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با وسواس و دقت زیاد ربان بنفش رو دور دسته گل رز سفید پیچیدم و با لبخند کوچیک به دست دختر  

  . ساله مقابلم دادم 16_ 15

 

م  ! امروز روز پدره ، روزی که سه ساله جشنش رو تو بهشت زهرا میگتر

م با دستای خودم میکارم و آبیاری میکنم  !  گل هایی که هر سال میتر

 

فتم االن هر  ن شمال بهانه نیم آوردم و باهاشون متر فتر ن متر  4شاید اگه اون روز که بابا و مامان و نگار داشتر

 .  تامون تو بهشت کنار هم بودیم

دوساله که پیشش کار میکنم از افکار  با صدای سید مرد میانسال و شوخن که مثل پدرم برام عزیزه و نزدیک

 . پریشونم جدا میشم

 

منگـاه  _ ه شدی دختر  !شبیه رز سفید شدی بس بهشون ختر

 

ه شدم   .لبخند دلنشینن بهش زدم و به خطوط روی صورتش ختر

  : لبخندش کمرنگ شد و زمزمه کرد

 

 میخوای بری بهشت زهرا؟_

 

ن شد رسمو به نشونه آره تکون دادم زمزمه وار بله   . ای گفتم که نگاهش غمگتر

 

فتم "روز های تولدشون ، سالگردشون، سال نو و  تو این سه سال چندین بار رس قتر مامان و بابا و نگار متر

 " !! روز تولدم

 

ن بابت این کارم ویل دست خودم نبود که بود؟؟  سید و عمه همیشه ازم گله داشتر

 ! سال بیشتر نداشتم 17دادم  وقنر  پدر و مادر و خواهر دوقلوم رو از دست
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** 

 

بوی گالب توی بینن ام پیچید یک دستمو روی اسم مامان و بابا و دست دیگرم رو روی اسم نگار که سنگ 

وع به حرف زدن کردم  :قتر کناریشون دفن شده بود کشیدم و زیر لب زمزمه وار باهاشون رسر

 

ن برات همون گالی سالم عزیزای نگاه ، خوبید ؟ بدون من خوش میگذره ؟با_ با جونم روزت  مبارک  !ببتر

مورد عالقتو آوردم همونا که تو باغچه میکاشنر ! نذرتم رسه جاشه مثل هر سال بردم دادم حاج میثم بده به 

 ! اونایی که مثل من پدرشون رفته پیش خدا

یا ن  چقد دلم هوای قورمه ستر
تو کرده!؟ هوای مامان نرگسم چطوری !؟ پیش بابا و نگاری مگه نه!؟میدوین

 ....  بغل کردنت ، بوسیدنت

 

  : اشک لجبازم اروم روی گونم چکید و ادامه دادم

 

هوایی نمونده برام دارم خفه میشم تو این یر هوایی روزگار که آغوششو برام باز کرده و بابا !!  مامان ،  _

 ... تنهاییاشو داره نصیبم میکنه

 مامان نرگسم دلم هوای الالییاتو کرده کاش بودی  هوای آغوش بابا وقنر منو نگارو بغل میکرد و میچرخوند  

 

  :تک خنده ای زدم و با بغض ادامه دادم

 

کاش بودین ...کاش به جای این سنگ رسد و یر حس اغوش گرم تون رو بغل میکردم و فشار میدادم باز  _

 و کنار  رسهمه خی با نگار بحث میکردم
ی

فتیم کافه زندگ و تو رسو کله هم میکوبیدیم ،کاش دوباره باهم متر

ن یه دختر   ن چون فکر میکتن که پدرو دوستامون با صدای بلند میخندیدیم دوستایی که االن دیگه نیستر

 ...! ... ولش کن ...کاش بودی ... کاش بودینمادرش باال رسش نیست 

 .  با خداحافظن کوتایه از قطعه خارج شدمبوسه ای به سنگ تمام مشیک اشون زدم و 

ی و ابرای گرفته معلوم بود بازم مثل این چند روز آسمون هوای گریه داره .... مثل من ..مثل  ن از سوز پایتر

ن  نکه مثل م  خیلیا   !هستر

 

ین و قدییم رو برام زنده کرد ن قطره بارون که روی گونه ام چکید خاطره شتر  :اولتر
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 چیه !؟گ انداخته توکلت !؟ نگار بسه این خرافات_

 

ن قطره بارون قسمت هر کس که  _ یس نگاه خانوم ... میگن اولتر ا خرافات نیس یه روز به حرفم متر ن این چتر

 .بشه ، یه آرزوش برآورده میشه

ن منم که همه زندگیم بسته به ارزوهامه، همیشه چشمم به آسمونه برخالف جناب عایل که  واسه همتر

ای ابری فراری، من از ابری بودن آسمون خوشحال میشم... تا از اون باال یه ابر واسم عاشق آفتابیو از هو 

ن قطره بارون که  نه زود میدوم میام زیر سقف آسمون تو خیابونای خلوت این شهر شلوغ تا اولتر ن چشمک متر

ن ،صاف بیاد تو بغل من  !!   از اون باال رس خورد اومد پایتر

 " آرزو کن نگاه ، ارزو کن "

 

 : اشک گوشه چشمم رو پاک کردم و زیر لب گفتم

 

ارزو؟؟ آرزویی که بر آورده نشه یه رویا میمونه و رویا ها هیچ وقت واقیع نمیشن ... مرگ درمان نداره _

 !! ...برگشت نداره ...مرگ یعنن تمام !وقنر روح  عزیزات بره پیش خدا هیچ وقت پیشت بر نمیگرده

 

  " دن هوا زمزمه وار میگم  " باز گرفته به یاد نگارماز وقنر نگار رفته با ابری ش

 .... دستمو داخل بافت کرم رنگم فرو کردم و قدم زنان به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم

 .با دیدن اتوبوس نارنجر که داشت حرکت میکرد دسنر تکون دادم که توقف کرد

 . کردم و روی صندیل ام نشستم  با دو خودمو بهش رسوندم و سوار شدم ، مسافر هارو زیر چشم نگاه

 

مرد اخمویی که داشت از شیشه خاک گرفته به سیایه شب  نگاه میکرد و پرس   یه خانوم با نوزادش و پتر

 ! جووین که لباس سیاهش و چشمای قرمزش نشون میداد عزیزی رو از دست داده

 

ی که اندازه این پرس شاید هم لباس سیاه پرسجوون خاطرات تلخ سه سال پیش رو مجدد برام زنده کرد روز 

ن عرص بارووین روی آخرین صندیل انتهای اتوبوس نشسته بودم و اشک  بیشتر شکسته بودم و توی همچتر

یختم  ... متر
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دم  ن یختم نه ناله میکردم نه حرف متر بعد از ختر مرگ خانوادم شوک شدیدی بهم وارد شده بود نه اشک متر

کت میکردم ... به معنای واقیع کلمه شکسته بودم   . .  مثل یه مرده توی مراسم رسر

 

ن عمه کنارم نشست و خواست بلندم کنه که دستشو به شدت پس  درست روز چهلمشون وقنر همه رفتر

ن نشست  . زدم همونطور که هق هق میکرد از جابلند شد و تو ماشتر

 

زن  ن پتر ن اسم مامان و بابا و نگار میچرخید و هیجی نمیگفتم با نشستر سیاه پوش در کنارم با چشمام بتر

ه شدم  ... چشمای رسخم بهش ختر

 

وقنر دستشو روی سنگ قتر مامان و باباو نگار کشید و براشون فاتحه خوند انگار پتک سنگینن روی رسم 

روز از رفتنشون میگذره و من حنر براشون فاتحه ام نخوندم اونوقت غریبه ای که نه منو  40کوبیدن 

  .براشون فاتحه میخوند میشناخت نه خانوادمو داشت

 

ی مانعش میشد !  ن ن نیومد نمیتونست بریزه انگار یه چتر  اشک تو چشمم جمع شد اما پایتر

 

 ! مثل بغضن که تمام این چهل روز تو گلوم گتر کرده بود و نمیتونست رها شه

 

ه رنگ فاتحه اش که تمام شد دستش رو روی دست یخ زده ام گذاشت با وحشت رسشو بلند کرد و به چهر 

ه شد انگار تنهایی ام رو حس کرد فهمید چقدر تنها شدم ،چقدر شکستم دستمو اروم کشید و تو  پریده ام ختر

دم  . آغوشش فرسر

 

هیچ حرکنر نمیکردم  حنر صدای نفسامم شنیده نمیشد فقط صدای کوبش قلبم بود که محکم به در و 

زن   !! غریبهدیوار سینم میکوبید ، از حس بوی گل نرگس روی لباس پتر

 

دستامو بلند کردم و دورش پیچیدم بوی نرگس مشامم رو پر کرد نمیتونستم لحظه ای ازش جدا شم بعد از 

  : چند لحظه زیر گوشم زمزمه کرد زمزمه هایی مادرانه و پر بغض
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م برات که اینجوری شکسنر تو چند سالته گل سفیدم !؟_   بمتر

م امروز میشه یک سال که از پیشم رفته تنها نرفته با شوهرشو   میدوین من چرا اینجام ؟ اومدم برای دختر

 !!! بچه به دنیا نیومدش رفته

 

رسمو بلند کردم و بهش نگاه کردم غم چشماش دلمو پر از تاسف و اندوه کرد چشمام از اشک های نریخته 

د و گفت د که دستامو فرسر ن   : دو دو متر

 

میشر یه رز پژمرده که هرخی بهش آب بدی شاداب تو خودت نریز ! توخودت بریزی داغون میشر ! _

نمیشه فک میکنن با عذاب خودت عزیزت برمیگرده؟ اون فقط با دیدنت عذاب میکشه ، درد میکشه ، زار 

نه ... اینو میخوای؟ ن   متر

 

ون بریزم هرخی اشک واه و جیغ خفه  از فکرش هم مو به تنم سیخ  میشد ویل نمیتونستم ، نمیتونستم بتر

  . این چهل روز بود شده تو 

 

 ... نمیخواستم بخواطر من عذاب بکشن نمیخواستم

 

  چطور بهشون فکر نکردم چطور؟

 

 !!! سیع کردم گریه کنم سیع کردم جیغ بزنم اما نمیشد نمیشد نمیشد

 

ون میومد ویل بازم یر نتیجه بود ، مشتمو محکم روی خاک کوبیدم نا امید  اصوات نا مفهویم از دهنم بتر

 !!! بودم که یک طرف صورتم داغ شدشده 

 

ن ناله ام مساوی شد با قطره های اشیک که  ن باز شد اولتر  و تتر
به ناگهاین روز حبس  40انگار راه گلوم با اون ضن

  ! شده بود با جیغ ها و فریاد هایی که خفه شده بود
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ن پیاده شد و به سمتم دوید رو به رویم به زانو افتاد و  سخت در آغوشم کشید ....  عمه به رسعت از ماشتر

د ن  ! باورش نمیشد دارم گریه میکنم مرتب خدارو شکر میکرد و صورتم رو بوسه متر

 

ن منوال گذشت و بعد دنیا جلوی چشمام تارو سپس سیایه مطلق شد  ! چند دقیقه به همتر

 

  . روز بیهوش بودم 8وقنر بهوش اومدم فهمیدم 

 

واده ای ندارم ، خواهر دوقلوم ، پدرم ، مادرم ، عزیزترین ادمای باورش هنوز برام سخت بود اینکه دیگه خان

 ! زندگیم به یکباره از پیشم رفته بودن

 

با رسیدن به ایستگاه آخر از اتوبوس پیاده شدم و به سمت خونه ام حرکت کردم هنوز قدم اولم به دوم 

. نرسیده بود که برق های خیابان رفت  

  

.... اون تارییک مطلق طرفن دیگر سکوت رعب آورش یک طرف ترسم از   

  

دستامو زیر بغلم گرفتم و به قدم هام رسعت دادم که نور ماشینن که از پشت رسم میومد فضای جلوم رو 

. روشن کرد    

 

ن درست پشت رسم هینن کشیدم و با زانو بر آسفالت  قدم هام رو راحت تر میداشتم که با ترمز ناگهاین ماشتر

: د رعشه بر تنم انداختفرود اومدم صدای فریاد مر    

 

ن لهت نکنه اگه به موقع ترمز نمی_  م دکر آخه احمق مگه نمیدوین تو شب باید رنگ روشن بپویسر که ماشتر

 . االن ..... اه

 

: با صدای خشمگینن ادامه داد    

 

ن _  میخوای خودتو بکشر ییک دیگه ام با خودت نکش تو چاه برو باالی یه ساختمون خودتو پرت کن پایتر    



 

 
8 

 

.! از حرف های عجیبش چشمام گرد شده بود و نفسم حبس   

 

ن میخ کوب شده ام که پیاده شد و بازو هایم رو محکم گرفت و کنار جدول  ظاهرا فهمید که از ترس روی زمتر

. های خیابان نشاندم  

  

ه شد  ... هنوز ازم فاصله نگرفته بود که رسش رو بلند کرد و تو  چشمام ختر   

 

چشماش با دیدن صورتم چراغاین شد و به جای اینکه عقب برود روبه رویم روی دو زانو از نگاهش یخ زدم . 

: نشست و لب زد    

 

!؟مت خونه چقدر شبیه عروسیک خوشگلم میخوای بتر _   

 

 با وحشت از جا بلند شدم .. 

زده و با  درد زانوانم را فراموش کردم و کیفم رو از کنارش چنگ زدم و باالفاصله از جایم بلند شدم و شتاب

ین رسعتم ازش دور شدم . بیشتر  

 

م که صورت و بدنم رو اسکن میکرد وجودم رو از ترس به لرزه در آورده بود   و یر رسر
ن . عجیب با اون نگاه تتر   

 

. فکر میکردم دنبالم بیاد اما در کمال تعجب نیامد    

 

** 

 

حمام رفتم و بعد از یه دوش با رسیدن به خونه نقیل ام که پارسال به کمک عمه خریده بودم به سمت 

ون اومدم . حسایر رسحال بتر  
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ی که دیشب پخته بودم توی یخچال مونده بود هیچ اشتهایی نداشتم و بعد از خشک   ن با اینکه از قرمه ستر

دم ن موهام به سمت رخت خواب رفتم و خودمو به دست خواب ستی . کردن و بافتر   

 

 رفتم ، حسایر غلعله بود صبح با پوشیدن مانتوی صدری و شال و شلوار کر 
... یم به سمت گل فرویسر   

 

امروز سید چندتا از بچه هایی که توی گل خونه کار میکردند رو هم آورده بود تا زودتر کار ها رو تحویل 

... بده   

 

ن کردیم . به سمت بچه ها رفتم و با کمک هم نصف دسته گل هارو به رسعت تزیتر   

 

ی نگذشته بودسید وارد مغازه شد  ن ینن در آورد و به تک چتر و بعد از خسته نباشید به همه یک بسته شتر

: تکمون داد به من که رسید لبخند مهربوین زد و گفت  

 

حال رز سفیدم چطوره!؟رسحال شدی بابا!؟_   

 

لبخندم از شنیدن  کلمه بابا روی صورتم موند خم شدم دستای پر مهر سید رو بوسیدم که شونه هامو  

. د گرفت و محکم بغلم کر    

 

ه شدم اض یر یر رسمو از شانه های محکم سید بلند کردم و با لبخند بهش ختر : با صدای اعتر  

 

. سید بچمو خفه کردی تو که هر روز میبینیش برو کنار ، بزار منم بغلش کنم دلم براش تنگ شده_    

 

د گفتکه منو   سید با لبخند و عشق به یر یر نگاه کرد و در حایل به سمت یر یر میتر   

 

مو_  بیا حسود خانوم بیا توام بغل کن دختر   
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یر یر دستاشو برام باز کرد که رسیــــع در آغوش نرمش فرو رفتم بعد از اون روز تو بهشت زهرا  که یر یر از 

هتر شم بعد از اینکه نسبتا سالمتیم برگشت ، یه خونه بغض نجاتم داد تنهام نذاشت و بهم کمک کرد ب

. منزدیک خونه یر یر و سید خرید   

 

: عطر تنش رو بو کشیدم و در حایل که لپ های سفید و تپلش رو میبوسیدم زمزمه کردم   

 

ای جونم یر یر خوشگلم دلم برات یه ریزه شده بود چرا این همه راهو اومدی خودم میخواستم امشب _ 

. بیام پیشت   

 

: اخماشو به شوخن تو هم گره زد و رسشو برگردوند و گفت   

 

ازرس زدنای زیادت معلومهآره دل تنگیت _     

 

: در حایل که لپاشو پاک میکرد به شوخن زمزمه کرد    

 

_ !!  هشدختر گنده هنوز بلد نیس ملیح بوس کنه دو روز دیگه شوهر میکنه پرسه چشماش گرد می  

 

نه واه واه واه  ن ه میک متر زنا لپ طرفو تو دهنش میگتر ن این پتر !! عتر   

 

: آغوشم فشارش دادم که صدای سید دراومد با صدای بلند خندیدم و بیشتر تو    

 

زن استخون نداره االن له میشه هاااا_  م اون پتر
دختر   

 

: یر یر با چشمای گرد شده رو به سید گفت  

 

مرد!؟؟_  من استخون ندارم پتر  
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: سید با لبخند به سمت یر یر اومد و دستشو دور شونه هاش انداخت و گفت   

 

دریاییت بشه که منو توی طوفانش غرق میکنهسید قربون اون چشمای _   

 

  لپای یر یر با رسعت نور گل انداخت و مشت ارویم تو شکم سید کوبید

 

د ضعف رفت ن . دلم از عشقر که بینشون موج متر   

 

ه شده بودن . همه کارکنابا لبخند بهشون ختر   

 

ن دوباره همه مشغول   . کارهاشون شدنسید و یر یر که به سمت حیاط پشت گل فرویسر رفتر   

 

  " حســـام "

 

زیر دوش ایستادم و فکرمو روی حرفای رسدار متمرکز کردم قتل سه تا از رسهنگ های  ارشد  تو فاصله چند 

ن به هدفشون نزدیک میشدن واقعا جای شک داشت ! روز  اونم درست زماین که داشتر   

 

ه ""   میگتر
پرونده ای که نه ساله حل نشده حاال داره قرباین  

 

! این جمله لعننر شده تیتر اخبار و رسانه ها و کم کم داره اعصاب خورد کن میشه    

 

ه شدم ... این اشتباه نیست که من فکر میکنم  رسمو بلند کردم و به تصویر اخم آلودم تو آینه روبه روم ختر

و ها وجود داره اما گ میتونه باشه؟ گ تو اون جلسه های محرمانه ک ن نتر ا رسهنگ یا ه اکجاسویس بتر تر

  رسدار بودن ممکنه بخواد
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 با صدای زنگ گوشیم از فکرو خیال جدا شدم ،

کت داشتنو برام دربیاره  ... فردا باید از رسوش بخوام لیست همه اونایی که تو جلسه محرمانه رسر

 

  دوش رو بستم و حوله رو دور کمرم پیچیدم 

 

: با برقراری تماس صدای سهیل تو گوشم پیچید    

 

ســـالم دادش بزرگه حال و احوال ؟_    

 

  تای ابروم نا خوداگاه باال افتاد

 

علیک سالم چیکار کردی باز؟_    

 

: صدای بلند خندش توی گویسر پیچید    

 

شاید باورت نشه ویل این بار هیجی _    

 

دلم هواتو کرده میخوام چند روز پیشت بمونم_   

  

: با اخم گفتم   

 

سم ندارم خاطره ی جالنر  از آخرین باری که گفنر هیجی _  نم از مامان میتی ن . ! اگه تعریف نکنن زنگ متر   

 

ی شده ن ! کالفه نفسشو فوت کرد و سکوت کرد پس حدسم درست بود یه چتر  
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چیکار کردی؟_    

 

ی از مجرما داداشم ... _  اف گتر !! این تن صدای آرومتو بزار برای اعتر  

 

م همسایهخب مامان از  یزن خلبانا ندارای هواپیما برا شنیده که مهما خانوم محتر پس به صالحمه  عشوه متر

مامانم طنازو پیشنهاد داد  کنم یوقت از راه به در نشم خدایی نکرده  ر ازدواجزودت   

 

! منم گفتم نه و .... خالصه وسایلم دستمه پشت در خونتم   

! باز کنن یه دنیا ممنونت میشم    

 

آیفون رفتم پس از باز کردن در به سمت اتاقم حرکت   بدون حرف دیگه ای تماسو قطع کردم  , به سمت

ت و شلوار مشیک که از قبل آماده روی تخت گذاشته بودم پوشیدم و از اتاق خارج شدم . کردم و تیرسر   

 

. با اخیم که همیشه روی صورتم بود به چهار چوب در ورودی تکیه دادم   

 

بهم رسید مثل بچه های پنج ساله  سهیل آروم و ریلکس مستر حیاط رو یط کرد و به محض اینکه

!! چمدونش رو رها کرد و پرید بغلم    

 

: بعد از اینکه دلتنگیش بر طرف شد ازم جدا شد و با لبخند گفت   

 

... چند وقته ندیدمت؟ دوماه میشه انگار جون تو دلم برای این اخماتم تنگ شده بودا _    

 

بیا تو بچه_    

 

خانه رفتم ن . و  قهوه ساز رو روشن کردم خودم جلو تر به سمته آشتی   

: پشت رسم اومد و روی صندیل کنار اوپن نشست و دستاشو تو هم گره زد    
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... از یه طرفم که...  ایندفعه جدا من مقرص نیستم حسام ، نیم تونم با کش که ازش بدم میاد ازدواج کنم_   

 

؟_  میدونم ... به مامان خی گفنر   

 

ت نمیاد ، خانوم ، نجیب ، تحصیل کرده ... هه ختر نداره خانوم یه پا   مامان دائم میگه بهتر از طناز _  گتر

... فاِحــ ... 

 

: با صدای نسبتا بلندی غریدم   

 

ســهیل_   

 

با دو دستش صورتشو دست کشید و چشماشو فشار داد ییک از دستاشو پشت گردنش گذاشت و زمزمه  

: کرد    

 

معذرت میخوام_   

  

ون کشیدم ،  نشستم با جدیت گفتمفنجون قهوه رو جلوش گذاشتم  : ، صندیل مقابلشو بتر   

 

افتاده ... بعد از باز جویی چون یر تقصتر  مشت ادم مست و سودجو  مطمئنم طناز یر گناهه و تو دام یه_ 

 بود آزاد شد، چرایه درصد احتما نمیدی که طناز یر گناه باشه؟؟

 

ی که من دیدم تو ندیدی !اون گناهکاره وگرنه _  ن ن چتر .. بتر   

 

ن انداخت  : با دادی که رسش کشیدم ساکت شد و رسشو پایتر

 

ون_  ن اون همه مرد بکشیش بتر سید که توام گناهکاری که نرفنر جلو تا از بتر ... !! اگه پلیس به موقع نمتر   
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ه شدم . نفسمو محکم فوت کردم و بهش ختر  

 

: با صدای گرفته ای گفت   

 

!! افکارم راجب طناز ، گند زد اون پاریر لعننر گند زد به همه _   

  

  " نــگاه "

 

س نبود نا امید تلفن رو رسجاش گذاشتم خودمو با   تلفن رو برداشتم و شماره عمه رو گرفتم ویل در دستر

ن مقابلم رسگرم کردم که از  ن برداشتم تا از چرخوندن خودکار ستر ن افتاد ختر ن خورد و روی زمتر دستم لتر

ی کنم ویل بد . تر عقب و عقب تر رفتافتادنش جلو گتر   

 

ن که خودمو به سمت خودکارم  با صدای جتر جتر در فهمیدم کش داخل مغازه شده از همون زیر متر

: میکشیدم بلند گفتم   

 

.. سالم ، خوش اومدید ... االن میام_    

 

ن دو کفش چرم مشیک مردونه رو به روی خودکارم  دست از تقال برداشتم . با قرار گرفتر   

ن برداشت و بلند شد همزمان من هم رسمو بلند کردمدست مردونه  . ای خودکار رو از روی زمتر  

 

. از دیدن کش که مقابلم بود اون هم با یونیفرم نظایم تعجب کردم  

  

: لبخندی زد و گفت   

 

سالم_    
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... سپس خودکار رو به سمتم گرفت   

 

ن خودکار بهش  ه شدمانقدر توی شک بودم که با این حرکتش به جای گرفتر .  ختر  

 با لمس دستش روی گونم به خودم اومدم و با اخم صورتمو عقب کشیدم

ون کشیدم ... خودکارو اروم از دستش بتر   

 

ه شدم و گفتم : یر پروا به صورتش ختر   

 

 کمیک ازم برمیاد؟؟_

 

: و گفت کرد هایش را تر  با زبونش لب    

 

اووووم شاید هر دو بتونیم بهم کمک کنیم_     

 

ن گذاشت و بر روی صورتم خم شد منظورشو نفه . میدم سوایل رسمو تکون دادم که دستاش رو روی متر   

ون کشید  چه قرمز رنگ و کوچیک بتر . با یه لبخند کج دستشو توی جیبش فرو برد و دفتر  

 

وع به  ه بودم که رسر چه خودم بود با چشمای گرد شده به دستش ختر متوجه نوار صوریر کنارش شدم دفتر

. حرف زدن کرد   

 

!؟ وقنر از جات بلند شدی از جیبت افتاد هفته پیش رو یادته _    

 

م که با دست دیگه  چه بردم تا ازش بگتر ش مچم رو گرفت چشمام از این حرکتش گرد ادستمو به سمت  دفتر

. شد   
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: لب زد    

 

""نگاه اسمت به صورتت میاد _   

! آدم دوست داره همش نگاهت کنه   

 

سیدم طرز نگاه کردن و حرف زدنش اذیتم میکرد لب به نفس نفس افتادم به طرز عجینر  از این مرد میتر

: زدم   

 

خواهش میکنم دستمو ول کنید_    

 

فشاری به مچم وارد کرد که صورتم از درد مچاله شد و آخن گفتم دستمو به سمت لبش برد و بوسه ای روی 

... مچم زد که لرزی به اندامم نشست    

 

ون ک  : شیدم و قدیم عقب رفتم که خندید و فاصله بینمون رو پر کرد به رسعت دستمو از دستش بتر   

 

ین خییل خواستنن میشر _  ن بان قلبتو کامال حس میکنم .... وقنر نفس نفس متر ... نگاه ضد حال نباش ضن  

ایی که میخوامو بهم بدی به نفع هر دومونه
ن ... چتر  

 

: از ترس نمیتونستم قدم از قدم بر دارم با صدای لرزون گفتم   

 

خی میخوای؟ _   

 

ه شد و گفت : روی صورتم خم شد و با چشای رسد و ترسناکش به تک تک اعضای صورتم ختر   
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 رو _ 
ی

ین زندگ اول تورو ...تورو میخوام نگاه ...میخوام لمست کنم با عشقر که تو دلم کاشنر برات بهتر

... میسازم  

 

 دستش روی کمرم گذاشت و ادامه داد : 

 

نیماینجا نمیشه خوب حرف ز    ن د شب میام پیشت خوشگلم باهم راحت حرف متر   _ 

 

:  دستشو از کمرم به شدت پس زدم و وحشت زده گفتم   

 

ن !وگرنه_  نتر ن ...  من با شما هیچ حرفن ندارم بار آخری باشه که به من دست متر  

 

: با یه حرکت دستمو پیچوند و پشت کمرم قفل کرد ییک از دستاش رو روی شکمم گذاشت و گفت  

 

وگرنه !؟؟_   

 

  اشکم داشت در میومد دعا دعا میکردم سید زودتر بیاد لب زدم

 

سنر ولم کن_  تورو جون هرخی میتی   

 

: شالم رو کنار زد و بوسه ای روی الله گوشم زد و گفت  

 

اولیش قلبم  که امشب با حست بهتر میشه و ... دومیش اون_    

 

ون کشیدم ، چرخیدمو کشیده محکیم نسارش کردم  که  با خشم و عصبانیت خودمو از آغوشش بتر

ن دندون های قفل شده ام گفتم : صورتش کج شد با عصبانیت از بتر  
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؟   تو فکر کردی گ هسنر !؟هان!؟ با این لباس هر کثافت کاری میخوای میکنن

 

ی  بگتر
ی که ازمن میخوای باید از هرزه های خیابوین ن که   زدی به کاهدون چون من اینکاره نیستم و اون چتر

 بدجور الیق همدیگه این ... 

 

ون مرتیکه ی ... حاالم گمشو بتر   

  با خم شدنش روی صورتم  نطقم بسته شد

 

ه شد و زمزمه وار گفت : با چشمای به خون نشسته بهم ختر   

 

... بدنیا نیومده کش که بخواد دست رد به سینه سیامک سهرایر بزنه توام مستثنا نیسنر و _     

 

ه ای مغازه ، بقیه حرفش رو خورد و ازم فاصله گرفتبا باز شدن درب شیش   

ن رسش نگاه متعجبش سمت سهرایر رفت : سید داخل شد و با باال گرفتر  

 

: به سمتش رفت و دستش رو پیش برد و گفت   

 

... خوش اومدید ، ام_    

 

: سهرایر با لبخند گفت   

 

رسهنگ سهرایر هستم_    

 

: سید با لبخند رس تکون داد   
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ی شده ؟ اتفافر افتاده؟خوش اومدی _  ن پرسم چتر   

 

: سهرایر برگشت و نگاه کوتایه بهم انداخت و با وقاری که بهش نمیومد رس خم کرد و گفت  

 

چه این خانوم رو تو خیابون پیدا کرد و با ادریس که اولش نوشته _  نه پدر جان هیچ مشکیل نیست ،  دفتر

ن    شده بود براشون آوردم همتر

 

: ده بود نفس عمیقر کشید و گفتسید که خیالش راحت ش  

 

ت بده بمون کنار هم چایی بخوریم_  ! ممنون پرسم خدا ختر  

 

... ممنون باید برگردم اداره انشاال دفعه بعد مزاحمتون میشم_   

 

: سیدبا لبخند گفت  

 

! توام مثل پرس نداشتم ،مراهیم پرس جان_   

 

ن ادم پست و  یر صفنر جای پرس سید! ،  از خشم میلرزیدم ؟؟همچتر  

 

: با لبخند به سمتم اومد و گفت د یاز رفتنش از مغازه س بعد   

 

م بود مگه نه!؟ا_  دوره و زمونه نیادما کم شدن تو ا نیچقدر آقا و محتر   

 

. رو رو کنم اون رسگرد عوضن  د یکلمه حرف بزنم و زات پل  هی د یشب نتونستم به س تا    
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داشت  که گل فرویسر   نن یتنها دورب د یرو کش رو قفل کرد و کرکره برفر  دِر،گل فرویسر  د یس 9:30 ساعت

ن هم داد یدر بود که رفت و آمد مردم رو نشون م یجلو  صفت با اعتماد به  یر  هم باعث شد اون سهرایر  تر

. بشه کیراحت بهم نزد الینفس و خ   

 

 هیاز صبح بار گذاشته بود و اجازه  یر  که یر   یی از غذاها د یو س میبه سمت خونه راه افتاد د یس همراه

. نداده بود صحبت کرد  د یرو به س کیناخونک کوچ  

 

 اطیرنگ وسط ح رنگارنگ باغچه مشامم رو پر کرد حوض آیر  یعطر گل ها د یباز شدن درب خونه س با 

  بلند با خوشحایل یبا صدا یر  بودند یر  یهم مشغول باز  طونشیش یها پر بود و مایه شهیمثل هم  یمیقد

: گفت  

 

اومد!؟؟ دمیرز سف_   

 

بدو بدو خودمو تو آغوشش انداختم و به خودم  ختمیتو ذهنم بود رو دور ر  منقن  ر یفکر و تصو  هرخی 

دمش و به قول س . که صداش دراومد   دمشیشاالپ شاالپ بوس د یفرسر   

 

 
ی

. میپخته بود خورد یر  که یر   خوش عطر و طعیم یو کنار هم غذاها میبا لبخند وارد شد همیک  

 

. میو کنارشون نشستم و گرم صحبت شد ختمیر  یاز جمع کردن سفره چا بعد   

 

سیبرگردم خونه م خواستمینم دلم  یاز آرامش رو تو  یی ایبا حرفش انگار دن یر  رساغم که یر  اد یب سهرایر  دمیتر

. کرد   ر یرساز   

 

م امشبو پ_  فکر خونه رفتنو نکن یی ما شینگاه دختر   

 

: چشمام گذاشتم و از ته دلم گفتم یرو  دستامو   
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!! شم تیایدر  یچشما یخدامه شما جون بخواه فداچششششم ،من از _   

 

 نر یتشک نشستم دلشوره عج یبه بدنم دادم و رو  چشمام رو باز کردم، کش و قویس میآالرم گوش یصدا با 

ن تو دلم موج م . دونستمیرو نم لشیکه دل  د تر  

 

. گوشه اتاق گذاشتم  یوار یکمد د  یبرام پهن کرده بود جمع کردم و تو  د یکه س  یی تشک و پتو   

 

ن غمگ یمحض خارج شدن از اتاق با چهره  به رو به رو شدم به رسعت خودمو بهشون  یر  و یر  د یس تر

: رسوندم و گفتم  

 

!؟؟شدهیخدا چ ا ی_    

 

. کرد   شیافتاد دلمو ر  یر  که از چشم یر   اشیک قطره   

: به حرف اومد  یر  زودتر از یر  د یس  

 

 _ ِ و  یر  از منو یر  تر اوردن بچش فوت کرده و حاال به غ ا ی( بعد از به دنیر  )خواهر یر  امرز ینساء خدا ب دختر

... روستا  میبر  میرو نداره مجبور  شیکیپدرش ه  

 

(یر  )یر  مینس از پرسا و پووف  ویل یکی یدارن مثل نشونکردنش برا نر یخاص و عج یخانواده پدرش رسما    

 

: رو قطع کرد  د یحرف س هیبا گر  یر  یر   

 

ن ب ی؟ چجور  پس نگاه خی _  رو انتخاب کنم !؟ یکیدوتا بچم   تر  
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! بره خواستیبخاطر من نم پس  

: اش زدم و با بغض گفتم مشیک یرورس  یرو  یتو آغوشم گرفتم و بوسه ا رسشو   

 

داره  از یبهتون ن یلی... برو فداتشم اون کوچولو االن خ نهیبشه اشکاتو نب تیبارون یچشما ینگاه فدا الیه_ 

!؟یخوایاون رسومات مسخره بشه ،م که قرباین   یخواینم  

 

وع به گر  هیگر   یصدا لب قربون صدقه اش  ر یکردم و ز   هیهاش بلند تر شد طاقت اشکاشو نداشتم منم رسر

د یبود و قلبم رو م دهینفسم رو بر  یدور  نیو ختر ا میرفتم هر دو بهم وابسته بود . فرسر  

 

ن هم یگرفته برا  قمو یکه از صبح   یدلشوره ا نیا د یشا بوده اما چرا هنوزم هست!؟چرا تموم نشده!؟نکنه  تر

م!؟ هم توراهه که من ازش یر  یا گهیاتفاق د ختر  

 

**** 

 

 یر  سه
ن که مثل سه سال گذشت  یسه روز  گذشتیم د یو س یر  روز از رفتر  

 

  گهیاز طرف د داد یطرف عمه اجازه نم هی.... از  تونستمیبار اضار کرد همراهشون برم اما نم نیچند یر  یر  

. بهم رس بزنه اد یقول داد زود به زود ب د یرها کنم س تونستمیرو نم گل فرویسر    

 

ن مسابقه ب یهم عمه ختر داد که تو  امروز  کت کرده بود و به عنوان  عکایس الملیل تر نفر برتر به  10از  یکیرسر

بعد رو  یمرحله ها یمورد نظرش برا یتا عکس ها کرد یسفر م گهید یو کشور ها ا یتالیا د یماه با6مدت 

. هتر بتونه بگ  

 

... کلمه تنــها شدم  واقیع به معنن  گهید حاال   

 

قرمزش برداشتم ، ... شماره ناشناس بود احتماال  یها و مایه همراهم چشم از حوض کایسر  زنگ گویسر  با 

ن با ا   تماس رو فشار دادم و با یر  یبرقرار  کنیفکر آ نیاشتباه گرفتر
ی

: رو کنارگوشم گذاشتم گویسر   حوصلگ  
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له !؟ب_   

 

..... 

 

دییالووو بفرما_   

 

دیچیآشنا و آزار دهندش در گوشم پ یرو قطع کنم که صدا گویسر   خواستم  

 

سالم عروسک_    

 

: وحشت آب دهانم رو فرو فرستادم و لب زدم با   

 

دیاشتباه گرفت_   

 

به رسعت تماس رو قطع کردم و   

 

صفحه  یبود که اس ام اس رو رو  یطور  میانداختم مدل گوش گویسر   یاس ام اس نگاهم رو رو  یصدا با 

ن کوتاهش کردم که وحشتم رو دوبرابر کرد  داد ینشون م وع به خواندن متر : با وحشت رسر  

 

" بهمون خوش بگذره دمیمنتظرم باش قول م شتیپ امیم9ساعت "  

 

: دمیکه با اس ام اس دومش وا رفتم و به خودم لرز   دمیکش  نفس راحنر  ستیرو بلد ن د یخونه س نکهیفکر ا با   

 

" لوفریبهشت کوچه ن ابونیتو خ ؟موین یم مرتضن  د یخونه س ا یخونه خودت  یتر م  !! " 
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دادیرو نشون م قهیدق8:15نشست  میساعت گوش یناخداگاه رو  نگاهم   

 

  با 
ی

ن زم یام رو از رو  و وحشت بلند شدم و کوله پشنر  دستپاچیک وع  اطیچنگ زدم و با قفل کردن درح تر رسر

. کردم  دنیبه دو   

 

ن اول یبرا دمیکه رس  ابونیخ یابتدا به . دست بلند کردم تاکش تر  

. تا از راننده خواستم توقف کنه میباالتر رفت ابانیخ 8 ا ی 7 د یشا   

 

. نشستم خایل یها از صندیل یکی یرسوندم و رو  تیشلوغ و پر جمع شهیزنان خودمو به پارکه  هم قدم  

 

. دمیلرز یاز ترس م هنوز   

 

. دمیکش  فکر نفس راحنر  نیدوباره برگردم با ا تونمیو م هتر از اونجا م ستمیخونه ن نهیبب مطمنا   

 

  یرو با لباس ها شونیپفک یو دست و لب ها دند یدو یم گر یکدیدادم که دنبال  یی رو به بچه ها حواسم
ی

 رنیک

. کردنیتنشون پاک م  

 

  "طــــناز"

 

پرت کرد و کنارم نشست اوشیرو سمت ن یماهک بطر   میسالن نشست وسط   

وع کننده باز  شهیهم اوشین وع کنه بطر  نمونیب یی جورایبود و انگار  یرسر رو  یرسم شده بود اون اول رسر

  وسط گذاشت

 

بچرخونه گفت نکهیاز ا قبل   

 



 

 
26 

ن جرات چ یتو  نکهیو ا د یدربر  د یتونیجراتم نم ر یممنوعه ، از ز  جرزین _  ن مسخره نخوا یاتر که طرف دستو   یتر

"  لطفادیپاش بشکنه " آدم باش  .... 

 

ن سها بشکنه و خونه نش یآخرو کامال منظورش با صدرا بود که دفعه قبل باعث شد پا قسمت ! بشه تر   

 

ستادیو زهره ا عیل تر ام یو رو  د یو چرخ د یچرخ یبطر    

 

: رو برداشت و گفت یبطر  طنتیبا ش زهره  

 

قت؟یحق ا یجرات _    

 

ن حق عیل تر ام داد همه پرسارو درآورد قتیبا گفتر   

 

بدبخت ِترسو_   

خـــاک عیل تر تو رست ام خاک_    

... ک_    

 

: با خنده داد زد  عیل تر ام   

 

دیخـــــفه شــ_    

 

: لباشو جمع کرد و گفت زهره  

 

اسم عشقت؟_    
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اف بگ خواستیعاشق ماهکه و زهره هرجور شده بود م عیل تر ام میدونستیم همــه ... هتر زود تر از هردو اعتر  

  

ماهک لب زد یبه چشما هتر و خ د یچرخ د یطول نکش اد یز  عیل تر ام سکوت :  

 

ماهک_   

 

که   عیل تر شوکه شده ماهک کنارم واقعا خنده دار شده بود ام افهیو دست بچه ها بلند شد و ق غیج یصدا

... دست ماهک اونو به تراس برد  دنیطاقتش تموم شده بود بلند شد و با کش  

 

وع کرد کی همه : میصدا با خنده رسر  

 

وواووووووووووووووووووووووووو _   

داداش دختر مردم نا محرمه هــــا الوو_   

 

ونه در آورد  یادا یبا مسخره باز  طاها  : دختر  

 

اه  حیف اون لباسای حریری که برات پوشیدممنو نداشنر  اقتیتو ل خاک تو رست عوضن  تر ام_    

 

: به طاها زد و گفت یجانانه ا پس گردین  اوشین  

 

ن یعشق سنگاشونو وام یتا مرغا_  دوم یرس  میبر  کتن   

 

... میروبه رو شد نیتر تلخ و ش یها قتیخنده دار و حق یگذشت و با جرات ها  یرس  چند   

 

.. افتاد  لوفر یقرعه به منو ن ندفعیرو چرخوند و ا یبار چندم بطر  یبرا اوشین  
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: با پوزخند گفت لو ین   

 

خب؟_    

 

: جوابش پوزخند زدم و گفتم در   

 

... جرات_   

 

 "نگاه"

 

که کنارم نشسته   زین  یشده بودم که زمان به کل از دستم در رفته بود با صدا بچه ها  طنتیمحو ش انقدر 

ن بلند صدا م یبود و بچه اش را با صدا . و بزرگ وسط پارک دوختم یچشم به ساعت قهوه ا د تر  

 

ه گذشتینشسته بودم م نجا یکه ا  از وقنر  یساعت و خورده ا 4 با یمنم کم کم بلند شم تقر  بهتر   

 

هام فرو بردم و قدم زنان به سمت خانه رفتم بیرو در ج میدست ها   

 

ن چ   ون مشیک د ینگذشته بود که با توقف شد یتر
ی

به خودم  نکهیو قبل از ا دمیکش  غیدرست درکنارم ج رنیک

شدم دهیتوسط دونفر به داخل کش امیب  

 

 یصدا دنیبا شن شدنیو سوزناکم م د یشد یها غیدستو پام رو محکم گرفته بودن و مانع از تقال ها و ج 

کرد!؟  دامیگونه ام روون شد چطور پ  یمرد منحوس  رو به روم اشک هام رو    

 

وع نشده که ا_  ن م غیج ینجور یهنوز کارمون رسر  تر
عروسک ین  
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دهانم زدند یرو  کرد چسنر   میکه با رس به مرد کنار   یاشاره ا با    

 

ن  اورد یکدوم دلشون رو به رحم ن  چیو تقال هام ه غها یج ن و عقب رفتر دستا و پاهام رو محکم  با طناب بستر

!! کشهیم دکیمملکت رو  هیکه اسم رسهنگ   اقتیل یر  عوضن  هیحاال فقط من بودم و   

 

  " حـــسام"

 

ن م یرو رو  یپرونده قطور  رسدار  : گذاشت و گفت  تر  

 

. هتر گیدستور م شیمهره اس و از باال دست هیفقط  دهیقتالرو انجام م نیکه ا  مسلما کش_   

ن چ تنها  ن که ب  نهیا میدونیادم م نیکه از ا  یتر و به  چرخهیم نمونیداره ب خودمونه !!و با ماسک دوسنر  تر

... خندهیم شمونیر   

 

... سمتم خم شد و ادامه داد  به  

 

دم چون خارج از ا نیا_  که چقدر مهمه    دوین یکنم م  نانیبهت اطم تونمیو م یی ماجرا نیپرونده رو بهت ستی

ن چ چیه که کش ازش نفهمه ؟ یتر  

 

: گفتم  میشگیارامش هم با    

 

دیقربان ، نگران نباش کنمیحلش م یپرونده آگاهم تمام تالشمو برا نیا تیکامال به اهم_     

 

خونه داد زد  یبلند یبا صدا لیسه  ن : از آشتی  

 

شکالت؟ ا ی ارمیقند ب_    
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: با لبخند گفت رسدا   

 

اریبچه ... قند ب ستیحسام تلخه به معده من سازگار ن یشکالتا_    

 

: و قند کنارمون نشست و گفت یچا نن یبا س لیسه   

 

شکالتاشم مث اخالقشه رسدار_    

ه درسته؟شاال یاومده قدمش مبارکه ا ا ینوه اتون به دن دمیشن راسنر  ...دختر   

 

: رو در دستش جابه جا کرد و گفت وانیل رسدار   

 

ه از وقنر اومده خونه رو برکت گرفته ممنون ... _  ! نهیتر ش یلیخ دشینیبب د یبااره دختر   

 

لبخند از صورتش رفت  شیصفحه گوش دنیکه با د  میشد هتر منو رسدار بهش خ لیتلفن همراه سه یصدا با 

: خشک جواب داد  یلیو خ   

 

بله؟_    

 

..... 

 

د: از جا بلند شدم که با خشم داد ز  ادشیفر  با   

 

ه احمق _  نکن شماره پالک ون رو برام بخون  بشونیبزن کنار طناز تعق ؟یچرا پشت رسشون راه افتاددختر

. کنه  یتر گیبدم حسام پ   
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نکن ممکنه ... الو الـــو ...؟   طــــــــناز؟ یطـــناز ، طــــــــناز کاره احمقانه ا گم؟یم خی  یشنو یم   

 

.... اه خدا لعنتت کنه   

 

: دمیاخم پرس با   

 

کنه؟یم بیرو داره تعق طناز گ لیسه شدهیچ_   

 

  " نــــــــگاه"

 

گوشم   ر یپاهاش نشوند از ترس تمام بدنم منقبض شده بود ز  یحرکت رو  هیو با  د یپهلوم کش یرو  دستاشو 

: زمزمه کرد    

 

من سخته؟ یساده برا گویسر   هی ایر یرد یفکر کرد_    

 

: و ادامه داد  د یچونم کش ر یتا ز  قهیشق یاشارشو از رو  انگشت  

 

... خوشگلم یکرد  کلتینکرده بود که تو با چشمات و ه کمیتحر  میسال زندگ 43 نیا یدختر تو  هیحاال  تا   

 

ن که شهوت توش موج م  یی به گوشم چسبوند و با صدا رسشو  : گفت  د تر   

 

وع کن نجا یکارمونو ا_   ال؟یو  میدیرس وقنر  میبزار  ا ی میرسر   

 

وع به بار  هتر که با وحشت بهش خ  همونطور  کرد  دنیشده بودم اشکام دونه دونه رسر   
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: گفت  کرد یپاهاش جابه جا م یکه منو رو   و در حایل د یخند بلند و وحشتنایک یصدا با    

 

وع م ال یتو و  میتر باشه م_  ... نداره که هیگر    میکنیبعد کارمونو رسر   

 

ن چ ن نگذشته بود که با توقف ماش یتر روبه روم که احتماال قتلگاهم  د یبزرگ و سف یالیرس بلند کردم و به و  تر

سه؟تر تموم شد؟ خدا؟ صدام بهت م عنن یشدم  هتر خواهد شد خ   

 

ن   با  . شد  ادهیگردنم مثل پر بلندم کرد و از ون پ  ر یز  گرشیزانوم و دست د ر یدستش ز  کیگذاشتر  

 

: رو به افرادش گفت یبلند یصدا با   

 

ن؟یدیبال استثنا فهم کشمیتک تکتونو م اد یب ال ینفرتون سمت و  هیاگه  حنر _    

 

. خارج شدن اطیبا ترس رس تکون دادن و از در ح همه  

 

 و تالیسر  سیع چیکنم و بدون ه  تر گ  صفت مثل سهرایر  رحم و یر  تو چنگال گرگ یر  یمثل بره ا خواستمینم 

 یرو  تیکه با عصبان  امیب ونتر که برام مونده بود تقال کردم از آغوشش ب  یی وتر بشم ، با تمام ن مشیتسل

ن زم . انداختم تر  

 

. هم فشار دادم یکردمو چشمامو رو   یناله ا د یچیپهلوم پ یکه تو   یدرد از   

 

: د یغر  نن یبم و خشمگ یصدا با    

 

کنمیامشب رامت م ،وحشر  هِ یدختر  تهیده سیبسته نوبت رسو  جفتک پروین  گهید_   
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به سمتم اومد کرد یمردونه اش رو باز م هنتر پ یکه دکمه ها  همونطور   

 

ن زم یبسته خودمو رو  یهمون دستو پا با   اطیکه به حوض بزرگ وسط ح  ختمیتر و اشک م دمیکشیم تر

  خوردم

 

زمزمه  کرد یم ز مانتوم رو با یانداخت خم شد و همونطور که دکمه ها یدرآورد و گوشه ا هنشو تر لبخند پ با 

: وار گفت  

 

یندار  یراه فرار  گهید_   

 

  اون داره ویل_ 
ی

! نه تیشونیتو پ خورهیکه م  تو از سنیک  

 

ونه و ظر  یصدا با  که صورتشو با شال پوشونده بود   یو دختر  د یچرخ جمله رو گفت سهرایر  نیکه ا  قن یدختر

  ستادهیو درست پشت رسش ا
ی

 سهرایر  هیو تو صدم ثان د یکوب  شیشونیپ یرو محکم رو  بود سنگ نسبتا بزرگ

ن نقش زم . شد  تر  

 

. به سمتم اومد  دهیکش  یشدم که دختر با قدم ها هتر بود خ یاش جار  شاین یکه از پ  شک به خوین  با   

 

: و رو بهم اروم گفت د یکش  ونتر ب بشیاز ج یضامن دار  یچاقو   

 

بچرخ_    

 

دستا و پاهام اونهارو پاره کرد با حلقه کردن دستش دور   یطناب ها ر یچاقو ز  دنیکه با کش  دمیچرخ کیم

... کردم  له سوزنایکنا د یچیکه تو پهلوم پ  یکمرم خواست بلندم کنه که از درد  
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ن زم یدوباره رو   گفتم  که اخن   د یگذاشتمو چسب دور دهانم رو محکم کش  تر   

 

: رو از صورتش برداشت و گفت شال  

 

؟یدیصدمه د_    

 

پرتم کرد پهلوم ، .. وقنر _    

 

: ترس به اطرافش نگاه کرد و گفت با   

 

مت ب د یرسمون با زنیشه و دارو دستش بر  دار یب  وز یپف نیا نکهیقبل از ا_   وار ید ی، من از رو  ونتر بتر

ون؟تر ب میبزن نجا یتا ازا دردشو تحمل کنن  کمی توین یم... دمیپر    

 

لبمو محکم به  د یچیکه  تو پهلوم  پ  یتکون دادم که دوبار دستاشو دور کمرم حلقه کرد و بلندم کرد از درد رس 

. دندون گرفتم   

 

فر  وار ید کینزد تا  : و دستاشو تو هم قالب کرد و گفت ستاد یبا خودش بردم روبه روم ا اطیح رسر  

 

؟؟یدیشونه هام بزار فهم یپاهاتو بلند کن و رو  گرفنر   وار ید یزود باش برو باال دستتو که رو _   

 

: ترس بهش نگاه کرد و گفتم با   

 

؟پس تو خی _    

 

: لبخند گفت با   
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مینگران من نباش بجنب زمان ندار  امیپشت رستو م قا یمنم دق_   

 

 اطیداخل ح باز شد و افراد سهرایر  یبد یبا صدا اطینشستم که درب ح وار ید یکه گفت کردمو رو   یکار 

د. دنییبه رسعت سمتمون دو  وار ید یمن رو  دنیشدن با د  

 

ن از  اطیکل اون ح  افراد سهرایر  اد یو فر  یانداز  تر ت یصدا بزرگ رو برداشته بود ... دختر که ظاهرا باال رفتر

. و کنارم نشست د ینبود به رسعت خودشو باال کش براش کار سخنر  وار ید  

 

ن پا وار ید گر یطرف د  نکهیدرست قبل از ا  . دردناک دختر شد  غیگلوله مصادف با ج  کیصدا شل میبتی  یتر  

 

ن زم یرو  شده بودم که با دست سالمش بلند شد و  هتر خ شیخون یبا وحشت به بازو  میفرود اومد تر

: با درد گفت داد یسفت فشار م شو یخون یهمونطور که بازو   

 

بلندشو_   

 

اونو تو  چیــــسو  دنیکش  ونتر فرو برد و با ب شیکوتاه و مشک  یمانتو  بیج ی، دستشو تو  ستادمیا کنارش

: دستم گذاشت   

 

: لب زد  حایل جاده پارک شده بود اشاره کرد و با یر  گهیکه سمت د  مشیک شیش ستو یرس به دو  با   

 

تو ــنمیدست بش نیبا ا تونمیمن نم_   

 

و  دمیبهمون برسن نزاشتم جملشو  تموم کنه دستشو کش هر لحظه ممکن بود افراد سهرایر  مینداشت وقت 

ن با خودم به سمت ماش . بردم تر  
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ن ماش کافیت یبا صدا  روشن کردم و با تمام توانم پام  نو یاومد به رسعت ماش یم سهرایر  یالیکه از و   یی ها تر

دم یرو رو  . پدال گاز فرسر  

 

: شد و گفت تر باز بهم خ مهین یشته بود که دختر با چشمانگذ شتر یب قهیدق چند   

 

؟ هیاسمت چ انگار گممون کردن ... راسنر _   

 

: لب زدم اروم  

 

نــگاه_    

 

: به سمتش چرخوندم رسمو   

 

؟توخی _   

 

: زمزمه کرد  حایل یر  با   

 

طنــاز_    

 

: گفتم  ینسبتا بلند یاش رو تکون دادم و با صدا شونه  

 

توروخدا ـــا ینخواب_    

 

د اشاره کرد وقبل از ا یر  با  زمزمه وار گفت فتهیهم ب یپلکاش رو  نکهیحال به داشتر   : 
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چه ام ... برو دوم_  ن بازش کن .... دفتر صفحه ... خونه حســــام تر   

 

ن چشماش موخر  با  ِ  بستر
س کشنر چه ا از استر د بود   یدلمو به تب و تاب انداخت ... تنها دفتر که تو داشتر

ن دوم یو تو  دمیکش  ونتر ب ن صفحه آدرس حسام رو از ب تر   تر
ی

کردم  دا یفراوون پ یها خط خوردگ   

 

رو به  نهیگلوم بش  یداشت تو  که سیع  شدم ، بغضن  هتر شده طناز خ دهیبلند کردم و به چهره سف رسمو 

فرو فرستادم سخنر    

 

ن عقب ماش شهیو بعد خورد شدن ش یانداز  تر ت یکه اول صدا  میوارد بزرگراه نشده بود هنوز  تنم را بلرزه  تر

: ذهنم اکو شد  یتو  یی انداخت ... صدا  

 

من سخته؟ یساده برا گویسر   هی ایر یرد یفکر کرد_    

 

ن ماش 4 دنیجلو به پشت رسمون نگاه کردم و با د نهییا از  وع به لرز  مشیک تر کرد   دنیو همون ون بدنم رسر

پدال گاز فشار دادم یحد رو  نیپامو تا اخر   

 

برم درست تو  از خروخر  خوامینشون دادم که نم یتمرکز کردم و جور  متر مس یرو  خروخر  یتابلو  دنید با 

شدم لحظه فرمان رو چرخاندم وبه رسعت  وارد خروخر  نیآخر   

 

 نیتر  کیبشن نزد وارد خروخر  نکهیعبور و ترمز کردن قبل از ا که هر چهار تا از خروخر   دمیجلو د نهیاز ا 

دمیچیرو پ یبعد خروخر    

 

در اوردم ، تنها راه   مو یو گوش دمیرو  از پشتم کش میرسما گممون کردن کوله پشت ندفعهیا نکهیاز ا نانیاطم با 

ن گم کردنمون هم ن در آوردم  و از پنجره پا میکارتو از گوش  میبود س تر انداختم یتر   

 

راحت شد المیخ گذروندم و وقنر   نانیام محض اطم گهید  ابانیخ چندتا    
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شده بود د یکه از دست داده بودچهره اش سف  یادیشدم بخاطر  خون ز  هتر ترس به چهره طناز خ با    

 

دمیدستمو پس کش عیــــصورتش رس  یصورتش گذاشتم با حس رسما یرو  اطیبا احت دستمو    

 

. درب بزرگش ترمز کردم یخودمونو به خونه حسام رسوندم و جلو  تونستمیکه م  تمام رسعنر  با   

 

و کنار گذاشتم ، اون بخاطر نجات من  د یطناز ترد  دنیکردم اما با د  د یترد خونه باغ روبه روم کیم دنید از 

کنهیداره با مرگ دست و پنجه نرم م   

 

زدم و طنازو به  فونو یا یبه درب ورود دنیسالم طناز رو دور گردنم انداختم و بلندش کردم با رس دست

ن سنگ کیمیجون  من یر  یچسبوندم برا وار ید . بود  تر  

 

. باز شد  کبارهیبه  اطیره زنگو فشار بدم که درب حتا دوبا دمیکش  خودمو   

 

شد و اروم  هتر خ شیکه درو باز کرده بود با وحشت ابتدا به دست خون آلود طناز و بعد چهره مهتاب  یپرس 

: لب زد   

 

من طـــناز یخدا_   

 

ن دستش ز   دستمو  . بلند کرد و به سمت عمارت رفت طناز اونو به راحنر  یپاها ر یکنار زد و با انداختر  

 

. دمیحلقه شد و به داخل کش فمیظر  یدور پنجه ها برگردم که دست مردونه و محکیم مو تر مس دمیچرخ  

 

ن صدا یی و با اخم ها د یدر منم محکم به در کوب دنیکوب  با 
ُ
که تا بحال   نن یخشمگ یتو هم گره خورده و ت

: گوشم زمزمه کرد   ر یبودم ز  دهینشن  
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؟ یتر یم فیکجا ترسر _     

 

 کیاز پشتش در اورد  یلب باز کنم دستبند نکهیشدم ، قبل از ا هتر اش خ مشیک یوحشت به چشما با 

رو به دست من زد گر یطرفش رو به دست خودش و طرف د   

 

هراسون من  یاول به دستامون  و بعد به چشما یکه با خونرسد  دمیخودآگاه با وحشت دستمو عقب کش نا 

: شد و زمزمه کرد  هتر خ  

 

،برو تو وفتیراه ب_    

 

بان مرد ترسناک هم  نیا  صداش انقدر بلنده که حنر  کردمیو حس م دمیشنیمحکم قلبم رو به وضوح م ضن

شمارد هر کوبشش رو یم   

 

تکون نخوردم و رسمو به نشونه نه تکون دادم که با فک منقبض شده دست  یبودم ، ذره ا دهیترس بشدت

! در چسبانده بودم را در دستان داغ و پر حرارتش گرفتو محکم فشارداد  یازادم که بر رو   

 

! ، دستمو شکسنر  یمگه مرض دار  ولم کن رواین  یی آ_   

 

: گفت  نشیبم و خشمگ یهمون صدا با   

 

... شکنمیدستتو نم یاگه به خودت تکون بد_   

بکنه تونهیم یی چه کارا رواین  هی دمیاونوقت بهت نشون م شیجلوم وا ینجور یهم یاگه بخوا اما    

 

: گفتم  تیتکون نخوردم و با قاطع یکه از حرفش بر دلم افتاده بود ذره ا  وجود تریس با   
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داتیبا تهد توین یو توام نم  امینم یی جا چیدستمو باز کن من با تو ه_    

 

دوشش گذاشت یجمله ام تموم بشه خم شد منو رو  نکهیاز ا قبل  

دمیکش  یبلند غیو ج دمیمشت کوچک دست آزادم به شانه پهن و محکمش کوب با   :  

 

ن منو بزار پا_  ووونهیولم کن .... کــــمک ، کــــــــــمک ، ولم کن د یتر  

 

کمرم گذاشت و باعث شد   یستشو رو بلندم کرد ، د که به دست منو خودش زده بود وقنر   یدستبند بخاطر 

...! دستم کنار دستش ثابت بشه  

 

: لب زدم اروم  

 

ولم کن تو_    

 

: رسم داد زد  ینسبتا بلند یو با صدا د یباسنم کوب یدستش محکم رو  با   

 

؟توین یفقط خفه شو م_   

 

و ساکت شدم دمیبلندش واقعا ترس یصدا از   

 

عمارت رد شد یپله باال رفت و از در ورود چند    

 

ن چ همه  ضن یعر  یکردن راهرو   باال رفت وپس از یط چویر  یسمت چپ سالن از پله ها دمیدیرو وارونه م تر

دیشد و درب رو محکم بهم کوب یکیوارد اتاق تار   
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 یشونه ها یامد که از رو  باال یم دور تند افتاد و نفس هام به سخنر  یاطرافم قلبم دوباره رو  یکیتار  دنید با 

تخت پرتم کرد یمحکمش به رو   

 

رو روشن کرد پاتخنر  یو به رسعت نشستم که خم شد و چراغ کم نور رو  دمیکش  قن یخف غیج   

 

شدم هتر که توش بودم خ  یکیتار  مهیوحشت به اتاق خواب بزرگ و ن با   

 

رو هم به طرف  گرمیتخت دست د میله های تاجرو از دست خودش باز کرد و با رد کردن از  دستبند 

. بست گرشید  

 

: که رسارس وجودم رو گرفته بود گفتم  صورتش با خشیم دنیعقب کش با    

 

کنن   میزندان نجا یا توین ینم_   

 

با جلو کشیدن صورتش روبه روی صورتم جوری که نفس های گرمش مستقیما روی پوستم میخورد 

 ،چشمامو محکم روی هم فشار دادم و رسمو کج کردم

چرخوند چونمو میون دو انگشتش گرفت و به سمت خودش  

ه شدم که لب زد   اروم چشمامو باز کردم و به چشمای رسد و یر حسش ختر

 

تا هر وقت الزم باشه زنداین منن پس مراقب کارا و حرفات باش که این زندانبان صتر ایوب نداره برای _ 

... شنیدن جیغ و فریادت  

 

ن نگاهش از چشمای مسخ شده ام به سمت در اتاق ... رفت از جا بلند شد و با گرفتر  

 

: جوری که بشنوه لب زدم    
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! وقنر طناز بهوش بیاد میفهیم بیگناه زندانیم کردی و پشیمون میشر _   

 

ون رفت و درب رو بهم کوبید   پوزخندی زد ، از اتاق بتر
. با یر تفاویر  

! با صدای چرخش کلید فهمیدم در رو قفل کرده   

 

ط بایدیکم صتر کنموقنر طناز بهوش بیاد و بگه من یر گناهم آزاد میشم فق   

 

ه شدم چند بار با تکان  رس بلند کردم و به دستبند فلزی که حریصانه مچ ظریفم رو در بند گرفته بود ختر

. دادن دستم تالش کردم بازش کنم ویل هر بار زخیم که روی دستم یم انداخت باعث سوزش مچم میشد    

 

وع به فحش دادن زندانبان رواین و وحشر ام کرد ... مزیر لب رسر   

 

نیم دونم چقدر گذشته بود ویل خورشید  کم کم داشت باال یم اومد و پلک های خسته ام شدیدا طالب 

. خواب بود   

 

ن رسم روی بالش همونطور که دستام باال رسم قفل شده بود به  ن کشیدم و با قرار گرفتر کیم خودمو پایتر

. خواب عمیقر فرو رفتم  

 

*** 

 

. بیدار شدمبا صدای چرخش کلید از خواب   

 

هنوز گیج خواب بودم که سمتم اومد و دستبندمو باز کرد با خوشحایل از فکر اینکه طناز بیدار شده و گفته 

. یر گناهم خواستم بلند شم که با خشونت بازومو گرفتو به پشت چرخوندم  

! از پشت دستامو با دستبند قفل کرد و کنارم ایستاد   
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: با تعجب لب زدم  

 

؟_  چیکار میکنن   

 

: زیر بازومو گرفت و از جا بلندم کرد و با خونرسدی گفت  

 

ن _  مت تا مفصل ازت بازجویی کتن میتر   

 

: خودمو عقب کشیدم و تقریبا داد زدم  

 

به چه جریم آخه لعننر ؟_    

 

رسخن چشماشو فک منقبض شدش  ختر از عصبانیت شدیدش میداد، تخت سینه ام کوبید ... انتظار این 

ن بشم که رسیــــع دستاشو دو طرف رسم  حرکتش رو نداشتمو  ب ر روی تخت افتادم ،سیع کردم نیم ختر

! گذاشت و روم خیمه زد   

 

: همونطور که نفسای داغش پوست یخ زده ام رو میسوزوند لب زد   

 

ن رو گفته_  .... اینجا آخر راهه ،....رسهنگ سهرایر هم  همه چتر  

..! هه! خانوِم بیگناه   

 

بود نمیخواستم بفهمه ترسیدم هرچند نگاه جدی و رسدش انگار تا از شنیدن اسمش نفسام منقطع شده 

. اعماق وجوودم نفوذ کرده بود و از حالم با ختر بود    
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: اب دهنمو به سخنر فرو فرستادم و با صدای لرزون پرسیدم   

 

خی گفته؟_    

 

از نظر گذروند و  یک تای ابروی پر و مشیک اش رو باال داد و با چشمای ریز شده تک ، تک اجزای صورتمو 

: گفت  

 

؟_  خودت خی فکر میکنن   

 

ن رو به نفع خودش تموم کرده . داشت اشکم در میومد حتما همه چتر  

 

: با بغض لب زدم   

 

حتما دروغ گفته توروخدا باورم کن_   

 

ه شد و با صدای بم و آرویم گفت : به لب های لرزونم ختر   

 

چرا باید باورت کنم؟_   

 

ن چکید را دنبال کرد و رسش را سوایل تکان داد با نگاهش، اشیک که از گوش : ه چشمم پایتر  

 

نگفنر ...!؟ چرا باید باورت کنم!؟ مدرگ داری!؟_    

 

ن مدرک یاد گویسر ام و پیام هاو زنگ های سهرایر افتادم  به وضوح چشمانم درخشید و گفتم : با گفتر  
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... یتونم نشونت بدمپیامایی که سهرایر بهم داده بود ، زنگاش ، همه توی گوشیمه م_   

 

: مشکوکانه چشماشو ریز کرد و گفت  

 

گوشیت!؟ االن همراهته!؟_    

 

آره ، یعنــی نه_   

ن طنازه   تو ماشتر

 

با کیم مکث از روم کنار رفت و در حایل که موهای پر پشت و مشکیش که بر روی پیشونیش ریخته شده 

: گفتبود رو به باال هدایت میکرد با همون لحن عاری از احساسش    

 

ن جا میموین تا برگردم وای به حالت دست از پا خطا کنن _  ... همتر  

 

با صدای چرخش کلید که ختر از بسته شدن دوباره در میداد از روی تخت بلند شده و به سمت پنجره تمام 

... قد روبه روم رفتم  

 

ا هر وزش باد ، دونه ظاهرا منظره روبه روی پنجره حیاط پشنر این باغ بزرگ بود ،پر از درخت هایی که ب

یخت ن متر . دونه برگ های زرد و نارنجر شون روی زمتر  

 

ی که بیشتر از همه توجه ام رو به خودش جلب کرد استخر مستطییل و بسیار بزرگ در وسط حیاط بود   ن چتر

. ب شناور بودند که آب زاللش تا نیمه استخر رو پرکرده بود و برگ های زرد و نارنجر تکو توک روی آ  

 

ن آرایش و تخت دونفره سفید  وع به برریس اتاق کردم ، پارکت قهوه ای ، متر برگشتم روی تخت نشستم و رسر

 ترکیب قشنگ و چشم نوازی بود 
ی

ن سادگ . و به عالوه مبل های کوچک سفید در عتر   
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  با باز شدن در نگاهم رو بهش دوختم

. کنارم روی تخت نشست، خم شد و دستبندم رو باز کرد     

 

ه شدم که یر توجه بلند شد ، به سمت در اتاق رفت و گفتبا لبخ وزمندانه ای بهش ختر : ند پتر  

 

. دنبالم بیا _   

 

. به دنبالش از اتاق خارج شدم ، تقریبا پشت رسش در حال دویدن بودم   

.. یا او قدم های کشیده و بلندی داشت یا قدم های من خییل کوتاه بود   

 

ه شدم ، راهروی طوالین که پر از در در همان حال که پشت رسش تند تند    قدم بر میداشتم به اطرافم ختر

. های چویر بود و یه سالن کوچک نشیمن  

 

ن خورد و بدتر تو آغوشش ولو  ناگهان درجای گرم و سفنر فرو رفتم هل شدم و خواستم عقب برم که پام لتر

. شدم  

 

ن فرود بیام یه دستشو دور کمرم حل قه کرد و به سمت خودش کشیدقبل از اینکه از پشت روی زمتر  

: رسشو خم کرد و لب زد   

 

؟_  خویر   

 

ون بیام همونطور رس به زیر به نشونه آره رس تکون دادم که با رها کردنم چشمام رای اینکه از آغوشب ش بتر

 سیاه شد و بازویش را چنگ زدم

: زیر لب غرید    
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ه؟_   رست گیج متر   

 

رسم میچرخید زمزمه کردمبا اینکه حدسش درست بود و دنیا داشت دور    

 

ه_  نه... نمتر   

 

ن برمارس تک ن داد و کنار ایستاد که از پله ها پایتر   

 

 دستمو به میله  کناره پله ها گرفتم اما قبل از اینکه قدم اول را بردارم زیر پایم خایل شد ! 

 جیغ خفیقن کشیده و دستامو دور گردنش حلقه کردم ! 

ن رفتیر توجه به چشمای گرد شده ام ا ز پله ها پایتر   

 

ی سالن رو به لرزه در اورد  ن پله ها رسیده بودیم که صدای جیغ دختر : تقریبا به پایتر  

 

حســــــــام ...؟_   

 

  با وحشت رسم را به طرف صدایش چرخاندم

 

ساله  با روپوش رسمه ای مدرسه که وسط سالن با دهن باز و چشم های گرد شده نگاهش 18_ 17یه دختر  

ن ما  رد و بدل میشدبتر   

 

: حسام با خونرسدی که فهمیده بودم هیجی نمتونه بهمش بزنه گفت  

 

!؟   اینجا چیکار میکنن
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ن ما به گردش در میاورد و لب هایش مثل  دختر انگار صدای حسام رو نیم شنید  انگشت اشاره اش رو بتر

. مایه باز و بسته میشد   

 

. خورد و باعث شد ریز بخندم و گردنم رو کج کنم نفس کالفه ای که حسام فوت کرد ... بر روی گردنم  

 

. یه لحظه با تعجب به خودم اومدم  

  روی گردنم؟ مگه شال رسم نیست؟

 

. دستمو آروم باال آوردم و روی رسم کشیدم  

. لبمو زیر دندون کشیدم ، از خجالت حتما قرمز قرمز شده بودم  

 

ن حسام و دختر رو  روی خودم حس میکردم  و کاری از دستم بر شالمو آروم روی رسم کشیدم نگاه سنگتر

  نیم آمد جز خجالت کشیدن

 

حسام به سمت مبل های راحنر رفت و اروم روی ییک از اونها گذاشتم و خودش هم  کنارم نشست رو به 

: دختر گفت  

 

ن _  تا گ میخوای با دهن باز به من نگا کنن ؟ بیا بشتر  

 

 همونطور شکه روی مبل رو به رویی ما نش
ه دختر ست و همونطور که دستشو مثل هواپیمایی که اوج میگتر

د گفت : رو به باال میتر  

 

ه تو آسمونا _  . مامان بفهمه از خوشحایل بال درمیاره متر  

 

: حسام با خونرسدی پا روی پا انداخت و گفت   
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ی وجود نداره حسنا مامان قرار نیست بفهمه _  ن ! ، چون چتر  

االنم بخاطر رسگیجه ای که  و چند وقت قراره مهمان من باشهییک از آشنا های قدییم منه خانم ملگ 

ن  داشت کمکش کردم ، . همتر  

 

همونطور که با لبخند شیطوین مارو زیر اسکن چشماش گرفته بود گفتحسنا   

  

ـــــــب ، باشه ... آشنای قدییم_  ـُ آره خــ   

 

ا دراز کردن دستش به سمتم  با مکث کوتایه به سمت منن که هنوز از جمله حسام هنگ بودم خم شد و ب

: گفت  

 

اهستم آبجر کوچیکه این اخمو خانحسنخوشبخم ، _    

 

کیم باز شد و دوباره گره خورد...!این اخم   حسنا زیر چشیم به حسام نگاه کردم که اخماش با این حرف 

 مادرزاد بود که از چهره خشنش پاک نمیشد؟

 

دم و با لبخندی که سیعحسنا دست  میکردم کش بیاد گفتم رو به گریم فرسر   

 

... منم خوشبختم ،نگاهم_   

 

: ا گفتحسنحسام بلند شد و رو به    

 

از این ورا ؟_    

 

ا با شیطنت درخشید و زمزمه کردنسحچشمای  : 
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م  ... مامان گفت برم پرس لوسشو راضن کنم بیاد خونه ...! دست پرس بزرگشم بکشم بتر  

 

: حسام ابرو باال انداخت و گفت  

 

.... مهمون دا من _   

 

ن حرف حسام پرید و  مونسا با خوشحایل  گفتبتر :  

 

... با نگاه بیا خوب_   

ه شد که یک تای ابرویش را باال انداخت و به من نگاه   آب دهنمو با رسو صدا قورت دادم و به حسام ختر

. کرد   

 

ی بگه که مونسا پیش دسنر کرد و با خوشحایل دستاشو بهم کوبید و گفت ن : خواست چتر   

 

و ؟ مثل اینکه دیشب تو خونش دزد اومده و وقنر _  تازه عمو سیامکم میاد مامان دعوتش کرده شنیدی ختر

عمو مچشو گرفته زده تو پیشونیش و در رفته خییل شانس اورده که طرف قصد جونشو نکرده...و فقط دوتا 

. عتیقه برده  

 

با صدایی که خودم به زور  جوری گردنم به سمت مونسا چرخید که صدای رگ به رگ شدنش را شنیدم

: میشنیدم پرسیدم   

 

؟_ 
ی

رسهنگ .... سیامک سهرایر رو مییک  

 

: ا به سمتم چرخید و با خوشحایل پرسید حسن  

 

اره ، میشنایس؟_    
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: حسام به جای من جواب داد   

 

ختر دزدی رو امروز از اخبار شنیده نه ، نگاه نمیشناسه_    

 

: گفت  مونسا رسی به نشانه فهمیدن تکون داد و    

 

خب ، سهیل کجاست؟_ اها    

 

فت گفت ن خانه متر : حسام همونطور که به سمت آشتی   

 

. دیشب رفت خونه فرهان_   

 

: چشمای مونسا پر از سوال شد داد زد   

 

... مگه مریض شده ؟ میگفت دکتر صنوبری رو ختر _   

 

ن حرف نیم نگایه انداخت حسام به من  پرید و محکم گفت حسنا و بتر  : 

 

... ! دلش برای فرهان تنگ شده رفت یه رسی بهش بزنهنه ... ! _   

 

: مونسا از جاش بلند شد و گفت  

 

؟ منتظرتون باشیم ؟ هاوگ پس شب میایید دیگ_    
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: منو و حسام همزمان گفتیم  

 

! نه_   

 

نالید: ا بلند شد و حسنجیغ    

 

ای بــــابــــا چرا اخه؟_    

 

: حسام با جدیت گفت  

 

ن که گفتم _  نمیاییم چون شب جایی قراره بریما ما حسنهمتر  

ی راجبه  ن   خانم ملگبرگشنر خونه ام چتر
ی

موندنش تو تهران محرمانه اس و حنر عمو هم نمیدونه نمییک

  فهمیدی؟

 

ن کوبید و نق نق کنان به سمت در رفتنسح : ا پاهاشو روی زمتر  

 

فهـــــــــمیدی؟چشم نمیگم ویل آخر هفته تولدمه مثل هر سال من زیر دستت نیستم رسگرد حســـــــــــام نریمـــــــــان _ 

فظحابا تم بالماسکه نیای همه رو میارم اینجا حاال خود داین خدا   

 

. چرخید و بویس برام فرستاد و با دست بای بای کرد   

 

خونه رفتم و رو به حسام که از پن ن جره به با بسته شدن در ورودی اخم هام رو تو هم کشیدم و به سمت اشتی

ه شده بود دست به سینه ایستادم و گفتم : حیاط ختر   

 

مهمونت باشم؟منظورت خی بود که قراره چندوقت _    
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. پیشت نمیمونم دقیقه ای فهمیدی یر گناهم ، حاالم میخوام برم چون کاری نکردم و   

 

. چرخیدم و به سمت در ورودی سالن رفتم  

 

سام از کنار رسم عبور کرد و اونو محکم به هم کوبید با جیغ در رو کامل باز نکرده بودم که دست مردانه  ح

: خفیقن از جا پریدم که زمزمه آروم و ترسناکش رو کنار گوشم شنیدم  

 

ون که من بهت بگم آزادی ، شتر فهم شدی؟ یا باید مثل دیشب قول و _  ی بتر وقنر از این خونه متر

ت کنم؟   زنجتر

 

: که سیع میکردم با رسماش ترسم رو نشون ندم لب زدمچرخیدم و با نفس های منقطع و چشمایی    

 

...! میتونم ازت شکایت کنم_  نمیتوین مجبورم کنن   

 

  رسشو تو فاصله کیم از صورتم نگه داشت ،حاال به وضوح میلرزیدم

: پوزخندی روی لب هاش نشست و گفت  

 

ون رفنر به شکایت فکر کن عمارتاگه از در این _  ! بتر   

 

... پهلوم عبور داد و در خونه رو قفل کرد دستشو از کنار   

 

: کلید و توی جیبش گذاشت و دستاشو دوطرف رسم نگه داشت   

 

. عاشق چشم و ابروت نیستم که نگه ات داشتم مجبورم، به خاطر طناز _   
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با نجات دادن تو خودشو توی دردرس انداخته و از طرفن من نمیتونم باور کنم کش که جای پدرمو تموم این 

ها پر کرده و همه خالفکارای تهران با شنیدن اسمش چهار ستون بدنشون میلرزه بخواد به یه دختــر سال 

... تجاوز کنه  

 

 :با صدایی لرزون لب زدم

 

ه باور کنن بعضن از آدما دو رو دارن و هر لحظه _  سیامک سهرایر یه هفته اس که کابوس من شده و بهتر

! انتظار نداریممکن اون رویی رو نشونت بدن که   

ن رسگرد نریمان بدذاتمن اون روی  تشو دیدم توام چشماتو باز کن و ببتر ...! و یر غتر  

 

دستمو به شونه اش کوبیدم تا از حصار آغوش داغش که مثل کوره ای پر حرارت بود خارج شم ویل ذره ای 

 ... تکون نخورد

 

ه شدم   رسمو بلند کردم و به چشم های مشیک و یر حسش ختر

: مون حالت چشماشو روی صورتم چرخوند و روی لب هام مکث کرد با ه  

 

احسنآخر هفته با من میای تولد _    

 

ن اتاق شد و درب رو  چرخید و به سمت پله ها رفت که به خودم اومدم و پشت رسش دویدم وارد سومتر

. بست  پشت در ایستادم و کیم نفس گرفتم و سیع کردم آرامشمو حفظ کنم  

 

. یکباره باز کردم و با دیدن باال تنه برهنش جیغ کشیدم و با دستانم  چشم هایم رو پوشاندمدرب رو به   

 

: صدای محکمشو شنیدم که رسد و بیخیال گفت  

 

؟ اونم اتاق یه مرد _   ! کش بهت یاد نداده وقنر میخوای وارد اتاق بشر در بزین  
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. با صدای پوزخندش تمام بدنم از عصبانیت شعله کشید   

 

: گفتمبا خشم    

 

 که سهرایر نشسته و مثل یه  _ 
ن تکلیف کنن ، من باهات نمیام تو اون مهموین تو حق نداری برای من تعیتر

.... کفتار زخیم منتظره پیدام کنه و   

 

ن انگشت اشاره اش روی لب هام ساکت شدم و قدیم به عقب برداشتم ... با نشستر  

 

ن ، دستام از روی چشمام کنار رفت ک  . ه دیدم لباس نظایم پوشیدهآستینمو کشید پایتر  

 

ه شد و  گفت : در حایل که کلتش را پشت کمرش یم گذاشت تو چشمام ختر   

 

ین مواظب باش این پر حرفیات باعث زنجتر شدنت نشه_  ن .. خییل حرف متر  

سیدم باهام میای یا نه ..گفتم میای و هیچ حرفن نباید پشتش باشه ! من نتی  

 

ون حاالم میخوام برم اداره تا شب برنم  بری پاتو از درباغ بتر
ارم فقط توی حیاط میتوین ن یگردم در و باز متر

ن باش خییل هم  بزاری حنر اگه سگای خیابونم بخوان بدرنت قدیم برای نجاتت بر نمیدارم ..!و مطمت 

. خوشحال میشم  

 

دم که توی رسشو با پوزخند تکان داد و از کنارم رد شد تا بحال این حجم از بیشعوری رو توی کش ندیده بو 

  این مرد اخمو و وحشر دیدم

 

دستای مشت شدمو باز کردم و توی جیب هام فرو بردم و فکر کردم حاال که این وحشر متکتر خونه نیست 

  چیکار کنم...!؟
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ن پله ها که رسیدم دستمو زیر چونه ام نگه داشتم ن رفتم به پایتر : چرخیدم و به طبقه پایتر   

 

وع کنم!؟_  خــوب ، از کجا رسر   

 

ن کشیدم و وارد اتاق  ه رو آروم پایتر در دو لنگه ی بزرگ و قهوه ای انتهای سالن توجه ام رو جلب کرد دستگتر

  شدم

 

ن که چند  ی که میدیدم رو نمیتونستم باور کنم یه کتابخونه بسیار بزرگ با انواع و اقسام کتاب ها و یه متر ن چتر

. برگه و یه لپ تاب روشن روش بود   

 

ه رفتم و کتاب هارو دونه به دونه و با ذوق نگاه کردم  توجه ام به ییک از ردیف کتاب ها به سمت کتابخون 

کتاب مشهور جهان به ترتیب کنار هم گذاشته شده بود و جالب تر اینکه همه چاپ های اول   9جلب شد 

. بودند که اون ها رو بسیار با ارزش میکرد   

 

. بود و یک جعبه روی ییک از قفسه ها ی باال فقط یک ساعت قدییم  

 

انقدر قفسه باال بود که دستم بهش نرسه اما با دیدن نردبان متصل به قفسه ها با ذوق دستامو بهم   

. کوبیدم  و به سمتش رفتم  

. انقدر کنجکاوم کرده بود که نمیتونستم ازش دست بردارم  

 

. نردبان رو به سمت قفسه مورد نظرم کشیدم و ازش باال رفتم  

ن جعبه  ن نشستم ، آروم درشو باز کردمبا برداشتر ن اومدم و روی صندیل پشت متر ذوق زده پایتر  

 

! محتوای زیادی نداشت یک دسته عکس ، یه رورسی حریر سفید و یک عدد کلید و یک گوی برفن   
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ون کشیدم و دونه به دونه نگاه کردم ظاهرا این اقای اخمو بچگیشم اخم میکرده توی همه  عکس هارو بتر

: اخم روی صورتش نشسته بود زیر لب زمزمه کردمعکسا یه نیمچه   

 

ِ جذاب_ 
تخِس وحشر  

 

ون کشیدم نه خییل بزرگ بود نه خییل کوچیک تکونش دادمو جلوم    رو بتر
عکسارو کنار گذاشتمو گوی برفن

و دونه های برف معلق در گوی گذاشتم چراغ  های خونه کوچیک که داخلش بود روشن شد انقدر به خونه 

ه شدم که .! نفهمیدم گ خوابم برد  ختر  

 

با کشیده شدن عکس ها از دستم  با وحشت چشم باز کردم و با چشم های قرمز و صورت خسته حسام 

... روبه رو شدم  

 

سیدم رسم فریاد بکشه بخاطرجعبه خاطراتش ویل در کمال  از ترس نفسم بند اومده بود هر لحظه میتر

و گوی برفن هم کنارشون و در جعبه رو بست آرامش عکس هارو مرتب و منظم داخل جعبه گذاشت   

 

ه شد  . رسشو بلند کرد و چشم هاش رو باال اورد و مستقیم توی چشمای ترسیدم ختر  

 

 نکنه این آرامش قبل از طوفانش بود ..؟

 

. با اخیم که ابرو هایش را در هم گره زده بود  رستارس وجودم  را به لرزش در آورده بود   

 

رویش کشید و بدون نیاز به نردبان اونو رسجایش برگرداندجعبه رو برداشت دسنر    

: از روی صندیل بلند شدم و به سمتش رفتم ،ارام  لب زدم   

 

من... من راستش_   
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 به سمتم چرخید و قدیم به جلو برداشت که یک قدم به عقب رفتم

ان میکرد  فتم اونو جتر !! انگار بازیش گرفته بود هر قدیم که عقب متر  

 

: یوار خوردمو کامال متوقف شدم دستاشو دو طرف رسم ستون کرد و با خشم غرید وقنر به د  

 

ن االن کاری میکردم که_  ... برو خوشحال باش که رسدار میخواد ببینتت وگرنه همتر  

 

خونه اومد حرفش قطع شد  ن ... با صدای شکستنن که از آشتی  

 

نشونه سکوت روی بینیش گذاشتقبل از اینکه جیغ بزنم دستشو جلوی دهنم گرفت و انگشتش رو به   

ون کشید و لب زد  : اسلحه رو از پشتش بتر  

 

تکون نمیخوری تا برگردم فهمیدی!؟_    

 

ن خمم کرد و  ن برد و زیر متر انقدر ترسیده بودم  حنر قدرت پاسخ هم نداشتم دستمو کشید و به سمت متر

: ادامه داد    

 

ون نمیای فهمیدی خی گفتم؟ هر _   افتاد بتر
ن جا میموین هر اتفافر اتفافر افتاد همتر  

 

ی بگم صندیل رو جلوم گذاشت و از اتاق خارج شد  ن . قبل از اینکه چتر  

 

ی نگذشته بود که با صدای آخ آروم حسام نتونستم دووم بیارم ، به رسعت صندیل رو به عقب هل  ن چتر

ن خونه دوویدم ون اومدم درب اتاقو باز کردم و به سمت آشتی ن بتر . دادم و از زیر متر  

 

ن خونه نبود اهسته به سمت حسام رفتمو دستمو روی شانه محکم و مردونه اش   کش جز حسام تو آشتی

: گذاشتم که دستمو پیچوند و پشتم قرار گرفت با وحشت لب زدم  
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منم ...منم_    

 

. نفس عمیقش رو کنار گوشم فوت کرد و دستمو رها کرد   

کون دادمگرفتم و رس تبا انگشتانم  چرخیدم  و به دست خونیش رو    

 

چیشد؟ گ بود؟_   

 

ون کشید و گفت : دستشو از دستام بتر  

 

گربه_    

 

: با تعجب گفتم  

 

یه گربه...؟_    

 

. با نگایه که بهم کرد خندمو جمع کردم   

 

ون کشید و به سمت ییک از کابینت ها رفت ن دستام بتر ... دستشو از بتر  

 

ون کشید و روی اوپن گذاشت   جعبه کمک های اولیه رو بتر

جوری نگاهم کرد که هم خندم گرفته بود هم ترسیده بودم پوفن کردم و جلوش ایستادم با در جعبه درگتر 

. بود   

 

. جعبه رو به سمت خودم  کشیدم و بازش کرد   
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ون کشیدن شیشه های خورد شده از   کردن و بتر
وع به ضد عفوین دوتا دستکش پالستییک دستم کردم و رسر

. دستش کردم  

یل رو با مالیمت دور دستش پیچیدم و با چسب کاغذی محکمش کردمکارم که تموم شد گ . از استر  

 

ون میکشیدم  تمام مدت ساکت به کارهایم نگاه کرد وکلمه ای حرف نزد حنر وقنر شیشه هارو از دستش بتر

. اخ هم نمیگفت  

 

: گذاشتجعبه رو برداشتم و به سمت کابینت رفتم تا رسجاش بزارم  که خودش از دستم کشید و رسجاش    

 

. بیا بریم رسدار منتظره_   

 

... ظاهرا نه معذرت خوایه بلد بود نه تشکر   

: لب زدم  

 

با من چیکار داره ؟_   

 

چند دقیقه دیگه خودت میفهیم ...! در ضمن کاری که توکتابخونه کردی فراموش نکردم برگشتیم توضیح _ 

... میخوام ، حاال راه بیوفت  

 

در رفت با حرص چشمامو بستم و بهش زبون درازی کردمپشتشو بهم کرد و جلوجلو به سمت   

 

مت زبونتو بکن تو و به پاهات تکون بده_  ... اگه نمیخوای مثل گوسفند بندازمت روی کولم و بتر  

 

ن کوبیدم و به دنبالش رفتم  با حرص پاهامو روی زمتر
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*** 

: بازدن زنگ صدای محکم مردی در آیفون پیچید   

 

رمز ورود؟_    

 

: جلو برد و گفتحسام رسشو    

 

کویر سیاه_     

 

ه شدم که کنار گوشم خم شد و گفت : با باز شدن در کنار ایستاد تا اول من وارد شم با ترس بهش ختر   

 

س_  ... جای نگراین نیست ، من هستم نتر  

 

  دستشو پشت کمرم گذاشت و به داخل هل داد

 

ارس سگ ها از سمت چپ و راستمون چند قدم بیشتر داخل باغ بزرگ و تاریک نشده بودیم که صدای پ

. بلند شد و پشت رسش به سمتمون دویدند با وحشت جیغ کشیدم و رسمو تو سینه حسام فرو بردم  

 

  پوزه سگهای اطرافمون که روی پاهام میخورد باعث شد کت چرم حسام رو از پشت چنگ بزنم

 

حس میکردم خطر سگ ها با و داده بودم مامن امنیتم شده بودعجیب این مرد که لقب وحشر رو بهش 

... وجود او تهدیدم نمیکند   

 

دم   دستهای حسام با تردید دورم حلقه شد وبه خودش فرسر
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نن_  ن ... بوی منو میشناسن بهت صدمه نمتر  

 

: رس بلند کردم و رسیــــع گفتم   

 

نن من که بوی تورو نمیدم_  ن ... بوی تورو میشناسن بهت صدمه نمتر  

 

: تای ابروشو باال انداخت و گفت  

 

ی_  . پس همینجوری توی بغلم بمون تا بوی منو بگتر  

 

د اروم اروم از حسام جدا شدم و کنارش ایستادم باورم نمیشد  ن با صدای مردی که ظاهرا سگ هارو صدا متر

.... بخاطر ترس اینجوری چسبیده بودم بهش و   

 

... اه دلم میخواست به خاطر حرفاش جیغ بزنم ...پرسه ی یر تربیت  

 

 _ ، 
ی

ن عقبمیک ... جش، لورنس، لیان  بیایتر  

 

ام نظایم رو به حسام گفت : مرد الغری که قد نسبتا کوتایه داشت به رسعت به سمتمون اومد و با احتر  

 

مندم قربان فراموش کردم بگم ببندنشون_  من رسر  

 

ی نداشت گفت ن : حسام دوباره با اون تن صدایی که انگار جز رسما چتر  
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ن شو که باز نمیشناشکایل نداره همنر برو ب_  بندشون و مطمت   

 

: زیر لب جوری که فقط من بشنوم گفت  

 

. تو ویالست یه جوجه ترسو فعال   

 

ن همنر حسام دوباره حرکت کرد . مستر نسبتا طوالین که پر از کاج های کوتاه و بلند بود را گذراندیم و  با رفتر

 که در وسط باغ تاریک و ترسناک بود 
ی

. رسیدیم به ویالی بزرگ و مشیک رنیک  

 

ن رو پر کرده بود بهم فهموند که اینجا بیش از اندازه تاریکه و باز  نوری که از باز شدن درب عمارت روی زمتر

: هم هیچ تریس ندارم  

 

ام برای حسام رس خم کرد و گفت : خدمتکار مسنن که جلوی در به استقبالمون اومده بود با احتر   

 

خییل وقت بود ندیده بودمتون قربان_   

 

د و   مرد خم شد و دستشو روی شانه های خمیده اش فرسر حسام با لبخند کمرنگ و یک طرفه ای رو به پتر

: گفت   

 

... بخصوص برای اون قهوه های نابت حیدر  دلم برات تنگ شده بود حاج_   

 

: به سمت من چرخید و گفتحیدر  حاج  

 

... خوش اومدید نگاه خانوم بفرمایید داخل رسدار االن میان_   
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عجب از  اینکه اسمم رو میدونست قدم به داخل برداشتیم و بعد از عبور از راهروی کوتایه وارد سالن با ت

... ساده و شییک شدیم  

 

به زد و اشاره کرد کنارش  وزه ای نشست و با دست به کنار خودش ضن حسام روی ییک از مبل های فتر

... بشینم که یر توجه روی مبل تک نفره روبه رویش نشستم  

 

اخم دستاشو تو هم قالب کرد و روی پاهاش گذاشت باوارد شدن مرد مسن و ریش سفیدی حسام از با 

ام نظایم گذاشت من هم متقابال در جایم ایستادم   جاش بلند شد و احتر

 

  :مرد که احتمال دادم رسدار باشه با مهرباین چشم هایش را روی هم گذاشت و لب زد

 

حسامآزادی _    

 

: اشاره کرد و گفت با دست به مبل ها    

 

بشینید بچه ها_    

 

: با نشستنمون حسام رو به رسدار گفت  

 

حرفن هست که نیاز به بودن من نیست میتونم هاگ_   

 

: رسدار دستشو به نشونه سکوت باال آورد و گفت  

 

... نه با هر دوتاتون کار دارم_   
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: رسشو به سمتم چرخوند و گفت   

 

... واقعا بهش تعرض کنه حق با نگاه بود سیامک میخواسته_   

ن محافظای سیامک  حرفای نگاه رو تایید کرده ! جا گتر شده ییک از افرادم که بتر  

عالوه بر نگاه خیلیای دیگه طعمه سیامک شدن و بعد از  با توجه به اطالعات جدیدی که بدست اورده 

.... یک شب دیگه هیچ کس ندیدتشون  

 

. غم بود یا از خشم نمیدونمبه وضوح قرمز شدن چشمای حسام رو دیدم از   

. باز هم هیچ احسایس  از چشمای رسدش معلوم نبود و این خییل ترسناکش میکرد   

 

: رسهنگ بلند شد و کنار حسام نشست دستشو گرفت و گفت   

 

میدونم سیامک بعد از مرگ پدرت جاشو تو دل تو و خانوادت پر کرده و اصوال نباید این پرونده رو _ 

.... بدست تو بسپارم  

 

ین شاگرد من و سیامیک و بهتر از هر کس دیگه ای میتوین از پس سیامک بر بیای اون تورو مثل  ویل تو بهتر

 ... بچش اموزش داده

 

: حسام با همون صالبنر که از لحظه اول توی صداو رفتارش مشهود بود گفت  

 

هر کاری الزم باشه برای این پرونده انجام میدم قربان رهاش نمیکنم_    

 

: رسدار لبخند رضایت بخشر زد وگفت  

 

وع میکنیم حسام_  پس اول از خودت رسر   
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میخوام سیامک بهت اعتماد کنه اگه حدسم درست باشه و سیامک هموین باشه که سال هاست دنبالش 

 میگردیم خییل باید مراقب بایسر ، به هیچ وجه نمیخوام آسیب ببینن 

  

: چرخید به سمت من و ادامه داد   

 

ن و دوم ... _  امن ترین جا برای نگاه خونه توعه ..!خونه های سازمان و محافظا تماما زیر نظر سیامک هستر

اگه  اگه حنر ییک از اونا جاسوس باشه و مشخصات نگاه رو به سیامک بده فکر نمیکنم بتونیم نجاتش بدیم

 خودشون دنب
ی

ال گمشده هاشون میخوام بمونه چون مطمئنم پیش تو جاش امنه ادما همیشه خارج از زندگ

ن شاید گمشدشون نزدیک به خودشون باشه!   !.. میگردن حنر فکرشم نمیکتن

 

ی بگم اما فقط دهانم مثل مایه  ن ه شدم و خواستم چتر با چشمای گرد شده و ترسیده به لب های رسدار ختر

 !...باز و بسته میشد

 

* 

 

فت گفت   :همونطور که به سمت اتاقش متر

 

بیا اتاقم_    

 

: رد شده گفتمبا چشمای گ  

 

؟_  ؟ برای خی خی   

 

 و چشمایی که 
ن اومد و روبه روم ایستاد با همون اخم های پاک نشدین چند پله ای که باال رفته بود پایتر

د گفت ن  هم توش موج متر
ی

: عالوه بر رسدی خستیک  
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تصمیم نداری با مانتو و شلوار یل بخوایر که؟_    

 

: روی نوک پا بلند شدم و لب زدم  

 

خودم مربوطهاونش به _    

 

ن درشالو از رسم برداشتم،دکمه های مانتومو باز کردم و روی پاتخنر   به سمت اتاقم راه افتادم و با بستر

گذاشتم واقعا نمیتونستم با شلوار یل بخوابم  ...شلوارمو درآوردم و گوشه ای انداختم یه شب که هزار شب 

ن د ستو صورتو پاهام به سمت تخت رفتم و زیر پتو نمیشه به سمت دستشویی داخل اتاق رفتم و بعد ازشستر

ی نگذشت که چشمام روی هم رفت و به خواب عمیقر فرو رفتم ن  خزیدم چتر

  

 با صدای حسام که تکونم میداد از خواب بیدار شدم

! با وحشت روی تخت نشستم و پتورو تا زیر گلوم باال کشیدم  

 

:دیپرس  

 

!؟یدیدیکابوس م_   

 

: بغض لب زدم با  

 

ــامکیس_   

 

...  دمیشرمندشو م یچشما یکیاون تار یزدم گذاشت تو خی یدستا یتخت نشست و دستشو رو یرو کنارم

...نمیرو بب یبودم شرمندگ دهید یحس یو ب یچند روز فقط سرد نیکه ا یمرد یباورش سخت بود تو چشما  
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:گفت آروم  

 

....یمن باش شیتو پ کنهیفکرشم نم یحت امکیس یکن بخواب یسع_   

 

:از کنارم تکون نخورد پتورو روم مرتب کرد و لب زد دمیرو پر صدا فوت کردم و دراز کش نفسم  

 

...رمیهر وقت خوابت برد م_  

 

هم گذاشتم یچشمامو رو نانیاطم با  . 

 

 " حســــام "

 

فرو کردم ،  بامیج یمشت شدمو تو یتخت بلند شدم و به سمت پنجره رفتم ...دستا یبستن چشماش از رو با

.من بود ریماجرا ها تقص نیاز ا یقسمت کوچک هی دیشا  

 

سال ها  نیاستادم تو ا نیبعد از پدرم ، بهتر میآدم زندگ نیبه عنوان بهتر یسهراب امکیخاطراتم با س کل

.شدیزود داشت برام باز م یلیخ اشیشده بود و پرونده کثافت کار اهیشبه س کی  

 

 بیرق ییجورا هیکه  کردمیم ریرو دستگ ییبود که تمام مدت من خالفکارا نجایقسمت داستان ا نیبدتر

.کردمیبودن ... و راه رو براش باز م امکیس  

 

.شدیناقص ذهنم داشت کنار هم جور م یهم فشردم حاال همه پازل ها یمحکم رو چشمامو  
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ورود به خونه هاشون  گفتنیصحنه جرم م یمدت بچه ها نیکه ا ییسرهنگ ها یپدرم ، تمام مرگ

.نبوده یاجبار  

 

بوده امکیسر س ری، همه و همه ز یتیامن یها لمیمدرک ، پاک شدن ف نبود   

هاشون رو از دست دادن  یرحمانه دخترانگ یشدن و ب امکینه سال طعمه س نیا یکه تو ییدخترا عکس

رفتیچشمام کنار نم یبه عنوان رقاص و فاحشه فروخته شده بودن از جلو یامارات و دوب یها خیو به ش   

 

!گمشدنشون داده نشده یبرا یاطالع چیچرا ه دونمینم هنوز  

 

....ممکن بود اونم دادیشدم ، اگه طناز نجاتش نم رهیبه صورت نگاه خ دمیچرخ  

برهنش معلوم شد ینگاه پتو از روش کنار رفت و پاها دنیچرخ با  

 

:لب هام نشست یرو خوردیبه پوزخند م شتریکه ب یکوچک لبخند  

 

زبون دراز جوجه_   

 

دمیشدم و پتورو کامل روش کش خم  

 

 " نـــگاه "

 

شده بودم حسام رو  داریکه ب شیربع پ هیشدم  از  رهیرنگش خ یگذاشتم و به بخار ب زیم یرو رو یچا

نبود یاز خودش خبر یاوپن بود ول یرو نشیماش چیبودم   ... سو دهیند  

 

چوب  یرفتم با برداشتن پالتوم از رو یبه سمت در ورود شدیکه کم کم داشت سرد م ییتوجه به چا یب

.رفتم اطیبه سمت ح یرخت  
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.دیچکیگونه هام م یکردم ، بارون نم نم رو اطیبغلم گرفتم و شروع به قدم زدن در ح ریز دستامو  

.اصال مهم نبود لرزمیبارون دارم م رید زبرام مهم نبو کردمیو حالمو درک نم حس  

 

 یمطمئن شدم کس یاطراف رو نگاه کردم و وقت یپشت ساختمان با کنجکاو یا شهیباز و ش مهیدر ن دنید با

چشمام اومد یجلو روزیبه سمتش رفتم دستمو که به در گرفتم تا وارد بشم اتفاق د ستین  

 

؟ یکردم  چ یاوووف باز حسام بفهمه کنجکاو_   

که هست ؟ ستیمن ن ریتقص گهیخوب حوصلم سر رفته د الیخیب  

 

که باعث شد از ترس چشمام   دمیشنیرو م یمحکم یضربه ها یشدمو در رو پشت سرم بستم صدا وارد

...ایگرد بشه ! دعوا شده ؟   

 

که تو چشمام خورد چشمامو بستم و کم کم باز  یمقابلم رو کنار زدم از نور میتر رفتم و پرده ضخ جلو

.کردم  

 

سالن   نیازا نمیکنه اون از کتابخونه فوق العاده و مجهزش  ا زمیسوپرا خوادیخونه هر لحظه م نیا انگار

...شیبزرگ ورزش   

 

 یبوکس بزرگ و قرمز سهیکه پشت به من با باال تنه برهنه داشت به ک دمیچپ سالن حسام رو د سمت

.زدیمحکم م یضربه ها  

 

پر حرصش رو فوت  یداد و نفس ها هیتک سهیرو متوقف کرد !سرشو به ک سهیزد و ک گهیتا ضربه د چند

.کرد  

!از سالن خارج شم ایجلو برم  دونستمینم  
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.دیو منو د دیکنم حسام چرخ کاریچ  رمیبگ میتصم نکهیاز ا قبل  

 رونیجهش به سمت در رفتم تا ب هیو با  دمیسرخش تو جام پر یچشما دنیبا د دمیترسیاز واکنشش م انقدر

امتحان کردم و زور زدم اما نه تنها باز نشد  گهیدر باز نشد ، چند بار د دمیرو کش رهیدستگ یبرم اما هرچ

.کامل از جاش در اومد و باعث شد به عقب پرت بشم رهیبلکه دستگ  

 

دمیکش یفیخف غیج دیچیکمر و باسنم پ یکه تو یخوردم  با  درد نیزم یپشت محکم رو از  

 

سرمو بلند کردم و بهش نگاه کرد که  دمیدست زدن حسام رو شن یصدا دادمیکه  به درفحش م نطوریهم

زدیبرام کف م  

 

درهم گره خورده اش  یدو زانو مقابلم نشست و با همون اخم ها یرو دیخودش د ینگاهم رو رو یوقت

:چونمو گرفت و گفت  

 

!یکرد یسالن زندان نیهردومونو تو ا_  

 

:و لب زدم دمیعقب کش چونمو  

 

حوصلم سر رفته بود_   

 

:و گفت دیجلو کش صورتشو  

 

میبه حوصلت کمک کن کمیپس بزار _   

 

!دستبند رو دور هر دو مچم حس کردم یمتناسبش شده بودم که سرما یچشما و لب ها محو  
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دهنمو باز کردم  کردیم میشدم ، دوباره داشت عصبان رهیگرد شده سرمو خم کردم و به دستام خ یچشما با

!دوشش گذاشتم یانداخت و  رو رمیتا فحشش بدم که دستشو ز   

 

:دمیکش غیحرص ج از  

 

؟ یستیاز دستبند زدن من بلد ن ریبه غ یباهاته ؟ کار یلعنت یدستبندا نی، همه جا ا کشمتیم_   

 

:گذاشت و با پوز خند گفت نمییپا یتشک کوچک یرو اروم  

 

کردنته ریاز همه دوست دارم دستبند زدن به تو و اس شتریکه ب یکار_   

 

:ادامه داد یپوزخند کوچک با  

 

....برهیکارم حوصله مو سر نم نیا_   

 

:گفتم تیعصبان با  

 

....تو_   

 

:تکون داد و گفت ی، با اخم سرشو سوال دیصورتم جلو کش یکه کردم صورتشو تو دوسانت یبا مکث  

 

من ...؟_   
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ستبر و مردانه اش نشست نهیس یرو اریاخت یجوابشو بدم که نگاهم ب خواستم  

:چرخوندم و لب زدم یگریسمت د چشمامو  

 

؟یبپوش یزیچ هی یندار میتصم_   

 

:که لب زد دمیصداشو کنار گوشم شن کردیگردنم داشت حالمو عوض م یگرمش رو ینفسا  

 

.راحت ترم ینطورینه هم_   

 

.لرزوندیو دلم رو م دیجوشیدرونم همزمان م تیترس و عصبان حس  

مثل تمام سال  دمیترسینم یمرد چیاز ه شدیو کابوسم نم دادیازارم نم یاونجور امکیاگه اون شب س دیشا

.گذشته یها  

داشت اما  یادیز یها تیصفت باشد موقع یو ب فیکث امکیاو اگر قرار بود مثل س دمیترسیحسام هم نم از

!روش بگذارم یاسم تونستمیو نم ترسوندیکه درونم به جوش و خروش در اومده بود منو م یحس  

 

سرم رو جلو بردم و گاز  یحرکت ناگهان هی یبرداشت ط  یدیاز کنار سرم  عبور داد و حوله سف دستشو

از حسام بلند نشد ییصدا یمجبورش کنم دستبندم رو باز کنه ول خواستمیاز ساق دستش گرفتم  م یمحکم  

 

.دارد یشتریدوم صحت ب نهیپوست کلفت است !! که احتماال گذ یلیاو خ ای ستین زیمن ت یدندون ها ای  

 

از فشار دستش غنچه شده بود میکه با دست ازادش به فکم وارد کرد دستش را رها کردم لب ها یفشار با  

 

زد و صورتم رو ول کرد یپوزخند  

 

.کرد دنی،  روشنش کرد و شروع به دو ستادیا لیتردم  یانداخت و روحوله رو دور گردنش   
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!کردیم ییساق دستش قرمز شده بود و خودنما یدندونام رو یجا  

 

دیسالن به گوش رس رونیاز ب یپسر ینگذشته بود که صدا شتریب قهیدق چند  

 

؟ ییحســــــــام  ، حــــــــسام کجا_  

 

:ها گفت لهیم نیرو زد و ارام به سمت پنجره کنار در رفت و بازش کرد ، از ب لیدکمه توقف تردم حسام  

 

طرف شکسته از سمت خودت بازش کن نیدر از ا رهی، دستگ لیسه نجامیا_   

 

طناز پشت سر حرف حسام بلند شد یصدا  

 

نگاه کجاست ؟_   

 

:گفت دیبه سمت من چرخ حسام  

 

نجاستیاونم ا_   

 

.تنش کرد یاش رفت و با خونسرد  یخاکستر شرتیکه باز شد حسام به سمت ت در  

 

گرفت و به من دوخت که بق کرده  دیپوشیگرد شده نگاهش رو از حسام که داشت لباس م یبا چشما طناز

.تشک نشسته بودم یرو ! 

افتاد که باند  شیزخم یخوش حالتش کرد . چشمم به بازو ینشست و لبخند قشنگش رو مهمان لب ها کنارم

.در بر گرفته بود صانهیاونو حر دیسف  
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:شونه ام نشست و گفت یرو دستش  

 

...تتیحسام که اذ ؟یخوب_    

 

:دیدستبند دور دستم حرفش قطع شد و با تعجب پرس دنید با  

 

!؟هیاش چ هیقض نیا_   

 

:و گفت دیبزنم به سمت حسام چرخ یحرف نکهیاز ا قبل  

 

!؟نکارتیا یچ یعنی!؟ یدستبند زدحســـام !؟ چرا به نگاه _   

 

:که فقط طناز بشنوه گفتم یو جور دمیتو هم کش اخمامو  

 

هیو وحش ضیزندانبان مر هیچون _    

 

.دیجمله ام تموم شه طناز از خنده ترک نکهیاز ا قبل  

...!دیخندیبلند م بلند  

و با دست به شانه اش زدم تا خنده اش را تمام کند اما نه تنها خندش کم نشد بلکه  دمیدندون کش ریز لبمو

..شدت گرفت  

 

بغلش گرفت و قدم به قدم  ریرو ز شیشک کرده دست ها یزیبه چ دادیدر همش نشون م یکه اخم ها حسام

و تخت  دیبریرسما حسام کلمو م ندفعهیکنم ا هیگر ایبخندم  تیتو اون وضع دونستمیشد نم کیبهمون نزد

...!گذاشتیام م نهیس  
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که حسام به سمتمون بر  ییطناز شده بود با قدم ها ی،  محو خنده ها یکه تا اون لحظه با لبخند محو لیسه

:جمع شد و گفت شیاخم ها یکم داشتیم  

 

!میهست بگو ماهم بخند یخنده دار زیچ_    

 

:دو زانو نشست و گفت یخنده و لخندش رو جمع کنه اما اصال موفق نبود حسام رو کردیم یسع طناز  

 

؟ یدیگفت که خند یچ_   

 

:را باال انداخت و گفت شیابرو یتا کی طناز  

 

!!دخترونه بود_   

 

:تکون داد و گفت یسر حسام  

 

مطمئنم موضوعش من بودم_   

 

:باز شد و گفتم اریاخت یب دهنم  

 

!!که بخوام تو رو موضوع حرفام کنم یستین یاصال ادم مهم_   

 

:اروم زمزمه کرد ستادمیمقابلش که ا  دیبازم گرفت و باال کش ریکرد و دستشو ز زیر چشماشو  
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کنمیامروز اجرا م نیافتاده رو هم ریبه تاخ روزیکه از د یهی، تنب یخوایم نطوریحاال که ا_   

 

منو  کشهیم زنهیم هوی هیروان نیا ای... خدا لعنت به دهانی که بی موقع باز شود! از حرفش گرد شد چشمام

...خودت نجاتم بده  

  

...دمیدو اطیدستش فرار کردم و به سمت ح ریبتونه نشون بده از ز یحسام  واکنش نکهیاز ا قبل  

 

نبود یحسامه کار سخت دنهیکه پشت سرم در حال دو یکس نکهیا صیتشخ  

نفس  کهیودر حال ستادیاستخر ا گریحسام هم طرف د ستادمیکردم و اونطرف ا ادیاستخر سرعتمو ز دنیبا د

:باال گرفت دیانگشت اشاره اش رو به نشانه تهد زدینفس م  

 

!شهیتر م نیسنگ هتیطرف چون اگه دستم بهت برسه  تنب نیا یایاالن ب نیبه نفع خودته هم_  

 

:گفتم یتکون دادم و با لجباز سر  

 

دستبندمو بده دیکل امیب یخوایگه ما، امینم_   

 

رو دراورد و رو  یکوچک دیفرو کرد و کل بشیصورتش نقش بسته بود دستشو تو ج یکه رو یلبخند کج با

:به من تکانش داد  

 

رشیبگ ایباشه ب_   

 

:تکون دادم و گفتم به نشانه نه دیبا ترد سرمو  
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...!نوریپرتش کن ا امینم_   

 

:با باال انداختن ابرو هاش گفت همزمان  

 

!کنمیرو پرت نم یزیمن چ یریبگ یایب دیبا یخوایو م دینوچ ، اگه کل_   

 

 یبردم ول دیرو مقابلم گرفت دستمو به سمت کل دیشدم  دستشو جلو اورد و کل کیاروم بهش نزد یقدم ها با

!شدم من که انقدر ساده نبودم مونیوسط راه پش  

...کنمیساده دارم  حرف حسام رو باور م چه  

!!که دهینم دیبه من کل یراحت نیبه ا اون  

 

!قدرت مند و مردونه حسام دور شکمم حلقه شد یتا دوباره فرار کنم اما دستا دمیچرخ  

 

:گرمش رو کنار گوشم فوت کرد و گفت ینفسا  

 

...!یدر بر یتونینم گهی... دگرفتمت_   

 

بخاطر  شمیپ قهینه به اون ترس چند دق امیب رونیاز اغوش گرمش ب خواستمیچم شده بود که نم دونمینم

...نه به حاال شیبرهنگ  

مامن ارامشم؟؟ شهیچرا داره م  

 

...دور شکمم محکم شد وبه خودش چسباندم دستاش  

:کنار گوشم لب زد  
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!؟ یفرار کن یتونیاز چنگال من نم یدی؟ فهم یکنیتقال نم گهید_   

 

:دستاش فشردم و زمزمه کردم یبستم رو رو یدستا  

 

؟یهست یوحش یخودت قبول دار_   

 

:جابه جا بشه گفت نکهیکرد وبدون ا یخنده  تک  

 

!!یتو چموش ستمین یمن وحش_   

 

لب هام نقش بست یناخواسته رو یکه بهم داده بود لبخند پهن یلقب از  

...رفت نیاز ب زدمیکه حسام رو صدا م امکیس یو با صدا دیطول نکش ادیلبخندم ز یول  

 

اون بر عکس من اخم داشت و با  دیبه خودم اومد و تو بغل حسام چرخ عینفسم قطع شد سر هیچند ثان یبرا

:گذاشتم و با وحشت لب زدم نشیس یزدمو رو خیدست  کردیبه سر باغ نگاه م تیجد  

 

...یحســــام تو که گفت_   

 

 نییاروم داخل استخر پا دیجمله ام تموم شه دستش دور کمرم حلقه شد و به سمت استخر چرخ نکهیاز ا قبل

:دستمو که رها کنه گفت  نکهیداخل آب بودم قبل از ا نمیس یتا رو بایتقر مگذاشت  

 

بفرستم دنبالت خب؟ لویجا بمون تا سه نیهم نجاسیچرا ا دونمینم_   

 

:گفتم مظلومانه و دستشو محکم گرفتم ومدیبودم داشت اشکم در م دهیترس انقدر  
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....ترسمیکنه من م دامیتوروخدا نزار پ_   

 

زد میشانیپ یرو یزانو نشست و بوسه داغ یرو  

 

...جنازه من رد بشه تا بتونه تورو ببره حاال آروم باش یاز رو دیکنه با داتمیاگه پ یکنه حت داتیپ زارمینم_   

 

...!مثل  بوسه و جمله حسام ارومم کرده باشه یزیتا به امروز  چ ادینم ادمی  

 

دادم هیاستخر تک وارهیو به د دمیکش نییخودمو پا امکیس یصدا با  

 

!؟یکنیم کاریکنار استخر چ زنم؟یدارم صدات م یاز ک یدونیحســام م_   

 

 " حـــــسام"

 

 یزیچ کینگاه زدم فکر هم نکرده بودم  یشانیپ یکه رو یبه بوسه ا یاتفاق افتاد حت عیسر یلیخ یچ همه

دیکش شیشانینا خوداگاه لب هامو سمت پ  ! 

 

 شتریب خواستمیشه ... نم کیبه استخر نزد گذاشتمیم دیشدم نبا کینزد امکیقدم هام سرعت دادم و به س به

نگاه عذاب بکشه نیاز ا ... 

 

باز کرد با اکراه به  دنمیبه آغوش کش یلب هام نشست  دستانش رو که برا یطرفه و کوتاهم رو کی لبخند

.خشک ازش جدا شدم یلیآغوشش رفتم و خ  
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:و گفت دیبه استخر کش یلب هاش سرک یبا همون لبخند مسخره رو امکیس  

 

تو استخر توجه اتو جلب کرده بود ؟ یچ_   

 

:تو صورتم لب زدم یرییتغ بدون  

 

!کردمیداشتم فکر م_  

 

:شد و گفت یجد هویخندونش  صورت  

 

.از زبون خودتم خواستمیم یزنیم ییحرفا هی گهی، م دمیاز سردار شن ییزایچ هی_   

 

.باز کرد شیحرفشو قطع کرد و با لبخند دستاشو برا لیاومدن سه با  

 

..!یبه به داماد فرار_   

 

.خشکه یادیز دیکردم فهم لیکه به سه یاخم با  

تمام نقشه هامون  میرو اشتباه بردار یداره درک کنم اما اگه قدم امکیکه االن نصبت به س ینفرت تونستمیم

...میفتیو تو دردسر م شهینقشه برآب م  

 

.نشست و گفت لیسه یلب ها یرو یلبخند  

 

.لذت ببرم میاز زندگ خوامیام !! م یراض میمجرد یعمــو ، من از زندگ ستیازدواج نکردن جرم ن_   
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:لب هاش نقش بسته بود گفت یرو یکه حاال لبخند مرموز امکیس  

 

.خوبه منم تو فکرشم یلیخ یمتاهل یبه نظر من زن و زندگ یول_   

 

عمو ؟ یهست یتو فکر ازدواج با کس_   

 

:به سمتم چرخوند و گفت سرشو  

 

...داخل هوا سرده میبر دییایحرفارو ول کن ب نیهست ... ا یکیاره _   

 

:گفتم لیگوش سه ریحرف خوش جلوتر از ما به سمت خونه راه افتاد ز نیاز ا بعد  

 

طناز کجاست؟_   

 

...از اتاقا یکیبردمش باال تو _   

 

:تکان دادم و گفتم سر  

 

 دهیببر تو سالن ورزش ... انقد ترس رونیکه پرت شد برگرد نگاه رو از تو استخر بکش ب امکیحواس س_ 

!ادینم رونیز استخر با نهیتورو نب ایکه مطمئنم تا من   

 

:گرد شده لب زد یچشما با  
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...یم کاریتو استخر چ_   

 

_ رهیگیاالن بارون م نمیبب دییبدو نییایچقد شل راه م  

 

فقط بارونو کم داشتم  یلعنت  

بارون و تو استخر حتما سرما  ریسرد ز یهوا نیوگرنه تو ا میبکش رونیاز استخر ب عیسر دیرو با نگاه

...!خورهیم  

 

 " نــــگاه"

 

بارون هر لحظه  زشیر زدمیم خیرفته بود گذشته بود ... داشتم  امکیکه حسام با س یساعت از وقت کی

...بود دهیمانتو و شالم کامال به بدنم چسب شدیم شتریب  

 

 تونستمینم نهیاز پنجره ها باشه و منو بب یکیکنار  امکیس دمیترسیاما م رونیب امیاز استخر ب خواستمیم

.کنم سکیر  

.اب فرو رفتم ریخوردم و ز زیشد که ل یچ دونمیآب تکون دادم نم ریز کمیخسته ام رو  یپاها  

 

دمیلرزیداشتم م دهیبود و حاال مثل موش آب کش رید یلیاما خ دمیآب کش یبه سرعت رو خودمو  

.کردیسرد هوا هم حالمو بدتر م سوز  

 

.... حتما فراموشم کرده دیاز گوشه چشمم چک اشکم  

.دیچک اریپشت سر هم بدون اخت میبعد یاشکا  

شدم؟ یانقدر نازک نارنج یک  
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سرد قلبم فشرده شده؟ یهوا نیحسام فراموشم کرده تو ا نکهیاز ا  چرا  

...شدیم شتریلجبازم ب ینکنم اشک ها هیگر زدمیبه خودم تلنگر م یهرچ  

 

:دمیحسام تو جام لرز ادیفر یصدا با  

 

نـــگاه ؟_   

 

شده بود رهیبهم خ یاشک الودم به چشماش زل زدم که با بهت و ناباور یبلند کردم و با چشما سرمو  

با دو خودشونو بهمون  لیپشت سرش طناز و سه دمیکش رونیبازوم و از استخر ب ریانداخت ز دست

 رسوندن

 

:ام گذاشت یشانیپ یبا ترس کنارم نشست و دستشو رو طناز  

 

زنهیم خیتو داره  مشیببر عیسر دیتب داره حسام با_    

 

بغض کردم یحس یب نیکه تو وجودم افتاده بود ، از ا یضعف نیپاهام از سرما ِسر بود از ا دستو   

دیچیبه سرعت پالتوش از تنش دراورد و دورم پ حسام  

:نازکش لب زدم شرتیت دنید با  

 

...خودت_    

 

:گوشم گفت ریز  

 

...سیهــــــ_   
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حرکت بلندم کرد و به سمت داخل  هیپاهام قرار گرفت و با  ریز گرشیدستش دور شانه هام و دست د کی

دییدو  

دمیشنیفقط صدا هارو م شدیگذاشتم و چشمام باز نم نیزم یرو نهیشوم کنار  

 

...بدو اریب زیاز لباسام با حوله تم یکیگفت : برو باال از کمد من  لیرو به سه حسام  

 

:به طناز گفت لیرفتن سه با  

 

اریلباساشو در ب ایب_   

 

:گفت غیبا ج طناز  

 

حسام ...خودت عوض کن تونمیلباساشو عوض کنم ؟ نم یدست چجور هیمن با _   

 

!حسام من رو هم ترساند چه برسه به طناز نیخشمگ یصدا  

 

؟!چیزی که از زبونت بیرون میادو گوشات میشنون_  

!؟یگیم یچ یدار یفهمـــیم  

 

...!لیسه ای یعوض کن دیتو با ایکنم  یکار چیه تونمیدست نم نیمن با ا فهممیاره م_   

 

.فرو رفتم یاهیکم صداها برام نا مفهوم شد و به سکوت و س کم   



 

 
86 

کل بدنم  کردمیاحساس م دمیباال کش یزدم و پتو رو کم یکه از پنجره ها به چشمام خورد غلط ینور با

.کوفته شده انگار چند ساعت کتک خورده بودم  

 

 شبید یاتفاقا هویاطرافمو نگاه کردم و دوباره چشم خستمو بستم  کمیچشم راستمو به زور باز کردم و  یال

کردم  و با  تیرو پشت گوشم هدا شونمیپر یمثل رعد و برق تو ذهنم جرقه زدو رو تخت نشستم موها

اوردم و به لباسم نگاه کردم نییترس سرمو پا  

 

:بلند کردم و زمزمه کردم سرمو  

 

...نباشه حسام کنمیکه فکر م یفقط اون_   

 

نثارش کردم و تو خودم جمع شدم یلب حالل زاده ا ریباز شدن در و اومدن حسام ز با  

دورم سفت کردم پتورو  

!باال رفت یکم شیرو باال انداخت و گوشه لب ها شیکه بهم خورد ابرو ها چشمش  

 

دماسنج رو برداشت یعسل یتخت نشست و از رو یرو کنارم  

:تکانش داد و گفت یکم  

 

...دهنتو باز کن_   

 

و اهسته دهانم رو باز کردم دمیدندون کش ریز لبمو  

!زبانم گذاشت و دهانم رو بست ریرو ز دماسنج  

 

گرفت؟یم یداشت بند دلمو به باز نطوریاش که ا یو وحش یمشک یداشت چشما یچ  

...شد رهیو بهش خ دیکش رونیزبونم ب ریرو از ز دماسنج  
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:تکان داد و لب زد یسر  

 

ارهیبرات سوپ م گهید کمی  لیاستراحت کن ، سه نییتبت اومده پا_   

 

نه ایشد و به سمت در رفت دو دل بودم بپرسم  بلند  

 دیبا شدمیحسام بود تنم نبود و داشتم کالفه م یکه احتماال برا یمردونه و مشک رهنیاز پ ریبه غ یچیه

،مرگ یه بار شیون یه بار ! دمیپرسیم  

 

:گفتم عیبلند کردم و کالفه نفسم رو فوت کردم و سر سرمو  

 

منو عوض کرده ؟ یلباسا یک_   

 

:ابروشو باال انداخت و گفت یتا کی،  دیپاشنه پا چرخ یرو  

 

من_   

 

!آورد ورشیهمزمان بهم  تیحس خجالت و عصبان  شدینم نیچشمام گرد تر از ا مطمئنم  

 

:زدم ادیفر بایصدام از دستم خارج شد و تقر کنترل  

 

!؟ یبهم دست زد ی!؟ به چه حقیکرد کاریتو چ_   
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:گفت یداد و با خونسرد هیبه در تک نهیبه س دست  

 

!یازم تشکر کن یتونیم یصداتو باال ببر نکهیا ی!!به جا یسوختیتو تب م یداشت_  

 

:دمیشدم غر دیکل یدندونا نیب از  

 

...ی خودخواهتو یول رمیحاضر بودم تو تب بسوزم وبم_  

 

!ستادیروبه روم ا دو قدم بلند خودشو بهم رسوند و با  

تو خودم جمع شدم دهیترس شیعصب ینفس ها یصدا از  

: کنار بدنم ستون کرد و گفت دستاشو  

 

؟یچ ه خودخواهمن یول_  

 

:کنار گذاشتم و مثل خودش با خشم گفتم ترسمو  

 

!انگشتت بهم نخوره_   

 

:و گفت دیلب هاش کش یرو زبونشو  

 

!آره!؟ باشه یریبم یخواستیپس م_   

 

گرفت یدر پنهان کردنش داشتم را بشدت به باز یکه سع یتو حرفو نفساش اومد ترس هویکه  یآرامش نیا    
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حرکت بلندم کرد هیو با  دیچیدور پاهم پ پتورو  

:لب زدم دمیلرزیترس دستمو دور گردنش حلقه کردم و همونطور که م با  

 

نییپا اری!؟ منو ب یکنی...مکی...مکاری... چیچ_    

 

:به سمت پله ها رفت و گفت ستهیبا ا نکهیا بدون  

 

و در  یاستخر ، تا دوباره تب کن یاولت تو یسرجا زارمتی!میکمکت کنم به خواسته ات برس خوامیم_ 

!؟یخواستینم نوی!مگه ایریبم تینها  

 

:دمیکش غیج بایتقر  

 

اصن... اصن یروان هی یا ووووونهیتو د_   

 

دیو به سمتش چرخ ستادیطناز ، حسام ا یصدا با  

:اوپن گذاشت و گفت یکه بدست داشت رو یسوپ ینیمتعجب س لیسه  

 

!؟شیبریها کجا م ضهی!؟ اون بچه مریکنیم کاریچ یحســام دار_   

 

:زد و گفت یپوزخند حسام  

 

کمکش کنم به خواسته اش برسه خوامیم_    
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:و گفتم دمیاش کوب نهیمشت به س با  

 

...!خوامینم یکمک  چیازت ه  خواااااامینم خوامینم_   

 

:بودم  درد گرفته بود پاهامو تکون دادم و گفتم دهیاش کوب نهیکه به س یمشت  

 

نیبزارم زم_   

 

مگذاشت نییفوت کرد و به سمت مبل ها رفت و آروم پا نفسشو  

نشست ییمبل روبه رو یرو و  

 

:دیکش میشانیپ یاروم به سمتم اومد و دستشو رو یبا قدم ها طناز  

 

...دستمال ی... حسام تا صبح چشم رو هم نزاشت ه نییخدارو شکر تبش اومده پا_  

 

 با صدای بلند حسام طناز تو جاش پرید

حرف طناز بودم!اما من محو   

 حسام تا صبح باال سرم بود!؟

 چقدر بدجنس بودم که بهش انگ خودخواهی زدم!!

 

میبر دیبچـــه رو بهش بده با نی!؟ سوپ ایبِر و بِر منو نگاه کن یخوایم یزد تا ک خیسوپ  لیسه_   

 

.کشهیمعلوم بود بچه رو از عمد م قشنگ  

:پاهام گذاشت و گفت یبا لبخند سوپ رو رو لیسه  
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یشیزود خوب م دهیقرصاتو طناز بهت م_   

 

:لب گفتم ریتکون دادم و ز سر  

 

ممنون_   

 

.زاشتمیقاشق اولو با حرص تو دهنم گذاشتم که کاش نم لیرفتن حسام و سه با  

نییداغ بود گلومو سوزوند رفت پا انقدر  

 

:که خنده طناز به هوا رفت و گفت زدمیباز کردم و تند تند با دستام باد م دهنمو  

 

بچه گنیحق دارن بهت م لیحسام و سه_    

 

.پاش زدم یلب هام نشست و مشتمو آهسته رو یرو یکیکوچ لبخند  

...تو حلقم دیکه زد قاشق دوم پر یحرف با  

 

برات رهیگیامروز چند دست لباس م دیفهم زتویحسام لباساتو عوض کرد سا شبیخوب شد د_   

 

!؟یلباس !؟؟ چهیچ_   

 

 نمیبب افشویبرم ق تونستمیکاش م ی... وا ریو  اومم لباس ز یمونسا هم لباس خونگ یمهمون یهم لباس برا_ 

دیاریبرام ب 75 زیسا گهیبه فروشنده م یوقت ! 
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دمیکنارم رو محکم بر سر طناز کوب یو کوسن زرشک دمیکش یغیوجود سوزش گلوم ج با  

 

:و گفت دیمبل پر یاز رو یقهقه بلند با  

 

از اتاق اومد  یها .... وقت دهید ایچ ستیمعلوم ن شهیحسام نم شبهید یشده  دیسرخ و سف افهیق یچیه یول_

انداخت کنار شومینه خشک بشن!همه لباسات دستش بود  رونیب  

 

:حرص گفتم با  

 

حاال تمومش کن من دارم از  یکردن من موفق شد یحرص دادن و عصبان یطناز تو تو هیچ یدونیم_ 

...میقد یدخترا یایهم ح ای... ! حیگیم یچ یاونوقت تو دار رمیمیخجالت م  

 

:خنده به آشپزخونه رفت و گفت با  

 

مادرجون دمیند دتونویسف یشب بود موها دیببخش_  

...باشه دهیام د یزیچشم پاکه فکر نکنم چ یلیخ حسام  

 

ام  یگلفروش یافتادم چند روزه بهش زنگ نزدم حتما نگران شدن حت یب یب ادی دیسف یگفت موها یوقت

.نرفتم  

 

:رو کنار گذاشتم و به سمت آشپزخونه رفتم و طناز رو صدا زدم ینیس  

 

زنگ بزنم؟ هی تونمیطناز؟ من م_  
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:داد و گفت هیتک نتیو به کاب دیچرخ طناز  

 

نه؟ یریرو بگ یمرتض دیس ای یب یب یخوایم_   

 

:تعجب لب زدم با  

 

؟یدونیاز کجا م_   

 

:زد و گفت یبخش نانیاطم لبخند  

 

 یزنگ بزن یتونیکردم .. به هر حال نم یکنجکاو کمیو رو کرده و خب منم  ریحسام پرونده اتو ز_ 

گم؟یم یچ یفهمیو ... م ادهیز یلیتلفناشون در حال کنترل باشه خ نکهیاحتمال ا  

 

....صداشون تنگ شده یدلم برا_   

 

:شونم گذاشت و گفت یسمتم اومد و دستش رو ور به  

 

حل  امکیس کهیمرت نیا هیقض یمحافظت ازشون نگران نباش بزود یرو فرستاده روستا برا یکیحسام _

...شونینیبب یتونیم شهیم  

 

دمیبه سمت در چرخ دیکل یصدا دنیشن با  

:گفت یوارد شد طناز به سمتش رفت و با نگران یبا فرم خلبان لیسه  
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؟یشده ؟ مگه پرواز نداشت یزیچ_   

 

:بدون نگاه کردن به طناز گفت لیسه  

 

رمیم دارمیبرم لهیافتاده چند تا وس ریهوا چند ساعت به تاخ طیبه خاطر شرا_  

 

:گذاشت و گفت لیشونه سه یرو فشویدست ظر طناز  

 

...تو هال نیبش ارمیمن برات م یحوایم یبگو چ_   

 

:لب زد یاحساس چیو بدون ه دیشونه اش رو عقب کش لیسه  

 

رمیم دارمیبرمخودم ...  ستیالزم ن_    

 

:چشماشو بست و گفت یول دیمردمک چشماش لرز دمیطناز د یچشما یاشک رو تو حلقه  

 

ریسفر به خ_   

 

...تو هم گره خورده به سمت باال رفت یهم با اخم ها لیو برگشت تو آشپزخونه سه دیچرخ  

 

و  دمیکش رونیرو ب یسرگرم کرده صندل  زیم یخودشو با پرتقال رو دمیکه د دمیسمت طناز چرخ به

.نهیشونه اش گذاشتم ... مجبورش کردم بش یکنارش نشستم خواست بلند شه که دستمو رو  
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دیلرزیچشماش هنور م مردمک  

 

گونه هاش  یوقفه رو یطناز ب یاشک ها لیس دادیم لیشدن در سالن که خبر از رفتن سه دهیکوب یصدا با

.دنیچک  

 

.کنه هیگر ینجوریا لیسه یتوجه یمثل طناز به خاطر ب یدختر شاد کردمینم فکر  

 

و اروم اروم به خوردش دادم ختمیاب ر وانیشدم براش تو ل بلند  

:آروم شد لب زدم یوقت  

 

؟یدوست دار لویسه_   

 

زل زده بود سر تکون داد یکه به نقطه نا معلوم همونطور  

:دستم نشست و گفت یبلند شدم که دست سردش رو  ارمیبهش فشار ب خواستمینم  

 

!؟یداستان رو دار هیحوصله _   

 

 " طنــاز"

 

شیبه چند سال پ گردهیمن برم داستان  

 

خانوم ، مادر حسام با خاله من تو هلند اشنا شدو همونجا ازدواج کرد اما به  نیپدر حسام بعد از فوت آم

...اوردشونین رانیا  

بخاطر فوت مادرش افسرده و حسود و بدخلق شده بود کمیسالش بود  7 حسام  
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اما به مرور  کردیم یبد خلق یلیخ لیاومدن ، حسام اوا رانیاومد با خالم به ا ایکه به دن لیبعد سه کسالی

شد لیسه یبرادر برا نیبهتر  

 

محل از  کی....  لی.. من ، تمنا خواهرم ، حسام ، سه میهم بود یهم بود همباز کیهامون نزد خونه

نداشتن شیدستمون آسا  

کاراش فشرده تر شد ی... حسام رفت دانشگاه افسر میاز هم دور شد میکم که بزرگ شد کم  

.میسمت رفت هیهر کدوممون به .... یمسافر بر یها مایخلبان هواپ لیسه  

 

 یمنه خر متوجه نبودم اون نگاها برا یول دادنیزمزمه عاشق شدنشو م لیکل فام لیگرم سه ینگاه ها با

...منه  

 

...دادیبه خودش تکون نم کردینم یاونقدر تودار بود که اگه پسر عموم تو جمع ازم خواستگار لیسه  

کش دارش همه رو ترسونده بود یو نفسا لیشدن صورت سه قرمز  

 

 یتو اشیپرونده قطور از کثافت کار هیو رو کرد و  ریپسر عموم رو ز یساعت کل زندگ 24از  کمتر

برخوردو کرد بابام  خندش  نیخواستگارامم هم هیجا ختم نشد و با بق نیو ردش کرد کار به هم دیکوب نشیس

...دمیبهشون نم زونکنه طنا دییتا لیتا سه کنهیم قیبهتر از من تحق لیسه گفتیگرفته بود با خنده م  

 

خواستمیازش اعتراف م یبود ول یتو دلم عروس لیسه یتوجه ها از  

بود  یپسر دلقک یلی... خ زدمیدانشگاه حرف م یاز پسرا یکیبودم و با  ستادهیدانشگاه ا یروز که جلو هی

...رو هوا فرستادیکالسمونو با حرفاش م شهیهم شدیوقت از حدش رد نم چیاما ه  

 

 کرایه ات ارزون حساب کنم  دمیبرسونمت و قول م ایگفت ب یجلو پام نگه داشت و با دلقک باز نشویماش

.ادیدرمبه اندازه شهریه ثابت  تینها  
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دمیبا خنده جزوه امو تو سرش کوب نشیماش شهیش یشدم رو خم  

 

و تا  دیکش رونیمحکم تو صورتم پسره رو ب یا دهیکش هیبا زدن  لیشد و سه دهیدستم به عقب کش که

...تا جداشون کنه دمیکش رونیزدش حراستو ب خوردیم  

 

 دیراه که بازومو کش نیبه سمت خونه رفتم ب شیبودم بدون توجه به معذرت خواه یعصب لیانقدر از سه

:و داد زدم دمیگوشش کوب ریمحکم ز دونهی دمیچرخ  

 

؟ چـــرا؟ لی؟ چرا سه یکنیم نکاراروی؟ چرا ا هی؟نقِشت چ یلعنت یمیزندگ ی؟ کجا یمن کارهیتو چ_   

 

:صورتم به گردش در اورد و لب زد یکه تو آغوشش فرو رفتم چشماشو رو دیکش مچمو  

 

چون دوست دارم کنمیم نکارارویا_    

همه کس و کارت بشم خوامیم  

تیوسط زندگ درست   

نقش رو داشته باشم نیتر مهم . 

 چیتو ه یب دونمیم یول دونمیشو نم ی... از ک تپهیتو م ی... چون بعد از خانوادم قلبم برا یهمه کسم چون

!ندارم ینقش  

 

...رفتیم شیخوب پ زیچ همه  

که دوستم تولدش دعوتم  یبود تا شب میزندگ یروزا نیبگم اون پنج ماه بهتر تونمی، م میماه باهم بود پنج

.کرد  

 

...تصور منه یورا دمیدر خونه باز شد فهم یتولد دخترونه و ساده اس اما وقت هی گفت  
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که جلوم  یپارت دنیساده اس و با د یمهمون هیهم گفته بودم  لیداشتم به سه یهمون لحظه اول حس بد از

.داشتم انتویبود حس خ  

 

زبون  ی... کلساعت بمون بخاطر من بعد برو میدوستم جلومو گرفت گفت حداقل ن لویبرگردم اما ن خواستم

..شدم یتا راض ختیر  

 

...کردمیخودم حس م یرو ارویلیسالن که نشستم نگاه خ تو  

 یادی... نگاه اون همه پسر زباز تر بود هیبق یلباسا نکهیتو چشم بودم با ا یلیخ یاون دکلته صدف با

..مشکوک بود  

 

شربت  نکهیکه خدمتکار بهم تعارف کرد رو برداشتم با فکر ا یشربت نیاولحس خجالت گرمم شده بود... از

.خارج شدم یکم کم از حالت عاد یول  دمینفس سر کش هیهمه رو  هیپرتقال معمول  

 

نه خنده هام نه  گهی، د دنیچهارتا پسر شروع کردم به رقص نیب یرقص ، ک ستیرفتم تو پ یک دمینفهم

.دست من نبود یچیرقصم دست خودم نبود ه  

 

.خواستم یخواستم هم نم یکه هم م یلذت دادیبهم لذت م کردیبدنم حرکت م یکه رو ییدستا  

 

نیلو عاشق سهیل شده بود و از منی که شده بودم ...لیرابطه منو سه ینابود یتله بود برا هیتولد شوم   اون

 عشق سهیل بیزار بود!هرچند هیچ وقتم نتونست سهیلو بدست بیاره!

 

اون همه  نیاومد... همون موقع که من ب یول دونمینم شویاون تولد دعوت شده بود چجور یهم تو لیسه

.شدمیم یتمالپسر در حال رقص بودم و دس  

 

...کرد دنیشروع به بار یشتریو اشکام دونه دونه با شدت ب دیاون روز بغضم ترک ادی با  
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فقط  ومدیازم برنم یکار چیاما ه دمیدیلرزونشو م یدستو پاها کردیبراش با بغض داشت نگام م رمیبم_

...دمیخندیم  

 

تو خونه و همه مونو جمع کرد ختیر سینگذشته بود که پل شتریب قهیدق چند  

 

 یگناهم ول یمن ب دیکرد فهم ییاسرار پرونده رو بدست گرفت و تک به تک از همه بازجو یبا کل حسام

.کنهیوقت هم باور نم چیوقت باور نکرد ه چیه لیسه  

 

 

 

 

 "نــــگاه"

 

...دمشیشدم و در آغوشم کش رهیطناز خ ونیگر یغم به چشما با  

:بند اومد و گفت قهیهقش بعد از چند دق هق  

 

کشهیم خیبه س گرمویج  ینخورد نهیبب گردهیتنها باشم سوپتو داغ کن بخور حسام االنا برم کمی خوامیم_    

 

.گذاشتمش کرویما یرفتنش به طبقه باال به سمت سوپم رفتم و تو با  

 

*** 

مقاشق رو به زور قورت دادم و ظرف رو به عقب هول داد نیآخر  

.گذاشتم نکیظرف رو داخل س دمیچرخ  

.ختنیریمامان و بابا با خواهش تو دهنم م شهیوقت سوپ دوست نداشتم ، هم چیه  
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درب خونه باز  نمیروش بش نکهیمردونه حسام پاک کردم و به سمت مبل رفتم قبل از ا زیبل نییبا پا دستامو

.کوچک و بزرگ وارد شد یها سهیشد و حسام با ک  

.دمیبرهنم کش یپاها یرو پتورو  

مبل نشست یچشماش سرد شده بود روبه روم رو دوباره  

که  ییپتو دنیبر اندازم کرد و با د دادیرو نشون نم یاحساس چیرنگش که ه یمشک یبا اون چشما یکم و

از ابروهاش رو باال انداخت و گفت یکیزد و  یبودم پوزخند دهیچیخودم رو توش پ بایتقر  : 

 

...کردناتو بزار کنار چیبقچه پ نی... ا دمیهارو د یدنید_   

 

:گفتم دمیلزریکه از خشم م یرو دوختم بهش و در حال میوحش یکنه چشما میعصبان خوادیم دونستمیم  

 

...ی...پسره  یپسره _   

 

:گفت زدیم یها اشاره ا سهیکه به ک یداد و در حال یتو هوا تکون دستشو  

 

!تو تنت چطوره نیدور پروشون کن بب هیبرو _   

 

در رفت و امد بود که دوباره خودش به حرف اومد  یو مشک دیسف یها سهیاو و ک نینگاهم ب یجیگ با

:خوش حالتش زد و گفت یبه موها یوکالفه چنگ  

 

؟ هوم یایمن ب رهنیبا پ ینرفته؟ قصد ندار ادتیا که حسن یمهمون_   

 

کردم زیاوردم و چشمامو ر رونیب یجمله اخرش زبونمو کم دنیشن با  
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...باال رفت اما دوبار به حالت اول برگشت یلبش کم گوشه  

محکم به  یبا اخم از جا بلند شد و با قدم ها شمیمبل بلند نم یاز رو دید یانگار حس کرد معذبم .... وقت

.سمت آشپز خانه رفت  

 

مبل چنگ زده و با دو به سمت پله ها  یهارو از رو سهیک عیسر ییرو دورم محکم گرفتم و با قدم ها پتو

...نکردم یداده بود توجه هیبه اوپن تک نهیحسام که دست به س روزیرفتم و به نگاه پ  

 

که بخواد به فکر لباس  یکنم و نه کس دیداشتم که باهاش خر ینه دوست گهیمرگ مامان و بابا و نگار د بعد

...خب یبودن ول یب یو ب دیباشه..س دنمیپوش  

 

ـــامحس "  " 

 

صورتم نقش بست   یرو یلبخند کوتاه دیها از پله ها باال دو سهیپتورو دورش گرفت و با برداشتن ک یوقت

!و تخس بود طونیدختر بچه  ش هیالحق که   

 

دیارز یاش م ییآهو یچشما تیعصبان دنیدروغ گفتم اما به د دمیهارو د یدنیگفتم د یوقت   

 

که  یلیسه یبهش دست بزنه حت یکس خواستمینم دیدلم لرز یتو یزیچ لیسه ایتو  ایطناز گفت  یوقت شبید

!!برادرم بود  

 

.که مال من باشه روش حساس شده بودم یزیمثل چ  

.حرکت نگاه رو بلند کردم و به اتاقش بردم هیچنگ زدم و با  لیاز دست سه لباسمو  

 

 دمیرو تنش کردم ... پتورو که روش کش رهنمیروشن کردن چراغا ، تک تک لباساشو درآوردم و پ بدون

.داغش شد یشانیارده لب هام طالب پ یدوباره ب  
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.جدا شدم شبیاز اتفاقات د یپوف کالفه ا با  

 

محکم و آروم از پله ها باال رفتم و بدون در زدن در  یبا قدم ها نمیلباسا بب دنیواکنششو موقع د خواستمیم

.اتاقشو باز کردم  

 

که براش گرفته بودم رو باال گرفته بود و بر انداز  یپوریو گ دیسف ریگرد شده ست لباس ز یچشم ها با

!متوجه ورود من هم نشده بود یحت کردیم  

 

کردمیدادم و همونطور که براندازش م هیبه چهار چوب در تک نهیبه س دست  

:زدم لب  

 

خوشت اومده نمیبیم_   

 

...و دستاشو پشتش گرفت دیکش ینیوحشت ه با  

دستامو پشتم   یرو با انگشت شست و اشاره مهار کردم و خشک و جد نهیلبهام بش یرو ومدیکه م یا خنده

...گرفتم و قدم هام رو به سمتش برداشتم  

ستادمیروبه روش ا  

حق را داشتم و  نیکردنش برام لذت بخش بود و فقط خودم ا تیاذ بیبود اما عج دیها از من بع طنتیش نیا

!بس  

 

رو ،  شینفس ها یچشمهاش رو ، نگاهش رو ، هواسش رو ، حت کردینگاه م میبه چشم ها انیدر م یکی

...خواستمیرو به خودم م  

 

..شدم کیبهش نزد شتریگوشه لبم نشست ... ب یطرفه و کوتاه کی لبخند  
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...کردیم شتریدونفره ب یباز نیمن رو به ا لیو م رفتیعقب م  شدمیم کیکه بهش نزد یهر قدم با  

براش نبود یفرار یجا گهید دیپنجره تمام قد که رس به  

 

واقعا دلنواز شده  دیو بنفش غروب خورش ینارنج یمردانه در پس پرتو ها یگشاد و خاکستر رهنیاون پ با

...بود  

 

رو کنار صورتش گرمیاز کمرش عبور دادم و به پنجره چسبوندم دست د دستمو   

...و نیرینبود آروم بود ، ش دهیترس نگاهش   

 

:خم شدم کنار گوشش و لب زدم اریاخت یب  

 

ادیبهت ب یلیفکر کنم خ یکنیچرا امتحانش نم_   

 

.دمیعقب کش سرمو  

.شدم رهیبستش با لذت بهش خ یصورت گل افتاده و چشما دنیازد  

 

بگه خم شدم دستمو به کمرش فشردم و به سمت  یزیچ نکهیشد  قبل از ا رهیبلند کرد و با اخم بهم خ سرشو

.دمیخودم کش  

:اش رو به عقب فرستام و لب زدم یشمیلخت و ابر یموها آبشار  

 

!اش سرده شهینچسب به پنجره ش_    

 

زدیچشمام دو دو م نیرفته بود نگاه گنگ و سرگردونش ب نیاز ب اخمش  
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راه  نیبه سمت در اتاق رفتم که ب یحرف چیه چقدر محو نگاهش شده بودم به خودم اومدم و بدون دونمینم

:دمیصداشو شن  

 

...بابت لباسا ممنون_   

 

.رفتم رونیسر تکون دادم و از اتاق ب شیخاکستر یتو چشما رهی... خ دمیپاشنه پا چرخ یرو  

 

و شماره سروش رو گرفتم دمیکش رونیب بمیاز ج لمویموبا امیب رونیاز فکر نگاه ب نکهیا یبرا  

:بوق جواب داد نیدوم با  

 

ستیرو تو زندان نگه داره تپُل ن امکیس کسالیاز  شتریکه بتونه ب یاونقدر یپرونده حاضره داداش ول_    

 

:کردم و گفتم امکیلب نثار س ریز یلعنت  

 

کس بدونه اون پرونده دست توعه سروش پس مراقب  چیه خوامی، نم رسهیبه دستت م یبه زود شمیبق_ 

.خودت باش   

 

که بتونه ذره  یزیهر چ کنهیداره کم کم بهم اعتماد م امکیهست نگران نباش ، س زیحواسم به همه چمن _ 

؟یشیبه گروهش اضافه م یجاشم امنه تو ک کنمیم نهیبه پرونده کمک کنه و زم یا  

 

...مینیبیهمو م یبه زود یهنوز اونقدر نتونسته بهم اعتماد کنه که راجب گروهش بگه ول_   

 

!؟شهیم ینگاه چ ،اون دختر_   
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 امکیاز نگاه مراقبت کنه تا دست س تونهیکه م هیکس نیبه سردار بعد از من اون مطمئن تر سپارمشیم_ 

...بهش نرسه  

 

...یعل ایپس منتظره خبرتم ... _   

 

  ... ارتی یعل_ 

 

 " نـــگاه "

 

 یو جد طونیروز ش هیو خشن و ترسناک ...  یروز جد هیبود،  بیحسام برام عج ضیضد و نق یرفتارا

.روش بزارم تونمیاسمم نم ی!که حتگنیم یکه دارم چ یبه حس سوم دونمیو .... نم  

 

.اتاق با خوردن دو تقه کوتاه از هم باز شد و طناز وارد شد در  

 

دیکش یدار تمیتخت ابرو هاشو باال انداخت و سوت ر یرو یلباسا دنید با  

:گفت یهارو باال گرفت با خنده بلند ریسمتشون رفت و ست لباس ز به  

 

...پسنده پس یحسام به به خوشم اومد تور قهیجونم به سل_   

 

:راه گرفتش و گفت نیکه هنوز دستم بود رو پرت کردم تو صورتش که ب یدیسف ست  

 

...نمیدور بپوشش بب هیاز همشون قشنگ تره  نینه ا_   

 

...از تو نی! اون از حسام اتنیتربیب یتو ... خانوادگ یحرص گفتم حتـــــما اونم جلو با  
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  :چونش زد و گفت ریدستشو ز متفکر

 

....رونیب ومدیحسام داشت از اتاقت م یراس_   

 

:گفت طنتیبه ست دستش کرد و با ش ینگاه  

 

اهـــــا_    

 

:گفتم دیبه سمتش گرفتمو با تهد انگشتمو  

 

؟یدیفهم ستیدور اصال اون ن زیبر گذرهیکه تو کلت م یزیاون چ_   

 

:باال آورد و گفت میبه نشونه تسل دستاشو  

 

؟یمگه ذهن خون کنم؟یفکر م یمن به چ_   

...نمیبب یبپوش نارویا دیبد بد فک نکنم با یزایبه چ یخوایاگ م یول  

 

:انگشتش گرفت و چرخوند با خنده گفت یدو رو رو هر  

 

...زنمیفکرمو بلند بلند داد م شونیرینگ شمارمیتا سه م_   

 

ختیامتحانشون کنم که حضور حسام همه ذهنمو بهم ر خواستمیم خودمم  
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:و گفتم دمیدستش کش از  

 

یوحش_   

 

:رفتم تا بپوشمش صداشو بلند کرد و گفت ییسمت دستشو به  

 

...عشقم ینکن ریمنتظرما د_   

 

قشنگ قاب  یلیبود و اندامم رو خ بایشدم واقعا ز رهیرفتم و به خودم خ نهیبستن سگک اش به سمت آ با

...گرفته بود  

 

رفتم اما  رونیدکمه هاشو ببندم تنم کردم و ب نکهیحسام رو بدون ا رهنینشسته ، پ رونیطناز ب نکهیفکر ا با

!طناز نشسته بود حسام بود یکه جا یکس  

 

را ببندم رهنیپ یدستانم را تکان داده و جلو تونستمینم یحسام بهم وارد شده بود حت دنیکه با د یشوک از  

:گرفت و گفت نیینگذشته بود که حسام سر به پا شتریب هیثان چند  

 

ببندش_   

 

ازم حرارت  یلرزانم رو باال اورده و دونه دونه دکمه هارا بستم از شدت خجالت مانند کوره آجر پز یدستا

زدیم رونیب  

:بلند و محکم به سمتم اومد و گفت یقدم ها با  
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...میحرف بزن دیبا_   

 

:زدم لب  

 

نییپا امیلباسامو عوض کنم م_   

 

که انگشت گرم و  دمیدندون کش ریرو ز نمییاز جاش تکون نخورد چشمامو محکم فشردم و لب پا یوقت

.دیکش رونیدندونم ب ریمردنش لبم را از ز  

 

میرم . ریگازش نگ_    

 

 نکهیولت بهم وصل کردن قبل از ا 1000بود و با تماس دستش انگار برق  وقفه باال رفته یقلبم ب ضربان

رفت رونیو از اتاق ب دیچرخ دیو خوش حالتش کش یمشک یتو موها یبه چشمانش نگاه کنم کالفه دست  

گم؟یبهش نم یچیداره که ه یمرد چ نیا فهممینم  

دستاش ،آغوشش ،حرفاش، نگاهاش  یول نمیبیرو تو چشماش م طنتیبه ندرت برق ش ییجاها هیدرسته 

...همه شون پاکه ... اما بازم    

 

دستام نیبا هم کنمیاوف طناز حتما خفت م_   

 

 نییبه طبقه پا یو سرمه ا دیو شلوار سف کیتون دنیها رفتم با پوش سهیدر دستانم فشردم و به سمت ک سرمو

 برگشتم

 

حسام کنار پنجره تمام قد به سمتش قدم برداشتم و در  دنیشدم با د رهیسمت حال رفتم و به اطراف خ به

ستادمیکنارش ا  

:بهم نگاه کنه شروع به حرف زدن کرد نکهیا بدون  
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بشناستت ...  تونهینم امکیو س پوشونهینصف صورتتو م باینقاب برات گرفتم که تقر هی یمهمون یبرا_ 

دارهیماسکشو برنم ینباش تا آخر مراسم کس نگران برداشتنش  

یمونیمن نم شیپ یتو مدت طوالن نکهیا یکیبود و  نیا یکیباهات صحبت کنم  خواستمیکه م یزیچ  

...رمیبه سردار و م سپارمتیم گهیهفته د چند  

 

:که به دلم افتاده بود لب زدم یو ترس دیترد با  

 

؟یریُک.. کجا ؟ کجا م_   

 

کردیصورت اخمو و جذابش چشمامو نوازش م یماه رو نور  

:حرفش اشک تو چشمام جمع شد دنیبا شن اما  

 

شمیوارد گروهش م امکیس اریبه عنوان دست_   

 

میبارون یحسام و تعجبش از چشما دنیشد با چرخ یقطره اشکم مساو نیاول  

:به نشونه نه تکون دادم سرمو  

 

خطرناکه نکن لطفا_   

 

:نسبتا بلند کنار پنجره  گذاشت و با دستاش دو طرف صورتم رو قاب گرفت و گفت زیم یرا رو فنجانش  

 

کنمیتموم شه من تمومش م ییجا هی دیبا هیقض نیا_    
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 " ســـوم شخص "

 

؟یاز حسام مطمئن_   

 

که کم کم  ینفرت نیاعتماده و مطمئنن هم یب سینسبت به پل یمدرک چیبا بسته شدن پرونده پدرش بدون ه _

.کنهیبه ما کمک م یلیخ شهیبزرگ م داره  

 

:گذاشت امکیس یگلو ریز دیبریسرخ را م بیکه با ان پوست س ییشد چاقو خم  

 

نه!؟ ای یکلمه ... مطمئن هی_   

 

:چاقو بدنش به لرزه افتاده بود به سرعت لب زد یکه از سرما امکیس  

 

مطمئنم ... به حسام قدر چشمام اعتماد دارم_    

 

:دیگلوش به سمت گونه اش کش ریزد و چاقورو از ز یلبخند  

 

نه؟ ادیم التمیسر تشک ییهمدست بشه چه بال ریاگه حسام  بخواد با اون جغد پ یدونیم_   

...اونوقت  

 

:نگه داشت و گفت امکیچشم چپ س نییپا چاقورو  

 

ستنیچشمات قابل اعتماد ن فهممی... چون م رونیب کشمیچاقو م نیچشماتو با هم_   
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:و ادامه داد دیعقب کش یکم  

 

.یداشته باش یبرنامه خوب ریاون جغد پ یبرا دوارمیام_   

 

:لب زد یبه تند امکیس  

 

کنم دایرو پ دهیجاسوس به دستش رس هیکه از  یتا مدرک خوامیدارم خانم فقط چند هفته زمان م_   

 

زد و  یسرخ رو در چنگ گرفت برش بیو مجدد س دیکش نییپا امکیصورت س یاز رو فشیظر دستان

دو نصف کرد بویس  

 

.باشه زمیم یرو دیَسر سردار با گهیهفته ددو _   

...رونیبرو ب حاال  

 

...زد رونیاز اتاق ب یکوتاه میبلند شد و با تعظ یبه سرعت از مبل چرم امکیس  

 

 " نـــگاه"

 

.گذشتیوارد گروهش بشه م امکیس اریبه عنوان دست خوادیکه حسام گفته بود م یروز از روز سه  

 

.دمیدیهر شب کابوس م ارهیسرش ب ییبال امکیوقت لو بره و س هی نکهیآشوب بود از فکر ا دلم  

.افتاده حاال حسام هم بهش اضافه شده امکیکه چند وقته افسارش دست س یکابوس  
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درست کنم که متوجه طناز  یزیچ هیشام  یبه پله ها گرفتم و اروم به سمت آشپزخونه رفتم تا برا دستمو

.مبل شدم یرو  

 

عقب شدم وبه سمت اشپزخانه  مانیبستش پش یچشم ها دنیسمتش رفتم و خواستم صداش کنم که با د به

 گرد کردم

 

.همون جلو خشکم زد خچالیباز کردن  با  

شد؟ یخال یک  

...بابا یا  

 

بخرم؟ یزیچ هیخودم برم  یعنی..  گردهیپس فردا شب برم لمی،طنازم خوابه، سه ادیم ریکه د حسام  

 

کنم دارشیاومد ب یبود دلم نم دهیاپن خم شدم و دوباره به طناز نگاه کردم انقدر مظلوم خواب یرو از  

 یاز رو دیپولم و کل فیطناز و برداشتن ک یو قهوه ا یمانتو و شال ، مشک دنیسمت در رفتم و با پوش به

.زدم رونیاز در ب یدیجا کل  

 

برداشتم و  خواستمیکه م ییو وارد سوپر مارکت شدم چند بسته از مواد غذا دمیزنان به سر کوچه رس قدم

.گذاشتم شخوانیپ زیم یرو  

 

:از سرتا پا بهم کرد و گفت ینگاه کردیهارو حساب م دیکه داشت خر یجوان مرد  

 

تو محل؟ یتازه اومد_   

 

:سرمو تکان دادم و لب زدم یکردم و کم یاخم شیمیلحن صم از  
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چقدر شد؟_   

 

مهمون من باش..قابلتو نداره_   

 

و گفتسه تا تراول به سمتش گرفتم حساب کرد و مابقی پول رو از دخل بیرون کشید و به سمتم گرفت  : 

 

.زمیبمون عز شتریب کمی_   

 

زدم رونیاز مغازه ب دیخر سهیبا برداشتن ک یحرف چیو بدون ه دمیبشدت از دستش کش وپول   

 

رو تو دستم مشت کردم  سهیک دیاز پشت به گوشم رس ییقدم ها یرو نرفته بودم که صدا ریاز مس یمین

.دمیلرزیاز ترس م بایتقر  

 

 یرو سمت در ، ببرم دست دیکل نکهیقبل از ا دمیکش رونیب بمیرا از ج دی... کل داشتمیهام رو تند تر برم قدم

که تو سوپر مارکت  یپسر دنیبا وحشت سر بلند کردم و با د دیو محکم به در کوب دیاز پشت بازومو کش

دهنم فشرد و خودشو بهم چسبوند یدستشو محکم رو که دمیکش یبلند غیبود ج  

 

..رفت ادمی دنمینفس کش یاز شدت ترس گشاد شده بود حت چشمام  

 

و با دست ازادش پامو  دیپاش بکوبم اما زود فهم نیگردنم پامو باال اوردم تا ب ریزبونش ز یسیحس خ با

.محار کرد  

 

:زدم غیشل شد ج کمیدستش  نکهیکنم هم کاریچ گید دونستمینم  

 

...کمک_   
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..که تو صورتم خورد مبهوت ساکت شدم یا دهیکش با  

!؟کنهینثارم م یا دهیکش رسهیم یکه هرکس یی!؟ کجاییکجا خدا  

:شدش لب زد دیکل یدندونا نیدور گردنم حلقه کرد که چشمامو از درد بستم از ب دستشو  

 

 ایحاال ب یکن فیکنم ک کاریچ دونمیپس رام باش تا بهت خوش بگذره م ادیچموش خوشم نم یاز دخترا_ 

...یا یا یاون پشت که ...ا میبر  

 

دست پسر رو  یصورت سرخ حسام بود جور دمیکه د یزیچ نیچشم باز کردم اول ادشیناله و فر یصدا با

...زانو نشسته بود یبود که رو چوندهیپ  

 

:دیگوشش غر ریکرد و ز کیبه گوش پسر نزد سرشو  

 

ه؟یخونه ک نجایا یدونیم پرسمیسوال اسون م هی_   

 

:با ناله گفت پسر  

 

...غلط کردم آقا غلط کردم_   

 

:گوشش گفت ریو حسام بدون رهاکردنش ز دیکش یدردناک ادیکه حسام به دستش اورد پسر فر یفشار با  

 

دفاع بلند شه چه بسا اون دختر  یدختر ب هی یرو که رو یدست شکنمیم مانیسرگرد نر گنیبه من م_ 

...مهمونمم باشه   
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صورت حسام و پسر  ی...نگاه مبهوتم رو دیدستشو چسب ادیو فر هیپسرو که رها کرد پسر با گر دست

.ستادیبرداشت در رو باز کرد و کنار ا نیزم یرو از رو دیکه به سمتم اومد خم شد کل زدیدودوم  

 

!من یحس شده بود ... دست پسرو شکسته بود خدا یتکون بخورم  پاهام ب تونستمینم یحت  

..دستش کامال معلوم بود ورم  

 

:گوشم گفت ریپشت کمرم گذاشت و ز  دستشو  

 

برو تو نگاه_   

 

ادامه داد: هولم داد و  اطیداخل ح به  

 

با توام کار دارم امیبرو داخل تا ب_   

 

با باز  دمیجونمو سرعت دادم و به داخل خانه دو یب یشدم و با بسته شدن در پاها رهیزده بهش خ وحشت

:دیکش غیج بایگرد وسط سالن تقر یکردن در طناز با چششما  

 

...سکته کردم که دخت ؟یکجا بود_   

 

:صورتم ساکت شدو لب زد دنید با  

 

نگاه؟_   

 

درو از پشت قفل کردم و پشتش نشستم دمیتند کردم و از پله ها به سمت اتاقم دو پا  
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...بارون مونده ریکه ز یگنجشک هیدرست شب دمیلرزی... م شهیاز هم شتریبودم .. ب دهیترس  

 

...فشردیحس مبهم قلبمو م هیحسام واقعا دستشو بشکنه  کردمینم فکرشم  

 

ادم شکست!؟ هیناراحت که دست  ایباشم که حسام ازم دفاع کرد  خوشحال   

چمه!؟ من  

 

.دهنم گذاشتم یزود دستمو رو یول دمیکش غیو ج دمیکه به در خورد سه متر پر یمشت محکم با  

 

حسام چهار ستون  دیو پر تهد نیخشمگ یچون قفل بود باز نشد صدا یشد ول نییچندبار باال و پا رهیدستگ

:بدنمو به لرزش دراورد  

 

...المصبو نیباز کن ا_    

!کن نگاه بازش  

 

کنمیاز اون پشت بگو باز نم یدار یهرکار_    

 

گفتم!؟ یخدا چ یوا  

 

:بمش گفت یاز خشمش کم نشد با تن صدا یذره ا یاروم شد ول صداش  

 

بشکنمش!؟ ای یکنیباز م_   

...پس بازش کن کنمیکه بگمو م یکار یدیفهم رونیکنم اون ب فک  
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...!دست اون پسر بود منظورش  

 

:زدم لب  

 

!؟یکتکم بزن یخوایم_   

 

:کرد زمزمه  

 

،انقدر پست نیستم دست روی دختر بلند کنم !نه_   

 

و در رو باز کردم حسام رو چرخاندم  دیمکث کل یگرفتم و اروم از جام بلند شدم با کم رهیبه دستگ دستمو

.مقابلم درب رو بست ستادنیدر هم گره خورده در و هل داد و با ا یبا اخم ها  

 

.ازش فاصله گرفتمو دستامو تو اغوش گرفتم یبسته شدن در کم با   

 

ارام به سمتم برداشت و فاصله مون رو پر کرد با ترس خواستم دوبار  یتو سکوت گذشت که قدم قهیدق چند

هم ازشدت  دمیلرزیحصار دستاش هم م نیدر چسباندم ب و به دیعقب برم که دستشو دورم حلقه کرد چرخ

 یگذاشت که با سوزش مو گوشه لب دیکش رونیب بشیاز ج یامد دستمال یباال م انیدرم یکی مینفس ها جانیه

گفتم و اشک تو چشمام جمع شد یکه حس کردم اخ  

 

...بلند کردم و به چهره اش نگاه کردم هنوز اخم داشت سرمو  

کمرم محکم تر شد لب زد یشد دستش رو رهیباال اورد و بهم خ چشماشو :  

 

!؟ زنهیچت شده!؟ چرا چشمات دو دو م_    
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:جواب نداشتم رو به زبون اوردم شیکه برا یحرف ناخواسته  

 

!چم شده دونمی.... نم کنمیخودمو درک نم_   

 

.آغوش امن و دوست داشتم نیا یاشتباهه ول دونمیم کردیصورتم ارومم م یگرمش رو نفس  

 

چه وضعه اشه؟ نیا ایکم کم اروم شد و ضربان قلبم کم کم باال رفت ... خدا نفسام   

 

.اش گذاشت نهیس یپشت سرم گذاشت و سرمو رو دستشو  

رو  شیسرمه ا وریخودم بخوام دستام رد شد و از پشت پل نکهیکنم بدون ا کاریچ دونستمیشدت تعجب نم از

  چنگ زد

 

.من ینامحرمه اما برا دونمیاشتباهه م دونمیم  

...من یبرا  

 

:کردیخون تو رگامم آروم م انیجر یارومش کنار گوشم حت یصدا  

 

که بهت  یکس زارمیوقتم نم چی... ه ینیبب بیکه آس کنمینم یوقت کار چیوقت از من نترس ... ه چیه_ 

...فرار کنه یزده به راحت بیآس  

؟ باشه   

 

کردم نییکه تو آغوشش بودم سرمو به نشونه باشه باال پا همونطور   

.بهم داد و رهام کرد یفشار  
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...رفت رونیرو باز کرد و ب در  

 

 هیحس  یاما از طرف دهیم تیآغوش حسام بهم امن  کردمیکه داشتم قابل درک نبود حس م یدوگانه ا حس

دادیعذابم م نیو ا شهیگرفته م یحسام داره به باز یعروسکو داشتم که تو دستا  

 

وقتا گرم و مهربان؟ یوقتا سرد و خشکه بعض یبعض چرا   

!؟هیشگیحسام هم یرو کدوم  

 

و کنترلم کنه رهیافسارمو به دست بگ خوادیم گهیم یحس هیمراقبمه  گهیبهم م یحس هی   

زدم و به سمت آشپزخانه رفتم رونیاز اتاق ب خوردیکه تو سرم غلت م ییوجود فکرا با  .. 

 

جا دادم و  خچالی یاوپن کنار هم گذاشته شده بودند به سمتشون رفتم  و دونه دونه تو یرو دیخر یها سهیک

داده بود روبه رو شدم و با ترس از جا  هیتک  نتیبه کاب یسرمه ا یمشک پیحسام که با ت دنیبا بستن از د

.دمیپر  

 

..!کمر به سکته دادن من بسته بیمرد عج نیا  

 

.هم کنارش گذاشتم ینیزم بیو س ازیگذاشتم و پ زیم یرو رو گوشت  

:دمیپرس رفتمیها م هیکه به سمت ادو همونطور   

 

؟یاومد نیبدون ماش_   

 

اره_    
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طناز کجاست!؟_    

 

کتابخونه_    

 

کردم بدون توجه بهش کارمو کنم یسع کردیام م یداشت عصب شیکلمه ا کی تلگرافی و یها جواب   

 

بهشون  یهارو جلوم گذاشتم با حالت زار ازیو پ ختمیظرف ر هی یرنده شده رو تو ینیزم بیو س گوشت

رنده و ظرف گوشت مقابلش شروع به  دنیبا جلو کش دیکش رونیمقابلم رو ب یکه حسام صندل کردمینگاه م

...ها کرد ازیرنده کردن پ  

 

که  با تموم شدن کارش ظرف رو مقابلم گذاشت و  کردمیچونم زده بودم و با لبخند بهش نگاه م ریز دستمو

:گفت   

 

شهیترد م زیکم نونم توش بر هی_    

 

یبلد باش یآشپز کردمیفکر نم_    

 

.که دوست دارمو بلدم ییفقط غذاها_   

 

!؟یدوست دار یچ_   

 

...!یهمه چ_   

 

:اخم و لبخند گفتم با  
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؟...یدوست دار ی، همه چ یزاریسرکارم م یدار_   

 

داره یبستگ_    

 

!؟یبه چ یچ_   

 

:گفت خیره به دستامگاهش کرد و هیتک زیدو طرف م دستاشو  

 

...بماند_   

 

...چشمم اومده بود رو پشت گوشم فرستاد و از آشپزخانه خارج شد یکه رو ییمو  

رهیو م خوابونهیآب نمک م یسخته  آدمو تو یلیوقتا شناختن حسام خ یبعض   

 

که  بردیحسام از برعکس شدن جامون داشت لذت م ایکنجکاو بهم دست داد و گو یلحظه حس بازجو هی

بکشم رونیاز زبونش ب یزیچ تونستمینم   

 

دمیطناز به سمتش چرخ یصدا با   

 

گردمینگاه به بازوم بندازه زود برم هیفرهان  شیپ رمینگاه ، من م_    

 

آخه االن؟ فردا برو_    

 

:زد و گفت ینیریش لبخند  
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بوس بوس مراقب خودتو بابا حسام باش امیبا آژانس م رمیبا آژانس م یجون مامان_    

 

:و با گرفتن گوشش گفت ستادیبکشم که حسام پشت سرش ا غیگرد خواستم سرش ج یچشما با  

 

در منتظرته عجله کن یجلو نیبچه ، ماش زیزبون نر_   

 

:و گفت دیبره چرخ رونیب نکهیبه سمت در رفت و قبل از ا یخنده بلند با   

 

پرونده اذیتاتم داره سنگین میشه! یشد طونیش یلیخ دایجد اینکن تیننه امو اذ امیوم رمیبابا تا من م_  

 

دیزد و درب رو بهم کوب رونیتکون نامحسوس حسام از در ب با   

:آشپزخانه اشاره کرد و گفت یتو زیکه به م یناهار خور زیم یحسامو ببرم رو یغذا خواستم  

 

میجا بزار باهم بخور نیهم_    

 

...طناز_   

 

ادیبعد م خورهیخونه فرهان م_   

 

سکوت خورده شد و  یحسام نشستم شام تو یگذاشتمو روبه رو زیم یکه آماده کرده بودم  رو رو یلیوسا

خواستم جمشون کنم حسامم کمک کرد یوقت   

دمیکش رونیاز دستم ب دستکشو    

 دیتابیباز کتابخونه م مهیکه از در ن یحدس زدم حسام باال رفته باشه اما با نور ییرایپذ یسکوت تو از

.به سمت اشپزخونه برگشتم و با درست کردن قهوه به سمت کتابخونه رفتم نهییهنوز پا دمیفهم  
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حسام بود و چهره اش رو  یصورت جد یمطالعه رو یدور مشک نکیع ستادمیدرو باز کردمو کنار ا یال

و مردونه کرده بود یجد ییجورا هی   

 

:به پرونده زد و گفت یورق  

 

!؟یبه من زل بزن یستیاونجا با یخوایم یتا ک_   

 

...صدا اومدم یمن که ب یدیفهم یچجور_   

 

:رو بست و گفت پرونده  

 

...بماند نمیا_   

 

:قهوه رو مقابلش گذاشتم که گفت فنجان  

 

!؟یپس فردا استرس دار یبرا_   

 

:تو هم قفل کردم و لب زدم دستامو  

 

... نه یول یلیراستش اره خ_    

.خوش شب  
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 رودیم نیام از ب ینگران کنمیبه تو فکر م یوقت گفتمیاگه م کردیم یزدم ... چه فکر رونیاز در ب دمیچرخ

!؟شودیو دلم قرص م  

 

.پله بازومو از پشت گرفت بدون تعادل تو اغوشش فرو رفتم نیاول یرو  

 

:گوشم لب زد ریز  

 

نه!؟ یدلتو گرم کرد که گفت یچ_    

 

:سکوتم به سمت خودش چرخاندم و گفت با  

 

دلتوگرم کرد !؟ یبگو ... چ دمیچشمات د یبگو نگاه ،برقشو تو_   

 

زمزمه  یبا لبخند کوچک دمیچونش رس ریکنجکاو و جذابش رو پنجه هام بلند شدم تازه به ز یچشما مقابل

:کردم  

 

...!بماند_   

 

...زدم هیبا دو خودمو به اتاقم رسوندم با لبخند درو بستم و بهش تک دمویشل شدن دستاش چرخ با  

 

عمارت بزرگ بود اما  نیاومدم تنها خواستم دور شدن از زندانبان خشن و سنگدل ا نجایکه به ا یاول روز

 دی... شا رهیراه خودشو م یسه هفته نمونده و بعد هرک نیا انیتا پا یزیاالن کامال برعکسه و ناممکن ...چ

...نه حسام رو نه طناز رو نمشیوقت نب چیه گهید  
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بافته شدمو باز  یرفتم و موها نهیاز کمد لباسام به سمت ا یو صورت دیتاپ و شلوار سف دنیکش رونیبا ب 

..شد شونیو دورم پر دیلختم لغز یشونه ها یکردم  مثل آبشار رو  

 

:لب زدم یخاکستر یابر ها نیبه ماه کامل ب رهیو خ دمیرو کنار کش پرده  

 

 شهیاصن م رمیپسش بگ یچطور دونمیکه نم دهیرو ازم دزد یزیچ هیدزده ...  زییپا یهوا گنیراست م_ 

 پسش گرفت؟

مثل حسام ؟ یاز مرد اونم  

 

و از  دمیطناز به سرعت از خواب پر ادیکه به خواب فرو رفتم اما با فر دینکش یزیو چ دمیپتو خز ریز

رفتم پشت سرم حسام هم  نییزدم و به طبقه پا رونیبراش افتاده باشه با دو از اتاق ب یاتفاق نکهیتصور ا

.دیدویم   

 

:گفتیکه با درد م دمیرو شن لیسه یصدا یکیتار نیب  

 

؟ یبد صیتشخ یتونیمنو نم کلیسرم درد گرفت ه یاه دختره روان_    

 

:با حرص گفت طناز  

 

ام حقته یستالیگلدون کر چیتابه که ه یماه یایپشت سرم در م هویمثل روح  یوقت_    

 

...شد رهیبرق رو زد و به هردو خ دیبه حسام نگاه کردم که با اخم کل ییرایروشن شدن پذ با  

 

کننیم یخونه زندگ نیام تو ا گهیدونفر د دیظاهرا فراموش کرد _   
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:و گفت دیبه من نگاهشو دزد ینگاه میبا ن لیسه  

 

داداش میخوایمعذرت م_    

 

:گفت ریهم سر به ز طناز   

 

دیببخش_    

 

.تو هم گره خورد شتریو اخم هاش ب ستادیمن ا یرو لیطناز و سه یحسام از رو یچشما  

 

خودم  تیتنه برهنه او نگاه کردم و بعدبه وضع میاومد اول به ن نییسرخ حسام پا یتعجب نگاهم از چشما با

که نفس قطع شد و خون به صورتم حجوم اورد دینکش هیبه ثان  ... 

 

کامل معلوم بود ! االن شلوارک کوتاهمو که با شورت لباس  دادیانقدر نازک بود دارو ندارمو نشون م تاپ

  فرقی نداشت فاکتور بگیرم!؟

 

لبخند  تیاون وضع یتو بلند کردم و کوسن روی مبل رو چنگ زدم و جلوی پاهام گرفتم لرزونمو یدستا

...!!مهربون و منحرف شهیدختر هم نیا خواستیکنم ؟ به وهلل که کتک م یمعن یبه چ دونستمیطناز رو نم  

 

چشمام گرد شد و پا به فرار  شدیحسام که به سمتم برداشته م نیحال خشمگ نیاروم و در ع یقدم ها با

..گذاشتم  

 

...گفتند و از پله ها باال رفتند یریو طناز با خنده شب بخ لیسه میدیدویطور که م نیهم   

 

:و انگشتم رو باال آوردم ستادمیکاناپه ا پشت  
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زنمیم غیج یدست بهم بزن_   

 

:کرد و گفت یخنده ا تک  

 

نداره یبرام کار رمتیطرف نگاه بخوام بگ نیا ای، ب کنهیتو حالت نم یفرق ینزن یبزن_    

 

:به کمر گفتم دست  

 

!؟یدیدویورزش شبانه بود پشت من م میریبگ یخواستیتا حاال نم یعنی_   

 

 ریپله اس نیدوم یبه سمت پله ها رفتم رو دمیشد چرخ رهیبهم خ کنهیکه به طعمه اش نگاه م یببر مثل

..شدم که دور شکمم حلقه شد ییدستا  

 

زدمینفس نفس م یحرکت چیبدون ه غیج بدون   

کردیو حالمو عوض م خوردیموهام چرخ م یگرمش البه ال ینفسا    

:آرومش کنار گوشم منو به خودم اورد زمزمه  

 

رم؟یازت پسش بگ یدزد کوچولو چطور_   

 

:نفسش را کالفه فوت کرد و گفت میبگو یزیدر جوابش چ نکهیاز ا قبل   

 

افتاد یهر اتفاق نییپا این ینجوریوقتم ا چیه گهیبرو باال بخواب د_    
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 میآغوش گرمش در حال آب شدن بودم  و اگر رها نیرا تند تند تکان دادم و با دو از پله ها باال رفتم ب سرم

!شدمیحتما در آغوشش حل م کردینم   

 

**** 

 

:طناز بلند شد یکه به در زدم صدا یتقه ا با  

 

نگاه ایب_    

 

:لبخند در رو باز کردم و گفتم با  

 

منم؟ یدیاز کجا فهم_    

 

:کش اومد و گفت شتریلبش بود ب یرو که یلبخند  

 

میدر بزن میعادت ندار یچون ما خانوادگ_   

؟ شدهیچ   

 

:باال اوردم و گفتم لباسمو  

 

.ندارم شیلوازم آرا_   
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:دیکش ششیارا زیسمتم و دستمو به سمت م دیذوق پر با  

 

لمویوسا ارمیاالن م نجایا نیبش_    

 

گذاشت با تعجب بهش نگاه کردم که دکمه  زیم یو رو دیکش رونیب یلیمستط فیک هیکمدش  یتو از

 کنارشو زد و بازش کرد

:گرد شدمو باال اوردم و گفتم یچشما  

 

!؟ شیهمه لوازم آرا نیا_   

 

:غنچه کرد و گفت لباشو  

 

خب دوست دارم_     

 

:دمیپرس کردمیم شیکه آرا همونطور   

 

زود برگشت؟ ادیتر ب ریقرار نبود د لیمگه سه_    

 

:را باال انداخت و گفت شیشدم که شانه ها رهیبهش خ نهیآتو  از   

 

کاراش برنامه نداره دونم؟یچه م_   

نمیبب یرو کجا گذاشت دهیکه حسام برات خر یلباس یراس   
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:رو باال گرفت رهنیگوشه اتاقش اشاره کردم به سمش رفت و پ یمبل سرخ اب به  

 

کردهیبوده رو نم قهیخوش سل دهیداره نشون م دایحسام جد کالیچه نازه ... بار_   

 

:کش اومد و گفت طونشیشدم  لبخند ش رهیاخم و لبخند بهش خ با  

 

کن شتویآرا شمیم سی! من ه یمامان ریگاز نگ_   

 

:تو فکر فرو رفته بود صداش زدم دمیکه تموم شد به سمت طناز چرخ کارم  

 

یطنــاز ، طن_   

 

:به سمت چرخوند و گفت سرشو  

 

بله!؟_   

 

کن شتویار ایتموم شد ب کارم_   

 

دمشیرفتم و پشت به طناز پوش رهنیسمت پ به  

 

و الغرم کرده بود دهیقشنگ بود کش یلیتن خ یرفتم و خودمو بر انداز کردم تو یقد نهییسمت آ به  

:و گفت دیبا ذوق دستاشو بهم کوب دمیسمت طناز چرخ به   
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یبر دمتیامشب م یوااا_  

 

:نگاش کردم که چشمشو چرخاند و گفت یسوال   

 

، هرچند هیچ کدوم با وجود حسام کنارت جرات نفس کشیدن خوشگل و مجرده یما پر از پسرا لیتو فام_

  ندارن

 

:به نشونه تاسف تکان دادم و گفتم سرمو   

 

تا حاال ازدواج نکرده!؟ یسهراب امکیس_    

 

:طناز تو هم شد و گفت یاخما  

 

تو طبقه هشتم پرت کرد  شگاهیخوشو از پنجره آزا یازدواج نا موفق داشته ... عروسش روز عروس هی_ 

..نییپا  

 

:گفت یاما کامال جد کنهیم یدهن باز به طناز نگاه کردم منتظر بودم تا بگه داره شوخ با   

 

بود زاریازدواج کنه ازش ب امکیبا س خواستینم نیشارم_    

خودشون  یاما به رو امکهیعاشق برادر س نیشارم دونستنیقد کرد همه مع امکیاصرار پدرش با س به

بهتره شونیخانوادگ وندیمحکم شدن پ یبرا نیو شارم امکیازدواج س کردنیاوردن فکر م ینم   

 

اونم خودشو خالص کرد دیرس نیکرد و خبرش که به شارم یخودکش امکیبرادر س نکهیا تا   
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وحشت ناک بود رهینم ادمیرو  یوقت اون عروس چیه  

بود امکیس یچشما دمیدیکس بهش توجه نکرد و فقط من م چیکه ه یزیچ  

زدیزل زده بود و پوزخند م نیبه جنازه شارم یحس چیو غم بدون ه یاز حس ناراحت یعار   

 

:ناراحتشو بهم دوخت و گفت یچشما  

 

ارزش نداره میخراب نکن امکیروزمونو به خاطر س ایب_    

 

لب گفتم ریبه نشانه موافقت تکان دادم و باشه ز سرمو   

کردیبه طناز نگاه م یزینگاه کردم که با اخم ر لیدر به سه یباز شدن ناگهان با   

 

:رو به من گفت طناز  

 

گفته بودم که عادت به در زدن نداره!؟_    

 

شدم رهیخ لیو به سه دمیدندون کش ریلبخندم  لبمو ز رازیجلو گ یبرا   

 

:که دستش بود باال اورد و گفت یسرمه ا کروات   

 

!؟یبندیبرام م_   

 

:باال انداخت و گفت ییابرو طناز  
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!؟ینگرفت ادیهنوز _    

 

:لب زد ستادیآروم به سمت طناز رفت و روبه روش ا یبا قدم ها لیسه  

 

بگم نگاه ببنده یببند یخوایاگه نم_    

 

:که گفت دمیحسام رو از پشت سرم شن یبده صدا یطناز جواب نکهیاز ا قبل   

 

برات ببنده چون نگاه قراره به من کمک کنه یکن یبهتره طنازو راض_    

 

دیکش رونیو از اتاق ب دیبه سمت خودش کش مچمو   

.کرد و دررو بست یبا یو طناز دستشو کنار صورتش باال اورد و باهاشون با لیبه سه رو   

 

...به سمت اتاقش دمینگاه کردن بهم کش لبخند بهش نگاه کردم که بدون با   

 

مختلفش کروات خاکستر  یکراوات ها نیرو باز کرد و از ب ییرو بست و به سمت کمدش رفت کشو در

.و مشغول بستنش شد ستادیا نهیو رو به آ دیکش رونیرو ب   

 

:و گفتم ستادمیپشت سرش ا زیر یچشما با   

 

!؟یاورد نجایچرا منو تا ا یتو که بستن کرواتو بلد_    

 

:سمتم دیدستش گذاشت و چرخ یمحکم کرد و کتشو رو کرواتشو   
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باهم تنها باشن خواستمیچون م_   

  

صورتم باال اومد دستشو  یام تا رو یمشک رهنیپ نییمکث کرد و از پا یتازه نگاهش بهم افتاد کم انگار

:و به سمت گرفت دیکش رونیرو ب یفرو برد و جعبه مخمل سرمه ا بشیج یتو  

 

بنداز نارمیا_    

 

رو از دستش گرفتم و باز کردم جعبه   

لب هام نشست یرو یلبخند   

 

ستاره  هیداشت و خود گردن بند هم  ییایو بلند که تهشون ستاره در فیگردن بند و دوتا گوشواره ظر هی

.بود نیکوچولو و پر نگ ییایدر  

شدم که  رهیارومش خ یبه چشما دیکش رونیدستشو جلو اورد و گردنبند رو ب  کردمیهمونطور نگاش م 

صورتم فاصله اش با صورتم کمتر از دو بند انگشت فاصله داشت یخم شد رو   

 

... اما حسام  میهمون حال بمون یبدم تا تو ارویحاضر بودم کل دن کردیگرمش پوستمو نوازش م ینفسا

:فاصله گرفت و گفت  

 

 ادتی..ماسکت  انیو طناز رو صدا نکن باهم م لیمنتظرتم ... سه نیپالتوت رو بردار تو ماش و فیبرو ک_ 

!نره  

 

..دونمیزدم ... ته دلم ناراحت بودم چراشو نم رونیدادم و با اخم از اتاقش ب سرتکان  

 

لختم گذاشتم  با  یموها یبنفش رو آزادانه رو ریو شال حر دمیپوش رهنمیپ یرو رو یخز دار مشک یپالتو

..کنار تختم به سمت در رفتم واز اتاق خارج شدم یعسل یبرداشتن ماسک از رو  
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طناز به خودم اومدم هیگر یکه با صدا رفتمیسمت پله ها م به   

 

!؟ چرا یلعنت یدم نزنم؟ تاک یتحمل کنم؟ تاک اتویسرد نیا دیبا یتاک ؟یباورم کن یخوایم ی؟ ک لیسه یکـــ_ 

؟یکنیگناهم ؟ چرا باورم نم یب یوقت یعذابم بد یخوایم   

 

و چند قدم به عقب برداشتم دمیبا وحشت از جا پر لیسه ادیفر یصدا با  

 

رو که با  ی، زن کنمیباورت نم ادیو م رهینفس م نیا یزنده ام تا وقت یتا وقت کنمیوقت باورت نم چیه_ 

کنمیباور نم امتیق امیرو تا ق کنهیم یو دلبر یو روز بعد تو اغوشم لوند خوابهیدشمن من م  ... 

 

؟یبا خر طرف یکرد فکر   

که از تو و خودش تو رخت خواب گرفته بود  یی... هنوز عکسا یبا سپهر بود دونمی... م دونمیم ویچ همه

ستنیعشق ن قیمثل تو و امثال تو ال یبمونه هرزه ا ادمیرو دارم ... دارمش تا    

 

شه دستم به سمت ستون بزرگ  دهیکش نییاتاق پا رهیدستگ نکهیاومد قبل از ا ینفسمم باال نم یترس حت از

دهنم  یکه دستشو رو کنهیم کاریچ نجایشد و تو اغوش گرم حسام فرو رفتم خواستم بپرسم ا دهیراهرو کش

گفت یاروم سیگذاشت و ه   

 

 هیبلند گر یبا صدا دادیشدن درب سالن خبر از رفتنش م دهیرفت و کوب نییبه سرعت از پله ها پا لیسه

  طناز به خودم اومدم و با تقال از اغوش حسام خارج شدم و با دو خودمو به طناز رسوندم

 

و پشتشو  دمشیتو اغوش کش عیسر ختیریصورتش اشک م ینشسته بود و به پهنا نیزم یزانو رو دو

:بازو هام نشست و لب زد یزدش رو خی یتا اروم شه دستا دمیدست کش  

 

؟ هیینکردم خداااااا چرا سهم من تنها ی،نــگاه من کار شناسمیسپهر هم نم یکس نبودم حت چیه من با_   
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 اریاخت ینداشتم ... قطرات اشکم ب تیوضع نیروزهام رو تو ا نیشاد مهربون ا شهیدختر هم دنید طاقت

.دیچک نییپا   

 

:اورد ازم فاصله گرفت زمزمه کرد نمیبه قفسه س یفشار  

 

...نجایا ارهیب شویا مهموننسح ایدنبالتون ...  ادیب امکیس نکهیقبل از ا دیبر_   

 

:زانو نشست و گفت یکنار من درست مقابل طناز رو حسام  

 

!؟یایب یخواینم_   

 

و لب زد دیمنو حسام چرخ یچشما ینمناک طناز تو یچشما : 

 

دی...شما بر امیم رترید_    

 

:طناز گذاشت و گفت یشانیپ یرو یخم شد بوسه ا حسام  

 

دمیقول م شهیدرست م یهمه چ_   

 

باز شد یزد و لبهاش به لبخند کوچک دیاز ام یطناز رعد یچشما یابر اسمون   

 

میحرکت کرد شیو بسمت خونه پدر میزد رونیحسام از عمارت ب با   

...نبود جز سکوت یحرف چیه ریمس یتو  
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دار حسام  تمیشدم با زدن دو بوق ر رهیمقابلم خ یسرمو بلند کردم و به درب بزرگ مشک نیتوقف ماش با

.درب باز شد   

 

پارک کرد و کمربندش رو باز کرد گرید یها نیحسام کنار ماش ،یسنگ ریاز عبور از مس بعد  

و به صورتش بست دیکش رونیاش را از داشبرد ب یخم شد ماسک مشک یبه ارام    

شم که مچم رو گرفت ادهیهم ماسکم را به صورتم بستم و خواستم پ من  

 

...خوامیم یزیچ هیازت _   

 

؟یچ_   

 

تا اخر  شهیسرو م یدنیان و انواع مشروب و نوش یکه االن داخل اون سالن هستن خارج یتینصف جمع_ 

که مطمئن  ییایدنیوجه دست به نوش چیبه ه یمونیکردم م دییکه تا ییکسا ای لیمنو سه شیپ ای یمهمون

؟یدیو کنترلت از دستم دربره فهم یمست ش خوامی.... نم یزنیازشون نم یستین  

 

 

.میخارج شد نیبه نشونه باشه تکان دادم و هردو از ماش یسر  

ستادیکنار ا یکوتاه میاز هم باز شد و با تعظ یکلیدرشت و ه  گاردیبزرگ سالن توسط باد درب   

میبازوهاش حلقه کردم و وارد سالن شد نیجلو اومدن دست حسام مقابلم دستمو ب با   

:گفت یبا دو خودشو بهمون رسوند و با خوشحال ینکیو ع زهیم زهیقدم جلو تر خدمتکار ر چند  

 

اآق دیخوش اومد_   

 

:گفت یبا تک خنده ا حسام  
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؟یفسقل یبرگشت یک_   

 

...اومدم به مامانم کمک کنم اقا روزید نیهم_   

 

:تکان داد و گفت یسر حسام  

 

همه اومدن؟_    

 

بله همه داخل سالن هستن_    

 

:به من گفت رو  

 

...لباس ببرمتون ضیتعو یبرا دییایهمراه من ب_   

 

و گفت دیحرفش پر انیم حسام :  

 

یکیببرش اتاق من ن_   

 

:باال انداخت و با لبخند گفت ییابرو دختر  

 

شمچ_    
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 کیتار مهین یبه سمت راهرو یکیهم گذاشت همراه با ن یچشماشو رو نانیحسام نگاه کردم که با اطم به

:و گفت ستادیا یکنار در  میرفت  

 

دییبفرما_    

 

:و با لبخند گفتم دمیچرخ   

 

یکیممنون ن_    

 

اروم ازم دور شد یگفت و با قدم ها یمحجوبانه ا کنمیم خواهش   

باشم عطر مست کننده اش مشامم رو پر کرد دهیباز کردن درب اتاق انگارحسام را دراغوشش کش با  

 نهیتخت گذاشتم و کنار ا یمانتو شالم را رو دیو سف یسرمه ا یاز رنگ ها یبیبود ترک یکیساده و ش اتاق

و از اتاق خارج شدم دمیموهام کش ریز یو دست ستادمیا   

کردمیداشتم حتما کل اتاقشو وجب م یشتریوقت ب اگه   

و هردو به سمت سالن  دمیچیافکارشومم کردم و به سمت حسام رفتم دستمو دور بازش پ نیاز ا یزیر خنده

:دمیراه پرس نیب میحرکت کرد   

 

چطور با ماسک تورو شناخت!؟ یکین_   

 

!نداره یبدون ماسک براش فرق ایبا ماسک  شناسهیهمه رو م یکین_   

 

!؟دیازم نپرس یزینخواست منو بشناسه؟ چچرا _   

 

ستین ی! دختر کنجکاو یگیبهش م یچون اعتقاد داره اگه خودت بخوا_   
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شدم رهیخ امکیسرمو با وحشت باال اوردم و به س ییچرم و اشنا یکفش ها دنیتکان دادم که با د یسر   

دور نموند امکیس نیب زیت یاز چشما نیحسام محکم تر شد و ا یدور بازو دستام   

 

دیسالم کرد و حسام رو دراغوش کش یلبخند مزحک با   

بازوم گذاشت  یدستشو رو ستادویحسام رو کنار زد روبه روم ا ومدیباال م یعقب رفتم نفسم به سخت یقدم

:و گفت  

 

چقدر چشماتون برام آشناس خانومه_  

 

:گفت یبا خونسرد حسام   

 

.من هستند یمیقد یاز دوستا یانی، نسترن ک یانیک_    

 

:از هم باز شد و گفت امکیس چهره  

 

یانیخوشبختم خانم ک یلیخ_   

 

:که از خودم سراغ داشتم لب زدم ییتن صدا نیتر نییو با پا دمیاهسته عقب کش بازومو  

 

نیهمچن_   

 

:کنار رفت و گفت امکیس  
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وقته منتظرتن یلیخ وانیو ا لیحسام ، دن_    

 

:سر تکان داد و گفت یحسام   

 

ششونیپ رمیعمو م یمرس_   

 

گرم و محکمش فشرد یانگشتا نیگرم حسام انگشتانم را ب یکه دستا میدور شد امکیبا حسام از س همراه   

:زد لب  

 

تورو ببره مگه از جنازه من رد شه زارمیبار گفتم نم هیاروم باش من هستم ، _    

دم . و در دل خدا نکنه ای زمزمه کرشدم  رهیو مطمئنش خ یمشک یچشما به  

گوشم گفت ریو ز دیدستمو به سمت وسط سالن کش یبا پخش اهنگ اروم :  

 

؟ یبلد_    

 

زدم و حرکاتمو  یفرو رفتم  لبخند بزرگ نشیس یدستش چرخوندم و تو نیتکان دادم که ماهرانه ب یسر

  باهاش هماهنگ کردم

 

باتموم شدن  شدمیاش م رهیمنم خ یبود حت قیو دق زیحرکاتش انقدر تم دیرقصیو ارامش م یخونسرد با

داغش گردنمو هدف گرفته بود و  یاهنگ دوباره چرخاندم و از پشت در اغوشش محکم نگه ام داشت نفسا

.شونه برهنم کاشت و رهام کرد یرو ینوت اهنگ بوسه ا نینفس داغشو کنار گردنم فوت کرد و با اخر  

 

....قلبم یمن برا یاما حسام فرق داشت برا خوردیم یمحکم دهیجز حسام بود االن کش یهرکس  

 

:شدم  لب باز کرد و گفت رهیو به چشماش خ دمیچرخ   



 

 
142 

 

...یبدون خوامیم_   

 

...زمیحسام عز_   

 

دینگاه هردومون بهسمتش چرخ مودیکه به سمتمون م یدختر فیظر یصدا با   

صورتش بود ابرو هام باال  یکه رو یکه تن دختر بود و ماسک بزرگ یکوتاه ینفت یاب رهنیپ دنید از

:گفت یرفت خودشو بهمون رسوند و با لبخند بزرگ   

 

تنگ  یلیمنتظرت بودم دلم برات خ یلیخ یدار دیجد تیمامور هی گفتیعشقم ، خاله م نمتیبیخوشحالم م_ 

  شده بود

 

م که گوشه لب حسا یکه با بوسه ا کردیبودم که حسام رو عشقش خطاب م یدختر یتو شک حرفا هنوز

.خالص به قلبم پرتاب شد ریزد ت  

 

بگه  یزیحسام چ نکهیقبل از ا دمیشنیترک برداشتن قلبمو م یاشک اهسته گوشه چشمم نشست صدا نم

برگشتن یبلند شد و همه به سمت تیجمع غیدست و ج یصدا   

 

 یفیظر یدستا یاومد اما تمام حواس من پ یم نییخانومانه از پله ها پا یا روزهیبا لباس و ماسک ف یدختر

از حسام و دختر  کردیم ینیشونه هام سنگ یکه رو یحسام رو قاب گرفته بود با غم یبود که بازو ها

سالن رفتم زیم نیتر یفاصله گرفتم و به سمت گوشه ا   

 

.ینگاه حق ندار یکن هیگر یپاهام گذاشتمو مشت کردم ... حق ندار یلرزونمو رو یدستا  

.ستیتو ن یبرا حسام   
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...فشرده شد نمیداخل قفسه س میجمله قلب زخم نیبا گفتن ا انگار   

بود که دلمو گرم کرده بود به بودنش به نفساش به غرورش به خشمش  ینفر نیاز سه سال حسام اول بعد

.به صداش یحت  

 

...ام بگرده یتا پ دینچرخ یکه حسام حت دمیدیمونسا بلند شده بودند م دنید یبرا تیجمع  

...ستیوسط بود و نبودش مهم ن نینگاه ا دهیمعلومه عشقشو د خب  

 

مست کنم جام  خواستمیرو مقابلم گرفت نم ینیبود س ستادهیکه کنارم ا یخدمتکار سوختیاز بغض م گلوم

دمینفس سر کش کیاب رو برداشتم و    

...من یاشتباه کردم و ... خدا دمیفهم شیتلخ از  

 

رفتم اطیسرعت از جا جستم و به سمت ح به   

...شدیذره حتما برام گرون تموم م هی نیکه تا بحال لب به مشروب نزده بودم ا یمن شدیداشت گرم م بدنم  

 

دمیچنگ زدم و بهش چسب دیکه به دستم رس یزیچ نیاول کردیرو تار م دمیکه گرفته بود د یا جهیسرگ   

دست خودم نبود با حس  دمیخندیخندم بلند شد ... بلند م اریاخت یکردم خودمو متعادل کنم اما ب یسع کمی

:شکمم لب زدم یرو یدست مردونه ا یگرما  

 

...یاووف تو چقدر داغ_    

 

..!اطرافم و تا شدن زانو هام یایشدن دن اهیس شد با یگوشم مساو ریز امکیس یها زمزمه  

و دستاش دورم حلقه شد دیچیام پ ینیدر ب امکیاخر عطر تند س لحظه   

 

" امـــحس  "  
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و به  دمیلرزیمهمونا انجام بده از خشم م نیب یکار نیشه که همچ ادیوقاحت طال انقدر ز کردمینم فکر

.ارمیصورتش فرود ن یرو یا دهیخودمو گرفته بودم تا کش یجلو یسخت  

 

:ا نگاه همه مان به سمتش رفت به سرعت خودشو بهم رسوند و گفتحسنورود  با   

 

...یایکارسازه و م دمیتهد دونستمیم_   

 

:گفتم دمویکش شوینیب  

 

؟ یترسونیم یبچه منو از چ مانیسرگرد نر گنیبه من م_   

 

:چرخوند و گفت چشماشو  

 

کجان؟ لیپس طناز و نگاه و سه_    

 

...و نگاهم انیم رید کمی لیطناز و سه_   

 

:و گفتم دمیچرخ شیخال یجا دنیاما با د تا از نگاه مطمئن بشم دمیچرخ  

 

نگاه برگشته شهرشون_    

 

:شد و گفت زونیا اوحسن لب   
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برگرده داداش یزاشتینم_   

 

:نشون نده نگران  و کالفه ام لب زدم کردمیم یکه سع یقاب گرفتم و با لحن صورتشو   

 

خانوادش شیواجب بود برگرده پ_   

 

:گونه اش کاشتم و گفتم یرو یا بوسه   

 

منتظرتن هیبرو بق_    

 

که  دمید امکیرو تو آغوش س هوششیتا دنبال نگاه بگردم که جسم ب دمیبه سرعت چرخا حسندور شدن  با

...به سمت اتاق خواب ها رفت  

 

ه به اطرافش نگاه رو به راهرو توج یکه جلوم بودن رو به سرعت کنار زدم و به طرفش رفتم که ب یافراد

دبر  

طال گرفته شد یراهرو شدم که دستم از پشت تو دستا وارد   

:دمیو با خشم غر دمیچرخ   

 

...ولم کن طال_   

 

گلوم زد از حس لب هاش اتش خشمم فوران کرد و بدون  ریز یخوشو بهم چسبوند و بوسه ا یلوند با

...دمشیپشت سرش کوب واریکنترل دستمو دور گردنش حلقه کردم و به د  

 

دستم گذاشت و لب زد یوحشت دستاشو رو با :  
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...چرا زمیحسام عز_   

 

:دمیغر تیعصبانخشم  با   

 

...برات داره یعواقب بد یخودتو به من بچسبون گهیبار د هیفقط خفه شو طال ، اگه _   

پس تو گوشت فرو کن و تا  نمیاز دختر خاله ام بب ریغ یبه چشمتورو  تونمیمن نم گمیبار هزارم م یبرا

...تو هم رهیدور من نگرد که کالمون م فتادهیجمله برات جا  ن نیا یوقت  

؟یدیفهم نمتیبب خوامیام نم یمهمون نیاخر ا تا   

 

و ازم دور شد دیدو کردیسر تکان داد ... رهاش کردم همونطور که سرفه م یاشک یترس و چشما با  

 

حبس  نهینگاه رو برده بود رساندم و با باز کردن در نفسم در س امکیکه س یو با دو خودمو به اتاق دمیچرخ

.شد  

 

پشت گردن نگاه بود و مشغول باز کردن گره ماسکش بود با باز شدن در توسط من دست از  امکیس دست

:و گفت دیگره کش  

 

...ستایحسام حواست به همراهت ن_   

...دهیالکل م یماسکشو باز کن ، ببر صورتشو اب بزن بو ایب  

 

:که منتظر من بود گفتم امکیتکان دادم رو به س یلب گفتم و سر ریز یلعنت  

 

داخل سالن عمو دیاتاق خودم شما برگرد برمشیم_   
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...رفت رونیگفت و از اتاق ب یاکراه سر تکان داد و باشه کوتاه با   

 

تخت درب رو قفل کردم  یبلندش کردم به سمت اتاقم رفتم و با گذاشتنش رو عینگاه خم شدم و سر یرو

.گذاشتم یدسته صندل یکتمو در اوردم و رو  

 

:تخت نشوندمش و گفتم یبود رو اریهوش مهین  

 

دختر!؟ یمگ نگفتم به مشروب و الکل لب نزن_    

 

:دور گردنم حلقه کرد و گفت دستاشو  

 

اب رو  یفک کنم داشت ادا سین ادمیاب نبود تلخ بود تند بود  یدعوام نکن اوف .. آب خوردم حسام  ول_ 

...نامرد تا معدمو سوزوند اه اوردیدر م  

 

تخت هلش  یبه نشونه تاسف تکان دادم و دستشو از دور گردنم باز کردم و رو یسر دنیکرد به خند شروع

...دادم  

 

.شدم باشیمحو لبخند ز هیچند ثان زدیو زمزمه وار با خودش حرف م زدیم قهقهه  

.به خودم اومدم و کتمو چنگ زدم  به سمت در رفتم و خدمتکارو صدا زدم عیسر  

 

ستادیبدو مقابلم ا بدو   

 

بله اقا_    
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گردمیبرم گهیربع د هیتو تا  ادیاز من ب ریکس به غ چیاتاق بمون و نزار ه نیا  یتو_    

 

چشم اقا_    

 

رونیمونسارو بدم و نگاه رو از مراسم ببرم ب هیرفتم تا زود تر هد نییپله ها پا از  

 

  " سوم شخص "

 

ارنیرو ب کیرفت و رو به خدمتکار خواست تا زودتر ک نییسرعت از پله ها پا به   

 

رو فوت کرد شیسالگ 18 یشمع ها اوا حسنجمع شدن همه دور  با  

:و گفت ستادیبا لبخند کنار مونسا ا طال  

 

ام باشه نوبت کادوعه ینوبت_    

 

:با لبخند از جا بلند شدن و جعبه هاشونو جلو اوردن که حسام با اخم گفت همه  

 

کنمیهرکس قبل از من باز بشه بازداشتش م یکادو_    

 

مات موندن و واقعا تعجب کردن همه   

 دادیبود به دستش م دهیخواهر کوچکش خر یکه برا دیطال سف سیکه سرو یخاروند و در حال شوینیب حسام

:گفت  

 

!دیدارم همتون باور کرد یبه به چ جذبه ا_   
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ها بود دهیگفته ها و شن یمرد فرا نی... واقعا جذبه ا دنیخند همه  ... 

خندید و پسربزرگش را دراغوش کشید !مادر سهیل و حسنا هم   

 مهم نبود از بطن خودش نبود این شیر مرد رو او بزرگ کرده بود و کم از مادر نداشت !

 

 ینگاه خواست عصب دنیمشغول شدن مهمان ها به کادو ها به سمت اتاقش رفت و با باز کردن در و ند با

دیشن یینگاه رو از دستشو یعق زدن ها یبره که صدا نییبه پا   

 

کرد و رو به  یاخم اریداشت باال ب ینگاه که با اشک سع دنیرساند و با د ییدو خودشو به دستشو با

:خدمتکار گفت  

 

رونیبرو ب_    

 

کمرش گذاشت یرفتن خدمتکار کنار نگاه نشست و دستشو رو رونیب با   

:دادو زمزمه کرد هیو به شونه حسام تک دیبود سرشو عقب کش یکه هنوز تو حالت مست نگاه  

 

!؟ستین نییباال ؟ مگه عشقت پا یچرا اومد_    

 

:مشکوکانه نگاه رو به سمت خودش چرخاند و گفت حسام  

 

  عشقم؟ _

 

همون دختره که بوست کرد_    

 

.ضعف رفت شیو برا دیدل حسام لرز یبغض دار و با حسرت گفت که لحظه ا انقدر  
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دیچیپ شیزانو ها ریز گرشینگاه حلقه کرد و دست د فیظر یاز دستاشو دور شونه ها یکی   

...تخت برگشت یبلندش کرد و رو یراحت به  

 

جمع شد به سمت کمدش رفت و  شیاخم ها رهنیپ یجلو یفیکث دنینگاه انداخت و با د رهنیبه پ ینگاه

بلندش را تن نگاه کرد یاز ژاکت ها یکی   

 

حسام  نهیگردن و س یگرم نگاه ناخواسته رو یرفت دست ها نییدرب رو باز کرد و از پله ها پا یارام به

...کردیتر م یارام حسام لحظه به لحظه داغ تر و طوالن یامد و نفس ها یدر م یبه باز  

 

کرد و به خانه برگشت نیکمک خدمتکار نگاه رو سوار ماش با   

 

.زدیحسام حرف م ینگاه از اخم ها ریکل مس در  

کردیحسام را باز م یاخم ها یگاه نشیریش یلبخند ها و   

 

به سرعت نگاه رو به داخل خانه برد اطیدر ح نیتوقف ماش با   

.وارد اتاقش شد و  

 

انداخت یژاکت را از تنش در اورد و گوشه ا ستادهیا همانطور   

رو از تنش خارج کرد رهنشیکرواتش رو باز کرد و پ کالفه   

دیکش نیینگاه رو پا راهنیپ پیرو عبور داد و ز شیها دست   

هردو افتاد یپا ریز رهنیشانه اش پ یرو یبند ها دنیکش نییپا با  ... 

 

 رونیرو ب ینخ رهنینگاه رفت و پ یلباس ها یبه سمت کشو دیحسام باالفاصله بسته شد و چرخ یها چشم

.و به سرعت به سمتش رفت و تنش کرد دیکش   
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و دستشو دور گردن حسام حلقه کرد دیخند دیدیحسام رو م یهول هول یکه حرکت ها نگاه   

 

:شد و گفت رهیبا عجز به نگاه خ حسام  

 

..دختر ایبه خودت ب_   

 

لب هاش نتونست مقاومت کنه و چشماش بسته شد ...حاضر بود قسم  یگرم نگاه رو یلب ها دنیچسب با

...کند اما حاالدل ب نشیریش یبود و نگاه مست نبود محال بود از لب ها یگریبخوره اگه موقع د  

 

حسام  ی... اخم ها دیاز چشمش چک یشد و اشک رهیرو از خودش فاصله داد ، او با بغض به حسام خ نگاه

:اشک نگاه در هم گره خورد و لب زد دنیبا د  

 

...یشیم مونیپش یایبه خودت ب یوقت_   

 

:قلب حسام نشست و گفت ینگاه رو دست  

 

....لطفا خوامی...م شمینم_   

 

 دیبوس صانهیرا حر شیو لب ها دیحسام با خشونت مخصوص خودش نگاه رو به سمت خودش کش نباریا

 ریآورد به سمت حمام رفت و  با نگاه ز ینگاه به حرکت در م یلب ها انیرا م شیهمانطور که لب ها.

:نگاه دل کند و گفت یرا کوتاه کرد و از لب ها شیبوسه ها ستادیا ریش  

 

...شیازم نخوا گهید یایبه خودت ب یوقت دمی.... ترس دمیبوسه رو زدم چون ترس نیا_  
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اب ریو جسم لرزان نگاه رو ز اب سرد رو باز کرد ریبزنه حسام ش ینگاه لب باز کنه و حرف نکهیاز ا قبل

حاال واقعا هم حسام ترسیده بود . این دختر انقدر شیرین بود که  ستادیسرد گرفت و خودش هم همراهش ا

 درعمیق ترین بخش قلبش نشسته بودو حسام میترسید ازدستش بدهد و دیگر ان بوسه را نخواهد!

 

:کرد و لب زد یحسام مخف نهیس یبا لرز سرشو تو نگاه  

 

نگاه حلقه شد و به خودش  فیدور جسم نح اریاخت یحسام ب یزدم... دستا خینکن حسام... سرده ... _ 

...فشردش  

 

...حس شد ینگاه رو هم افتاد و پاهاش ب ینگذشت که چشم ها یزیچ  

 

نگاه  یبلند کرد و به اتاق برد. لباس ها شیدست ها ینگاه زد و او را رو سیخ یبه موها یبوسه ا حسام

 ینرم یاور ادیانداخت با  شیتنش کرد و پتو رو رو یگرم یو لباس ها دیکش رونیبدنش ب دنیرو بدون د

شود از اتاق  قابلشسرخ م بیدوباره وسوسه س نکهیو قبل از ا دیکش شیلب ها یرو ینگاه دست  یلب ها

...زد رونیب  

 

  "نــــگاه "

 

تخت نشستم یزدم و رو یبه چشمام غلت دینور خورش دنیتاب با   

 

بود برام فلش بک شد ادمیکه  یزیچ نیخواب بودم که اخر جیگ هنوز  

یکیو تار امکیشدم ... زمزمه س مست  

...بعدش  

 

شد..؟ یچ بعدش  
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دستام نگه داشتم و فشار دادم یمحکم تو سرمو   

 

...دست حسام بود یاب و گرما یبود سرما ادمیکه  یزیچ نیاخر  

 

شد اخه؟ یچ ایخدا   

در  یافتاده بود بلندش کردم و فکر کردم ک نیزم یافتاد که رو رهنمیتخت بلند شدم که چشمم به پ یرو از

  اوردمش؟

 

یچیتو ذهنم نبود ، ه یچیه   

رفتم و به سمت اتاق حسام رفتم بدون در  رونیتخت انداختم از اتاق ب یمشتم فشردم و رو یرو تو رهنیپ

  زدن درب اتاق رو باز کردم

 

صدا  ینه نفسم رو با فشار و ب ایکنم  دارشیبود دو دل بودم ب دهیبا باال تنه برهنه پشت به من خواب حسام

ارومش نشون  یو نفس ها خوردیپلکش تکونم نم ستادمیو مقابلش ا دمیتش رفتم چرخفوت کردم و به سم

...هنوز خوابه دادیم  

 

دستمو عقب  نکهیبود رو کنار زدم قبل از ا ختهیر شیشانیپ یکه رو ییدستم جلو رفت و موها اریاخت یب

....روش افتادم یفیخف نیشدم ... که با ه دهیدست حسام شد و به سمتش کش ریبکشم مچم اس  

 

سرم محکم  یاز دستاش دستامو از باال یکیهنوز چشماش باز نشده بود  دیو چرخ دیچیدور کمرم پ دستشو

...و بازشون کرد دیچشماش کش یرو به رو گرشیگرفته بود .. دست د  

 

...کنج لبم نشست یلبخند کوچک اریاخت یخمارش شدم و ب یچشما یمشک محو  

.رفت نیلبخندم از ب نمییلب پا ینشستن انگشت اشارش رو با  

:و گفت دیاونم تازه به خودش اومد دستشو پس کش انگار  
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تو اتاق من؟ یایبهت اجازه داد ب یک_    

 

:بهم بندازه گفت ینگاه نیکوچک تر نکهیتخت نشست و بدون ا یرو نباریشدم ا رهیتعجب بهش خ با   

 

...وقت پا تو اتاقم نزار چیه گهیو د رونیبرو ب_   

 

...حبس شد نمیلحظه مبهوت نفسم تو س هی  

 

در کار  یکه شوخ زننیم ادیچشماش فر تینه ... جد ینشده .... ول داریهنوز ب دیجن زده شده،شا نکنه

.ستین  

 

 یجذاب وحش نیخفش کنم ا خوادیدلم م بیتخت درست مقابلش نشستم عج یو رو دمیهام رو تو هم کش اخم

...را  

 

:دمیاشاره ام رو مقابلش گرفتم و با خشم غر انگشت  

 

باهام  ینجوریکه ا ستمیدستت ن ری... من ز گمیم یچ نیبب ریخوب گوش بگ مانیجناب سرگرد حسام نر_ 

 یخبر یینگفتم دور برندار ...جا یزیمدت بهت چ هی... یدلت هوس کرد بکن یو هر کار یحرف بزن

...اقااا... بزار روشنت کنم ستین  

...نبودم برگشته بودم اتاقم نجایاالن ا یدیکشیدستمو نم اگه  

...خودم یجیگ شیکیبخاطر حمله توعه... شیکی نجامیاالن ا اگه  

 

:پوزخند گفتم با  
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و خالصم  شدیچ شبیجمله بگو د هیاتاقت فقط تو  امیب یا گهیکار د یکه برا ستمیعاشق چشم و ابروتم ن_ 

...کن   

 

...امکیتو بغل س نکهیجز ا یلعنت سیتو ذهنم ن یچیچشم باز کردم ه یوقت از  

 

بودم در هم  دهیکه د یتر از هر وقت شیکه بهش گفتم جناب سرگرد ب یحسام از همون لحظه ا یها اخم

دیرو تو مشت گرفت و به سمت خودش کش رهنمیپ قهیجمله ام تموم شه  نکهیشد و قبل از ا دهیکش   

 

 یریاتاق م نیبعدش از در ا یول دمتی!؟میخوایجواب م ستین دونیچاله م نجایسرت اصداتو ننداز پس _ 

!یخودته خانوووم ملک یو اال عواقبش پا نمتیبیو تا فردا نم رونیب  

 

ماسکتو باز کنه از اتاق مهمان بردمت اتاق خودم ...برگشتم تولدو مشغول  امکیس نکهیقبل از ا شبید

دوش  ریدر اوردم ببرمت ز رهنتویبردمت اتاقت پ میدیرس رونیب دمتیو کادو کردم و از عمارت کش کیک

....و یاز سرت بپره اما تو دستاتو دور گردنم انداخت یاب سرد تا مست   

...لب هام شد رهیسکوت کرد و خ دیکه رس نجایا به  

 

ممکن بود کرده باشم به سرعت خون به صورتم حجوم اورد یکه به خاطر مست یتصور کار از   

... چرا...؟ چمه.. ؟   دیلرزیم لیدل یجرائت نگاه کردن به حسام رو نداشتم ... بغض کرده بودم چونم ب یحت

:درونم داد زد یحس هی  

 

تو کنهیحتما االن ازت متنفره ...فکر م یام که کرد ی... با کار ادیحسام ازت بدش م _  ... 

 

کرد خکوبمیحسام م یبشه از جا بلند شدم و به سمت در رفتم که صدا ریقطره اشکم سراز نکهیاز ا قبل :  

 

..هنوز حرفم تموم نشده_   
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:نلرزه گفتم کردمیم یکه سع ییصدا با  

 

...بدونم خوامینم_   

 

بود که  یدرست مثل زمان دیکشیکه قلبم م یرفتم ... درد رونیاتاقشو باز کردم و به سرعت ب درب

.از دست دادم زانمویعز  

 

....زندیم خی... وجودم  ی... برو می، مانند خون در رگ ها ی.. تو جان من یندان دیشا " "  

 

...میشدن صدا دهیاز شن دمیترسیم یبلند هق هق کنم ول یبا صدا خواستمیم   

جمع شده در  یرفتم چند بار پلک زدم تا اشک ها نییخفه کرده و از پله ها پا  یتو گلوم رو به سخت بغض

.رفت نیاز ب میچشم ها  

 

.ختمیفرو ر شیمبل رفتم و مانند اور رو سمت  

با صورت  لیشود درب سالن توسط طناز باز شد و پشت سرش سه شبیفکرم معطوف د نکهیاز ا قلب

:زد ادیدر فرود اورد و فر یسرخ از خشم مشتش رو رو  

 

....ی..دختره  یله گفتبه بهزاد ب یتو غلط کرد_    

 

:گفت یو با همون ارامش و سرد دیچرخ لیو خونسرد بود رو به سه الیخیکه تا بحال ب طناز  

 

...بگم بله دمینداره ... صالح د یربط چیبه تو ه_    

 شتیمثل منو به ر یدخترهرزه ا گهید یخوشحال باش دی!؟ اتفاقا با کنهیم یتو چه فرق ی... برا یطرف از

...راحت تیازدواج با دختره خاله عوض ریو از ز بندنینم  
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.اومد نییگونه طناز پا یبه سرعت رو لیاز تمام شدن حرف طناز دست سه قبل  

.افتاد نیبه زم واریپرت شد و با برخورد با د واریبود که طناز به سمت د ادیضربه انقدر ز شدت  

.شده بود رهیمات و مهبوت به دستش خ لیسه دمیو به سمت طناز دو دمیاز جا پر یفیخف غیج با  

 

شد رهیخ لیسر بلند کرد و به سه یحال یبا ب طناز  

.دمیدیم لیسه یرو تو چشما یمونیپش  

 

.سرکش طناز بود ریکه... هدف ت لیکرد چه برسه سه خیحس طناز مو به تنم س یب یصدا  

 

از  نکهیقبل از ا سایکنار وا لیبردار سه میباشه ... من االن نامزد بهزادم ... دست از سر زندگ ادتی_ 

...بهزاد بخوام کنار بکشتت  

.همونطور که بهزاد عاشقمه عاشقش بشم خوامیم  

 

!مراقب حرف هایتان باشید  ، شکندیجمله بد م کیبا  ی... گاه میگوی.. قلب را م شکندیبد م "   "  

 

شد  رهیخ لیو اخم به سه یبود با جمله اخر طناز با نگران لیطناز و سه یصدا ناظر حرف ها یکه ب حسام

به شدت دستشو پس زد و بدون  لیگذاشت که سه لیشونه سه یو دستشو رو ستادیا لیبا قدم بلند پشت سه

.دیزد و درب رو بهم کوب رونیاز درب سالن ب یحرف چیه  

 

:گفت یپر بغض یگوشم با صدا ریدور کمر طناز گرفتم که ز دستمو  

 

کنمیکمکم کن برم اتاقم خواهش م_    

 

:دمیحسام رو شن یجد یکه صدا میکردم و به سمت پله ها رفت بلندش   
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طناز_    

 

حسام شد که او رهیخ یاشک یو با چشما دیچرخ طناز  

:ادامه داد تیجد با  

 

بشه برگرد رید نکهیاشتباس ... قبل از ا رتیمس_    

 

:زد و گفت یپوزخند تلخ طناز  

 

...شده حسام ریوقته د یلیخ_   

 

تخت نشوندمش و کنارش نشستم یرو   

...رها شدن یتلنگر برا هیمنتظر  دیشا میمنتظر بود هردو  

 

...تلنگر زده شد ...قطره قطره اشک طناز و پشت سرش هق هق ارومش اون  

...میختیصدا اشک ر یو با هم ب دمشیطاقت تو اغوشم کش یشونم گذاشت که ب یرو سرشو  

 

سر کرد!؟ شهیتو م یعشق!؟ نه اصال خودت بگو ب یب گذرهیم ی.. مگه زندگبگو  " " 

 

...گذشتیم لیطناز و سه یاز دعوا یروز سه  

 

...به خونه خودش برگشت لشیهمون شب با جمع کردن وسا لیسه  
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...برگشت خونه شون روزیو ... د یهم بخاطر مراسم نامزد طناز  

 

.سالم و خداحافظ خالصه شده بود یسه روز حرفم با حسام تو نیکل ا   

...میکردیم یجن و بسم هللا از هم دور مثل  

 

و  دمیگذاشتمش و چرخ نکیسرد شده و دست نخورده ام رو برداشتم و به سمت اشپزخانه رفتم کنار س یچا

مبل جا گرفتم که تلفن زنگ خورد یبرگشتم و رو ییرایبه پذ   

.وندمکج شدم و شماره رو خ میس یسمت تلفن ب به   

 

.بود .. !با تعجب دکمه اتصال تماس رو فشردم و کنار گوشم گذاشتم حسام  

 

:بالفاصله گفت حسام  

 

...نگاه منم_  

 

:لب زدم   

 

...شمارتو شناختم_   

 

:و گفت دیکش یپوف کالفه  

 

 در یبخواب یخواستیم یتا فردا بمونم وقت دیخونه ...چند تا کار واجب دارم با گردمیمن امشب بر نم_ 

.سالنو قفل کن  
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.به حرفاش خاتمه داد یلب گفتم با گفتن خداحفظ کوتاه ریز یتکان دادم و باشه ا یسر  

 

...بود یکار یکه صبح از کتابخانه برداشته بودم رو باز کردم ... بهتر از ب یرا کنارم گذاشتم و رمان تلفن  

.پوش و ماسک دار از درب سالن وارد شدند اهیدو مرد س مبل دراز بکشم که یرو خواستم   

 

:شدم و لب زدم رهیترس بهشون خ با  

 

!؟نیهست یشماها ک_   

 

:اشاره کردو گفت یگریدستش بود به د یکه طناب نسبتا کلفت شونیکیشدن  رهیبهم خ هردو  

 

کن هوششیب_    

 

روش به سمتم اومد هلش دادم و به سمت درب  یعیما ختنیو با ر دیکش رونیب بشیاز ج یدیدستمال سف مرد

که  ی...بعد از نفس کوتاهو دهانم قرار گرفت ینیب یشد و دستمال رو دهیکش میراه موها انیاما م دمیدو

.هم افتاد یچشمام رو دمیکش  

 

  " حسام "

 

 

.شدم رهیبهش خ تیسروش سر بلند کردم و با جد یصدا با  

 

ادیکردن ... با صحنه جرم جور در نم دایپ ییزایچ هیبچه ها  ،یقانون یپزشک میحسام بلند شو بر_    
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برداشتم و به سمت  یچرمم رو از پشت صندل یکت مشک ستادمیتکان دادم و با بستن پرونده مقابلم ا یسر

:راه بازوم رو گرفت و گفت نیدر حرکت کردم که ب  

 

یچته ؟کالفه ا_   

!؟یستیمود ن رو   

 

:برگشتم سمتش و زمزمه کردم یخشک و جد شهیو مثل هم دمیکش رونیب بازومو  

 

!؟رهیحالمو بگ تونهینم یچیه یکنم تا مطمئن ش ادیداد و فر دیحتما با_   

 

:بهم کرد و گفت یقیعم نگاه  

 

...مربوط به نگا یکالفگ نیا کنمی... حس م تونهیچرا م_   

 

.شد رهیبهم خ یو لبخند مرموز نانهیزبیدرب اتاق سکوت کرد و با نگاه ر یباصدا  

 ریاعصاب من تاث یبود نگاه رو دهیسروش باهوش بود و احتماال فهم دم،یهم کش یتو شتریرا ب میها اخم

...رهدا   

 

را به سمتم  یپاکت کوچک یوارد اتاق شد و با احترام نظام یکه دادم سرباز الغر اندام یدستور ورود با

:گرفت و گفت  

 

شما اومده یبرا نیقربان ا_    

 

:و زمزمه کردم دمیکش رونیباال انداختم و پاکت رو از دستش ب ییابرو  
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اورده ؟ یک_   

 

قربان دونمینم_    

 

...یبر یتونیم_   

 

:و گفت ستادیکنارم ا سروش  

 

!؟هیاز طرف ک_   

 

:تکان دادم و گفتم سر  

 

مانیسرگرد حسام نر یفقط نوشته برا_   

  

شدم رهیبازش کردم و به داخلش خ    

!ید یس کی فقط  

 

.ستادیرفتم و روشنش کردم سروش هم کنارم ا زیم یبه سروش به سمت لب تاب رو ینگاه کوتاه با  

صفحه شروع  یرو یلمیداخل لب تاب به سرعت ف ید ینداشتم با فرو رفتن س ید یس نیبه ا یخوب حس

.به پخش شد  

 

:گفت یبود با لحن پر حرص ندهیگو نیکه پشت دورب ییاشنا یاز درب خونه من شروع شد و صدا لمیف  
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...مانهیخونه جناب سرگرد حسام نر نجایخب خب ا_   

.اندازه یکه اسمش به تن همه مجرم ها لرزه م ییسرگرد ها نیتر یو قو نیاز باهوش تر یکی  

ندازمیمنم که لرزه به تنش م نیا نباریاما ا    

 

.باز کرد یرو به راحت اطیکه دستش بود درب ح یفیظر میس با  

:... زمزمه کردمشدیم شتریخشمم ب شیلحظه ات هر  

 

...،نگاه تو خونه اس یلعنت_   

 

که به سمت عمارت حرکت  لمیگره خورده به ف ییو با مشت ها ستادهیبلند شدم و حاال ا یصندل یاز رو 

قرار گرفت لمیکادر ف نیهوش نگاه ب یکوتاه  چهره ب هیقطع شد و بعد از چند ثان لمیشدم که ف رهیخ کردیم   

 

...نجاسیا یک نیخب خب بب_   

...یعروسک خوشگل و وحش هی  

 

ی، نگرفت یسرگرد زن نگرفت شییخدا    

 

:و ادامه داد دیچانه نگاه کش ریانگشت اشاره اش رو از گونه تا ز یمکث کوتاه با  

یگرفت یوحش یهلو هی ...   

...که میجفتک پروند مجبور شد یلیخ  

 

...رو عقب برد نیدورب  

..کرده بودند زونینگاه رو با طناب از پله ها آو   
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..دمیکوب زیم شهیش یو خشم رو ادیمشت شدم رو با فر یدستها  

..شد انینما امیگذاشته شد و قامت منحوس ت یسطح یرو نیدورب   

 

که سگک  دور دستش  دیچیدور دستش پ یکمربند رو جور ستادیکمربندش رو باز کرد و پشت نگاه ا 

...دیاز جا پر یکمر نگاه خورد با اخ بلند یکه رو یضربه ا نینباشد با اول   

 

... اسلحه ام رو از کمرم  شدیم شتریامد هر لحظه خشمم ب یبدن نگاه فرود م یها پشت سر هم رو ضربه

:و خواستم به سمت در برم که سروش جلومو گرفت و گفت دمیکش رونیب  

 

صبر کن_    

 

نشست و  نیدورب یو روبه رو دیصورتش روان شده بود کنار کش یعد از چند ضربه که اشک نگاه روب 

:گفت  

 

...هیعال ؟یلرزیاز خشم م یبزار حدس بزنم ... دار ه؟یاووووم ... چ_    

...کنم کاریخونه چ یبرس نکهیقبل از ا خوامیبزار بهت بگم م   

... مگه نه!؟ کنهیم ینیبدنش سنگ یرو ادهیلباساش ز کمینظرم  به  

 

...سبک شه و بعدش کنمیام ..البته با خانم ها ...کمک م یمهربون یلیکه من ادم خ ییاونجا از  

 

:گرفت نیرو مقابل دورب یشد بمب ساعت خم   

 

ساعت بعد میو ن چسبونمیم کشیدور کمر بار نویبعد ا_    

زندگی من  رو هوا ... ! درست مثل رنیبووووم ! هم زنت هم خونه ات م  

و کل تشکیالتم به گ*ا رفت! یداشتم و نداشتمو ازم گرفت یکه هرچ  
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:زد و گفت یچشمک   

 

فرستادمیخوشگل از اون صحنه ام برات م لمیف هیوگرنه  هیخانوم کوچولو خصوص نیکه کارم با ا فیح_    

 

...زدیوقفه م یام تند و ب قهیکنار گردن و شق رگ   

 

:زدم ادیفر  

 

زارمیزندت نم یعل یبه وال امیت کشمتیم_    

 

پرتش کردم واریلب تاب زدم و به سمت د ریدستمو ز دیکشیکه درونم شعله م یتیعصبان با  

...افتاد ... مثل کوره درحال سوختن بودم نیزم یشد و رو کهیت صد   

 

، دستش  دیکشیکه درونم شعله م یبا تمام حرص نباریشد ا دهیبه سمت در رفتم که دستم توسط سروش کش 

..دمشیکنار در کوب واریچرخش  به د هیوبا  چاندمیرو پ  

.محکم بوده یلیبود ضرب دستم خ معلوم  

 

:گفت یاروم یو با صدا دیدندون کش ریلبش رو ز سروش  

 

که ... به اون دختر بمب وصل کرده یدیعمل نکن حسام ... شن یاحساس_    

 

:به لرزه انداخت اداره رو ینعره پر از خشمم به وضوح ستون ها یصدا   
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 یگیبه من م یاونوقت تو دار کشهیزجر م  امیت یدست و پا ریاون دختر االن به خاطر من داره ز_ 

عمل نکنم؟ یاحساس   

!زنده بمونه دیبمب ... اون دختر با یبابا گور  

 

به سرعت   نمیو با روشن کردن ماش دمیدو نگیزدم به سمت پارک رونیو از در ب دمیاش کوب نهیس تخت

...به سمت عمارت راندم دمویکش یکافیت  

 

.نگاه امن است حاال شکنجه گاهش شده بود یبرا کردمیکه فکر م یعمارت  

...کم کندش تار مو از سر کیکه  یاز کس گذرمینم   

 

شدم رهیبقل به عقب خ نهیاز ا ینیبوق ماش یصدا با  

...سروش بود یام و نقره ا یب  

 

رو  نیماش یدیوارد کوچه شدم و با ترمز شد زدیکه م یا یدر پ یپ یتوجه به بوق و چراغ ها بدون

.متوقف کردم  

 

...نشده باشه رید خداکنه  

 

...توقف کرد نمیسروش به سرعت پشت ماش نیشدم  ، ماش ادهیپ نیرو چک کرده و از ماش خشابم  

 

..شدم فریدمتوجه  تازه   

:و گفت دیدر رو باز کنم دستمو کش دیبا کل نکهیاز ا قبل  

 

...کار منه ستیکه به اون دختر وصله کار تو ن یکردن اون بمب یحسام ... خنث ایسر عقل ب_   



 

 
167 

...و تو با زجر رهیمیاون با درد م یدیاشتباه هردوتون رو به کشتن م هی با  

تو ،بمب منفجر  دیممکنه تو قفل در حسگر گذاشته باشه با چرخش کل هیروان کهیمرت نیشرط عقله ا اطیاحت

یاون دختر رو به کشتن بد نکهیباش قبل از ا یشگی... حسام همحسام ...بشه  

 

:باالفاصله از در باال رفت و با چک کردن در گفت سروش  

 

...سیبه در وصل ن یحسگر و محرک_   

.و درب رو باز کرد دیاون طرف پر از   

 

...تکان داد یهم اسلحه اش رو اماده کرد و سر فرید   

 

.احساس باشم یحسام ب دینجات نگاه با یکنار گذاشتم برا ارویدن یحس ها تمام  

...وگرنه  

...بهش فکر کنم یحت خوامینم  

 

فرستادم و  رونیکنار درنفس حبس شده ام رو ب میصدا برداشت یحال ب نیهامون رو به سرعت و درع قدم

...وارد سالن شدم  

 

...اومد سروش و حامد به سرعت از هم جدا و اطراف رو گشتن ینم ییصدا  

 

.نگاه ثابت شد یچشم چرخوندم ... نفسم حبس و چشمام رو   

 

تا انفجار  قهیدق 4کمتر از دادینشون م شیرو مریرو تو حصار خودش گرفته بود و تا کشیکمر بار بمب

.مونده یبمب باق  
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به بدن نگاه  نکهیبدون ا فریدو  ستادندیو سروش کنارم ا فرید کردیبرهنه اش خشمم رو صدبرابر م بدن

.رو چک کرد میبشه سمت بمب خم شد و چند س رهیخ  

.و مشغول شد دیکش رونیب ییچاقو  

 

و  دمیکش رونیهمراهم بود را ب شهیکه هم یضامن دار یچاقو شدیخارج م نهیاز س انیدر م یکی میها نفس

.به سمت نگاه قدم برداشتم  

 

از بمب بود یوقفه مشغول باز کردن قسمت یب دیفر  

گذاشتمش نیزم ینگاه رو از حصار طناب ازاد کردم و رو فیظر یدستا   

:شونم گذاشت و زمزمه کرد یدستش رو رو سروش   

 

کنه ینتونه خنث فریدکه  ستین ینگران نباش ... بمب_   

 

ستادمیتکان دادم و کنار ا یسر   

:زدم ادیکالفه فر قهیاز چند دق بعد  

 

...شهیمونده ... چرا تموم نم قهیدق 2  

 

:زد لب رو مقابلش گرفت یرنگ یها مینفسش رو فوت کرد و س حامد  

 

 میس شهیو مثل هم یکنیم یتو بمب رو خنث نکهیا الیبه خ یجا به جا وصل کرده مردک روان مارویس_ 

..مثل من باهات باشه یکی یدادی... احتمال نم یبریزرد رو م  

 

:چاقو گرفت دستشو گرفتم و گفتم زیلبه ت یرو جدا کرد و رو یآب میس یاروم به  
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نه؟یهم یمطمئن_    

 

...را پاره کرد میسر تکان داد و س نانیزد و با اطم یلبخند  

 

....!و خاموش شدستادیا هیثان 48 یشمار بمب رو هیثان صفحه  

 

و  دمینگاه رو در اغوش کش نیسرعت بمب رو از کمر نگاه باز کرده و عقب رفت جسم سرد و خون به

.بدنش پوشانده بشه یبرهنگ شتریکه ب یجور  

 

:رو به سمتم گرفت و گفت یدیمالفه سف سروش  

 

اش کنه نهیمعا ادیبدنشو بپوشون زنگ بزنم فرهان ب_   

 

تو  یحس چیافتاد انگار ه نمیس یدستام بلندش کردم سرش رو یو رو دمیچیمالفه رو دور بدنش پ اهسته

...بدنش نبود  

 

..شده بود یاز ضربات کمربند خون کتفش  

 

عد از چند شکم خوابوندمش ب یاراده به سمت اتاق خودم بردمش و رو یبرام سخت بود ... ب یلیخ تحملش

در باز شد و فرهان داخل شد دقیقه   

 

:شونم گذاشت و گفت یبه سمتم اومد و دست رو شیشگیارامش هم با  
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بهت دمیاش کنم خبرم نهیمنتظر باش معا رونیب قهیچند دق_   

 

رفتم رونیکه فرهان به کمرم اورد از اتاق  ب یتنهاش بزارم با فشار خواستمینم نکهیا با   

زدم هیاتاق تک یروبه رو واریبه موهام زدم و به د یچنگ کالفه   

 

انقدر نگاهشون پاکه که به جنس  دونمیداشتم م نانیبودن که بهشون اطم ییهان تنها کساد و فرفری، سروش

...شنینم رهیخ زشونیغرا یارضا یدختر برا  

 

شدم رهیخ فریدشونم نشست سر چرخاندم و به نگاه سرد  یکه رو یدست با   

جز انتقام ستیتو چشماش ن یحس چیچشماش کشتن ه یزن و بچش رو جلو یوقت از  

:زد لب  

 

کنمیدرک م نییپا یاریو فکشو م یکنیبهش رحم نم ییشه تو اتاق بازجو ریدستگ امیاگه ت دونمیم_   

 

:و ادامه داد دیکش یپوف  

 

االن کجاس دونمیکردم ... م داشیپ_   

 

:گفتم دیلرزیکه از خشم م ییبرداشتم گ و با صدا واریاز د هیتک  

 

برام بفرست شنشویلوک_    

 

...متوقفم کرد زدیاش که اسمم رو صدا م ادینگاه و فر غیج یب پله ها برسم صدا نکهیاز ا قبل  

.و بالفاصله درشو  بازش کردم دمید به سمت اتاق دوفریبه  یینگاه گذرا با  
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.صورتم متوقف شد ینگاه رو ونیلرزان و گر یچشما  

 

:که گفت دمیو کنار گوشم شن فرید یصدا شدیقطع نم یهق هقش لحظه ا یصدا  

 

...بغلش کن_    

 

فرهان رو هول داد و تو خودش  یکیستریشد که نگاه با حالت ه کیبهش نزد یفرهان با سرنگ کوچک 

.جمع شد  

 

.د و فرهان خودش و تو اغوشم انداختفریبه  یتخت نشستم که با نگاه یبه سمتش رفتم و رو اروم  

:گفتیکه م دمیشنیارومشو م یها زمزمه   

 

... بس  سوزهیکنن ... خودشون گفتن... توروخدا نزار منو بزنه ... درد داره حسام ... کتفم م تمیاذ خوانیم_ 

 ی...جا کنهیدرد م یلیحسام ... خ کنهیالتماس کردم بس نکرد ... محکم تر زد ... درد م ینکرد .. هرچ

...سوزهیکمربندش م   

 

....  فتمیحال و روز ب نیبه ا یخترد یاشکا دنیبغض دار و د یصدا دنیبا شن کردمیوقت فکر نم چیه

...تدریجی مرگ هیشب یحال  

 

:گوشش زمزمه کردم ریز یاروم ی.... با صدا شدیم شتریهر لحظه ب تمیو عصبان خشم  

 

زشونیاشکارو ...نر نیا زیبشه نر ریس دنیاز نفس کش کنمیم یکار_    

 

:دیجونش دور کمرم محکم تر شد و نال یب یحلقه دستا امیت شیبرم پ خوامیم دیفهم انگار  
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 یدینرو ...تنهام نزار ....تورو خدا ... با اشاره فرهان که سرنگ جد یدوسش دار یتورو جون هرک_ 

که زخم نبود گرفتم و محکم تو اغوشم فشردم ییبود شونه و کمر نگاه درست جاها دهیکش   

 

 شونشیپر یموها یرو یبوسه ا اریاخت یگذاشت ب نمیس یگفت و سرشو رو یفرو رفتن سرنگ اخ با

:نشاندم و گفتم  

 

منو  یمهم زندگ یکس حق نداره ادما چیبره ه نییکردن پا تتیکه اذ ییکسا یاب خوش از گلو زارمینم_ 

.رمیگیازش م یازار بده که اگه بده تقاص بد   

 

روبالش گذاشتم و روبه فرهان لب زدم مراقبش باش تا  یهم افتادن پلک هاش سرشو به ارام یرو با

.برگردم   

 

:تکان داد و گفت یسر فرهان   

 

جمع داداش التیخ_    

 

از مبل ها نشسته بود با  یکی یبه ما رو رهیکه خ دمید نیید به سمت سالن راه افتادم که سروش رو پافری با

:بلند شد و گفت دنمید   

 

روشن کنم نویماش رمیم_   

 

:تو هم شد و گفتم اخمام  

 

کجا؟_   
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:به حامد کرد و گفت یتعجب نگاه با  

 

که ؟ ریبفرستمت تو دهن ش ییتنها یتوقع ندار امیباهات م_    

 

:و لب زدم ستادمیروش ا روبه  

 

حرف اول و اخرمه رمی... من تنها م هیپاکت ریش یزنیکه ازش حرف م یریش_    

 

خودم راحت تر بودم ینجوریا یول ستیراحت ن الشیسروش خ دونستمیم   

 رفتمیکوچه م یشدم و همونطور که به سمت انتها ادهیپ نیرو پارک کردم از ماش نیتر از کوچه ماش نییپا

خون نگاه روش بود تا ارنج باال دادم یکه لکه ها دمیسف رهنیپ نیاست   

 

.باز شد امیدرب توسط ت دمیدر که رس به   

.دیصورت خونسردم  جاخورد و رنگش پر دنیوضوح با د به  

 

.دیترس دیبا هیکه عصبان یاز زمان شتریاز حسام اروم ب دونستنیم همه  

شدم با من و  کیهاشو به عقب برداشت .. به همون اندازه جلو امدم و در رو با ارامش بستم وبهش نزد قدم

:من گفت   

 

...دامیچطور .. چطور پ_   

 

:و گفتم دمیکش مینیب یاشاره ام رو رو انگشت   

 

ــــسیه_    
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قتهیحق نیخواستم شخصا بهت ثابت کنم اونا ع یگفت ییزایچ هی  

  

بخش مورد  یرو که از حامد خواسته بودم برام بفرسته رو رو یلمیو ف دمیکش رونیب بمیاز ج مویگوش

:کردم ینظرم پل   

 

...اندازه یکه اسمش به تن همه مجرم ها لرزه م ییسرگرد ها نیتر یو قو نیاز باهوش تر یکی_   

 

ندازمیمنم که لرزه به تنش م نیا نباریاما ا !   

 

انداختم بمیج یتو گوشی  رو رو قطع کردم و لمیپوزخند ف با   

 

اسمم بدن مجرمارو به  یبهت نشون بدم وقت خوامی... م ندازهیاسمم تن همه مجرمارو به لرزه م یگفت_ 

ادیسرش م ییکنه و به ناموسم صدمه بزنه چه بال میعصبان یکیاگه  ندازهیلرزه م  

 

 هیو خواست درو قفل کنه که با  دیاز اتاق ها دو یکیبا وحشت به سمت  داشتمیارامش به سمتش قدم برم با

.فشار درب رو باز کردم  

 

:ترس گفت با  

 

کنمیم تیازت شکا_    

 

دیته اتاق چسب وارهیاز ترس به د امیکه ت یکردم ... جور دنیبلند شروع به خند یصدا با   

:و گفتم دمیشد و اخم هام تو هم گره خورد شستم رو گوشه لبم کش لیتبد یهام کم کم به پوزخند خنده  

 

..!!تیجالبه .... شکا_    
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 تیشکا یکه بتون یبر رونیه بدخم نیاز ا یکه قراره جور یدواریام نیبه ا یلیتو خ کنمیفکر م یدونیم

.یکن  

...کنم کاریچ خوامیروشنت کنم م بزار  

 

چون بدن  شکنمی... اول از همه انگشتات و دونه دونه م کنمیدل خودم م یکه برا یاز همه درمورد کار اول

 یو ب یگرفت دهیگناه رو اونجور ناد یدختر ب هی یکه ناله ها برمیناموسمو لمس کرده ... دوم گوشاتو م

تکان دادم و به حرفام اضافه  ش... و سوم ... کمر بندم رو باز کردم و رو به شیکمربند گرفت ریرحمانه ز

:کردم   

 

...به همون اندازه که اون برام با ارزش بود تو ارمیرو دوبرابر سرت م یکه سر اون دختر اورد ییبال_ 

  برام غیر قابل  ترحمی!

 

...... حسام بود و حرفش کنمینم یبود شوخ دهی... فهم ختیریصورتش م یبه وضوح رو اشکاش  

 

 

  "نگاه "

 

از هم باز کردم یرو به سخت نمیسنگ یپلک ها شدیم دهیموهام کش یکه رو یحس نوازش دست با   

 

و همانطور  دیکم کم واضح شد دستشو عقب کش دگانمیبود مقابل د دهیحسام که کنارم دراز کش یجد چهره

:گاه سرش بود گفت هیتک شیاز دست ها یکیکه   

 

الت چطوره؟ح_    

 

تمرکزم رو از دست دادم شدیم شتریام ب ینیب ریعطرش که هر لحظه ز کشویفاصله نزد بخاطر   
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.موهام نشست و مشغول نوازش شد ی... دوباره دستش رو دیپرس یرفت چه سوال ادمی یحت   

 

:کرد زمزمه  

 

...ی... حق دار ؟یباهام حرف بزن یخواینم_   

 

:گرفته شده لب زدم هیو گر غیبخاطر ج دونستمیکه م ییصدا با  

 

....اون مرد_   

 

:گفت تیلب هام نشست و با جد یرو انگشتش   

 

بهش نه فکر کن نه راجبش حرف بزن گهیاون تقاص کارشو پس داد د_   

 

 یحرف تونستمینم یجد یاخمو یادیحسام ز نیزبون  ا ریبدونم چطور تقاص پس داده اما از ز خواستمیم

...بکشم رونیب  

 

 یدوباره رو یشونم نشست و با فشار یکه دست گرمش رو نمیتو جام جا به جا شدم و خواستم بنش یکم

.پهلو خوابوندم  

 

...ستیروم ن یمیو ضخ دیجز پارچه سف یزیمتوجه شدم چ تازه  

 

دندون هام شد ریخون به صورتم حجوم اورد و لبهام اس هیصدم ثان تو   

حسام به سرعت اونارو ازاد کرد که   
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:کرد زمزمه   

 

....ریگازش نگ_   

 

تخت نشست یو رو دیکش یپوف کالفه   

:مقدمه گفت یو ب دیدور دهانش کش یدست  

 

 هیقض نیاز ا الشیو خ یمن بمون شیپ دیام با گهیهفته د دوتا  دونهیبرات افتاده م یچه اتفاق دهیسردار فهم_ 

.یتو خونه من و کنارم باش نطوریکه ا ستیراحت ن  

 

:منظورش نشدم گفتم متوجه  

 

؟یچطور_    

 

بگه براش سخت بود با هر دو دستش موهاش رو چنگ زد و از  خواستیکه م یزیگفتن چ یلیخ انگار

:گفت رونیبه ب رهیتخت بلند شد و به سمت پنجره رفت خ یرو  

 

...میبه هم محرم بش خوادیم_   

 

شدم رهیومردانه اش خ دهیو مهبوت به قامت کش مات  

 

:و ادامه داد دیو داد کنم چرخ غیشروع به ج نکهیاز ا قبل  
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رفتار و برخورد منو تو  گهید زیچ چیسرداره نه ه الیفقط و فقط به خاطر راحت بودن خ تیمحرم نیا_ 

.گردمیاخر شب برم رمیمثل قبل من صبح م کنهینم یرییتغ چیه  

 

 ستمیکه من ن ییو ، وقتا شهیبرات گذاشته م گاردیدوتا باد اطیدر  ح رونیب یطول روزم که تو خونه ا در

دارنیچشم ازخونه برنم  ...  

 

و بعدش که به خونه سردار منتقل  یخونه من یکه تو، تو هیفقط تا وقت غهیص نیوجود نداره ا ینگران یجا

.شهیباطل م یشیم  

 

 نطوریخونش کنارش اون هم ا یغلط حق با او بود موندم تو یدرسته چ یچ دونستمیبسته بود نم خی دستام

....دونمیدرست نبود ... اما... نم یتیمحرم چیبدون ه   

 

شدم  رهیادامه داشت با حرکت حسام به سمت در بهش خ یاپایپا یینها یریگ میمغز و قلبم سر تصم جدال

:که لب زد   

 

!غهیخوندن ص یبرا ادیعصر سردار خودش م_   

 

:اخم گفتم با  

 

...من نخوام با تو دی!؟ شایکنیتنم م یدوزیو م یبریم عیسر_   

 

:باال انداخته گفت یو درب اتاق رو باز کرد و با ابرو ها دیلب هاش کش یرو زبون   

 

...ستیدست تو ن یمن بمون شیپ دیبا یچه نخوا یچه بخوا_   
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.شده بودم رو تنها گذاشت رهیرو که با تعجب به در خ یرفت و من رونیاز اتاق ب   

منفجر شدم بایدر تقربا بسته شدن    

  

شعوووور .... پوف یادبه ب یخودخواه مغروره ب یپسره _   

 

 

.در و پشت بندش حسام وارد شد ینگذشته بود که مجدد صدا شتریب قهیدق چند  

:کردم و گفتم یقرچه ا دندون  

 

داخل؟ یایم یاجازه ورود بشنو نکهیبدون ا یوقت هیهدفت از در زدن چ_    

 

 رونیب یدیسف یبه همراه روسر یبهم بندازه به سمت کمد رفت و بافت کرم و بلند ینگاه مین نکهیا بدون

:و رو به هم گفت دیکش   

 

سردار اومده نییپا میبر یبلند شو کمکت کنم بپوش_   

 

:گفتم ومدیکه داشت از کاسه در م ییچشما با  

 

اد؟ی! مگه قرار نبود سردار عصر بیمگه خودم دست ندارم که تو کمکم کن_    

 

:کرد و گفت یپوف   

 

...نهیبره نوه اش رو بب خوادیم تونهیعصر نم_   
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:و گفتم دمیتخت نشست وبه سمتم خم شد که خودمو عقب کش یرو کنارم  

 

.پوشمیم ستمیخودم چالغ ن_   

 

:رو به سمتم گرفت و گفت بافت   

 

.خب بپوش_   

 

ضعف بغضم گرفت  نی... از ا نداختیدستام رو بلند کنم کتفمو به سوژش م تونستمیکه رد کردم نم سرمو

بلندش کرد ینایاست یدست از تالش برداشتم اهسته دستامو تو گهید دید یوقت   

 

.پوشاند رشیزد و موهامو ز یسرم گذاشت گره  اروم یرا  هم به رو دیسف یروسر  

...تیمحرم   

بود نیشده حاال چقدر سنگ یمعن یحسام با محبتاش وجودمو گرفته برام ب یکه از وقت یا کلمه   

.نبود یگذاشته بود که زخم ییحرکت بلندم کرد دستشو جا هیو با  دیچیرو دور پاهام پ مالفه  

 

به منو حسام نگاه کرد یاومدنمون از پله ها سردار از جاش بلند شد و با اخم کوچک نییپا با  

...انجام دادن یبد ییه هاش خطاکه بچ یمثل پدر درست  

********** 

که خوانده شد و پشت بندش  یرفتن سردار از درب سالن تازه به خودم اومدم اون کلمات عرب رونیب با

شد و دلم  قیتزر میتابستان به رگ ها یشربت البالو وسط گرما ینیریمنو حسام درست مثل ش یقبلت ها

...رو پر از ارامش کرد  
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در  شیمشک یکردن پالتو زانیبرگشت با او قهیبود بعد از چند دقرفته اطیبدرقه سردار به ح یکه برا حسام

اب  وانیل یحاو ینیبه سمت اشپزخانه رفت و پس از چند لحظه با س دیمالیرا به هم م شیکه دست ها یحال

...، قرص و شربت برگشت  

 

شربت  عیکه پر از ما یاب رو دستم داد و قرص هارو دونه دونه به خوردم داد سپس قاشق غذا خور وانیل

:لب زدم ودمیبود به سمتم گرفت که سر عقب کش  

 

...دور شربتو خط قرمز بکش یحاضرم بخورم ول یبد ییو دوا یهر قرص_   

 

:درهم کنارم نشسته بود گفت یو ابرو ها تیکه تاکنون با جد حسام  

 

!؟ادیاز شربت بدت ب یمگه بچه ا_    

 

خورمیتخس پنج ساله سر تکون دادم و گفتم نم یمثل بچه ها درست   

:و با حرص گفت دیلب جو   

 

...دهنتو باز کن ستیتلخ ن_   

 

:کردم و گفتم زیر چشم  

 

نیریش ایتلخه  یکه بدون ینخورد یخودم درشو باز کرد یاالن جلو نیهم_    

 

تلخه !؟ یدونیتو از کجا م_   
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!؟ستیتلخ ن یدونیتو از کجا م_    

 

:لب هاش نشست و گفت یرو یلبخند نمانیجدال کودکانه ب نیا از  

 

خوبه!؟ دمیاگه تلخ بود بهت نم خورمیم کمیمن _   

 

مزه مزه کرد و  یازش خورد کم یکرد و مقدار کینزد شیذوق سر تکان دادم که قاشق را به لب ها با

:و گفت دیکش شیلبها یزبانش را رو  

 

..!نه اونقدر ترسناک یتلخه ول گمیدروغ نم_   

 

بده  بمینخواست با دروغ فر بدرنگ یخوردن شربت قهوه ا یبا صراحت حرفش را زد و برا نکهیا از

مرد اخمو  نکهیدرون قاشق رو کامل خوردم بدون وسواس از ا عیخم شدم ما اریاخت یشد و ب عیلبخندم وس

...!کرده یان را دهن میروزها نیا بیو عج   

 

  " طنـــــاز "

 

قلب  نیزد ... و هزار بغض تو گلوم به وجود اورد اما باز ا یلیشکست ،غرورمو خورد کرد ، بهم س قلبمو

....دشیپرستیلجباز و زبان نفهم عاشقانه م  

 

...پرت کردم زیبه سمت م تیرو تو مشت گرفتم و با عصبان یخودکار مشک   

 

 وارهیتو د شتریعشقش ب خیبره اما بدتر هربار م رونیکه از قلبم ب سمیبنو لیسه یها یدادم انقدر از بد قول

.شدیمتفاوت م یبا نقش و نگار ها لیپر از اسم سه اریاخت یکاغذم ب یو انتها رفتیقلبم فرو م  
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!؟چرا ی!؟ چرا لعنت ستیمال تو ن گهیاون د شهینم تیو زمزمه کردم چرا حال دمیقلبم کوب یرو مشتمو

کرده!؟ رتیانقدر خارو حق یوقت یفتیبه تپش م ینجوریا  

 

دییدر اشکمو پاک کردم و گفتم بفرما یصدا با   

 

:وارد اتاق شد و گفت یبا لبخند بزرگ مامان  

 

میمهمون دار ییرایپذ اتویب_    

 

:حوصله گفتم یب  

 

!؟یک_   

 

نشست و گفت وپخته اش دیچهره سف یرو یاخم : 

 

بهزاد_   

 

هم فشار دادم و گفتم یمحکم رو چشمامو : 

 

ادیب گهیروز د هیبگو طناز سردرد داره _    

 

:وارد اتاق شد و درب رو پشت سرش بست و گفت ییرایبه پذ ینگاه مین با  

 

حواست هست!؟ اهیدنبال نخود س شیفرستیم ینجوریکه بهزاد بخاطر تو اومده و ا هیروز نیدوم نیا_   
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 ییرایو به سمت کمدم رفتم لباسامو عوض کردم و به سمت پذ دمیکوب دمیحرص مشتمو تو شکم خرس سف با

.بهزاد متوقفم کرد یرفتم که صدا  

 

میرو برگذار کن یهفته مراسم نامزد نیاخر ا دیاگه اجازه بد_    

 

:از پشت سرم بلند شد که گفت لیسه یصدا  

 

یانگار پسر حاج یعجله دار یلیخ_    

 

اومد که من متوجه نشدم!؟ یک لیسه  

 

شدم رهیخ لیو به سه دمیتعجب چرخ با  ... 

 

 شیبود از سرتا پاشو از نظر گذروندم ... ته ر دنشیاما چشم  و دلم محتاج د رمیکردم نگاه ازش بگ یسع

...دیرسیالغر تر به نظر م یصورتش بلند تر از حد معمول شده بود و کم یرو  

 

ند شد و دستاش دور کمرم حلقه شدبهزاد از پشت سرم بل یصدا  

 

از تورم بدزدن موی... هر لحظه که ازش دورم ماه ترسمیم_    

 

:زد و گفت یبا اخم پوزخند لیسه   

 

تورته یتو یتو فکر کن ماه_    
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از حصار دست بهزاد خارج شدم و رو به  زدیدو دو م شانیچشم ها یکه تو یتیخشم و عصبان دنید با

:هردو گفتم   

 

تو  دیبر دیمزخرفاتو تموم کن نیا ستمین یتور پهن کردن و جمع کردن منم ماه یبرا ستین ایدر نجایا_ 

دینیبش ییرایپذ   

 

رفتن و با فاصله نشستن مامان که تا کنون سکوت  ییرایهم به سمت پذ یرو شانیدندان ها دنییبا سا هردو

:کرده بود و با اخم نزاره گر بود گفت   

 

نظر هم نظر طنازه نیو مهم تر شهیبزرگ با کل خانواده گرفته م ماتیتصم نیبهزاد جان ا_    

 

متوقف شد لینگران سه یچشم ها یرو اریاخت یب چشمانم   

 

شه؟یعذاب ... م نیزودتر تموم شه ا ینجوریا دیباشه ... شا لیاز سه یدور یقدم برا نیاول نیا دیشا   

 

لب زدم لیسه یتو چشما رهیخ اریاخت یب :  

 

میکنی... اخر هفته ... نامزد مقبوله _   

 

:تک خنده بهزاد سکوت جمع چهار نفره امان را شکست با لبخند بلند شد و گفت یصدا  

 

خوبه؟ دیخر میدنبالت بر امیپس من فردا م_   
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شده بود دیسف کردیکه بهش وارد م یاز فشار لیسر تکان دادم  مشت سه یحرف چیه یب  

.زنگ بلند شد یبدرقه کردن بهزاد به سمت درب رفتم که با بستن در مجددا صدا یعجله برا با  

 

 مانیطبقه باال هی، همسا یرو فراموش کرده در رو باز کردم اما با خانوم جعفر یزیبهزاد چ نکهیفکر ا با

  روبه رو شدم

 

:هول و استرس گفت با  

 

؟ مامان خونه هست؟ یسالم طناز جان خوب_   

 

شده؟ یزیبله هستن چ یجعفرسالم خانم _   

 

:خودش رو به در رسانده بود گفت یخانم جعفر یکه با صدا مامان  

 

جان؟ میمر شدهیسالم.. چ_    

 

ترسمیکنم بدنش عرق کرده م کاریچ دونمینم ضهیمر یمهسا بدجور_   ... 

 

اش گفت یشمیپالتو شال بافت  دنیچنگ زد و با پوش یدیجا کل یرو از رو دشیبه سرعت کل مامان :  

 

کنمیروشن م نویدکتر بجنب من ماش میبر اریبرو طفل معصومو ب_   

 

:بود گفت ستادهیکه پشت سر من ا لیسه  
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...برسونمتون دیخاله بزار_   

 

:به سرعت سر تکان دادو گفت مامان   

 

کمک؟ برو به کارت برس یایب یخوایکجا م ؟یپرواز ندار گهیساعت د کیمگه _    

 

...و رفت گفت  

 

گرفته  یجنبه ام رو به باز یقلب ب شی، عطر سرد و خوشبو شینفس ها یصدا یکه حت یلیماندم و سه من

...بود  

 

و درب رو بست با ترس عقب  دیهم از در خارج شود که مچ دستم رو به داخل کش لیتا سه ستادمیا کنار

دمیرفتم و به در چسب    

 

:زدم لب  

 

گهیبرو د ؟یمگه پرواز ندار_   

 

:و اروم زمزمه کرد ستادیروم ا روبه  

 

داشته باشم یامروز پرواز ادینم ادمیمن _   

 

حبس شد نهیتو س نفسم   
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!؟یدروغ گفت_   

 

برمتیلباسا م نیبا هم نطوریهم ای یایو باهام م یپوشیمانتو م یریم ایاالن  نهیمهم ا ستیاونش مهم ن_   

 

!؟یشد وونهید_    

 

:کنار گوشم نگه داشت و لب زد سرشو  

 

میبپوش بر یزیچ هیشدم ، تا به سرم نزده برو  ونهید هیبدتر از _  . 

 

:منقطع لب زدم ینفس ها با  

 

یخوایکجا م_   

 

:و گفت دیلبهام کش یاشاره اش رو رو انگشت  

 

سسسیه_   

حاضر شو فقط   

 

دمیکنار در چنگ زدم و پوش یجالباس یرو از رو ام ینفت یو شال اب مشکی یپالتو  

 

نداختیبه دلم چنگ م یییکرد ترس عج نیو سوار ماش دیگرفت و محکم کش مچمو  
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رو  یرو گرفت و گوش یرو روشن کرد وارد جاده چالوس که شد شماره ا نیشد و با ارامش ماش سوار

:کنار گوشش گذاشت  

 

 یاومده تو شیدوستش پ یبرا یمشکل هیسالم خاله ... نه پروازم کنسل شد ... طناز با منه ... ظاهرا _ 

 انی.. حتما شمارم در جر ی... بله ... نه خاله جان چه زحمت ستمین انیاونجا ... در جر برمشیشمال دارم م

... حتما خداحافظ زارمیم  .... 

 

 

:و گفتم دمیبه بازوش کوب یمشت تیعصبان با  

 

!؟یبریدروغگو ... منو کجا م_   

برم دیبا بهزاد با فردا  

 

:ام فرو رفتم یاز شدت ترس تو صندل لیسه ادیفر با  

 

ر بابای بهزاد و هفت جد و ابادش !گو  _ 

 

 یبلند یپر از برف شد که از دوطرف با درخت ها یوارد کوچه ا نمونیاز چند ساعت سکوت ب بعد

...شده بود دهیپوش  

 

و قرمز  دیدر باز شد و چشمم به امارت سف موتیقرار داشت که با زدن ر یو بزرگ یته کوچه در مشک و

  وسط باغ افتاد

 

شو ادهیپ_    
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 دمیترسیم دیکه با اخم به سمتم اومد و مچمو کش ستادمیا نیشدم و همونجا کنار ماش ادهیپ یحرف چیه یب

...ارهیسر هردومون ب ییبزنم و بال یحرف  

 

.و در رو باز کرد دیکش رونیاز گلدان ها بود ب یکی ریکه ز یدیکل دسته  

 

شده بودن  نیزایبا سنگ و چوب د ییبایها به طرز ز واریکه به کمرم اورد وارد سالن شدم ... د یفشار با

:شدم رهیو بهش خ دمیکنار گوشم چرخ لیسه یبود ... با صدا رینظ یاش ب یداخل یو طراح  

 

!؟یدوسش دار_  

 

!؟نجامیچرا ا_  

 

:گفت داشتیباال انداخت وهمونطور که به سمتم قدم بر م ییابرو  

 

 یرو اونجور که تو دوست داشت دمانشیطراحا سپردم تا چ نیو به بهتر دمیخر شیدوسال پ نجارویا_ 

برات بسازم نجایخاطراتتو ا نیبهتر خواستمیبه نامت کنم ... م میازدواج کرد یکه وقت ننیبچ   

 انتیخ ،یروزارو برام ساخت نی،بهتر یبهم عشق داد م،یتو زندگ یعوض شد ... اومد ممیاالن تصم اما

زدیتو م یرحمانه برا ی... اما هنوز قلبم ب رونیانداختمت ب میاز زندگ ،یکرد ... 

 

یبساز تویتا دوباره از اول داستان زندگ یدیتن به ازدواج م یدار یوحاال به راحت میبه زندگ یزد گند   

...اما   

 

و ادامه داد دیبهم چسب واریبه د دنمیبا چسب  : 
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!؟یفهمیم یشروع کن یدیداستان جد یداستانو تموم نکرد هیتا  یتونیاما نم_   

 

.دیکش رونیحرکت پالتومو ب هیگذاشت و با  قمی یرو دستشو  

 

:فشار دادم که لب زد نشیس یزدم و دستمو رو غیج  

 

شهیداستان تو امشب تموم م_    

 

 غیدوشش انداختم از ته دل ج یخم شد و  رو کردمیبهش نگاه م سیگرد شده و خ یکه با چشما همونطور

رو باز کرد و  یتوجه بهم  به سمت ته سالن رفت درب اتاق یاما او ب زدمیو به کمرش مشت م دمیکشیم

. پرت کرد یرو گوشه ا دیوارد شد درب رو قفل کرد و کل یوقت  

 

 تمام تصورم داشت از عشق خراب میشد. 

 

 با ترس لب زدم: 

 

 _میخوای باهام چیکار کنی سهیل!؟ 

 

 پیرهنش رو از تنش بیرون کشید و گفت: 

 

 _ میخوام نقطه یه نقطه این خونه رو که برات ساختم نابود کنم!

 میخوام شاهدش باشی !

 

 تو که از منم سنگدل تری زیاد برات سخت نیست مگه نه!؟ 

 

خت !تلویزیونی که روی دیوار بود با ضرب کند و روی زمین اندا  

 دونه به دونه وسایل اتاق رو شکست و نابود کرد و من بی وقفه اشک میریختم !

 با خورد شدن گلدون کریستال دست خودش هم برید اما بی توجه بقیه وسایل رو نابود کرد . 

 

منه بدبخت ادم بودم نه اهن...با بیشترین سرعتی که از خودم سراغ داشتم به سمتش دویدم و تو اغوشش 

فتم . فرور   
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 و روم خیمه زد و پیرهنم رو با دستاش پاره کرد اما با دیدن چشمام  فریاد زد و روی تخت پرتم کرد

 نعره کشید و گفت: 

 

 _مگه همینو نمیخواستی!؟ مگه روانی شدن منو نمیخواستی!؟ 

 

روی زمین نشست و بغض دار دستاشو دور پاهاش حلقه کرد ! از روم بلند شد وناله وار  

همینجا منو بکش اشکاشو نبینم!خدایا   

 

 نمیتونم به بزرگیت نمیتونم...

 چنگی به موهاش زد و گفت: 

 

 _برو بیرون!

 

 خواستم به سمتش برم که اینبار بلند تر گفت: 

 

_گمشو بیرون ! برت میگردونم تهران هر غلطی میخوای بکن فقط االن اینجا توی این اتاق نباش نفست 

 ،حالمو بهم میزنه!

 

فاش نه...از بغضش داشتم جون میدادم .پا تند کردم و از اتاق بیرون زدم.از حر  

 

 

  "نـــگاه "

 

تخت گذاشتم نییاز تنم دراوردم و پا راهنویپ یسخت به   

.اوردیکم کم داشت اشکمو در م تیوضع نیا  

 

با تلفن صحبت  کهیتنه برهنه درحال میکه درب اتاق باز شد و حسام با ن دمیخز رشیرو کنار زدم و ز  مالفه

.دستش بود وارد شد یدیو بالش سف کردیم  

 

.شدم که تماسشو قطع کرد رهیگرد شده بهش خ یوبا چشما دمیهام  باال کش نهیس یروتارو مالفه  
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...دیتخت انداخت ودراز کش گریطرف د الیخیبالش رو ب   

 

:و مبهوت بهش زل زدم و گفتم مات   

 

؟یکم و کسر ندار یزیچ ؟یراحت_   

 

:سرش گذاشت و گفت ریز دستاشو  

 

من بخواب کینه فقط نزد_   

 

:و گفتم دمیکوب نشیحرص مشتمو به س با  

 

نمیبابا پاشو بب ی... ا  ستیتو بخوابم!؟ لباس تنت ن کینزد یچجور_   

 

بلند شم بازومو  نکهیکه تو اغوشش فرو رفتم قبل از ا دیتو مشتش گرفت و به سمت خودش کش دستمو

:فتمحکم گرفت و گ  

 

.بخواب کمینزد ینجوریا_   

 

:قورت دادم و گفتم یاب دهنمو به سخت ختیریدستم تمرکزمو بهم م ریقلبش ز ضربان   

 

بخوابم ینجوریا تونمیمن نم _  
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گوشه لبش نشست و گفت یطونیش لبخنده : 

 

عادت کن ینطوریبخوابم هم تونمیمنم با لباس نم _  

 

شده بود یصورتم از خجالت همرنگ گوجه فرنگ مطمئنم   

زمزمه کردم یاروم یصدا با  

 

خونه سردار پس رمیم گهیعادت کنم سه هفته د عتیوض نیتا ابد بمونم که به ا ستیقرار ن _  

 

وجود نداره پس به حرفم گوش کن و عادت کن یستیو قرار ن شهیتو لغت نامه من نم _  

 

 دمیترسیتو بغلش جابه جاشم م یمتر یلیجرات نداشتم م یالل شدم ... حت بایبم و خشنش تقر یصدا از

...مانیدوباره بره تو جلد سرگرد حسام  نر  

 

 یبا دست محکم گرفته بودمش و حت کردیهمون پارچه نازک بود که بدجور معذبم م نمونیب تنهافاصله

:شل کرد و گفت یخوردم که دستاشو کم یتکونم نم  

 

ام یکن من از جات راض رونیرو از سرت ب یرو بالش خودت بخواب یبر نکهیفکر ا  

 

...دمیچیجابه جا شدم مالفه رو دورم  محکم پ کمیغرغر  با  

 

بالش  یزدم ورو یخوابش برده لبخند پهن نکهیچشماش بستس با فکر ا دمیبهش نگاه کردم که د یچشم ریز

.و تنگ تو آغوشش فشارم داد دیچیشدم که دستش دور کمرم پ زیخ میخودم ن  
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که حسام با  کردمینگاه م میانداخت با حسرت به بالش نازن نییخم شد ، بالشتمو برداشت و از تخت پا یکم

:گفت یخواب آلود یصدا  

 

صدبار برت  نیع یریازم فاصله بگ یکن یتا صبح اگ صدبار سع ینکن نجارویبهتره فکر فرار از ا_ 

!سرجات گردونمیم  

 

 یاز ابروهاشو باال داد و چشما یکی دنشیاکتفا کردم که با د یلبخند مچهیخندم گرفت اما به ن شیزورگو از

...شد طونیخمارش ش  

 

:گذاشتم تا بخوابم که گفت نشیس یلبخندمو جمع کردم و سرمو رو عیسر  

 

!؟یراحت_   

 

!؟کنهیام م یاگه بگم نه فرق_    

 

یراحت تر باش شمیجا به جا م کمی... مثال من  کمی دیشا _  ... 

 

!؟شهیام نم هیناح نیشامل جداشدن من از ا تییجابه جا نیالبد ا_    

 

!زد یتکون داد و لبخند کوچک سرشو  

 

شدم رهیزده بود به سرم سرمو باال گرفتم و به خطوط صورتش خ یخواب یب  

 

و ته  یگوشت یمتناسب و لب ها ینیب دهیپهن و کش یبود ابرو ها ختهیر شیشونیپ یکه رو یمشک یموها

.چهره مردونه ساخته هیازش  کردیم ییصورتش خودنما یخونه گذاشتم رو نیپا به ا یکه از وقت یشیر   
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کردیتر م نیچهره اش رو دلنش نیصورتش نبود و هم یرو یاخم چیه داریکه ب ییخواب برعکس وقتا تو   

.شد رهیخمار از خواب بهم خ یمحو صورتش بودم که چشماشو باز کرد و با چشما نطوریهم  

 

کرد یهم فشردم که تک خنده ا یچشم هام رو رو دستپاچه   

:نوک انگشتاش موهامو کنار زد و گفت با  

 

!یربع محوم بش هی شهیانقدرجذابم که باعث م دونستمینم _  

 

:گرد شده زمزمه کردم یچشما با  

 

!؟یاعتماد به نفس رو بهت داده که جذاب نیا یک_   

 

:تو چشمام نگاه کرد و لب زد تیجد با  

 

...!تو_   

 

زد یزنگ خورد با همون اخم لبخند کوچک شیبهش بدم گوش یجواب نکهیجمع شد قبل از ا اخمام   

 

تخت   یصورتش نشست رو یرو یشماره اخم کوچک دنیکنارش برداشت باد یعسل یرو از رو یگوش

تماس رو زد ینشست و دکمه برقرار  

 

بدون  شدیبودم که هرلحظه گره اخمش کور تر م رهیبهش خ یبا کنجکاو دادیفقط گوش م گفتینم یچیه

:تماس رو قطع کرد و گفت یحرف چیه  
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شمال میبر دیپاشو چند تا لباس گرم بردار با_   

 

دمیتعجب پرس با  

 

!؟یچ یبرا_    

 

:موهاشو چنگ انداخت و مرتب کرد کالفه  

 

کنمیم فیفقط اماده شو نگاه تو راه برات تعر_   

 

 

که حسام داده بود با شال و   یبپوشم همون بافت کرم رنگ تونستمینم یادیز یزیسوزش پشتم چ بخاطر

و شلوار هم برداشتم و به سمت اتاق حسام رفتم رهنیو چند دست پ دمیپوش یِدپشمیشلوار سف   

 

...داخل اتاق دیدر بزنم درو باز کرد و دستمو رو هوا گرفت و کش نکهیقبل از ا   

 

 

:گرد گفتم یچشما با  

 

...!...حسامعه _    

 

:مکث کرد و گفت کمی...  دیکه دستم بود تو ساک خودش چ ییلباسا  
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؟ یبرنداشت ریلباس ز_   

 

:گفت یلحظه نفسم قطع شد که دوباره به لباسا نگاه کرد و با لبخند مرموز هی   

 

یگذاشت رهناتیپ یاها ال _  ! 

 

:گفتم غیبا ج بایدادم و انگشتمو به سمتش گرفتمو تقر رونیبا حرص ب نفسمو   

 

....اوووووف اوووووفی...بیو .... ب ایح ی... ب تویترب یب یلیتـــو .. تــــو ... خ_    

 

:و گفت ستادیاروم و محکم مقابلم ا یشد با قدم ها یجد طونشیش چهره   

 

... درضمن ی، محرمم یزنم_    

 

:گفت خوردیگرمش به صورتم م یکه نفسا یزد و درحال مینیب یشد نوک انگشتش رو رو خم  

 

زنهیحرف نم ینطوریادم با بزرگترش ا_   

 

 با حرص لب زدم: 

 

 _اون صیغه بینمون نبود چی میگفتی!؟

 

 یو درحال دیبعد کالفه چرخ یکرد کم یلب هام مکث کوتاه یو رو دیجز جز صورتم چرخ یرو نگاهش

:گفت بستیساکو م پیکه ز  
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میبهتره بر_   

 

.کنارم که رد شد تازه به خودم اومدم از  

 

که  یکلمه زنم ایبود  رایگ یو چشما یکیاز اون نزد دونمیکل بدنمو مور مور کرد .. نم یبیحس عج هی

.انقدر محکم و متعصب گفته شد   

 

باز تجربش کنم خواستیو دلچسب بود که دلم م نیریانقدر ش یول  

 

میدیساعت به محل مورد نظرش رس ۳کوتاهش کمتر از  یو توقف ها رفتیکه حسام م یسرعت با   

 

کرد فیتعر میپشت تلفن بهش زده بود را برا لیکه سه ییحرف ها ریطول مس در   

خوردیطناز افتاده باشه داشت وجودم رو مانند خوره م یکه ممکنه برا یحس ترس از اتفاق هی   

 

ستادیبلند و پر از برف ا یکوچه ا یبزرگ انتها یالیو کیمقابل  نینگذشت که ماش یزیچ   

 

 یدکمه اش رو بزند دست سردمو رو نکهیدرست قبل از ا دیکش رونیاز داشبرد ب یکوچک موتیر حسام

 :دست گرم و پر حرارتش گذاشتم و لب زدم

 

نزده مگه نه!؟ یبیبه طناز آس لیسه_   

 

.اورد نییپا دستشو  

قفل کرد میانگشت ها انیکه مانع شد و انگشتانش رو م دمیدستمو عقب کش همزمان  . 
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...و جمع شدن اشک در چشمانم دست خودم نبود شدیتر مپر رنگ میخاطره تلخ هر لحظه برا اون  

 

اشک آلودم رو به او دوختم یارامش بخش حسام چشما یصدا با   

 

طناز رو از دست بده دهیترس لیسه_    

...یخالف خواسته طناز رخ داده باشه ول یاتفاق دیشا   

 

...کرده باشه که طناز و از خودش متنفر کنه ... اما اگه کرده باشه یکار لیسه کنمیفکر نم من  

 

فرو فرستادم و زمزمه  یاب دهانم را به سخت کردمیحس م یصورتش را به خوب یشدن عضله ها سفت

:کردم  

 

!؟یاگه کرده باشه چ_   

 

:به مقابلش دوخت و لب زد نگاهشو  

 

قبل از اینکه برادرش باشم پدرش بودم بهش نامردی رو ...ندارم لیبه اسم سه یبرادر گهیاونوقت من د_ 

 یاد ندادم و اگه ازش نامردی ببینم دیگه نمیشناسمش!

 

 الیو یو به سمت در ورود میشد ادهیپ نیاز ماش یبزرگ شد هردو به ارام اتیرو زد و وارد ح موتیر

.میرفت  

 

تا اول من وارد شم ستادیکنار اکه همراهش بود قفل را باز کرد و یدیکل با   
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طناز متوقفم کرد غیج یزدم و داخل شدم که صدا یلبخند   

 

دیشدم که ساک رو کنار در رها کرد و به سرعت به سمت طبقه دوم دو رهیو به حسام خ دمیچرخ عیسر   

 

صحنه روبه رو چند  دنیاز د دیرو کش رهیو دستگ ستادیا یاتاق یکه پشت درب چوب دمیپشت سرش دو 

.لحظه جا خوردم  

 

 اهیکبودو س یکه دست چپش حساب یاشک آلود در حال یکه دورش بود و چهره ا دیسف یبا حوله ا طناز

.دیلرزیاز درد م لیشده بود در اغوش سه   

 

تخت نشاند و روبه حسام  یرو یا شهیش سیتند هیدرست به ظرافت  یما طناز رو به ارام دنیبا د لیسه

:لب زد  

 

...دادا_   

 

....شد ادامه حرف در دهانش ماند دهیطرف صورتش کوب کیکه  یا دهیکش با   

 

...دیرو چنگ گرفت و به سمت خود کش لیسه قهیشدم که  رهیبهت به صورت قرمز از خشم حسام خ با  

 

:دیغر لیتوجه روبه سه یدستش گذاشتم و با دلهره صداش زدم که ب یرو رو دستم  

 

...یریانتقام بگ یخوایبا زور بازوت م نکهیا یرو زدم برا دهیکش نیا  

!منو تو خواهر داریم لعنتی... فهیجنس زن مثل برگ گل لط یدیمرد اما هنوز نفهم یخودتو گذاشت اسم  

 

:دیشدش پرس دیکل یدندان ها نیتر از قبل از ب خشن  
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!؟یسرطناز اورد ییچه بال_   

 

...شدیم دهید لیسه نیغمگ یبه وضوح تو چشما یو ناراحت یشرمندگ  

 

:که طناز زودتر از او به حرف امد و گفت دیبگو یزیچونه لرزان لب باز کرد تا چ با  

 

_ پام نبود  یینکرده ... تازه از حمام اومدم دمپا یمنو بترسونه کار خواستیفقط م شبید لیحسام ، سه

...دستم کبوده نیهم یخوردم برا زیل کایسرام یرو  

 

جدا کرد و از اتاق  قشیشده بود دست حسام رو از  ریاشک از چشمش سراز کهیدر حال یناراحت با  لیسه

  خارج شد

 

به سمتش رفتم و دستش رو لمس کردم که چشماشو با درد بست و لبشو به دندون گرفت عیناله طناز سر با   

:رو به حسام گفتم ینگران با  

 

...کنم دستش شکستهحسام ، فکر _   

 

:اخم و سرزنش به طناز نگاه کرد و گفت با  

 

ببین کارتون به کجا کشیده!_   

 

:به من کرد و گفت رو  
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نیتو ماش ارشیلباساشو تنش کن ب_   

 

.گفتم یتکان دادم و زمزمه وار باشه ا یسر  

 

:طناز گفتم روبه  

 

لباسات کجاس!؟_   

 

 نییتنش کردم و کمکش کردم از پله ها پا یرو به ارام شیاتاق اشاره کرد لباس ها یسر به مبل گوشه  با

نشسته بود شیشونیپ یبره از درد عرق سرد رو  

 

هم گذاشت خواستم  یرا رو شینشست و چشم ها یصندل یرو یرو باز کردم طناز به ارام نیعقب ماش در

:شد و گفت ادهیکه حسام پ نمیجلو بش  

 

میتا ما برگرد الیتو برگرد تو و_   

 

:تکان دادم و گفتم یکنار طناز باشم سر خواستمیم نکهیا با  

 

...باشه_   

 

بود گفت شیشانیپ یرو یفیقدم عقب رفتم حسام که همچنان اخم ظر کیبغلم گرفتم و  ریز دستامو ::  

 

نستایسرد وا یبرو باال تو هوا_    
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:سر تکان دادم و گفتم دوباره   

 

باشه_    

 

با داد گفت بایتر شد و تقر ظیغل اخمش  :  

 

گهیپس؟ برو د یسادید چرا وا_    

 

و از پله ها باال رفتم دمیدو الیو به سمت و دمیترس تو جام پر با   

خورد و با صورت فرود اومدم زیزده ل خیپله  ینه که پام رو ای کنهیحسام هنوز داره نگام م نمیبب دمیچرخ   

 

گاه کردم هیبرخورد کنه دستمو تک یکه صورتم با پله بعد یمتر یلیم هی درست  . 

چرخوندم عیگرم حسام دورم حلقه شد و سر دست   

 

:شد و گفت رهیبهم خ   

 

ده؟یند بیاس تیی؟ جا یسالم_    

 

گره خورد و زمزمه کرد شیکه تو بغلش بودم سرمو به نشونه نه تکان دادم که دوباره اخم ها همونطور :  

 

یدست پا چلفت_    

 

:و لب زدم دمیکش رونیاخم خودمو ازاغوشش ب با  
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یخودت_    

 

:گوشم گفت ریکمرم قفل کردو ز یاز پشت رو دستمو   

 

خوردم؟ نیمن بودم زم_   

 

شیمنتظره ول کن شکست نی.. طناز تو ماش یدستم وحش یآ یآ_   

 

:به گوشم چسبوند و گفت لبشو  

 

طلبت چموش زبون دراز بزار برگردم یکی_    

 

گرمش فاصله دادم و گفتم یاز لب ها گوشمو  : 

 

زدم خی نیبرو تو ماش یتو خال یدایتهد نیا یبجا_    

 

:گوشه لبمو لمس کرد و گفت گرشیدست د با  

 

یریبگ یحسامو جد  یدایتهد دیبا دمیبهت نشون م_   

 

رفت نیجدا شد و به سرعت به سمت ماش ازم  
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کنه؟ کاریچ خوادیچرا خندم گرفته بود !! مثال برگرده م دونمینم   

...شدم الیوارد و الیخیباال انداختم و ب یا شونه  

 

..لذت بخش یگرما هی،  به حسام گرم بود یکیبدنم بخاطر نزد هنوز  

 

توجه ام رو جلب کرد ییرایتو پذ یزیسمت اتاقم حرکت کردم که حرکت چ به  

 

دمیرو د لیرفتم و سه ییرایبه سمت پذ اهسته  

 رهیرقصان آتش خ ینشسته بود و زانو هاشو بغل گرفته بود و با همون غم به شعله ها نهیشوم یرو روبه

  شده بود

 

 ایبعض  میادمارو تو غماشون تنها بزار دیخوندم که نبا ییجا هیبه سمتش رفتم و کنارش نشستم ... اریاخت یب

اشتباس یول کننیزودتر خودشونو جمو جور م یاگه تنهاشون بزار  کننیفکر م   

 

کننیخودشونو سرزنش م شتری... ب زنیریتو خودشون م شتری... ب خورنیغصه م شتریب ییتنها یاوناتو  

که گفت اشک تو چشمام جمع شد یربع سکوت با کلمه  ا کیاز  بعد   

 

دوسش دارم_    

 

؟یپس چرا عذابش داد_    

 

کردمیحس م یچونش رو به خوب لرزش  

 

از دستش بدم دمیترسحتی بهش دست نزدم فقط ، _    

کس جز خودم باشه چیمال ه خوامینم یول هیخودخواه   
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یکنیاونو از خودت متنفر م ینطوریا یخودت کن یطناز رو برا یتونیبا زور نم_   

 

:تکان داد و لب زد سر  

 

از من شرمندم کرد یاشتباه کردم و طناز با طرفدار_   

 

:لبخند زدم و گفتم دیکه به دهنم رس یفکر با  

 

جبران کن_    

 

:شد و گفت رهینم دار و متعجب بهم خ یچشما با  

 

؟یچطور_   

 

 " حـــسام"

 

.تمام طول راه بغض کرد طناز   

:گرفت و گفت یجا یصندل یبا دست گچ گرفته کنارم رو میاومد رونیب مارستانیاز ب یوقت  

 

ستمیرو سرزنش نکن ... من ازش ناراحت ن لیحسام ... لطفا سه_    

 

:گفتم تیبا جد کردمیرو روشن م نیکه ماش یدر حال   
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 شنهادیپ لیبا سه یکه به خاطر لجباز ستین یبچه باز یسرزنش کنم ... طناز زندگ دیهر جفتتونو با_ 

!یازدواج بهزاد رو قبول کرد   

 

 

طرفه به  هیمنو بشنوه ... نزاشت از خودم دفاع کنم  یحاضر نشد حرفا یحت خوادیمنو نم گهید لیسه_ 

....ییرفت و حکمم رو کرد جدا یقاض  

 

 

:گفتم تیبا جد دهیچیدر هم پ ینگه داشتم و با همون اخم ها یرو گوشه ا نیماش   

 

نگاه نکن چشماش از  شی... به خونسرد زنهیام که گفته باشه ... عشق تو چشماش داد م یزیهرچ لیسه_ 

از من  نطوریا یاگه دوسش نداشت مثل سهیلی ... تو ام من بزرگش کردم طناز زنهیدو دو م یناراحت

سرزنشش نکنم یخواستینم   

 

؟ فهمهیکس نم چیه یکرد فکر   

دونهیوقته که م یلی... خدونهیخاله ام م یحت دوننیم همه   

...ییکنارش خوشبخته تو لیکه سه یو تنها کس لهیسه یکه تو کنارش خوشبخت یتنها کس دونهیم  

 

 یخال یبا لجباز ینطوریا تویزندگ دونیبجنگ ... م تیخوشبخت ی، برا تیزندگ یباز کن طناز برا چشماتو

یمونینکن... نزار تهش بشه پش   

 

!خوادیزوج عشق م هی یزندگ   

زنه؟یم یا گهید یکس یقلبت برا یوقت یتمام وجودتو ، تمام عشقشتو به بهزاد بد یتونیم  

  میتونی فکرتو گول بزنی قلبتو چی؟!
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...گفت یاشک سر تکون داد و نه اروم با  

 

گردهیرفته رو برم یاونم قدما یبردار لیکه به سمت سه یپس جبرانش کن ... مطمئنم هرقدم_   

 

وقتی رسیدیم به ویال ساکت بود وتاریک طناز به سمت اتاقش رفت و من به سمت اشپزخانه برای هضم 

اق به یه لیوان اب نیاز داشتم و اغوش نگاه!این همه اتف  

 

 با دیدن سهیل که روی صندلی های پایه بلند کنار اوپن نشسته بود مکث کوتاهی کردم و به سمتش رفتم!

 

 انگار حضورمو حس کرد . 

 ایستاد وپشت به من گفت: 

 

 _اگه کشیده جدیدی تو دستت داری بزار برای فردا امروز حسابی...

 

کشیدم و به سمت خودم چرخاندمش .و بازوش  

خسته اش کردم و در اغوش کشیدمش .نگاه عمیقی به چهره   

  پاسخم را داد. تک خندی زد و مردانه 

 

 

  " نـــگاه "

 

چشم باز کردم خوردیکه به گردنم م ینفس یحس گرما با   

 

با لبخند سر  دیچیپ مینیب ریحسام ز میکه عطر مال کردمیکه مقابلم بود نگاه م یمردونه ا نهیتعجب به س با

.شدم رهیبلند کردم و به صورت اخم آلودش خ  

خوابم اخم؟ یتو یحت  

 

 نهیبا اخم از س شیحسام تو دوران نوزاد نکهیفکر ا ی! حت هیاخم مادرزاد نیا کنمیوقتا حس م یگاه 

...کنهیباز م شموین خوردهیم ریمادرش ش   
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...مچم رو گرفت و دور گردنش انداخت هویکه  دمیابروهاش کش نیبلند کردم و ب دستمو  

!گرد شد چشمام  

 

دیچیدستمو بردارم که سرشو تو گردنم فرو برد و دستش دور کمرم پ خواستم   

...از چشماشو باز کرد یکی یو ال دیاخماشو تو هم کش دیکه سرشو عقب کش دمیکش ینیه  

 

فتهیات جلو م هیتنب یکن دارمیساعت بخوابم زودتر ب هیساکت ! بزار _   

 

:تعجب لب زدم با   

 

!؟یهیچه تنب_    

 

از ابرو هاشو باال انداخت و دوباره سرشو تو گردنم فرو کرد یکی  

:گفتم یسرشو با قهقهه کوتاه یسرمو خم کردم رو دادیگردنم قلقلکم م یتو نفساش  

 

...عه حسام_    

 

جانم؟_    

 

گفت؟ یلحظه نفسم قطع شد !چ هی   

 

:دمیشک پرس با  
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!؟یمست_  

 

:و مطمئن گفت تیجد با  

 

...نه_   

 

...برو کنار بزار برم_   

 

:گردنم فوت کرد و گفت یتو نفسشو   

 

ینش هیتنب ینه تا وقت_    

 

:اروم به ساق پاش زدم و گفتم پامو  

 

بکش کنار خفه شدم کلتویکردم؟ ه کاریبابا ! مگ چ یا هیتنب گهیم یه_   

 

یریبگ یحسامو جد یدایتهد دیبا دمیگفتم بهت نشون م ادته؟ی شبوید_   

 

:فرو دادم و خودم رو به ندونستن زدم یدهانم رو به اروم آب   

 

!خوردم یشام چ شبید ادینم ادمیمن _  
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ارمیم ادتی ویهمه چ شهینداره تو فراموش کن من هم یاشکال_   

 

دیاز جمله اش لرز دلم  ! 

!؟ جمله اش رو اشتباه ادا کرد مگه نه!؟شهیهم   

 

با  یصداش گوش بدم که حت نیدلنش یصدا به آوا یگوشم باعث شد چشمامو ببندم و ب ینفساش رو حرارت

.نداختیبه تب و تاب م چارمویقلب ب نطوریکه بخاطر خواب داشت ا یوجود خش  

 

مطمئن؟ ؟یبر یخوایم_    

 

آغوش؟ نیبرم؟ کجا بهتر از ا خواستمیبه شمار افتاد م نفسام   

 

:شدم لب زدم شینفس ها یوابسه  نگونهیا دیفهمیم دینبا اما  

 

آره_    

 

شد و  رهیبه چشمام خ ستادیلب هامون ا یمتر یلیم هیصورتم خم شد درست  یمرموز زد و رو لبخند

...دوباره به لب هام  

 

دیکوبیام م نهیس واریمحکم و کوبنده به درو د قلبم   

رفته بود ادمی دنیکش نفس   

 

:لب هاش توقف کرد و زمزمه کردم یرو اریاخت یب چشمام  
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ستیدرست ن دنمونیخواب نطوریبرو کنار حسام ا_    

 

:...مثل خودم اروم زمزمه کرددیچانه ام کش ریگونم تا ز یباال اورد و از رو دستشو   

 

منه شیتو پ دنیخواب یحالت ممکن برا نیدرست تر ینطوریا_    

 

...از هم باز کرد یرا کم میدو انگشتش فشرد و لب ها نیب چونمو  

...مطمئن بودم همش خوابه گهید   

 

...رو با زبون تر کردم که میلب ها یعلت چیه بدون  

...ام نشست ییلب باال یرو یحسام به نرم یتمام شد لبها فاصله  

 

چشمام نشست و یعقب رفت نگاه تب دارش از لب هام تو یبه لبم زد و کم یاروم مک  

...شد رهیبه لب هام خ دوباره   

 

به لب نرم و مرطوبش  یلرزونم چشمام رو بستم و مک آروم یلب ها یبا قرار گرفتن لب هاش رو نباریا

!ستیخواب ن ینیریش نیبا تمام وجود حس کنم ا خواستمیزدم ... م  

 

شد  رهیملتمسم خ یخمارش باز شد و به چشما یکه چشما دمیکش یکه به پهلوم وارد کرد آه اروم یفشار با

...به سمت گردنم رفت رشینفس گ یبه سمت لب هام حجوم برد و با بوسه ها یشتریبا حرارت ب نباریا  

 

:کرد زمزمه   

 

جوابا براشون داشته باشم نیاز ا شهیبزار هم رینگ یجد دامویوقت تهد چیه_   
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جناب سرگرد ستمین شهیمن که هم شه؟یهم_   

 

هم نفس شدن با حسام رو؟ نیریبزم ش نیبهم بزنم ا زاشتینم یانقدر شجاعم کرده بود ؟ چ یچ   

 

:زد مهیشد و روم خ زیخ مین یطرفه ا کیلبخند کوچک و  با   

 

کنمیم تیشگیهم_   

 

حرف ها !؟ نیلب هام کش اومد حسام و ا یرو لبخند   

ممکن بود؟ چطور   

 

:کرد و گفت ینیلبخندم اخم دلنش دنید با  

 

؟یبه حرفم شک دار ؟یخندیم ی؟ به چ هیچ_   

 

.... حسام !؟ دونمینم_    

...؟یکنیم یبا دلم باز چرا   

 

دیو منو به سمت خودش کش دیکنارم دراز کش .شد یجد   

جابه جا کردم نشیس یسرمو رو  

 

:کرد زمزمه   

 



 

 
215 

...کنمینم یوقت با دل تو باز چیه_   

 

...کارات نی! و ا ینسبت چیه یاسم من ... ب یرو یاسم هیاما تو فقط _   

 

:و گفت دیحرفم پر نیب  

 

!؟یخوایم قتویحق_   

 

...دلم به جنب و جوش افتاد ته  

؟یدلمو بسوزونه چ قتیحق نیا اگه   

!؟ینباشه چ کردمیکه فکر م یاون یهمه چ اگه  

 

!؟ییو دلم و تنها مونمیم من  

بمونم؟ فیبالتکل نطوریا یتا ک اما   

 

:تو صدام مشخص نباشه لب زدم کردمیم یکه سع یلرزش با  

 

...خوامیم_   

 

 

یبترس دنشیهم از شن یبدون یرو بخوا قتیسخته هم حق یلیخ   

یتو هردو راه پا بزار یخوایم ی... که با دو دل یدوراه نیکردن ب ریگ مثل  

 

به شتاب انداخت شتریضربان قلبم رو ب قشینفس عم یصدا  
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:شد و گفت دهیموهام کش یاروم البه ال دستش  

 

از تورو ندارم یلحظه ام طاقت دور هیبدون که  نویفقط ا_   

یخورد چیو پ یکرد شهیپر مهر تو دلم ر چکیپ هی نیع  

 

 

...و_   

 

:زد و گفت یمرموز لبخند  

 

...یحس که من دارم توام دار نیو ا_    

 

گونه هام سرخ شد و دستپاچه هولش دادم و گفتم شیبدجنس طنتویش نیازا :  

 

...گفته!؟ من ندارم ینه ک_   

 

.گرفت یگفت و دوباره لب هامو به باز یهوم زدیبه لبهام زل م کهیدرحال مرموزانه  

.پرپشتش چنگ شد یموها یدستم از پشت تو اریاخت یکه ب دیبوسیپر حرارت و پر احساس م انقدر  

:ازم فاصله گرفت و مماس با لبهام لب زد  یکم   

 

...نگاه نمیبیتو نگاهت م نویحست با من مشترکه ا_   
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:لب زدم خوردیچرخ م اهشیس یدو گو نیخمارم ب یکه چشما همونطور  

 

!؟هیچ میکه دار یاسم حس_   

 

:چشمام قفل شد و زمزمه کرد یتو چشماش  

 

....به اسم یزی... چ دیشا_    

 

...هردومان یحرفش نا تمام ماند و لبخند شد بر لب ها هیبق  

اعترافش زود بود یعشق که هنوز برا هیشب یزیچ اره  ! 

 

🍃  @mimemalekiyat  🍃 

 

و به از پله ها به سمت  دهیکش نییدر را پا رهیشدم و ارام دستگ داریاز خواب ب یدیشد یاحساس تشنگ با

...اشپزخانه رفتم  

 

مقابلم  یرنگ یها زیطبقه اول افتاد که با اسمارت یرو یشکالت کیرو باز کردم که چشمم به ک خچالی

.کردیم یدلبر  

...اوپن گذاشتمش یرو اطیو با احت دمشیدست سالمم به سمت خودم کش با   

 

 یبزرگ بایبشقاب تقر نکیکنار س یجا ظرف یو از رو دمیکش رونیاز داخل کشو ها ب یچنگال کوچک چاقو

.برداشتم  

.رفته بود ادمیرو  یزدم و داخل بشقاب گذاشتمش به کل تشنگ کیبه ک یبزرگ برش  

چنگ  خچالیرو هم از در  وهیاب م یدر رو ببندم بطر نکهیگذاشتم و قبل از ا خچالی یرو دوباره تو کیک

.زدم  
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کردم که دو دست مردونه  نمینازن کیبلند کنار اوپن نشستم و شروع به خوردن ک هیپا یصندل یذوق رو با

اوپن قرار گرفت یاز کنارم رد شد و رو  

...دمیجا پر از  

:و زمزمه کرد دیچیواژگون شه دستاش دور کمرم پ یصندل نکهیاز ا قبل  

 

....نترس منم_   

 

بودم رینه ... ازش متنفر نبودم .. دلگ میرفت اما دلخور نیترسم از ب لیسه یصدا با   

....اما شکنهیتلخ بودن دلشو م دونمیم  

 

...ییخود تو قایدق ترسمیکه ازش م یکس_   

 

...چشماش قلبم رو با درد فشرد یغم تو غبار  

:داغش دستمو گرفت و گفت یکنارش رد شدم که با دستا از   

 

...رمیبخور من م کتویک نیبش_   

 

:دستمو رها کنه با ترس دستشو گرفتم و لب زدم نکهیاز ا قبل   

 

؟یتب دار_  ! 

 

:و لب زد دیکش دستشو  
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ستین میزیچ_    

 

...گذاشتم شیشانیپ یتوجه بهش دستمو رو بدون  

 

...!سوختیتب داشت م از  

 

!؟ستین میزیچ ویچ یچ لیسه یسوزیم یدار_  

 

:به عقب برداشت و گفت یقدم  

 

...یازم متنفر بش نیاز ا شتریب خوامینم_   

 

:رفته رو جبران کردم و زمزمه کردم قدم   

 

.شمیکنارت باشم ... از خودم متنفر م یاگه نزار_   

 

:و لب زدم دمیاش کش یشانیپ یرا ارام رو دستم  

 

.ارمیب نییتبتو پا دیاول با_   

 

:زمزمه کرد یبرم تا دستمال و ظرف اب بردارم که مچم رو گرفت و با لبخند تلخ نکیبه سمت س دمیچرخ  

 

....نگران نباش،برو بخواب شمیخوب م رمیدوش بگ هی_   
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:بلند نشه شمرده شمرده گفتم کردمیم یکه سع ییو با صدا دمیکش رونیدستش ب ازمچمو  

 

خوابمیاومده نم نییمطمئن نشم تبت پا یتا وقت_    

 

.اش را فشار داد قهیدست شق کیزد با  هیدرد چشم هاش رو بست و به اوپن تک با  

...دیکوبیم نمیس واریخودشو به در و د کشهیدرد م نطوریا لیسه نکهیاز ا کردیم یتاب یب قلبم  

 

.ستادمیا کنارش  

.ت کردمرو دور گردنم انداختم و به سمت اتاقش حرک دستش  

.دمیکش رونیسبزش رااز تنش ب شرتیکه دست خودم نبود ت یتخت نشاندمش و با لرزش رو   

 

دوباره با کمک خودش بلندش کردم و به  رفتیپهن و مردنه اش ضعف م یشانه ها یبوسه رو یبرادلم

:زد و گفت هیسمت حمام بردمش که به چهار چوب حمام تک  

 

امیبر م شیبرو طناز از پس بق_   

 

:گفتم کردمیم میاب را تنظ ریش کهیاخم وارد حمام شدم و در حال با  

 

تو مغزت فرو کن رمینم ییجا تتیبار بهت گفتم تا مطمئن نشم از وضع هی_   

 

.گردنم حس کردم یملتهبش رو تو یبود که نفس ها ریش یرو دستم  

:لب زد یگرفته ا یصدا با  
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چرا !؟ ی... !؟ لعنت یمهربون باش نطوریاونطور زجرت داد ا شبیکه د یبا کس یتونیچطور م_   

 

:خمارش زمزمه کردم یتو چشم ها رهیخ دمیچرخ  

 

...یرفته رو برگرد یقدمامو بردارم تا قدما خوامیم_   

 

.انداختم ریبه ز سر  

.انداخت یبا اون نور شوق دلم را به تب و تاب م شیها چشم   

...و باز کردم ریش   

 

دور کمرش حلقه  میو دستها دمشیکه در اغوش کش ردیرا بگ واریکرد د یرا بست و سع شیچشم ها دوباره

...شانه اش را لمس کرد میقلبم لب ها ادیبا فر اریاخت یشد و ب  

 

دمیچیرو دورش پ دیاومده به سمت رختکن رفتم و حوله سف نییبدنش پا یربع که حس کردم دما کیاز  بعد  

... 

 

خط  کیبه زور باز بود به اندازه  شیچشم ها یدستشو دور گردنم گرفتم و به سمت تخت رفتم ... ال دوباره

...کیبار  

 

 یمینسبتا زخ شرتیبود با کمک خودش عوضش کردم و ت دهیشده و بهش چسب سیکامل خ شیورزش شلوار

...هم تنش کردم   

 

دهم افتا یو چشم هاش رو دیتخت دراز کش یرو اهسته  

.شدم رهیرخش خ میو به ن دمیکنارش دراز کش اطیازش چشم بردارم ... با احت یامد لحظه ا ینم دلم  
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؟نفساتم به ضربان قلبم بند کرده.. یصدا یباهام که حت یکرد کاریچ  

:و ارام تا قلبش ادامه دادم  زمزمه کردم دمیچشم ها و گونه هاش کش یدست سالمم اهسته رو با   

 

از هم دور باشم میتونیوقت نم چی... منو تو ه یدونیم_   

.زنهیم ادیعقلمم وجود تورو ، لمس تورو فر ی، قلبم ، روحم ، جسمم ، حت من  

 

.قلبمامون نیما مشترکه .. ب یای.. دن ستیما منحصر به خودمون ن یایدن  

 هی تونمینم گی... دیگرفتیم دیمدت که وجودم  و ند نی... درست مثل ا کنمیدق م یروز منو نخوا هی اگه

.از نداشتنت رمیمیم نباریمرده متحرک باشم ... ا  

قلبت  یایقلبمونو نبند ... دن نیب یدر لعنت نیآشوبتو آروم کنم ... ا خوامیبه بعد آشوبت آشوبمه ... م نجایا از

.منه یایدن   

...باشه اتیمنم دن یایدن کاش  

 

اروم و خش دارش رو  یهم فشردم تا عطر تنش وجودمو پر کنه که صدا یچشمامو رو هیاز چند ثان بعد

...دمیگوشم شن ریز  

 

...خواستم اتویتمام عمر از خدا داشتن دن_    

 

!!.نیریش کندیدر دل آدم قند آب م لویک لویجمله ها ک یبعض دنیآخ که شن " " 

 

  "نـــگاه"

 

.گذشتیم الیهفته از امدنمون به و کی  
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...هردو به هم یپوست ریز یو محبت ها یرکیز ریز یو طناز بهتر شده بود هرچند با نگاه ها لیسه رابطه  

...هم حسام   

 

 نیریبودمش اما بودنش پررنگ بود و ش دهیند شتریپنج بار ب ایهفته چهار  نیا یحسام بود هرچند تو همان

!بود نیدرهم گره خورده اش دلنش یبا تمام اخم ها  

 

.کرده بود رشیدرگ یساله حساب 19 یپسر به دختر 8تجاوز  ی پرونده  

...نجایا شیپا کیتهران بود  شیپا کی مدام  

 

...!!سرش گذاشته بود با تکرار اسمم یخانه را رو بایامدم ... تقر رونیاز آشپزخانه ب لیسه یصدا با  

 

!؟ییبابا کجا ینگاه ، نــــگاه ، نگــــــــــــاه ا_    

 

:حسام آماده کرده بودم باال گرفتم و گفتم خواست که با مهیهم زدن خورشت ق یکه برا یقاشق  

 

بشه!؟؟؟؟؟؟؟ یرو سرت که چ ی!؟ خونه رو گذاشت ـــــــهیچ_   

 

:ذوق خودشو بهم رسوند و گفت با  

 

...رونیطنازو شام ببرم ب خوامی... م ستیمهم ن نایتو آشپزخونم ... حاال ا یگفتیکلمه م کیخب _  

 

:به کمر گفتم دست   
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خـــُب!؟_   

 

...زندان یها لهیالبته پشت م نهیتهران تا طناز سپهر رو بب میگردیبعدش برم_  

 

:لب زدم یباکنجکاو   

 

چرا  اونجاس!؟_   

 

:شد و گفت یجد لیسه صورت  

 

...که کرده یکار یکردم برا تیازش شکا_   

 

:گفتم دیترد با  

 

بود!؟ یعکساشون تقلب_   

 

:رنگ تعصب گرفت نشیغمگ یچشما  

 

....حرص دادن من یو برا برهیهوش کردن طناز اونو تو تختش م یبود ... سپهر با ب ینه ، واقع_   

 

...مشت شدن دستش و قفل شدن فکش نتونست ادامه بده با  
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:دمیمن من پرس با  

 

!؟یدیچطور فهم_    

 

 

:و گفت دیدر هم کش اخم  

 

...گفت ویمشترکمون نتونست بار عذاب وجدانشو تحمل کنه و همه چ یاز دوستا یکی_    

 

!!هه  

!تازه عذاب وجدانش اومد سراغش میدیهمه مدت که من و طناز عذاب کش نیاز ا بعد  

 

!نبودم اما ... عاشق که بودم لیسه یسخت ... من جا یلیبود... خ سخت  

...درد عشقشو دمیفهمیم خوب  

 

با دستبند  دمشیکه د یکه روز اول یوقت بود به خودم اعتراف کرده بودم ... به عشقم نسبت به مرد یلیخ

.کرده بود رمیقلبش هم اس یخونش بلکه تو یزدن دستم به دستش نه تنها تو  

 

پررنگ تر به چشم  شیروز ها محبت ها نیکه ا یاعتراف کردم اما فقط به خودم و قلبم نه به حسام اره

.خوردیم  

 

:کردم و لب زدم میمهمان لب ها یلبخند  

 

...مطمئنم یشیموفق م نباریا_    
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:وار گفتم دیو تهد دمیاش را کش یتونیسر تکان داد و خواست عقب بکشد که بافت سبز ز یلبخند کوچک با  

 

...ارمیقاشق درم نیچشماتو با هم ادیاشک به چشماش ب گهیبار د هی_   

 

:زد و گفت یطونیش لبخند  

 

...غالف کن رتویزن داداش!! شما شمش زارمشینوکرشم هستم رو تخم چشمام م_   

 

.گرما بود و نبود به صورتم حجوم اورد یهرچ هیتو چند صدم ثان دیشا  

...به هوا رفت لیهول به اشپزخانه برگشتم که قهقه سه با  

 

...میهم رسوا شد لیسه یحسام بهم کرده بود جلو زیر زیو ر یپوست ریچند بار ز نیکه ا ییمحبت ها با   

تشر زد و با  زدیگوناگون و خنده دار م یحدس ها زیر یکه با چشما یلیاخر هم حسام با اخم به سه بار

:دستش دور کمرم گفت دنیچیپ  

 

زنمه به تو چه!؟_   

 

!شدیم قیتزر میگوجه به گونه ها تریل تریاخ که اون لحظه ل و  

!و طناز گذشته بود که برق ها رفت لیاز رفتن سه یساعت کی بایتقر  

 

.شد واریو دستم بند د دمیپر میوحشت درجا با  

.نمیبب توانستمیرا نم ییجا چیاما ه دمیترسینم  
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 یکه دو دست مردانه رو کردمیاطرافم را لمس م ائیارامم را رو به جلو برداشتم و مرتب اش یها قدم

.دیشکمم نشست و از پشت درآغوشم کش  

 

:زدم ادیفر اریاخت یب  

 

...حســـــام_   

 

.دهنم نشست یدستش رو که  

 

.گردنم قلب نا آرامم رو به آرامش رسوند ریگرمش ز یصدا  

 

آروم ، منم حسام سیهـــ_   

 

.دیچک اریاخت یاروم کردم اما اشکم ب یکه تو گلوم نشسته بود به سخت یبغض  

 

.شدیکه اگر تکرار م ی... و وا دمیترسیاز اون اتفاق م هنوز  

 

.پهلو هام فشرد و به سمت خودش چرخاند یرو دستشو  

:صورتم خم شد و زمزمه کرد ی، رو دمیلرزیباران مانده در آغوشش م ریز ساعت ها که یگنجشک مثل  

 

از من!؟ ؟یدیترس یاز چ_  
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 نهیبه کمرم داد و سرم را به س ینه سرمو به نشونه نه باال فرستادم که فشار ای نهیمنو بب تونهیم دونستمینم

.اش چسباند  

 

.خودمو بهش چسبوندم شتریهم از پشت به کاپشن چرمش چنگ زدم و ب من  

 

بم و خوش  یگردنم فرو کرد و با صدا یکه اروم شدم خواستم ازش جدا شم که سرشو تو هیاز چند ثان بعد

:اهنگش لب زد  

 

جات بده!؟_   

 

حسام اروم ساکت و با  یبود که جلو یدل سرکش لعنت نیا ریمش تقصه بیکنم نه تکذ دییتا تونستمیم نه

.شدیم رهیلبخند بهم خ  

 

.گردنم زد یمقدمه به گود یب یسکوتم سرشو تو گردنم فرو برد و بوسه ا با  

.دمیبود قلقلکم داد و خند شهیبلند تر از هم یکه کم ششیته ر برخورد  

:تکرار بوسه اش لبخندم بلند تر شد و با همان خنده گفتم با  

 

...بابا حسام یعه ... نکن .. ا_  

 

:از الله گوشم گرفت و با حرارت تو گوشم گفت یاروم گاز  

 

جاِن حسام !؟_  

 

.زدیبرق م یکیتار نیشد چشماش تو ا رهیبازوهاش فشرده شد که سر بلند کرد و بهم خ یرو دستم  
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:گونش نشست و لب زدم یبازوش رو یدستم از رو اریاخت یب  

 

!؟یمراقبم شهیهم_    

 

:به کف دستم زد و گفت یا بوسه  

 

...شهیدختر هم شهیهم_   

 

.آب دهانم رو قورت دادم شدیصورتم پخش م یگرمش که تو یشدن صورتش و نفسا کینزد با  

.کردملب هام حس  یلب هاش رو رو یگونه ملتهبش بود که داغ یدستم رو هنوز  

 

نگاهش دلمو تکون داد یتو یمونیکه ازم فاصله گرفت گرد غم و پش کردمینم یگشاد شد !! حرکت چشمام   

 

...پر عشق و محرمم ینبود ، بد نبود، حسام بود، بوسه ا اشتباه  

.گرمش چسباندم یمتعجبش سرمو جلو بردم و لب هام رو محکم به لب ها یچشم ها مقابل  

.دمیچسب واریبه د یک دمیبود که نفهم نیریلب هامون انقدر ش یباز  

 

پر از شورو  ینبود و همش خرج بوسه ها نمیدر س یبه خودم امدم که نفس یوقت یول دانمیگذشت نم چقدر

.حسام شده بود یاحساسم برا  

 

...!!کم یشونش ازم فاصله گرفت فاصله ا یفشار دستام رو با  

 

...خوردیم میلب ها یاش رو یدر پ یمحکم و پ یکه نفس ها یجور  
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...حسام یاز نفس ها دمیکشیم نفس  

 

!!را نداشتم شینگاه کردن به چشم ها یکه حاال رو یحسام  

!که برق ها وصل شد دیلب هام کش یاز دست هاشو از دور کمرم باز کرد و رو یکی  

 

کوتاه ازش فاصله حسام فرو کردم ... بعد از چند لحظه  نهیبه چشم هام خورد سرمو توس میکه مستق ینور با

.گرفتم  

 

.صورتم نشسته بود حتم داشته مثل گوجه قرمز شده ام یکه رو ییگرما از  

:گرفتم که دستاشو دوطرف بدنم گذاشت و زمزمه کرد ریخجالت سر به ز با   

 

!؟یآروم شد_   

 

.دمیدندون کش ریرو ز میریلب هاش کاشتم لب ز یکه رو یبوسه ا یادآوری با  

.دیکش رونیدندونم ب ریکرد و لبمو از ز یخنده ا تک  

:گوشم لب زد ریجلو اورد و ز سرشو   

 

...ات  برگشتن یب یو ب دیس_   

 

:وقفه به زبان آوردم یکه تو ذهنم اومد ب یشدم و کلمات رهیو بهش خ دمیکش ینیه   

 

کارتمم که انداختم تو اتوبان میزنگ زده ... س ینگرانم شده ... حتما کل یحتما کل یب یب یوا_   ... 

بدم  حیبراشون توض دینگرانن ..!! با یقرار بود بهم سر بزنن ... چطور فراموششون کردم ؟؟... حتما کل 

...نمــیبب دی... با  
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...از لبم گرفت یو گاز دیلب هام خند نیکه ب دمیکش یفیخف غیفشار لب هاش ج با  

 

نظر  ری، ممکنه ز شونینیبب یتونیخودت نم تیماجرارو  ... اما بخاطر امناروم دختر... من بهشون گفتم _ 

...!باشن امکیس  

 

لب خدارو شکر کردم ریفرستادم و ز رونیراحت نفسمو ب الیخ با  ... 

:که مانع شد و گفت امیب رونیدستش ب ریاز ز خواستم  

 

کجا!؟_   

 

...برم خوامیم_  

 

:محو شد و گفت عیباال اومد اما سر یلبش کم گوشه   

 

..!ام یمن از جات راض یول_   

 

مثل  نشیس یبالشم بزارم و با نگه داشتن سرم رو یتمام نگذاشت سر رو یاون شب افتادم که با تخس ادی

..!!ام یاالن گفت از جات راض  

 

...لب هام نشست یچشمام دوباره رو یلبم نشست که نگاهش از رو یفکرش لبخند رو با  

 

...دمینثارش کردم و اخم درهم کش ییپرو گرد کرده و چشم  

 



 

 
232 

:کردم و گفتم سرکج  

 

...منو یبه چه حق الفکرشم نکن ... اص_  

 

...خودم بودم که یشد از گفتن کلمه اش وقت شرمم  

:گوشم لب زد ریبا خنده ز ثانهیحسام چه خب و   

 

!یسوالو بپرسم خانـــوم ملک نیا دیاوووم فکر کنم من با_  

!نیدیبنده رو بوس مشما  

 

!که قهقه اش به هوا رفت دمیکش یغیج  

 

و از پشت  دیچیو با صورت سرخ به سمت اشپزخانه رفتم  که دستش رو دورشکمم پ دمیکوب نشیس تخت

...دیخندیتنگ در اغوشش نگه ام داشت و هنوز م   

 

.کردیو رو م ریمردانه اش دلم را ز یها خنده  

 

شونم گذاشت و گفت یلب نثارش کردم که چانه اش را رو ریز یاز دستش گرفتم و کوفت یشگونین :  

 

!میحساب ش یحساب ب خوامیم_  

 

:تعجب گفتم با  
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؟یچ_    

 

:تو گردنم فرو برد و گفت سرشو   

 

...میحساب ش یبوسه ات رو جواب بدم که ب خوامیم_  

 

...و باز قهقه حسام خانه را برداشت دمیو به سمت اشپزخانه دو دمیکش ینیه  

... دهیبرام د یچه خواب ندهیآ دونستمیم کاش  

 

***** 

 

.برم که تو آغوش حسام فرو رفتم رونیاز اشپزخانه ب دمیگذاشتم و چرخ زیم یاب رو رو شهیش  

 

...گرفتیم یجنبه منو به باز یآغوش که افسار دل ب نیاز ا اوف  

:نگاه کرد و گفت زیشده به م زیر یبا چشما   

 

بشقابه!؟ هیچرا _    

 

:و گفتم دمیگز لبمو  

 

...رمیمن س_   

 

فروکردم قمیکه سرمو تو  نهیخم کرد تا چشمامو بب سرشو   
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:گوشم لب زد کنار  

 

...... هر وقت گشنت شد صدام کن خورمیشام نم زنممن بدون _   

 

که مچ دستشو با دوتا دستم گرفتم و گفتم دیچرخ   

 

زهیچ یعنینه نه !! _    

 

:کردم و گفتم یپوف   

 

گفته من زنه توام!؟ یک الاص   _  

 

...اش فرو کرد یشلوار مشک بیرا داخل ج شیابروش باال رفت و دست ها یتا  

:گرفتم و لب زدم ریسکوتش سر به ز از   

 

...شامتو بخور ، من بعد از تو نیبش_   

 

...جبران شد شیکه به سمتم برداشت سکوت کردم و عقب رفتم هر قدم که عقب رفتم با قدم ها یباقدم  

.!دمیچسب نتیکه به کاب ییجا تا  

 

.سرم برش داشت یگره شالم رو باز کرد و از رو دیکش رونیب بشیاز دست هاش رو از ج یکی  

.باز کرد پسممیکل  
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.شانه هام روان شد یمثل  ابشار از رو موهام  

:موهام رفت و گفت یهاش البه ال پنجه   

 

...یتو مال من_   

...حق نداره تورو بخواد و لمست کنه یا گهیمرد د چینه ه امکیس نه  

...!تو ذهنش نه تو قلبش نه   

چه حتی خودت بخوای چه نخوای!...یمونیو م یتو زن من گهیامروز چه صد سال د چه  

 

سر صحنه تا جبرانش  میگردیاون بوسه اس پس برم یشرم دخترونت برا یخوریباهام شام نم نکهیا اگه

ندارم!هرچند من با تو شرم و حیا ...کنم  

 

 یرو دمشیکه بوس ییکولش انداخت و جا یمنو رو یشدم که خم شد به راحت رهیگرد بهش خ یچشما با

...گذاشتم نیزم  

 

:گرد شده گفتم یچشم ها با   

 

؟یشد ونهی؟ د یکنیم کاریچ_   

 

...باهات صاف کنم مویبده خوامیم_   

 

:همونطور که دستاش حصار کمرم شده بود به عقب خم شدم و گفتم هیمنظورش چ دمیفهم   

 

...!ایداد یری... عه چه گ خوامیآقا نم خوامینم_    
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که رهام کنه کردمیاغوشش ورجه وورجه م تو   

 

:و لبخند ارامش بخشش را نثارم کرد و گفت راینگاه گ   

 

...باهام شام بخور ایپس ب_   

 

:شونه هاش گذاشتم و تند تند گفتم یدستامو رو  شدمیم یکی نیکم کم داشتم با زم گهید   

 

...حاال ولم کن خورمیباشه ، باشه، باشه  زورگو باهات شام م_   

 

:زد و گفت یطونیش لبخند  

 

ولت کنم ؟_    

 

...خوردمیم نیبا مخ رو زم کردیولم م ینجوریگرد شد اگه ا چشمام  

:دور گردنش حلقه کردم و لب زدم دستامو  

 

...نیباش منو صاف بزار رو زم یخوبپسر _   

 

دمیکش یکه نفس راحت نیهم دیکرد و کمرم رو باال کش یخند تک   

 

:و گفت دیبوس یام را به نرم گونه   
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...زبون دراز یترسو  کنمیولت نم_   

 

.لب هام نقش بست یحرفش لبخند رو نیا با  

.کند میبحالش اگر بخواهد رسوا یبوسه اش شد و وا تابیدوباره ب دلم  

 

.که زدم باهاش شام بخورم یتا طبق حرف دیبه سمت اشپزخونه کش دستمو  

 

  "سوم شخص "

 

.ستادیبه در زد و منتظر ا یا تقه  

محافظانش را خورد  ینه تنها اعصاب او بلکه اعصاب تمام نیداشت و ا ریتو اجازه ورود دادن تاخ شهیهم

.کردیم  

 

گرفت ریو سر به ز،قدمی به جلو برداشت باز کرد احساسش درب را  یمغرور و ب یصدا دنیشن با    

 

!؟رهیم شیخب کارا چطور پ_    

 

کمرم قفل کرد و گفت یزده اش رو رو خی دستان :  

 

...مییشما دییآماده اس منتظر تا ییجابه جا یبرا یخانوم ...  همه چ میدیند یمورد مشکوک_   

 

:و گفت دیکش زیم یالک خورده و بلندش را رو یبا پوزخند ناخن ها زن  
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بهمون ملحق شه!؟ خوادیم یحسام ک_    

نگرفته!؟ میتصم هنوز   

 

 چیزن ه نیا شدیهمه مدت متوجه نم نیبر چهره جوانک خوش چهره  نشست ، احمق بود اگر بعد از ا اخم

...ماندینم یوقت منتظر کس  

 

گرفته بود و خدا به داد  یصفت را به باز طانیزن ش نیدل ا شینبود اما جذبه و مردانگ یهرکس حسام

.برسد  

 

:اش را حفظ کند زمزمه کرد یشگیکرد حالت هم یسع   

 

...خوانیزمان م کمیظاهرا قبول کردن اما گفتن _   

 

:کرده زن جم شد و گفت شیارا یها و چشم ها لب  

 

 ییرویزودتر بهمون ملحق شه ن خوامیدارم ! م ازشیبگو با حسام صحبت کنه ن ریتماس بگ امکیبا س_ 

.خورهیمثل اون واقعا به درد من م  

 

.رفت رونیبه نشانه احترام تکان داد و ب یزن سر یسر تکان داد و مقابل چشم ها جوان  

 

 الیباشه و اگه جان خانوادش وسط نبود االن داشت با خ یطانیگروه ش نیعضو ا خواستیوقت نم چیه

.کردیبود  کار م دهیکه با زحمت و حالل خر یراحت در گاراژ  

 

.مطرح کرد شیتماس گرفت و خواسته  او را برا امکیو شوم زن با س اهیخروج از عمارت س با  
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.ساله بود 28پسر  نیهم بردنیکه بعد از خانوم همه ازش حساب م یکس نیدوم دیشا  

.دهیصورتش ند یرنگ لبخند را رو یسال بود که کس 7از  شتریب دیشا که  

 

:شمار پشت چراغ زمزمه کرد هیبه ثان رهیخ ستادیچراغ قرمز ا پشت  

 

 نیهم یحسامم برا دونمیتمام کاراش ... م ی... برا رمیگیاون روز خودم جونشو م  شهیروز تموم م هی_ 

...ادیم  

...برنده بشه یباز نیتو ا یمتیبه هرق کنمیم کمکش  

 

!جوانک خوش چهره داشت نیمثل ا یحام امدهیکه ن یحسام یبرا کندیم یباز یخدا هم پارت یگاه خب  

 

  " حســـام"

 

.رسا اجازه ورود دادم یو با صدا دمیکش رونیدر سر از پروند ب یباصدا  

.مجبور کردم و از جا بلند شدم یطرفه ا کیام را به لبخند  یچهره جد امکیس دنید با  

بلند قهقه زد و درب را پشت سرش بست و به سمتم امد یصدا با   

..هم کفاره داشت دناشیبه اغوش کش نیا  

.مرد جسم و روحش نجس بود نیا  

:همون حالت لب زدم با   

 

..دمیرسیمن خدمت م دیگفتیسرهنگ م دیخوش اومد_   

 

:پا انداخت و گفت یپارو ییلبخند دندون نما با   
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راحتم پسر ینطورینه ا_   

 

:داد ادامه   

 

!یمنتظره زودتر بر_  

 

:و گفتم دمیدرهم کش اخم  

 

...تونمیاالن نمگفته بودم _   

 

...ستیصبور ن_   

 

.هنوز موقع اش نبود دمیکش یپوف  

...نگاه  

 

:جا بلند شد و گفت از  

 

...انقدر صبر نکرده یکس یدنبالت تا حاال برا ادیاون م یزودتر نر_   

...!ساعته کی صبرشنهایت   

 

...یشد ریبرسه و تو براش د خوادیکه م یزیداره به چ عادت  

 

.کردمیبا سردار مشورت م دی، با دمیکش شمیبه ته ر یدست کالفه  
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:گفتم تیجد با   

 

دمیامشب بهتون خبر م_   

 

  " نگاه "

 

..نداشت که توجه ام رو جلب کنه یزیچ ونمیزیتلو یسر رفته بود حت یام حساب حوصله  

...هدف به طبقه دوم رفتم، اتاق هارو گشتم و دوباره به طبقه اول برگشتم یب چندبار  

 

...شده ام نیخونه نش نطوریحاال ا رفتمیم رونیکه هر روز ب یبرام سخت بود من یلیخ  

 نکهیاز پنجره تمام قدکنار پله ها توجه ام رو جلب کرد و هوس ا ایکه از پله ها باال رفتم منظره در یچندبار

...دادیدلم را غنچ م ایبرم کنار در  

 

...رو خاموش کردم ونیزیتلو یآن میتصم با  

.زدم رونیب الیچنگ زدم و از و پالتومو  

شن  یاز پابرهنه راه رفتن رو شهیکفش هامو درآوردم و دستم گرفتم هم دمیساحل که رس یقسمت شن به

.ومدیساحل خوشم م یها  

 

.نشستم یتخته سنگ نسبتا بزرگ یموج ها رو کیغروب بود که نزد یکاینزد  

 

.رو از دست بدم پاهام رو داخل اب فرو بردم دیغروب خورش خواستمینم  

باشه!؟ تونهیم یچ ایآب در یلب هام نشست ...لذت بخش تر از خنک یاب لبخند رو یخنک از   
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... اهسته  یسرخ اب ،زردیبنفش ،قرمز ، نارنج دیغروبشو به رخ کش یتمام رنگ ها ییبایبه ز دیخورش

.محو شد  

.شد و من رو غرق خاطره هام با نگار و مامان و بابا کرد محو  

...فتمیب ادشیتنها به  کردمیوقت فکر نم چیکه ه ییها خاطره  

 

.ختمیغرق شدم و اشک ر نمیریچقدر گذشت و من درخاطرات ش دمینفهم  

.بود کیتار کیبه خودم اومد اطرافم تار یوقت   

.ها مشخص بود الینور و فقط  

 

.ستمین نهی. اگه حسام برگشته باشه و بب دمیترس از جا پر با  

!!یوا  

 

...دمیدو الیسرعت پا تند کردم و به سمت و به  

زد و با  رونیحسام به سرعت ازش ب نیکه درحال باز شدن بود به اون سمت رفتم ماش نگیدر پارک دنید با

.محکم ترمز کرد دنمید  

 

.ستادیا نیپاهام ماش یمتر یلیم درست  

 

رو  نیشد و درب ماش ادهیپ نیاز ماش نیشدم که خشمگ رهیگرد بهش خ یدهن باز و چشم هاشوک زده با  

...!دیبهم کوب  

  

.دادیاش م یو کالفگ تیخبر از عصبان شونشیپر یسرخ و موها یها چشم  

...!ستادیو محکم مقابلم ا دهیکش یقدم ها با  

:دیکش ادیفر بایبا هردو دست به چنگ گرفت و تقر بازوهامو  
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!؟ هـــــان!؟یبود یکدوم قبرستون_   

نگاه!؟ یرفت کجا   

خبر!؟ یب یرفت کجا   

!؟یلعنت یالل شد چرا   

 

...و حساسم  کرده بود یخاطرات بهم دست داده بود عصب یاداوریکه از یفشار  

:تقال خودمو از حصار دستاش ازاد کردم و داد زدم با  

 

از من !؟  یخوایم یمن!؟ چ یاز زندگ یخوایم ی...چ رمیدست از سرم بردار بزار به حال خودم بم_ 

...راحت شم رمیبم خوامیم الاص  

 

 هیهق هقم بلند بشه تو صدم ثان نکهی... قبل از ا زهیکه به سمت چپ صورتم خورد باعث شد اشکم بر یلیس

.غرق اغوش گرم و امنش شدم  

 

.زدمیبرده زار م یاش پ ییکه به اوج تنها یدرست مثل ادم   

 

کنم !؟ یبرام مونده که زندگ یزندگ نیتو ا یمگه چ_    

...رفت،بابام رفت، خواهرم رفت مامانم  

.!رفت امکیبا وجود نحس س ممیآزاد یحت  

برام خوب بوده که من توش موندم!؟ یزندگ نیا هیچ  

!؟ی!؟ به چه هدفادیبره و ب یچ ینفس برا نیا   

اروم باشه!؟ یپارم چطور کهیقلب ت نیا   

...چکسیه یزندگ نیندارم تو ا یچیه من  
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.ومقابل خودش نگه داشت دیجمله ام تموم شه بازو هامو  محکم کش نکهیاز ا قبل  

...دیلرزیبدنم م تمام   

کنار خانواده باشم خواستمیدخترا م هیتنهام کرد منم مثل بق نجوریبودم ، ا یخدا شاک از  ! 

 

 

.کرد سیرا خ مانیرحمانه هردو یشد و بارون ب یکیکه حسام فوت کرد  یغرش اسمون با نفس پرحرص   

 

:توجه به بارون  با انگشت شستش اشکامو پاک کرد و لب زد یب حسام  

 

...یستیتو تنها ن_   

...یمنو دار تو   

 

فقط االن ، تا اخر عمرت نه   

.دارمیکنار خودم نگه ات م یچه نخوا یبخوا چه  

 

:چشم هام در چرخش بود لب زد نیب چشماش  

 

نگاه !؟ هیاحساست به من چ_    

!؟بهیغر هی  

اسم!؟ هی  

زندانبان!؟ هی  
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:نلرزه زمزمه کردم کردمیم یکه سع ییصدا با  

 

برات!؟ میمن ک_    

اسم!؟ هی   

!؟تیمسئول هی   

 

....هی  

 

:لب هام نشست و گفت یرو انگشتش   

 

...تو یمن برا یبرا ایدن نیتو ا یا گهید زیاز هرچ شتریب ناسیاز ا شتریب_   

...یکرد شهیبودم تو دلم ر گفته  

!کردم اشتباه  

 

...شدم رهیبهت بهش خ با  

...یعنیکرد!؟ اشتباه  

!!از بغض دیلرزیم چونم  

 

:به هردو چشمم زد و گفت یشد بوسه ا خم  

 

!.یتمام وجودمو گرفت ینکرد شهید المصب تو فقط تو دلم ر_   

 

...داشتم آغوشش بود ازیکه االن به لمسش ن یزیچ تنها  
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.بردم و تو اغوشش فرو رفتم نیرو از ب فاصله  

.اونم منتظر بود محکم منو به خودش فشرد انگار  

دیکشیکمرم م یرو گرشیو با دست د فشردیم نشیدست سرمو به س هی با  ! 

 

.میتو آغوش هم بود یزیو ما فارق از هر اتفاق و هر چ کردیم سمونیرحمانه خ یب باران  

 

:شد رهیکه من کردم حسام صورتمو قاب گرفت و بهم خ یعطسه ا با  

 

.من یکوچولو یسرما بخور ترسمیم_   

 

....حس کنه از بس سفته یهرچند فکر نکنم درد دمیکوب نشیبه س مشتمو  

 

...یکوچولو خودت_   

 

:صورتم و گفت یکه هم قد من شه خم شد رو یابروشو باال داد جور یتا  

 

سال !؟ ستیتو با ب ایو دو سال سن بچه ام  یاووووم من با س_   

 

...تو_   

 

...چسباندم نیو به ماش دیکمرم چنگ زد چرخ یرو دستشو  

:شد و لب زد رهیخمارش بهم خ یچشما با  
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خورتت؟یگرسنه م ریش هی یکنیم یزبون نیریکه ش ینجوریا یگینم_  

 

:و مثل خودش زمزمه وار گفتم دمیکش ششیته ر یرو دستمو   

 

......قول داده مراقبمهزنهیبه من صدمه نم رهیاقا ش نیااوم _   

 

...افتاده باشه ازم جدا شد ادشی یزیشد و انگار چ یجد طونشیش یچشما  

 

:تو دستاش گرفت و گفت دستامو  

 

وقتمون تمومه نگاه_   

...برم دیبا  

 

...ختیفرو ر هویدلم  یتو یزیچ  

...!یپر از شاد یروستا هی یسقوط بهمن رو مثل  

 

:و مهبوط لب زدم مات  

 

کجا!؟_   

 

...!شمیوارد باند م_   

 

...بودم ستادهیهام سست شد اما همچنان ا زانو  
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:که بغض داشت زمزمه کردم ییو صدا دیلرزیکه م یو با چونه ا دمیگز لبمو  

 

...پس من_   

 

...سردار یاز دوستا یکی شیبه ارمنستان پ یشیمنتقل م گهیهفته د هیسردار تا  شیپ برمیتورم امشب م_   

 

خوردم نیرسما زم گهید   

...تنها جسمم نه  

...قلبم یو حت روحم  

 

:کنارم نشست و درآغوشش فشردم یزدم حسام با نگران زانو  

 

...دنبالت امیم خورمیقسم م_   

....تو هم خودم ی... هم برا کنمیتمومش م دمیم قول  

.!هردومون یبرا  

 

**** 

 

...شدم رهیکه حسام برام حاضر کرده بود رو کنار تختم گذاشتم و به اطراف خ یساک  

 

.شد تموم  

.رفت حسام  
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:لب زدم کردمیرا پاک م میکه اشک ها یدر سر بلند کردم و درحال یصدا با  

 

...دییبفرما_   

 

:وارد شد و گفت ینیریبا لبخند ش سردار  

 

دخترم؟ یاز اتاقت راض_    

؟یکم و کسر ندار یزیچ  

 

:باشه گفتم یعیطب کردمیم یکه سع یتکان دادم و با لبخند سر  

 

....خوبه یقشنگه !همه چ یلیممنون خ_   

:دلم اضافه کردم تو   

 

....فقط حسام_   

 

:و گفت دیکش ششیته ر یرو دستشو   

 

!گردهیزود برم یلیخ_   

 

شدم ! نکنه بلند گفتم؟ رهیتعجب بهش خ با   

 



 

 
250 

:پهن تر شد و گفت لبخندش   

 

...پدرم هیسردار باشم   نکهیمن قبل از ا_   

...خوننیرو م زیاز چشم بچه هاشون همه چ پدرا  

نه تنها چشم تو چشمای حسامم همه چیز رو فریاد میزنه!!.خوندم منم  

 

  " حســــام "

 

...سخته شهیهم ییجدا  

...تلخه شهیهم  

!...تر از سنگ سخت  

...!تر از اسپرسو تلخ  

 

...رفتمیو م داشتمی...نگاهو برم یهمه چ ریز زدمیخونه سردار م موندمیم شتریب کمی اگه  

.!که فقط اون باشه و من ییجا  

 

 ونشویگر یچشما رینه تنها کم نشد بدتر تصو سوزوندیکه وجودمو م یشی...  ات دمیکش نییرو پا شهیش کالفه

...جلو چشمام رسم کرد  

 

.دمیشدم و درب رو محکم به هم کوب ادهیحرص گوشه اتوبان نگه داشتم و پ با  

که گفتم وقتمون  ینگاه موقع یدرست مثل دستا شی... سرد دمیکش هیسرد اول زمستان رو به ر یهوا

.تمومه وجودمو لرزاند  

 

.هم فشاردادم یرا رو میحرص پلک ها با  
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...به هدفمون نمونده دنیشده و رس نیتا اون عمارت نفر یزیچ  

 

هدر بره دیکه جونشونو دادن نبا ییگروه و سردار و تمام اونا یاومدم زحمتا نجاشویا تا   

...احساس و سنگدل که فقط دنبال انتقامه یباز بشم همون حسام ب دیبا  

 

!نهیهم  

...نگاه یب نگاه  

 

.دیچیتو گوشم پ یسرد یبوق صدا نیرو کنار گوشم نگه داشتم با اول یرو وصل کردم و گوش تماس  

 

!؟یدیرس_  

 

:کردم و لب زدم یمکث  

 

...باز کن_   

 

...کنارم گذاشتم یصندل یرو رو یقطع کردم و گوش یحرف بدون  

 

.باز شد یاهن درب  

:ابروم نا خوداگاه باالرفت و پوزخند زدم یتا  

 

...ینیخانوم مع دیسرنوشتت رس_   
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...شدم ادهیتوقف کردم و پ یورود یسلطنت یپله ها یروبه رو درست  

 

پله ها  یروشن باال یقهوه ا یبا پالتو نهیشدم که دست به س یبلند کرد و چشم تو چشم با پسر جوون سر

.بود ستادهیا  

 

.ستادیاومد و روبه روم ا نییمحکم از پله ها پا یقدم ها با  

 

...شناسمشیازش خوشم اومد انگار سالهاس م بیعج  

 

....ومدیاش م با لبخندش داشت و به چهره یدرهمش تضاد جالب یها اخم  

 

...دیجلو کش دستشو  

..جلو بردم و دستشو فشردم دستمو  

 

میبه سمتش برگشت یکف زدن شخص یصدا با   

.بود خودش  

 

ینیبامعیفر  ... 

 

:و دستاشو پشت کمرش قفل کرد ستادیپله ها ا یباال   

 

...بود یصحنه جالب_   

..قدرت متفاوت باهم دست دادن دو  
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:زدم و گفتم یپوزخند  

 

...وجود نداره یتفاوت گهید_    

 

...بود ییو خودستا ینیپر از خودب چشماش  

...دلم قسم خوردم تمامشو نابود کنم تو  

:به پسرجوان کنارم گفت یجمع کرد و با خونسرد یگوشه ا لبشو  

 

...ایاتاقشو نشونش بده برد_   

.استراحت کنه اماده شه کمی... شهیکاراش شروع م ازفردا  

 

:شد و گفت رهیچشمام خ به   

 

!؟یامتحان کوچولو چطور هیبا _    

 

:گفتم ایزدم و رو به برد یلبخندخونسرد  

 

...اتاقمو نشونم بده لطفا_   

 

همون  ایبرد یلب ها یرو بایبرعکس فر کردمیشدن چهره اش و مشت شدن دستاش رو کامال حس م سرخ

...لبخند خونسرد و مردونه بود  

 

:قدم هامو برگشتم کنار گوشش گفتم میکه رد شد بایکنار فر از  
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...امتحان کوچولوتو بدم نیا نییپا گردمیبرم کنمیلباسامو عوض م_   

 

..کوچولو دارم یمهم تر از امتحانا یکارا فردا  

 

و لب زد دیپاشنه چرخ یرو :  

 

...گفتیراست م امکیس_   

...و جذاب یافتنی.... به همون اندازه دست ن یگستاخ یلیخ تو  

...سر سخت و گستاخم!! اما یعاشق ادما منم  

 

:مخاطب حرفاش قرار داد ارویچشماشو ازم برداره برد نکهیزد و بدون ا یلبخند  

 

...ایبرد_   

...شو آماده  

 

 "نگاه "

 

...گذرهیکه حسام رفته م یهفته از وقت دو  

 

..کنمیفکر م شتریدورمه و ب یادیز یکمترها خندم،ی،کمتر م زنمیوضوح افسرده شدم ... کمتر حرف م به   

...، به دلشورهام ندهی،به ا کنمیبه حسام فکر م شتریب   
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نشاندم میلب ها یرو یپام گذاشت سر بلند کردم و لبخند یکه مهسان )دختر سردار (رو یخاطر البوم به   

 

:گفت یسه ماهه اش رو تو بغلش جابه جا کرد و با لبخنذ محجوب نوزاد  

 

هر دو صفحه  مونیهرسال از زندگ یتو میدوست دارم همه مون هست شتریالبوما ب هیالبومو از بق نیا_ 

...مونهیکیمختص   

 

:گفت یرکیو با ز دیخند شیقهوه ا یچشما  

 

...ینفر هیهرچند فکر کنم تو فقط کنجکاو _   

...پس  

 

صفحه اشک تو چشمام  دنیشدم اما با د رهیبا تعجب بهش خ دیاز صفحات رو باز کرد و عقب کش یکی

...جمع شد  

 

...حسام  

!؟ ییکجا یلعنت   

 

...عکس کیزده شده بود هر سال  خیعکس ها تار ریبا مهسان بود ز حق  

 

:سردار مارو ب خودمون اورد یکه صدا کردمیلذت ب تک تکشون نگاه م با  

 

...دیکه خوب سرگرم شد نمیبیم_   

دیرو فراموش کرد رمردیپ نیا  
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..دیپنجه پا بلند شد و گونه سردار رابوس یبلند شد و به سمت سردار رفت روبا لبخند  مهسان  

.صورتش نشست یرو یسردار باالفاصله  قرمز شد  و لبخند پهن یها لپ  

 

...دوهفته برام جا افتاده بود نیتو ا تشیخصوص نیا  

 

..!!گرفتیرنگ م شیلپ ها زدیلبخند م ای دیخندیکه از ته دل م هربار  

مرد دوست داشتنی بود !چقدر این   

 

:شد و گفت رهیبهم خ نیریهمون لبخند ش با  

 

...دخترم یمهمون دار_   

 

:تعجب از جا بلند شدم و گفتم با  

 

من!؟_   

 

:هم گذاشت گفت یرا رو شیپلک ها نانیبا اطم سردار  

 

...منتظرتن ییرایتو پذ_   

 

و کالفه دست در  زدیفرد روبه روم که مدام قدم م دنیرفتم با د ییرایکنار سردار گذشتم و به سمت پذ از

...خشک شدم دیکشیم شیموها  
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.کردمیچشمام حس م یتو یاشک رو به خوب نم  

.دیپام به سمتم چرخ یصدا با  

 

:لب زدم دمیشنیکه به زور خودم م ییصدا با  

 

...دیس_   

 

...هیگر ریزد ز دنمیکه پشت به من بود بلند شد و با د یصندل یام از رو یب یب باالفاصله  

.چقدر دلم براشون تنگ شده بود دمیفهمی...حاال م دیلرزیاز بغض م چونم  

 

دمیدو خودمو بهشون رسوندم و تو آغوششون فرو رفتم ...با تمام وجود عطر تنشون رو نفس کش با  

 

اوردیکه اشک منم درم کردیم هیبلند گر یبا صدا یب یب  

.دستامو دور صورتش قاب کردم و زمزمه وار ازش خواستم اروم باشه دمیشدم دست هردورو بوس خم  

 

ارهیخواستم براشون آب ب یرو نشوندم و از حاج عل هردو  

 

:گرفته گفتم یصدا با  

 

...مگه د؟یاومد یچجور_   

 

حرفم گفت نیب دیس :  

 



 

 
258 

یدار ازیبهمون ن یشد فیضع یلیمدت خ نیبهمون کمک کرد گفت ا مانیسرگرد نر_    

:تعجب گفتم با  

 

واقعا!؟_    

 

...قلب خسته و دلتنگم بودن یدرمان برا نیبهتر یب یو ب دیتوجه حسام قند تو دلم آب شد ... واقعا س از  

 

با تماس  میشام کنارمون موندن و بعد از اون دوباره گرم صحبت شد یبرا دیو س یب یاصرار سردار ب با

...میشد رهیبه تلفن سردار... همه بهش خ یشخص  

 

:جواب داد و در جواب شخص پشت خط گفت سردار  

 

...خب ممنون یلیخ_   

 

:گفت دیو س یب یرو قطع کرد و رو به ب تماس  

 

...دیبرگرد دیمتوجه نبود شما بشن با نکهیتموم شده قبل از ا اتشونیعمل_   

 

رو نثارم کرد نشینگاه غمگ دیدوباره بغض کرد و س یب یب   

...رفت رونیکه باالفاصله هق زد و از در ب دمیرو بوس یب یکنار در همراهشون رفتم ب   

 

:زمزمه کرد دیرو بوس میشونیجلو اومد و پ دیس   
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...دمیمراقب خودت باش رز سف_   

 

  " حســـام "

 

 یشماره باالفاصله تماس گرفتم بعد از چهار بوق مرد دنیبهم داده بود رو ورق زدم و با د ایکه برد یدفتر

:پاسخ داد یبه آلمان  

Ja(بله) _ 

 

:شروع به حرف زدن کردم یخودش به آلمان مثل   

 

...محموله کنسله_   

 

Wer bist du?( !؟یهست یتو ک ) _ 

 

امیاز طرف برد_   

 

زبون نداره!؟ ایخود برد_   

 

...دستش بند شکستش گردن مشاورته_  

 

زد ادیوحشت فر با :  

 

Was? ( !؟یچ ) _ 
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!؟ادتهی فتهیم یچه اتفاق یبر یرآبیز یاگه بخوا میبهت هشدار داده بود_   

 

!؟یزنیحرف م یاز چ_   

 

...هیقالب یفرستیم یکه دار یمحومله ا_    

 

:زد ادیفر  

 

.یدیجنس منو ند یگفته!؟ تو حت اتویچرند نیا یک_   

 

یبراتون وقت ندارم... راست نیاز ا شتریموش داره جناب باُرن ب وارید_   

کنمیم شبخواد با شما معامله کنه خودم نابود رانیتو ا یامروز هرگروه از  

 

....یشیم مونیکارت پش نیاز ا_   

 

 _ (خداحافظ) 

 

...انداختم زیم یرو قطع کردم و رو یگوش  

 

 زیبه سمت م کردیپاک م یدیکه انگشتاشو با دستمال سف یبدون در زدن وارد اتاق شد و درحال ایبرد

.کرد یریروع به شماره گرو برداشت ش شیکوچک کنار پنجره رفت و گوش  

خانواده  مابود هیشب یلیعادت در نزدنش خ نیا   
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:رو کنار گوشش گذاشت و گفت یگوش  

 

شد!؟ یباُرن چ_    

 

حل شد_    

 

:لب زدم یاحساس چیرو با حرص از کنار گوشش فاصله داد و دوباره شماره گرفت بدون ه یگوش  

 

!؟شدهیچ_    

 

...رفت ادمیچطور  ی... لعنت دهیجواب نم امکیس_   

 

!؟ ایچته برد_    

 

دیموهاش دست کش یانداخت و با هردو دستش تو زیم یرو رو شیگوش  ... 

:و گفت دیکش یپوف   

 

رهیبم دیبا یکیداره ...  تیمامور هیامشب _    

 

و به سمتم پرت کرد دیکش رونیب بشیاز ج نشویماش چیسو   

 



 

 
262 

 ستیروش ن ابمیدره ...رد یجلو نمی.. ماش شهی... ورود و خروج من چک م ینجاتش بد یتو بتون دیشا_ 

...نگران نباش   

...مراقبم برو نجایا من  

 

:ته دلم افتاد یترس   

 

؟ یک_    

 

:هم فشرد و زمزمه کرد یرو چشماشو   

 

رحمتی ... سردار شیشناسیم_   

سردار وصل کنن  یاز دشمنا یکیپروندشو به  ییجورا هیتا  زننیم شیخونشو ات رهیبم نکهیبعد از ا امشب

...که کار اون بوده  

 

...بشه رید نکهیعجله کن قبل از ا فقط  

 

دیکشیم ریاز همه تو ذهنم آز شتریمب ماس هیتکون بخورم  تونستمینم ایبرد یشوک حرفا از  ... 

 

  " نـــگاه "

 

:داد یدیبه سمتم اومد و بازوهامو تکان شد دیکه تعللم رو د ایبرد   

 

...بجنب پسر_   
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:دمیپرس تیجد با   

 

!؟یگیبه من م نارویچرا ا_    

 

:گفت یرییتغ چیه بدون   

 

دارم که  نجایموندن ا یخودمو برا لی... مطمئن باش منم دل التیتشک نیا ی... نابود یکیچون هدفامون _ 

رنیبشه و کله سکنه اون خونه بم رید یلیخ نکهیسرداره برو قبل از ا هی... االن وقت عل دمیم حیبرات توض  

... 

 

 "سوم شخص"

 

.از عمارت خارج شد شرد وبا دورا در دستش ف چیبه سرعت  سو حسام  

.حسام مطمئن شود تیهم با سرعت به اتاق کنترل رفت تا از امن ایبرد  

 

...ها و شنود ها ابیرد یهارو چک کرد تمام ستمیکرد و تک به تک س رونیافراد رو از اتاق ب همه  

 

و شماره حسام را گرفت بوق اول به  دیکش رونیشلوارش ب بیرو از ج شیکه مطمئن شد گوش زیهمه چ از

:دیچیبم  و نگران حسام در گوشش پ یبود که صدا دهیدوم نکش  

 

...ادهیز یلیشمارش خ هیثان یپشت چراغ قرمزم لعنت_   

 

نشست و گفت ستمیبه سرعت پشت س ایبرد : 
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!؟ابونیخ کدوم چراغ تو کدوم_    

 

...._ 

 

...رو زد دییفرود اومد و در اخر با لبخند دکمه تا بردیک یماهرانه رو ایبرد دهیکش یها انگشت  

 

باشد و    ینبود که نشدن یاو کار یچراغ ها برا میو جابه جا کردن تا یو رانندگ ییراهنما تیکردن سا هک

...دییایاز پسش برن  

 

:کرد زمزمه  

 

سبز شد!؟_   

 

...نهیچراغاشون جرم سنگ یو دستکار یو رانندگ ییراهنما تیهک سا_   

 

:باال انداخت و گفت دیرا الق شیبه باال خم شد و شانه ها ایبرد یها لب  

 

میکن شیو اشنا هست که ماستمال یانقدر پارت رهیگیجلومونو نم یقانون چیتو کار ما ه_    

.کنم ...فعال فشیرد ریتماس بگ یداشت یفکر نکن مشکل زایچ نیبه ا ریبگ گازشو  

 

که  یکارت میس گریدستش نگه داشت با دست د کیفرمان را با کردیم یقرار یب نهیکه قلبش در س حسام

گذاشت و شماره سروش را گرفت شیو داخل گوش دیکش رونیکفشش  جاساز کرده بود ب هینییدر گوشه پا   

 

:جواب داد یخش دار و خواب الود یباالفاصله با صدا سروش  
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...روهم رفتیجون داداش تازه چشمام داشت م_   

 

:و به سرعت گفت تیبا جد حسام  

  

عجله کن سروش ، عجله  میدار روین یهرچ کنمیم دیهارو بفرست خونه سردار تاک رویبزن همه  نزنگ_ 

...کن  

 

 رونیمبل چرم اتاقش بلند شد و همونطور که از اتاقش ب یبود از رو دهیکه خواب از سرش پر سروش

:دیپرس تیبا جد زدیم  

 

!؟شدهیچ_   

 

:زمزمه کرد یمشهود یبا نگران حسام  

 

ماموره امشب سردارو بکشه همه سکنه اون خونه تو خطرن امکیسرداره ... س یبعد_    

 

:گفت اطیبا احت سروش  

 

حسام!؟ ییکجا_   

 

...یاگه االن بجنب یرسیخونه سردارم تو زودتر م گهیربع د کیتا رسونمیدارم خودمو م_   
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بودن  ستادهیکه در حالت اماده باش مقابلش ا ییها رویتماس رو قطع کرد و رو به تمام ن یبا باشه ا سروش

:زد ادیفر  

 

دیالزمه بردار یهرچ میبه خونه سردار برس دیبا گهید قهیدق۵کمتر از_    

 

منظره روبه روشون شوکه شدن دنیاما با د دنیها به خونه سردار رس روین یتمام قهیپنج دق ریز درست   

 

 یاز داخلش م یو زار ونیش یبود که درحال سوختن بود و صدا یبه عمارت بزرگ رهیمبهوت خ سروش

.امد   

 

زنگ بزنن خودش وارد عمارت شد و با  یزد به امبوالنس و اتش نشان ادیاز سرباز ها فر یکیبه  رو

...اتش به طرف صدا رفت یشعله ها نیاز ب اطیاحت  

 

به  دیشعله ها د نیکنه ب میداشت با پارچه نم دار تنفس نوزادش رو مال یلرزان دختر سردار که سع جسم

.و از عمارت خارج شد دیسرعت خودشو بهشون رسوند هردو رو در اغوش کش  

 

:صورتش را قاب گرفت و گفت اطیمحض رساندن مهسان و نوزادش در ح به  

 

نگاه کجاست!؟_   

 

:گفت هیامد با گر یبند نم یلحظه ا که قطرات اشکش مهسان  

 

...اتاق نیطبقه دوم سوم_   
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از افرادش سر بلند کرد و به  یکی یو با صدا دیانفجار سروش سر مهسان رو در اغوش کش یصدا با

مهسان اورا به خودش  غیج یصدا زدیم رونیاتش رقصان ازش ب یشد که شعله ها رهیپنجره طبقه دوم خ

...اورد  

 

:گفت غیبا ج مهسان  

 

خدااااااایا اتاق نگاه بود _   

 

...شد رهیخ اطیبه درب ح  یدیترمز شد یصدا با  

 

 رنیداشتن جلوشو بگ یکه سع ییها رویسرباز ها و ن یگریپس از د یکیشد  اطیوارد ح مهیسراس حسام

:گفت شدیم دهیکه به زور شن ییاش را گرفت باصدا قهیو  ستادیسروش مقابلش ا دنیکنار زد با د  

 

نگاه کجاست!؟ نگاهم کجاست!؟_   

 

انداخت ریو بچش رو از دست داده بود چقدر شکسته شده بود سرزکه حامد زن یروز یاور ادیبا  سروش   

 

عشق بار چشمانش رنگ نیاول یبرا شیسال زندگ۳۱ نیا یو چندساله اش که تو نیچند قیبه رف چطور

 یخاکستر یدختر مورد عالقه اش مرده ... سوخته و خاکستر شده درست مانند چشم ها گفتیگرفته بود م

 و خوش رنگش!؟

 

:زد ادیسروش را تکان داد و فر قهی ینیبا غرش خشمگ حسام  

 

...!؟ یزنیبا توام سروش چرا حرف نم_   
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...شانه لرزان از خشم حسام گذاشت یبلند شد و دست رو اطیبا احت مهسان  

 

:کرد زمزمه  

 

...حسـام ... نگاه_   

 

...شد رهینم دار مهسان خ یو تو چشما دیقرار چرخ یبود ب دهیجونش به لبش رس گریکه د حسام  

 

زل زد و گفت  یدر چشمان عاشق شودی... چطور فکر کرد م دیلرزیهم عاشق بود ... تمام بدنش م مهسان

!؟یشد یلیل ی... مجنون بستین گرید   

 

:تمام  مهسان را بدست گرفت و گفت مهیافسار جمله ن سروش   

 

...خودشو برسونه یآتش نشان میصبر کن دیبا_   

 

بماند!؟؟ یدرهم گره خورد .... نگاهش در اتش باشد و او منتظر آتش نشان هیحسام درصدم ثان یها اخم  

 

...یهمه چ یگورو بابا ایهمه دن یانداخت گور بابا نیزم یرا دراورد و رو کتش  

.به سرعت به خودش اومد و دست دور حسام حلقه کرد سروش  

 

....خودکشی محض بودبه اون عمارت  رفتن  

 

...را گرفته بود اطیحسام کل ح یها ادیو فر نعره  
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.ادیاز پس حسام برب توانستینم ییبه تنها سروش  

 

...یرزم یمبارز هنرها نیو بهتر یبود ... شاگرد اول دانشکده افسر حسام  

 

.دیهمه افرادش رو مقابل حسام کش ادیفر با  

 

سر و بدن همه  یو رو دیباریانداخت ... باران به شدت م هیرو به گر یحسام بود که اسمون زمستون ادیفر

.دیچکیم  

 

.حسام خم شد یها زانو  

.وضوح شکست به   

 

...مهربان شهیمغرور هم نیا یبود ، برادر بود برا سروش  

 

.زدیکه نام عشقش را زجه م ی.. شکست ، از شکست برادر ختیر اشک   

 

.آتش شود یدور حسام را گرفته بودند تا مبادا وارد شعله ها یانتظام یروینفر از افراد ن هجده  

...!حسام هم از دست برود مبادا  

 

نگاه از دست رفت!؟ یحسام ب دنیفهمیم چه  

 

" لیســه  "  

 

.شدم داریاز خواب ب میزنگ گوش یبا صدا   
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...هنوز دوساعتم نشده بود که برگشته بودم خونه   

 

از چشمام رو باز کردم  یکیو بزور  دمیکنار تخت سمت خودم کش یعسل یرو از رو یحوصله گوش یب

...زنهیموقع داره زنگ م نیا یکدوم خوش ذوق نمیبب  

 

.تخت نشستم یتعجب رو با  

 

زدیموقع زنگ نم نیوقت ا چی...!!هسروش   

...چهار صبح بود یکاینزد ساعت  

 

:لب زمزمه کردم ریز  

 

حسام افتاده!؟ یبرا ینکنه اتفاق_    

 

:را کنار گوشم گذاشتم یدکمه سبز رو فشردادم و گوش باالفاصله   

 

!؟شدهیجانم سروش!؟ چ_   

 

التم افتادتشد ... قلبم به  یکیحسام  ادیخش دارسروش با فر یصدا  ... 

خونسرد شده!؟ شهیحسام هم ادیباعث فر یچ   

 

:به سروش گفتم کردمیکه لباس هامو عوض م یسرعت از تخت بلند شدم و درحال به   
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افتاده!؟ یحسام چش شده سروش...؟؟ چه اتفاق_    

 

و کت از دستم افتاد دیزد دستم لرز خیکه گفت تمام بدنم  یجمله ا با   

 

...نگاه فوت شده_   

 

  "حسام"

 

:رو مقابل سروش انداختم و گفتم پرونده  

 

رمیمن م_    

 

:بلند شد و گفت یدرهم رفته از رو صندل یبا اخم ها سروش  

 

...ادیسرت ب ییبال ترسمیم یتازه اروم شد نیبش_   

 

:شدم و گفتم رهیبهش خ یاحساس چیزدم و بدون ه یپوزخند   

 

...... نترس ادیکه سرم ب ستیبدتر از رفتن نگاه ن ییبال_   

ندازمیبه خطر نم تمیمامور   

 

...فرستادم رونیرو ب نمیهم فشردم و نفس سنگ یرو چشمامو   
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 سروش دست روی شانه ام گذاشت و گفت: 

 

 _برادرم مهم تر از ماموریتمه!

 میدونم درد کمی نیست هیچ حرفی نمیتونه از جانب من یا هرکس دیگه ای دردتو کم کنه!

 

.وارد اتاق شد یاتاق با دوتقه کوتاه باز شد و سرباز الغر اندام در  

.دمیدیهرکس تا به حال وارد اتاق شده بود م یبود و ترس رو تو چشما دهیهام لرز ادیاداره از فر کل  

 

:گذاشت و با من من گفت ینظام احترام   

 

...اوردم بدم بهتون چشویدر پارک کردن سو یرو جلوتون نیقربان بچه ها ماش_   

 

:گفتم رفتمیجا بلند شدم و همونطور که به سمتش م از  

 

یدرست به موقع اومد_    

 

تکان  یبه نشانه خداحافظ یدست زدیرو ازش گرفتم و بدون برگشتن به سمت سروش که مدام صدام م چیسو

..دادم و از اداره خارج شدم  

 

.به سمت آپارتمانم رفتم میمستق  

.طنتاشیبزارم که پر از خاطرات نگاهه ... ش یپا تو عمارت تونستمینم  

.دناشیکش خجالت  

...دناشیخند  

 

.دمیکش نییرو پا شهیش کالفه  
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.رو همانطور مشت شده مقابل دهانم گرفتم گرمیدست فرمان را نگه داشتم  دست د هی با  

 

حکمتت!؟ نهی!؟ اهیچه سرنوشت نیچشمام از دست دادم ... ا یجلو مویمهم زندگ یهمه ادما_   

 

:دیچیگوشم پ یتو یقانون یسرپرست ، پزشک یها حرف   

 

...نمونده تماما خاکستر شده یباق یزیادزیاز بدن سردار هم چ یحت میکرد یما تمام ساختمونو بررس_   

 

رو  شونیا لیمانده وسا یما باق دهینشون دهنده زد و خورد شد ختهیدفتر کارش ر یکه تو یاما مقدار خون 

...و ادیبدست ب یزیچ دیشا میفرستاد قاتیتحق یبرا  

 

:بود به سمتم گرفت وادمه داد لونیستاره شکل نگاه که داخل نا گردنبند  

 

همراهش پیدا شده بود هم درست مثل سردار سوخته بود با توجه به لکه های  گردنبند نیادختری که  _

ساله تنها خانوادش عمشه که چند  20یبه اسم نگاه ملک ینااش مربوط به دختر جو جهینت خون باقی مانده

!و به زودی خبر فوت برادر زادشون رو بهش میرسونن به خارج از کشور رفته یماه  

 

...شدم رهیباز کردم و به گردنبند خ مشتمو  

رو کنار اتوبان نگه داشتم از خشم تمام عضالتم منقبض  نیخوش رنگ نگاه مقابلم جون گرفت ماش یچشما

.ده بودش  

 

:کردم زمزمه   

 

بره ... ذره ذره جون تک تکتون رو  شیبه کامتون پ یزندگ زارمیتازه شروع شده ... نم یباز نیا_ 

...رمیگیم  
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***** 

 

  = شش ماه بعد =

 

 

!نقطه ده ینقطه مورد نظرم جمع کردم وماشه رو فشار دادم درست مرکز رو یرو تمرکزمو  

:دیپرسیم یکه رو به فرد زشیام نیتحس یسپس صدا دیاز دور به گوشم رس خیکف زدن ش یصدا   

 

!؟ (هیمرد ک نیمن هو هذا الرجل؟ ) ا_    

داره ( یباهر، كما تعلمون)عجب مهارت نجاح   

 

:که گفت دیبه گوشم رس یمرد یصدا  

 

بایافراد فر نیتر یو قو نیمرد حسامه از بهتر نیا_    

 

...حاال حسام ایداره ... اول برد یچه شانس بایفر_   

 

: زنی از بینشون زمزمه کرد   

 

!بعضیا با شانس بدنیا میان _  

 

:بلند شد خیش یصدا دوباره   

 

أنا حریصة على التحدث معها_   
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  (مشتاقم باهاش صحبت کنم)

 

...کنج لبم نشست یپوزخند   

زندان  یها لهیم تیبه من در نها اقتیبا اشت یدونی... خودت نم یموس خیمشتاقم باهات صحبت کنم ش منم

......بعد طناب دار کشهیانتظارتو م  

 

شانه ام نشست یرو یکه دست ستادمیا هیرو مجدد پر کردم و کنار بق خشابم   

 

.دمیابروم را باال انداختم و چرخ یتا  

:گفت زدیچنگ م شیکه در موها یدرحال ایبرد  

 

.!!بسته پهلوون ... پختم ییهنر نما_    

...دونیتو م میازت خوشش اومده ... وقتشه بر خیش  

 

زمزمه کردم گذاشتمیم زیم یکه اسلحه رو رو یتکان دادم و درحال یسر :  

 

.یپزیکمتر م یکوتاه کن شونتویپر یزلفا نیاگه ا_   

...!لینه منج هیدوب نجایا  

 

:رفت و گفت یغره ا چشم  

 

...حرفشم نزن_    

...من شو یموها الیخیب  
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:به نشانه تاسف تکان دادم و گفتم سر  

 

!؟ هیچ خیبرنامه ش_    

 

...برده و مواد یایو ماف یایقاچاقاچ نیجمع کردن بزرگتر یبزرگه برا یمهمون هیفعال مشغول تدارک _   

..ذهنش مشغول توعه شتریب   

...دهیبهت م یهر چقدر هم که بخوا یبمون یدوب یتو نجایبده تا ا یهمکار شنهادیبهت پ خوادیم  

 

.دمینفس سر کش کیخدمت به سمتم گرفت  شیکه پ یزدم و شربت پرتقال یپوزخند  

:و افراد دورش اشاره کردم و لب زدم خیسر نامحسوس به ش با   

 

ان!؟ کارهیچ اشیدوروربر_    

 

بهشون  خیبه باال ماالها برسن هرچند ش خوانیم خیش قیاز طر شیرینی اندور یمگسا ستنیمهم ن ادیز_ 

...دهینم تیاهم  

 

تر کینزد میبر_   ... 

 

بدو بدو به سمتمون اومد و با  یخدمتکارجوان میبزن یحرف نکهیقبل از ا میرفت خیتکان داد و کنار ش سر

:وحشت گفت  

 

خان، تلك الفتاة مرة أخرى االنتحار یموس_   

کرده یخان ،اون دختره دوباره خودکش یموس ) !)  
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:گفت ارشیبه سرغت قرمز شد و با اشاره به دست خیش   

 

أرید أن الفتاة على قید الحیاة_   

( خوامیاون دختر رو زنده م  ) 

 

:رو به من کرد و گفت سپس   

 

...أمان الفتیات المارقة اإلیرانیة_   

( یرانیسرکش ا یامان از دخترا  !!!) 

131پارت_  

 

:که گفت مینشست اید با بردکنار خودش اشاره کر یصندل نیتر کیدست به نزد با  

 

 فیتعر شهیقدم نم شیقدمم پ هیاما  دمیخر نیخودتون که به عنوان برده فرستاد یدرواقع از دخترا_ 

...دهیکه نم دهیاما پا نم دمشیبودم و خر دهیشن دیکه چندبار فرستاده بود یباکره ا یدخترا  

 

:نثارش کردم و زمزمه کردم یدلم کثافت تو  

 

...میفرستیرو براتون م گهید یکیاگه قانع نشد  کنهیم یدگیبهش رس ایبرد_   

 

:باال انداخت و گفت ییابرو   
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...مثل اون بتونه جذبم کنه یهر دختر کنمیفکر نم_   

 

کالفم کرد ایخند برد شین   

 

:بحثو بدست گرفتم و گفتم افسار  

  

...رانیبرگردم ا گهیهفته د یبرا خوامی... م میبه هرحال از بحثمون دور نش_   

...نمیرو تا اون موقع بب میکه خواست ییجنسا دوارمیام  

 

:هدف در هوا تکان داد و گفت یرا ب شیهول شده بود دست ها یکه حساب خیش  

 

...یبمون شتریپسر من دوست دارم ب هیچه عجله ا_   

 

:حرف بزنم دستشو باال اورد و گفت نکهیاز ا قبل   

 

رفتن ایموندن  یپس فردا بهم بگو برا یبعد از مهموناالن نگو نه ... نظرتو _   

 

.حرف سر تکان دادم و از جا بلند شدم یموندن نظرمو عوض کنه ب یبرا تونستینم یزیچ نکهیا با  

:خورده بود گفتم وندیابرو هام پ نیهمون اخم که ب با  

 

...نمتونیبیموقع شام م میدار ازیبه استراحت ن ایمن و برد دیببخش_   

 



 

 
279 

با غر  ایبرد میحرکت کرد خیش ییو طال دیبه سمت عمارت سف ایبرامون بلند شدن همراه برد هیو بق خیش

:غر گفت  

 

...ناموس یانگار جز مال و اموالشه کثافته ب زنهیحرف م ای ایرانیاز دختر یجور هی زنهیحالمو بهم م_   

 

رفتم که متوجه دختر  یورود یفرو بردم و به سمتم پله ها میو نخ دیشلوار سف بیج یتو الیخ یب دستمو

...بود ستادهیپنجره طبقه دوم شدم پشت به ما ا یلبه ها یرو  

 

:زد ادیفر ناگهان   

 

...نییپا کنمیوگرنه خودمو پرت م دییایجلو ن_   

 

نمشیکنجکاو شدم به سمتش برم و بب شتریب ایبرد یصدا با  :  

 

!؟ گفتیم خیکه ش ستین یدختر همون نیا_   

 

...داشت یفیخش دار بود و چثه نح یدختر حساب یصدا  

ها دستشو به سمتش دراز کرد و محکم مچش رو در دست  گاردیاز باد یکیکنه  یبتونه کار نکهیاز ا قبل

  گرفت

 

...باغ رو پر کرد یپر از ناله دختر فضا ادیفر   

.پنجره بسته شد سپس  

 

:صحنه مقابلش قرار گرفته گفت ریکه مشخص بود تحت تاث ایبرد   
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.سوزهیدلم براش م_   

 

.کردم تیو همه رو روبه باال هدا دمیدستم رو داخل موهام کش الیخیب  

 

خارج  رانیبا خواست خودشون خواستن از ا شنیفرستاده م بایکه از گروه فر یینسوزه ... همه دخترا_ 

و با عرب ها باشن! شن  

 

.فرق داره یکی نیا گهیبهم م یحس هی_   

 

:گفتم ایرو کالفه فوت کردم و رو به برد نفسمبا اینکه حس من هم همین بود    

 

نمونده یبه اون مدرک لعنت دنیتا رس یزیچ ایکارمون تمرکز کن برد یفقط رو_    

 

.زمزمه کرد یباشه ا رلبیو ز دیکش یکالفه ا پوف  

 

*** 

...رو دور کمرم بستم ییو طال دیابو بستم و حوله سف ریش  

 

قطرات  نیهم کنهیکه التهاب درونمو کم م هیزیباشه اما تنها چ یوانگیموقع شب د نیدوش گرفتن ا دیشا

...سرد ابه  

 

...بدجور کالفم کرده دمیکه د یخواب   

...خواستیو ازم کمک م ختیری.. کنارم نشسته بود اشک م نگاه  
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...دورتادورمونو گرفت شیدستام گرفتم که ات نیقرص صورتشو ب  دمیکش شیشمیابر یموها یدستمو رو   

 

...چشمام یجلو سوخت  

به سمتش دویدم اما دورم پر از پیچک شد و بهش ...وار به سوزش افتاد وانهیقرارم د یباز هم قلب ب 

 نرسیدم!

 

رفتم رونیتن کردم و از اتاق ب یو گشاد یو شلوار نخ شرتیت   

 

شدم متوجه حضورم شد و از  کیکه نزد یکم شدیم دهید یفیگرفتم دختر ظر شیاشپزخانه رو در پ ریمس

...دهیلرزش بدنش متوجه شدم ترس  

 

..که دیترس چرخ با  

مشخص شد دیتابینور کمرنگ ماه که داخل اشپزخانه م ریاش ز چهره  

 

:نفس رو فوت کرد و زمزمه وار گفت دنمید با  

 

خدارو شکر_   

 

دمیدستامو از پشت در هم قفل کردم و ازش پرس شینبودم اما با زمزمه فارس کنجکاو  : 

 

!؟یکردیم کاریچ یداشت_   

 

.چرخوند چشماشو   
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:لب زدمصدام یتو ینرمش چیدو قدم به سمتش برداشتم و بدون ه  کنهیبود داره فکر م معلوم  

 

...یبمال رهیفکرشم نکن با دروغ سرمو ش یحت_   

 

:و با تته پته گفت دیدستاشو درهم تنترس بدنش به لرز افتاد  از  

 

یچیبخدا ه_    

..اقا بردمیغذا م کیبرا خانوم کوچ داشتم   

 

:دمیکش شمیبه ته ر یهم فشردم و دست یرو چشمامو  

 

..گفتم دروغ نگو_    

...موقع شب نیا  

 

به خانوم  گهیکنه  ازمون خواسته تا هفته د هیتنب شونویا  نکهیا یخان برا یاقا ، موس گمیبخدا راست م_ 

...میغذا ند کیکوچ   

 

!؟یدیپس چرا بهش غذا م_   

 

...پاکه یلیگناه داره ، خ کیبخدا خانوم کوچ_    

ادیسرش ب ییبال ترسمیم خورهینم یاصخ زیاوردنش چ رانیام از ا یوقت از  

کنهیم تیاذ کویهم خانوم کوچ کشهیبراش غذا بردم هم من م دیخان نگ یتوروخدا به موس    
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.کالفه و خستم کرد شیچونگ پر  

.که مهم بود هدفم بود یزی... تنها چ زدمیحرف نم شیراجب مسائل شخص یمن با موس یطرف از  

 

.دمیضرب ان را نوش کیو  ختمیخودم ر یبرا یاب وانیل   

 

:لب زدم یبا سرد دمیاز اشپزخانه خارج شم چرخ نکهیاز ا قبل  

 

...شه داریب یکس نکهیزودتر کارتو تموم کن قبل از ا_   

 

از اشپزخانه خارج شدم  و به سمت اتاقم رفتم سپس . 

 

* 

 

...اون شب گذشت یروز دو  

 

صبرانه منتظرش بودم  یبرپا کنه ب یبزرگ یبهمون گفته بود قرار بود امشب مهمان یکه موس یحرف طبق

...شدیم یموس یحرکت ها یافشا یبرا یمدرک بزرگ یمهمان نیا  

 

:باز شدن در گفتم با  

 

یمهمون نیبگو چخبره تو ا نی... بش یموقع اومدبه _   
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:اش زد و گفت یقهوه ا یدر موها یلب تخت نشست چنگ دیرسیکه کالفه بنظر م ایبرد  

 

...باشه اما یرسم یمهمون هی کردمی... من فکر م شهینم نیبدتر از ا+   

 

کردن  زی... اون عاشق سوپرا یکن دینبا یموس خیش یها یدرباره مهمون یفکر نیوقت همچ چیه_ 

  مهموناشه

 

حرص زمزمه کرد : با  

 

..ببرن زاشویسوپراغریزشو مردشور خودشو _   

 

:گفتم کردمیم کسیف میمردونه مشک رهنیپ یرا رو میتونیکه کروات ز یدرحال  

 

..خب_    

هست!؟ یچ زیسوپرا نیا  

 

.شبه هی یده سیسرو یباکره برا یدخترا_   

 

.کروات ثابت موند یرو دستم   

 

:دمیبه سمتش چرخ دیلرزیکه از خشم م ایبرد یصدا با  

 

یتو مختار کنمیشرکت نم یمهمون نیمن تو ا_    

 

:و گفتم دمیکه بازوشو به سمت خودم کشبره رونیاز در ب خواست  
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ایبرد میکنیشرکت م یمهمون نیهردومون تو ا_    

 

:رو چنگ زد قمیو  دیچرخ تیبهت و عصبان با  

 

 !؟ همخواب یکی از اونا شم؟ اونوقت چه فرقی با اونا داریم ؟چه فرقی با یه متجاوز داریم یخوایاز من م_

هزاریم بگی به خواست خودشون اومدن دوبی خیلی بهتر از من میدونی اونا دختــرن!با احساسات 

 دخترونه!

 

...دمیکش نییپا قمی یدستش رو از رو هردو  

:فتمحال آرام گ نیمحکم و در ع   

 

ایبه خودت ب ایبرد_    

...یاز اون دخترا باش یکیمجبورت کنه با  تونهیکس نم چیه   

.باش و بهم اعتماد کن آروم  

 

..و تا گردنش ادامه داد و در هم  قفل کرد دیش چنگ کشو بلند پرپشت یدستانش را در موها   

 

تکان داد به سرعت درب اتاق را باز کرد از اتاق خارج شد و  یرا محکم و پر حرص فوت کرد سر نفسش

.دیان را محکم بهم کوب  

 

.به مچم  از اتاق خارج شدم یرو با چند ال تا ارنج باال زدم و با بستن ساعت چرم مشک رهنمیپ یها نیاست  

شدیکامال حس م گاریالکل و س یو بو دیرسیواضح  به گوش م یقیکر کننده موس یطبقه دوم صدا نیهم از   
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امد و هم قدم  رونیاز اتاقش ب ایبه طبقه اول حرکت کردم که برد یمنته یمحکم به سمت پله ها یقدم ها با

.را برداشت شیبامن گام ها   

 

.کالفه است حرکاتش مشخص بود  از  

.بودم انقدر کالفه و سرگردون باشد دهیشش ماه ند نیا   

 

.هیبود هنوز هم عصب معلوم  

:شلوارم فرو بردم و گفتم بیدستانم را در ج ستمیبا ا نکهیا بدون  

 

شده یبرات عاد زایچ نجوریا یکار کرد بایهمه مدت که با فر نیبعد از ا کردمیفکر م_   

 

کنمیرو نابود نکردم و نم یدختر چیبودم و شدم جسم و روح ه یمن هر اشغال_   

 

بدون لبخند  دمیبودند د ستادهیا یدیبلند و سف هیپا زیکه دور م بایو فر خیپله ها سروش رو کنار ش یباال از

...ستادمیبه سمتشون رفتم و کنار سروش ا  

 

:دمیجلب شده رو به سروش پرس ایبه منو برد ایلیتوجه خ دمیفهم  

 

رد شد؟ یمحموله به خوب_    

 

:سرتکان داد و گفت سروش   

 

.شرفتیپ یکرده بود یزینبود همونطور که برنامه ر یمشکل چیاره ه_   
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دمیگره خورد و به سمتش چرخ شتریب میاخم ها خیش اریشاد دست یصدا با   

 

هیواقعا باور نکردن شرفتیهمه پ نیشش ماه ا یتو_    

 

:کرد و گفت یبلند قهقه  

 

...حسامرو به ماهم بگو تتیراز موفق_   

 

:گفتم خیزدم و سر چرخاندم رو به ش یپوزخند  

 

...انتظار نینشم از ا دینا ام دوارمیام میتا امروز صبر کرد دیهمونطور که خواست_   

 

:گفت عیاز حرفم هول شده بود سر یکه حساب خیش  

 

...دمیقول م یشینم دیمطمن باش نا ام_   

 

بود برداشتم و مشغول صحبت با  ستادهیخدمتکار که کنارم ا ینیاز س یتکان دادم و شراب قرمز یسر

.شدم ایسروش و برد   

 

.کردندیم تیرا به باغ هدا یو افرادش عده ا خیکه ش یبه طور شدیمهمان ها اضافه م تیکم به جمع کم  

:گوش سروش زمزمه کردم ریز  

 

همه دعوت کرده!؟ نیچخبره ا_    
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:با لبخند زمزمه کرد سروش  

 

هیچشم تو هم چشم_    

 

:گفتم یو با لحن محکم دمیدر هم کش اخم  

 

االن وقت شوخیه؟...سرووش_   

 

:محو شد و گفت لبخندش  

 

دونفر  بزرگ و بزرگ تر از دفعه قبل  نیا یایرقابت داره هربار مهمون خایاز ش یکیبا  گمیم یدارم جد_ 

..شهیم  

...به نفع ماس نیا البته   

 

...هم خارج کننده راننیا هکه هم وارد کننده ب یستادیو درشت ا زیر و ساقی یتا قاچاقچ۳۰۰ نیب االن  

 

پوشش دارن ریرو ز کیبزرگ و کوچ یاز کشوار یلیو خ هیهمسا یکشورا شنیمحدود نم رانیفقطم به ا    

 

:گفتم ایتکان دادم و رو به برد سر  

 

!؟ستین بیعج کمی خیبه نظرت ش_   
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:رو به سروش گفت یلحن مرموز با  

 

..ستین یا گهید بیعج زیچ لرزهیدستو دلش داره م یهول کرده در بر یچشمشو گرفت_   

 

.با سروش قهقه شان به هوا رفت همزمان  

 

!این دو کنار هم فاجعه بودند...به هردو زدم یمحکم بایتقر یکردم و پس گردن یاخم  

دمیبه سمتش چرخ دادیکه همه افردا داخل سالن رو مخاطب قرار م خیش یرسا یصدا با   

 

بزرگ  زیسوپرا هیامشبم  یمثل روال هر مهمان گمیمجدد سالم و خوش امد م زمیعز یدوستا و برادرا_ 

 دارم

 

اشاره کرد که درب بزرگ  نشیاز محافظ یکیکف زدن مهمان ها دستشو بلند کرد و با لبخند به  یصدا با

.رنگ گوشه سالن را باز کرد یمشک  

 

:زمزمه کرد ایبرد  

 

...خان یموس خیبزرگ امشب ش زیسوپرا نمیا_   

 

یرانیباکره و ا یدخترا  !! 

 

و ختیریکه اشک م یشده بود بر دختر خینگاهم م دمیشنیرو نم ایبرد یصدا   

دادیهم فشار م یبرو مرطوبش رو یچشما  
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.شد رهیباز کرد و به سالن خرو  شیخاکستر یچشما یوقت دمیکشیقسم بخورم نفس نم حاضرم  

:محکم نگه ام داشت و گفت ایبه خودم اومدم و خواستم به سمتش برم که برد ایبرد یبا تکان ها   

 

داداش من..!؟ یکنیم ریکجا س_    

تو !؟ یشد یک طلسم  

 

:که مثل من متوجه اش شده بود با تعجب زمزمه کرد سروش  

 

ممکنه ... چطور امکان داره!؟ ریغ_   

همه شباهت!؟ نیا   

 

:که وجودمو به لرز در اورده بود گفتم یو باخشم دمیکش رونیب ایاز دست برد بازومو  

 

نمشیبب کیاز نزد خوامیم_    

 

.دمید خیش یدست ها ریرو اس دشیو سف فینح یکه بازو دمیچرخ  

.بلند به سمتش رفتم یگام ها با   

 

.کند کنارم قدم برداشتن یتعجبش را مخف کردیم یکنجکاو و سروش که سع یبا چهره ا ایبرد  

 

:دمیشنواضح تر صداشو خیمان کنار ش دنیرس با  

 

...گروه گذاشته !؟ مگه نگفتم مال م نیا نیدخترو ب نیا یکدوم احمق_     
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یموس خیش_   

 

.دیبه سمتم چرخ زدیکه حاال برق م ییصدام با چشم ها دنیشن با  

 

.نگاه هم پر از تعجب بود یچشم ها حاال  

 

:گفتم یمحکم یصدا با  

 

جدا کنم !؟ مویدختر انتخاب تونمیم_   

 

:با خودش کرد دستهاشو باز کرد و گفت یچه فکر دونمینم  

 

البته...! البته_    

دنیاموزش د نیهم یبرا نایانتخاب کن و بردار ... ا یکه دوست دار هرکدوم   

 

..کردمیحس م یمحکم قلبم رو به خوب ضربات  

...!؟ دنید آموزش  

!کردمیاالن گردنشو خورد م نیوسط نبود هم تمونیمامور یپا اگه  

 

:لب زدم شیخاکستر یتو چشما رهیو خ ستادمینگاه ا یرو روبه  

 

خوامیدخترو م نیا_    
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:رفت و گفت نیلبخندش از ب ممیتصم دنیبا شن خیش  

 

...  خورهیسرکشه به درد امشبت نم یلیدختر خ نیا_   

 

اما اگه شما با تصمیم من مشکلی دارید بحثش جداست! خوامیامشبم م یدخترو برا نیمن هم_   

 

.حس کرد شدیکامال م دیلرزیبدنش م تمام   

 

:که انگار کالفه شده بود سر تکان داد و گفت خیش  

 

!؟ینگاه بنداز هیبه بق یخواینم_    

...دمیم نانیاطم  

 

...برگردیم وامشبم پس بهتره ما یببرمش برا تونمینه ... اگ نم_   

 

:با عجله گفت خیش  

 

نه نه مال تو_    

 

:شد و گفت رهیخ گهید ی، به دخترا دیکش یکالفه ا پوف  

 

ببرن برات امادش کنن گمیخب م یلیخ_    
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...کنارم باشه یتا اخر مهمون خوامی... م ستین ازین_   

 

گرفتم و مچش  رو  نشیغمگ یها یچشم از خاکستر رهیتا کنارم قرار بگ دمیبه سمت خودم کش بازوشو

:گفت خیش اریکه دست دمیگرفتم و همراه خودم کش  

 

میهم داشته باش یگپ و گفت هیکه راجب محموله  میایبهتره ماهم همراهتون ب_    

 

:گفت ایبه سرعت استقبال کرد و روبه برد خیش  

 

یرو انتخاب کن امشب تنها نمون یکیجوون تو هم _   

 

:دستاش مشت شد و گفت هیصدم ثان تو  

 

...ومدیکدومشون خوشم ن چیاز ه_   

 

.متعجب شدند ایو همراهانش از پاسخ برد خیش  

 

ال شکل قرمز که کنار بار ته سالن بود حرکت کردم  یاز جوابش زدم و به سمت مبل ها یکوچک لبخند

.دنبالم حرکت کردن یو همراهانش همگ خی،ش و دختری که برای حواس پرتی انتخاب کرد ،سروش ایبرد  

:زمزمه کردم دیلرزیگوش نگاه که م ریز  

 

من ینترس کوچولو ینیبیکه م ینترس از حسام_    
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.کرد اما لب باز نکرد شتریدستام ب یدستاشو رو فشار  

و همراهاش نباشه نشوندم خیش دیکه تو د یمبل نشستم نگاه رو کنارم جور یرو نکهیمحض ا به  

.قاب گرفته بود یروم سیتند کیرو مثل  کلشیکه تنش بود ه یباز و کوتاه لباس   

 

..کردیتر م یمنو هر لحظه عصب نیو ا کردیو خوش تراشش م دیسف یپاها خیهارو م یلینگاه خ و  

 

.درباره محموله بزرگش کرد فیهم با لبخند شروع به تعر خیبا پخش اهنگ داخل سالن ش همزمان  

!نگاه رو محکم نگه داشته بودم  یحرفاش تمرکز کردم و از طرف یرو یسخت به  

...دمیترسیم  

.... من اره  

..دمیباشه ترس ایبودنش رو نکهیاز ا دمیترس مانینر حسام   

 

...شدن رهیخ ایهمه به منو برد خیش یتموم شدن حرفا با  

 

:گفت یبا مکث کوتاه ایبرد  

 

اما ماهم  ستین یکه جنس شما مرغوبه شک نیبدم ... در ا ینظر قطع تونهینم نمیکه محمولتونو نب یتا وقت_ 

.میروش کار خودمونو دار   

 

:تکان دادم و گفتم سر  

 

..میدیکاراشو انجام م ایبرد دیی... با تا دیبازد یفردا بره برا ایاگه محموله امادست برد_   

 

..استقبال کرد شنهادمیاز پ یبا خوشحال خیش  
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 یک ساعت گذشته بود که 

.دیلرزیشده بود و باز م رهیبا ترس بهم خ دمیجا بلند شدم و دست نگاه رو هم کش از  

.میسر تکان دادم و از جمعشان جدا شد هیو بق خیبه ش رو   

 

به سالن نداشت اما  دیکردم و به سمت طبقه دوم و اتاقم رفتم خوشبختانه پله ها د یط یهارو به ارام پله

.بود نیعمارت پر از دورب یبه جا یجا  

 

.صدا همراهم وارد شد یاتاقم شدم و نگاه هم ب وارد  

 

  نگاه

 

وقفه خودمو در اغوشش انداختم یکه ب دیمحض بستن در بسمتم چرخ به   

.حصار کرد فمیو ضع یمحکم به دور بدن زخم دستاشو  

 

.دمیتمام وجود عطر تلخشو نفس کش با  

کرد سی... و صورتم رو خ دیچک میگونه ها یبه سرعت رو مدلتنگ یاشکها  

 

...اسمش بود ارمیبه زبون ب خواستمیکه م یزیچ نیتر نیریاز دو روز حرف نزدن ش بعد   

:صدام پر از بغض بود  و خشدار زمزمه وار لب زدم اما  

 

حس.. حسام_   

 

:زدم نشست  ... کنار گوشم زمزمه کرد خیپوست  یگرمش رو یگردنم فرو برد لب ها یتو سرشو  
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!؟عمر حسامجان حسام !؟ _   

 

...نجایتوروخدا ...منو...ببر... توروخدا .. از ا_   

 

:صورت اشک الودم شد رهیام داد و خ هیپشت در تک وارید به  

 

 تونهینم یزیچ چیه نباری... ا زارمی... نم یبمون نجایا زارمینم یعل ی...به وال خورمی...قسم م برمتیم_ 

..خودت یحت رهیتورو ازم بگ    

بخوان سنگ بندازن و تورو ازم  ایاگه کل دن یو اسمون جا به جا بشه حت نیاگه زم ینگاه حت یتو مال من 

...دمیدستت نم ازدیگه   رنیبگ   

...یکه مال من باش ی....اگه خودتم نخوا یحت  

 

:چونه لرزان دستانم را دو طرف صورتش قاب گرفتم و زمزمه کردم با  

 

ییتو هر تپشش تو ینخوادت ... وقت تونهیقلبم نم_   

 

:دمی)احمد( رو از پشت در شن خیمشاور ش یقفلم کرد که صدا واریخودشو د نیب  

 

!؟یایب قهیچند دق شهیباهات صحبت کنه ... م یزیچ هیراجب  خوادیم خیحسام ش_    

 

.احمد تمام تنم به لرز افتاد یصدا با   

 

:شده بود گفت رهیخ میهمانطور که در چشم ها حسام  
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بعد ی...بزاره برا تونمیاالن نم_   

 

...بود بهت خبر بدم فمیمن فقط وظ ادیخودش م یعجله داره اگه تو نر خیش_   

 

:که رفته با ترس زمزمه کردم دمیقدم هاش فهم یصدا از  

 

باال ادیم خیحسام !؟ االن ش یکنیم کاریچ_   

 

 

:شده بودگفت رهیو همونطورکه به لب هام خ  ستادیام ا نهیبه س نهیپشت کمرم قفل کرد . س دستامو  

 

نهایت گردنشو میشکنم به خاطر بالیی که سرت اورده!_ ستیبرام مهم ن    _ 

کنمحست  خوامیم    

 

...با تمام وجودم خواستمشیم منم  

 

.شده بود دهیازم دزد رحمانهیکه شش ماه ب یبه ارامش دنیرس یبراداشتم... ازیبهش ن   

دستش در برم که محکم تر نگهم داشت ریتقال کردم تا از ز اما   

شد دهیلب هام کش یاز چشمام رو نگاهش   

 

:شد و مماس لب هام لب زد کیبهم نزد سرش  

 

.ادیکس حق داره داخل ب چینه تو و نه ه رمیاتاق م نینه من از ا دمیطعمشونچش یوقتتا _   



 

 
298 

 

ن را با خشونت و و درع شیبهم بدهد لبها اجازه مخالفنر  نکهیاز ا قبل لبهام   یحال پراز احساس رو  تر

. گذاشت و به حرکت دراورد   

 

. شد بسته شد  ر یکه به دلم رساز   ارامشر  نیتر با لمس ش ار یاخت یر  چشمانم  

 

که   ی، درست مثل تشنه ا د یرو محکم به سمت خودش کش میرو از پشت کمرم رها کرد و پهلو ها میدستها

.. شده ابتر بعد از مدت ها س  

 

. میپشت رسهم در به خودمون اومد یتقه ها یچقدر گذشته بود که با صدا دونمینم  

 

: لبم کمرم رو رها کرد و به پشت رسم اشاره کرد و گفت یرو  با بوسه کوتایه حسام  

 

امیمنتظرم بمون تا ب_    

 

: پر حرارتش گذاشتم و زمزمه کردم یدستا یلرزان و رسدمورو  یدستا  

 

نرو ... توروخدا تنهام نزار_    

 

: قاب گرفت و گفت صورتمو   

 

گردمیبهت قول دادم ... حسامه و قولش برم_   

 

. ان نشستم یو رو  دمیپاهامو به سمت تخت کش سخنر  به  
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وع به باز کردن دکمه ها قهیاز چند دق پس . کرد   هنشتر پ یحسام وارد اتاق شد و بدون حرف رسر  

 

: تخت بلند شدم و قدم به قدم عقب رفتم یرو  از   

 

ــعیه ؟کـــنن ی... مکــــی... م کار یچــ.. چــ_    

 

. ستاد یبه سمتم اومد و مقابلم ا حرفن  چیه یر  حسام  

 

: گوشم گذاشت و زمزمه کرد   یرا رو  شیشد لبها خم  

 

...! نهیاتاق پر از دورب نیچهار گوشه ا_   

ن دورب خیشدم افراد ش وارد مهموین  وقنر  ... من یکارا  دنید ینصب کردن برا تر  

 

. د یبه الله گوشم زد و رسشو عقب کش داغن  بوسه  

 

: ترسانم شد که لب زدم یدرچشم ها هتر خ  

 

!؟میکن  کار یچ یخوایم_   

 

: زد و گفت نن یتر ش لبخند    

 

اروم بایسر  خوامیفقط م_   

  

. را دور کمرش حلقه کردم میانداخت که ناخداگاه پاها میپاها ر یز  دست  
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 هیکه با   کردمینگاه م شیپاهاش گذاشت با تعجب به کار ها یتخت نشست و منو رو  یرو  اطیاحت با 

. تخت خوابوندم یچرخش رو    

 

ن را کند و از تخت پا هنشتر پ ... انداخت که یتر   

 

. خطر کل خانه را فرا گرفت ر یآژ  یصدا  

لب زمزمه کردم ر یز  :  

 

. آتش_   

 

. شدم هتر خ کرد یبه اطرافش نگاه م یترس به حسام که با خونرسد با   

 

: زد و گفت یلبخند فتادهین اتفافر  انگار   

 

ن  یی چشما ارمیحق نداره به اموال من چشم بدوزه درم کش_   . رو که رو اموال من زوم کتن  

ن برسه بخوان با دورب چه ! نتر نظرش بگ ر یز  تر  

 

ن گونه ها گرم ... کردمیحس م را به خویر  میشدن و رنگ گرفتر   

 

بود دهیبود و به تنم چسب سیلباس منم خ اتاق حنر  لیوسا تمام   

 

کوچک کل خانه   یاتش سوز  کیداخل سقف ها کار گذاشته بود با  خیکه ش  نر یامن ستمیبه خاطر س 

. شد یم یار یآب  
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...! شده دهیشدن و جشن به گند کش آبکشر  حسایر  خیش یمهمان ها چارهیب احتماال   

 

جدا  وار یرو بپوشونم که حسام باالخر از د سمیتخت بدن خ یرو  یو خاکستر  د یسف کردم با روتخنر   سیع

نگاهم کرد هتر خ هتر و خ ستاد یا شیدرجا کرد یدر دستانش جابه جا م دو قطعه صاف و مشیک کهیشد و درحال  

!! 

 

ن تحس برق ن و درع تر منده اش دلم را لرزاند  تر . حال رسر   

محکم و بلند به سمتم قدم برداشت دستم را به سمت خودش   یگرفتم با قدم ها  ر یو رس به ز  دمیگز   لب

. بلند شدم که به ارایم  د یکش  

 

دم که انگشت اشاره اش را رو  میدندان ها ر یز  شتر یرا ب لبم  میو ان را از حصار دندان ها د یلبم کش یفرسر

. خارج کرد    

 

. درحال سوزشم یداخل کوره ا کردمیحس م میلب ها یلمس دستان گرمش رو  از   

 

. و به خودش چسباند  د یچیدستش رو دور کمرم پ هردو   

ن که  چشمانش ب  همانطور  : در نوسان بود زمزمه کرد  میچشم ها و لب ها تر   

 

االنم دلم خواست حقو دارم  ...!!حنر  نیفقط من ا یتر گیباشه که اموال منو گاز م یباره اخر _   

 

: زمزمه کردم جر یلحظه باگ هی  

 

 دلت گاز خواست!!؟ _

 

د وبا گاز   شتر یشد منو ب لینشسته بود کم کم به قهقه تبد شیلب ها یکه رو   کوچیک  لبخند  به خودش فرسر

: به الله گوشم زمزمه کرد  کوچیک  
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تر اره دلم هوس کرد گازشون بگ_   

  

.. شد  میموهام فرو کرد مشغول لب ها یدستشو تو  دمیکه کش  نن یه با   

: زمزمه کرد  نمییاز لب پا گاز کوچیک  با    

 

... بزنم شیعمارتو ات نیکل ا  تونمیکه ازت گرفتم م  یهمه انرژ  نیبا ا_   

 

.. یباز  شیتو کار ات یزد_   

 

!؟یاز من دار  ... چه توقیع تو جرقش بایسر  وقنر _   

 

  " حســـام"

 

رفتم و مقابلش  خر یبه سمت ش شد یتر م قیام عم شاین یپ یکه هر لحظه رو   محکم و اخیم یقدم ها با 

ستادمیا   

 

ن از سالن خارج م شیمهمان ها تمایم ن بابت اتفاق  و همراهانش سیع خیو ش شدنیبا غر غر داشتر داشتر

ن   افتاده عذر خوایه . کتن   

شانه اش زدم یو رو  ستادمیدو قدم بلند پشت رسش ا با   

 

... لبخند مزحکش ظاهر شد  دنمیو با د برگشت  

 

ن دورب . د یو بدنش لرز  د یکه تو مشتم بود مقابل صورتش گرفتم به وضوح رنگش پر   یی ها تر  
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ن وحشت زده اش دستم رو خم کردم و دورب یچشم ها مقابل . افتاد  شیپاها یها جلو  تر  

: گفتم  یخونرسد یصدا با   

 

!؟با خر طرفن  یفکر کرد_    

!؟کنن یو چک م مانینر  حسام   

 

ن یو رسوش  م ا یبرد ن هم یبرا شمیمنفجر م گهید هیتا چند ثان دونستر  ستادهیا خیهمونطور که پشت رس ش تر

ن و لب زدن  یرا رو  شانیبودن دست ها : گوششان گذاشتر  

 

حاال داد بزن_    

 

: خم شدم و گفتم ارشیو دست خیصورت ش یاز کارشان خنده ام گرفته بود تو  نکهیوجود ا با    

 

... معامله فسخه_     

. د یخودتون کند یبا دستا گورتونو   

... تک تک تونو  شونمیم اهیخاک س به  

 

: و رسوش گفتم ا یبه برد رو    

 

رانیا میگردیبرم_    

... د یش اماده   

 

. با پوزخند رس تکان دادند و به سمت باال رفتند  خیدو روبه ش هر   

. ستادمیپله اول ا یقدم رو  با   

: و گفتم دمیچرخ  
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ه رو هم م_  میاون دختر ... تر  

 

: روشن کردم  به رسعت و با خشم گفت تیکتر   خیش ر یز  انگار   

 

عمارت  نیزنده از ا د یتونیشمام نم مونهی! نه تنها اون م مونهیمعامله فسخ شد اون دختر م نیحاال که ا_ 

دیبر  ونتر ب   

ن  یمحافظا تمایم خیکنم با اشاره ش  حرکنر  نکهیاز ا قبل ! داخل سالن اسلحه هاشونو به سمتم گرفتر   

 

. را به سمتم نشونه رفت و گفت و کوچیک یی با پوزخند کلت طال احمد    

 

. نبوده خود یب مانیاز حسام نر  د یو تمج فیهمه تعر  نیحقا که ا کنن   دا یپ نارو یدورب توقع نداشتم بتوین _   

 

شدیتر م قیهر لحظه داغ تر  و عم تیاز عصبان میها نفس   

 

ن دستام شد که رسوش و برد از محافظا به سمتم اومد و با طناب نسبتا کلفنر  یکی از پله ها  ا یمشغول بستر

ن پا ... دنیکش  ونتر ما به رسعت تفنگاشونو ب تیوضع دنیاومدن و با د یتر   

... دهیفا یر  دنشونیمحافظ مسلح داخل سالن بود و اسلحه کش ستیب با یتقر   

 

... ام گرفت شاین یپ یبهشون زد و کلت رو رو  یپوزخند احمد   

 

ن مغزشو پخش زم_  کنمیم تر   

 

: د یغر  ا یبرد   
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کنن یم یباز  تر با دم ش یدار _    

ن بفهمن نم امکیو س با یفر  .. زنده بموین  ارنتر  

 

: زد و گفت یقهقهه بلند خیش  

 

بفهمه ستیقرار ن کش_     

 

ن من که زنداین   وقنر  تا  دیکن  گفتم اطاعت یم  هرخی  تر  

 

  " نگاه "

 

ن بغلم گرفته بودم و دائم طول  و عرض اتاق را قدم م ر یز  دستامو  دمتر   

وارد اتاق شد نبیدر اتاق باز شد و ز  که   

  خیو ش  کردمیم نافرماین  خیبود تمام مدت که از دستورات ش و مهربوین  با یز  دختر 
ی

شب ها  داد یم بهم گرسنیک

کردیو زخمامو پانسمان م اورد یبرام غذا م واشیکی  

: زمزمه کرد  ناراحنر  با   

 

ادیباال نم گهید خیاتاقتون ... مهمان ش د ییخانم بفرما_    

 

بان بار تکرار شد نیچند نبیذهنم جمله ز  یتو  کردمیحس م کوبنده قلبم رو به خویر   ضن   

: لب باز کردم و گفتم سخنر  به   

 

!؟خی  عنن ی_    

 

ن خانم جان_  ن  از عمارت رفتر اونطور که به من گفتر   



 

 
306 

 

... مثل اوار بر تن رنجورم فرود امد  حرفاش  

!؟رفت   

من!؟ بدون  

 

 

  " حســــام"

 

چشم باز کردم ختیبر رسم ر  کبارهیکه   آیر  یرسد از   

 

ن زم ر یمارو به ز  ارشیو دست خیکه ش  یروز  از روز  سه کرده بودن   تر قل و زنج وار یعمارت اورده و به د تر

. گذشتیم  

 

... بسته شده بود  سالنهم و رسوش هم به ستون وسط  یروبه رو   ا یبرد منو   

 

با لبخند به سمت رسوش رفت و موهاشو چنگ گرفت و رسشو بلند کرد احمد    

 

: گلوش گرفت و گفت  ر یرو ز  چاقو   

 

!؟کنن   کار یچ د یکه با  دوین یخب خـــب خــــــب  وقته عمله ... م_    

 

ستیمحموله ن یبرا که مشکیل  گفتمیم با یبه فر  د یبا امروز    

دم دندونامو  از خشم به هم فرسر   

 

ن زم یدهانم را رو  یجمع شده تو  خون : دمیتف کردم و غر  تر   
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چاقوتو بردار از گلوش_    

... بده من تر بگ بارو یفر  شماره  

 

: زد و گفت یبلند قهقه  

 

!اما یه کلمه بیجا و نادرست باعث میشه کنن   کار یچ د یبا دوین ی.. م هسنر  ، بچه باهویسر  اد یخوشم م_ 

 دست و پای دوستاتو جلو چشمات بدم دست قصاب! 

 

ن شماره فر   با  بلند گو گذاشت یو رو  ستاد یخودم کنارم ا از گویسر  با یگرفتر  

. د یچیپ گویسر   یتو  با یفر  یاز خوردن دو بوق صدا بعد   

 

چه عجب_    

!؟جهیصبح منتظرم ...نت از   

 

ن برد چشمامو  احمد  یعبور دادم و تو چشما د یکشینفس م به رسوش که از درد به سخنر  ا یاز نگاه مطمت 

شدم هتر خ  

: کردم  زمزمه   

 

ه ... م یی فندک طال _ میروشنش کن میتونیحاضن  

 

 

تماس رو قطع کرد و گفت د یبار یکه ازشون خشم م  یی چشم ها با  :  

 

بود!؟ حرفت خی  معنن _   
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ب در  د یکش  ونتر شلوارش ب بیضامن دارش رو از ج یچاقو  یبلند اد یبهش زدم که با فر  یپوزخند و با ضن

فرو کرد میپهلو    

 

... مانیحسام نر  کنمیچالت م نجا یخسته شدم از پوزخندا و نگاه مطمئنت هم_   

 

: زد  اد یفر  ا یتا دوباره در پهلوم فرو کنه که برد د یکش  ونتر رو ب چاقوش   

 

دهییتا یرمز برا هی یی فندک طال_    

 

دم  ... احمد با شک چاقو  میدرد پهلوم دندان ها از  : را در هوا تکان داد و گفت شیرا به هم فرسر   

 

 یراست م یاز کجا بدونم دار _ 
ی

!؟ یک   

 

باور نکنن  توین یم باور کنن  توین یم_    

بگه د یکه اونم حسام با  یدار  اجیمحموله احت لیتحو  یبه رمز دوم برا ویل  

یستر تو به اون پول نم هتر اگه حسام بم    

ندازهیسگاشم جلوتون نم یغذا هینیتا حسامو نب با یفر   

 

ن م یرو رو  چاقوش . زد  اد یکنار در فرو کرد و با خشم فر   چویر  تر  

ستادیو پشت به ما ا د یاش کش جو گندیم یدست در موها کالفه  

 

: تکان دادم و رو به احمد گفتم ا یبرد یبرا یرس   

 

رسوش رو باز کن_    
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: و گفت د یپوزخند چرخ با   

 

چای ،قهوه ،نسکافه!؟قربان!؟ د یندار  یا گهیامر د_   

 

: گفتم  کرد یکه پهلوم بهم وارد م  یفشار  با   

 

بکنه ... بازش کن تونهینم ی... کار ،صدمه دیدهدر رفته  هر دو دستش_    

 و بالیی رسش بیاد پشت گوشتو دیدی دمیقول م گمیم با یبه فر  گهیساعته د کیدومو  رمز 
...اگه بازش نکنن

 !   رمز دومم میبینن

 

رسوش رو باز کنه یها تر شک رو به محافظش رس تکان داد که قفل  زنج با    

ن زم یو رو  د یکش  ها از درد اخن  تر باز شدن زنج با  افتاد تر  

برن ونتر ب ارشیو منتظر شدم تا احمد و دست دمید لب گز در  از    

 

ن نگاه ت احمد  رفت ونتر به سمتمان انداخت و از اتاق ب یتر  

 

فرستاد ونتر را ب نشیسنگ یو نفس ها د یطاق باز خواب به سخنر  رسوش  

لب گفت ر یز  یخدارو شکر  ا یبرد  

 

: به من زمزمه کرد  رو    

 

!؟شیکجا گذاشت_     

 

که وارد دهانم شد را تف کرده و گفتم  خوین  حجم :  
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پشت کفشم_    

 

ن زم یرو  ارایم به .. را حرکت دهد بلند شد  شیدست ها نکهینشست و بدون ا تر  

 

: گرد شد گفت  با چشماین  ا یبرد  

 

دستات_    

 

: با لبخند زمزمه کرد  رسوش   

 

ن چ_  لرزمیبادا نم نیپرس خوب من گرگ بارون خورده ام با ا ستین یتر   

 

 

  " نـــگاه "

 

شدم هتر مقابلم خ اشک به لباس قرمز  و دوتکه عریر  با    

: گفتم  ینسبتا بلند یبار چندم هق زدم و با صدا یبرا داد یهم عذابم م دنشید حنر   

 

ایلعنت پوشمینم_    

 

گفت  تتر صدام وارد اتاق شد و با ح دنیاحمد با شن خدمتکار شخض نجمه :  

 

ه زبون نفهم!؟ یدیهنوز نپوش_  دختر   

!؟اقا بد کنن  شیمنو پ یخوایبزور تنت کنم!؟ م د یبا  
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: زدم اد یتمام نفرتم فر  با   

 

تورم زیر گور!  خدا  اون آقات و هفت جد و ابادشو لعنت کنه_    

 

 

به شماره افتاد میکه زد نفس ها  جمع شدم و با حرفن  وار یاحمد از ترس گوشه د یصدا با   

 

... ارمیخودمم از تنش در م کنمیاشکال نداره نجمه خودم تنش م_   

 

. اتاق شد و در را پشت رسش درست مقابل صورت مهبوت نجمه بست وارد    

. به سمتم امد  کرد یاش را باز م یالجور  هنتر پ یکه دکمه ها  همانطور   

 

.. گفنر یم خب ... داشنر _   

 

بود دهیکه امانم را بر   یاز ترس .. از دلشوره ا ختمیتر خودم جمع شدم  اشک م یتو  شتر یب   

 

. پنهان کنم توانستمینفرتم رو نسبت به احمد و امسال او نم اما    

دمیکش  یبلند غیباز کردن دکمه شلوارش چشمامو بستم و ج با    

 

ن ازت متنفرم کثافت ... از تو و امثال تو ب_  ارمتر   

لجن و کثافت برداشته تونو یو زندگ خودتون   

دینیخوش نب یصدسال رو  شاال یا  
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ن زم یکه سمت چپ صورتم فرود اومد رو   یا دهیکش  با  بلند هق زدم یافتادم و با صدا تر  

 

: زد  اد یصورتش نگهم داشت و فر  یمشتش گرفت وبلندم کرد درست روبه رو  یتو  موهامو    

 

یکردیم یخوب تو بغل اون حسام اشغال لوند_   

؟ شد یلمست کنه ببوس ه ... چ ...گذاشنر  ینکرد غلظ چیه   

خ شدن اره!؟ هیده بقکر   تمیکه دستمال  حاال 
َ
شدن ادم بد!؟ ا   

خی  عنن یخواب احمد بودن  ر یز  دمیم نشونت  

س ن نم نتر بهت بد بگذره ارمتر  

 

... کنمیم یی رایاز حسام ازت پذ بهتر   

 

ب رو  با  . پاره کرد  قمو یزد و  مهیکنم روم خ  حرکنر  نکهیتخت پرتم کرد .. قبل از ا یضن  

 

لم کنه و مانع از تقالها با وزنش سیع دمیکش  یبلند غیبدن برهنم ج یفشار دستش رو  با   یر  یداشت کنتر

. وقفه ام بشه که تلفن همراهش زنگ خورد   

 

 

 د یکش  ونتر ب بشیاش را از ج گویسر   کرد یرسم قفل م یلب گفت و همونطور که هر دو دستم را باال ر یز  لعننر 

. وبا خشم جواب داد   

 

...  خی  دونمینم ن : ترس زمزمه کرد  لحظه شوکه نفسش حبس شد و با  هیبهش گفتر  

 

... امکان نداره_   
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: زد  اد یفر  تیصداش اوج گرفت وبا عصبان هو ی  

 

!؟د یکردیم عرضه ها اونجا چه غلظ چطور فرار کردن !؟ پس شما یر _   

 

 ....+ 

 

... سمتر ...!حساب تک تکتون رو م امیخـــفه شو بتمرگ همون جا تا ب _  

 

. رفت ونتر و شلوارش از اتاق ب هنتر از روم بلند شد وبا درست کردن پ حرفن  بدون  

 

. کرد یو گونه ام را تر م د یبار یصورتم م یهام به پهنا اشک  

 

هم   قتیحق نیرفت اما منکر ا ونتر که تلفن احمد زنگ خورد و از اتاق ب  کردمیخدارو شکر م د یاالن با د یشا

. بشوم تونستمینم  

. نداشتم یراه فرار  گهی... و د گشتیبرم باالخره  

 

. زدم با درد  هق  

 

خورد شدنم رو حداقل گوش هام نشوند یدهانم گرفتم که صدا یرا جلو  دستم !  

ام نرسد و زخیم چارهیبه قلب ب شیصدا که  

 

ن حسام هم ب نکهیا اد یبا  اما  که پشتم بهش گرم   ستین کش  چیهمه گرگ تنهام گذاشت رفت و حاال ه نیا تر

. خودم جمع شدم یام بلند شد و تو  هیگر   یباشه صدا  

 

. و به خواب رفتم د ینکش که طویل  ختمیانقدر اشک ر   دادمیدرد نم ا یضعف بود  از   
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. تخت نشستم یدر قفل با وحشت و به رسعت رو  د یچرخش کل یصدا با   

. احمد وارد اتاق شد و در را بست کلیدرشت ه یاز محافظ ها یکی  

 

!؟فتهیمن اتفاق م یروزا برا نیا هیبدبخت هرخی  چرا   

را به سمت  فمینح یتخت عقب عقب رفتم که با دو قدم بلند خودش را به من رساند و بازو  یترس رو  با 

وع به حرف زدن کرد  و به عریر  د یخودش کش . رسر   

 

شدمیجابه جا نم یکه او داشت ذره ا  کیلیاما با ه امیب ونتر ب شیدست و پا ر یاز ز  کردمیم تقال    

 

را تا  شیدهانم گرفت و لب ها یکه دستش رو محکم جلو   دمیکش  یبلند غیگردنم ج  یحس لب هاش رو  با 

. د یام کش نهیس یرو   

 

. د یچیبلند گلوله در اتاف پ یکه ناگهان صدا  د یکیم و یم د یبوسیبه قسمت بدنم رو م قسمت  

 

. من افتاد  یجون رو  و یر  ستاد یاز حرکت ا مرد   

 

ن روحم  کردمیاز درد ناله م  . از درد شکستر  

که    دمیرو شن زباین  مرد فاریس یصورتم گرفتم و زار زدم ... صدا یبرداشته شدن مرد از روم دستامو رو  با 

 گفت

 

... پهلوت ِحســ _   

   

 

 غیفرو رفتم خواستم ج یشد و در اغوش گرم و مردانه ا دهیجمله مرد تمام شود  ، دستم کش نکهیاز ا قبل

دیچیخوش اهنگ حسام در گوشم پ یبکشم که صدا ونتر بکشم و خودم رو ب  
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س_  منم نتر   

 

ب ازش جدا شدم و فر  ستیبرق دو  انگار  : زدم اد یولت بهم وصل کردن با ضن  

 

..!؟یخوایم ازم خی  یباز اومد لعننر _    

...!؟میاز منو زندگ یخوایم خی    

  چرا 
ی

!؟شر یمن تموم نم تو زندگ   

!؟برگشنر  چرا    

ن که ب  یدختر  نن یبب برگشنر  درچه حاله!؟ یمشت عرِب دزد و قاتل و تجاوز گر ول کرد هی تر   

 

: باز کردم و مقابل صورت مات و ناراحتش صدام رو بلند تر کردم و گفتم دستامو   

 

ن بهم نگاه کن بب_  ن قماش هیمردا ... همه تون از  هی... لذت بتر ... توام مثل بق تر تر   

یبرام مرد رفنر  یولم کرد وقنر    

!  مانیرسگرد حسام نر  یمرد تویی که پای قوالت نمیموین   

...از تو از همه مردا متنفرم! خوامیازت نم جی یه گهید  

  متنفرم ازت! 

 

دیصورتش به وضوح پر  رنگ  

 

بازوم بزاره که دستشو محار کردم و به عقب هلش دادم یباال اورد تا رو  دستشو   

. کنار تخت خورد   تعادلش رو از دست داد و به عسیل   

دیگفت لبش را به دندان کش  اخن  ارایم یصدا با    
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ن زم یگرفت و رو   شیرا به پهلو  دستش افتاد تر   

شدم تر وحشت بهش خ با    

 

بود راست پهلوش کامال خوین  سمت   

و  دند یاشنا بود به سمتش دو  میبرا تینها یر  شونیکیکه   یبودم که دو پرس  هتر و مهبوت بهش خ مات

. بلندش کردن  

 

ن چ نکهیاز ا قبل ... وارد اتاق شدن و درب را قفل کردن خیبگن احمد و ش یتر  

 

  که داشت یم  پشت رس هیم یاتفاق ها از 
ی

 یکی میتمام بدنم رسد بود و نفس ها کردمیم افتاد احساس خفیک

شدیدم و بازدم م انیدرم   

 

زد یرا باال برد و پوزخند شیابرو  یحسام  تا دنیبا د احمد    

 

ن بب_  نجاستیا گ  تر   

و همدستاش یفرار  زنداین    

... کار یچ نجا یا  

 

: زد و گفت نشسته بودم لبخند پهنن  ونیمن که وحشت زده و گر  دنید با   

 

کرده!؟  تر خواب من گ ر یز  شیاوه دلت پ_   

 

مات به صورتم نگاه کرد که رسم رو با اشک به چپو راست تکان دادم یلحظه ا حسام  

 

خورده بود یدیجمله احمد تکان شد ا یدلم  ته   
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!؟زنداین    

بوده!؟ من زنداین  حسام   

... بهش زدم یی من چه حرف ها یچرا ... خدا پس  

 

. احمد رشته افکارم پاره شد  یصدا با   

 

یتر تا راحت تر بم دهیکش  نجا یتورو به ا شیازش ممنون باشم که با لوند د یدر هر صورت .. با_   

 

: شدم و گفتم هتر نفرت بهش خ با    

 

کثافنر   هیتو _    

 

: خم شد و گفت یمسخره باز  با    

 

... ر لطفته بانو نظ+   

 

. کرد   کیو بدون وقفه شل د یکش  ونتر اش رو از کمرش ب اسلحه  

 

سینگاه کردن به خودم م از  دمیتر   

  یرو  خودم اشک جمع شده در چشمانم یوحشت زده حسام و دو پرس کنارش بر رو  یچشم ها دنید با 

. د یچک گونه ام  

 

منقبض شد و بدنم را به لرزه انداخت د یچیام پ نهیکه در س  یام از درد چونه   

 

. ام  گذاشتم نهیس یدست رسد کم جانم را رو  باترس  
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.. د یچیدر بند بند بدنم پ درد   

 

شد!؟ تموم   

ن هم قدر بود!؟ تر   

ن که بعد از چند سال رنگ عشق گرفته بود هم  یی ، نفس ها دمیکشیم که به سخنر   یی تموم نفس ها عمر   تر

  قدر بود!؟

 

. هم افتاد  یرو  میدم و بازدم شد و پلک ها 3ون گلوله کمتر از هام بعد از ا نفس  

 

  "حســـام"

 

. گرفتیمغز و قلبم به رسعت رساغ نگاه رو م حس بود ویل حس سوزش دستم چشم بازکردم ... بدنم یر  با    

. تخت نشستم و دکمه کنار تخت رو فشار دادم یرو  سخنر  به   

 

: تخت نشستم با وحشت گفت یمن که رو  دنیبه رسعت خودشو به اتاق رساند و با د پرستار   

 

!؟یچرا بلند شد_    

... یخورد هیبکش تازه بخ دراز   

 

: لب زدم به نشانه سکوت مقابلش گرفتم و به ارویم دستمو   

 

اریبرام ب لچر یو  هی_    

 

: گفت  تیکردم که رسوش با جد  به اتاق نوخی  ا یورود رسوش و برد با    
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... رو تخت که باز نشسنر  مینوچ ندار _   

 

... نمشیبب د یبا فهیمی.. چرا نم دمیرسوش دفعه قبل هم فقط بخاطر درد پهلوم خواب_   

 

ن همچ_  دهیدفعه قبل انگار دو روزه خواب گهیم تر   

... هنوز دو ساعتم از دفعه قبلت نگذشته گمیاطالع م محض  

ن ... م یتو  امکیو س با ی... فر  نن یفعال  نگاهو بب توین ینم درضمن   یخوایراهرو محافظ گذاشتر
ی

کجا   بیک

؟یتر م   

 

هم فشار دادم یرا رو  میلب گفتم و پلک ها ر یز  لعننر    

: عجز به رسوش نگاه کردم و گفتم با   

 

... حالش چطوره!؟ قلبش_   

 

: را قطع کرد و با آرامش گفت حرفم  

 

احت نف دهیند یقلبش گذشته ...صدمه جد خیگلوله رو دراوردن از ب_   داره از یقط به استر   

 

.. رو داشت دنشید یوجودم تمنا تمام  

روز به خاطر  کی کردمیفکرشم نم تکه از وجودم کنده شد ... حنر  کیکرد انگار   کیاحمد گلوله رو شل وقنر 

. درد بکشم نجور یدختر ا کی  

 

.... بود و چه بسا مرگ اور تر  شتر یوجودم رو منقبض کرد از درد پهلوم ب دنشیکه از صدمه د  یدرد  

به پرستار زمزمه کردم رو    _  
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دیبر  د یتونیم_    

 

ن پرستار رو به رسوش گفتم ونتر ب با  : رفتر  

 

منرصفم کنه تونهینم جی یرسوش ه نمشیبب د یبا_    

خودم برم!؟ ا ی میتر یم   

 

: گرد شده گفت  یبا چشما رسوش   

 

یتکون بخور  د یات هنوز تازه است نبا هیحسام ... بخ هیچه لجباز  نیا_    

 

: د یخودشو بهم رساند و با خشم غر  عیــــکه رس   ستمیو خواستم با دمیدرهم کش اخم   

 

ایبلند نشو برم دنبال برد یخوایکه تو م  شهیم خب هموین  یلینفهم ...خ پرسه لجبازِ _    

... میبر  یی دوتا میتونینم ینجور یا   

 

کجاست!؟  ا یبرد_    

 

ادیاالنا م هتر قهوه بگ هیرفت _    

 

: و گفت د یکه خند  مینثارش کرد یحالل زاده ا ا یباز شدن در و اومدن برد با    

 

نایزنونه گرفت ی!؟ اخالقاد یکردیم بتیپشتم غ+   
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ن م یرو  یدستمال کاغذ جعبه دستش  یها وانیداد و ل کنارم رو به سمتش پرت کردم که با قهقهه جا خایل  تر

: را باال برد و گفت   

 

زهیتر عمو ... م یاو _    

 

: کردم و گفتم  پوفن    

 

ون برد_  نمیکن برم نگاهو بب  دا یراه پ هی...  ا یمزه نتی  

 

: نشست و گفت شیلب ها یرو  ارامش بخشر  لبخند   

 

یتر گیرساغشو م پایسر  دونستمیفکر اونجاشم کردم م_   

 

لیسه "  " 

 

چشمان خسته  یچشمانم برداشته و انگشت شست و اشاره ام را بر رو  یام را از رو  دورقاب مشیک نکیع

دمیام کش   

    

کردم  هتر پوشه رمز دارم ذخ یکردم و تو   یکه رسوش و حسام داده بودن رو دسته بند  اطالعایر    

ن چ یلیرسدار و نگاه مردن خ وقنر  از  . ها عوض شد  تر   

 

...! حسام، از همه  شتر یب   

ن به زم اعتمادش ن و زمان ازب تر ! رفت ...حق داشت تر   

 

ن بود هم یقو  شهیهم حسام میکن  هیا بهش تکحسنباعث شد بعد از فوت بابا من ، مامان و  تر   
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 مشیرو به ت اطالعایر  چیتر شد ... ه یانتقام قو  یفوت شد عزم حسام برا یاتش سوز  ینگاه تو  وقنر  از 

. رو لغو کرد  تشونینفرستاد و مامور    

 

. کنم  هتر و ذخ یاطالعات قبل و بعد ازاون روز رو به من فرستاد تا دسته بند تمایم   

 

  کششر   فونیا یصدا با 
ی

رفتم ونتر از اتاق ب به عضالت خسته ام داده و با خستیک   

 

شدم   هتر خ وار ید یرو  اهیو س د یغرق اطالعات بودم که ساعت از دستم در رفته بود ... به ساعت سف انقدر 

. حرکت بودن امال یر ک  شیکه عقربه ها   

 

تموم شدنت بود!؟ یپوف ... االن وقت باتر _    

 

: اش را کنار گوشم گذاشتم لبهام نشست و گویسر  یرو  یلبخند فونیطناز پشت ا دنید با    

 

زمیعز  یبه موقع اومد قا یدق_    

 

لیسه ز یباز کن مزه نر _    

 

اپارتمان کوچکم رفتم و بازش کردم یبرگرداندم و به سمت در ورود شیرو رسجا زدن دکمه گویسر  با    

 

به سمتش رفتم و  اورد یرسش را باال ب نکهیاز ان خارج شد قبل از ا ر یباز شدن درب اسانسور طناز رس به ز  با 

. دمشیدراغوش کش   

 

هیع_   
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: و گفت د یکوب  میکه داشت به بازو   یزور  مچهیرا با ن مشتش  

 

ن ع توین ی... نم دمی... ترسرواین _  یس یایادم ب تر روش؟ فنر یب ا یبعد مثل وحش جلو اول حال نامزدتو بتی   

 

: گفتم  دمیچیپیخوش رنگش را دور انگشتانم م یاز موها یکه تره ا  ازش جدا شدم و درحایل طنتیش با   

 

... روش که فتادمیهنوز ن_    

. کردم  بغلش  

انجام بدم!!؟ که گفنر   کنم مراحیل  کار یچ حاال   

 

ن که داشت پا  دستم ن را ب امد یم یتر . گرفت و محکم فشارداد   شیدندان ها تر   

ن لبانم خفه کرده و گفتم ادمیفر  : را با گاز گرفتر  

 

ه وحشر _  ... اخ طناز وحشر  هتر هر دومون م یابرو  ونتر ب اد یها ب هیاز همسا یکی ول کن دختر  

 

: گفت  شد یخانمانه که وارد خانه م یبا قدم ها ول کرد و درحایل د یترد با    

 

ها هیفقط بخاطر همسا_    

 

 "طناز "

 پشیو از حصار کل دمیکش  میدر موها پشت در کرد و دسنر  چوب لبایس زانیو خنکم را او  صوریر  یمانتو 

. به دورم حلقه شد  لیسه یازادش کردم که دستا  

 

ن هم یدارم برا از یمن به ماساژ ن یحس کرد گهیحسم م_  . یاومد تر  
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"پر توقع یاز تعجب باال رفت  و چشمانم گرد شد با خود زمزمه کردم " پرسه  میابروها   

 

دمیاغوشش چرخ یتو   

کند کمرم را به خودش فشار داد  میرها نکهیبدون ا   

. حصار دستانش را تنگ تر کرد  و    

 

: اش را نوازش کردم و با لبخند گفتم گونه  

 

نجایداشتم اومدم ا از یچون به ماساژور ن زمینه عز _   

 

: زد و گفت یا قهقه  

 

اره!؟ خواسنر یرو که ماساژور م فسقیل گا ین گا یاوهو ... ن_    

 

دوشش انداختم یحرکت رو  کیجمع کرده و رستکان دادم که با  یرا با لبخند  گوشه ا میلبها  

 

.. دمیکش  قن یخف غیج  

.. ام گرفته بود  خنده   

 

ن منو بزار زم لیسهـــــ_  آقــــا  خوامیباتوام... کله خر ...اصال ماساژ بخوره فرق رست نم ی...او  فتمیم تر

. شدم اومدم مونی...پشخوامینم  

 

به : به پشتم زد و گفت یا ضن  

 

... خوشگله رهید موین یپش یاالن برا_   
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: زد و گفت مهیخ میتخت به رو  یانداختنم رو  با    

 

وع کنم!؟_  خب از کجا رسر  

 

 "سهیل"

 

دمیکش  شیلخت و قهوه ا یموها  یاب مرتب کرده و انگشتانم را البه الطناز غرق در خو  یرا رو  پتو    

ام کامل به عنوان همرسم وارد خانه ام کنم یلیخ خواستیم دلم زود طناز را با احتر  

 

. دمیزدم  و عطرش را نفس کش بشیبلند و خوش ترک شاین یرو پ کوتایه  ی بوسه  

 

 داده بودم  ویل ها به رابطه امان رس و ساماین  نیافتاد زودتر از ا نگاه و حسام نیم یاگر ان اتفاقات برا د یشا

. که حسام داشت  بد روخ با اوضاغ  

... ممکن بود  تر غ با یتقر   

 

"حســـام"  

 

گذاشتم که دردش تا مغز استخوانم    میپهلو  یاورده بود نشستم و دستمو رو  میبرا ا یکه برد  یچر یول یرو 

. شد یم دهیکش  

 

 کرد یامان م رو گرفت و به همراه رسوش که به عنوان محافظ پشت رسمان همرایه لچر یو  یدسته ها ا یبرد

. به راه افتاد   

 

: کردم و رو به رسوش گفتم  میبه سالن خلوت رو به رو  تعجب نگایه با   
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ن که پشه هم پر نم  نجا ینجان؟ایا امکیو س با یفر  یکه ادما  گفنر یم خی _  ... نهتر  

 

ن ام طنتیبا لبخند ش  ا یبرد : گفت  یتر  

 

ن  خوانیاالن م هیمثل ســگ عصبان خیش یااالن اره ...بهشون گفتم حسام بهوش اومده و به خاطر کارا_  بتر

شونهیننه و باباتون م یتک تکتونو به عزا نتتونیراهرو بب یتو  نتر از پهلوش عکس بگ  

ن چهارتا د اون ن ب گهیبنده خداهام دوتا پا داشتر ... بدن کیکش  مارستانیب ونتر قرض کردن رفتر  

 

به ا رسوش بود که بهم زده  یاخر  ینگاه و حرفا من تمام فکر و ذکرم یی  کمرش زد ..ویل  یرو  یبا خنده ضن

. بود .. اگه واقعا ازم متنفر شده باشه   

 

. دهیفکرشم هم عذابم م حنر   

 

رو لمس کنه خون  فیاون لب ها و اون چسه نح یا گهیکس د  نکهیمن و نخواد ..؟با فکر به ا گهید اگه

. رو گرفت و دستامو مشت کردم میچشم ها یجلو   

 

. ارمیاگه بدستش ن ستمین حسام  

 

: گفت  کرد یم یکه به پرستار داخل اشاره ا  و در حایل ساد یوا ژهیو  یبخش مراقبت ها یرو به رو  ا یبرد  

 

ممنوع  ثابته ویل تشیوضع شینیبب تر دل س هیتا  متر وقت بگ قهیدق ۵تونستم برات  به سخنر _ 

. میجور کرد یباز  با پاریر  نمیالمالقاته...ا  

 

: شک زمزمه کردم با    
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!؟کدوم پاریر _     

 

: و گفت د یکش  شیدرموها دسنر   

 

... از رسپرستارا بنده رو گرفته ...اره آقا  یکیو هزار دردرس چشم  خوشگیل_    

 

: نشست و زمزمه کردم میلب ها یرو  کوچیک  لبخند    

 

! خوشگلبچه جلو چشمام نباش _   

 

و به کمک  دمیو با کمک رسوش لباس مخصوص بخش رو پوش تکون دادم و به سخنر  ی به نشانه تاسفرس 

  پرستار وارد اتافر 
ی

بود دهیروش خواب دهیپر  شدم که نگاهم مظلومانه و با رنیک  

 

: نگاه کردن به رسوش زمزمه کردم بدون  

 

به بعدشو نجا یاز ا متر خودم م_    

 

رفت ونتر زمزمه کرد و از اتاق ب یا باشه   

خود را به کنارش رساندم صندیل یندن چرخ هاچرخا با   

دمیکش  شیشمیابر  یموها یدستم را بلند کرده و رو  نبض گرفته بود به سخنر  بدنم   

 

رنگش تنگ شده ...باهام حرف بزن قلبم تشنه  یمعرفت ... چشماتو باز کن دلم برا کردم یر   داتیتازه پ_ 

 صداته

 

ن چ یلیخ ه  خوامیهست که م ا تر رستق زبون دراز یبهت بگم دختر  
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ن وقت نم چینزاشتم ،ه تنهات ارمتر   

از خودش؟ گذرهیادم م مگه  

... ... تو فقط مال منن  از منن  جزی   تو   

 

: باز شدن درب اتاق رسوش رسشو داخل کرد و گفت با    

 

 اد یداره م با یاتاق ..بچه ها ختر دادن فر  میبرگرد د یوقتت تمومه ... با مزاحمت شم ویل خواد یواقعا دلم نم_ 

. باهات صحبت کنه مارستانیب  

 

زدم شیرو  و کوچک نگاه را در دست گرفته و بوسه نریم فیتکان دادم و دست ظر  رس    

 

ن نم گهید_  ن اگه زم به فرشته من دست بزنه ... حنر  کش  ارمتر ... و اسمون جاهاشون عوض بشه تر  

 

**** 

 

: با خشم گفت با یفر   

 

روزگار سگ کنمیروزگارشونو م کنمیکفشام له م  ر یهمشونو ز _   

داره چه عواقنر  تر با دم  ش یباز  دمینشونشون م    

 

: و گفت د یپاشنه پا چرخ یرو   

 

بشن تر همشون دستگ دمیبهت م رانیا یاز تمام اسناد و مدارک خالفشون تو  کنی   هی_    

 

دلم پوزخند زدم یتو   
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شمیم کیدارم به هدفم نزد باالخره  

اون اطالعات تمایم  

 

هیی... فندک طال  خیمهم تر از ش ویل_    

احمق چند ماهه گمش کرده امکیس  

بود یی بودم ... تمام هدف ما فندک طال دهیشن یی فندک طال درباره  

 

. لو رفت امکیس تیهمون موقع که هو  از   

 

و نشان دادم فکرم مشغول شده با  دمیام اخم درهم کش دهیهم ازش نشن اسیم که تا بحال حنر   یجور 

: لب زدم مکث کوتایه  

 

!؟هیچ یی طال فندک_   

 

: باال انداخت و گفت یی ابرو با یفر   

 

دوین یاوه .. تو نم_    

. برامون مهمه یلیاطالعات گروه ماست ...خ یحاو  یی طال فندک   

 

!؟هیچه شکل_    

 

کش امد  با یفر  یلب ها یرو  لبخند   

  

یی فندک طال هی_   
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: تکان دادم و گفتم رس   

 

 یبهش رس ا یبا برد_ 
ی

بچه ها همه جارو بگردن گمیم کنمیم دگ  

 

خوامیانجام بده من اون فندکو م اد یاز دستت برم یهرکار _   

ن از ب دمیکه تا االن براش زحمت کش  الیر یتمام تشک فتهیدست دشمنمون ب اگه هتر م تر   

نطوریهم خودمونم  

 

زدم شیالیدر دلم به خوش خ یپوزخند  

بود میارزو  شیترس ها تمایم  

 

دستم نشست یرو  با یتکان دادم و تلفن همراهم را برداشتم که دستان فر  رس   

 

!؟یفکر کرد شنهادمیبه پ_   

 

. صورتم بکشه که مچش رو گرفتم یدستش رو رو  خواست  

 

!؟شنهاد یکدوم پ_    

 

: زمزمه کرد  د یلحنم محکم بود شکه شد و با ترد انقدر   

 

! من و تو .. ما ..باهم_   

 

: خشم دستشو کنار زدم و گفتم با    
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تو همسن مادر منن _    

 

: در چشمانم لب زد  هتر دستم گذاشت و خ یازادش را رو  دست   

 

 

 

: گفتم  شناختمیکه از خودم م  لحنن  نیمحکم تر  با   

 

... با یتو وجود نداره فر  یاز سمت من برا یعالقه ا چیبزار خاطرتو جمع کنم ... ه_    

که نه کمتر نه ب هیتو  مونیکنارتم فقط بخاطر همکار   نکهیا ... شتر یهدف مشتر  

 

. کم نشد   با یاز اعتماد بنفس و غرور فر  یا ذره  

: زد و گفت یلبخند  

 

چالشر  هیمن مثل  یرس سخت و گستاخم قبال هم گفته بودم ... تو برا یمن عاشق ادما   

من لیو خشن ... باب م جذاب   

. سمتر به هدفم م باالخره  

. حسام دمیکه تا االن رس  همونطور   

 

: و گفت ستاد یبا همون لبخند صاف ا ا یباز شدن درب اتاق و وارد شدن برد با   

 

احت کن_  خوب استر   

. دارم از ین بهت  
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  یوار را از کنارم به سمت د یجعبه دستمال کاغذ رفتنش کالفه و عصنر  ونتر ب با 
ی

در  پرت کردم و چنیک

. دمیکش  میموها   

 

... کثافِت هرزه_    

 

داد !؟ شنهاد یدوباره پ_   

 

کنارم نشست  صندیل یکرد و رو   مشت شد ... رستکان دادم که پوفن  دستانم   

 

ن چ_  داستان نمونده تحملش کن نیتا اخر ا یتر  

 

 " نگــاه"

 

شدم هتر باز کردم و به اطرفام خ را به سخنر  نمیسنگ یچشما   

حسام جا خوردم دنیدستم رس چرخاندم و با د یرو  نن یاحساس سنگ با    

 

من چشمانش کامال باز شد و  دنیرا ارام باز کرد .. خمار خواب بود اما با د شیچشما دارمیحس کرد ب انگار 

شد هتر متعجب بهم خ  

 

ن خ مین : زد و زمزمه کرد  مهیروم خ اطیشد و با احت تر  

 

حالت چطوره!؟_   

 

ر ماسک اکس  ن دهانم پا یاز رو  را به ارایم نتر : لب زدم یخش دار  یاورده و با صدا یتر   
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خوبم ... تو.. پهلوت_    

 

: گذاشت و گفت  میلب ها یسبابه اش را بر رو  انگشت   

 

... خوبم دختر _   

  

ن چ با  : تند تند گفت اومد چشمانم غرق اشک شد که با نگراین  ادمیکه   یتر   

 

و ختر کنم!؟ ؟یدرد دار  شده؟یچ_ 
برم دکتر  

 

ن بلند شه که انگشتانم را با ضعف ب خواست تکان دادم انگشتانش قفل کرده و رسم را به عالمت نقن  تر   

 

: طرف صورتم نشست و گفت کیگرمش   دست  

 

...!؟شدهیچ_   

...!؟هیچ یاشکا برا نیا  

 

: و با بغض لب زدم د یکف دستش اشکم چک  یصورتم برداشته و با بوسه ا یرا از رو  دستش  

 

بود زدم ...من هولت دادم ... پهلوت زخیم یبد یمن بهت اعتماد نکردم ...قضاوتت کردم ... بهت حرفا_    

 

لرزانم شوکه حرفم ناتمام ماند یلب ها یلب هاش رو  فشار ناگهاین  با    

از لبم گرفت و جداشد و    دستگاه ها گاز کوچیک یبا بلند شدن صدا د یکش  میموها یرا البه ال انگشتانش

: گفت   
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. کنمیتا چند هفته مالحضه اتو م ستیبرات خوب ن اد یز  جانیه_   

... بعدش اما    

 

: و زمزمه کرد  د یکش  نمییلب پا یانگشتش را رو  دوباره   

 

یز یاشک بر  گهید خوامی... نم تو تمام و کمال مال منن _    

 

  "حســــام"

 

راحت به سمت اتاق خودم برگشتم الیاتاق را بستم و با خ درب  

 

تموم شد گهی... د زهیذارم اشک بر ن گهیدادم د قول   

ن چ .. نمونده یی تا فندک طال یتر  

.. و همدستانش با یکار فر   انیپا تا   

 

روبه رو شدم با یباز کردن در اتاقم با فر  با   ... 

...!؟یاومد تو گ لعننر   

 

ن ی... محافظا دنبالت م یبهتر  نمیبیم_  ن تو بخش ن گشتر سنر ی... گفتر   

 

بداند کجا بودم خواستیم دمیفهم به خویر  شیرااز حرف ها منظورش  ... 

 

: زدم و زمزمه وار گفتم یپوزخند  

 

ساختمون بودم پشنر  اطیح _  ... 
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ن یچشماشونو کار م محافظا  سخت نبود نمیکردنم همچ  دا یپ نداختر  ... 

 

د و دسنر  شیها لب دیکش  شیموها ر یز  را بهم فرسر   

 

به هرحال_    

رو فرستادم کاراتو انجام بده ا یوجود نداره ...برد صتیترخ یبرا گفت مشکیل  پزشکت   

 

ارهیهم رفت تا لباساتو ب رسوش   

 

... پس همان  

نبود لیدل یر  شانیشدن هردو  بیغ   

ن بوده که رفته تمیمطمئنا رسوش از امن اما  . مطمت   

تخت نشستم یتکان دادم و رو  یرس    

 

... یبر  توین یتو م مونمیپس منتظر رسوش م_   

 

. گردنم بکشد که مچش را محکم گرفته و مانع شدم  ینشست و خواست دستش را رو  کنارم  

گفت  زد و با دودیل زورگ لبخند  :  

 

احت ن دوین یم_  ... بهتر باشه د یشا میدار  از یحســام ...به نظرم هردومون به استر   

 

... که  ستمین من اوین  با یبه نظرت ندارم ....قبال هم بهت گفته بودم فر  یاز ین_   

 

: و با خنده گفت د یکش  ونتر را از دستم ب مچش  
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دونمی... م دونمیم_    

ن بب نمی...منم دوست دارم تورو به عنوان پرسم بب ...من کنار اومدم ...حق با تو  تر   

..!؟هوم  

!؟یدیاجازه رو به من م نیا  

 

. لنگد یکارش م  یجا کی دانستمیم  

 

 یر  خواندمیم احمق نبودم ...از چشمانش به راحنر  انقدر 
ی

. در کفش دارد  یک  

. داد ینشان م ی... خودش را به زود خواستیصتر م کیم  دنشیفهم   

. رس تکان دادم د یرا در دهان چرخاندم و با ترد زبانم  

 

بلند شد شیو از جا د یکش  قن یخف غیج خوشحایل با    

 

ن م یاش را از رو  مشیک دسنر  فیکه ک  همانطور  : گفت  داشتیبرم تر  

 

ادیبرات به وجود نم مشکیل چیجت مخصوص برات گرفتم ه هیپروازتم انجام دادم  یکارا_     

 

**** 

 

ن و ج د یسف هنتر را با پ مارستانیرنگ مخصوص ب ایر  یکمک رسوش لباس ها  به ام عوض کرد یخاکستر  تر   

 

میزد ونتر درب اتاقم که ب از    

 

: را مقابلم گرفت و گفت دستش   
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داداشم ارتی عیل_   

 

دم و دراغوشم کش دستش دمشیرا مردانه فرسر  

 

رسوش سپارمیبهت م زمو یعز _    

 

: پشتم زد و گفت ارایم به  

 

حسام رو چشمام جا داره زهیعز _    

ن نم خار تو پاش بره ارمتر   

 

تخت التیخ ...    

 

: گفت  طوین یزد و با چشمک ش لشیاست ساعت مجی  یانگشت سبابه بر رو  با   

 

بزین  زتیرسم به عز  هی توین یم انیب گهیساعت د میگفتم ن_     

 

حرف تمام وجودم غرق لذت شد نیا با    

... نمشیقبل از رفتنم بب تونستمیم  

 

هم بود؟؟ شیصدا دنیچشم ها و شن دنیباالتر از د لذیر   

 

. ممکن است محال  
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که   سالن رفتم تا خودم را به اتاقش برسانم قبل از رفتنم ارامشر  یبلند به سمت اسانسور انتها یقدم ها با 

. متر داشتم ازش بگ از ین   

 

***  

 

. و غرق خوابش شدم نیتر اتاقش را باز کردم و محو صورت ش درب  

 

. د یکشیغرق درخواب مقابلم جان گرفته بود .و ارام و منظم نفس م وناین یالهه  کی ر یتصو  انگار   

 

کش امد  میلب ها یرو  لبخند    

دمییبالشت را بو  یپخش شده اش رو  یخم شدم و موها شیکنار تختش قرار گرفته و رو   ارایم به  

 

: اش زدم و کنار گوشش زمزمه کردم قهیبر شق یا بوسه  

 

دمتیکس نم  چیبه ه_   

 

خمار از خوابش چشمانم در صورت مثل ماهش به گردش درامد یصدا دنیشن با    

 

 یهر روز م_ 
ی

راحت شه!؟ التیتا خ یک  

 

: زدم و گفتم یخند تک   

 

.. تا قلبت بدونه تماما مال منه گمیهر روز م_   

 

ن قشنگشو ب یچشما : چشمام جابه جا کرد و زمزمه کرد  تر  
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. دمتیکس نم  چیبه ه_   

 

" لیســـه  "  

 

تلفن همراهم را کنار گوشم محکم کرده و  ختمیتر سوخته ام را درون بشقاب م مهین یکه کتلت ها  همانطور 

  با وصل شدن تماسم با رسوش گاز را خاموش کردم

 

... میتا صداتو بشنو  یشده ساعت چهار صبح مزاحم خوابمون شد بمونینص یافتخار  تانیبــه بـــه کاپ_   

 

: زدم و گفتم یخند تک  

 

سم..!؟_  بده زنگ زدم حالتو بتی  

 

: که مملو از حرص بود گفت  یی صدا با   

 

ن ج یا_  یس خوامینم یتر بگ گر یج تر ...از دست تو و داداشت خوابو خوراک ندارم ! خـــوامیآقا نم بتی  

 

نثارم کرد که رسوش هم با خنده حنافر   دمیقهقهه خند به   

: را صاف کرده و گفتم میچند رسفه کوتاه صدا با   

 

دیبر  شیپ د یفقط طبق برنامه من با ختمیکردم ... برنامه همه جاشم ر   دا یمهمونت پ یخوب برا یجا هی_    

 

!؟هیبرنامت چ_   
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: را فوت کرده و گفتم نفسم  

 

  یخواینم_ 
ی

!؟هیطرف ک بیک  

 

فتهیبمونه ... ممکنه جونش تو خطر ب مخقن  تشیهو  د ینه فعال با_   

 

: دمیگز   لب  

 

خودمه صحبت کردم  یمیاون پرواز که دوست صم تانیخارج نشه با کاپ ما یپروازتون نشست از هواپ وقنر _ 

حفاظت  دا یمنطقه شد هی شهیبه انبار پشت فرودگاه منتقل م ما یهمه مهماندارا که خارج شدن ...هواپ

. وجود نداره نگراین  یشدس...جا  

 

کمک   ا یبا لباس فرم مهاندار  شهیم ماخارجیاون طرف هم باهاش از هواپ شهیم ادهیداره پ تانیکه کاپ  موقیع

.. خلبان  

 

جایی که وسایل تو ام برده شده اونجا!  که براش درنظر گرفتم  یخونه ا شهیمنتقل م بعد    

 

  "نـــگاه"

 

دمیکش  میموها یکه رسوش برام گرفته بود را بر رو   نفنر  را کنارم گذاشتم وشال ایر  شانه   

: درب اتاق باز شد و کله رسوش وارد اتاق شد  که  

 

: باز گفت شیبهم کرد و با ن نگایه  

 

اهللای_    
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رفتارش عادت کرده بودم نیا به   

 

  روسیظاهرا و _ 
ی

نه !؟ شهیمنتقل م ناشونمیبه همنش مانا ینر  خانوادگ   

 

: با لبخند رستکون داد و گفت اورد یدرم یا وهیداخل دستش ابم سهیکه از ک  درحایل  

 

ن بودم االنمو نب خواهر ...من بچه رسبه رایه یا_  ن ا  ننه و اقام یه تر  کنهیحسام ناخلفه از راه بدرت م نیگفتر

 ها من گوش ندادم

 

... که جلوته  نیشدم ا اخرشم   

 

: فرو کرد و مقابلم گرفت وهیرا داخل آبم که ین   دمیخند ارایم به   

 

مادام د ییبفرما_    

 

دمیعقب کش لیم را به یر  ین    

: نشست و گفت مقابلم  

 

ن چ_  شده..؟ یتر  

 

: دمینال زانیلب و لوچه آو  با   

 

از سد  یکی شمیم دوار یتموم شه... خسته شدم تا به ارامش ام همه خی  خوامی... م رانیبرگردم ا خوامیم_ 

شکنهیموج م هیارامشم با  یها  
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: بر لب اورد و با ارامش زمزمه کرد  کوچیک  لبخند   

 

!؟ دونهیچه م ارامشت برسه ... کش اچهیبشکنه تا به در  د یسدا با نیا د یشا_   

 

: ادامه داد  یز یچشمک ر  با   

 

جان ابجر  میحاال ما که از خود_    

هیارامش ک میدونیم  

 

دمیدستم برداشتم و بر رسش کوب ر یرا از ز  د یسف یمتکا   

 

: و بالش را از دستم گرفت د یبلند خند یصدا با   

 

ماناسیبا نر  نن یاحتماال اثرات همنش نمیدروتخته لنگه همن ماشاال ا_    

 

ل کنم و بلند خند نتونستم دمیخندمو کنتر  

 

ن برادر بزرگ تمام حواسش به من بود و نم هیکه حسام رفته بود رسوش مثل   شیچند هفته پ از  لحظه  اشتتر

. ند یگرده غم در دلم بش  یا  

 

میکار دار   فرودگاه تو تهران کیل میپاشو بر  گهیخب بسته د_    

 

: تعجب از فعل جمع اش گفتم با   
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کار!؟_    

!؟من  

 

: تکان داد و با لبخند گفت رس   

 

م_  ... بعله کار پاشو دختر  

 

**** 

 

. زدم ضن یرا اعالم کرد لبخند عر  رانیوارد شدن به خاک ا یی بایز  یمهماندار که با اوا یصدا دنیچیپ با   

 

: گوشم گفت  ر یرسوش ز  که  

 

... به ارامش دنیرس یبرا گهید دس هی نمیا_   

 

به ارامش بود نه  دنمید ها مقابل رسس نیوقت نگاهش نکرده بودم ... ا چیه د ید نیبا او بود از ا حق

... نگهدارشان  

 

.. ام نشستم و مسافرا خارج شدن صندیل یطبق خواسته رسوش رو  ما یفرود هواپ با   

را بر تن داشت به لبخند به سمتمان امد و مردانه با رسوش  تانیکه لباس فرم کاپ  یمرد قهیاز چند دق بعد 

: را بهم زدند  شانیدست داد و شانه ها  

 

!؟یی معلومه کجا کهیمرت_   

. متینیبب نر یمامور  هیوسط  نکهیمگر ا ستیازت ن یختر   

  

: و دوبار بر شانه مرد زد و گفت د یبلند خند رسوش   
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ان م_  منده جتر فسقیل نی...حاال حفظ ابرو کن جلو ا کنمیرسر   

 

: سالم کرد و رو به رسوش گفت ر یمردانه رس به ز  یی ایبا ح مرد    

 

م بهش لباس فرم بدم تحو  ادهیپ ما یخب حاال بفرما از هواپ_  بدم لتونیشو بتر   

 

: من گفت روبه  

 

دییایشمام همراه من ب_    

 

خارج شد ما یتکان داد و از هواپ مانیبرا یرس  رسوش   

 

دمیمرد به سمتش چرخ یصدا با    

 

طرف لطفا نیاز ا_    

 

: را باز کرد و گفت اتاق کوچیک درب  

 

میبه قسمت انبار م مارو یتا من هواپ_  دیلباستون رو عوض کن د یتونیم تر  

 

. کردم و وارد اتاقک شدم  تشکر   

 

 "رسوش"
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. دمشیکش  ونتر کتم ب  بیاز ج میزنگ گوش یصدا با    

هر دوساعت  شبیرس به رسش بزارم اما از د کیم  ومد یبر لبم نشست بدم نم یاسم حسام لبخند دنیبا د 

ن زنگ م کبار ی سیو حال نگاه را م د تر . د یتر   

. دلسوز و مهربونم یلیکه خ  فیح  

 

: را وصل کردم و کنار گوشم گذاشتم تماس  

 

راحت التیبگم خوبم خ نجا یچطورم !؟ بزار هم بدوین  یخوایم_    

 

!؟یدیرس_   

 

دمیبعله رس_   

 

و به سمت اسانسور رفتم دمیچمدانم را باز کردم و همراه خودم کش دسته   

 

ن چ رفت!؟ مشکیل شیخوب پ همه خی _  !؟یتر  

 

را زدم نگیاسانسور شدم و دکمه پارک وارد   

 

بود اوگ نبود دمش گرم همه خی  مشکیل چینه بابا ه_   

 

بایعمارت فر  ا یخب ب یلیخ_    

 

شتمیپ یلباسامو عوض کنم َجلد متر دوش بگ هی_   
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نمتیبیخب م یلیخ_   

 

ادیعزت ز _   

 

ل بشه برا بمیرا در ج رو قطع کردم و گویسر  تماس ن هم یبرگرداندم...ممکن بود خط حسام کنتر از فعل  تر

دم اما موضوع درکل نگاه بود!  میکردیجمع استفاده نم ن و از انگاه حرف نمتر  

 

  " حســـام "

 

ن م یهمراهم را رو  تلفن ن در چشمیک ا یانداختم که برد تر : بلند گفت یزد و با صدا وارد اتاق شد و بدون بستر  

 

!؟کنهی! مگه رست درد نمنشسنر  نجا یبابا تو که هنوز ا یا_    

احت کن د پاشو  .. گهیبرو استر  

 

: بهش رفتم و زمزمه کردم یغره ا چشم   

 

ن پا ار یصداتو ب_  ایبرد یتر   

 

: باال رفته گفت یوارد اتاق شد و با ابروها با یفر  باالفاصله   

 

حسام...!؟_    

!؟یشد ضیمر   

 

: جواب داد  ا یاز من برد قبل  
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ن رسش سنگ_  گرنشهیم یبود از صبح... فکر کنم برا تر   

 

: تم و لب زدمچشمانم گذاش یشست و سبابه  ام را بر رو  انگشت   

 

ن خوبم...چ_  ستین میتر  

 

گذاشت  میشانیپ یو دستش را رو  ستاد یا کمینزد با یفر    

 

احت کن... رسوشم االن م هیحتما از خستگ_  به  شو یبق گهی...ددهیبچه ها ختر دادن رس اد ی... پاشو برو استر

و رسوش بسپار ا یبرد  

 

. نثارش کردم یدلم پوزخند در   

: حال گفتم تکان دادم و یر  یبهتر شدن نقشم رس  یبرا  

 

... نه خوبم ...گفتم که_    

 

ن م : گفت  ا یرا دور زد و لبتاپ را بست و روبه برد تر  

 

احت کنه_  ش استر بتر   

کرد از محافظا استفاده کن بخوابوننش  مخالفت   

 

: بلند کرد و گفتم میرا به نشانه تسل میدست ها ا یقدم اول برد با    

 

متر خودم م_    
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: گفت  ا یاز اتاق خارج شم که برد خواستم  

 

برو خونه رسوش_    

پرده نداره خدمتکارا کندن برا شستشوی اینجا اتاقا فعال   

ن زنگ م بریس نکهیاز ا قبل . شر یکنه زودترم خوب م  کیاز اتاقا رو تار  یکیبهش  نمتر  

 

. نقشه ام الزم بود  یکرده اما برا  میعصب هیقض نیکردم و نشان دادم ا  نوخی  لمیم که انگار یر   یجور   

: و گفتم دمیرا کالفه بر صورتم کش دستم  

 

ن خب ، اگه چ یلیخ_  م کن یتر شد زنگ بزن ختر  

ن محکم و درع یقدم ها با  . رفتم نمیحال ارام از عمارت خارج شدم و به سمت ماش تر  

. روزم نیهفته اس که منتظر ا چند   

...! نمشیبب د یبا  

 

  " نــگاه "

 

. ستادمیرنگ را زدم و کنار ا یو قهوه ا درب چویر  زنگ  

. باز شد  توسط خانم نسبتا مسنن  در   

 

سالم کردم عیــــرس    

: گفت  گذاشتیم شیرا به نما شیکه چاله لپ ها  نن یتر لبخند ش با   

 

تو...راحت باش ا یب یدلم خوش اومد ز یسالم عز _   
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. کوچکم را بلند کردم و وارد خانه شدم  ساک  

ن کوچک و درع  سالن . داشت یکیبود و دکور ساده و ش یی بایحال ز  تر  

: ذوق گفت با    

 

ن بمونم تا شما ب_  دییایآقا گفتر   

برم گهیاجازتون من د با    

 

 اقا چه آشویر  دانستیزن مهربان نم نیا دمیگز   لب
ن . در دلم برپاکرده با گفتر  

دم و با لبخند ازش تشکر کردم که خداحافظن  یرا رو  میها چشم کفش   دنیکرد و مشغول پوش  هم فرسر

. شد  شیها   

 

ن اول یحوصله رو  یر  داد یبسته شدن در که ختر از رفتنش م با  نشستم و به  کمیرنگ نزد یکاناپه پسته ا  تر

. شدم هتر اطراف خ  

 

وع به حرکت کرد  ربــع از اومدنم نگذشته بود که کمد چویر  کی هنوز  . وسط سالن رسر  

.... کنار رفت و   مهین که کمد تا   شد یخشک شده بودم و هرلحظه چشمانم گرد تر م همانطور   

 

. شد  انینما یمردانه ا کلیه  

بان قلبم صد برابر شد  میو ن د یچرخ وقنر  . رخش رو به من قرار گرفت ضن  

 

. د یاش بودم را د هتر و تازه من که بدون پلک زدن خ د یچرخ شیکمد رسجا  دنیکش  با   

را  شیچقدر دلم تمنا داند یخدام. ستادمیکوتاه و لرزان مقابلش ا  یبلند شدم و با قدم ها میاز جا د یترد با 

. د ی... چشمانم ناخوداگاه پر شد و اشک مزاحمم چککرد یم  

 

حــ حــسام_    
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را پاک کرد میمردانه و گرمش صورتم را قاب گرفت و اشک ها یدست ها با   

 

جون دل حسام ...!!؟_   

ینکرد ی... کم با روان من باز  داروالمصبیمروار  نیا ز ینر   

و  د یکمرم را به سمت خودش کش  دمکهیچانه اش کش ر یگونه اش تا ز   یرسدم را بلند کرده و بر رو  دست

د  . محکم دراغوشش فرسر   

 

ندتر مورد عالقه اش را ازش بگ یپنج ساله است و قرار است اسباب باز  یمحکم انگار پرس بچه ا انقدر    

ن من ن درواقع . کم از او نداشتم  تر  

 

. خواستمشیبا تمام وجودم م نبار یا  

. شود یقلبم بعد از فوت خانوادم با حسام پر م چند ماه بهم فهمانده بود که حفره خایل نیا یی جدا  

 

و تا گردنش ادامه دادم دمیاش کش پر پشت و مشیک یموها یرا ارام البه ال دستم  

ن و رسم را کج کردم که ب دمیخند ار یاخت ان زد یر  ینرم رو  یگردنم برد و بوسه ا  ر یرا ز  رسش گردنم قفل   تر

. شد    

 

.. یی نکن حسام ... وو یا یا یا_   

 

ن گرفته بود درع  طنتیش یکه رنگو بو   زد و با لحنن  یگر ید بوسه : گفت  یحال جد تر  

 

کوچولوهنوز که نکردم  _   

 

: صورتم خم شد و زمزمه کرد  یرو  و با چشمیک د یکش  ونتر ب را به ارایم رسش   
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بکنم خوامیاما م_    

 

وع به بوس  لیو تحل هیحرفش را تجز  نکهیاز ا قبل کرد   دنیکنم رسش را در طرف مخالف گردنم فرو برد و رسر

. را هم قلقلک داد  میهمزمان پهلو ها  

 

وع به دو  دمیاش کوب نهیخنده بر س با  کردم  دنیو به زور ازش جدا شدم و رسر   

 

: اش را با انگشت شست و سبابه اش مهار کرد و گفت خنده  

 

!؟این یاس درجر  دهیفا فرارت یر _    

... جات تهش  

 

: د و ادامه داد ز اش  نهیس بر    

 

نجاسیا_    

!؟امیب ا ی یایمثل دختر خوب م حاال   

 

: کردم و گفتم  یا قهقه  

 

مانیرسگرد نر  خواد یظاهرا دلت بازم ورزش شبانه م_    

 

زنده شده شیخاطره ان شب برا داد یشد و نشان م لیبه باال متما کیم  شیلبها   
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. من زنده شده بود  یطور که برا همان  

 

ن آست یها دکمه . د یاش را باز کرد و آنهارا تا ارنج باال کش توین یمردانه ز  اهنتر پ تر  

 

ورزش شبانه ها!؟_   

... بهت نشون بدم من ورزیسر  هی  

هوم!؟ یخودم شد تر رفته اخرش اس ادتی ظاهرا   

 

. باال انداختم یخنده عقب عقب رفتم و رس  با   

 

ن همچ_  ن چ تر ادینم ادمی ال اص یتر  

 

. باال انداخت و رسش را تکان داد  نر یرا به طرز دلفر  شیابروها  

 

. ارمیم ادتی نداره االن عمیل اشکایل_   

 

: گفتم  یبچه گانه ا یبا صدا دمو یخند  

 

. خودتو منو خسته نکن فمیضع یلیخ استاد من تو دروس عمیل_   

 

: نگاهم کرد و زمزمه کرد  هتر خ  

 

ن همالمصب  نیانکن دختر _  . نکن یبرات رفته...نکن...با روح و روان من باز  شیجور  تر  

 

اش شدم چشمان مشیک هتر و خ ستادمیملتمسش ا یصدا دنیشن با    

با دو قدم بلند خودش را به من رساند و دستانش دور کمرم قفل شد دمیاش غرقم کرد که نفهم ایهیس انقدر    
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گردنم فوت    یرا تو  کرد یو رو م ر یجنبه مرا ز  داغش که دل یر  یکنار گوشم برد و نفس ها  را به ارایم رسش

: از الله گوشم زمزمه کرد  یز یکرد و با گاز ر   

 

. بتر شد  تر بره اس تیدر نها_   

 

گونه اش را لمس کرد  میلبها ار یاخت مردانه اش گذاشتم و یر  نهیس یرا رو  فمیظر  یدستاها .    

: مثل خودش زمزمه کردم    

 

یتو تقلب کرد ستیقبول ن_   

... چشمات... با صدات با    

. بره رو... نتونست فرار کنه یکرد  جادو    

 

کند رسش را چرخاند و مقابل صورتم قرار    میجابه جا یذره ا نکهیکه دراغوشش بودم بدون ا  همانطور 

. گرفت  

: کمتر از دو بند انگشت بود گفت  مانیکه فاصله صورت ها  یجور   

 

!؟یدیمن رس جهینداره به نت دهی،فرار فا نجاسیگفته بودم جات ا_    

 

: انها را جمع کرده و زمزمه کردم ند یبنش میلبها یداشت رو  که با خباثت سیع  یاز لبخند یتر جلوگ یبرا   

 

. هنوز نه_   

 

. را از کمرم جدا کرد  شیاز دست ها یکیزد و  برفر  چشمانش   

ن زم یدور گردنم افتاده بود را باز کرد و رو  دنمیرنگم را که به خاطر دو  عنایر  شال . انداخت تر  



 

 
354 

 

سونمتتر م جهیبه نت یا گهیپس جور د_   

 

: شدم و لب زدم هتر خ شیبه لب ها ار یاخت یر   

 

...!؟یچجور _   

 

 یهم جذابش به همان کوچیک لبخند 
ی

: نشست و گفت شیلب ها یرو  شیک  

 

ن م نبارو یا_  قانعت کنم!؟ یدوست دار  یبه عهده خودت ... چجور  ارمتر  

 

: اضافه کرد  چشمک کوچیک با   

 

راه اومد د یبا بچه ها با گنیم_   

 

: باال افتاده گفتم یرا دور گردنش انداختم و با ابرها میدستها  

 

االن من بچه ام !!؟_    

 

!؟سنر ین_   

 

مونمیبچه م ینخوا شمیبزرگ م یتو بخوا_    

 

نشاند شیپاها ینشست و من را رو  کمانیکاناپه تک نفره نزد  یرو    
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و دورم  پخش کرد د یکش  ونتر و نازکم ب را از حصار کش مشیک میموها   

 

خوامتیم بایسر  ... چه بچه...چه بزرگ...هر خی بایسر  یتو هرجور _   

 

بان روت گایه_" ن ضن   تر
ی

دارد تیبه حرف ها و متعادل قلبم بستیک   

... بوم بوم ...بوم عظیم مثل یک موشک باران را کر کند  ا یتپشش گوش دنبلند  یتا صدا خواهمتیم بگو 

"! بوم  

 

را دور گردنش اندخت و دست  میبکشم که هردو دستها شیجابه جا شدم تا دست درموها شیپاها یرو 

. گذاشت و بلندم کرد   میپاها ر یخودش را ز  یها  

 

. حســـام هیع_   

 

وروجک !؟ هیچ_    

 

فتمیم_    

 

ن چ اش را کیم شاین یکه پ  و اخیم تیو با جد ستاد یا : انداخته بود گفت تر  

 

ن مگه من م_  !؟؟ارمتر  

 

خانه رفت دوباره ن . حرکت کرد و به سمت اشتی   

: نشاندم و گفت و چویر  کیاوپن ش یرو   
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. بهت کتلت حسام پز بدم خوامیخب...م_   

 

حسام  کلیه یکنار گاز افتاد و مجدد رو   و صوریر  د یسف  بند گل گیل شیچشمم به پ هیصدم ثان یتو 

. برگشت  

 

ل کنم و خنده ام بلند شد  تصورش . انقدر محال و خنده دار بود نتوانستم خودم را کنتر  

ن نظر گرفته بود با ت ر یکه تمام حرکات من را ز   حسام لب  شبند یپ دنینگاهش به سمت گاز رفت و با د نن یب تر

. شد  هتر مشهود به من خ و با حرض د یرا گز  نشییپا  

 

ن تو برنامم نزارم... ب هیمهربون باشم تنب خوامیمن م یه_  ن خودت نم تر ... یار تر  

 

: گفتم  شدمیاوپن پهن م یکه از خنده رو   همانطور   

 

سنیازش م هیدزد و قاچاقچ که هرخی   مانیاخه خودت تجسم کن...رسگرد حسام نر _  با اون ابوهت و اون  تر

دلم یببنده و کتلت درست کنه ... ا گل گیل  صوریر  د یبند سف شیپ کلیه ... 

 

ن اوپن پا یرا دور کمرم حلقه کرد و از رو  دستش : بود گفت د یکه ازش بع  طننر یش دبا یکش  یتر  

 

چشه!؟ کلمیه_   

 

: فکر به صورت گفتم بدون  

 

... به خصوص اون هیعال_   

 

گهیداره م خی  کرد یم لیتحل هیساکت شدم و تازه مغزه ام داشت تجذ هو ی ...    
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. خ شدمداغ شدن گونه هام کامال معلوم بود مثل لبو رس  از    

 

ن پا توانستمیکه م  یی هم فشار دادم ورسم را تاجا یرا رو  میها پلک چانه ام   ر یانداختم که دستش را ز  یتر

: گذاشت و گفت  

 

...!؟گهیخب د_   

 

: گفت  یکه دستانش دور کمرم محکم تر شد و با تک خند  امیب ونتر کردم از اغوشش ب  سیع  

 

  شو یبق آ آ آ آ تا وقنر _ 
ی

... یخور یتکون نم نجا یاز ا نیک  

 

ن پا توانستمیکه م  یی خجالت درحال اب شدن بودم رسم را تا جا از   نهیکه که چونه ام به س  یانداختم جور  یتر

. بود  هیام چسب  

 

. د تر گیخودش را م یجلو  بلند بخندد ویل یدارد با صدا سیع د یفهم شد یکامال م  شینفس ها ازحالت  

: گفت  دو یکش  قر یعم نفس   

 

!؟ ا ی!؟ به خصوص چ شد یادامش چ_    

 

بحث منحرف شود  اما  نیتا قانع اش کنم که از ا گشتمیخجالت به سکسکه افتاده بودم...دنبال بهانه م از 

ن چ . د یستر به ذهنم نم یتر   

 

: شکم شش تکه اش گذاشت و گفت یرا رو  میدست ها که   

 

!؟ نا یا_    
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. هم فشار دادم یرا رو  میارامش چشم ها یبه چشم ها نگایه میو با ن دمیرا باال کش میچشم ها ر یبه ز  رس    

 

. از آتش درحال سوختنم یدرکوره ا کردمی... حرارت بدنم انقدر باال رفته بود که حس ملعننر   

. د یپشت دستم را لمس کرد و بوس شیرا باال اورد و با لب ها میها دست  

 

. ندازهیرسخ شدن گونه هاتو دوست دارم...به هوسم م نیا_   

 

: زمزمه کرد  نن یو با لبخند و لحن دلنش د یاطرافم را بو کش کیم  

 

!؟اد یم بیس یبو _   

 

تدستان ر یدر حر "    

چدیپ یم تنم  

رم نفس ها با 
ُ
تیه   

آرام آرام   

شوم یم وسوسه   

دنتیبوس یبرا  

. د یآ یم بیس یبو   

 ( سوسن درفش )"

 

!؟توین یم یچطور _    

 

به وضوح صدبرابر شد شیچشمها درخشش  

کرد و رستکان داد  ز یرا ر  شیچشم ها کیم   
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!؟و یچ معنن  به  

 

باال رفت شیقلبش گذاشتم که گوشه لب ها یشکم چندتکه اش رو  یرا از رو  دستم  

د  د یچیرا دور کمرم پ دستش . و محکم به خودش فرسر  

: و زمزمه کرد  د یام را بوس شاین یپ  

 

!؟یخوایجوابشو م_    

 

و ضبط کوچک کنار قفسه کتابخانه  د یکوچک کش  یی رایاره تکان دادم  دستم را به سمت پذ را به معنن  رسم

ل مخصوصش کیم دهیکش  ونتر ب بشیاز ج را روشن کرد و فلش کوچیک اهنگ هارا باال  بود بهش زد و با کنتر

ن و پا . کرد   یتر   

 

: و گفت ستاد یمقابلم ا یی بایپخش اهنگ ز  با    

 

با دقت گوش کن!  توعه یمن برا یاهنگ کل حرفا نیاهنگه...ا نیجواب سوالت... ا_   

 

ن ا بعد  وع به حرکت کرد من هم دست ها د یچیحرفم هردو دستش را دور کمرم پ نیاز گفتر را دور   میو رسر

. کردم  شیگردنش انداختم و همراه  

 

. منم هست یحرفا دمیستر م جهینت نیبه ا شتر یب فتتر م شیپ شیاز ب شیاهنگ ب هرچه  

 

میاومد تو زندگ د یآدم جد هی   

میداده بشه کل زندگ قول  

عوض کرده منو بیآدم عج هی  

چشام نگاه کرد و گفت که نرو تو    
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مقابل چشمانم جان گرفت لمیمانند ف شیخاطرات شش ماه پ     

متر تا اروم بگ دمیکرده بود و حسام دراغوشش کش  تمیاذ امیروز که ت اون   

: ارهیکارش رو رسش درب  خواست بره تا تالفن  وقنر    

 

نرو ...تنهام نزار ....تورو خدا ... حسام یدوسش دار  هرگتورو جون _    

 

 

میاومد تو زندگ د یآدم جد هی  

میتو قلبم و شده زندگ رفته  

مهربون یلیآدم مثبت و خ هی  

جونم واسه تو فقط بمون ا یب  

عشق تازه هیآدم جذاب  هی  

اندازه یر  خوامیاونو م من  

عالمه عشق هی  

چشماشه تو   

که باشه  یهرجور  خوامیاونو م من  

عشق تازه هیآدم جذاب  هی  

اندازه یر  خوامیاونو م من  

عالمه عشق تو چشماشه هی  

که باشه  یهرجور  خوامیاونو م من  

آخه پاکه دلت متر نم من  

مشکله یلیخ دنیند تورو   

سخته برام گهیتو د بدون  
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تو باشم حله مشکالم با   

عشق تازه هیآدم جذاب  هی  

اندازه یر  خوامیاونو م من  

عالمه عشق تو چشماشه هی  

که باشه  یهرجور  خوامیاونو م من  

عشق تازه هیآدم جذاب  هی  

اندازه یر  خوامیاونو م من  

عالمه عشق تو چشماشه هی  

که باشه  یهرجور  خوامیاونو م من  

میاومد تو زندگ د یآدم جد هی  

میتو قلبم و شده زندگ رفته  

مهربون یلیآدم مثبت و خ هی  

جونم واسه تو فقط بمون ا یب  

عشق تازه هیآدم جذاب  هی  

اندازه یر  خوامیاونو م من  

عالمه عشق هی  

چشماشه تو   

که باشه  یهرجور  خوامیاونو م من  

عشق تازه هیآدم جذاب  هی  

اندازه یر  خوامیاونو م من  

عالمه عشق تو چشماشه هی  

که باشه  یهرجور  خوامیاونو م من  

آخه پاکه دلت متر نم من  

مشکله یلیخ دنیند تورو   
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سخته برام گهیتو د بدون  

تو باشم حله مشکالم با   

عشق تازه هیآدم جذاب  هی  

اندازه یر  خوامیاونو م من  

عالمه عشق تو چشماشه هی  

که باشه  یهرجور  خوامیاونو م من  

عشق تازه هیآدم جذاب  هی  

اندازه یر  خوامیاونو م من  

عالمه عشق تو چشماشه هی  

که باشه  یهرجور  خوامیاونو م من   

 

یتر ش رضا   " 

 

.. د یگونه ام چک  یرو  تمام شدن اهنگ اشک شوقم به ارایم با   

. شد  هتر خ میانگشت اشاره ان را گرفت و به چشم ها با   

 

. لرزان زمزمه کردم یلب ها با   

  

. دوست دارم_   

 

نشست میلبها یگرم و مرطوبش رو   یجمله ام را تمام کنم لبها نکهیاز ا قبل   

 

در دستانش است بلندم کرد پر سبیک یی گو  قرار گرفت و به راحنر  میپاها ر یکمرم ز   یاز رو  دستاش  

لحظه مور مور شد نیبدنم از لمس وجود ا تمام   
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ن دوستت دارم صدبرابر شده بود و  یاخمو  شهیمرد هم نیکه نسبت به ا  عشقر  تمام جذاب داشتم با گفتر

. ام را دارد  چارهیب نهیاش چگونه قصد سوراخ کردن س قلبم از بوسه ناگهاین  دانستیخدا م  

 

: فاصله گرفت و درهمان فاصله کم با صورتم زمزمه کرد  میاز لب ها یا لحظه   

 

شتر یمن ب_   

 

د و ز  شیتلفن همراهش چشم ها یصدا با  : لب گفت ر یرا بر هم فرسر   

 

محل خروس یر _    

 

دیکش  ونتر رنگش را ب مشیک فرو برد و گویسر  بشیگذاشت و دست درج  نمییپا ارایم به   

ن کرد میلب ها یبه صفحه اش رفت که لبخند را رو  نن یتر که تماس گرفته چشم غره ش  کش  دنید با  ستر   

 

دیچیپ رسوش در گویسر  طونیشاد و ش یگذاشت صدا  کر یاسپ یرا برقرار کرد و رو  تماس  

 

یدیجواب م ر یکه به لطفه زن داداش د  یدادیجواب نم ر یجووونم جناب ســرگــرد د_   

تار به تار  یبه حمد هللا!؟ به هرحال مزاحمم شده باشم فدا د یوسط ماچ و بوس و بغل مغل که نبود گمیم

... موهام  

 

: د یکرد و غر   یدندان قرچه ا حسام  

 

... یبگو چرا مزاحم شد یتر زبونتو کار بگ _   

 

رسوش به هوا رفت و من به وضوح رسخ شدم قهقه  

: ش کاسته شد و گفترسو  یخنده ها یکم از صدا  کم   
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 یخونه بنده... دلشون هوا ارنیم فیخانوم هلک و تلک دارن ترسر  با یکه فر   فتیعرضم به خدمت رسر _ 

 شمارو کرده

 

حسام من داشت به خانه رسوش  یکه به هوا  یی بایاسم فر  دنیصورتم نشسته بود با شن یکه رو   یلبخند

شدم که خودش متوجه شد و تلفن را از  هتر حسام خ و مبهوت به گویسر  د یپرکش میلب ها یاز رو  فتتر م

. برداشت و چند قدم از من فاصله گرفت کر یحالت اسپ  

 

. بودم ستادهیو مبهوت وسط سالن ا جیمن همچنان گ اما   

ن و  یکاناپه نشستم اما کنجکاو   نیتر  کینزد یبار پلک زدن و تکان دادن ارام رسم رو چند  با  ام مانع از نشستر

. منتظر ماندن شد   

 

به وضوح  شیباز صدا مهیدر ن یاز ال ستادمیکه حسام واردش شده بود رفتم و کنار در ا  سمت اتافر  به

. شد یم دهیشن  

 

 یرسوش م_ 
ی

کنم!؟  کار یچ یک   

!؟کنهیمن م میتقد و خودشو دودسنر  شهیدوستت دارم خر م هیاون با یفکر کرد    

ن همچ کنمی... نم تر نه خ برم .. ازش  شیام ... بزار به روش خودم پ ینجور ی... اره .... اره اقا من ایکار   تر

کرد  ممیتقد دو دسنر  یکه خودشم نفهمه چجور   یجور  متر گیم  

 

ن چه چ دانمیملتهبم گذاشتم ... نم یگونه ها  یلرزانم را رو  یها دست مکالمه حالم را خراب کرده بود نیا تر   

. د یچک ار یاخت یر  اشکم   

 

دادم .. حسامم داشت  هیسالن رفتم در را بستم و به ان تک یرسعت ان را پس زدم و به سمت اتاق انتها به

... کرد یبا خودش چه م   

!؟ کرد یمن چه م با    
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 چقدر دل نازک شده بودم . 

 

من!؟ چارهیوسط ارامش ب خواستیدلش حسام من بود چه م یکه هوا  یی بایفر   

 

سمج درحال خوردن مغزو قلبم بود یا انهیسواالت مانند مور  نیا تمام   

!؟ند یبنش یبه حسام مربوط باشد و قلبم ساکت گوشه ا موضوغ شود یم مگر    

 

 یمرتب رو  یتخت انداختم و پتو  ی... خودم را رو  داد یامدنش از اتاق م ونتر حسام که نشان از ب یصدا با 

. دمیرسم کش یان را تماما رو    

 

ازش دور باشم خواستمی... اما ان لحظه فقط م کردمیفرار م از خی  دانمینم   

 

دم و به خ شتر یباز شدن در ب یصدا با  رفته نفسم را فوت کردم ونتر ان که از اتاق ب الیان را در دستانم فرسر   

 

ن با باال و پا اما  سخت در اشتباهم دمیشدن تخت فهم یتر   

ان جا شده باشد یرو  درست و حسایر  دانستمیم د یکوچک بود بع  مهیتک نفره و ن تخت   

 

!؟کند یتخت کنار من چه م یمن بااو قهرم رو  اصال    

 

ن بفرما از تخت برو پا_  نفره اس هیکه تخت   نن یبی...جامو تنگ نکن...م یتر   

!؟ستیخانوم منتظرت ن با یمگه فر  درضمن   

 

و محکم به خودش فشار داد د یشکمم کش یرا رو  شیها دست   

دییکرد و بو   کینزد میاش را به موها نن یو ب د یپتو را از رسم کش ارام  

: همان حال زمزمه کرد  در    
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بگم به تو !؟ من خی  اخه فسقیل_    

!؟یحســود   

 

و دمیچرخ ند تر چهار ساله که قصد دارند عروسکم را ازم بگ یمانند دختر بچه ا هیصدم ثان در    

ن و در ع فتهیش یدر چشم ها هتر خ دمیحال ارامش غر  تر   : 

 

...اصلــا به من چههیچ دوین یجناب رسگرد اصلـــا م کنمینم یاصالهم حسود_    

ن !؟برو پایدیچرا بغل من خواب اصال  .... پرسه پروعهِ  نمیبب یتر  

 

دم تا هلش دهم که ب نهیس یرا رو  دستم را  میچشم به هم زدن لب ها کیو در  بد یبهم چس شتر یاش فرسر

. د یمحکم بوس  

 

. زد  مهیخ میرسم محکم کرد و رو  یرا باال میاما دست ها دمیمردانه اش کوب نهیتقال مشتم را در س با   

 

دمیکش  گرفت اه ارایم  نمییکه از لب پا  یز یبا گاز ر  .    

  

ارام ارام خمار و بسته شد که ازم  میشد چشم ها لیکم کم به لذت تبد  میحالم دست خودم نبود تقال ها

: فاصله گرفت وگفت   

 

ن دفعه فرق داشت...اشتها برانگ نیاوم...مزش ا_  ....! بود  شهیتر از هم تر  

 

: ادامه داد  ارایم یگوشم با صدا  کنار    

 

تیداشت که فقط تو نگاه منه...عشق...حسادت...تعصب...عصبان خاض یها هیادو  هی_    

  یی جا چیکه ه  حسادت به کش اما 
ی

؟؟من نداره تو زندگ  
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را رها کرد و دو طرف رسم نگه داشت و مثل من  میبودم که دست ها هتر خمار بهش خ یهمان چشم ها با 

. شد  هتر بهم خ  

 

: اش  به عقب فرستادم و گفتم قهیکنار شق  یرا از موها میها دست  

 

!؟هیک  با یپس فر _    

 

: زد و گفت یطرفه ا کی لبخند    

 

باند اصیل سیرئ_   

 

ن را ب میچشم ها دلخور  : حرکت دادم  که گفت یکیدران تار  شیچشم ها ایهیس تر   

 

باشه ستی...و قرارم نستین نمونیب جی یه_   

. متر قراره مدارکو ازش بگ فقط  

تخس بغل کنم و ببوسم؟ هیفسقل نیرو جز ا کش  تونمی...مگه مدرثاین   

 

. کرد یپروا حرف زدنش تمام تنم را مور مور م یر  نیرسعت تنم داغ شد...ا به  

. را چنگ زدم شیو پهلو ها دمیکش  گردنم زد که ناخوداگاه ایه  یبه گود یا بوسه  

 

 مانتوام را باز کرد و دستش را به ارایم یمکث کرد و با فوت کردن نفس گرمش در گردنم  دکمه ها یا لحظه

. و باال اورد  د یپوست شکمم کش یرو  اهنمتر پ ر یاز ز   

 

: زمزمه کرد  رگوشمیز   
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نه ینجور یاالن نه...ا ...ویلخوامتیتمام و کمال م_   

شناسنامم باشه یحسود تو  یکوچولو   نیاسم ا خوامیم  

 

ن و دلنش نیتر ش میشد... انقدر حرفش برا هتر خ میرا بلند کرد و درچشم ها رسش بود که ناخوداگاه اشک  تر

. درچشمانم حلقه زد    

 

وقت تصورش را  چیبود که ه و خواستنن  با یانقدر ز  یکه دوستش دار   یخواسته شدن از طرف مرد حس

. کردمینم  

 

. که رسش را کج کرد و بوسه بر کف دستم زد   دمیمردانه اش کش شیته ر  یرا بر رو  دستم  

 

واز حصار  د یلبم کش یو چشم بستم که انگشتش را رو  دمیحرکتش گرم شد...لبم را گز  نیتنم از ا تمام

: ازادش کرد و زمزمه کرد  میدندانها  

 

تر گازش نگ_    

! یتر گیزود به زود گازشون م شر یاغوشم م تر اس ینجور یا وقنر   

!! گاز گرفته بشه فقط به خودم بگو   یانقدر دوست دار  اگه  

 

. که قهقه اش بلند شد   دمیکش  میدر گلو  یعن یخجالت ج از   

... کبار ی سایل یان قهقه  ها از   

: کنار رفت و گفت  میرو  از   

 

ن اگه هم_  فسقیل دمیدست خودمو و خودت م یکار   هیاالن نرم  تر  
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: و گفت د یکه با خشونت مرا به سمت خودش کش  دمیلبم را گز  ار یاخت یر  دوباره  

 

نه ؟ شهینم تیحرف حساب حال_   

؟؟یتر گیگازشون م  وقنر  کنن یم کار ینشونت بدم با من چ د یبا  

 

خودش کرد...چندبار گاز گرفت و  تر را اس میبا خشونت لبها نبار یشده بودم که خم شد ا هتر بهش خ همانطور 

. کرد   میباالخره رها تر نفس گ قهیبعد از چند دق د یمحکم مک   

 

. کند   میرها خواستمینم بیعج اما   

انقدر  د یدارم  نبا از ین شتر یب حی...به توضمتر گیادنمیهستم...حاال حاال ها درسم را  من شاگرد کند ذهنن  اصال 

..!! که  کند   میزود رها  

 

. ام خنده ام گرفته بود  انهیخودخواهانه و زورگو  یهم از حرف ها خودم  

 

قلب رسکش نیاز ا امان   

وجودت یو گرما از تو  امان   

وعشق امان  

**** 

 

 " حســام "

 

: که رسوش کنارم نشست و گفت  دمیتخت دراز کش یمردانه ام رو  هنتر دراوردن پ با    

 

ن حسام باور کن همچ_  ... گهید نر یموقع تر  
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را به نشانه سکوت بلند کرده و گفت دستم :  

 

ن دستم نم کهیمن به اون زن_  برم شیفکرشم نکن... بزار به روش خودم پ رسوش حنر  نمتر  

 

: و گفت د یدست کش شیدرموها کالفه  

 

و فالنشو باور نکن پرسیم یجا ی... اون چرتو پرتااد یازت خوشش م یبدجور  هیزن داغ با یفر _   

  گار یکه س  همانطور 
ی

: زمزمه کردم دمیکشیم ونتر رنگش ب یاز جعبه نقره ا برگ   

 

همون لحظه اولم که گفت باور نکردم_   

 

: لبم گذاشتم و ادامه دادم گوشه  

 

بسوزه نه کباب خیکه نه س  متر ازش بگ یچجور  دونمینگران نباش رسوش...م_   

فندکت کو!؟ نیا    

 

بلند شد فونیا یرسوش پاسخ دهد صدا نکهیاز ا قبل  

: گرفت  گارمیس ر یو  ز  د یبرون کش بشیفندکش را از ج    

 

دیخرمگس معرکه  رس_    

 

فرستادم ونتر زده و دودش را ب گارمیبه س قر یپک عم   

 

 _ 
ی

دارم برو باز کن...زودتر کارشو بگه بره... کارو زندگ  
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: رسوش نقش بست و با چشمک گفت یلب ها یرو  یلبخند  

 

منه یی رایکنسول تو پذ  وار یپشت  د تونیبعله کارو زندگ_   

 

تکان دادم که با لبخند رفت تا در را باز کند رس   

شد دهیشن یی رایازپذ با یفر  یصدا قهیدق 3_ 2از  کمتر   

 

 

به گردش  کلمیصورت و ه یرو  با یرفتم که نگاه فر  ونتر با همان باال تنه برهنه از اتاق ب هنمتر پ دنیپوش بدون

. درامد   

 

: دمیپرس کند یرسم بهشدت درد م یی گو  تیارامش و جد با   

 

شده!؟ خی _    

 

تکان داد و گفت یرو به من نامحسوس رس  رسوش :  

 

. گردمیبرم عیــــرس  هیخال خچالمی متر خرت و پرت بگ کمی متر م_   

 

 ونتر پشت در  برداشت و ب وارهیجالباس د یروشن اش را از رو  یتکان دادم که کاپشن چرم قهوه ا یرس 

. رفت  

 

ن رسوش با قدم ها کرد ینگاهم م هتر خ هتر همانطور که خ با یفر  منظم و عشوه گونه به سمتم امد روبه  یبا رفتر

. ستاد یا میرو    
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. مونمیم نجا یا ...تا خوب یسر ارمینتونستم طاقت ب_   

 

تر شد رسوش راست گفت حقا خرمگش قیصورتم عم یرو  اخم  

: گفتم  یبا لحن محکم وجد   

 

... یاومد نیا ی...اگه برا شمیزودتر خوب م یی باال رسم باشه...تو تنها کش  اد یبدم م_   

 

: ام گذاشت و گفت نهیس یرا رو  دستش  

 

باال رست نباشم من دمیقول م_   

 

...حس تومیراجبش حرف زده بود_   

 

: زد  اد یبلند شد و با خشم و حرص فر  شیصدا هو ی  

 

بارم شده بچشم هی یطعم با تو بودنو برا خوامی...متونمی...اما من نممیحرف زد اره لعننر _    

 

... ر یز  تونمیمن همه جوره م حسام  

 

: و باال اوردم و مانع از ادامه حرفش شدم دستم  

 

کثافت برداشته باشم  شو یکه زندگ  با زین  خوامیمن نم_   

 

: زد و گفت برفر  شیها چشم  
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ن اگه همه چ_  ...!؟رو ول کنم خی  تر  

...؟؟با من بایسر  یحاضن  اونوقت  

 

گرفتمیداشتم حالت تهوع م فشیوجود کث از   

 

: ام پس زدم و پشت بهش زمزمه کردم نهیس یرا از رو  شیها دست  

 

ان؟؟یدشمنات دنبالت ن یکه گروهو رها کرد  نیهست بعد از ا نن یچه تضم_   

 

: گفت  یمکث کوتا با   

 

مینداز یم تر هست همشون رو گ یی که تو فندک طال  با اطالعایر _  ... 

 

  پوزخند 
ی

: گفتم  زدم و با مسخرگ  

 

!؟ خورهیفندک بدرد ممگ چقدر اطالعات اون _   

 

: گرد شد و گفت  شیها چشم  

 

ن چ یلیاصلحه،مواد،انسان وخ یی تمام اطالعات اون گروهاس...جابه جا یاون فندک حاو _  گهید یاتر  

 

خودمون  میبتون میدیاطالعات گروه ماهم توشه تا اگ به اخر خط رس حنر  ستین یفندک بدرد نخور  اون

. میرو نجات بد  
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...!؟مینجات بد یچجور _   

 

که زد شوکه شدم  حرفن  با   

: باال انداخت و گفت یا شانه  

 

مجرم شهیو اون م سهتر م ا یهمه مدارک داخل اون فندک درباره گروه ما به برد_   

 

 

ندارد میبرا نر یاهم چیه ا یبرد یی نشان دادم گو یتمام شدن حرفش جور  با   

 

... نکن یرابطه اضار  نیا یپس لطف کن تا اون موقع رو  در کاره نه اطالعایر  فعال نه فندگ_   

 

: زد و گفت برفر  یاز شاد شیها چشم  

 

ن اطالعاتشون همه خی  دا یبا پ عنن ی_  حله!؟ شدن فندک و لو رفتر   

!؟موین یمن م با    

 

دم که رو  یرا به نشانه مثبت رو  میپلک ها حرفن  چیه بدون بلند شد ، دستش دور   شیپنجه ها یهم فرسر

. زد  میلب ها یرو  گردنم حلقه شد و بوسه کوتایه  

 

. بدنم از شدت نفرت منقبض شد  تمام  

 

. که باشد   خواهمیشدم تا بفهمد نم هتر و به در خ دمیرا عقب کش خودم  

. رفت ونتر تکان داد و از در ب میبرا خودش متوجه منظورم شد و با لبخند دسنر    
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. شد  دهیکوب  وار ید یبه رسعت مشت شد و رو  دستم  

 

کثافت  کهیزن_   

 

رو گرفتم ا یرسوش رفتم و برد ابیرسعت به سمت تلفن بدون رد به  

دیچیگرم و محکمش در گوشم پ  یصدا دهیبوق دوم نکش به  

 

 

جونم... مجنون...!؟_   

 

منم!؟ یدیاز کجا فهم_   

 

: زد و گفت یخند تک  

 

ن کن تو اول  خویر  ا یکه تازه با اون تحفه حرف زدم حسام ب  یی از اونجا_  اخه مرد گنده  تر فرصت براش زن بگ تر

بلد باشه!؟ د یخر  د ینبا   

 

... کارم مهم تر از مجرد بودن رسوشه  ا یبرد_   

 

: شد و گفت یجد  

 

... بگو    

 

ن اول یتو  نمتیبب د یبا_  فرصت تر  
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کار هست  یرس  هی... اومدم کرج  امیشب م_   

 

ن خب فقط هم یلیخ_  باهات صحبت کنم د یبا که برگشنر   تر   

 

ن بود تعجب کرده...اول معلوم نبود انیدرم یو خونرسد کردمیداشتم کار م عیــــبود که انقدر رس  یبار  تر  

 

ن باشه داداش اول_  !؟اوگ شتیپ امیم کنمیکه م  یکار   تر  

 

زنگ بزن فعال_    

 

را قطع کردم و به سمت کنسول رفتم تلفن  

 

از جنس نگاه!  داشتم ارامشر  از یارامش ن به  

 

**** 

 

  "نگاه"

 

 یرو  شکالیر  کیگشنم بود وحاال ک  دا یبرق زد... شد میچشم ها شیمحتوا دنیرا باز کردم و با د خچالی

و اب از لبو لوچه شکم بدبختم راه انداخته بود کرد یم یی خودنما یطبقه دوم بدجور  یبلند رو  هیظرف پا   

 

م که با صدا شیبرداشتنش پ یاز ان که دستم را برا قبل ن در  مانیکمد پش  یبتر به  خچالیشده و با بستر

رفتم یی رایسمت پذ   
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به خودش انداخت و   نگاه پر تعجب من نگایه دنیبود وبا د ستادهیبا باال تنه برهنه وسط هال ا حسام

: گفت  

 

. کنمیات م خیم ینجور یکه ا  کلمیانقدر خوش ه دونستمینم_   

 

: دمیکش  غیدر همان حالت متعجب گرد تر شد و ج میها چشم  

 

... حســـــام_   

 

: و گفت د یقهقه خند به   

 

جان حسام!؟_   

 

گفتم  دمیدزدیکه چشم م  دست به باالتنه اش اشاره کردم و درحایل با  :  

 

تو... اخه چرا لخنر _   

ن چ هیبابا...  اد یبرو باد ب ا یب کیلیگفته تو خوش ه  بابا...اصال گ ی... ااصال  حرف  ینجور یا تونمیبپوش نم یتر

... بزنم اه  

 

. بشوم زشیر  یمتوجه خنده ها توانستمینفس هاش م یصدا از   

 

: خنده اش را پنهان کند گفت کرد یم که سیع  یی صدا با   

 

... همه رو  ارمیدرب خوامیبپوش م و یچ خی _    
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به سمت  دمیکه تمام بدنم از خجالت رسخ شده بود چرخ  درحایل دمیکش  غیتر از دفعه قبل ج بلند 

خانه بروم تا بق ن را دور  شیکه دست ها  و در حایل  د یخجالتم را انجا بکشم که با دو قدم بلند بهم رس هیاشتی

: گفت  کرد یشکمم حلقه م  

 

!؟کجا به سالمنر _    

 

حرارت پوست داغ و برهنه اش در حال ذوب شدن بودم از   

: دستانش گذاشتم گفتم یزده ام را رو  خی یها دست  

 

بخورم توام کیک  متر ولم کن من م_    

... توام  

 

: گفت  طنتیش با    

 

!؟ارمیهمه رو درب_    

 

: دمینال   

 

!؟یار یدرن شهیم_    

 

: و گفت د یبلند تر از دفعه قبل خند نبار یا  

 

ن با یبرا_  همه رو دراورد خانم کوچولو د یحمام رفتر   

 

: کردم و گفتم  تقال   
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. پس برو حموم منو ول کن_   

 

: ارامش چرخاندم و گفت با    

 

امــــا یبخور  کتو یک  یتا بر  کنمیباشه...االن ولت م_   

 

: دمیرس تکان دادم و پرس متعجب  

 

امــا!؟_    

 

: را در دست گرفت و گفت میاز موها یا تره  

 

خوامیبرگشم ماساژ م وقنر _   

 

. شدم طونشیو ش مشیک یدو گو  هتر گرد شده خ  یچشم ها با   

شد!؟ طونیانقدر ش گ  نیا  

 

ن دستم باال و پا ر یپهن و مردانه اش که با هر دم و بازدم ز  نهیس یرارو  دستم منظم  یو تپش ها فتتر م یتر

دم و گفتم د یکوبیدستم م ر یقلبش ز  : فرسر   

 

... کنن یم شوخن  یدار _   

 

: و گفت د یرا در هم کش شیاخم ها بیهمان لبخند دلفر  با   
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کنم!؟  شوخن  اد یام م افهیبه ق_    

؟ و شوخن  مانیرسگرد نر  اصال    

 

: دمیاش کش شاین یپ یرا بلند کردم و رو  دستم   

 

 یم ونیپس چرا هز  یتبم که ندار _ 
ی

رسگرد جان!؟ یک   

 

: و گفت د یام را با دو انگشت کش نن یگرفت و  ب  خم شد و گونه ام را گاز کوچیک متر را بگ شیجلو  نکهیاز ا قبل  

 

دختر انقدر خوش مزه نباش _   

ستماین غمتر یپرس پ من  

 

  فتتر در ان قرار داشت م بهداشنر  یها سیکه  رسو   یی فاصله گرفت و همانطور که به سمت راهرو ازم

: گفت  

 

ن من از موضع ام پا_  کنمیات م هیتنب نبایسر  برگشتم تو اتاق امینم یتر   

 

: بلند گفتم یهمان فاصله با صدا از    

 

ــــامینم_    

 

: تکان داد و گفت رس    

 

... بــاشه...باشه_   
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. خونه نیمنم و تو و ا باالخره  

 

. زد و درب حمام را بست چشمیک   

 

شده بودم که در را باز کرد وبا لبخند دستش را به  هتر گرد از تعجبم به در بسته خ  یبا چشم ها همانطور 

: داد و گفت هیچهار چوب در تک  

 

. تو  ا یچشمت به در نمونه ب_   

 

. تصورش هم رسخ شدم از    

 

به سمتش پرت کردم که درب را با قهقه بست حرض غیبود را برداشته و با ج کمیکه نزد  یدیسف وسنک   

 

ادیر  یر  یلیخ_   

 

: همانجا گفت از    

 

فقط برا تو_   

 

خانه رفتم و ک به ن اوپن گذاشتم و مشغول  یاز ان جدا کردم و رو  یو تکه ا دمیکش  ونتر را ب کیسمت اشتی

. شدم   

 

از پشت دراغوشم   یی که حجم گرم و خوشبو  زمیبر  یخودم چا یرا خوردم و بلند شدم برا کیتکه از ک چند 

. د یکش  

 

هیع_   
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: را در گردنم فرو کرد و گفت رسش  

 

کوچولو !؟  یدیاوووم ترس_   

 

: دادم و گفتم ونتر محبوس شده ام را ب نفس   

 

چه طرز اعالم حضوره!؟ نیاخه ا_    

 

: گوشم را به دندان گرفت و گفت  الله  

 

نگاهه یروش حسام برا نیا_   

خانم چرا تو اتاق نبودن!؟ رسکار    

 

: اشاره کردم و گفتم کمیک  به  

 

خوردمیم کیداشتم ک_    

 

مانده را مقابلم گرفت که با لبخند خوردم زد و تکه بافر  یرا با دست برداشت گاز  کیتکه ک نیاخر   

 

: گفت  د یمک را یم شیکه انگشت ها  شد و در حایل یجد  

 

یتا ماساژ منو بد میتر تموم شد حاال م کتمیک_    
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: و گفت د یرا محکم چسب میکه پهلو  ها  دمیرا عقب کش خودم   

 

کجا...کجا...!!؟_    

 

: برهنه اش گذاشتم و با خنده گفتم یشانه ها یرا رو  دستم   

 

... ... خودت خودتو ماساژ بدهستمیمن ماساژ بلد ن_   

 

: را باال انداخت و گفت شیکرد ابروها  ز یرا ر  شیها چشم  

 

!؟سنر یبلد ن_    

 

را جمع کرد و زمزمه  ند یبنش شیلب ها یامد رو  که یم  را به نشانه نه باال انداختم که لبخند بدجنش رسم

: گوشم گفت  ر یوار ز    

 

دمیم اد یتو اتاق بهت  میتر در عوض من بلدم االن م_   

 

. د یخود کشبتوانم فرار کنم مچم را گرفت و به سمت  نکهیاز ا قبل  

 

که   زد و درست مانند روز اویل یشدم که تک خنده ا هتر دستبند چشمانم گرد شد و بهش خ یحس رسما با 

. کولش گرفتم و به سمت اتاق رفت  یرو  دمشید  

 

ن حســـام... منو بزار پا_  ن دستبند م ...به چه جریمد یچی... دل و رودم پیتر  تر
... اخه ین  

!؟ شمیدستبند کنه تو راحت نم نیمن از دست ا چرا    

...؟همه جا باهاته چرا   
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 میتشک گذاشتم و خودش هم بر رو  یدر دستانش است رو  منر یو گران ق شکستنن  سیتند یی گو  ارایم به

: زد و گفت مهیخ   

 

... قطوره خانم ملگ یلی...پرونده اتم خدفعه مجریم نیا_   

 

: گفتم  کردمیدستبند خورده امان که درست کنار رسم قرار گرفته بود نگاه م یکه به دست ها  همانطور   

 

!؟اونوقت چه جریم_    

 

: گفت  داد یازادش را باال اورد و همانطور که اعداد را با انگشتانش نشان م دست   

 

از رسگرد مملکت یدزد ک،ی_    

ام نداره جهیمجاز از کنارش که البته نت تر ، سبقت غ دو    

! جانب نی، عدم اطاعت دستورات ا سه  

از حد شیبودن ب نیتر و ش یلجباز   چهار،  

ن به دستبند نازن ی،حسود پنج کسو لمس نکرده  چیمن که به جز دست تو دست ه تر  

 

نشست در همان حالت زمزمه کردم میلب ها یبر رو  جمله اخرش لبخند ارایم با  : 

 

!؟یدزد_   

 

: اش گذاشت و گفت نهیس یو رسم را بر رو  د یو مرا در اغوش کش د یچرخ  
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ن حسام خودخواه و رسد نم یگوش کن...صداش چند وقته عوض شده...برا_   ن نگاه م ی...برانهتر   ی...برانهتر

... دتشیدزد کهیکس  

 

. پهن و مردانه اش بود  نهیس یرو  مانیخاطر دستبند دست هردو  به  

. تمام بدنم داغ و مور مور شده بود  اش برهنه و عضالین  نهیتماس صورت و پوست دستم با س از   

. جابه جا شم یکه ذره ا  شد یم نیعطر خوشبو و مست کننده اش مانع از ا قن یطر  از    

 

شدم هتر خ شیخمار از خوابم به چشم ها یرس بلند کردم و با چشم ها میموها یحرکت دست حسام رو  با    

. کرد یان ها مست خوابم م یحساس بودم حرکت دست البه ال میموها یرو   

دستبند را باز کرد از کنارم بلند شد و به سمت   کوچیک  د ینشست و با کل شیلبها یبر رو  یطرفه ا کی لبخند 

که   هنن تر رفت چند لحظه بعد وارد اتاق شد اما اون پ ونتر و از اتاق ب د یکش  ونتر ب هنن تر کمد رفت شلوار و پ

. بود  دهیبرداشته بود را نپوش  

 

. د یکش  میموها یو دستش را البه ال د یکنارم دراز کش  دوباره  

. کمرم به حرکت دراورد و گفت  یرا رو  گرشیدست د همزمان  

 

ن نم گهیکوچولو...د  یتو فرشته ا_  ... زهیاشک از چشمت بر  ارمتر  

 

: زمزمه کردم ار یاخت ام زد یر  شاین یبر پ یبوسه ا  

 

خوامی....مشتر یب_   

 

: شد و گفت هتر خ میبه چشم ها مکث کوتایه با   

 

تایر یب ینجور یا وقنر  کنن یام م ونهید_   
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خودش کرد تر آنهارا اس دهیکه به اب رس  یشد و مثل تشنه ا دهیکش  میلب ها یرو  میاز چشم ها شهنگا  

اسارتم!؟ نیبودم عاشق ا گفته   

 

ن هم کردمیاش م من هم همرایه نبار یا   گاز کوچیک  خشن ترش کرد  تر
ی

زد و ان را دراورد هنمتر به پ از لبم ، چنیک   

 

ن ب کیم  یلیبدنم گرفتم که فاصله خ یرا جلو  میدست ها نن یه با  : انداخت و گفت مانیلب ها تر  

 

... ندارم قول یم تی... حس ... کنم دختر کار شتر یگرماتو ب  خوامیفقط م_    

 

. هستم کارش راضن   نیرا شکار کردمتا بفهمد از ا شیجمله اش را تمام کند لب ها نکهیاز ا قبل  

. شده را دوست دارم طونیش یاخمو  شهیمرد هم نیچقدر ا داند یم خدا   

 

شود کیبهم نزد شتر یرا دور کمرش حلقه کردم تا ب دستم   

. انداخت انیپوست داغش به بدنم تمام احساساتم را به غل دنیچسب با   

ن هم کند یحسام خط قرمزش را رد نم دونستمیم . عالقه ام را به او صد برابر کرد  تر  

 

مشتاق اش شدم که  یچشم ها هتر باز کردم و خ خمارم را به سخنر  یهاازم چشم  شیجدا شدن لب ها با 

: لب زد   

 

ن چ نیتر  نیتر ش_  بود که  تا به حال خوردم یتر   

 

ن بودم رستا پا رسخ شده ام دمیو لبم را به دندان کش دمیرا ازش دزد میها چشم مطمت    

: و گفت د یکش  ونتر ب میزد و لبم را از حصار دندان ها یتک خند حسام  
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. ام نکن با گاز گرفتنش دختر  ونهید_   

 

ن اش گذاشت درست مثل اول نهیس یو رسم را رو  د یدراز کش کنارم کنارم   میکه به خاطر زخم ها  شنر  تر

بود د یمالفه نازک سف کی نمانیبود و مرز ب دهیخواب ! 

 

 "حســـام"

 

محو  ار یاخت بود و یر  دهینگاه در کنارم خواب شبیشدم...تمام د دار یزنگ تلفن همراهم از خواب ب یصدا با 

. کردمیو  معصومش شده بودم و عطر وجودش عطر بودنش را استشمام م نیتر صورت ش   

 

. هم افتاد  یرو  میپلک ها گ  دمیکه نفهم  انقدر    

 

تخت بلند شدم یاز رو  شیکنار تخت تلفن همراهم را چنگ زدم و با قطع کردن صدا  عسیل یرو  از    

پاسخ  دمیمالیرا با انگشت شست و سبابه م میکه چشم ها  رفتم و درحایل ونتر ارام از اتاق ب یقدم ها با 

 دادم

 

!؟ لیسه هیچ_   

 

..... 

  

: دمیبلند نباشد غر  میکه صدا  یجور   

 

!؟یکرده!؟ چطور   چه غلظ_    

 

.... 
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لعننر _   

!؟نشیبرد مارستانی...کدوم بامیم االن  

 

.... 

 

!؟ لیسه امیمن ن خی  عنن ی_    

!؟فهیمیم نو یجرمه ا خودکشر   

 

..... 

 

: و گفتم نمیکه زد نتونستم ساکت بنش  حرفن  با   

 

!؟ مارستانیفقط بگو کدوم ب_   

 

.... 

 

خداحافظ_   

 

: دمیخواب آلود و نگران نگاه به سمتش چرخ یصدا با   

 

کرده حسام!؟  خودکشر  گ_    

 

زدم و بغلش کردم یلبخند نشیتر صورت خواب الود و ش به    

دمش که صدا محکم : درامد  شیبه خودم فرسر  
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...! حســام له شدم وحشر  یی آ_   

 

نگش گفتم یخاکستر  یدر چشم ها هتر خ : و خورسر   

 

!؟ نن یتر کنم که انقدر ش  کار یآخه من با تو چ_   

لقمه ات کنم هوم!؟ هی خواد یم دلم   

 

: گفت  یبچگانه ا یصدا با   

 

بهت بوس بده!؟ ....گوناه دارم من لوقمه بشم گا ینکن_    

 

. باال رفت میاز ابرو ها یکیکش امد و ناخوداگاه   لبخندم  

: تکان دادم و گفتم یرس   

 

ن همچ_  . بهم بوس بده!؟ اتفاقا االن هوس کردم ، گ ا یگیراهم نم یر  تر  

 

. زده بود چه حرفن  دهیتازه فهم ا یرسخ شد و گو  هیاش در صدم ثان چهره  

: به سمتش برداشتم که به رسعت پابه فرار گذاشت و گفت قدیم  

 

! گمیم خی  دمیآقا من خواب بودم نفهم _    

 

 یخونرسد و محکم هم یمبل پناه گرفت که با صدا پشت
ی

: ام  گفتم شیک  
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بوسمو بده ا یب موین یپش یبرا رهید گهید_   

 

زدم تا از  مهیخ شیمبل افتاد خودم هم رو  یکه رو   دمیدوباره پا به فرار بگذارد که دستش را کش خواست

. کنم  یتر اش جلو گ فرار احتمایل  

 

ن نفس م نفس . تنشه ر یمتوجه شدم فقط لباس ز  تازه. شد یو نگاه اش در چهره ام جابه جا م د تر  

ن را پا شیاش چشم ها نهیام به قفسه س هتر نگاه خ دنید با  .. رسخ شد  تشیوضع دنیو با د د یکش  یتر  

. چشمانم گذاشت یرا رو  شیگرفتم که در خودش جمع شد و دست ها  شیگونه ها  از رسخن  یشدم گاز  خم  

 

 بشم...داغن  کیبهش نزد شتر یخمشان کردم تا ب کنارش عمود بود کیم  میلبخنم کش امد دست ها ار یاخت یر 

: و کنار گوشش زمزمه کردم دمیگونه ام را به گونه اش کش  کرد یام م وانهیبدنش د یو حرارت باال  

 

!؟کنن یخودتو پنهون م از گ_    

!؟هوم  

.. و آخر مال منن  اول  

 

ستمیبکر کوچک را چقدر م نیا دونهیم خدا  . تی  

: خودم زمزمه کرد  مانند   

 

شیهنوز که نشدم...چشما درو _   

 

ن بودم رسخ و سف  طننر یو با ش دمیرا بو کش عطرش : گفتم  کند یم دشیکه مطمت   

 

طعم گوجه گرفته رهیز  نیکه ا  انگار دختر خانیم سهتر خجالت به مشامم م یبو _   
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ن دستش بازو  د یکش  غیج شیگلو   در  . برهنه ام را گاز گرفت یو با برداشتر  

 

آخ....آخ نــــگاه وحشر _   

 

: جدا کرد و با غرور گفت میرا از بازو  شیها دندان  

 

جناب رسگرد نریمان! حرص دادنم بود  تالفن _   

 

: کردم و گفتم  ز یر  چشم  

 

ن چ_  که!؟  دوین یام که عوض داره گله نداره م یتر   

 

را  شیرا قفل کردم و لب ها شیپاها میفرار کنه که با پاها رمیبا تعجب گرد شد و تالش کرد از ز  شیها چشم

. دمیمک  

 

: گفتم  قیباشد فاصله گرفتمو با نفس عم شیمماس لب ها میکه لب ها  یکه جور   د یام کوب نهیبر س مشنر    

 

صبحونم ستیدارم لباتو بزارم تو ل میتصم_   

 

اش را بهم دوخت و گفت یخاکستر  یها چشم :  

 

نزدم غیحســـام...پاشو تا ج یی ایح یر  یلیخ_   

 

طرفه   کیشد و  لیچهره حرص خورده و خجالت زده اش لبخند زدم اما کم کم خنده ام به قهقه تبد به

  کنارش افتادم



 

 
392 

 

. و به سمت اتاق رفت د یپر  شیپا از جا ز یگر   یی آهو مثل  

. پشت رسش وارد اتاق شدم مکث کوتایه با    

تیت تیاز داخل کمد برداشته بود ت یو گشاد د یسف رسر انه اش زار م فیبر اندام ظر  حسایر  رسر ن و دختر و  د تر

ن هم . شد یباعث لبخندزدنم م تر  

 

: تکان داد و گفت میوار جلو  د یکرد و انگشت اشاره اش را تهد  ز یرا ر  شیها چشم  

 

. فقط بخند تا نشونت بدم_   

: و گفتم دمیشصتم  را گوشه لبم کش ند یبنش میلب ها یامد رو  که یم  یاز خنده ا یتر جلوگ یبرا  

 

!؟یدینشونم م و یچ_    

 

بالش را بلند کرد تا بر رسم بکوبد که دستش را همان پشت گرفتم و ب ه  غیگرد شد و با ج  شیها چشم

... چسباندمش وار ید  

 

: مرطوب و خوش طعمش زدم و زمزمه کردم یبر لب ها یا بوسه  

 

ازت جدا شد شهیو ملس کرده نم نیتر از دستش در رفته باشه انقدر تورو ش د یخدا با_   

 

: حرکت داد و گفت را کیم کشیبار  کمر   

 

کرده  اد یشمارو ز  یی ایح احتماال به همون اندازه ام از دستش در رفته یر _   

 

: را نوزاش کردم و گفتم کمرش  
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میپس هردومون از دست رفت_    

... ... نگفنر هوم  

 

: زدم و ادامه دادم چشمیک  

 

!؟ینشونم بد و یچ_   

 

 " نگاه"

 

و درشتش بر بدنم باعث شد لحظه لب  ز یر  یگرفت فشار ها  یرا به باز  میرا کمتر کرد و لب ها نمانیب فاصله

: قرار کنار گوشم زمزمه کرد  که یر   متر را گاز بگ میها  

 

نکن غشینگاه بزار صداتو بشنوم ازم در  تر گازشون نگ_    

 

ل صدا  یو اغوش گرمش تمام مقاومتم را برا وجود  ازم گرفته بودرو  مکنتر  

: از چند لحظه گفت بعد    

 

ن هم شد یکاش م_   ...تمامت مال من شه...امااالن مال من یسر  تر  

 

: قرار زمزمه کردم گذاشتم ویر   شیلب ها یاشاره ام را رو  انگشت  

 

دونمیم_   

 

تخت نشاندم یگرفت و رو   یرا به باز  میها لب   

اش شدم پرپشتش فرو کردم و مشغول همرایه یرا در موها میها دست   
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: تخت خواباندم و گفت یرو  کالفه  

 

موین یدختر نم گهیاگه بمونم د برم ویل خوامینم_   

را چنگ زد و از اتاق خارج شد هنشتر پ حرفن  چیه بدون  

 

 " حسام "

 

هدختر مرگ من نیا ! 

 

م تا لمسش نکنم ،نبوسمش میاگر تمام قوا حنر  ... را ب کار بتر  

. شود یعوض م مانتر مس ار یاخت و یر  زد یتر تمام معادالتم را بهم م شیصدا دنیشن دنشید   

 

ن ماش با یو مقابل عمارت فر  دمیکش  میدر موها دسنر  کالفه . را نگه داشتم و دوبوق بافاصله و کوتاه زدم تر  

. ستاد یباز کرد و کنار ا میکوتاه درب را برا  یبعد ازچند لحظه  گاردها یاز باد یکی  

 

تخت  المیبودم خ دهیشن با یفر  یکه از نوچه ها  رحم و رسد فرو رفتم با اسیم در جلد حسام خودخواه،یر  باز 

ن شده بود که چ . نمانده یباز  انیتا پا یتر  

 

مهره  نیبودم ا رشیو وز  لیرخ و ف تر صفحه بزرگ شطرنج که تا بحال درگ نیا بدست اوردن مهره اصیل یبرا

. داشتم از یرا ن  

 

 یی جا شهیبلند و محکم وارد عمارت شدم هم یشدم با قدم ها ادهینگه داشتم و پ یرستارس  یپله ها مقابل

امکانات را داشت   نیکه ا  یی را ضبط نکند تنها جا شیصدا یو شنود د تر نظرش نگ ر یز  نن یکه دورب  نشستیم

. عمارت بود  نیکتابخانه ا  
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 ادداشتیرا  درست بود با ارامش نشسته بود و مشغول حساب و کتاب بود و تند تند عدد و ارقایم حدسم

. کرد یم  

 

: باال افتاده و گفت شیابرو ها دنمیرس بلند کرد و با د میقدم ها یصدا دنیباشن    

 

مارستان؟یب یمگه قرار نبود بر _   

 

: تکان داده و گفتم یرس   

 

.. یار یدرب خوامیرو م یکیبرم پرونده  نکهیقبل از ا_   

 

!؟گ_    

 

...از  هی_  تنها هم نه با رسوش برو  ار یدرشتشو درب زو یکج... ر   یای...معروفه به دنباسیفر نزدیکای دختر

... دنبالش  

 

بهمون داره!؟ چه دخیل_   

 

ن حدس م_  ... ستین یی فندک طال هیربط  یر  نمتر  

... تو  ...حنر دهیازش نشن کس اسیم  چیکه ه  بهیهمکاره عج با یساله با فر  هفت  

دمیشن امکیس یاز نوچه ها یکیاززبون  اتفافر    

 

باسیو فر  مهره اصیل پل ارتبایط د یشا  

و پ با یاز فر  قبل ... ا یکن برد  دا یاون دختر  

د  یتکان داد و دستش را رو  یرس  . شانه ام گذاشت و فرسر  
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. کنمیم داشیسنگم رفته باشه پ ر یتخت داداشم...ز  التیخ_   

طال!؟ شیپ یتر م  

 

: دمیو غر  دهیرا در هم کش میها اخم  

 

ه احمق_  اره...دختر  

ت و مشیک چیــــبرد سو  بشیدست در ج ا یبرد : د یکش  ونتر اش را ب موتور استی  

 

... هوا بخور برات خوبه کمی_   

 

: گفتیر معطیل سویــــچ را ازش گرفتم و    

 

کجاس!؟_    

 

: فرو کرد و گفت بشیرا در ج دستش  

 

شینیبیبزارن...م اطیگفتم تو ح_    

 

. تکان داده و از عمارت خارج شدم یرس   

 

. را چرخاندم چیــــرا رسم کردم و سو  و کاله کاسکت مشیک دمیعقب کش میموتور را با پا چک  

 

: بار صدم زمزمه کردم یبرا  
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ه احمق_  ... دختر  

 

. رفتم مارستانیبه سمت ب میمستق  

 

ن م یرو  روبه : خم شده و گفتم مارستانیب رشیبزرگ پذ تر  

 

به اسم طال یدختر _   

 

حسام_   

 

. فاصله گرفتم رشیاز مسئول پذ کوتایه  د یو با ببخش دمیاخم در هم کش لیسه یصدا دنیشن با   

 

چطوره!؟_   

 

ن در ذوق م بیعج لیسه سکوت : و زمزمه کردم ستادمیمقابلش ا د تر  

 

شده؟؟یچ_   

  

: و گفت د یگز   لب  

 

... سالمه...اما _   

 

: و گفتم زکردهیر  چشم  
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اما!؟_   

 

د و گفت یرا رو  شیپللک ها لیسه : هم فرسر  

 

حاملس_   

 

هدف در هوا ماند دستم باال امد و یر  شوکه   

 

نشان شده بود...پس کش  یداشت نه برا یکه... نه نامزد  طال   

 

وع به جوش میفکرش هم خون در رگ ها از  کرد  دنیرسر  

 

نداشتند ا فرفر نسحبا  میبرا شهیو طناز هم طال   

 

. شدم لیسه نهیبه س نهیبرداشتم و س قدیم  

 

اسمش...!؟_   

 

: و گفت د یکش  شیدست در موها کالفه  

 

، لطفا کنمیحسام گفتم که حلش م بایسر  نجا یا د یتو نبا_   

 

ن بار خشن تر ودر ع نیاش را در دستانم مشت کردم و ا قهی : دمیحال ارام تر پرس تر  
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...!؟لیاسمش سه_   

 

 دهیکنم کش  را برریس تیوضع نکهیشد و قبل از ا دهیاز پشت کش میبازو  اورد یب اسیم لیسه نکهیاز ا قبل

... از خاله خوردم محکیم  

. در گوشم زنگ خورد  شیصدا و   

 

... ظلم کردن وونیبگن در حق ح ونمیتو ح تت،بهتر تف به غ_   

 

ض و عصباین  یصدا : بلند شد و به رسعت مقابلم ستی شد گفت لیسه معتر  

 

... نه نجا یا_   

. معلوم نشده جی یهنوز ه میحرف بزن ونتر ب میبر  د یبزار  کنمیم خواهش  

 

دوم باال امده بود را  دهیکش  یکه دست خاله که برا  مقابلم ستی شد و در حایل لیهم مثل سه مامان

: گفت  گرفتیم  

 

فهم شد!؟ تر حق نداره به پرسم دست بزنه...ش یاحد چیمعلوم نشد ه قتیحق تا وقنر _   

 

: زد  اد یفر  یی ابا چیه یر  خاله  

 

خواهر من...!؟ یخوایم خی  نیواضح تر از ا_   

... نهیبه س ستو یکه پرست ن  یچرا سنگ پرس    

 

. مهمان کرد  یا دهیمامان صورت خاله را به کش دهیکش  نبار یجمله خاله تمام شود ا نکهیاز ا قبل  
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. مشت شد ، قلبم گرفت دستم  

 

ن پدر و مادر را ا انقدر یر  کش  کردمیوقت فکر نم چیه . بر رسم بکوبد  نگونهیرحم شود که نداشتر  

 

: گرفته بود گفت  که از خشم رنگ رسخن   خاله شد و با صوریر  نهیبه س نهیس یبا قدم بلند مامان  

 

ه ر یپرسمو ز  دمیاجازه نم یاحد چیحسام پرسه منه...به ه_  سوال بتر  

... یخود دار  یکه جا  تو    

 

  شبشو با گ ستیکه معلوم ن  یاز جلو چشمام برو کنار ، درست ور دل دختر  نن یاون رومو بب نکهیاز ا قبل

. چسبونهیروبه پرس من م شیگذرونده و حاال انگ حاملگ  

 

د و گفت هیشق یرا رو  انگشتش : خاله فرسر  

 

... بزار جلو چشمت سیجا بنو  هی فتادهیاگه حرفام برات جا ن_   

 

. با نفرت نگاهم کرد به رسعت رو برگرداند و رفت خاله  

 

... به خارش افتاد  میگلو   که بغض کنم کیم  نه  

. صورتم حس کردم یمادر را رو  فیخنک و لط شهیهم یبر دلم زدم که دست ها یپوزخند  

 

بهشت خود مادر  ستیمادر ن یرپایبهشت ز  دمیشن یی مادر بود...بوسه بر دستانش کم بود جا حقا 

. مادر بود  میهم خون من نبود با تمام وجودش برا نکهیزن با ا نیاست...ا  

 

: و گفت د یصورتم کش یرا رو  فشیبغض دستان لط با   
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ساال نذاشتم من بعد  نیباالرسشاهده تمام ا ی...خداتو پرس ارشد منن  ا یتر قربون قد و باالت برم به دل نگ_ 

ن هم نم ... کش  ارمتر  

 

نام مادر داشتم در اغوشش   قیزن ال  نیکه نصبت ب ا  جمله اش را تمام کند با تمام عشقر  نکهیاز ا قبل

: و کنار گوشش زمزمه کردم دمیکش  

 

... مامانم...مامانم...مامانم_   

 

: دور کمرم حلقه شد و با ارامش لب زد  دستانش  

 

... من هتر مامان گفتنت بشم ش یفدا_   

 

: میشد هتر هردو بهش خ لیشوخ سه یصدا با   

 

... سادهیوا نجا یتموم شد بتر حسودتم ا مردتتر مامان جان اگه بغل کردن ش گمیم_   

 

ن که دنبال چ  یباز کنه ک محکم نگهش داشتم و و جور  شهیخواست اغوشش رو مثل هم مامان  گشمیم یتر

: با تعجب گفت لیشدم سه هتر اطراف خ هب  

 

!؟یگردیم دنبال خی  هیچ_    

 

: باال انداختم و گفتم یی ابرو  

 

ه که م_  گفنر یهمون بتر  
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گفت  کلشیبه ه را باز کرد و با نگایه شیشده دست ها رسخ : 

 

!؟نن یبیناموسا نم_   

 

ام زد و گفت نهیبر س خنده اش گرفته بود مشنر  که حسایر   مامان  

 

نکن تیبچه رو اذ_    

 

ایبرد "  " 

 

کنم گذشته بود و چند نفر از افرادم ردش را در    دا یکج رو پ  یایکه حسام ازم خواسته بود دن  یروز از روز  سه

. کرج زده بودند   

 

. در چنگم بود  گر ید امروز   

ن ارم یشماره تماس را وصل کرده و کنارگوشم گذاشتم صدا دنیتلفن همراهم بدون د یصدا با  در گوشم  تر

: د یچیپ  

 

میکرد  داشیپ سیرئ_   

 

. کش امد   میلب ها یرو  تیو لبخند رضا دمیکش  شمیبه ته ر  دسنر   

 

.. ارشیخط و خش برام ب رس و صدا یر  یر _   

 

ن چشیم  با  . تماس را قطع کرد  گفتر  
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. پاسخ داد  دهیبا حسام تماس گرفتم بوق اول ب دوم نکش باالفاصله  

 

... یکرد  داشیپ_   

 

: اش کردم و گفتم یی شگویبه پ یخند تک  

 

... یدیاز کجا فهم_   

 

: گفت  نانیاطم با   

 

... یی ایکه تو برد  یی از اونجا_   

. کنن یم دا یسوزن تو انبار کاه رو هم پ برات نشد نداره حنر  یکار   

کجاس!؟  حاال   

 

تم را چنگ زده و گفتم کت : استی  

 

!؟یایم ...گششیپ متر دارم م_   

 

: حوصله زمزمه کرد  یر   

 

رس به نگاه بزنم... رسما خورده هی د یمعامله مثال تپل تموم شه با نیا وقنر _   

 

ن به چ_  فقط لب تر کن داشنر  از ین یتر   
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شو به منم بده نیا ممنون برو یی _  ه ختر
دختر   

 

حله...فعال_   

 

. رو قطع کرده و به سمت موتورم پاتند کردم تماس  

 

ن فندکه طال  تر ...هرچند همه درگاد یبه عمارتم نم روزها رسش کجا گرمه که حنر  نیا با یفر  ستین معلوم ... یتر  

 

**** 

 

کجاست!؟_    

 

: و گفت د یلب گز  محمد   

 

ن کج بودن...چ  یایدن  ی...براقربان تو انباره ته گاراژه ویل_  هتر  

 

: و گفتم دمیدرهم کش اخم  

 

حرفتو تموم کن_    

 

 یلیخ د یدونیاما...م کنهیم تیساله که داره فعال شیپنج ،ش یکج باال  یایدن میدیمافهم نطورکهیقربان ا_ 

!! بچه اس  

... نوزده سالش باشه ا یهجده  د یشا میکه ما گرفت  کش  

 

ه؟تر تو دستش بگ التو یتشک هی تونستیدختر هجده ساله چطور م هی! د یابروم ناخود اگاه باال پر  یتا  
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رو کنار زدم و وارد انبار شدم محمد   

 یکه دستش رو به خاطر نورو جلو چشماش گرفته بود با باز شدن در همانطور که دستش رو   قن یظر  دختر 

. ستاد یبلند شد و محکم ا شیبود از جا شیچشم ها  

 

سه قدم بلند مقابلش قرار گرفتم که دستش رو برداشت با   

ام ادامه  یبه نگاه جد و با اخم کوچیک اوردمیخودم ن یو ارامش متعجب شدم ... اما به رو  د یترد نگاه یر  از 

: دمیدادم و پرس  

 

!؟هیاسمت چ_    

 

شد و گفت هتر باال گرفت و با غرور بهم خ را کیم رسش :  

 

سخته یلیخ_   

 

درهم شد شتر یب میها اخم   

 

!؟خی  عنن ی_    

 

... زد و گفت ارایم لبخند   

 

ام من گ دوین ینم نکهیا_   

 

: گفت  میدر چشم ها هتر شد و خ کیبهم نزد قدیم  
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ندارم اسیم چیجالب باشه برات...من ه د یشا_   

 

دیپنهانش کنم باال پر  توانستمیکه نم  از تعجنر  میبار ابرو ها نیا  

 

رو کنار بزار...اسمت!؟ یمسخره باز _    

 

ن زم یپشت بهم حرکت کرد و رو  د یپلک زد و چرخ ارام نشست تر  

: باال انداخت و گفت یا شانه  

 

داخل بدنمه ابیرد هی_   

ن یفعال م ابو یرد با یفر  یکه بودم ادما  یی همونجا منو برنگردوین  گهیتا دوازده ساعت د اگه ن و   دامیتا پ کتن کتن

... رسمد  ا یجناب برد شهیبرات دردرس م نیا  

 

. دمیهم ساب یرا باخشم رو  میها دندان   

 

!؟ دوین یاز من م خی _    

 

ن پاک نشده بود از ب شیاز لب ها یا هیکه ثان  یلبخند ن لبش ارام زمزمه کرد  تر . رفت و با گاز گرفتر   

 

همه خی و هیجی ! _   

 

اورد بدون مفهومش داشت اون رومو باال یم یحرف ها نیا  

 

..!؟خی  عنن ی_    
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: را دراغوش گرفت و گفت شیها زانو    

 

!؟کنن یقبول م_    

 

رو !؟ خی _   

 

!؟کنن یمعامله رو ! قبول م هی_    

 

زد و گفت یسکوتم لبخند دنید با   

 

یسیم_  ن چ تر ن چ دمی!؟قول میانجام بد بخوام که نتوین  یتر ستین سخنر  تر   

 

: زانو خم شدم و صورتم رو مقابل صورت بچه گانه اش گرفتم یرو   

 

!؟یخوایم قبوله...خی _   

 

س درچشم ها نیا ن دودو م شیبار استر : لب زد  د تر   

 

مادرت جراحه_   

مثل خودش بشر  زماین  هیتا  کرد یم سیمادرت بهت تدر  که مدت طوالین   دونمیم  

 

میبگذر  یدیاز کجا فهم نکهیاز بحث ا  

  

!؟که خی   خب   
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: فوت کرد و به رسعت گفت نفسشو    

 

... گمیبهت م یخوایم هرخی  ونتر از بدنم بکش ب ابو یرد_   

 

. خشک شدم رسما   

!؟خواستیاز من م بچه خی  نیا  

 

 یم خی  یدار  فهیمیم_ 
ی

!؟یک  

 

تکان داد و گفت رس  :  

 

  زنداین  هیمن تمام عمرم مثل _ 
ی

که مدام مراقبم بودن  یی و نگهبانا ابیرد نیکردم...به خاطر ا  زندگ  

ن چ نیا میازاد یچنته دارم بهت بدم در ازا یکه تو   هرخی  خوامیم !؟هیادیز  تر   

 

هست_   

 

: شد که ادامه دادم هتر به دهانم خ مات  

 

... کارو انجام بدم  نیا تونمیداده باشه...نم حی...هرچقدرم مادرم بهم توض ستمیجراح ن هیمن _   

... ارمیرو م یکی   

 

کس  چیه ا یتو  ا ی_   

 

: زدم اد یفر  با یتقر  نبار یا  
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!؟یا ونهیتو د_    

 

: لبخند گفت با    

 

... گنیم_   

 

اومدم ونتر ب کیاز اتاق تار  حرفن  چیو بدون ه دمیکش  یکالفه ا  پوف   

 

: بلند شد و گفت یفلز  صندیل یاز رو  یبا کنجکاو  محمد   

 

!؟حله!؟شد یچ_    

. کنم  هیفکرم مشغول بود که نتونستم حرفشو تجز  انقدر   

 

: و گفتم دمیکش  شمیبه ته ر  دسنر    

 

!؟گذرهیم نشیاورد چند ساعت از وقنر _    

 

: اش را نگاه کرد و گفت ساعت مجی  با نگاه متعجنر  محمد    

 

شده فکر کنم چطور....؟؟ یچهار ساعتو خورده ا با یتقر _   

 

ن زم یرو  ار یاخت یر  پاهام ب گرفت...ا تر . مونهیم بمب ساعنر  هیدختر مثل  نیضن  

... لعننر   
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. رو گرفتم کرد یکار م  مارستانیب یاز دوستام که تو  یکیو شماره  دمیکش  ونتر تلفنم رو ب ناگهاین  میتصم با   

. میدار  از یزنده بمونه...بهش ن د یشده با منر ی...به هر قکنمیم عملش  

. بسته بشه شهیهم یپرونده برا نیحرفاش باعث شه ا د یشا  

 

 "حسام"

 

ن زم یخورده هارو  شهیانداختم و وارد خونه رسوش شدم ،مشغول جمع کردن ش د یکل . بود  تر  

 

: و گفتم دمیکش  ونتر را از قفل ب د یکل  

 

!؟یدقت کرد ومدهیبه تو اصال کار خونه ن_    

 

: کش داد و گفت  رو حسایر  ششین  

 

...!! تو خویر _    

 

: باال افتاده گفتم یلبخندم رو گرفتم و با ابرو  یانگشت شصتم جلو  با   

 

ستین من که شیک تو خویر _   

 

: رو پرت کرد سمتم و گفت یکیپالست یجارو   

 

خونه پاچه اتو  دمیرس نشده از وقنر  قهی! هنوز دو دقکهیمرت ار یمنو باال ن یبرو نگاه رو رس بزن اون رو _ 

... ناموسا  متر گیم  
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. خودمو به اون سمت رسوندم یی جابه جا قهقه ام بلند شود به سمت کنسول رفتم و با کیم نکهیاز ا قبل  

خانه شن  عطسه کوچیک یصدا با  ن . به اون سمت رفتم دمیکه از اشتی  

 

کوچولوم رسماخورده بود  گربه  

خانه خایل دمیرسک کش کیم ن .. بود  اما اشتی  

 

. تکرار شد  هعطس یبه سمت اتاقا برم اما صدا خواستم  

 

خونه شدم د چند  ن . و احساس کردم چند لحظه نفسم بند اومد  دمشیقدم که وارد اشتی  

 

  با 
ی

نشسته بود و  کیرسام یبود رو  دهیچیقرمز رو دور خودش پ یکه پتو   و دماغ رسخ شده درحایل دهیپر  رنیک

. داده بود  هیتک نتیرسش رو به کاب  

 

. گذاشتم  شیشونیپ یکنارش نشستم و دستمو رو   نگراین  با   ... 

 

. داشت تب  

 

: لب زد  شیدستم خم کرد و بدون باز کردن چشم ها یرو  رسشو   

 

... حسام_   

 

!؟ کنن یم کار ی...چختیقلبم فرو ر  تشیمظلوم از  با من دختر  

 

: بلندش کردم گردنش گرفتم و به راحنر   ر یپاهاش گرفتم و دست چپم  رو ز  ر یراستم رو ز  دست   
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نگاه!؟ کنن یم یاگه حالت خراب شد چرا لجباز  یتر خط دادم باهام تماس بگ هیمن که بهت _    

 

: خمارو قرمزشو باز کرد و گفت یچشما   

 

یخور ینشو رسما م کمینزد_    

 

ل صدام هم دستم نبود   بودم که حنر  عصباین  انقدر  . کنتر  

دم و غر  میها پلک : دمیرا محکم بهم فرسر  

 

...چرا؟کنن یم یلجباز  یدار _   

 

: زد  لب  

 

_ یبخاطر من رسما بخور  خوامیفقط نم  

 

: اش زدم شاین یبر پ یرو تر کردم و بوسه ا میشدم لب ها هتر به صورت معصومش خ ستادمیراه ا ونیم  

 

... داره رسما خوردن از توام عالیم_   

 

کنم  شیگونه هاش دلم رو گرم کردبه سمت حمام رفتم تا پاشو   لبخند و رسخن  طرح  

: گفت  یخش دار  یپلک هاشو باز کرد و با صدا یوندمش الوان نش لب  

 

... خودم یم_   
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: و گفتم دمیتبدارشو بوس یجمله اشو تموم کنه خم شدم لب ها نکهیاز ا قبل   

 

... یخودت انجام بد خوامینم_   

 

 یپاها یمشت پر از ابم رو رو  پاهاش گذاشتم به ارایم ر یپر کردم و ز  مهیکوچک کنار حمام را تا ن  تشت

. ختمیر  دشیخوش تراش و سف   

: بغض گفت با . شونه هام مشت شد  یرو  دستش   

 

... کنهیبدنم درد م_   

 

. پاهاش خشک شد  یرو  دستم  

ن شونه هاش پا یرو از رو  حوله . گرفتم و بلندش کردم  رشیو دستمو ز  یتر  

. شونه ام گذاشت یپاهاشو دور کمرم انداخت ،رسشو رو  جونیب  

 

. کردم  میو اب ولرم رو تنظ ستادمیدوش ا ر یز   

. رو باز کردم تر گردنم ش  یزمان با فرو کردن رسش تو  هم  

. میشد سیخ هردو   

ن پا بدنش به ارویم یتا دما ستادمیمحکم کردم انقدر ا رشیز  دستمو  . اومد  یتر  

رو بستم تر زدم و ش سشیخ یبر مو ها یبوسه ا دهیمنظمش متوجه شدم خواب ینفسا از    

 

بود هرچقدر  دهیبه بدنش چسب سشیخ یها لباس. و به سمت اتاق خواب رفتم دمیچیرو دورش پ حوله

. بگذرم با یالهه ز  نیتالش کردم نتونستم از صحنه مقابلم ...از ا  

 

دم و به خودم گفتم یچشم رو  محکم : هم فرسر   
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... پرس  ینبود ینجور یبس کن حسام...تو که ا_   

 

. رو در اوردم تا تنش کنم راحنر  یسمت کمدش رفتم و لباس ها به  

. اتاق انداختم یخودم هم دراوردم و گوشه  یها لباس  

 

. دمیچیپ د یحوله سف یموهاشو ال   

تشیت ر یز  دستمو  چشمم معطوف بدن خوش  نکهیقبل از ا دمیکش  ونتر از تنش ب گرفتم و به ارویم  رسر

که براش اورده بودم تنش کردم  هنن تر تراشش بشه پ   

 

: پتو رفت و گفت ر یرو پاش کنم با نق نق ز  د یشلوار جد نکهیرو هم از پاهاش در اوردم اما قبل از ا شلوارش  

 

اه گهیبخواب د ا یب_    

 

ن م حدس . خواب باشه دمتر  

: گفتم  یطرفه ا کیزانو هام خم شدم وبا لبخند  یتخت رو  کنار    

 

ستاینگاه خانم شلوار پات ن_   

 

از پلکاشو باز کرد و گفت یکی یال :  

 

خوامی...نمشهیگرمم م_    

 

: و گفتم دمیموهاش کش یرو  دستمو   
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بخواب تر پس بگ_   

 

به به کنارش زد و گفت یعقب رفت و با همون چشم ها کیم : بسته دو ضن   

 

... ا یباشه پس ب_   

 

: کرد و گفت  زونیگرد از تعجبم لب هاشو او   یچشم ها دنید با   

 

قول یتر نگ کنمیعطسه م یاونور _   

 

ن شدم گهیبود...د د یحرف بع نیا شناختمیکه م  نگایه از  از خواب بودنش مطمت   

: رس تکان داد و گفت تیبا رضا دمیکنارش دراز کش  و به ارایم  دمیخند  

 

نیافر _   

 

شدیلحظه محو نم کیعوض شده بود...لبخندم  یر حیا و حسام  نگاه خجالنر  یجا انگار    

ام گذاشت و دستش دورم حلقه شد نهیس یکنار زد و رسشو رو   دستمو    

 

: که زمزمه کرد   دمیکش  فشیبدن ظر  یرو  پتورو   

 

یتو از کوره ام گرم تر   

ن نم رسدم بشه یار تر  

نه!؟ مگه  

 

یبه جونم زد شر یچه ات دونسنر یدختر کاش م اوف  
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هم گذاشتم یشده بودم پلک هامو رو  هتر که به سقف خ  همونطور   

 

*** 

 

ن نگاه ب ز یر  یتکان ها با  شدم هتر چشمم رو باز کردم و بهش خ یدستانم ال تر   

ادیب ونتر داشت از اغوشم ب شده بود و سیع دار یب  

 

... رسو صدا بودنش خندم گرفت...دوباره چشم بستم اما  یر  یتالشش برا از   

: چون زمزمه کرد  د یرس بلند کرد و لبخندم رو د انگار   

 

!؟یدار ی..بستیحســام...پ_   

 

حس  نگاهشو به خویر  نن یو مقابل صورتم نگه داشت ...سنگ د یشل کردم که خودشو باال کش کیم  دستمو 

. کردمیم   

. قرمزش رو شکار کردم یعقب بکشه رسمو جلو بردم و لب ها نکهیاز ا قبل   

 

زدم مهیکردم... چرخوندمش و روش خ  یکه تک خند  د یکش  یخفه ا غیج  

: و زمزمه کرد  د یکش  قر یاز چند لحظه ازش فاصله گرفتم... نفس عم بعد   

 

... زندانبان وحشر _   

 

: زدم که گفت یلبخند  

 

... یمالحضه ا اخر از بس یر  یخور یرسما م_   
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: بودم لب زدم هتر تر شد و همونطور که به لب هاش خ عیوس لبخندم  

 

پرستارم تو بایسر  د یبزار تب کنم...شا_   

 

و به رسعت رسخ شد د یگز   لب   

: و گفتم دمیگونه اش کش  یرو  دستمو   

 

نبوسمت؟ گهید یخوایم_   

 

ن خوشگلش  گرد شد و ب یحرفم تعجب کرد چشما از  چشمام جابه جا شد ، چندبار لب هاشو تکون داد  تر

. نزد  اما حرفن   

 

. دختر برام لذت بخش بود  نیحرکات ا تمام  

. ازادش کردم اوردمیکه به دندون گرفت طاقت ن  نشو یر یز  لب  

: و رس تکان دادم دمیروش کش به ارویم انگشتمو   

 

؟ یخوایم ؟نگفنر _   

 

... رسخ از خجالتش یگونه ها  یوجودم چشم شده بود رو  تمام   

ن بودم چ منتظر  که به   یگونه هاش بخندم اما با فکر   اش استفاده کنم و باز به رسخن  هیبگه تا بعدا عل یتر

... را باال انداختم میابرو  یلبش حرکت دادم و تا یدستمو رو  د یذهنم رس   

 

سکوت عالامت رضاس_   

... بوسمیلباتو نم گهی...دباشه  
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. تخت بلند شدم یلبم مهار کردم و از رو  دنیرو با به دندون کش نهیلب هام بش یرو  ومد یکه م  یلبخند  

ک تخس خندم گرفته بود بدتر از  نیرفتارم کنار ا از  . کردمیپرس هجده ساله رفتار م هیدختر  

 

خانه رفتم و م با  ن ن همان باال تنه برهنه به سمت اشتی . دمیکوچک رو چ  تر  

 

خانه شد و به سمت ل زونیاو  یبا لب ها نگاه ن ن ها رفت و پشت م وانیوارد اشتی نشستم و خودم رو مشغول  تر

. مشکوک شده بود...حق داشت مینظرم گرفته...به خونرسد ر یز  دمیفهمیکردم م  لقمه کوچیک  

 

ش؟دل کندن از لب ها منو   

... یخنده دار  الیخ چه  

رو مقابلم گذاشتو کنارم نشست یچا وانیل  

ن برا بدون وع به لقمه گرفتر . خودم کردم یتوجه بهش رسر  

 

 "نگاه"

 

... مشکوک بود  نر یعج یلیطرز خ به  

شه؟؟یسوال دود شد رفت هوا ؟مگه م هیدر عرض  طنتیهمه ش اون  

 

ختهیبرام ر  ینقشه ا هیزده باال حتما  طونشی...رگ شنه   

  ختمینونم ر  یحرص خامه را رو  با 
ی

. کرد ینگاهمم نم بهش زدم...حنر  و گاز بزرگ  

 

... ببوسه اصال   

 

. ارمیمن طاقت نم شهیم ضیکه خوب مر   شهینم نه  
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ن بابا هم یا » نگاه؟؟ یدار  یتر که چرا خوددرگ  کنهیبوست نم گهیگفت د  شیپ قهیچند دق تر  » 

 

. د یبه ذهنم رس یکردم که فکر   شورمینثار وجدان ب ظن یغل یشو  خفه  

منو نبوسه؟ تونهیمگه م اصال   

 

که اصال متوجه نشدم گفتم  یو جور  دمیلقمه ام رو گوشه لبم مال یرو  خامه : 

 

!!؟شهیتموم م گ  اتیعمل نیحسام...ا_   

 

اب دهانش  لب هام نشست و به سخنر  یسمتم چرخوند و خواست حرف بزنه که نگاهش رو روبه  رسشو 

 رو قورت داد

 

!؟هیچ عنن یباال انداختم که  یی ابرو  

 

: موهاش برد و اروم زمزمه کرد  یو به سمت عقب تو  د یبر گردنش کش دسنر   

 

اخراشه گهید_   

 

: زدم و گفتم یلبخند  

 

آها...خدارو شکر_   

 

  یبه سمتش خم شدم تا مربا زدم و کیم یا انهیموز  لبخند 
ی

 یرو از کنارش بردارم نفس ها توت فرنیک

. کردمیرو حس م نشیسنگ  
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... دمینشونت م ؟کنن   هیمنو تنب خواسنر ی...مزورگو   

... مانیعوض داره گله نداره رسگرد نر  هرخی   

 

. کردمیخودم حس م یو مرموزش را رو  چشیم ر یز  نگاه  

: جلوش رو گرفتم لب هام نقش ببنده با رسفه کوتایه یلبخند حاصل از ذوقم رو  نکهیاز ا قبل  

 

.. شد یمرباهم رسلج گرفته بود و باز نم شهیش  

 

باز شود به سمت حسام   د ینداشت همانطو که کجش کرده بودم شا دهیکردم اما فا  بار سیع نیچند

: زمزمه یگرفتمش و با لحن مظلومانه ا  

 

... نو یا ا یحسام ب_   

 

 حسام خایل نهیمن و شانه و س یدست ها یرو  شهیجمله ام تموم شه درش باز شد و نصف ش نکهیاز ا قبل

. شد   

 

. دهان باز شده ام را نتوانستم ببندم شدت شوک حنر  از   

 

د و به سمتم برگشت قبل از ا یرا رو  شیپلک ها بعد از مکث کوتایه حسام ن چ نکهیهم فرسر به  د یبگو  یتر

: گفتم  داشتمیاش با انگشت برم نهیس یکه تکه از مربارو از رو   رسعت لبخند زدم و درحایل  

 

!؟یدی، شن ارهیم یی مربا روشنا_   

 

. و گاز گرفتم که مبادا بخندم دمیرا مک انگشتم  
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: و گفت د یکش  ونتر را از دهانم ب دستم  

 

... دمیشن_   

 

که از خجالت رسخ شدم  د یام را مک یی را به سمت دهانش برد و انگشت مربا ان  

. داد  هیتک شیو و به صندل د یبود را زبان کش یی دستم که مربا گر ینقاط د ارایم به  

 

. نشسته بودم صندیل یهمانطور رو  جانیمن از شدت ه اما   

 

  رسخن  ستادمیا نهیو مقابل ا دمی،بازو هامو در اغوش کش دمیرسعت به خودم امدم و به سمت اتاق دو  به

. رسخ نداشت یها بیگونه هام کم از س  

 

: گونه هام گذاشتم و چشم بستم  یدستم را بر رو  کف  

 

... زود باش نگاه،ارووم دختر _   

 

حلقه شد و کنار   کمیکه دستان مردانه و محکمش به دور کمر بار   کردمیخودم تکرار م یچندبار برا همانطور 

: وار گفت گوشم زمزمه  

 

به ها حواست هست که حواسم یی _  قلب کوچولوته!؟ نیا یتک به تک ضن  

 

ن پرونه رو  به ارایم لبخند  لب هام نقش بست رسم را به عقب بردم و به شانه  یبرگ گل رو  کی ینشستر

: زمزمه کردم دادم و به ارایم هیپهن و مردانه اش تک  

 

حواسم هست که حواست هست_   
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. بر گردنم زد  دستاشو تنگ تر کرد و بوسه گریم حصار   

: پشت گردنم زد و زمزمه کرد  یکه رس خم کرد و بوسه ا  میلحظه درهمان حالت ماند چند   

 

با من!؟ یکرد  کار یدختر چ کنن یم وونمید_   

انعطاف!؟ اون حسام بداخالق و یر  شد یچ  

 

. و دست هام رو قاب صورت مردانه اش کردم د یاغوشش چرخ یتو   

: لب زدم ارایم یصدا با   

 

رفته_   

...!؟ناراحنر   

 

: زد و گفت چشمیک  

 

خوامیاز خدا نم جی یعروسک کوچولوم تو بغلم باشه ه نیا وقنر  تا  دلم براش تنگم نشده حنر _   

 

" ایبرد "  

 

: نشسته بود رو با کف دست پاک کردم و رو به محمد گفتم میشونیپ یکه رو   یرسد عرق  

 

نمیبیخراش برداره از چشم همتون م هیمحمد  ارشیب اطیبا احت_   

 

: کالفه اش رو فوت کرد و گفت  نفس   
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دیچشم قربان نگران نباش_    

 

فعال_   

 

انداختم رو قطع کردم و تلفن رو گوشه مبل چریم تماس   

هیباز  نیا یاسم هم نداره برگه برنده ما تو  دختر که حنر  نیا  

 

: گفتم  عیل روبه   

 

!؟کنن یپس کمکم م_    

 

: بود دودله  خم شدم و زمزمه کردم معلوم   

 

انسان وسطه جون کیل عیل کنمیخواهش م_   

تو نداره یبرا یدردرس  چیه دمیم قول  

 

ن ب دسنر  : و گفت د یپرپشت و بورش کش یموها تر  

 

به ا ابیرد نیا ممکنه هیبزرگ سکیچه ر  دوین یم ا یبرد_  بدنش نابود بشه و منجر به مرگش  یتو  یبا هر ضن

ن بشه...ممکنه هم ... کرده باشن  شیابیاالنم رد تر  

 

: و گفت د یچشماش کش یرو  دستشو   

 

. شدم جیواقعا گ_   
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: گفت  د یرا که د وسمیبلند کرد و نگاه ما رس    

 

..!؟سهتر م جم کن خودتو...گ_   

 

: کردم  زمزمه   

 

گهید کمی_   

 

: داد و گفت رستکان  

 

شد گردن خودت هرخی  خب ویل یلیخ_   

 

: و گفتم دمیصورتم کش امد به سمتش رفتم و لپ هاشو از دوطرف کش یرو  لبخند   

 

نوکرتم به موال_   

 

: و گفت د یدست هام کوب یاخم رو  با   

 

نخواستم ونهینوکر د_   

  

. کنمیعملش اماده م یمن اتاقو برا ارشیب برو    

 

در منتظر محمد بودم یشده بود که جلو  یا قهیدق ده   

داشتم یادیز  جانیه  
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ن بوق ماش یصدا با  رسمو بلند کردم تر  

. اومدن باالخره  

 

ن از ماش پوشوند یاز صورتشو م یمیکه ن  یبا چادر  ا یدن شد و به سمتم اومد با ترس به اطراف نگاه  ادهیپ تر

بود دهیپر  و رنگ صورتش حسایر  کرد یم   

 

: گفت  د یلرز یم که حسایر   یی صدا با    

 

امنه!؟ مطمئنن _   

... با یفر   

 

: گفتم  محکیم یباصدا  

 

!؟یبهم اعتماد دار _   

 

رس تکان داد مظلومانه   

: رسدشو گرفتم و گفتم یدستا  

 

.. با من شینباش ،بق جی یپس نگران ه_   

. رو فوت کرد و با ارامش نگاهم کرد  قشیعم نفس  

 

. گفته بود   که عیل  و به اتافر  دمشیمکث با خودم کش یلحظه ا بدون  

: بود رو به من گفت ستادهیکه کنار در ا  یپرستار   

 

دیاماده ش د یشمام بر _ئ   
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ن منتظرتونن  یر یقد دکتر  گفتر   

 

خواهر کوچولو نشسته بود هیارم...ته دلم مثل خرگوش کوچولو رو تنها بز  نیاومد ا دلم نیم نر یبه طرز عج    

 

: شد که صورتشو قاب گرفتم و گفتم هتر ترس بهم خ با   

 

ن چ_  .. امیمنم م گهید قهیبرو با خانم پرستار چند دق ستین یتر  

!؟ باشه  

 

تکان داد و با پرستار رفت رس    

 

اومد میگوش  یرو  ایمیاتاق رفتم تا دست هامو بشورم و روپوش رو بپوشم که پ گر یسمت د به ... 

: خوندنش قدم هام سست و ثابت شد  با   

 

ن چ هی_  باسیکج دختر فر   یای...دندمیفهم یتر  

 

بدنم منقلب شد یلحظه انگار تمام حس ها هی  

... جاسوسه نکنه  

عمل بره!؟ غیت ر یحاضن بوده دروغ بگه و ز  با یبه خاطر فر  عنن ی  

 

.؟کار   نیبا ا سهتر بهش م خی   

... لعننر   

 

محکم به سمت اتاق رفتم یو با قدم ها دمیکش  ونتر ام را ب یی طال کلت  



 

 
427 

 

ن ا در  ن چ نکهیرو باز کردم و بدون در نظر گرفتر . رسش گذاشتم یتنش نبود به سمتش رفتمو کلت رو رو  یتر   

 

ن و متعجب چشم هاش دو دو م دهیترس : با چونه لرزون گفت د تر  

 

!؟کنن یم کار یچ_   

 

!؟هیبرام کاره سخت هسنر  گ  نکهیا دنیفهم ی...!؟ فکر کردبا خر طرفن  یفکر کرد_   

 

د و گفت یپلک هاشو رو  کنمیصحبت م از خی  د یفهم انگار  : هم فرسر  

 

.. ...اما فکرت غلطهفهیمیباالخره م دونستمیم_   

... اسم مادرو نداره اقتی...اون زن لستمین با یجاسوس فر  من  

 

شو بزاره  د یبا با یچرا فر  یفکر نکرد نیبه ا که من ممکنه جاسوس باشم ویل  نیبه ا یکرد  فکر  اسم دختر

کنه!؟  شیکج و از عالم و ادم مخف  یایدن  

 

من بهت بگم بزار    . 

 

سوال بره و بگه پدره من برادرشه ر یاسم و رسمش ز  ستیحاضن ن با یمثل فر  زین  چون   

 

. شد ینم باورم  

: کردم لرزش صدامو نفهمه زمزمه کردم  سیع  

 

ه؟یچ تیاسم واقع_   
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: و گفت د یتخت کش د یمالحفه سف یعرق کردشو  رو  یگرفت دست ها  ر یو رس به ز  د یگز   لب  

 

...! ندارم...نه اسم نه شناسنامه جی یمن ه_   

 

مهره سوخته ام و هر وقت  هیکار کنم چون از نظر اون من   با یفر  یزنده موندن مجبور بودم برا یبرا من

م راحت شه تونهیبخواد م . از رسر  

 

. دمیو بهت حق م کنمی...باور کن درکت مسخته حرفامو باور کنن  یلیاالن برات خ دونمیم  

. ماشه رو بکش بهم اعتماد کنن  توین ینم کنن یدرصد فکر م هی اگه  

 

ن بود ماشه رو م چشم . کشمیبست انگار مطمت   

. رفتم ونتر پشت لباسم گذاشتم و از اتاق ب کلتمو   

 

: متعجب گفت دنمیبا د عیل   

 

ن د ا یبرد یهنوز اماده نشد_  .... کردم  دا یپ ابو یرد گهیبجنتر  

 

ن همچ ن چ تر  مار یبه ب ممکنه حنر  هیمکافات دنشیکش  ونتر اما ب شهیبودم راحت وارد بدن م دهیرو قبال د یتر

ن به اول میصدمه بزن چون مستق   تر
ی

. شهیکنه وصل م  دا یکه پ  رگ  

 

. میمراقب باش د ی...باهیحال خطرناک تیهوشمند و در ع ابهیرد  

 

: انداخت و گفت میبه رستاپا نگایه  
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؟حاضن یسر  یتر نم_   

 

. تکان دادم و رفتم تا اماده شم و عملش کنم رس   

 

 "حســـام"

 

رنگ بلند  مبل چرم و مشیک یشده بود از رو  تمیرسوش که متوجه عصبان کردمیم عرض اتاق رو یط کالفه

: شد و گفت  

 

تونهیم ا یبرد_   

 

. بود  یاراد تر کامال غ  دمیکه کش  یداد  

 

_  ساکت شــو 
ی

، بچه باز  زندگ بره  ستین هست حداقل جراخ که کارش هرخی   یی ایکه برد  ستین یاون دختر

. و عملش کنه تو اون اتاق لعننر   

 

ن؟یشماها کرد هیچه کار  نیا  

  بدون
ی

و فرستاد فکر ، بدون هماهنیک ... تا جنازهشـ غیت ر یز  نیبا من اون دختر  

 

دست منو نداره حداقل نه تا  ر یحق مردن ز  ادیم چی...هگمیاون دختر کامال سالمــه و محض اطالعت م_ 

... من نخوام وقنر   

 

زد و گفت یلبخند رسوش : 

 

... خداروشکر _   
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ن چ هی فقط س فر  یچجور  یتر ؟ مینگهش دار  با یدور از دستر  

 

: مکث لب زدم کیم  با   

 

... نگاه شیپ_   

ن ب سکوت  طنر  نکیع میبود ستادهیهر سه مان که ا دنیوارد اتاق شد و با د حاکم شد که عیل شانهر دو  تر

: برداشت و گفت شیچشم ها یاش را از رو   

 

ن نیبش_  ن چ هی تر بدم حیرو توض یی اتر   

 

ن که چ  و رو کرد و درحایل ر یمقابلش رو ز  یکه برگه ها  میسه نشست هر  : گفت  کرد یم ادداشتیرو  یتر  

 

ن سنگ یکارا_    د یکن  هیته سمینو یخط نرمالشه من براش م ر یز  نهییپا یلیبدنش خ ینایتامیبراش غدغنه...و  تر

بکشه...  تونهیم گهیهاشو ده روز د هینداره... بخ تر حتما رس موقعش مرصف کنه وگرنه تاث د یبهش بد

نجا؟یا دشیار یم  

 

: کرد و گفت  ااخمیبرد  

 

. کشمینه ممکنه دردرس بشه خودم م_   

 

تکان داد و نسخه رو به سمتش گرفت یرس  عیل  

: که برگه رو گرفت گفت  ا یبرد  

 

!؟روم حساب کنن  توین یکه م  دوین یم_   

 



 

 
431 

: زد و گفت تر با لبخند دست بر شانه ام ا یبرد  

 

! تو  یی آقا_   

 

**** 

 

. گذاشتم  کر یاسپ یرسوش رو گرفتم و رو  شماره  

: بوق اول جواب داد  با   

 

! انیداداش چند لحظه صتر کن... حله دارن پشت رسم م_   

 

ن فقط هم مراقب باش رسوش مطمئنن _  !؟دنیخونتو م کیدو نفر کش تر  

 

مشونیاره داداش برو حواسم هست م_  ن  کمی تر دور دور کتن  

... بتر اون بچه رو باال  برو   

 

: گفت  یگرفته ا  یبا صدا ا یدن   

 

... بچه عمته_   

 

: با خنده گفت رسوش  

 

... خورهیبچه بهش برم گمیبعد م_   
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ن از ماش ا یبرد : شد و گفت ادهیپ تر   

 

... تو کوچه میبعد بر  کنمیچک م هی_   

 

ن تکان دادم که کالهش رو پا رس  . و به سمت کوچه رفت د یتر کش یتر  

ن صداش م ا یدن میدختر نداشت نیکج از ا  یایجز دن اسیم نکهیخاطر ا به میدتر   

 

: گفت  یلحن مرموز  با   

 

... نگاه شیپ متر خــب پس من م_   

 

نگاهش کردم نهیاخم از ا با   

 

ن چ یلیکه خ  اد یبدم م_  ... دوین یم ارو تر  

 

: زد و گفت یخند تک  

 

ن هم_  ن چ تر   قراره کیل ا تر
ی

... رو عوض کنه زندگ  

 

هنوز بهت شک دارم دوین یم_   

 

ارامش گفت با  :  

 

  یدوره ا هیاطرافت...تو  یسخت شده اعتماد به ادما یلی...خدونمیم_ 
ی

به  تونهیکه ادم نم  میکنیم زندگ

 دوستشم اعتماد کنه
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ن جز جونم چ من برده حلقه  هیمثل  خوامیباشم...نم با یفر  تر باز اس خوامینم از دست دادن ندارم ویل یبرا یتر

 
ی

ن داشته باشم ب یاطرافم جنبه ابزار  یادما یبرا نکهیکنم از ا  به گوش زندگ . ارمتر  

 

  همه خی  خوامیم
ی

وقت منو  چیه گهید با یفر  ی...بعد از نابوددمیکنم...قول م  تموم شه...بتونم ازاد زندگ

ن بینم   هیگوشه   هی متر ...متر
ی

وع م زندگ ... کش  یبرا یدردرس  چیبدون ه کنمیارومو رسر  

 

...هم سن و سالهاش درحال خوش  سوختیمدت محو صورت بچگانه اش شدم...ته دلم واقعا براش م تمام

  دن،یخندیخوندن،میبودن ،درس م گذروین 
ی

ربات  هیشده بود و مثل  با یمثل فر  ادیم تر اس اما اون از بچیک

... دم بزنه تونستیو نم شد یم دهیازش کار کش  

 

. نگاهم رو ازش گرفتم ا یاومدن برد با   

: شانه باال انداخت و گفت ا یبرد   

 

 

میامنه بر _   

 

* 

 

... اشاره کردم برو  ا یو به دن دمیروجلو کش کنسول  

: لبخند گفت با   

 

اوهو...چه مرموز_   

 

: وارد شد  ا یباال افتاده برد یمن و ابرو ها خننر  افهیلبخند به ق با   
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. کرد یم تمی... خاطرات اون شب هنوز اذدمیکاناپه پرت کردم و روش دراز کش  یرو  خودمو   

 

ن س میخونه رسدار نشسته بود یکه با ارامش تو   شنر  دوباره مشغول البوم و خاطرات  یر  و یر  د یو با رفتر

. میشده بود  

 

( شیفلش بک هفت ماه پ ) 

 

ن ب که مختص به حسام بود زوم کرده بودم... دست خودم نبود    یصفحه ا یتمام اون عکس ها فقط رو  تر

. کرد یطلبش م دا یکه دلم شد  

 

. باشه تونستینم اما   

 

که بخاطر خنده   یی رسخ و لبها یی شدم که با لپ ها هتر با تعجب رسبلند کردم به رسدار خ فونیا یصدا با 

ه بود به خنده باز شده بودلب هاش نشست ینوه اش رو  نهیتر ش یها  

 

ن مشغول باال و پا  ن کردن اون حجم کوچولو و ناز ب  یتر تر  ضیبود و با هر قهقه لبخندش عر  شیدست ها تر

. شد یم  

. میشد هتر تند خدمتکار همه به او خ یقدم ها با   

 

: وحشت گفت با    

 

! انیبه سمت ساختمون م اطیح یعده ناشناس دارن از تو  هیاقا... _   

 

 یو نوزادش رو تو  ستاد یمهسان ا یو محکم روبه رو  یبا وحشت به رسدار نگاه کرد رسدار جد مهسان

. اغوشش گذاشت  
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... ...عجله کنا ین ونتر بهت نگفتم ب برو طبقه دوم تا وقنر _   

: و بلندم کرد  د یرا کش میسمتم امد و بازو  یکه من افتاد با قدم بلند  چشمش  

 

م...قو _  وسست عنرصه فیضع یادما یباش...ترس برا یخودتو نباز دختر  

... سنر ین ینجور یا تو   

  که تونست حسام یر   ...نگایهنگاه هسنر  تو 
ی

.. بمونه ادتیحرفاس...  نیتر از ا یرو اب کنه قو  رحم و سنیک  

 

... پله ها هل داد  یو به همراه مهسان به باال د یرو کش دستم  

 

ن ایافتاد نم هر اتفافر _  ن پا یتر ...مفهومه!؟یتر  

 

. میرس مهسان دور مچم حلقه شد و با شتاب به طبقه دوم رفت دست  

 

سیتمام وجودم م با  . ... دلم اشوب بود دمیتر  

. نباشه جی یکنه ه  خدا   

 

وارد اتاق شد و درب رو بست و قفل کرد مهسان   

ن رو ب نوزادش . پا و ان پا کرد  نیدستاش جابه جا کرد و ا تر  

 

سیم . کردمیخوب حسش م یلی...خدمیفهمیاز من...م شتر ی...بد یتر  

 

: و با بغض لب زد  د یزد و خورد فرزندش رو محکم در اغوشش کش یصدا با    

 

... بابام_   
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. دمیرفت که محکم مچش رو چسب هتر به سمت دستگ دستش  

 

ن از طبقه پا ا یبلند شد که گو  یزمخت مرد  یصدا همزمان : زد  اد یفر  یتر   

 

شو پ د یبگرد_  ... د یکن  دا یدختر  

 

و  کنم که چشمم به کمد چویر   دا یکردن مهسان پ  مخقن  یبرا رایه د یشا کردمیوحشت اطرافم رو رسد م با 

. بزرگ گوشه اتاق افتاد   

 

توانستیداشت مچش رو ازاد کنه اما نم سیع مهسان  

 

و درب رو تا نصف بستم دمشیکمد کش  داخل   

 

. و ساکت بمون ا ین ونتر مهسان تورو جون بچت قسم ب ا ین ونتر ب_   

 

ن م یرو  یا شهیش گلدان ن بار باال و پا نیچند هتر دستگ ستادمیرا برداشتم و پشت در ا ر یتحر  تر  یشد و صدا یتر

: بلند شد که گفت زین   

 

... دشیدر قفله بشکن نیا_   

 

ن ب شتر یرا ب گلدان   تر
ی

دم و در فرو رفتیک ... ستادمیپشت در ا انگشتانم فرسر  

به ... اول ضن  

به ... دوم ضن  
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... شد  باز   

 

. زن است کیکه وارد اتاق شده   یبفهمم فرد توانستمیم کفشش به خویر   یپاشنه ها یصدا از    

 

: گفت  شد یاز کنار اتاق رد م یی که گو  یمرد  

 

!؟هیخال نجامیبود... ا اتاقا خایل هیبق_   

 

: که گفت  د یدر به گوشم رس گر یزن درست از طرف د الیر  یصدا   

 

ن پا میکه...اسکولمون کرده...بر   نن یبیاره م_  زنده  یسوز  شیام مونده باشه تو ات در هر صورت کش یتر

... ما  یتو دستا ا یبسوزه  شیحاال تو ات مونهینم  

 

.. کردمیبود که فکرش را م گرد شد و نفسم بند امد...اوضاع بدتر از اوین   میها چشم  

 

ن نفر زنگ م هیبه  د یبا ... خواستمیکمک م  د ی...بادمتر  

... شود  ر ید یلیخ نکهیاز ا قبل  

 

 یراهرو  دنیگرفتم و با د  ونتر رسم را از اتاق ب به ارایم شدند یکه از اتاق دور م  یی قدم ها یصدا دنیشن با 

دهانش   یارام به سمت کمد رفتم و درش رو باز کردم مهسان با صورت رسخ دست جلو  یبا قدم ها خایل

. گرفته بود   

 

: رو نوازش کردم و گفتم صورتش  

 

میزنگ بزن سیبه پل د یتلفنت کجاست مهسان...با_   
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: زد  لب   

 

... اتاق تو..جاموند _   

 

: زمزمه کردم مکث کوتایه با   

 

... تا برگردم ا ین ونتر ب_   

 

تختم به سمتش پرواز   یتلفن مهسان رو  دنیمخالفت کنه به سمت اتاقم پاتند کردم و با د نکهیاز ا قبل

به محکیم انیکردم  اما م ن زم یبه کمرم خورد و رو  راه ضن ... افتادم تر  

 

بود و باز همان لحن الت و چاله  ستادهیرسم ا یباال د یجو یکه ادامس م  بودم درحایل دهیکه صداشو شن  زین 

: دمیاش را شن داین یم   

 

... که بتونه منو دور بزنه  هنوز زاده نشد کش یکتر   گنیبه من م ...ویلام هسنر  چه خرگوش چمویسر _   

 

. کنار تخت افتاد   یا شهیپارچ ش یچشمم رو  یشدم که لحظه ا هتر ترس بهش خ با   

 

ن را صدا بزند به سمت پارچ خ که رس چرخاند تا کش  زماین  درست بر رسش   هیبرداشتم و در صدم ثان تر

. دمیکوب  

 

ن زم یهوش رو  یر  اه کوتایه با  . افتاد  تر  

 

. لرزان شماره حسام را گرفتم یرا برداشتم و با دست ها تلفن  
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. نوزاد مهسان بلند شد  هیتماس را برقرار نکرده بودم که گر  هنوز   

 

درست روبه  کیلیپوش و ه اهیرفتم که سه مرد س ونتر بدنم غرق ترس و وحشت شد با دو از اتاق ب تمام

. دمیخودم د یرو    

 

. نوزاد مهسان هم قطع شد  یصدا  

. را گرفتند  میسه به رسعت به سمتم حمله کردند و دست ها هر   

 

: تو گف د یرا باال کش اهشیاز مرد ها ماسک س یکی   

 

... ...هرچند ارهیرو از پا درب یو کوچولو چطور تونست کتر  فیدختر ظر  هیجالبه... _   

 

: و ادامه داد و گفت د یام تا کمرم کش نهیقوس س یرو رو  دستش  

 

.. ستین د یهرچند از خانواده رسدار اصال بع_   

 

ن بلند کردم و محکم ب پامو  . که چهره اش درهم شد و از درد خم شد   دمیکوب  شیپا تر  

 

: گفت  اد یفر  با   

 

ن پا دشیبتر _  کنمیم شی...حالمیتر یرو با خودمون م ارهیپت نیا یتر  

 

. دمیاز درد کش یبلند غیکه به بازو هام وارد کردن ج  یفشار  با    

. دهانم قرار گرفت خفه شدم یکه رو   با دسنر  اما   

 



 

 
440 

ن به طبقه پا میتقال ها باوجود  دنمیکش  یتر  

ن به پا وقنر  ن مطمئنا اگه نگرفته بودنم صد در صد پخش زم دو یلرز یتمام بدنم از ترس م میدیپله ها رس یتر  تر

. شدمیم  

 

که    یبر دهانم زد و رو به دو نفر  بود چسب محکیم دهیاش کش شاین یپ یراتا باال اهشیکه ماسک س  یمرد

: را  محکم گرفته بودند گفت میدست ها  

 

... بود  کرده  یلیرسدارو خ... سفارش دختر خیش یبرا مشیتر یم د یدستو پاشو ببند_   

 

باشه که هموطن خودشو به  فیو کث تر حق تونهیادم م هیشدم...چقدر  هتر گرد شده بهش خ  یچشم ها با 

 عرب ها بفروشه...!!؟

 

... تقال کردم تا از چنگشون ازاد بشم و موفق شدم نمیساکت بنش نتونستم   

 

صحنه روبه روم کامال الل  دنیاما با د دمیدو  یی رایکه از خودم رساغ داشتم به سمت پذ  رسعنر  نیشتر یب با 

. شدم و نفسم حبس شد   

 

ن زم یو دردمند رو  زخیم یرو  رسدار  دورش حلقه زده بودند اهپوشیس اد ینشسته بود و تعداد ز  تر   

 

. دند یبه سمتم چرخ میپا یکه اطراف رسدار رو احاطه کرده بودند با صدا  یی ها اهپوشیس  

 

: که ظاهرا رس دسته همشان بود گفت  یکی   

 

تم اومده تا معرکه رو تماشا کنه_  ... خوب رسدار...دختر  

 

ام برا یرس  : تکان داد و گفت میبه نشانه احتر  
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دیکن  نیتا جشن مارو مز  د یدختر رسدار برام باعث افتخاره...خوبه که هست دنید_   

 

د و قطره اشیک یشدم که پلک رو  هتر رسدار خ یوحشت به چشم ها با  . شد  یاز ان جار  هم فرسر  

: زد  لب  

 

نبودم ببخش امانت دار خویر _   

 

رسدار نگه داشت یگلو   ر یضامن دارش رو ز  یبود چاقو  ستادهیکه باال رس رسدار ا  یی پوش ها اهیاز س یکی  

 

ن بدنش از ب یکه تمام حس ها  ...مثل ادیمدمیکشینفسم نم حنر  . کردمیرفته فقط نگاه م تر  

 

... فرشته کیرسدار...  کی... حایم کی یشد...!گلو  دهیپدر بر  کی یماتم زده ام گلو  یچشم ها یجلو   

 

لرزان به سمتش قدم برداشتم و  یصحنه...با قدم ها نیبودن ا هم شک داشت به واقیع میچشم ها انگار 

به محکیم . گرفت  ایهیکه به پشت رسم خورد اطرافم رو س  دستم را به سمتش دراز کردم ، اما با ضن  

 

 (زمان حال)

 

بدنم   یرو  گریم  یمتوجه خودم شدم که پتو  هم افتاد و به خواب فرو رفتم وقنر  یپلک هام رو  گ  دمینفهم

. دور شکمم حلقه شد  شناختمیکه خوب صاحبش را م  یشد و دست مردونه ا دهیکش   

 

. و رسم رو درگردنش فرو بردم دمیالود چرخ خواب  

 

ن چ تنها  ...! عطر حسام بود و بس یبو  کرد یکه ارومم م  یتر  
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جداشدن از ان نداشتم پس خودم را در  یبرا یلیدورم تنگ تر شد من هم م شیعضله ا یدست ها حلقه

. ان اغوش امن غرق کردم  

 

: وار کنار گوشش گفتم زمزمه  

 

... خوبه که هسنر _   

 

: بم و مردانه اش گفت یو با صدا د یرا به گردنم کش شیها لب  

 

یموندیکنم...کاش خواب م  دارتیب خواستمینم_   

 

: شدم هتر خ شیقرارش گذاشتم و به چشم ها قلب یر  یرو رو  دستم  

 

چرا..!؟_   

 

: گفت  مکث کوتایه با   

 

... ازت دل بکنم و برگردم رس ماموریتم چون سخته _   

 

... هام ناخوداگاه گرد شد و بدنم داغ چشم  

. تمام صورتم داغ شد  دهیکردکه به لحظه نکش  انیو صادقانه حرفش رو ب یجد انقدر   

 

... اما مانع شد و  متر ازش فاصله بگ خواستم  

: مینال تیمظلوم با    
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.. حســام_   

 

: و زمزمه کرد  د یگردنم کش  یهاش رو رو  لب   

 

جــان حسام!؟_   

 

رد و ادامه داد یخند تک : 

 

ن یبهم م شیاگه هفت ماه پ_  .. دمیخندیهمه دارو ندارم حتما م شهیجانم و م گمیدختر م هیروز به  هی گفتر  

... اما االن   

 

... لب هام نقش بست یرو  طوین یش لبخند   

: گردنش گذاشتم و زمزمه کردم  یرو  دستمو   

 

جانم!؟ نگفنر  یدختر  چیواقعا تا االن به ه_   

 

: گفتم  کردمیبهش نگاه م چشیم ر یکه ز   به نشانه نه تکان داد که لپم را از داخل گاز گرفتمو درحایل یرس    

 

... اما من گفتم_   

 

... شد یم دهیشن فاصله کم به خویر  نیاز ا شیشدن دندان ها دهییسا یصدا  

 

. شد  دهیشن میاستخوان ها یدستش رو تنگ تر کرد که صدا حلقه  
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: کند گفت  خشونتش را مخقن  کرد یم که سیع  یی کرد و با صدا  یقرچه ا دندان   

 

بوده!؟ آهــا...اونوقت گ_   

 

: کردم و ادامه دادم  داغ کرده بود لبخندم را مخقن  حسایر  نکهیوجود ا با   

 

بوده بشمارم!؟؟ اد یاوم ز _   

 

: د یرد و غر  مهیبدنم خ یچرخش رو  هی با   

 

جانم!؟ گفنر   نکن نگاه...به گ یبا اعصاب من باز _   

 

: و گفتم دمیخند  

 

تو نبودن یاخه همسن و ساال_   

... خوشگل یلیخ یی خدا بودن ویل کتر یکوچ  

 

لب هام ساکت شدم یفشار دستش رو  با     

د و گفت یهاشو رو  پلک : هم فرسر   

 

... ام بشنوم گهیکلمه د  هی خوامینم_   

 

. به سمت  من به طرف درب اتاق رفت نگایه میشد و بدون ن بلند   

: و از پشت محکم بغلش کردم و زمزمه کردم دمیتخت پر  یرسعت از رو  به  
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دار و نداره من!؟ کنن یم یساله حسود شیپنج ،ش یبه پرس بچه ها یدار _   

 

و  اهیس یدو گو  هتر ...خد یشکمش باز کرد و چرخ یرو از رو  میدست ها به ارایم د یکش  کردم نفس راحنر   حس

م کرد . جذابش شدم که خم شد  ن اغوشش استر بتر  

دادیهم بهم نم دنیکه سال ها از اب دور بوده اجازه نفس کش  یتشنه ا مثل  

 

: گفت  کرد یبرخورد م میهنگام حرف زدن به لب ها شیکه لبها  یاز چند لحظه به اندازه ا بعد    

 

ن باهام همچ گهید_  ... نکن دختر  خطرنایک یباز  تر  

 

چرا خطرناک!؟_    

 

. فتمتر متقابال عقب م داشتیکه به سمتم برم  شد و هر قدیم کیبه قدم بهم نزد قدم  

 

.! خوردم وار یبه د تا   

 

گذاشت  وار ید یرا دو طرف رسم رو  شیها دست  

 

... کنمیتمامه تورو ، تمام خودم م کنمیکه به خودم دادم و فراموش م  چون اونموقع قویل_   

 

: و زمزمه کردم دمیکش  ششیته ر  یرو  به نریم دستمو   

 

... من باشه یارزو  فرامویسر  نیا د یشا_   
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د و گفت یرا رو  شیها پلک : هم فرسر  

 

... نکن دختر  تمیاذ_   

 

. گردنم فروکرد   یو رسشو تو  د یچیدور کمرم پ دستش  

 

. د یو بوس د یپوست گردنم کش یمرطوب و تبدارش رو رو  یها لب  

 

تمیت ر یتر دستش رو ز  صیکه حر   دمیکش  ایه ناخوداگاه : و زمزمه کرد  د یپوست کمرم کش یرو  رسر  

 

... ــسیه_   

... شب ارزوت شد یوگرنه امشب م میستیتنها ن فیح  

 

ن ب از  تعجب دستم رو  با  ون موهاش تر : دمیو پرس دمیکش  بتر  

 

مگه..؟رسوش؟ نجاستیا گ_    

 

: ازم گرفت و گفت کوتایه  فاصله  

 

... دختر  هینه _   

 

ن ب اخیم : نشست و زمزمه کردم میابروها تر  

 

...! دختــر..!؟دخــتر  هی_   
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..؟هیک  

 

: و گفت د یشکمم کش یدستش رو رو  طنتیش با   

 

... دوست دختر صابقم_   

 

.. تخت انداختمش یو رو  دمیاش رو محکم کش قهیتکان دادم و  یرس   

 

دم یشکمش نشستم و لب هامو رو  یبلند شه رو  نکهیاز ا قبل ... لب هاش فرسر   

: کنه ازش فاصله گرفتم و کنار گوشش لب زدم  میکه به خودش اومد تا همراه  وقنر   

 

 یمیتو باشه نه قد تیجز من حق نداره مالک یدختر  چی...همانیبزار روشنت کنم جناب رسگرد حسام  نر _ 

... ،که اگ باشه د ینه جد  

 

: چرخش جامونو عوض کرد و گفت هی با   

 

شتر یحسود شدنتو دوست دارم...خشن شدنتو ب_   

وکامل  دا یتا مدارکمون پ مونهیم نجا یمدت ا هی...اون دختر ستیمن ن تیتو محدوده مالک چکسیتو ه جز 

... شه  

 

زمزمه کردم د یلرز  فیمردونه اش گذاشتم که خف نهیس یرو  نشتر پ ر یز  دستمو  : 

 

!؟شمیم مدارکتون کامل شد من خی  نکهیبعد از ا_   

 

: لب هام نگه داشت و گفت یدکمه باالشو باز کرد و نگاهش رو رو  دو   
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... شهیاونموقع تمام تو تمام من م_   

 

هم رنگ گوجه  میهم گونه هاقند در دلم اب شد و مطمئنا باز  نشیتر جمله محکِم خودخواهانه و ش نیاز ا 

... شده بود    

 

کم کنم   شدمیکه داشتم بهش دچار م  یی از حجم گرما تا کیم دمیرا عقب کش شیو پهلو ها دمیگز   لب

: همانطور هم گفتم  

 

... عقب..گرممه یبر  کمی شهیم_   

: زد و گفت یا انهیموز  لبخند   

 

منو خوب قاب   یو داشته ها اد یبهت م یلیهرچند خ لباس با جنس رو انتخاب کنن  نیا یمجبور نبود_ 

... گرفته  

 

تیباز ت ار یبس قهیرسم را خم کردم و متوجه  کیم  نکهیمنظورش نشدم تا ا متوجه . از حد نازکم شدم شیب رسر  

 تر رو به تبخ شیافتاده بود و از نازک ونتر که در حال حاضن شانه چپم کامال ب  میورجه وورجه کرده بود انقد 

. شدن بودم  

 

: درستش کنم که حسام مانع شد و زمزمه کرد  خواستم  

 

نه بزار بمونه... دوسش دارم_   

 

: تعجب گفتم با   

 

؟یشونه منو دوس دار _   
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: زد و گفت میبر رو  یمردانه ا لبخند   

 

ن من هرچ_  که تهش به تو ختم بشه رو دوست دارم  یتر   

. ،دستات،موهات، چشمات  

 

مکث زمزمه کرد با  : 

 

کنهیم که هسنر   نن یکه گفتنش رنگتو رسخ تر از ا  یی جاها یلیلباتو خ_   

 

دم و ج یرا محکم رو  میها چشم . ش لرز گرفتیو شانه ها د یخند ز یکه ر   دمیکش  قن یخف غیهم فرسر  

: زمزمه کرد  به ارایم د یرس خم کرد و الله گوشم رو به دندان کش که خنده اش قطع شد کیم  یاز لحظه ا بعد   

 

... یدل من دلتر  یخودته که انقدر برا تر تقص_   

 

تمیت ر یخمارش شدم که دستش رو ز  یچشم ها ایهیباز کردم محو س چشم . حس کردم رسر  

 

. حبس کردم نهیو درون س دمیروپر صدا کش نفسم  

 

: به جز به جز صورتم گفت هتر خ  

 

... ؟یدیاجازه م_   

 

: که با تمام وجودم نسبت به حضورش داشتم لب زدم  حش با   
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... از خودم اعتماد دارم شتر یبه تو ب_   

 

یر یت ن پا شانه ام امده بود را به نریم یکه تا رو   رسر ن هرچ ا یخجالت بود  د یکش  یتر  ار یاخت یر  دانمینم گر ید تر

 یرو  را به نریم شیرسم قفل کرد و لب ها یگذاشتم اما مصمم هر دو دستم را باال  هیاون ناح یدستم رو رو 

. د یلب هام گذاشت و بوس  

 

 " حــسام"

 

محو ارامشش شدم ینگاه مرتب کردم و از اتاق خارج شدم انقدر غرق خواب بود که لحظه ا یرو رو  پتو    

فر  با یفوق العاده ز  یاتور ینیپرتره م کی مثل ... و رسر  

 

. دمیرسوش به سمتش چرخ یصدا با   

: لب تابش اشاره کرد و گفت به  

 

ن چ هی ا یدن یبا توجه به حرفا_  ه  متر گ  یی اتر برات جالب باشه د یشا ینداز نگاه ب هیاومده بهتر  ! 

 

: سمتش رفتم و صفحه لب تاب رو از نظر گذرانده زمزمه کردم به  

 

ن چه چ_  کو؟  ا یبرام داشته باشه؟؟در ضمن دن تونهیم جالنر  تر  

 

: به بدنش داد و گفت کش و قویس  رسوش  

 

فرستادمش بخوابه.از اون  فتاد یهم م یبه خاطر دارو ها چشمش رو  نشسته بود ویل شیتا چند ساعت پ_ 

بندازم سطل  مو یلیمدرک تحص د یبا کنمیحس م نمیشیدختر م نیکنار ا  یی !؟خدا دمیفهم ا یچ دوین یم میبگذر 

... معرکه اس پرس   
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ن نخبه حرف م هیدارم با  انگار  .. اطالعات یخدا هی نمتر  

 

: لب هام نشست و گفتم یرو  یپوزخند  

 

... مخرب ساخته تا به اهدافش برسه لهیوس هیاز بچه خودش  با یهست فر  نمیهم_   

ن ب خی  حاال  حرفاش از همه جالب تر بود!؟ تر  

 

ن شد و چند صفحه را باال و پا یجد رسوش : کرده به سمتم چرخاند و گفت  یتر  

 

... یی فندک طال_   

 

چه تو  یاز اون تو  کنی   هیظاهرا  ستین فندک خایل هی فقط . شمال گذاشته شده یاز شهرا یکی یدفتر  

. قدرت داره با یباند فر  بیتخر  یبرا اطالعاتش کمتر از اون فندکه گمشده اس اما به اندازه کافن  هرچند   

. دونهیاونو م اصیل ینفر جا هیکه فقط   نهیکه داره ا  مشکیل تنها   

 

!؟هینفر ک هیخب اون _   

 

بایخوشبختانه فر  ا یمتاسفانه _   

 

را در هم قالب کردم میرسوش نشستم و دست ها یمبل تک نفره روبه رو  یرو   

 

ن چرا تا به حال چ_  کردن فندکه   دا یدر موردش بهم نگفته فقط گفته بود راه حل فرارش با من پ یتر

چه بزنه هی تونستیم اشاره به اون دفتر ! 

 



 

 
452 

اون دردرس داره و  یبرا اد ی... مدارک فندک احتمال ز نهیا شیکه اول  ارمیدرب هیبرات چندتا فرض تونمیم_ 

. نابودگرش بشه یی جورا هی د یشا   

 

چه اس تیاالن اولو  اما  اولمون بدست اوردن اون دفتر   

... دوین یکه خودت م  منر یبه هر ق با یتو نخ فر  یبر  د ی...باحسام   

 

. دمییرا بر هم سا میو دندان ها دمیدر هم کش اخم  

 

: شده بود از در ارامش وارد شد و گفت تمیکه متوجه عصبان  رسوش  

 

خواستمیازت نم نو ینمونده برام وگرنه ا یباور کن چاره ا_   

.. پرونده باشه نیساله ا نیمرحله از تالش چند نیاخر  نیا د یبهش فکر کن شا ویل  

! مثل نگاه ارامششون رو  دنیا ازادیشون و ییک امایلیپرونده دادن و خ نیا یمثل رسدار جونشون رو تو  ا یلیخ  

 

: تابش رو بست و ادامه داد  لب  

 

فکر کن ! لطفا حسام خوب  _   

 

  "نــگاه"

 

. کرد یکسلم م  اد یبخوابم اما خواب ز  شتر یب خواستمیچشم باز کردم...با تمام وجود م نگایه نن یحس سنگ با   

 

ن م زهیزدم که متوجه دختر ر  قلنر  ... کنارتختم شدم  یی بایو ز  هتر  

 

: دمیپرس دهیگرد و ترس  یتخت نشستم و با چشم ها یرسعت رو  به   
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!؟هسنر  تو گ_   

 

: زد و گفت یی دندان نما لبخند   

 

اون بداخالق نگفت!؟_   

... یی جا زنداین  متر م شمیبعدش احتماال بازداشت م نجامیمدت ا هی صدام کنن  ا یدن توین یم اسم ندارم ویل من  

... بدبختو  یبه خدا ول کن اون پتو  خورمتیبابا نم یا   

 

: د یخاروند و دستش رو جلو کش یبا حالت با مزه ا شو ینیب   

 

... خوشبختم_   

 

دم که لبخند زد و گفت د یترد با  : دستم روجلو بردم و دستش رو فرسر  

 

ن چ هی ا یخوب ب_  گشنم بود رفتم صبونه حاضن کردم ،بعد گفتم زشته تنها   ویل هییپرو  دونمیم میبخور  یتر

...خوب خیتا ب خینکنم وگرنه ب دارتیصبح حسام افتادم که گفت ب د یتهد اد یکنم   دارتیبخورم...اومدم ب

ن حرفش هم مضمون اصیل نگفت ویل ینجور ینگام نکن ا ینجور یا بود تر   

 

: که مظلومانه گفت  دمیخند طنتشیو ش همه پر حرفن  نیا از    

 

ن چ هیبهت گفتم...پاشو تنبل  خنر یر  نیحاال به اون بداخالق نگو ا_  حوصله ام  میباهم حرف بزن میبخور  یتر

.. باهام حرف نزده هست کش رس رفته جون تو هجده ،نوزده سایل  

... بدو دختر پاشــو  ا یتوام دستو روتو بشور ب متر من م الیخیب  
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. زد  ونتر مهلت پاسخ هم بهم نداد و بدو بدو از اتاق ب حنر   

... حوصله ام رس بره گهیترقه عمرا د نیلب هام نشست با وجود ا یرو  یلبخند  

 

 همه سال کش نیا ی...چجور هیبیو همه رو به عقب فرستادم واقعا دختر عج دمیکش  رموهامیز  دست

 باهاش حرف نزده!؟

 

خانه رفتم بو  میها لباس ن ن دست و صورتم به سمت اشتی که مشغول   یی مروین یرا عوض کردم و بعد از شستر

رد شده بود خو  یو گوجه ها ار یخ یکه مشغول نمک زدن رو   ا یرسخ شدن بود قور قور شکمم را بلند کرد دن

: زمزمه کرد    

 

چرا پس فکر نکن من اون  دمیوقت نفهم چیگرفت ه  شیدرست کنم کل خونه ات مرو یبار که خواستم ن هی_ 

... دستتو ببوسه شیتو گذاشتم رو شعله که بق د یرو با اعتماد به خودم درست کردم اونو به ام مرو ین  

 

... رو کم کردم رشیخم شدم و ز  عیــــتابه پا تند کردم رس  گرد شده به سمت مایه  یچشم ها با   

و با همان حالت متعجب گفتم دمیچرخ   

 

بشه!؟ که خی   یکرد  اد یز  رشو یاخه تا خرخره ز _   

 

: هاش جمع شد و گفت لب  

 

!! بشه یی که رسخ و طال_    

 

: و گفتم چاندمیگوشش را پ  نشاندمش به شوخن  صندیل یو رو  دمیکش  دستشو   

 

ن !! بش اد یشعله ز  ینه تخم مرغ اونم رو  شهیم یی که طال  ازهیاون پ_  ن و به چ تر ...! دست نزن یتر  
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کوچک گوجه را دهانش گذاشت و رس تکان داد  تکه  

 

 

: لب غر زد  ر یز   

 

...هردو زورگوخورنیواال بهم م_   

 

ن طن یی رایپذ یرسوش در فضا یکه صدا  ستادمیا تابهیلب هام نشست و کنار ماه یرو  یلبخند  تر

... انداخت  

 

: همان جا داد زد  از    

 

ن کنیدرست م نیدار  هرخی _  ... خـــوامیبگم که منم م تر  

 

وع کرد و جوابش را داد انقدر ادامه دادن تا مجبور   دا یکل کل پ  یرا برا که ظاهرا فرد خویر   ا یدن کرده بود رسر

. دهانشان بچپانم و بحث و جدلشان را خاتمه بدهم یرو تو  مرو یشدم لقمه ن  

 

: تلفن همراهش را چک کرد و گفت تیاز تمام شدن صبحانه رسوش با جد بعد    

 

جلسه بهش  هی یو برا با یفر  شیبرم پ د یوقت دارم بعدش با قهیدق ستیمن فقط دو ساعت و ب ا یدن_ 

... توین یاطالعات بدم چقدر م  

 

: به رسعت بلند شد و گفت ا یدن   

 

. کنمیاطالعات م هیکه بتونم خودمو تخل  یی ده تا هر جالب تاب بهم ب هیخودکار روون با  هیچندتا ورق و _   
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: به من کرد و گفت نگایه  

 

... بزار کمکت_   

 

: به نشانه نه باال گرفتم و گفتم دستمو    

 

... د یبه کارتون برس کنمیمن جمع م_   

 

خانه ب ا یدن ن انداخت ونتر از خدا خواسته بدو خودشو از اشتی  

: اش بلند شد و گفت اقاوارانه از صندیل رسوش  

 

سم برگشنر  حالت چطوره!؟ وقت نشد از وقنر _  ... ازت بتی  

 

: لب هام نقش بست و گفتم یرو  یلبخند   

 

م...خ یلیممنون خ_  ... یلیخ یلیبهتر  

 

: تکان داد و گفت رس   

 

چه رو  یتو _  ن م یدفتر ن چ ا یهر کمک  سمینو یشماره همراهمو م تر تعارف زنگ  یر  که الزم داشنر   یا گهید تر

... حسام بهت بگه ابجر  یجرات داره جلو  خودم...هرچند گ ابجر  یبزن و بگو توام جا   

 

: کردم و گفتم  اخیم  
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... یساز یم و یچرا ازش د حسام...به اون ارویم چارهیب_   

رسوش به هوا رفت و گفت قهقه :  

 

... شینیبب د یبا مانیتو جلد رسگرد نر  هتر که م  یی تو رام و ارومه وقتا شیاون فقط پ_   

 

 "حســـام"

 

اورا از  دهیکش  کیاز دورم باز نکنم و با  بارو یحلقه شده فر  یخودم رو گرفته بودم دست ها یزور جلو  به

. خودم جدا کنم  

 

ن رو که در گردنم فرو برد از ب رسش : شده ام زمزمه کردم د یکل  یدندان ها تر  

 

. میازمون نمونه و راحت ش اثر و مدرگ چیبا نابود کردنش ه دوارمینشده ام دا یهنوز فندک پ_   

 

: گردنم گفت  یلب هاش رو  دنیگفت و با کش  اوهویم  

 

ن اره...چ_  مونهینم یتر  

 

ن کتم گفتم  دنینثارش کردم و با عقب کش دل فحشر  در  : کمرش اون رو از خودم دور کردم و با برداشتر  

 

. میر نابود کنم بعدا وقت دا د یمدرک هستو با به کارام برسم هرخی  متر م_   

 

ن و سکوت کرد...چرا چ د یکش  پوفن  چه نم یتر چه پنهان شده که براش ر  یتو  ...خی گهیاز دفتر  سکیاون دفتر

...!؟کنهینم  
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ن عمارت پا یزدم...همانطور که از پله ها ونتر اتاق ب از  ن رو گرفتم با دوم ا یسماره برد فتمتر م یتر بوق  تر

دیچیدر گوشم پ شیصدا  

 

جانم داداش!؟_   

 

!؟ یدیبا مرادپور به توافق رس اوضاع چطوره!؟_   

 

ستین امیبفروشه کوتاه ب خواد یم دشیخر  متیدو برابره ق کهینه بابا مرت_    

رس گردنس من رو گنج قارون نشستم انگار   

 

دم کلفت نشه برامن گهیتا د کنمیبرگرد عمارت خودم باهاش صحبت م_    

نیاز تو حساب م با یعمارت بعد از فر  نی!! نصف ا ینبود نطور یا ستیروزا حالت رسجاش ن نیا توام چته  تر

 پرس !؟

 

: گفت  مکث کوتایه با    

 

طرفم مامان   هیبهش رس بزنم...از  تونمینم ختهیکه رو رسم ر   یی کارا  نیبا ا آقام ناخوشه...نگرانشم ویل کمی_ 

.... نهیبند و بار و خالفشو بب صورت پرسه یر  خواد یگفته نم  

 

به زور تالش در پنهان کردن ان داشت و ظاهرا انقدر ها هم  ا یکه برد  و کالفه شدم از بغضن  دمیکش  پوفن 

. موفق نبود    

 

: تک رسفه گفت کی با   

 

. متر گیبعدا تماس م_   
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دور بودن از انها هر روز  نطور یکه جانش به خانواده اش بند بود ا  ا یمثل برد کش  یتماس را قطع کرد...برا و 

. داد یعذابش م  

و  ند تر به دل بگ نهیازش ک گذاشتیم نطور یهم د یمحافظت از انها با یجز صتر نداشت برا یباز هم چاره ا و 

. شد یاز انها دور م   

 

ن تضم شتر یرا ب تشانیامن شد یاز انها دور تر م هرچه . کرد یم تر  

 

به  مهیکه متوجه چند نگهبان شدم که رساس  دمیکش  ونتر موتورم رو ب چیــــفرو بردم و سوو  بمیدر ج دست

. دند یطرف عمارت دو   

 

. بلند صدا زدم که بدو بدو به سمتم امد  یبا صدا شناختمیاز انهارا که م یکی  

: که قصد پاک کردنش را از صورتم نداشتم گفتم  اخیم با    

 

ه!؟چرا ا_  ن دو یم ینجور یچه ختر !؟یتر  

 

...به شما...راستش..ممنوع کردنسیرئ_  ن ... ...حانوم گفتر  

 

: ترسر گفتم با   

 

ن برو از جلو چشمام_ 
َ
ک
َ
... بسته...جون ن  

 

 متیفرصت را غن د یهم قرض گرفت و به سمت عمارت دو  گر ید یخدا خواسته دو پا داشت چندتا از 

تمام ساختمان را به لرزه انداخت با یفر  اد یفر  یشمرده و دوباره به عمارت برگشتم که صدا   

 

چه اخر شعور یب یاحمقا_  ن ...رس همتونو ما یمن بود عوض د یام نی...چطور لو رفته!؟ اون دفتر ... نمتر  
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چه پا عقب کش دنیشن با  : و به رسعت شماره رسوش را گرفتم که پاسخ داد  دمیاسم دفتر  

 

چه رو شن_  ه فتح دفتر و اطالعاتش اسی!؟ شاهکار من که نه شاهکاره دنیدیختر  

چه کف دستمونه گهیکه تا چند ساعت د  ا یرسگرد ب میجلو افتاد یلیخ دفتر  

 

. داد یارامش م یلب هام نقش بست که بو  یرو  یلبخند  

 

ن و چهار ساعت اول ستیکمتر از ب  ا یبدست اوردن دن با  . میحل پرونده برداشته بود یقدم بزرگمون رو برا تر  

 

ن همچنان بلند بود و مدام زم با یفر  یصدا . کرد یو اسمون رو فحش باران م تر  

ن عمارت پا یبلند از پله ها یتوجه با گام ها یر  رفته و موتور را روشن کردم همانطور که کاله کاسکت  یتر

: زده و زمزمه کردم یلبخند گذاشتمیرس م یرنگم رو رو  مشیک   

 

... نن یمع با یفرش خانم فر  یرو  یایوقتشه از عرش ب_   

 

... بچشر  کشهیوقته انتظارت رو م یلیوقتشه طعم چوبه دار که خ گهید   

 

 "نـــگاه"

 

چه س با  رسوش رو برداشتم و ورق زدم کنار دست  اهیذوق دفتر   

 

واقعا تموم شد!؟ عنن ی_   

برگه برنده پروندتونه؟؟ نیا  

 

چه رو از ب اطیبا احت رسوش ن دفتر : و گفت د یکش  ونتر دستم ب تر  
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چه هفتاد درصد راهو رفت نیبا ا نه کامال ویل_  .. میدفتر  

 

 خورد یمشت م کیجلوش  یالیشده بود و همزمان از هر ظرف پف یکارتون تام و جر   دنیکه مشغول د  ا یدن

: حرف رسوش گفت دنیبا شن  

 

و دارو دستش صادر شد  امکیو س با یحکم اعدام فر  حتما وقنر  بدجنسم ویل یلیخ د یفکر کن د یشا دونمیم_ 

.. سفارش کن به من بدن حتــما  کشنیپاشون م ر یرو از ز  هیچارپا وقنر  افشونیق یتماشا یخوب برا یجا هی  

 

ذهنم رو مشغول کرده بود به زبان اوردم د یکه شد  سوایل  

 

!؟شر یاز اعدام مادرت خوشحال م عنن ی_   

 

دستش رو به نشانه سکوت  ا یشدم رسوش خواست حرف رو عوض کنه که دن مانیپش ا یبا سکوت دن 

: مقابل رسوش گرفت و گفت  

 

!؟ هیمـادر چجور  هی دوین یم_   

ه ماه نوزادشو تو  مادر 
ُ
که   یو روز  کنهیمدام اونو تحمل م یدرد لگدا و چرخش ها دهیبطنش پرورش م ین

جون از گوشت و خونشه کشهیبو م کشو یتن کوچ یجا یجا کنهیبا عشق بغلش م اد یب ا یاون بدن   

  دهیم تر اش بهش ش نهیس با 
ی

بکشه و دلش ضعف بره مبادا گشنیک   

 

همون به قول تو مامانم شکل گرفتم  ا ی با یمثل فر  بطن ادم عوضن  یمن...از همون لحظه اول که تو  اما 

بود در  دهیفا اما هربار تالشش یر  کرد یم ادهیمنو خودش پ یکشتنم رو رو   یمختلف برا یها وهیداشت ش

چون با  ا یگذاشت بهم گفت دن  شهیکه روش م  هر اسیم ا یام  یی پدرم ، دا ارهیب ا یمجبور شد منو بدن تینها

! بود البته بنده شناسنامه ندارم ا یانجام داد عمرم به دن شیموقع باردار  با یکه فر   یی وجود تمام گندا   
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 کبار یاپارتمان پر از محافظ حبس کرد  هی ینداد چون ازم متنفر بود و تمام عمرم منو تو  تر به من ش یا قطره

. بدنم بزاره یتو  ابیرفتم تا رد غیت ر یفرار نکنم ز  نکهیا یهم اجازه نداد مامان صداش بزنم برا  

... بود و بس سیمدت برام خانم رئ نیتمام ا   

ه ز  پس ن گل بره همچ  ر یبهتر . اسم مقدس مادر رو به لجن و کثافت بکشه نکهیتا ا زین  تر  

 

که ظاهرا اصال حواسش نبود و با اخم در فکر فرو   دمیزنگ تلفن همراه رسوش به سمتش چرخ یصدا با 

. رفته بود    

 

با لبخند   ا یتکان داد که دن هیرا مقابل صورتش تکان دادم که به خودش امد و رسش رو به نشانه چ دستم

: گفت  

 

کشت خودشو  تیعامو...گوش غرق نشر _   

 

ن رسعت به خودش امد و همراهش را از ج به : د یکش  ونتر ب شیرسمه ا تر  

 

!؟ یدیرس_   

... ...باشه...باشهاومدم  

 

ن م یرو قطع کرد , رو  تلفنش : انداخت و گفت تر  

 

در اون طرف رو باز کنم متر م_    

... امیم االن  

 

ن رسوش ، دن با  : روبه سمتم گرفت و گفت ال یظرف پف الیخیب ا یرفتر  
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... هیه اج...! گو دما یبهت نم گهید ی!؟ االن برندار یخور ینم_   

 

. شدند  یی رایوارد پذ ا یخنده رفتم و کنارش نشستم مشتم رو پر کردم که رسوش و برد با   

 

ن زم یبزرگش رو رو  با یتقر  فیک  ا یبرد  : گذاشت و گفت  تر  

 

.. !؟ اون که زودتر از منومد یحسام چرا ن_   

 

. سکوت کرد  ا یرسوش برد یباال افتادن نامحسوس ابروها با   

. رو کنار گذاشت نشینازن یالهایهم متوجه حرکات مشکوکشان شد پف ا یدن حنر   

 

: دمینگاهشان کرده و پرس موشکافانه  

 

ن کنیم درباره حسام مخقن  و یچ_  !؟تر  

 

ن باال انداخت رسوش هم رس پا یبرد و شانه ا بشیدست در ج ا یبرد ن گرفت با سکوت به زم  یتر شد   هتر خ تر

: رسهم کنه گفتم فرصت کنه دروغن  نکهیقبل از ا  

 

 یراستشو نم_ 
ی

حداقل دروغ نگو یک  

 

ن دست ب کالفه : برد و گفت شیموها تر  

 

... دهیم حیتوض اد یاگه مهم باشه م_   

 

 یبه منو حسام مربوطه که نم یلیاون خ کنمیحس م_ 
ی

هم مهمه یلیدر ضمن خ یک  
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: و گفت د یرا با انگشت شست و اشاره مال شیچشم ها رسوش  

 

... دهیم حیبدونه توض از یحرف ازم نکش نگاه...حسام ن_   

  

... یکیاست در تار  یتر خودم گفتم هرچه باداباد ت با   

: گفتم  ناگهاین  میتصم یط  

 

اون مگه نه!؟ شیرفته پ_   

 

: گرد شد و گفت  شیبا حرفم چشم ها کرد ینگاهم م که تا به حال خننر   ا یبرد  

 

!؟گ  شیپ_   

 

: گفتم  یلبخند چیو بدون ه یجد  

 

به اون راه حسام بهم گفته د یراجبش پس خودتونو نزن دونمیم و یهمه چ_   

 

: با تعجب گفت ا یاز رسوش برد قبل  

 

... تو دهنم اد یمن از ترس معده ام ب اد یچشم و ابرو ن نیانقدر ا دونسنر یخب بگو از اول م_   

 

. نقشم خوب فرو رفته بودم یتو  ظاهرا   
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!؟ششیچرا رفته پ_   

 

قلب خودم را نشانه گرفت ا یاخر را پرتاب کردم که جواب برد هتر ت   

 

... گهیسقط بچه د یبرا_   

 

: گفت  ا یدستم رو روش مشت کردم که رسوش رو به برد د یچیکه در قلبم پ  یدرد با   

 

زد بهمون دسنر  هی لعننر _   

 

**** 

 

. اتاق رو قفل کردم و پشتش نشستم درب  

... و رسوش برام سخت بود وباور کردنش سخت تر  ا یبرد یحرف ها هضم  

 

ن که نسبت به جنسشون داشتم ع  شیک چطور  دانستمیو نم گرفتیذهنم جان م یوسواس داشت تو  هی تر

. اون صحنه رو از ذهنم پاک کنم  

 

: گوشام گذاشتم و با خودم تکرار کردم  یرو  دستمو    

 

ن ...حسام من پاکه...همچستی...کار حسام نستینه کار حسام ن_  . کنهینم یکار   تر  

 

ن چ ن شه ازش خواد یسقطش رفته !؟حتما م یاز اعماق وجودم داد زد " پس چرا برا یتر "مطمت    

 

دیچک اشکم   
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... داره یلیدل هینه!حتما _   

 

" ،چونیم نکارو یخودتو گول بزن همه ا ن ن یم تلخه با دروغ سیع قتیحق کتن ن   نشیتر ش کتن کتن " 

 

اما  د یچیپیگوشم م  یداشتند باهام صحبت کنند مبهم تو  و رسوش که از پشت در سیع ا یو برد ا یدن یصدا

. نداشتم پاسجن  چیه یی توانا  

 

: رسو صداهاشون زمزمه کردم دنیخواب با    

 

دیتنهام بزار _   

 

چشم بستم حرکنر  چیه گرم حسام یر   یصدا با   

ن صداش تنها چ دلم بود سمفوین  یکه تو   وجود شیک با  . کرد یاروم م چارمو یبود که قلب ب یتر  

 

. میباهم حرف بزن د یباز کن نگاه...با_   

 

 که سیع  یی پس زدم و با صدا داد یرا فشار م میوار گلو  چکیکه پ  چشم هام دست خودم نبود بغضن  دنیبار 

: نداشته باشد گفتم لرزیسر  کردمیم  

 

بچه...!؟ هیخودت نگه دار...سقط  یبرا حتو یتوض_   

... و ازت باورم  

 

ن ادامه نده نگاه...چ_  ... ستین کنن یکه تو فکر م  یتر  

. االنم نرفته بودم که سقطش کنم ...حنر ستیبچه از من ن اون  
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. متر سقطشو بگ یبودم جلو  رفته  

... من...من...به جز تو  لعننر   

 

لشان کنم غر   توانستمیکه نم  یی هق هق ها یاز صدا کالفه : د یکنتر  

 

باز کن المصب...هق نزن نگاه_   

شکنمشیم عیل یبه وال ی، باز نکرد چیکه ه  یدرو باز کرد نیا گهیسه شماره د تا   

 

. د یاغوشش کش یرا در قفل چرخاندم باالفاصله حسام وارد اتاق شد و محکم من رو تو  د یکل  مکث کوتایه با   

 

هات دختر  هینکن...عذابم نده با گر  نکارو یا گید_   

 

: هق هق گفتم با   

 

... من...من...حســام_   

 

: د یدور کمرم محکم تر کرد و با خشم غر  دستاشو   

 

... تیهق هق لعنت نیساکت کردن ا یبرا شمیوارد م گهیدر د هیهق نزن...وگرنه از _   

 

گونه   یو رو  د یبار یاما خارج از توانم م متر رو بگ ارمیاخت یر  یاشک ها و هق ها یرو کردم تا جلو  میسع تمام

... ختیتر ام م  

 

... که بهش نکردم  یبخاطر حسام بود بخاطر اعتماد نبار یا  
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ن شد در رو بهم کوب وقنر  د  وار یو من رو هم به د د یاز اروم نشدنم مطمت  .. پشت در فرسر  

 

ن چ نکهیاز ا قبل . لبهاش کرد  تر بگم لبهامو اس یتر  

 

. رو از رس گرفت داغش یو باز بوسه ها متر فاصله گرفت تا نفس بگ یا لحظه  

 

: از لبم گرفت و گفت یخشم گاز  با   

 

ن چ تتیوضع نیبا ا_  گمیبگمم نم خواستمیکه م  یتر  

 

دستاشو از دورم باز کرد و خواست از اتاق بره که جلوشو گرفتم و با پشت دست اشک هامو پاک   د یترد با 

. کرد   کیتحر  مو یکنجکاو   د یکردم حرفش شد  

 

. بودم د یتنها بودم تشنه اطالعات جد یوار یچهار د نیا یتو  انقدر   

 

ن نه...نه.. بب_  گایخوبم ، ن تر  

 

: کردو گفت  ز یر  چشماشو   

 

ن باشم؟ یچجور _  مطمت   

 

: خاروندم و گفتم رسمو   

 

مگه ادارته؟ نجا یتو.. ا یتر چقدر سخت گ گهیکه خوب باور کن د  دونمیعــام...نم_   

؟کنن یمنو اسکن م یواکنشا یسادیوا  
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شدما یدستبندم بزن خودتو راحت کن...چه گرفتار  یخوایم  

... ــیخب د بگو   

 

: شدم که گفت هتر گرد به صورت خندون حسام خ  یدستبند دور مچ دستم با چشم ها یحس رسد با   

 

... نگام نکن ینطور یا خودت خواسنر _   

ن تو چ شهیم مگه و انجام نشه!؟ یبخوا یتر  

 

. یار یدر نم یچموش باز  جذاب ترم هسنر  ینطور یا تازه  

: گفتم  تیکردم وبا مظلوم  رو مخقن  ثمیلبخند خب د یکه به ذهنم رس  یفکر  با   

 

...مچم درد گرفتگهیحاال باز کن د_   

 

ن و دستبند رو باز کرد مچم رو ب د یکش  ونتر ب بیکوچکش رو از ج  د یچشمام شده بود به رسعت کل محو   تر

: گفت  د یمالیانگشتاش گرفت و همونطور که م  

 

درد گرفت!؟_   

 

ن رو ب چشمام ... لب هاش نگه داشتم یچشم هاش به چرخش در اوردم و رو  تر   

 

. دمیکش  ونتر رو از دستش ب ددستبند یمحو شد که نفهم انقدر   

 

: دستبند رو به دستش زدم که به خودش اومد و متعجب گفت عیــــرس   

 

... تو...تو _   
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: از تعجبش زدم و گفتم یخند تک  

 

... اره..من..من_   

 

.. کنن یم قن یچه ک دمیو گفتم تازه فهم دمیخند بلند   

.... خوشم اومده منم  

... جناب رسگرد  یار یدر ب توین ینم یقلدر باز  جذاب ترم هسنر  ینجور یا ینجور یا  

 

: کنار صورتم تکان دادم و ادامه دادم  دو یکل  

 

ن اره خالصه...فعال هم_  خنک کمیبمون دلم  یجور  تر  

 

دمیچیو تو خودم پ دمیکش  غیکه کرد ج  یکار   با   

 

. داد یو قلقلکم م د یکشیپهلوم م یرو  انگشتاشو   

: حرص و خنده گفت با   

 

ن م دسنر  هیفسقل بچه به من  هیتو _   تر
!؟ ین  

... دختر  هیجرات نداره به من دست بزنه اونوقت  شیکیه  

 

دستش فرار کردم و از اتاق  ر یکنه از ز   ضیرو مستف گرمید یکه مکث کرد پهلو   یلحظه ا دمیخندیبلند م بلند 

.. دمیپر  ونتر ب  

 

. مبل افتادن یحسام از خنده رو  یدستبند دور مچ ها دنیبا د ا یرسوش و برد   
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: دست زد و گفت ا یبرد  

 

.. نینگاه...آفر  ــرهیش_   

 

: و گفت د یهم به تخته کوب رسوش  

 

... تو با چه جرایر _  ؟حاللت باشه دختر  

ــتو تار  د یصحنه با نیاصال ا یوا ثبت بشه خیــ   

 

... رو در اورد و از حسام عکس گرفت شیگوش  فورا   

 

: وار انگشتش را در هوا تکان داد و گفت د یتهد حسام  

 

کنمیم زونی...از رس در اداره او کنمیپاکش کن رسوش پوستتو م_   

 

: به نشانه خداحافظ تکان داد و گفت دسنر  رسوش  

 

ا ن نیاز ا_  ن م کنمیچاپش م یرسگرد...تکون بخور  ستیختر ن که تو م  اتاقم...!بعدشم حرفن  وار یتو د نمتر  تر
 ین

... شهینم نباشه عمیل قول و قسیم هیته جملش  ا یرس   

 

خانه دو  د یحمله سمتش گرفت به رسعت از جا پر  یکه حسام برا  ژسنر  با  ن ... د یو به سمت اشتی  

 

ن م غیج جون داداش دست بهم بزین _  نمتر  
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: ورو به من ادامه داد  ستاد یاپن ا پشت  

 

گهیتوعه د تر نگاه تقص_    

... میکن  مونو یشاد !نذاشنر یکرد  دارشیخفته رو ب تر ش  

 

: که گفت  دمیبه سمتش چرخ ا یدن یصدا با   

 

د؟؟یگیچرا به نگاهم نم میگرفت  ختر خوب_   

 

: گفتم  متعجب  

 

؟چه ختر خویر _   

 

: تر شد و گفت قیعم ا یدن لبخند   

 

میقدم بزن میخوایم یی تو هر جا تریس چیبدون ه یوار یچهار د نیاز ا ونتر ب میتونیم گهیتا دو سه روز د_   

 

!؟خی  عنن ی_   

 

: از پشت رسم گفت ا یبرد  

 

دیو س یر  یر  شیخونه ات پ یوبرگرد قفس ازاد یسر  نیمونده تا از ا گهیچند روزه د عنن ی_   

. بسته بشه شهیهم یهم  برا یی پرونده فندک طال نطور یهم  
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ن انگار چ هیثان کی یتو  بزارم اسمشو خی  دونمینم ختیدلم فرو ر  یتو  یتر  

 

. خوب انقدر خوب که تا به حال تجربش نکرده بودم یلیحس خ هی... نانی...اطمارامش  

 

 د یبهم نو  خواستی...انگار اونم مد یکوبیشش ماه م نیاروم تر از ا تمیقلبم گذاشتم که حاال با ر  یرو  دستمو 

وع جد هی . بده دو یرسر  

 

دمیدستم د خیعطر حسام به خودم اومدم و رس بلند کردم که نگاهش رو م با    

 

کرد  زمزمه : 

 

. بگو قلبت نن ی...راست و حسیترورم کرد امروز به اندازه کافن _   

 

ن لبخند ب با  : و گفتم دمیحرفش پر  تر  

 

ن نه...چ_  . حسام...فقط خوشحالم ستین میتر  

 

: رس تکان داد و رو به رسوش گفت مشکوک  

 

ه؟_  پرونده ها حاضن  

 

گفت  ثانهیرس تکان داد و خب رسوش : 

 

برنامه دارمبراشون _   
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: و گفت د یکش  ونتر دستبند رو از دستم ب د یکل  حسام  

 

وع م_  میکنیپس رسر  

مبل مقابلشون نشست یرو  ا یکنار هم نشستند و برد  هردو   

 

خانه رفت ا یهم با دن من ن ن تا چ میبه سمت اشتر . میخوردن درست کن یبرا یتر  

 

 "حسـام"

 

چه س  همانطور  ن رو ورق م اهیکه دفتر : رو به رسوش گفتم دمتر  

 

ن کدومشون سنگ  هیمدارکت عل_  تره!؟ تر  

 

ن از ب یی ها برگه : جدا کرد و گفت سشیدست نو  ینوشته ها تر  

 

... به خودش اختصاص داده ستو یفعال صدر ل سهرایر  امکیس_   

ن که تر و تم  کش  ویل شدهیصادر م با یقتل مخالفا از طرف فر  یدستورات برا تمایم  دادهیانجامشون م تر

چه نوشته شده اما  نیا یهم تو  کردنیکمک م  امکیکه به س  یی طرف ادما هیو افرادش بودن از  امکیس دفتر

. ستیبه نظر من کامل ن  

... قدرت یا  ا ی انتقام ا ی.... کنهیهدف کار نم کس یر   چیو مسلما ه ادهیز  یلیوجود خ نیبا ا اسایم  

 

: زمزمه کرد  ا یبرد نبار یا  

 

خانوادش د یتهد ا ی_   
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خانه رفته بود از همانجا گفت  ا یدن ن : که با نگاه به اشتی  

 

 تشیحما د یداره دور و برش داره که شد هیعده رسما هیدرسته ثروتمنده اما  با ی...فر د یپولو از قلم ننداز _ 

ن یم کتن  

 

: انداختم و گفتم برگه ها نگایه به  

 

اسماشون...!؟_   

 

خانه ب از  ن اومد و گفت ونتر اشتی : 

 

از افرادش  یکیمن و به عمارتش برده بود  با یشب که فر  هی...فقط هیاسماشونم جعل ...حنر شناسمینم_ 

خودتونه یبه زبون اورد ال به ال شونو یکیاشتباها اسم   

ن حس تر ام گنیم بهش فوأده شیاما اسم اسم اصل تر  

.. داره شیمی یسوخته و چشما یقهوه ا یموها  

 

: میدیبه سمتش چرخ ا یخشن برد یصدا با   

 

کصافت به تمام معنا  هی... هیک  دمیفهم_   

شهیادم جمع کرد مربوط به تجاوز م نیکه بشه از ا  درصد مدارگ نود   

 

: ارام زمزمه کرد  ا یدن  

 

شهیتر و باج گ یی مربوط به پول شو شمیاره...ده درصد بق_   

احت کنم...ببخش کمیاتاقم  متر م من کنهیرسم درد م کمیدیاستر  
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که به سمت اتاقش رفت  میتکان داد رس   

... اسان بود  یلیخ ا یدن یحالت ها دنیفهم دادمیم صینگاه ترس رو تشخ کیکه با   منن  یبرا  

 

؟یتوام متوجه شد_   

 

متعجب گفت ا یبه رسوش رس تکان دادم که برد رو  : 

 

!؟نیدیفهم و یچ_   

 

تلب تابش رو بس به ارایم رسوش  

: و گفت  

 

 یتو  فمیلرزش خف هیعرق کرد...  شیشونیدستاشو تو هم گره زد و کامال واضح پ ا یتجاوز...دن گفنر   وقنر _ 

هتر بدنش افتاد که باعث شد بازوهاشو بغل بگ  

: ا باال رفت و گفتیبرد یابرو  یتا کی  

 

... فواد بهش عنن ی _   

 

: مقابلش گرفتم و گفتم دستمو   

 

 هیدنبال بق متر من م د یکن  لیو فواد رو تکم امکیس یچند روز مدارکا نی... امیبفهم د یبا ستیمعلوم ن_ 

... دارا  هیرسما  

 

: بلند شد و گفت ا یبرد  
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وع کنم... فردا م یلیخ_  ... نمتونیبیخب پس من برم کارامو رسر  

 

... د یمبل دراز کش یرو  لنر  ر یز  رس تکان داد و با خداحافظن  رسوش  

 

: که گفت   دمیهارو به سمت خودم کش برگه  

 

!؟کنن   شونیبررس یخوایاون گوشه گذاشت...م یکه گفته بود  یی ساک اسلحه ها ا یبرد_   

 

داره بهشون اسلحه  بفهمم گ خوامی...مشنیحساب م نظایم یاره همه اونا کد دارن و جزو اسلحه ها_ 

.. دهیم  

 

ن ب کالفه دسنر   رسوش : گفت  دو یموهاش کش تر  

 

ن رسما داره حالمو بهم م_  ... پرونده پر از کصافته نیا نهتر  

 

: بلند شدنش گفتم با   

 

کجا!؟_    

 

خونه ا یمدارکو بخون  ا ی... یتر نکن جلومو بگ سیع خودمیچش شد...ب ا یدن نمیبب متر م_  ن ... پاشو برو اشتی  

 

ن رسوش از  با  خانه رفت رفتر ن م. خدا خواسته به سمت اشتی  

 

بود،ناگت ها نگاه که پشت به من مشغول برگرداندن  دنید با   

انه اش را ز  حیمکث کرده و حرکات مل یلحظه ا  نظر گرفتم ر یو دختر  
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  با 
ی

 واشیها را حلقه حلقه کرد و گوشه تابه گذاشت نمک و فلفل رو به دست گرفت و  چاقو ارام گوجه فرنیک

... بهشون زد  واشی،  

 

. نداشت شده بود و ظاهرا نمیک هتر نمکدان خ یبچه به سوراخ ها هی مثل  

 

: گفت  و اخن  د یو دستامو دورشکمش گره زدم که ترس ستادمیارام پشتش ا یقدم ها با   

 

ن دستش که به خاطر ت دنیبه سمت خودم چرخاندمش و با د عیــــرس  بر خودم  شده بود لعننر  چاقو خوین  یتر

. دمیرا در هم کش میفرستادم و اخم ها  

 

ن از ب عیــــرس  : امد و گفت ونتر بازوهام ب تر  

 

ن چ_  .. نشد...خوبم یتر  

 

ن از رو م دستمایل خواست خانه بردارد که مانع شدم و مچش را با خودم به سمت   تر ن کوچک وسط اشتی

. دمیکش  یی دستشو  

 

. دستش را شستشو دادم که صورتش از درد جمع شد  ارایم به  

. و زخمش رو بستم دمیکش  ونتر رو ب هیاول یکمک ها  جعبه   

 

ن از ب رو به نریم دستش : و گفت د یکش  ونتر ب میدستها تر  

 

ن چ_  نشده اخم نکن یتر   
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. گردنش فرو کردم  یگود  یو رسمو تو  دمشیاغوشم کش تو   

 

: که گفت  دمیگردنش کش  یلب هام رو رو  نرم  

 

غذا رو گازه یهعـــ_   

 

خونه دو  ر یدو از ز  با  ن دیدستم فرار کرد و به سمت اشتی   

 

ن لب چ ر یو پشت رسش رفتم تند تند شعله هارو کم کرد و گوجه هارو برگرداند ز  دمیخند که   گفتیم یی ها تر

. دمیشنینم  

 

که شدم صداش واضح تر شد  کشینزد  

 

ن نم_  ن  قهیدو دق ارهتر . کنهی...بعد اخم مزهیتر روح و روان منو بهم م اد یباشم که..م یتو حال اشتی   

... بچه هام طفیل  

 

: و زمزمه کردم دمیخند  

 

ن هم تونمیم یاگه دوست دار  یی که نگران اونا  مینکرد بچه رو یط لیهنوز مراحل تشک_  ... جا  تر  

 

... د یکش  ونتر اش رو ب یی خم شد و دمپا غیج با   

 

کمرش قفل کردم  یو رو  چاندمیپ هوا گرفتم ، به نریم یبه سمتم پرتش کنه دستش را رو  نکهیاز ا قبل  

. نرم و مرطوبش گذاشتم یلبها یلب هامو رو  غشیمقدمه و بدون توجه به ج یر   
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انارگونه لپ هاش  رسخن  یشدم دلم برا هتر بسته اش خ یبوسه کوتاه ازش فاصله گرفتم و به چشم ها هی با 

. تنگ شده بود   

 

ن هم   تر
ی

. بود  د یکه از حسام  بع  داد یرا رس م یی ها طنتیوسوسه ش ،دل تنیک  

 

: وار گفتم زمزمه  

 

... داد یمزه پرتقال م_   

... ، عاشقشم دوین یم  

 

: باز کرد و گفت به ارویم چشماشو   

 

ن منو بو... چ خورهیم به توفر  ، تقر  شنایسیاصال محرم نامحرم نم_  ... عنن ی... کنن یم تر  

 

: زدم و گفتم یخند تک  

 

بوسمتیاوهوم ، م_    

از من به تو محرم تر!؟ گ  

... کنمیهر لحظه بهش فکر م اتفاقا   

 

: گفت  مشکوکانه  

 

!؟تیبه محرم_   

 

: باال انداختم و گفتم یی ابرو  
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نوچ به تو _   

 

! که مانع شدم  اد یب ونتر کرد از اغوشم ب  شد و سیع رسخ  

 

. قفل کردم فشیانگشتان ظر  یو انگشتامو البه ال دمیشانه، بازو و مچ دست ازادش کش یاروم رو  دستمو   

 

: زده و گفتم را بوسه نریم شیگونه ها  رسخن  نبار یشدم ا خم  

 

ن فکر کردن به تو و چ_    نفکیجزو ال  سهتر که تهش به تو م  یی اتر
ی

... منه زندگ  

 

ن اش را ب چانه : دستم گرفتم و ادامه دادم تر  

 

... هیاتیبرام ح دنیمثل نفس کش_   

 

: کف دستم گذاشت و گفت  را طوالین  شیلب ها   

 

؟ مشخص کنن  تیزندگ یمنو تو  یجا سیوقتش ن_   

سادم؟یکجا وا  قا یاز زبون خودت بشنوم حسـام... دق خوامیم  

 

گذاشتم و کنار    د یکوبیام م نهیس وار یمهابا به در و د وجودش یر  یکیقلبم که به خاطر نزد یرو  دستشو 

: گوشش زمزمه کردم  

 

یی نجایا قا یتو دق_    

ستیکس جز تو ن  چیکه متعلق به ه  یی جا  
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ن ب  ... بازوهام تر  

 

.. از خودم دوست دارم شتر یتو رو ب ارهیم ادمیو قلبم  شهیکه نفسم از حضورت گرم م  یی که فقط تو  یی جا  

 

. دوست دارم گمیفقط به تو م اسیدن ا یکه تا دن  یسادیوا میاز زندگ ینقطه ا یتو   

 

...ب فیاز تعر  شتر یب ن ... از مجنون شتر یاز فرهاد ب شتر یعشق و دوست داشتر  

 

 "نگاه"

 

افش لرز  یبارون رو  یقطره ها دنیچک مثل دیرود وجودم از اعتر  

 

داشتم صورت مقتدر و مردانه اش را بوسه باران کنم...و نماز شکر بخوانم دوست  

... مرد و قلبش تماما مال من بود و بس نیا  

 

: و گفت د یلغز  میموها یال به ال دستش  

 

ن حاال م_  !؟هتر بگ قتیافکارم رنگ حق یار تر  

 

: لب زدم شیچشم ها محو   

 

کدوم افکارت!؟؟_    
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: لب هام خم شد و گفت یرو   

 

... دهیستر که به لب هات م  یی اونا_   

 

اضن  قبل  عیــــو انقدر حرکتش رس  د یبوس دهیکه تازه به اب رس  یاز جانب من لب هام را مثل تشنه ا از اعتر

. نشان دهم بود که نتوانستم واکنشر   

 

اضش را به مجسمه بودنم نشان داد که با کمال م  نمیر یکه از لب ز   گاز نریم  با  اش کردم  همرایه لیگرفت اعتر

. شدم کیرسر  شیلب ها افتیو در ض  

 

ن بوسه م و فارق از هر مشکیل میخودمان غرق بود یایدن یتو  اهم اهم  یکه صدا  گهیهمد یبه لب ها میدتر

. مارو به خودمون اورد  یی رایرسوش ازداخل پذ  

 

ن رغبت ازم فاصله گرفت و صورتم رو ب و یر  به سخنر  حسام : گرمش قاب گرفت  یدست ها تر  

 

فقط مونده...بعدش مال خودیم گهید کمی_   

 

خونه ب د یو کالفه چرخ د یلبهعم کش یرو  رو به نریم انگشتش ن . بره که نگهش داشت ونتر تا از اشتی  

ن رو محکم ب میپهلو ها دمیرا کوتا اما گرم بوس شیپنجه بلند شدم و لب ها یرو  چنگ زد که  شیدستها تر

: زمزمه کردم  

 

ن من هم_  پناهم...همون روز کنار  یکه شد  یوقته مال توام...از اون روز  یلیاالنم مال توام...خ تر

... یبغلم کرد استخر...وقنر   

 

ارزش داشت رو فقط  میمرد برا نیحس و ا نینقش بست و چقدر ا شیلبها یرو  تیاز رضا کوچیک  لبخند 

و بس داند یخدا م  



 

 
484 

 

. میرفت یی رایرسوش هردو به سمت پذ یصدا با   

 

ن م یرا از رو  لشیهمانطور که تند تند وسا رسوش : گفت  کرد یجمع م تر  

 

...مدارکو فرستادم رسهنگ مومنن   تر دستگ امکو یس خوانیاداره...م میبر  د یحسام با_  ن  هی...ظاهرا اونم کتن

شدن از  هیقض ام قایط میل تیکه امن  ا یمحکم و محکمه پسنده...ب مدارک ازش داشته که حسایر  یرس 

 
ی

کردهیکه بهش کمک م  و هرگ امکیس ینابود یکردن برا  سپاهم اعالم امادگ  

 

: و گفت د یکش  ششیبه ته ر  با ارامش دسنر  حسام  

 

یس  هتر نم یی لونه موش هم جاسوس داره...مسلما االن جا یتو  حنر  امکیفکر کن رسوش،س_   که قابل دستر

باشه تونهیکجا م  دونمیباشه...م  

 

: بزن لیمیرسهنگ ا به  

 

" وع   " انیپا هیرسر

 

حسام گذاشتم و زمزمه کردم یبازو  یرو  دستمو  : 

 

کجاست!؟  امکی...سخی  عنن ی امیپ نیا_   

 

: که گفت  دمیچرخ ا یدن یاز حسام با صدا قبل  

 

ن که همه چ  یی جا_  وع شد تر رسر  
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وع زنجیمی...کارخونه قدمازندران ... امکیس یقتل و تجاوز ها هتر ...رسر  

 

: کردم  زمزمه  

 

بره اونجا...!؟ د یچرا با_   

 

 چ یی و حسام گو رسوش
ن ن  دهیفهم مهیم تر : باشن گفتر  

 

ممکنه فندک ام_   

 

ن هم . دند یدو  ونتر دو کلمه کوتاه را گفتند و به رسعت ب تر  

: به خودش داد و گفت کش و قویس  ا یدن  

 

ن هم تیحکا گردد یبه صحنه جرم برم شهیمجرم هم_  ن چ یروزه نگاه...اما اگه بخوا تر  یرو جور  مهیم تر

!؟کنن یم کار یبهش نرسه چ که دست کش  کنن   مخقن   

 

ن م باهوش بایسر  اگه . کنهیکه فکرشم نم  یی چشماش...جا یدرست جلو  یار تر  

 

ن م یرو  یبه مدارک پخش و پال نگایه با  : گفت  تر  

 

... متر گیحالت تهوع م کنمیجا بزار حداقل چشممون بهشون نخوره ، نگاشون م هی نارو یا_   

 

... د یجد یکثافت کار   هیشعر ننوشته که...همش  توشون  

 

ن م یرو از رو  همه : برداشتم و با لبخند گفتم تر  
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 م یی جا هیاالن _ 
ن دست جنم نرسه ارمتر  

 

،نه تو نمشونیمن بب نه ! 

 

#### 

 

ن حسام و رسوش گذشته بود و ه ساعنر  کی میازشون نداشت یختر  چیاز رفتر  

 

ن نشسته و کانال هارو باال و پا ونیز یهم طبق معمول مقابل تلو  ا یدن کردیم یتر  

 

ن که متوجه ماش  ستادمیبلند شده و کنار پنجره ا میکنم از جا  کار یچ دونستمیاشوب بود و نم دلم  اهیتمام س تر

 رنگ شدم

 

: گفتم  ا یبه دن رو   

 

ن ...رسوش چا یدنـ_  از محافظ بهت زده بود!؟ یتر  

 

ن به پا شیها لب : خم شد و گفت یتر   

 

نه... چطور!؟_   

 

ن نگاهم را دوباره به ماش دهیترس : کشاندم و گفتم  تر  

 

ن ماش نیپس ا_  !؟هیچ یمرموز برا تر  
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. ستاد یو کنارم ا د یبه رسعت از جا پر  ا یدن  

: عقب زد و گفت را به نریم شیموها   

 

نگراین  خود یب د یزنگ بهشون بزنم شا هیبزار _   

 

: وگفت ستاد یسمت تلفن رفت و شماره گرفت دوباره کنارم ا به  

 

نگران نباش شهیاالن معلوم م_   

 

: و گفت د یچیپ رسوش در گویسر  یصدا   

 

بله_   

 

: بدوت تعلل گفت ا یدن   

 

ن پا یمحافظا نیآقا رسوش ا_  !؟د یساختمونو شما گذاشت یتر  

 

: با تعجب گفت رسوش   

 

ن حرف م از خی  چه محافظن _   تر
!؟؟ین  

..!؟شدهیچ  

 

ن ام به ماش دهیترس نگاه پوش از ان خارج شدند اهیو س کر یشد که همزمان پنج مرد قول پ دهیکش  تر  
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: گفت  قن یضع یهم مثل من به لرز افتاده بود با صدا ا یدن   

 

کردن  دامونیخدا... پ ا ی_   

 

: زد و گفت اد یفر  کالفه و عصنر   رسوش  

 

ن ایاز اون جا ب د ی...باخونه منو بگردن...لعننر  خوانیم_  ونتر ب یتر  

 

: کردم  زمزمه   

 

مدارک_   

 

: طاقت گفت یر  رسوش  

 

ن مدارک...بزن یگور بابا_   !؟گمیم خی  یشنو ی...نگاه مونتر از اون خونه ب تر  

ن ... اولد یدور ش د یتونیکف دستتون تا م  د یتر بگ جونتونو  دنبالتون فرستمیواحد و م تر  

 

دهی...برو تا دستشون بهتون نرسنگاه  

ن حسامو بب تونمینم گهید بخدا  نمیشکستر  

  

شکنمی، منم م ستیفقط حسام ن نبار یا  

 

س تماس رو قطع کردم و رو به دن با  : گفتم  ا یاستر  
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میبر  د یعجله کن...با_   

 

مدارک راحت بود یاز جا یتا حدود المیخ   

 

ن با دو به سمت اتاقش رفت من هم مثل او اول ا یدن ن چ تر از  دنشیکه به دستم امد چنگ زدم و بدون پوش  یتر

زدم ونتر اتاق ب  

 

ن زم یشدن کمد رو  دهیکش  یکه صدا  میدو به رسعت به سمت درب رفت هر  را از ترس نگه  مانیهردو  تر

 داشت

 

عیــــکردن...چقدر رس   دامونیپ_   

 

ن در پله هارو دوتا  دمیرو کش دستش میکرد  یط یکیبدون بستر  

ن دامن م شیاز پ شیو به ترسمون ب شد یم دهیکامال شن  دند یدو یکه در خانه م  یی پاها یصدا دتر  

رو به رسعت باز کردم خروخر  درب  

 

. بود نفسم حبس شد  ستادهیکه مقابلم ا  یفرد دنیبا د اما   

 

! امکیس  

 

: گفت  یهیــانداخت وبا لبخند کر  مانیهردو  یرا رو  نگاهش  

 

ن !رو زمگشتمی...تو اسمونا دنبالتون مچه تصادفن _  کردم  داتونیپ تر  

احاطه شدنمون توسط انها رسما فاتحه مان را خواندم با   
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! کمکمون کن  ا یخدا  

 

×××××× 

 

و گفت د یکش  یبلند اد یکه به صورتم زد فر   یا دهیکش  با   

 

اون مدارک کجــان!؟_   

 

: باره هزارم گفتم یتف کردم و برا شیجمع شده در دهانم را مقابل پاها یها خون  

 

...رسوش و حسام با خودشون بردنـدونمینمـ_   

 

و مقابل خودش نگهم داشت د یام را باال کش قهی  

 

ارمی...اما به حرفت ممثل اونا سگ جوین _   

!؟یگذشته و انقدر فداکار شدکه بهت خوش    یکدومشون بود  ر یز   

 

: پوزخند گفتم با   

 

_ و برا  ستین شهیر  کس به اندازه تو یر   چیه بخواد...قبل از حرف زدن راجب اونا دهن   رشیز  یکه دختر

نجسه شهیاب بکش...هرچند نجس هم فتو یکث  

 

: و گفت د یرا به دنبال خودش کش میبازو  امد یبه مزاجش خوش ن میحرف ها ظاهرا   
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به زبونت و حافظت کمک کنه کمی دنیمن خواب ر یز  د یشا_    

 

ن زم یرا محکم رو  میپاها تا مانع حرکتش شوم اما زور من کجا و زور او کجا...!؟ دمیکشیم تر  

 

که رفت و بازش کرد داخل پرتم کرد یاز اتاق ها یکیسمت درب نمدار  به انبار متر  

ن زم یخوردم و به پهلو رو  یسکندر  افتادم تر  

 

 یمکث کرد و با ش یلحظه ا د یدیصحنه عمرش را م نیتر  با یز  یی گو  امکیس
ی

را رصد کرد سپس  میرستا پا فتیک

: ارام و شمرده مقابلم زانو زد و زمزمه کرد  یبا قدم ها  

 

_ خودم بود یهوس و ارضا یدختر شور نداشتم...همه از رو  هیلمس بدن  یتا حاال انقدر برا  

 

کنهیم وونمی...چشمات دیتو فرق دار  اما   

خمارتو گوشم یو صدا من بشر  ی...برایمثل من لذت بتر  خوامیم  

 

انه ام را لمس م هر کلمه اش قسمنر  با  و  د یکشیم ونتر ب کرد،یدر قلبم فرو م یو خنجر  کرد یاز اندام دختر

. کرد یدوباره فرو م  

 

. به بدنش داد  یدیگلوله تکان شد  کیشل یچندش اورش تمام شود صدا یحرف ها نکهیاز ا قبل  

 

: سام بلند و رسا در بلند گو پخش شد ح یصدا سپس  

 

ن جرمت سنگ نکهیشو قبل از ا میتسل امکیساختمون محاضه شده...س_  که هست بشه  نن یتر از ا تر  

 

. کرد یم انیرا ب شی...با حرص و غضب تک به تک جمله هاکردمیم حس  
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پاهاش نشوند  یحسام منو رو  یلب گفت و بدون توجه به حرف ها ر یز  لعننر  امکیدوم س یی هوا کیشل با 

: و گفت  

 

... مال من بشر  د یاخر خطه قبلش تو با نجا یاگه ا_   

 

. از باز شد  یبد یکه درب اتاق با صدا  کرد یو دادم باز م غیرو بدون توجه به ج هنمتر پ یها دکمه  

 

در دلم روشن شد یدیام رسوش در لباس فرم تمام مشیک دنید با    

 

: را نشانه گرفت امکیاش را در دست جابه جا کرد و س یو نقره ا مشیک کلت  

 

... ولش کن_   

 

: و گفت د یکش  نمیقفسه س یزد و نوازش وار دستش را رو  یپوزخند امکیس  

 

... به پشت رست نگاه کن رسوش کلهر _    

 

.... من رجز بخون ینگاه کن و بعد برا قشنگ  

 

. بود بند دلم پاره شد  ستادهیکه خون الود در دستان دو مرد ا  ا یدن دنید با   

 

. د یلرز  شیاوار شده باشد دست ها شیایدن یی گو  ا یدن دنیرس چرخاند و با د اطیبا احت رسوش  

 

: بلند شد و گفت گر یبار د امکیمنحوس س یصدا  
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  نیاز بهتر  یکیتوقع نداشتم حسام _ 
ی

. کنهیکه با اغوش باز ازش استقبال م  افرادشو تنها بفرسته تو دهن مرگ  

 

کرد  کیرسوش شل یو دو بار به پا د یرسوش رس برگرداند کلتش را کش نکهیاز ا قبل  

 

: دمیکش  غیوحشت ج با   

 

نـــه_   

 

کردمو در صورتش تف انداختم  تقال  : 

 

... کثافــته عوضن _    

 

. ام را  از پشت در مشت گرفت قهیشد و  بلند   

 

ن زم یکه من را رو   همانطور  : زد و رو به افرادش گفت ونتر از اتاق ب د یکشیم تر  

 

بدم مــانیبه حسام نر  درس حسایر  هیوسط انبار...الزمه  د یار یتن لشم ب نیا_   

 

ن به نشانه چ یشدم که  رس  هتر به رسوش خ نگراین  با    یگلوله ا  شود یتکان داد اما مگر م میبرا ستین میتر

!؟گوشتت را لمش کند و تو درد نداشته بایسر   

 

نداختند و دورمان حلقه زدندسه مان را وسط انبار ا هر   

 

: که گوشه لبش جا خوش کرده بود گفت  یبا پوزخند امکیس  
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  یر  نیبا ا_ 
ی

... هاتون برنامیک  

 

: من اشاره کرد و ادامه داد  به  

 

دیو نوشم رو بهم زد شیع_   

 

: د یبا خشم غر  رسوش  

 

ن نم_  دستت بهش بخوره ارمتر  

 

: و گفت د یبه قهقه خند امکیس  

 

رسوش کلهر د یشه هسنر  بخون که هر لحظه رفتنن تو فعال اشهدتو _   

. د یبار اومد ـد یکه تو و حسام انقـدر مق  اد یم بـدم  

 

. بلندگو گذاشت یگرفت و تماس را رو   یشماره ا د یکش  ونتر ب بشیزد و تلفنش را از ج یخند تک  

 

ن خشمگ یصدا دهیاول به دوم نرس بوق . د یچیحسام در فضا پ تر  

 

سازمیتار مو از تک تکشون کم شه برات جهنم م هی_   

 

: و بدون انعطاف گفت یجد امکیس  

 

گوش کن  شتر یکم رجز بخون و ب_    
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فرستمیبرات م شونو یکیجسد  بهم امتناع کنن  کوپتر یهل هیساعت که از دادن فندک و  کی هر    

 

... یدیشاهدتونو از دست م ینجور یساعت تا مرگ اون مونده...ا کیتره  میوضعش وخ ا یکه دن  یی اونجا از    

 

جلو چشمات پر پر بزنه!؟ و چند سالت نی!؟برادر چندسین فیساعت دوم هم رسوش!واقعا ح کی یتو   

... ر یمردن نداره!همون ز  یبه گلوله برا یاز یدارم احتماال ن کار خصوض  هینگاه هم  با   

 

حسام تمام بدنم را تکان داد بلند و عصباین  اد یفر   

 

امکیس فتو یببند دهن کث_   

ن حرف م با گ یرفته دار  ادتی...ظاهرا کنمیم که بزنم عمیل  حرفن  دوین یم  تر
... ین  

 

ن ببتر خوب گوشاتو باز بگ حاال  . گمیم خی  تر  

 

.. روزگارتو میکنم روزگار یزید اگه کنارم نباشن  گیساعت د کیونگاه تا  ا،رسوشیدن   

ن به نفعته و م تر ازادشون کنن  عیــــرس   . متر گیصورت...خودم  ذره ذره جونتو م نیا تر در غ زنده بموین  ارمتر  

 

. ستیرجز ن نیا  

. مانهیحسام نر  قول  

 

. تماس رو قطع کرد  حرفن  دنیشن بدون  

 

: و گفت د یاز ته دل خند کبارهیبه  رسوش  
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... اطرافتون قدم رو داره لیعزرائ داستیکه از شواهد پ  نطور ی...اسهرایر  امکیفکراتو بکن رسهنگ س_   

 

زخم  یرا رو  شیپا رحیم از افرادش اشاره کرد که مدر با یر  یکیکفرش در امده بود با رس به   یی که گو  امکیس

د  . رسوش فرسر  

 

د اما اخ نگفتت یرا رو  شیرسوش از در چشم ها  ... هم فرسر  

 

مرد فرو کردم که با  یپا یبلندم را تو  یو ناخن ها دمیبسته خودم را کنار رسوش کش یهمان دستو پا با 

... و عقب رفت د یکش  یبلند اد یخشم فر   

 

ن که جن  دمیهم به سمت خودم کش ا یدن . گذاشت  میپاها یوار در خود جمع شد و رسش را رو  تر  

 

ن لب با خود حرف م ر یو ز  کرد یم کالفه طول و عرض انبار را یط  امکیس . د تر  

 

: گوشم زمزمه کرد   ر یز  به ارایم رسوش  

 

سونه...به جاش خودش داره قبضه روح م تونهینم یکار   چیه_    ی! ته جاده اشهیبکنه...زنگ زد حسامو بتر

. دهیم قلیص لو یگرفته حسام نشسته داس عزرائ  شیکه پ  

 

ن حرف هارا م نیکه با لبخند ا  همانطور  ... رس د یان را محکم کش دو یچیکمر بندش را باز کرد و دور رانش پ  د تر

: خم کرد و گفت  

 

..!؟یا...زنده ...فسقیلیه_   

 

: زمزمه کرد  حایلیبا ب ا یدن  

 



 

 
497 

عمته االغ فسقیل_   

 

: زد و گفت یتک خند رسوش  

 

ن _  نشان از حال خوش است دنیا  خوبه...زبان ستر  

 

: لب زد  ا یدن   

 

االن وقت شعر گفتنه!؟_   

... هتر بگ یکدوممونو بکشه تا حسام حرفاشو جد  کنهیحروم زاده داره فکر م نیا   

 

.. هم من رو  احتماال   

 

ن و نگاهش ب ستاد یبلندش را به سمتمان برداشت مقابلمان ا یو گام ها با حالت عصنر  امکیس رسوش و  تر

. جابه جا شد  ا یدن  

 

. کرد   کیرا باال گرفت و شل اصلحه  

 

ن زم یبار با فاصله رو  سه ... من بلند شد  غیکرد و که ج  کیدرست کنارمان شل تر  

 

: از کنارمون رد شد و گفت راضن  امکیس  

 

م باال جانشو یه کمیوقتشه _  بتر  

انبار یحرکت از منه تاپاشو بزاره تو  هیمنتظره  حســام  
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: زد و گفت یپوزخند رسوش  

 

...!؟باهویسر  یلیاالن مثال خ_   

تو دهن تو!؟ اد یکدوم از افرادش م  چیو بدون ه خایل یحسام با دستا یکرد  فکر   

... تا صبح دولتت بدمد  باش  

 

★★★ 

 

. از حسام نبود  یگذشته بود و ختر   قهیاز ده دق شتر یب  

 

 ...حنر کردمیترس انداخته بود افتخار م امکیبر بدن س نگونهیا نکهیاز قبل به وجودش و ا شتر یلحظه ب هر 

... قهقه بزنم خواستیدلم م  

 

. است عصنر  و مشخص بود حسایر  د یلرز ی...از خشم ممیشد هتر هرسه بهش خ امکیس یصدا با   

. ستیکه حناق ن  ارزو   

ن هم کاش ... گرانیهم د میکند تا هم ما راحت شو   یحاال سکته ا تر  

 

ببِو ترسو ام هیمن  کنهیخودش فکر م شیحتما پ_    

 

گونه اش فرود امد  یرو  امکیو به نشانه اره رس تکان داد که مشت محکم س د یخند ز یر  رسوش  

 

ن و هم د یخندیم هنوز  ! شد یباعث لبخند و ارامش من م تر  

 

: رس تکان داد و گفت امکیس  
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... شطرنجه نیا یاخر من رو  ینوبت حرکتا گیحاال د یدیتو خند نجاشو یبخند...بخند...تا ا_   

 

کرد  کیگرفت...بدون وقفه شل  ا یزد و اصلحه اش را سمت دن یپوزخند  

 

بار...دوبار...اما بار سوم کی  

کرد فرود امد  ا یدرست پشت کتف رسوش که خودش را ستی دن تر ت ! 

 

ن چ . را باور نداشتم دمیدیکه م  یتر  

ن پلک هم نم حنر  .. دمتر  

 

ن امد نقش زم و یم فتتر که بزور م  یی با نفس ها هردو  . شدند  تر  

 

را محکم گرفت و از جا بلندم کرد...همانطور که لبخند  میدست ها امکیبه سمتشان بروم اما س خواستم

ن م : گفت  د تر  

 

.. دارم مادمازل اجیتنت احت هنتر ...اما به پهتر گیم یحاال حسام حرفامو جد_   

 

  یانداخت که هنوز برا یی ایمانده را با خشونت باز کرد و کنار رسوش و دن بافر  یها دکمه
ی

دستو پا  زندگ

ن م . دند تر  

 

ن زم یتا شد و رو  میکه کرد زانو ها  میرها . نشستم تر  

 

. چکار کنم دانستمینم  

 گر یبسته شود ممکن است د شانیلحظه اگر پلک ها کی نکهیاز دست داده بودند و ا یادیخون ز  هردو 

. کرد یوقت ان را باز نکنند حالم را خراب و خراب تر م چیه  
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وع به ف امکیس . کرد   یبردار  لمیرسر  

: گرفت و دست همان صادق نام داد و گفت  قیمن را دق اهنتر پ و رسوش و حنر  ا یدن  

 

ن یازادتون م فردا افرادم تو اگایه د یکن  میو خودتون رو تسل ونتر ب د یبر _  . کتن  

 

رفتند بلند به سمت خروخر  یاطاعت کرده و با قدم ها هرسه  

 

. فشار دادم ا یرسوش و دن یزخم ها یاز تنم در اورده بود را پاره کرده و رو  امکیکه س  هنن تر پ لرزان  

 

: منقطع گفت یی با نفس ها رسوش  

 

.. وام...مـن..نتـو..نسـتمـخیمـ..معذر..ت م_   

 

: هق هق گفتم با   

 

دهی...حسام نجاتمون مشهیو...درست منگ جی یحرف نزن...ه_   

! قول داده...قول حسام قوله اون  

 

ن زم یرو  دو یدستش را دور شکمم حلق کرد ومن را عقب کش رحیم چیبدون ه امکیس رسد و نمور درازم   تر

. کرد   

 

. شد  هتر زد و و با لذت بهم خ مهیبرهنه ام خ مهیبدن ن یهم رو  خودش  

 

: رسم نگه داشت و گفت یرا باال میها دست  
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... در حد چندتا بوسه و فشار _   

 

 

دیگونه ام چک  یرو  ار یاخت بغض پلک زدم که اشکم یر  با   

 

فحش دادن هم  یی توانا زبانم را الل کرده بود و حنر  یی بهم وارد شده بود گو قهیچند دق نیکه ا  یفشار 

. نداشتم  

 

ا نثار  د یکشیکه م  یا مهینصفه و ن یدرامد و با نفس ها شیرسوش برعکس من صدا اما  فحش و نارسن

. کرد یم تر خود س ا یکه در دن  کرد یم امیکیس  

 

. خواسته ام است نیمرگش بزرگتر  یمن را ببخش اما، ارزو  ا ی!؟ خدامیرا ارزو کن گناه دارد مرگ کش  چقدر    

 

. از هوا پر شد و رس چرخاندم کبارهیبه  میها هیر  د یچیکه از باز شدن در  انبار در گوشم پ  نر یمه یصدا با   

 

... قولش قوله دونستمیمن...م حسـام. امد  باالخره  

 

راه  انیبودند قدم تند کرد و به سمتشان امد اما در م دشیدر محدوده د ما یکه مستق  ا یرسوش و دن دنید با 

... ستاد یافتاد و ا امکیچشمش به من و س  

 

د و گفت یو اصلحه اش را رو  د یانگشتش را گوشه لبش کش قر یبا پوزخند عم امکیس : شکمم فرسر  

 

... کنمیم شنهاد یپ_   

 

: د یرو مچ دستش فرود اورد و غر  یتمام گلوله ا یحرفش را تمام کند حسام با فرز  نکهیاز ا قبل  
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.. ناموس خودت نگهدار یر  یبرا شنهادتو یپ_   

 

. پرتش کرد  یرا به هر دو دستش زد و گوشه ا یفلز  دستبند   

 

  چادر مشیک د،یدو یکه م  نقش در حایل ز یدختر ر  د یکه کش  یبلند اد یفر  با 
ی

همراه خود اورد و دور من  رنیک

. د یچیپ  

 

: و گفت د یعقب کش نریم به  

 

دیتونیم_   

 

ستوان یبر  توین یم_   

 

ام نظایم دختر  . گذاشت و رفت  به رسعت احتر  

 

منتقل   مارستانیچرخ دار گذاشته و به ب یبرانکارد ها یرو  ارا یاورژانس به رسعت رسوش و دن یوهاتر ن

. کردند   

 

 یمنتقل شد و با حرف حسام اورا دستبند خورده برا مارستانیبه ب دهیبر  یهم با همان نفس ها امکیس

. عمل فرستادند   

 

. بسته بود  هر حرفن  یبسته شده بود و برا میگلو   راه  

 

ن در سنگ " ن از ب نه د یا کرده ام بغضم نه در یم  تر غم گ هینظر  نیتر  تر ...! بغلم کند تر م تر !" 
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ن چه چ کردو ینگاهم نم حنر  حسام توانست باشد؟ بدتر یم نیاز ا یتر  

 

. گذاشتم  مینوزاد در خودم جمع شدم و رس بر زانو ها مانند   

 

. دانمینم د یطول کش چقـدر   

. و اطراف ارام تر از قبل شد  د یها خواب همهمه  

. شانه ام رس بلند کردم یرو  حس دسنر  با   

 

ن چ .! باور نداشتم دمیدیرا که م یتر  

: کردم  زمزمه  

 

...! عمه فائقه_   

 

و من را  د یرا محکم به سمت خود کش میاسمش از زبانم بازو  دنیرسخ شده بود با شن هیکه از شدت گر   عمه

. در پناه اغوشش گرفت  

 

. هم گذاشتم یجانم اهسته دور کمرش حلقه شد و پلک رو  یر  یها دست  

 

* 

 

 " سه روز بعد "

 

. نبود  با یز  میهم برا ور یباران گرفته شهر  یهوا حسام حنر  بدون  
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سد  گرفتیتماس ناقابل هم نم کی حنر  . تا حالم را بتی  

 

التهاب درونم را کمتر کند اما  شیدادم ، تا رسما کهیبخار گرفته گذاشتم و رسم را بهش ت شهیش یرا رو  دستم

: حسام در گوشم ناقوس وار به صدا درامد  یباز صدا  

 

... نده...رسده هیتک شهیبه ش_   

 

. دمیجداشدم و به سمتش چرخ شهیعمه از ش یصدا با   

: قهوه را بدستم داد و گفت تر گرم ش  وانیو نگران ل کالفه  

 

یشد تر ...دوباره گوشه گکنن ینگرانم م ینگاه دار _   

... حرف و  کم  

 

: حرفش گفتم انیخورده و م وانیل یاز محتوا یا جرعه  

 

... خسته ام کمیخوبم...فقط _   

 

. غم گرفته ام اضافه کرده و ادامه دادم یهم کنج لب ها یلبخند شیعوض کردم حال و هوا یبرا  

 

!هوووم !؟یرو اول شد پس مسابقات عکایس_    

!؟یعمه بازم سکرت باز  یدیبه من نشون نم عکسارو   

 

... لو داده یلرزانم حال خرابم را تا حدود یبود دستم را خوانده و صدا مشخص  

 

: تکان داد و گفت رس   
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ن بش یی رایپذ ا یب_  . وصل کردم ونیز یبه تلو  نو یدورب تر  

 

. رفتم و گلبیه د یسف راحنر  یو به سمت مبل ها ختهینگاه کاونده اش به رسعت گر  ر یخدا خواسته از ز  از   

 

ن کنارم نشست و دورب  دهیمزون و کش یقدم ها با  . را روشن کرد  شیرا بدست گرفت و صفحه نما تر  

 

: دمیپرس  

 

!؟هیموضوع عکسا چ_   

 

: زمزمه کرد  لیباز شدن فا با   

 

... جذاب تر بود  هیاز بق یاخر  نیدر کل ده مرحله داشت ا_   

 

... عــشق  

 

...!؟میداشت ا یخدا "  " 

 

. دمینوش وانیولرم شده ل یاز محتوا یگر یخشک شده ام را تر کرده و جرعه د یها لب  

 

 یخنده دار  یو داستان ها داد یم حیبود عمه درباره هر عکس توض خون کردن دل من کافن  یها برا عکس

... اما من کرد یم فیتعر   

 

: عکس زوم کرد و گفت نیاخر  یتمام شدن عکس ها رو  با   
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عکس برتر مسابقه...چطوره؟ نمیا_   

 

کردمیبه عقل داور ها شک م د یبا شد یبود و اگر اول نم تر نظ بودم قسم بخورم یر  حاضن   

 

ک بور کرده دور و پرس عاشقانه دستش را نشسته بودند برف ها  یرو  لباس های کهنه با  یو پرس  دختر  دختر

ی زیر پایش  بود تا  ن ! ند ینب بیاسبه خاطر لتر  

 

: از خاطرات به رسعت رسم را به چپ و راست تکان داده و گفتم یدیباز شدن پنجره جد با   

 

مارستانیب متر م_   

 

: بلند شد و گفت شیاز جا عمه  

 

...!؟امیمنم باهات ب یخوایم_   

 

: و خوش رنگش زده و گفتم ینسکافه ا یموها یرو  یا بوسه  

 

کنهینم دمیتهد یخطر  گینگران نباش...د_   

 

. تخت گذاشتم یو رو  دهیکش  ونتر را از کمد ب دمیو شال و شلوار سف یا وزهتر ف باروین    

 

ن پا یی بایطرف بافته و کش ز  کیاز  را به نریم میموها . ان بستم یتر   

 

. زدم میمچ ها یدو طرف گردن و رو  اورده بود را به نریم میکه عمه برا  یی و خوش بو یفرانسو  عطر   
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. رسم انداخته از اتاق خارج شدم یرا رو  شال  

 

 

: را مقابلم گرفت نشیماش چیــــبلند شد و سو  شیاز جا دنمیعمه باد   

 

ن با ماش ا یب_  . ندارم یکار   ونتر برو من ب تر  

 

. زمزمه کردم یتکان داده و باشه ا رس   

 

. گرفتم  شیرا در پ مارستانیخارج شده و راه ب نگیو ارام از پارک نرم  

ن و دوباره به ماش دمیکمپوت هم خر   راه از فروشگاه چند قویط رس  . برگشتم تر  

سم چرا!؟ شیپ ا یدل کردم تا بعد از مالقات رسوش و دن کیام را  چارهیطول راه دل ب در  حسام بروم و بتی  

 

شوم؟یمجازات م و من از رس چه گنایه ستیچ یدور  نیا لیدل  

 

پارک کردم مارستانیساختمان بزرگ ب یرو  روبه   

 

نشسته بود   تور یکه پشت مان  رفتم... رو به خانیم رشیکرده و به سمت پذ  را یط ابانیشمرده خ یقدم ها با 

: گفتم  

 

دیسالم ، خسته نباش_    

رسوش کلهر رو اتاق  

 

: و گفت د یکش  پوفن   
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ن سالن سمت چپ دوم یکرده...!انتها  مارو عاضهمون که _  اتاق تر  

 

. که گفت رفتم و درب اتاق دوم را باز کردم  لبخند به سمنر  با   

 

: زد و گفت ضن یلبخند عر  دنمیکه مشغول غر زدن بود با د  رسوش  

 

دکتر مزخرف من بگو رسوش  نیبرو به ا ا یقربون چشم و ابروت برم من خواهــر ، خدا تورو رسونده ب یوا_ 

دیحالش خوبه مرخصش کن   

. کار دارم  بابا من کیل خورهیبهم م مارستانیب یداره از بو  حالم  

 

: زده و گفتم یلبخند  

 

سوما، تو هنوز زخمت خوب  کنهیناله وار ادمو نگاه م اد یاسمت م رشیکه پذ  یکرد  کار یاوال سالم، دوما چ_ 

. کنمیمورد بهت نم نیاتو  کمیک  چیو من ه بموین  د ینشده با   

 

و مانند پرس بچه تخس و  د یاخم در هم کش تی. در نهاشد یهر جمله ام لبخند رسوش کمرنگ تر م با 

. قهر کرد و رو گرفت طونیش  

 

: کنار تختش نشستم  و گفتم  صندیل یو رو  دهیکش  ونتر ب سهیاناناس را از ک کمپوت  

 

کردنا بهت نمیاد!   این ناز ازت گذشته لوس نشو رسوش...سن و سایل ا یب_    

 

: گرد شد و گفت  شیها چشم  

 

!؟یچــ_   
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: نثارم کرد و با قورت دادنش غر زد  یکوچک شده را باالفاصله در دهانش کردم که چشم غره ا  اناناس  

 

کلک نگاه  یر  قیرف_   

 

. هم رس و صدا کرد  نبار یدوم را هم در دهانش چپاندم که ا تکه  

 

: باال گرفت و گفت میرا به نشانه تسل شیکمپوت را که به خوردش دادم دست ها  مهیتان  

 

... جان حسامت نکن تو حلقم اون چنگالو  تونمینم گیبه جون خودم د_   

 

شد ر یرساز  میکردم و غم در چشم ها  امدن اسم حسام اخیم با    

 

: و گفت د یرا کش نمیبروم که رسوش است خچالیکمپوت را بستم و خواستم به سمت   یکیپالست درب  

 

ن بش_  کن  فی...تعر شدهی... چنمیبب تر  

 

دم و کوتاه گفتم یرو  پلک : هم فرسر  

 

.... حسام-  

... هتر گیزنگ هم نزده...! انگار داره ازم فاصله م حنر  دمشیروزه ند سه  

 

ن ظاهرا چ رسوش : کرد و گفت  یلب زمزمه ا ر یکرد و ز   ز یباشد چشم ر  دهیرا فهم یتر  
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... فقط کنمیبزار درستش م_   

 

و پشت رسش حسـام وارد اتاق شدند ا یاز انکه جمله اش تمام شود درب اتاق باز شد و برد قبل  

 

به سمتش  توانستمیکه نم  خواستیرو م و چهار چوب اغویسر  د یکوبیام م نهیس وار یامان به در و د یر  قلبم

. بروم وخودم را در ان فرو کنم  

 

اما قلبم  کرد یو هق هق م ختیر  اشک یم چارهیا در اورده بود...ببا قلبم لج کرده بود و اشکش ر  دا یشد عقلم

... :نـه گفتیم نهیانداخت و دست به س رس تقانه رس باال یم  

 

. بردم خچالیسالم کردم و کمپوت ها را به سمت  دمیشنیکه خودم به زور م  یی صدا با   

  

: دمیبه رسوش پرس رو   

 

!؟شهیم خی  ا یدن_   

 

: از رسوش حسام گفت قبل  

 

... مرکز  هتر م_   

 

: و گفت د یحرفش پر  انیباالفاصله م رسوش  

 

ن نه...اصال نم_  ... مامان من شیپ هتر اونجا بره...م ارمتر  

 

: با اخم گفت حسـام  
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!؟یرو کرد شیفکر همه چ_   

 

: به من انداخت و گفت نگایه چشیم ر یرس تکان داد و ز  تیبا جد رسوش  

 

!؟یتو مگه شب مهمون ندار _   

... خونه اماده شو  برو   

 

ن امد چ نیم ادمیفکر کردم  هرخی    از مهمان به رسوش گفته باشم یتر

 این پرسه مارموز از کجا میدانست!؟

 

. زد و به حسام اشاره کرد  که چشمیک  د یباال پر  میابرو  یتا  

 

. جمع شد  میگرفت...و نم اشک در چشم ها  د یشد کرد یام بهم نم نگایه مین نکهیا دنیاز د دلم  

 

: به رسوش زمزمه کردم رو   

 

رس بزنم ا یبه دن متر م_    

ن بهت رس م باز  ... ...زود خوب شو نمتر  

 

: زد و گفت برادرانه لبخند گریم رسوش  

 

ام سالم برسون وروجک به اون فسقیل شمیم_   

 

ن ک یرس  . کوچکم از کنار تخت از اتاق خارج شدم  فیتکان دادم و با برداشتر  
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 "حســام"

 

خاکستر دلم دفن کرده بودم شعله ور شد و نفسم را   ر یکه ز   اتشر  نشیمعصوم و غمگ یچشما دنید با 

. گرفت  

 

م. تر گیم دهیوجودش را ناد و حنر  کنمی،نگاهش نم ستیکردم حواسم بهش ن  وانمود   

 

با  انهیکه ناش  نیم ...حنر کردمیرا حس م شیبایز  ی...دو دو زدن چشم هادمیشنیتک تک نفس هاش رو م اما 

ن رس پا ن مخقن  یتر . خواستمیکرد و م  انداختر  

 

. را در اغوش بکشم فیو بعد تمام اون حجم لط کردمیاول خودم را خالص م د یاالن وقتش نبود...با اما   

 

دمیبه سمتش چرخ ا یبرد یصدا با    

 

مهموناشن!؟ د یو س یر  یر _   

 

: گفت   گرفتیکه شماره م  رس در تلفن همراهش فرو کرد ودر حایل رسوش  

 

_ از جاده  توننینم گیکرده تا سه روز د  زشیطفلک گفت بخاطر بارش تگرگ و بارون ،کوه ر  د ینه بابا س

. انیب  

 

. امشب خواستگارن یمهمونا  

 

: دمیغر  یخشن و بلند یصدا با   
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!؟یگفتــ  خی _   

 

: گرد شده گفت  یبا چشم ها رسوش  

 

چته تو...!؟_   

... اونم اد یخواستگار م یروز  هی یهر دختر  یبرا  

 

ن رسوش را چنگ زدم و از ب قهی : شدم گفتم د یکل  یدندان ها تر  

 

که صاحاب داره  ینه دختر _   

 

. امدم ونتر توجه به هردو از اتاق ب بدون  

 

. که به جانم دوخته شده  ند یآ یم یدختر  یکرده اند خواستگار   غلط  

 

: به سمتم امد و گفت  عیــــدرب اتاقش را باز کنم پرستار رس  نکهیرفتم اما قبل از ا ا یبه سمت اتاق دن میمستق  

 

... خوابهیم بهش ارام بخش زدن چند ساعنر  د یمالقاتش کن د یتونیسالم جناب رسگرد...فعال نم_   

 

: گفتم  کالفه  

 

مالقاتش کنه...رفته داخل!؟ خواستیخانم م هی_   
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: باال انداخت و گفت یی ابرو  

 

ن   شونمیبه ا_  . انیم گهیموقع د هیگفتم تازه ارامبخش خورده گفتر  

 

ن هم . ونتر شما از بخش رفت ب یپا شیپ تر  

 

... دمشیپا تند کردم اما هرچه چشم،چشم کردم ند مارستانیب باالفاصله به سمت خروخر  تشکر کوتایه با   

 

. رفتم نمیسمت ماش به  

... خونه اش متر م  

. هتر نرفته حتما امروز اونجا م یی امروز جز خونه عمه اش جا تا   

 

. نگاه انجا قرار داشت شدم یمیکه خانه قد  یکرده و وارد کوچه ا  یط یگر یپس از د یکیهارا  ابانیخ  

 

ن کرده و از ماش  ترمز  شدم ادهیپ تر   

. دمیو مشتم را محکم بر ان کوب ستادهیا یو فلز  یمیدرب قد مقابل  

 

. دمیعقب کش امد کیم که با دو به سمت در یم  یی قدم ها یصدا با   

 

. شد  انینما و صوریر  ز یر  یبا گل ها د یدر باز شد و چهره معصوم نگاه در چادر سف مکث کوتایه با   

 

ن از ب تمیعصبان یا لحظه به  حرف رسوش قدیم یاور  اد یشدم...اما با  شیبایز  یرفت و محو چشم ها تر

. دمیداخل خانه برداشته و در را محکم پشت رسم به هم کوب  

 

. و چند گام به عقب برداشت د یپر  شیترس درجا با   
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. د یرا گز  نشیر یرا تر کرد و لب ز  شیزبان لب ها با   

ن چگونه مقاومِت دل ببچاره ام را چنگ م نکار یبا ا دانستیکه نم  اخ . ند تر  

. دمیکرده بود چنگ زده و به سمت خودم کش  چیکه خودش را با ان بقچه پ  یچادر  یرا از رو  شیبازوها   

ن و ه ستاد یام ا نهیبه س نهیکه س  یجور  . د یکش  ارویم تر  

 

افتاد  تازه متوجه شدم جز تاپ بند نازک  شیشانه ها یبافته شده اش بر رو  یموها یاز رو  چادر 

ن چ درنگیسف . لرزد یو دارد از رسما م ستیتنش ن یتر  

 

: دمیکه وجودم را گرفته بود غر   خشیم با   

 

ن تو ماش یایدختر خوب م هیو مثل  پویسر یلباساتو م یتر م_  .. تر  

 

: گرد شد اما باالفاصله اخم کرد ومقابلم گارد گرفت  شیچشم ها یا لحظه  

 

... نتونیماش یتو  امیکه ب  میندار  من و شما صنیم_   

... که  ستی...ند ییهست بفرما حرفن  اگه  

 

بازو یفشار انگشتام رو  با   

: صورتش از درد جمع شد و گفت فشینح یها  

 

... ...ولـم..آخاد یآخ...دردم م_   

 

: گوشش زمزمه کردم  ر یز   
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...چرا ا_  ... کنن یم ینجور یبس کن نگاه...با اعصاب من ور نرو دختر  

 

: کرد و گفت  تقال   

 

یومدیام که شده ن قهیپنج دق ی...برایبهم رس نزد ...حنر تو خی _   

 

ن ب : و گفتم دهیحرفش پر  تر  

 

ن خونه من اونجا حرف م میتر ...باشـه...محرف بزین  یخوایم_  مینتر  

 

ن تا چ دمیرا به سمت خانه کش دستش نگاه را در اوردم و  یها یی و دمپا میتنش کنم همانطور که کفش ها یتر

. وارد شدم  

 

کرده   دا یتخت بود و لباس ها اطرافش پخش و پال پ یبه اطراف اتاقش را که ساک کوچک قرمز رو  نگایه با 

: و گفت د یکه خودش را عقب کش  دمیو اورا دنبال خودم کش  

 

مبرم خونه عمه ا د ی...من باامینم_   

 

: و گفتم دهیچرخ  

 

... یتر نم یی جا چیتو امشب جز خونه من ه_   

 

حــسام_   

 

: دمیغر   
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... تا سگ نشدم فتیحسام و .... ال هللا اال هللا...راه ب_   

 

: لب گفت ر یز   

 

؟نرمایل یلیاالن خ_   

 

ن تخت نشاندمش و از ب یرو  شیزمزمه ها توجه به مابقر  بدون  تخت افتاده بود باروین  یکه رو   یی لباس ها تر

. اش را برداشتم ایر  میو شال ضخ د یسف  

 

ن کمرش را ب  نبار یکه ا  د یخودش را عقب کش ی...با لجباز ستد یتا با دمیدستش را کش دوباره ده و  تر دستانم فرسر

. بلندش کردم  

 

را بوسه  شیشانه ها گفتیگوشم م  ر یکه دائم ز   یپس زدم وبا وجود وسوسه ا شیشانه ها یرا از رو  چادر 

. دمیرسش کش یرا تنش کرده و شال را رو  باران کن ، باروین   

 

ن دستش را از ب  : و گفت د یکش  ونتر حلقه شده بود ب فشیانگشتانم که دور مچ ظر  تر  

 

ســتی...زور که نامینمـــ_   

 

: صورتش نگه داشته و گفتم ساننر  کیرا در  صورتم  

 

... فتیزورههه... راه ب_   

 

... شانه ام انداختمش یکه خم شدم و رو   د یب کشخودش را عق یلجباز  با   
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: و گفت د یکتفم کوب  یکوچکش رو   یمشت ها با   

 

ن منو بزار زم_  ... رو شونت مینداز یبرنج  م سهیمثل ک سهتر ...ولم کن حسام تا زورت بهم نمتر  

 

به : به پشتش زده و با لبخند گفتم یا ضن  

 

... دمینشونت م_   

 

: لب جمله اش را تکرار کردم ر یز   

 

... ! چه حرفا سـهتر زورت بهم نم_   

 

.. مبل برداشته بودم را در دستم جابه جا کرده و در قفل چرخاندم یکه از رو   یدیکل  دسته  

ن ماش درب . گذاشتم و کمربندش را بستم  صندیل یرو  اطیرا باز کرده و نگاه را با احت تر  

 

ن ماش کوتایه  کافیرسعت سوار شده و با ت به . و به سمت خانه ام حرکت کردم دمیکش  ونتر را از کوچه ب تر  

دنده گذاشته  یدستم رو  ر یگذاشته بود و به جان انها افتاده بود را گرفته و ز   شیلب ها ینگاه را که رو  دست

: و زمزمه کردم  

 

... صدمه نزن به اموال من دختر خانم_   

 

. د یکوب  و کالفه رسش را به صندیل د یکش  پوفن   

. را زده و ان را باز کردم موتیر  اطیبه در بزرگ ح دنیرس با   

: ترمز کرده و زمزمه کردم اطیح وسط  
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شو ادهیپ_   

 

. خورد یتکان هم نم شیشدم و دو قدم برداشتم اما متوجه شدم نگاه از جا ادهیپ  

برگشته و درب سمتش را باز کردم دوباره   

 

شـو نگـاه ادهیپ_   

 

: شد و گفت ادهیپ  

 

_ وحشر  ی ونـهی...دفهیمینماون مراسم باشم حـسام چرا  یتو  د یمن با ! 

 

را پشت کمرش گذاشتم و محکم به خودم چسباندمش دستم  

 

ام هم وحشر  ونهیتو که وسط باشه من هم د ی... پایدیدرست فهم_   

ن نم !؟کنن   کار یچ یخوای...میبر  ارمتر  

 

. دوخت میرا به چشم ها شیحرف چشم ها یر   

 

نداشت نشیدر است که جوایر   ظاهرا . و به اسمان نگاه کرد  د یگز   لب ! 

: دستم را کمتر کردم و زمزمه کردم فشار   

 

!؟شد یچـ_    

!؟ینکرد دا یپ  
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: کرد و گفت  اخم  

 

!؟ـو یچ_   

 

: باال انداختم و گفتم یی ابرو  

 

. ترورم کنن  خواسنر یکه باهاشون م  یی کلمه ها_    

 

 اون طعم یر  دنیچش یدلربا شده بود و دلم را برا شهیاز هم شتر یشد...چهره اش ب زانیاو  نشیر یز  لب

. کرد یوسوسه م شیلب ها یهمتا  

 

: امد و گفت ونتر شالش را عقب بکشم که با تقال از اغوشم ب خواستم  

 

حرف بزن...قانعم کن...چرا!؟_   

؟ی...حاال چرا اومدیولم کرد چرا   

. داشتم از ین بهت  

 

. کنارم  یومدیداشتم و ن از یسه روز بهت ن نیا تمام  

 

حـسام...!؟ چرا   

!؟یشـد خستـه  

و خالصم کن بگــو  ... 

 



 

 
521 

خونه ات توقع  یار یرو کولت هلک و تلک م ینداز یبزور منو م توجیه ...بعد سه روز یر هیچ یکارات برا  نیا

م بغلت!؟ یدار  بتی  

 

ن از هم بندمیچشمامو م یجوابا در بر  ر یجون خودم اگه از ز  به ... در  تر  

 

. دهانش گذاشتم و حرفش را قطع کردم یرا محکم رو  دستم  

 

... اولت جواب_   

...اشک نلغزه تو یاما شد نشر  کش  تر تو چشمات نگاه کنم...قول داده بودم اس شد یچون روم نم ومـدمین

. د یچشمات اما لغز   

... سوال برد  ر یسوال رفتم...قلبم عقلمو ز  ر یز   

. شدم وونهیو د دمتیبرهنه د مهیاونطور ن کمرم شکست وقنر   نن یتا نب ومدمین  

. معلوم کنم مو یزندگ فیتا تکل ومدمین  

... بچسبونم رس در اون اداره سمیتا برم استعفا ناممو بنو  ومدمین  

. لرزهیدلت هر لحظه م نمیعمرمون نب هیبق تا   

ن و من اون پا یکردیبودم...تو هر روز از پنجره اسمونو نگاه م نرفته . به تو  یتر  

.. بودم المصب نرفته  

...! گهیوقت د چیبرم...نه حاال نه ه تونمینم  

 

... جواب دومت حالم  

 

چـون دوست دارم... افتاد!؟ نجا یرو کولم هلک و تلک  اوردمت ا انداختمت  

دهیزن من به هفت جدو ابادش خند یام که اومده خواستگار  یی ابوی اون  

ن  تو اون خونه تا وقنر  یپاتو بزار  یحق ندار  توام ... اونا اونجا نشستر  
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. کرد یو ارام نگاهم م ساکت  

: دمیو به سمت خانه قدم برداشتم همانظور هم غر  دمیچرخ  

 

... و  اد یتا کفرم باال ب سا یحاال انقدر اونجا وا_   

 

 هتر دست مشت شده ام حرفم راقطع کرده وبرگشتم بهش خ یکوچک و رسدش رو    یحس دست ها با 

. شدم  

 

زمزمه کرد مظلومانه : 

 

دیمن...فکر کردم...ببخش_   

... نکن...من بدون تو  نکارو یا گهی...دعنن ی..فکر کردم... اشتباه  

 

دمش جور  دمیمحکم کش دستشو  . در امد  شیاستخوان ها یکه صدا  یو تو اغوشم فرسر  

 فهیکه وظ  یکار   کرد یم تمام داشت عذر خوایه تیعطر پاک تنش تنگ شده بود و حاال با مظلوم یدلم برا 

...! من بود نه او   

 

وع به بار  باران . حرکت کنم ا ی متر از او فاصله بگ خواستیدلم نم یکرد اما لحظه ا  دنینم نم رسر  

. گردنم گذاشت  یرا رو  شیلب ها شیپنجه ها یو با بلند شدن رو  د یکش  میرا از پشت در موها دستش  

 

. کند یدختر با من چه م نیا داند یبند امد...خدا م یلحظه ا نفسم  

. رنگم را در اوردم و دورش انداختم چرم و مشیک کت   

 

: دستم را عقب بکشم گفت نکهیاز ا قبل  
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ن چ هی_  نقشه رسوش عنن یامروز...  ومدهیمن خواستگار ن ی...ام...براگهید تر  

 

: و گفتم دمیوار دورش کش چکیرا پ میو بازوها دهیکش  و پر حرض قیعم نفس  

 

!؟دونسنر یم کنن یام م وونهید_   

 

: زد و گفت طوین یش لبخند   

 

!؟ینبود وونهیمگه د_    

 

با  خواستیباران هم م را چند برابر کرده بود و حنر  تشیجذاب سشیخ یشدت گرفت مژه ها و لب ها باران

. لمس نگاه دلم را اب کند   

 

. کردم  تر مرطوبش را اس یاش را کنار زدم و بدون مقدمه خم شدم و لب ها شاین یپ یرو  دهیچسب یموها  

. نشان دهد  کار را کردم که نتوانست واکنشر   نیا یی هوی انقدر   

. ستادمیاز لبش گرفتم و صاف ا یز یر  گاز   

 

: را باز کرد و گفت شیها چشم  

 

ن بامن ...ع کنن یم کار یچ_  ... حسام موین یمواد مخدر م تر  

 

: را قاب گرفته و زمزمه کردم صورتش  

 

... خطرشم خانم کوچولو  من از نوع یر _   

 



 

 
524 

: در هوا تکان داد و گفت دست  

 

ن دو قلو  یتو و خطرناک برادرا_  منو گول نزن جـناب رسگـرد یتر  

 

دیرا در اغوش کش شیو بازوها د یلرز   

 

را فراموش کردم ختیتر تن و بدنمان م یوار رو  لیکه س  محو حرکات لوند و جذابش شدم که باروین  انقدر   

 

: که زد متوقف شدم  راه با حرفن  انهیو به سمت خانه قدم برداشتم اما م دمیرا کش دستش  

 

یاستعفا بد خوامیحسـام نم_   

 

: کرده و گفتم  اخیم  

 

ن داخل حرف م میبر _  بچه یخور یرسما م مینتر  

 

: گردنم گفت  یرو  و با بوسه گریم ستاد یپنجه ا یموهام فرو کرد رو  یو دست هاشو تو  ستاد یا مقابلم  

 

ن مگه تو م_  منو بخوره!؟ حاال بر فرض هم که خورد اد یرسما ب یار تر   

حموم!؟ یتر یمن تب کنم منو م باز   

 

که!؟  گذاشتینم  

ن خودم و خودش پا یاب خوش از گلو  گذاشتینم ... رود  یتر  

 

.. دستم فرار کرد  ر یبتوانم بچالنمش از ز  نکهیرا در صورتم چرخاند و قبل از ا شیچشم ها طنتیش با   
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سایوا یجرات دار _   

 

اورد و گفت ونتر را ب زبونش : 

 

دارم خوبشم دارم_   

  

یخوندیم یکه خوب کر   شیدفعه پ تر منو بگ ا یب توین یاگه م اما   

 

: را کلفت کرد و گفت شیصدا  

 

نداره یبرام کار  متتر بخوام بگ_   

 

ن است : و گفتم دهیرا باال کش میها تر  

 

... هتر م ادتیتو دائم اخر داستانو _   

... شد ینره تهش چ ادتی کنمیم یکار   نبار ینگاه ،ا یشد تر پ  

شد!؟ وز تر پ و گ خوند یم یکر   گ  

 

: باال انداخت و گفت یی ابرو  

 

ت ب_  ایبرو با بزرگتر  

... اعتماد به نفس کاذب داره کلشیقد ه واال   
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: زده و گفتم یپوزخند  

 

ط م_  ؟؟یبندیرسر  

 

: گفت  دو یرا بهم کوب دستانش  

 

یتو بخوا رس هرخی _   

 

ن ندونستم و با خ ز یتعلل را جا گهید دمیبه سمتش دو  یبلند تر   

 

. رفت یورود یو با دو به سمت پله ها د یکش  غیج  

 

د اما باز نشد  د یدرب که رس به . ان را به سمت جلو فرسر  

 

: اورده و گفتم ونتر ب بمیرا از ج د یکل  

 

... کرد یداشت نطق م نا یخوندن و ا یراجب اعتماد به نفس کاذبو کر  یکیهوم... _   

!؟نشیدیند شما   

 

: و اب دهانش را قورت داد و بزور لبخند زد و گفت د یچرخ  

 

ن چ_  ... رفت... از اون طرف دمشی...دهتر   

 

.! را نشانم داد  شیدندان ها فیدست به پشت ساختمان اشاره کرد و رد با   

 



 

 
527 

 "نگاه"

 

فاصله مان را به حداقل رسانش و رسش را  دمیچسب یورود شد انقدر که به درب چویر  کمیبه قدم نزد قدم

ن پا شد هتر خ میاورد درست مقابل صورتم نگه داشت و به لب ها یتر ! 

 

. که باران ان هارا نم دار کرده بود   یی لب ها یوجودم چشم شد رو  تمام  

 

... بودم که شیلب ها دنیلحظه منتظر چش هر   

 

: زمزمه کرد   باز کرد و کنار گوشم به ارایم د یانداخت و قفل درب را با کل دست  

 

... ینزد خیبرو تو تا _   

 

: نگاه کردم که کمرم را گرفت ، چرخاند و گفت بشیو غر  بیو مبهوت به ارامش عج مات  

 

... دختر  فتیراه ب_   

 

رفت و ان را روشن   یی رایگوشه پذ  نهیتمام خانه رسد بود حسام به رسعت به سمت شوم میوارد شد باهم

. کرد   

 

 میشانه ها یرو  نریم یکه پتو   دمیرا به هم مال میکرده و دست ها  کینزد شیرا به حرارت شعله ها خودم

. نشست  

 

: کردم که گفت  کوتایه  تشکر   
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... تا لباسات خشک بشه بپویسر  توین یمن هست م یباال لباسا_   

 

... پوشمیم متر گرم بشم م  کمی_   

 

. د یکش  ونتر شده اش را از تنش ب سیخ هنتر باال انداخت و پ یا شانه  

 

. شدم هتر و برنزش خ چیدر پ چیگرد شده به عضالت پ  یچشم ها با   

. انداختم ر ینگاهش به رسعت رسخ شده و رسم را ز  نن یبا حس سنگ که  

 

!؟یندار  ا یحســام...تو چرا قد نخود ح هـــیع_    

... لخت ینجور یجلو دختر مردم ا ادم  

 

. افتادم شیپاها یکه رو   د یازتمام شدن جمله ام دستم را کش قبل  

 

: به گونه ام زد و گفت یا بوسه  

 

... تمیگوجه ا  یاوال عاشق اون خجالتا_   

... و نگاهه منه ستیدختر مردم ن دوما   

به  ارمیدر ب تونمیم یپارچه به نام شلوار پامه اما اگ دوست دار  کهیت  هیمن که هنوز لخت نشدم!  سوما 

!؟ارمیبدم... درب قتیحرفت رنگ حق  

 

... بکشم غیاز حرص ج ا یاز خجالت سکوت کنم  دانستمینم   

 

: زمزمه کردم دمیشنیکه خودم هم به زور م  ارایم یصدا با   
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... نر یترب یر  یلیخ_   

 

: ادامه داد  طنتیو با ش د یموضعش عقب نکش از   

 

کنم!؟  کار یباالخره چ_   

 

: گر گفتم  خیگرد کرده و توب  چشم  

 

... مانیحسام نر _   

 

جانم!؟_   

 

. ختیر  قلبم  

. ماند  نیم میبرا ک قلنر   د یهر بار جانم بگو  اگر   

 

: و رسم را به مشتم چسباندم و گفتم دهیبر شانه اش کوب وار مشنر  ناله  

 

. ا یح یر  گهیبسه د_   

 

. پرس کوچک و تخسش به ستوه امده یها طنتیرا داشتم که از ش یمادر  حس  

. حرکت از جا بلند شد و به سمت پله ها رفت کیو با  د یچیحرف دستانش را دورم پ یر   

. کرد یرا عوض م میکردم...عطر تنش هوا  کیفرصت استفاده کرده و رسم را به گردنش نزد از   

!؟شود یاو بگذارم چه م یپا یم من پاجاه کرد کیم  تمیهمه او اذ نیا  

. دمیاش کش نهیس یگردنش تا رو   یرو  را به نریم میها لب  
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... شد  هتر و بهم خ ستاد یشده ا شوکه   

 

: گفتم  یبچگانه ا یرا مثل بچه ها تکان داده و با صدا میپاها  

 

گرم شم!؟  کنن یحسام من رسدمه!ها م_   

 

د و گفت یرا رو  شیها پلک : هم فرسر  

 

... راه نه نینکن نگاه،حداقل از ا طوین یش_   

 

. میاتاق را باز کرد و هر دو وارد اتاقش شد درب  

 

را دور گردنش تنگ تر کرده و  میتخت گذاشت و خواست عقب برود که حلقه دست ها یرو  را به نریم من

. مانع شدم  

 

. را کالفه فوت کرد  نفسش  

بسته  شمیتخت ن یخواباندنم رو  یابر  شیصورتم نقش بست که با فشار دست ها یرو  ضن یعر  لبخند 

. شد   

 

. زد  مهیخ میرو   

: و گفت د یکش  میموها یرا البه ال شیها دست  

 

... نکن طوین یگفتم ش_    
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وع به زنگ خوردن کرد  همزمان . تلفن همراهم رسر  

 

ن نگاه سنگ ر یز  ن را کش تر و نفس گ تر : و جواب دادم دهیحسام دکمه ستر  

 

.. جانم عمه_   

 

... دوست دوران دانشگاهم تا یرز نگاه عمه من اومدم خونه _   

. تنهاش بزارم تونمیکرده نم  مانیطفل معصوم ام تازه زا نیا تهیشوهرش مامور  طفلک  

 

: کردم  زمزمه  

 

... یپس خواستگار _   

 

برج دادم به نگهباین  دو یدلم کل ز یزنگ زدم کنسل کردم ، عز _   

 

ن رس حسام در گردنم و حس زبانش د با   شیرا در موها میپنجه ها دمیفهمیعمه را نم یحرف ها گر یفرو رفتر

! کردم  فرو کرده و زمزمه وار با عمه خداحافظن   

 

! که حسام کرد رسما قطع شد   یام حبس شده بود که با کار  نهیدر س نفس  

 

ن و پا د یکش  ونتر را از تنم ب لباسم ! تخت انداخت یتر  

 

 یش با 
ی

صورت رسخ شده ام چرخاند و گفت ینگاهش را رو  فتیک : 

 

ن اول دوین یم_  عاشقت شدم!؟ دمیفهم بار گ تر  
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. دنیشن یمتوقف شد،تمام بدنم گوش شد برا میبرا زمان  

 

: و گفت د یکش  میلب ها یرا نرم رو  انگشتش  

 

ن اول_  ..! یدیبار که منو بوس تر  

... و  یمست بود تو   

 

... بلند شد و به سمت کمدش رفت میاز رو  کالفه  

 

: و گفت د یکش  ونتر ب و شلوارمشیک د یسف هنتر پ  

 

... ونتر ب متر بپوش...من م_   

 

ن را محکم گرفتم ودر ع دستش گفتم   یناباور  تر  : 

 

.. نرو _   

 

. را باز کردم نمیبهت زده اش  دکمه ج یچشم ها مقابل  

قدم به جلو برداشتم که آب دهانش را  کیرا قورت دادم و  ند یبنش میلب ها یامد رو  که یم  طوین یش لبخند 

.! قورت داد و به رسعت پاتند کرد و از اتاق فرار کرد   

 

. سوسک دنبالش کرده باشد!!در راهم پشت رسش بست یی گو  

 

وع به خند یصدا با  : کردم که از پشت در گفت  دنیبلند رسر  
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ه  سمتر حسابتو م_  ن زم د یچشم سف یدختر ! گرده  تر  

 

: که به گوشش برسد گفتم  یبلند یدر همان حال با صدا دمیه و پوشتخت چنگ زد یرا ازرو  لباس  

 

به نفع من رسگرد جان چیه کیفعال _   

 

: د یغر   

 

_  یبرا کنن یکه انتخاب م  یی راها نیکن اما ا  تیاذ یدوست دار  ازهر رایه دما ینگاه کار دست هردومون م

. ستیخوب ن تالفن   

 

ن دکمه ها در رو باز کردم و گفتم بدون : بستر  

 

!؟ چرا _   

 

: منقبض شد و چشم بست فکش  

 

ل کردن خودم جلوت خ  زهیک برام عز   یی نکن نگاه...به خدا_  سخت شده یلیکنتر   

.... شهیعوض م اتیامشب تمومه و دن که اگ لب تر کنن   انقدر   

 

رسخ شدم میرستاپا نبار یکلمه ا  واقیع یشدم...به معنا رسخ  

... د یروغن داغ افتاده باشم!قرص و محکم حرفش را زد و وجودم را به اتش کش یتو  انگار   

 

ن پا رس  ن نداشتم  یبرا انداختم حرفن  یتر . گفتر  
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. شد یمانعش م داشتم اما به حش عنن ی   

. خواهمیمن هم م میتا بگو  شد یکه مانع زبانم م  یکالفه کننده ا  حس  

 

دور تنم تیبازوها دنیچیپ"  

ات نهیدر چهار چوب س دنیکش  نفس   

... تیگرم و تب دار لب ها  یها بوسه  

... خواهمیرا م همه  

. دارد  یی بایز  میها برا نیا تمام  

."اندازد  قرارم را به تب و تاب یم فکراشان دل یر  حنر  لمسشان  

 

. کرد و دکمه هارا بست  کیرا به هم نزد هنتر پ یو با حوصله لبه ها را باال اورد و به ارایم شیها دست  

 

... چقدر دوسش دارم!؟کاش بدونه دونهیم ا یخدا_   

 

ن دکمه ها چانه ام را در دست گرفت و رسم را بلند کرد و زمزمه کرد  با  : بستر  

 

چقدر دوست دارم!؟ دوین یم تو ... دونمیم_   

 

: و گفت د یکش  ونتر ب میو رس باال انداختم لبم را از حصار دندان ها دمیباز شد لب گذ شیمچم برا انگار   

 

ها!؟ دوین ینم_   

 

: قلبش گذاشتم و گفتم یرو  دست  
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... دارم خساست به خرج نده شدم و فرامویسر  تر که پ  گفتنش به منن   یهمش سه تا کلمه اس حسام...تو _   

 

: و گفت د یام را بوس شاین یپ شد و با مکث کوتایه هتر خ میلب ها به  

 

... از خدا  شتر یکفرباشه...ب  د یاز خودم...شا شتر یمن دوست دارم ب_   

 

 "سـروش"

 

ن به خانه رو صادر کرد اما هم من هم  میمرخص شد مارستانیهفته باالخره از ب کیاز  بعد  و دکتر اجازه رفتر

احت مطلق بود ا یدن . میاستر  

 

. نمیرو بب امکیو س با یفر  یخفت و خار  کیاز نزد خواستمیوجود م نیباا  

 

  یی کردم تا قبل از دادگاه بزارن ازشون بازجو  رو راضن  ا یحسام و برد فردا دادگاه داشتند و به سخنر  پس

... فایر یکنم...هرچند ترسر   

 

. دست شخص حسام انجام شده بود  ر یحالت ممکن ز  نیها به سخت تر  یی بازجو  

 

بود باز شد و  قمیکه حاصل فکر عم  میعطر مامان در مشامم اخم ها دنیچیباز شدن درب خانه و پ با 

 دهیکش  یباز کردم و با صدا نمیزتر یعز  یاغوش برا شهیودم مثل همزخمم گرفته ب یکه دستم را رو   درحایل

: گفتم  یا  

 

... من برم تپیل موتیل یمن قربون اون بو  یا_   

 

: گفت  ا ینثارم کرد و با اشاره به دن یباالفاصله چشم غره ا مامان  
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ن چ تاصبح ور ور کنن  یتو مرد_  ... غول یتو رسپا مونده پشت تو  اد یراه رو باز کن بچم ب شهینم تیتر  

 

ن نقش بست الحق که پرس هم میلبها یرو  لبخند  ! مادرم تر  

 

 یاحساس غر  ا یدن ینداشت ذره ا دوست
ی

. کنه  بیک  

: و مادر برسد گفتم ا یدن یکه به گوش ها  یلب جور  ر ینق نق کنار رفتم و ز  با   

 

.. کنم  دا یمن اون جوبو پ یا_   

 

: با ارامش گفت ا یدن  

 

کنن   دا یبرفرض که پ_   

!؟خوایر یتوش م یتر م   

... هرچند   

 

.. خند از کنارم رد شد  شیکرد و با ن  میبه رستا پاو بازوها نگایه  

 

. هم از خنده رسخ شده بود  مامان  

!!!؟؟دند یخندیبه من م نها یا  

 

. رفتم یی رایرا پشت رس بسته و به دنبالشون به سمت پذ در   

 

: کردم و گفت  ز ینشست و تشکر کرد چشم ر  مبل راحنر  یبا لبخند به ماکان رو  ا یدن  
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ه!؟_  چختر  

!؟نیدیمن خند خی  به  

 

و گفت کرد یکه به خودش و مامان اشاره م  باال انداخت درحایل یی تک ابرو ا یدن : 

 

... زنونه است جانم_   

 

: مبل مقابلش نشستم یو رو  دهیدر هم کش اخم  

 

! !بــاشهگهیباشه د_   

... جوجه سهتر منم م نوبت  

 

شماره اداره باالفاصله بلند  دنیبا د دمیکش  ونتر شلوارم اونو ب بیبه خودم اومدم واز ج لمیموبا یصدا با 

. شده و به اتاقم رفتم  

 

: جواب دادم رو وصل کردم و رسیم تماس  

 

بله!؟_   

 

دیچیدر گوشم پ یرسهنگ نبو  یجد یصدا  : 

 

سالم مرد مومن کیعل_   

!؟یهنوز ادم نشد تو   

ن بش احتتو کن هنوز مرخص نشده وقت بازجو تر بشه!؟ که خی   گرفنر   یی استر  
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ام قربان من با_  . حرف بزنم با یبا فر  د یسالم قربان ، با کمال احتر  

. امضا کنه برام د یبرگه رو با یرس  هی  

 

!؟یاون بچه شد میق_   

 

... مادرم قبولش کرده دنیبه پرس عزب که بچه نم_   

 

... ا ی،فردا ب یی ایب خواد یامروز نم_   

 

. بدنم به خاطر دارو ها سست بود مخالفت نکردم و با چند کلمه کوتا تماس را قطع کردم چون  

 

. شدم نهیبه س نهیس ا یو با دن دمیپا چرخ یصدا دنیشن با   

. کرد ینگام م شهیو اروم مثل هم یجد  

 

ن پا را کیم رسم : گرفتم و مقابل صورتش نگه داشتم و گفتم  یتر  

 

جوجه!؟ هیچ_   

 

... با یفر  شیپ یتر م_   

... ...ولش کندونمینم  

 

: بره که مچ دستش رو گرفتم و گفتم ونتر ب د یچرخ  

 

... حرفتو بزن_   



 

 
539 

 

: و گفت د یرو کش مچش  

 

شدم...ول کن رسوش مونیپش_   

 

ن مرموزش با مامان ب یخنده ها تالفن  به : گفتم  طنتیخودم و کمد قفلش کرده و باوش تر  

 

  کنمیآآ...ول نم_ 
ی

! تا نیک  

 

... یخوبه بازجو نشد یانقدر کنه ا یاون اداره ا اووف...رسوش !تو اطالعایر _   

 

ن ب چشمم : نگاه دلخورش جابه جا شد و زمزمه کردم تر  

 

..! سنر یقفسش ن تر اس گهید... ا یتموم شد دن_   

... غصه نخور  گهیهستم د من  

 

گهیمردم دو روز د بامیاما من دختر فر _   

 

: دهانش گذاشتم و گفتم یرو  دست  

 

!؟ هسنر  تو گ نهیمهم ا گنیم مردم خی  ستیمهم ن_   

 

: بهش فکر نکنه دستشو گرفتم و گفتم نیاز ا شتر یب نکهیا یانداخت برا ر یبه ز  رس   
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!؟یدیاتاقتو د_   

 

: به چپ و راست تکان داد و گفت رسشو   

 

... نه_   

 

. که مامان براش حاضن کرده بود   سمت اتافر  دمشیدنبال خودم کش به  

 

ونه هی ... اتاق کامال دختر  

 

. و اشاره کردم بازش کنه ستادمیدر ا یجلو   

. باز کرد و چراغ را روشن کرد  د یترد با   

 

. و اطرافشو نگاه کرد  ستاد یدر ا یجلو  همون  

. پر رنگ بود  و صوریر  د یاز سف نر یاتاق ترک لیوسا  

 

... ند یخواست بخرد و اونجا بچ گذاشته بود تا بعدا هر کتایر   خانه رو خایل کتاب  

ن سمت م به : و گفت د یان دست کش یرو  د یلب تاب سف یرفت و بر رو  ر یتحر  تر  

 

مال منه!؟ نیا_   

 

... اره_   

 

ل م_  !؟شهیکنتر  
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ل بشه یلیدل_  ... نداره کنتر  

اینکردم دن تتر اس من ! 

 

. تاب رو باز کرد و روشنش کرد  لب  

... زد و به سمت تخت رفت یلبخند  

 

! و لبخندش کش امد  د یروش کش دسنر   

 

چقدر نرمه_   

 

. شد  هتر و بهم خ نشست  

 

: چهار چوب جدا شدم و گفتم از   

 

احت کن موقع شام صدات م_  . کنمیاستر  

 

: برم که گفت ونتر تا از اتاق ب دمیچرخ  

 

... رسوش_   

 

: چرخاندم که گفت رس   

 

ن بابت همه چ_  ممنون تر  
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. رفتم ونتر زده و از اتاق ب چشمیک  

 

 " نگـاه "

 

. نشسته بودم نهیدرخشان شوم یشعله ها یاغوش گرم حسام روبه رو  یتو   

 

... متر ان را قاب بگ د یبود با نجا یهم میلحظه زندگ نیتر  قشنگ  

. تمام وجودم شود  کردمیکه فکرش هم نم  یچوب اغوش مرد چهار   

 

: را دورم محکم تر کرد و گفت شیدست ها حلقه  

 

!؟یگرم شد_    

 

: و زمزمه کردم دهیاش کش نهیکوچک رسم را به س  یگربه ا  مثل  

 

ولم نکن اوهوم...ویل_   

 

: نشاند و کنار گوشم زمزمه کرد  میموها یرو  یا بوسه  

 

نجاسیولت کنم !؟از االن تا ابد جات هم تونمیمگه م_   

... ازم جدات کنه تونهینم یاحد چیه نبار یا   

 

ته  یزبر  یدستم را رو  اش شدم.به نریم صورت جذاب و خواستنن  هتر شانه اش گذاشته و خ یرا رو  رسم

. دستم زد  یرو  یبوسه ا عیــــرا با پشت دست لمس کردم که رس  شیقلوه ا یبا مکث لب ها دمیکش  ششیر   
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: شدوزمزمه کرد  هتر خ میکش امد ، به چشم ها  لبخندم  

 

یط_  کنم حاال!؟  کار یرو چ که باخنر   رسر  

 

... دمیکش  غیگرد شد و در دل ج  میها چشم  

 

بود!؟ ادشیهنوز  چرا   

ن ب : جابه جا شده و گفتم کیم  شیبازو ها تر  

 

یط_  !؟!؟چه باخنر  وا !!چه رسر  

 

ن زم یرو  از  گفت  ینشاند با لبخند مرموز  شیپاها یبلندم کرد و رو  تر : 

 

من  رسهرخی  پشت در گفنر  ادمهیمن خوب  شدن و مشکل حافظه دارن ویل تر رسکار خانم پ ادمیبله، بله _ 

... بگم  

... خوامیسخت نم یکارا  میادم قانع منم  

 

و گفتم دمیکش  پوفن   : 

 

!؟یخوایم خب ،خی  یلیخ_   

 

: را نوازش کرد و گفت کمرم  

 

خجالت !طوالین  منو ببوس یر _   
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ضانه نال  یچشم ها با  دمیگرد شده معتر : 

 

! حــسام_   

 

جـون حسـام!؟_   

 

ن م ونتر بدنم داغ شده بود و حرارت از صورتم ب تمام ... د تر  

 

: را باال انداخت و گفت شیابرو  طنتیش با   

 

! که حقمه  دوین یم_    

! برنده ام باالخره  

 

: دوگفتیبلند خند یکه با صدا  ختمیر  میکه از خودم رساغ داشتم در چشم ها  نر یمظلوم تمام  

 

... گذرمیاصال فکـرشم نکن من از حقم نم_   

... عیــــبده رس  بوسمو   

 

: ناله گفتم با   

 

ن اخه چ_  ن ...خب ببهتر .. تر  

 

.. دمیکش  نن یلبم زد که ه یرو  یبوسه ا عیــــرس   
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: لبخند گفت با   

 

. کنمیحدم قبول م نیدر ا_   

 

: را از داخل گاز گرفته و گفتم میها لپ  

 

... پس...چشماتو ببند _   

 

. هم گذاشت یخم کرد و پلک رو  رابه نشانه باشه کیم رسش  

 

باشد!؟ طانیانقدر رسر و ش توانستیمرد اخمو هم م نیا ا یخدا  

 

درهمش مادر زاد است!؟ یاخم ها کردمیکه فکر م  ستینشسته همان مرد میکه روبه رو   حسایم  

 

. شدم هتر خ شیجلو بردم و به لب ها را به ارایم صورتم  

 

دختر  نیعقب...افر  کشر یرستو م دهینکش هیثان هی...به توین یتو م نیباره نگاه ،افر  هی"

"تو نخ لباش می...بر کیبرو...سه...دو....   

 

فرو رفت  میدر موها شیگذاشتم اما تا خواستم عقب بکشم پنجه ها  شیلبها یو رو  دمیرس جلو کش عیــــرس 

. شد  مانیو مانع از جدا شدن لبها  

 

دم تا عقب برود اما دست ها نهیس یرا رو  دستم ! را دور گردنش انداخت میاش فرسر   
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: لب زد  میاز لبم گرفت و مماس با لب ها نریم گاز   

 

! کنمیم لیاز سه وعده م شتر یمن ب البته یبد د یکه با  هیا هیبوسه ها به شوهرت از جمله مهر  نیا_   

! علل حسابه نا یا  

 

: دوخته و گفتم شیخمارم را به لبها یچشمها  

 

نداره نه!؟ تو تمویم یاییایح یر _   

! زنه نه مرد پررو  یبرا هیمهر   

 

: بغلم کرد و گفت محکم  

 

! اتم رو چشمم هیتو رو دارم!مهر  نه تا وقنر _   

 

. بلند شد  فونیا یبر گردنم زد که صدا یا بوسه  

 

: بلند شد و گفت شیمبل نشاندم ، از جا یرو   

 

... هیک  نمیبرم بب_   

 

... د یطناز به گوشم رس فیظر  یصدا قهیاز دو،سه دق کمتر   

 

. دمید لیبلند شدم که اورا کنار حسام و سه میک از جاو ش با   
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ن اول ن چ تر . که به ذهنم امد را به زبان اوردم  یتر  

 

. چقدر دلم برات تنگ شده بود _   

 

. ستاد یخانومانه و منظم مقابلم ا یقدم ها با    

: را دور صورتم گرفتو زمزمه کرد  شی... دست هامیدیم اشک در چشمانش را به خویر  نم  

 

... شکرت ا یزنده اس...خدا یوا_   

 !شکـرت

 

.. کرد یم هیحرکت در اغوشش فرو رفتم .محکم بغلم کرده بود و زار زار گر  کی با   

 

... که اشک من هم در امد   انقدر   

: با خنده طناز را ازم جدا کرد و گفت لیسه  

 

.. کوچولو اب دماغش راه افتاده  ینگاش کن مثل بچه ها_   

 

: کوباند که فورا از درد دوال شد و با ناله گفت  لیبر شکم سه مشنر  طناز   

 

! المصب نهیدستت سنگ_   

 

: مه کرد را پاک کرد و کنار گوشم زمز  میاشک ها گرشیحسام دور شانه ام حلقه شد و با دست د دست  

 

... دارو یمروار  نینکن ، پاک کن ا ونمینکن دختر د_   



 

 
548 

 

: رسفه کرد و با لحن شوخ اش گفت یبلند یباصدا لیسه  

 

ن یدرگوش هم پچ پچ م ـــا یمهمون میاومد قهیدو د_  ها  خورهینکرده به مهمونامون برم یی خدا د ی!نگ کتن  

 

: مبل کنار خودش نشاند و گفت یو رو  د یدستم را کش حسام  

 

.. دعوتت نکردم کهمن _   

... د یشماها صاحبخونه ا هیمهمون چ درضمن  

 

ن هر دو  با  : دمیمقابلمان مشتاقانه پرس شانینشستر  

 

!؟د یکنیازدواج م گ_   

 

: و گفتم دمیسکوتشان  لب گز  با   

 

!؟د یازدواج کرد_   

 

: گفت  به ارایم طناز   

 

ن چ_  ... عنن یطال...ممنوع کرده...  هیبعد از قض عنن ی گهی...خب...نه...راستش...مامانم مهتر  

 

: ادامه داد  لیسه  
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.... نتر اول بزرگه رو بگ د یبا خوانیرو م کمیکفش که اگه دختر کوچ  هی یپاشو کرده تو _   

 

... فرو کرد و به جلو خم شد  شیرا در موها شینفسش را محکم فوت کرد و پنجه ها حسام  

 

. درحال فکر کردن بود  یی گو  

: از چند لحظه کوتاه زمزمه کرد  بعد   

 

وع کن_  . کنمیرو حل م هیمن اون قض د یبخر  لتونو یوسا د یشما رسر  

 

: کنجکاوق زمزمه کردم  با   

 

حسام!؟ کنن   کار یچ یخوایم_   

!؟کنن یحلش م یچجور   

 

که او داد هر سه شوکه بهش   که با جوایر   کردند یهم کنجکاوانه به حسام نگاه م لیسوال من طناز و سه با 

.. میشد هتر خ  

 

: مبهوت لب زد  طناز   

 

!؟گفنر   تو خی _   

 

. د یگردنش کش  یو دست رو  د یلب گز  حسام  

قورت داده و زمزمه کردم دهانم را به سخنر  اب : 

 

... حـسام_   
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: بلند شد و گفت شیاز جا عصباین  لیسه  

 

!؟یچطور ساکت موند_   

ن همچ ن چ تر   یو ساکت موند دونسنر یرو م یتر
ی

بهت بزنه!؟ خواد یم تا هر انیک  

 

: محکم گفت یو صدا تیبا جد حسام  

 

ن بشــ_  .. لیسهـ تر  

 

ن را ب شیمبل فرود امد و پنجه ها یخم شد و رو  شیزانو ها ار یاخت یر  لیسه کوتاه شده اش فرو    یموها تر

. کرد   

 

ن هنوز هم شوکه بود و زمزمه وار با خودش حرف م طناز  که با به حرف امدن حسام رس باال گرفت و با   د تر

. شد  هتر بغض به دهانش خ  

 

دم تا ته و تو  یکیدعوامون شد  مارستانیب یاز همون روز که تو _  ... ارهیرو در ب هیقض یرو ستی  

 

ن شم شی... و از مسئله باردار هتر خواستم تا ازش خون بگ شیاز خدمتکار شخص اول . مطمت   

... چهار ماهشه کیدروغ نگفته بود بارداره االنم نزد اون  

... اما   

خونم با اون بچه تطابق  یمون رو معلوم کنم که اونم معلوم شد و ذره ا یان ا یخودمم خون دادم تا د بعد 

. نداشت  

 

ن تهمت همچ هیکه با   ستیعرص قجر ن االن ... دامنم یتو  فتهیب تهمنر  تر  
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... یاما درباره مسئله بعد و   

... که طال   شهیو متوجه م شنوهیطال و خاله رو م یحرفا اتفافر  یلیخانم خدمتکار طال خ مهربان  

. تجاوز قرار گرفته مورد   

ونش ازش جدا شده و نم یایشکل ممکن دن نیبدتر  به سهیاون مرد بره چون م شیپ تونهیدختر ... تر  

 

: بلند شد و گفت شیبا هق هق از جا طناز   

 

 شر ی..نم را..راضن  دهینرس اصیل هیتو به دو...دوتا نقشه...که به قض_ 

!؟هیچ ارو ی...اسم دوین یم...بگو... شناسمتی...مدونمیحسام...من...من...م  

 

: د یکش  غیج  

 

!؟ـــهیکـه بـه خـواهـر مــن تجـاوز کرده اســمش چ  اون کثافـــنر _   

 

. دمیدو خودم رو بهش رساندم و قبل از افتادنش او را در اغوش کش با   

 

ن و زار م د یلرز یگنجشک بارون خورده م  مثل : ام زد و گفت نهیتخت س د تر  

 

.. بگو خالصم کنبگو..حسام...توروجون نگاهت _   

 

که   نر یاز مالک نگونهیتا ا متر دلم را چگونه در مشت بگ یقند ها دانستمیحسام در هم شد و من نم یها اخم

.. من را به حسام نسبت داده بود اب نشوند   

 

: کالفه زمزمه کرد   حسام  
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کتتون...نو _  دیپسـر نگهبان رسر  

 

: بست و لب زد  خی طناز به این  بدن  

 

ن متاهله...ماهماما اون که _  ... تونسته ی...اون...اون...چجور میرفت شیعروس یبرا شیماه پ تر  

 

... حرفش تمام نشده بود که در اغوشم از حال رفت هنوز   

 

خانه رفتم تا اب قند درست   یو رو  د یکش  ونتر به رسعت اورا از اغوشم ب لیسه ن مبل گذاشت من هم به اشتی

. کنم  

 

ها چ نیحق نشسته..پس ا یخدا جا ند یگو یم"   تیاز جا شود یم ا ی!؟خداستیهمه قتل و تجاوز و ازار دختر

"!؟ند یخودش بنش یحق جا یبلند شو   

 

. لرز گرفته بود  میکلمه تجاوز تمام استخوان ها  دنی...از موقع شند یلرز یم میها دست  

خانه شد  یرا در دست گرفته تا برا وانیهمان لرزش ل با  ن م که حسام وارد اشتی . طناز بتر  

 

: و گفت د یمن را کش میز دستم گرفت از بازو را ا وانیل  

 

ن بش_  میمن م نجا یا تر ... تر  

 

از دو،سه دق رفت . د یطول کش قهیو برگشتش کمتر  

. ان نشست یو رو  د یکنارم را کش  برگشت صندیل وقنر   

: به عقب برگشتم و زمزمه کردم ار یاخت یر   
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 رانیا گهید دمیچقدر گذشت تا چشمام رو باز کردم و فهم دمیهوش شدم نفهم خونه رسدار یر  یتو  وقنر _ 

. ستمین  

 

ن زم از  سیو زمان م تر . دمیتر  

. کنه  هوشمیخواب اور توش باشه و دوباره ب یمبادا دارو  خوردمیاب نم یقطره ا حنر   

وع کرد به نشان دادن خودش به من یمحموله ها ومهموناش بود اما تو  تر درگ خیاول ش دوماه ... ماه سوم رسر  

ن ام حرف م یی بایاتاق و راجب ز  یتو  ومد یم شبا  . د تر  

 

... شدمیمانعش م اد یو فر  غیباهام باشه اما من هر بار با ج خواستی...ممتر بگ اد ی کرد رقص عریر   مجبورم  

سیم ... دمیتر  

 

: رسخ شده حسام زمزمه کردم یچرخانده و در چشم ها رس   

 

کنن   دامیپ توین ینم گیتموم شده...د کردمی...فکر ممن جز تو منو لمس کنه،ببوسه کش  خواستمینم_  ! 

... کرد بزور بهم  سیع خیاول که ش بار   

خونه و هرخی  ی...رفتم تو من ن ... خوردم د یقرص به دستم رس اشتی  

... مارستانیرسوندنم ب خیش یمشت قرص خوردم اما ادما هیاز  شتر یب  

 

... ، داد،خودکشر  غیج شدمیمانعش م قر یبار به طر  هر   

 

ش تموم شد و البه ال نکهیا تا  ا یصتر : نگهم داشت و گفت فرویسر  یدختر  

 

ن بب_  ... یدار  چه رسنوشنر  اگه با من نبایسر  تر  

...حس مرگ داشتم شد یحس م بدنم یر  فتمتر م شیها مهماین  یبار که تو  هر  ! 

. کردمیرو ترک م اش مهماین  به محض حواس پریر  اما   
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و منو  یبود ستادهیا اون اتاق لعننر  ونتر اون روز  ب یحق با اون بود...رسنوشتم عوض شد...چون تو تو  ویل

... یانتخاب کرد  

 

ِ   نیاز ا من
ن تجاوز ب کلمه لعننر ن یبهش تالش م دنیرس یکه برا  یی کلمه و ادما  نیحسام... از ا ارمتر . متنفرم کتن  

 

. کنمیطالرو درک م من  

 

. در اغوشش محکم نگهم داشت دو یدستم رو کش به نریم حسام  

 

: بم و ارامش زمزمه کرد  یصدا با   

 

خورمیم ،قسمکنن یاون گذشته تلخ رو تجربه نم گهیمن هستم رسمم بزن د گهیتموم شد...گذشت،د گهید  

 

دم تا صدا نهیرا به س رسم بان یی  یاش فرسر
. دردم باشد و شد  یدلش ارامم کند و دوا در یی  ضن  

... شدم هتر خ شیاز اغوشش فاصله گرفتم و به چشم ها کیم  

 

که   دمیخوش ترمان باز کنم...چانه مردانه اش را بوس ندهیگذشته را به حال خوش و ا  یپا گر ید خواستمینم

. لبخند مهربانش کش امد   

 

.... میبلند شد مانیو ازجا میچشم دوخت یی رایهردو متعجب به پذ فونیدوباره ا یصدا با   

: زمزمه کرد  حسام  

 

... حتما اون رسوِش کله شقه_   

احت مطلق  معنن  دونهینم اصال  .. خی  عنن یاستر  
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: و گفتم دهیکش  شیبر بازو  دسنر   

 

ن من به طناز رس م کنن ینشو از دستش  تا تو در رو باز م خب عصنر  یلیخ_  .. نمتر  

 

. میتکان داد و از هم جدا شد رس   

ن مبل نشسته غمگ یرو  یبه گوشه ا هتر طناز که خ دنیرفته و با د یی رایمنظم به سمت پذ یقدم ها با   تر

گرفتم  یجا شیمبل روبه رو  ینگاهش کرده و بر رو   

 

هم  خورند،زخیمیدرد هم غصه م یو برا شوند یهم شاد م یشاد یخواهر بود...خواهر ها برا کیاو " 

 ینفس ها یاز صدا تونهیخواهر م هی...فقط کنند یرا درمان م گر یکدیو  شوند یدرد هم م یشوند دوا

 خواهرش حالش رو بفهمه

ن که به خواهرش ، ابرو و دل خواهرش توه  شبه حال ک یو وا  کنه  تر ! 

نهیبیمادر رو م کی، نهیبیخواهر رو نم کیوقت اون ادم فقط  ان ! 

ن جگر گوشه شان فرو کند اسمان و زم یدر پا یخار  مادر هم باشند اگر کش توانند یم ها حنر  خواهر  را  تر

کنندیجابه جا م ! 

ها امتداد عشق مادرند خواهر  ! 

"خواهر هاست تیاز خاص تنها تکه کوچیک نها یا  

 

حبس  مانیطال نفس ها دنیاما با د میشد هتر خ یکفش زنانه هر سه به سمت ورود  یپاشنه ها یصدا با 

. شد   

ن اول ن چ تر . شکم برامده و گردش بود  کرد یرا به خودش جلب م توجه هر کش یتر  

. انقدر ساده و گشاد تر از حد معمول بود سخت نبود  شیانکه چرا لباس ها حدس  

 

. شکمش گذاشت یمبل نشست و دستش را رو  نیتر  کینزد یرو  ر یو رس به ز  ارایم به  

. سخت بود  شیو حتما برا میکردیبه او نگاه م همه  

: خش دار گفت یبلند شدم تا بتواند راحت تر صحبت کند اما به رسعت و باصدا میجا از   
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ن لطفا بش_  تر  

 

د  یرا به نشانه موافقت رو  شیبه حسام انداختم که پلک ها نگایه . هم فرسر  

 

. گرفت  ینشستم و حسام هم کنارم جا دوباره  

وع به حرف زدن کرد  نکهیبه سکوت گذشت تا ا قهیدق چند  .: طال رسر  

 

_ کت تموم شده بود اما من هنوز کیل یساعت کار    اونا غرق شدم یداشتم...انقدر تو  مهیکار نصفه و ن  رسر

. که متوجه ساعت نشدم  

ن م یچشمم به ساعت رو  وقنر  احت تا  یبدون ذره ا شد یخورد باورم نم تر شب کار کرده باشم کش و ۱۲استر

. شدم د یاونموقع بود که تازه متوجه نو  دمیبه بدنم دادم و دستام به باال کش قویس  

 

د  شیسکوت کرد و چشم ها دوباره . را با انگشتانش فرسر  

. نمیرا بب دنشیزجر کش توانستمی...هر چقدر هم تهمتش به حسامم بزرگ باشد نمکشد یزجر م دانستمیم  

 

: ادامه داد  یگرفته تر   یبا صدا دوباره  

 

... میدیو خند میبهم گفت د یهمزمان خسته نباش هردو   

 

: د یاش رو از چهار چوب در برداشت و پرس هیتک  

 

کارتون تموم نشده!؟_   

 

: گفتم  کردمیرو جمع م فمیکه ک  همانطور   
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ن چرا هم_  ... رفت اطالع بدم هنوز تو ساختمونم ادمی د یاالن تموم شد ببخش تر  

 

: کرد   زمزمه  

 

!؟ستین یا گهیکس د  چیه_   

 

ن بشه و در هارو قفل کنه گفتم از خایل خواد یم نکهیفکر ا با  : بودن ساختمون مطمت   

 

ن  یساعت کار  انینه همه پا_  ... رفتر  

 

. بلند زار نزند  یبا صدا کند یو معلوم بود چقدر مقاومت م د یچک اشکش  

 

ام گرفت و چشمام خمار  نن یب یرو جلو  دشیدستمال سف  یبغلم کرد...چجور  گ  د یبهم رس گ  دمینفهم_ 

. هم افتاد  یشدو رو   

 دنی...با دمی...از درد از نابوددمیلرز یو من م کرد یچشم باز کردم با لذت نگاهم م و وقنر  دمیرو نفهم جی یه

 نبار یبدنم رو به چرخش دست هاش در اورد ا میاشک یبار مقابل چشما نیاخر  یبازم برا مهین یچشم ها

همان گوشه اتاق  تیو در نها د توجه به کارش ادامه دا چنگ انداختم امایر  التماس کردم...زجه زدم...حنر 

. ولم کرد و رفت  

 

ن چ هنوز  .. نگذشته بود که مامان وارد اتاق شد  یتر  

ن هم نداشتم ر یعادت د موندم حنر  کت نیمختر رسر  وقت یر  چیبود...من ه نگران . رفتر  

. دمیشدن موهاشو به چشم د د ی...شکست...سفد ی...داومد   

...! حرف بزنم ،من مرده بودم تونستمینم  

ن مرده باشم...اما چ نکهیا نه عذاب روحو جسمم کم بود که  داد یمنو عذاب م نیمرده کم نداشتم و ا هیاز  یتر

... باردارم دمیفهم  
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. کردن  داشیزود هم پ یلیبگردن و خ د یتا مامان فرستاد دنبال نو  د ینکش طویل  

 

... کردن  نشیچشمام نشوندنش...کتکش زدن ،فحشش دادن،نفر  جلو   

و دوست و اشنا من رفته بودم شهرستان و درحال  لیفام د ی...تمام مدت از دشدمیمن بهتر نم اما 

... بودم اما  خوشگذروین   

 

: د یو نال د یقلبش کوب یرو  مشنر   

 

... که عاشق نشده سوخت و خاکستر شد   ...از قلنر سوختمیم نجا یمن داشتم از ا_   

... شد و زبونم رو الل کرد  خاکستر   

 هیبه روز بق که من نخواستم و مادرم زد ،زد و با خودش نگفت خی   تمام اتهامایر  یرو کور کرد رو  چشمم

. ارهیبه روز من م ...خی ارهیم  

... راحت تر بتونم بگم اما  کردمی، فکر م من  

 

: به حسام نگاه کرد و گفت میمستق  

 

ن متاسفم...به خاطر تمام چ_  که ناحق تر   یلیو س یکه ناحق خورد  یی تهمتا یدیکه به خاطر من شن  یی اتر

... یدیچش  

 

... د یمنو ببخش د یبتون دوارمیام  

 

... شکستیمارام طناز سکوت را  یهق هق ها یو تنها صدا میکردیمسخ شده نگاهش م همه  

ن جان که امد به سمت در رفت اما ب نرم و یر  یبا همان قدم ها طال  ... طناز اون رو متوقف کرد  یراه صدا تر  
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...!؟یتر کجا م_   

... خائن اومد  د یرس نو  یی چه بال نگفنر  هنوز   

 

: طال مشت شد و زمزمه کرد  یها دست  

 

! مرد _   

 

. میهمه ساکت بود قهیهم رفت و تا چند دق که امد به همان ارایم  همان ارایم به  

 

. طناز بسمتش نگاه کردم یصدا با   

 

مرد!؟مــرد!؟ خی  عنن ی_   

 

: و گفت د یکش  ششیبر ته ر  دسنر  حسام  

 

کرده  شیخاله زندان_    

ازدواج کرده میبا وجود تجاوزش به طال عاشقش بوده و به اجبار خانوادش با شم د ینو    

ن من م نیا با  ه مشکالتشونو خودشون حل کتن دیشما نگران نباش یدنبال کارا فتمیحال بهتر   

 

: گفت  لیتکان داد و روبه سه یدمق و ناراحت بود رس  که حسایر   طناز    

 

... میمزاحم بچه ها نش نیاز ا شتر ی،ب لیسه میبرم خونه با مامان حرف بزنم بلند شو بر  خوامیم_    

 

: زمزمه کرد  حسام   
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ن کن همه چ  یطناز صبور  ار یفشار ن به خودت_  خونه خودتونه نجامی، ا شهیدرست م تر  

 

... رفتند  ونتر دست دور شانه طناز حلقه کرد و باهم ب لیسه   

 

... رو مور مور  فمیداغش پوست ظر  یرس حسام هم در گردنم فرو رفت و نفس ها یبسته شدن در ورود با    

 

: و زمزمه کرد  د یشانه ام کش یداغش رو تارو  یها لب  

 

م؟یتر بگ رو گ عرویس_   

 

: گفتم  طنتیدستش خودم را ازاد کرده و با ش ر یز  از   

 

... جناب رسگرد  یاول خواستگار _   

.. میراجب روزش حرف بزن میتونیاونوقت م بله گرفنر  هروقت  

 

: و گفت د یو مردانه اش باال پر  مشیک یابرو  جفت  

 

... چشمم یام رو  ی...خواستگار یدیبله رو که م_   

 

: و گفتم ستادمیمقابلش ا نهیبه س دست  

 

... به خودت مطمئنن  یلیخ_   

 

: و گفت د یدستش فرار کنم کمرم را به سمت خودش کش ر یبتوانم از ز  نکهیاز ا قبل   
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!؟مانمیرفته من حسام نر  ادتی_   

 

: بند انگشت رسانده و گفتم کیرا به  میلبها فاصله  

 

اب کرد!؟ مانو یحسام نر  جن یام که قلب  رفته من نگایه ادتیتوام _   

 

. دمیو لب گز  دهیعقب کش عیــــشده بود که از غفلتش استفاده کردم و خودم را رس  میلب ها خیم  

 عیــــرا ببوسم اما رس  شیخواستم سمتش بروم و خودم لب ها یمعصومانه و مظلوم نگاهم کرد لحظه ا انقدر 

: را گرفتم و گفتم میپاها یجلو   

 

یاقا اول خواستگار  یخواستگار _   

 

: کرد و گفت  ز یر  چشم  

 

.. خانم ملگ میستر باشه...فردا خدمت م_   

 

.. خودش هم به لبخند باز شد  یکه لب ها  یجور  میدیپروا خند عجله اشکار در زبانش بلند و یر  نیا از    

: حلقه کرد و گفت میدور شانه ها دست  

 

شما  یبنده خدا برا نیدل ا د ینوا گفت و گو کن با خواستگار یر  کمی د یار یب فیخب خانم حاال ترسر  یلیخ_ 

... ضعف رفت  

 

: کردم  زمزمه   

... بنده خدا بچرخم من جانم نیدور دل ا_   
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  میموها یکه رو   یا بوسه
ی

  شتر یو ب شتر یب شیبود و من هر بار با بوسه ها نشاند انگار نفس زندگ
ی

 طعم زندگ

کردمیرا حس م   . 

 

: نشست و گفت هیشوم رسخایر  یاتش ها یمبل تک نفره روبه رو  یرو    

 

ن بش_  ... تر  

 

.. افتادم شیپاها یو رو  د یختر دستم را کش حرکت کردم که یر  سمت مبل کنارش به   

: زد و گفت یخند تک   

 

نجاسیخونه هم نیو چهارچوب ا میحر  یشما تو  ی!جا نن یشیبا فاصله ازم م خورهیبهم برم_   

 

: را عقب فرستاد و گفت میموها   

 

ن هرچند هم_  ... فاصله ام هنوز دوره تر  

 

" دینکن غشیاز هم در  شود یبغلم حل م ا یب کیکلمه است با   کیفاصله فقط   " 

 

: دور گردنش انداختم و زمزمه کردم دست   

 

... برام بگو _   

 

: اش چسباند و گفت نهیس یچانه ام نشاند و رسم را رو  یرو  یا بوسه  

 

!؟از خی _   
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: تمام زمزمه کردم بدجنش با    

 

... از من_   

 

: به خودش فشارم داد و گفت شتر یب  

 

ن  یفرا عنن یتو... _  دستام  کیمینزد وقنر  عنن ی.تو  خوامیرو نم حش چیدارمت ه وقنر  عنن یدوست داشتر

منظم  جی ینفسام با ه اگه ازم دور بایسر  عنن یبه سمت خودشون بکشونن  خوانیجلو تر از من تورو م

... شهینم  

بان ا عنن ی تو   کنهیم هیخون گر  نن یبب بی، اس کوبهیام م نهیس وار یخودشو به درو د دنتیکه با د  ونهید نیضن

ن من همه چ ی،تو برا ... ،همه کش یتر  

  یی و خوش بو یی بایبه همون ز  یدیرز سف قا یو رو ،پاک...ساده...تو دق ر ی...بدون ماسک و بدون ز  یی ،تو تو 

... گهیم شهیهم د یکه س  

.. نگاهه حسایم تو   

. خواد یوار تا اخر عمرش تورو کنارش م ونهیود دهیکه برات جون م  حسایم   

: کوچکم قاب گرفته و گفتم  یبلند کردم و نم اشکم را با دست مهار کرده و صودتش را با دست ها رس   

 

دوست دارم ازدواجمون تو زمستون باشه !روز اول زمستون_   

 

: و گفت د یهر دو دستم را بوس کف  

 

بله!؟ عنن ی نیا_   

 

: را بر هم زدم که محکم بغلم کرد و گفت مینشونه اره پلک ها به  
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ن چ هیهنوز _  .. با من یکرد  کار یعالم در عجتر  

 

ن قار و غور شکمم رسخ شده رس پا یصدا با  : انداختم که حسام با خنده گفت یتر   

 

ت معده گشنشونه میش الیخیعالم و ادمو ب میتونیالبته االن م_  ... ، حرصن  

!؟هیدرباره حسام چ نظرشون  

 

: گرد شده گفتم  یچشم ها با   

 

حســـــام_    

 

را دور کمرش حلقه کرد و گفت میپاها شد یزده و همانطور که بلند م چشمیک :  

 

مزه تر از من هست؟ ،خوشیز یلذ نیغذا به ا شیجان حسام!؟پ_   

 

: تکان داده و گفتم رس   

 

... بله که هست من_   

 

اپن نشاندم و گفت یرو  :  

 

 یعه عه عه راست م_ 
ی

نمی!؟ بزار ببیک   

 

: نشاند و گفت میلب ها یرو  کوتایهکنم خم شد و بوسه    لیو تحل هیحرفش را تجز  نکهیاز ا قبل  
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 ینه راست م_ 
ی

ن چ هیطعم تو  یک شدم ! گفته بودم یاس مشتر  گهید تر   

!؟خوامیاز سه وعده م شتر یب  

 

: کرده و گفتم  ز یر  چشم  

 

جناب رسگرد!!؟ د یرودل نکن_   

 

: و گفت د یخند   

 

... کنمی...رودلو نمزمینه عز _   

 

: زدم غیخجالت ج با   

 

بیحســام ب_  !!؟ تیتر  

بیب یلی....واقعا...ختو  .... نر یترب یر  تهیتر  

 

ن رسما قهقه م گر ید .. دوباره برگشته بود  شمیسال پ نیو من هم خنده ام گرفته بود عادت چند د تر  

ن و هم کردمیرا چندبار تکرار م کلمه قبیل  فتتر م ادمی یکلمه ا  هروقت ... شد یباعث خنده م تر  

 

!؟شد یتا خنده اش قطع شود اما مگر تمام م دمیکوب  شیبر بازو  مشنر   

 

ن اوپن پا یرو  از  : و گفتم دهیپر  یتر  
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... !!رسگردهششو ین بندهیخورد نه به االن نم شد یمن عسل نم هیکه اخم و تخمشو با   یی نه به اون روزا_   

 

تمامش کند گفت کرد یم که سیع  یی دهانم گذاشت و با خنده ها یبر رو  دست :  

 

  باشه...باشه...هرخی _ 
ی

... نکن میکی تیترب با یر  گهیفقط د تو بیک  

 

نگاه !؟ ا ی میاملت بخور  حاال   

 

خانه به سمتش خ  یکیپالست یی دمپا دنید با  ن ن گوشه اشتی که   دمیبرداشتم و با برداشتنش به طرف حسام دو  تر

 ! او هم پابه فرار گذاشت

 

ن اول از کنارش گذشترا پرتاب کردم که  یی دمپا تر   

: زد و گفت یبلند قهقه  

 

تو پرتاب دوم!؟ یخوایکمک م_    

 

: را در هوا تکان داده و  گفتم یی دمپا دوار یبر هوا رفت و تحد غمیج  

 

بزنمت!؟ تونمینم یفکر کرد_    

 

: و گفت د یخند  

 

جونم جوجه هام بلدن کتک بزنن!؟ یا_    

... و ان را در هوا گرفت د یدم را پرت کردم که چرخ یی دمپا  
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... شدم هتر شده اش خ طانیو به چهره ش ستادمیا دهیترس  

 

: را در هوا چرخاند و گفت یی دور دمپا کیزد و  یلبخند   

 

.... من اگه اعتماد به نفس تورو داشتم عنن ی_   

 

: را ارام به عقب برداشتم و زمزمه کردم میها قدم   

 

!؟ یکردیحمله م کا ینکنه با چنگال به امر _    

 

.. د یباال انداخت و به دنبالم دو  یرس   

سیفرار کردم و پشت مبل پناه گرفتم...م غیج با  را به سمتم پرت کند یی دمپا دمیتر  

.. نبود که حسام بود  شوخن    

 

: باال گرفتم و گفتم دست  

 

... متر نفس بگ سا یوا سا یوا_   

 

: شکمش خم شد و گفت یخنده رو  با   

 

متر نفس بگ سا یوا گهیاخه روتو برم من !وسط بدو بدو م_    

 

وع به بوس نکهیدو گام بلند به سمتم امد و قبل از ا با  دم و رسر   دنیبتوانم فرار کنم محکم در اغوشش فرسر

... گردنم کرد   
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: و گفت د یخند   

 

!؟کردمیم کار یاعتماد به نفس تورو داشتم چ دوین یم_    

... گرفتمیگازت م  تونستمیتا م کردمیهر روز بغلت م ینجور یا  

 

... گسید یجا هی یگاز برا  دمیم تیبه بوس رضا نهییچون اعتماد بنفسم پا اما   

 

: از چانه اش گرفتم و گفتم یگاز   

 

ن من و دو لقمه منهییتو اعتماد به نفست پا_  کنن ی!؟ تــو!؟ تورو ولت کتن   

 

: و گفت د یرا بوس میموها  

 

ن چ هیخب تو _  .. دستو پاتو به خودم ببندم خواد یکنم!؟ دلم م  کار یچ یا گهید تر  

 

: خودم زمزمه کردم یبرا  

 

انگار االن نبسته_   

 

  "ســروش"

 

. شد یوابسته اش م روز یتر از د شیو مامان هر روز ب گذشتیبه خانه مان م ا یماه از امدن دن کی  

... عادت کرده بودم گاهشیگاه و ب  یها طنتیو ش ا یچرا من هم مانند او به دن دروغ  
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ن شدن چراغ ماش با  ن ستر ن ماش یتلفنم در فضا یرا به حرکت دراوردم و همان موقع صدا تر . پخش شد  تر  

انه دن یرا به گوشم وصل کرده و تماس را برقرار کردم که صدا یهندزفر  : د یچیدر گوشم پ ا یدختر   

 

!؟کنن یکسل کننده ات چه م  ی!؟ با کارا!؟ خویسر سالم فضول خان خویر _   

! نفس بکشن بزار اون بنده خداها  کمیاز کار  ونتر بکش ب بابا   

 

: لبم نشست و گفتم یرو  یلبخند  

 

کنم!؟  کار یبشم چ کار یاونوقت ب_    

 

: گفت  یشاد یصدا با   

 

دختر ناز و خوشگل شو هیبرو راننده _   

 

: باال افتاد و گفتم میابروها   

 

.. دمیدوره زمونه کو دختر خوشگــل!؟ من که ند نیتو ا_   

  

: و گفت د یچیدر گوشم پ غشیج یصدا  

 

!؟ میپس من چ_  پرسه شتر   

 

: که با حرص گفت  دمیخند بلند   

 

... رسوش خان ذارمیبرات کنار م_   
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: و گفتم دمیچیپ یبعد ابانیراهنما را زدم و در خ چراغ  

 

!؟کار یچ یخوایخب حاال راننده م_    

 

.. شده هتر و به اطرافش خ دهیرا برچ شیتجسم کنم لب ها توانستمیم   

: مکث گفت کیم  با   

 

ن ماش ینه!؟ صدا یکار ی!؟ برسوش جونم االن در چه حایل گـمیم_  ... اد یم تر  

ن بب  خوشگل و یر  هی تر
پولشم جا گذاشته پول  فیکالسش کنسل شده ک  سادهیدانشگاه وا ونتر نوا ب دختر

!؟سوارش کنن  یایگناه داره م   ادهیز  لشمینداره برگرده خونه وسا   

 

: و گفتم دمیم کشبر لب دسنر    

 

خونه خرت از پل بگذره میبرس هتر کارت گاالن  _   

 

ن ب : و گفت د یحرفم پر  تر   

 

دمیقــول م گمینم جی یخونه من ه میبه جون رسوش برس_   

 

: و گفتم دمیخند  

 

ن به حق چ_  دهینشن یاتر  

... جقجقه شتمیپ گهید قهیدق پنج  
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دمیحسام را شن یرا قطع کردم و شماره نگاه را گرفتم که در همان بوق اول صدا تماس   

 

یتر خودت بگ د یبا یخوایم و یخودته گوش لیم_   

 

+ موی!بده من گوش یاخه از صدتا پرس بچه بدتر  یکرد  متر حسام پ  

 

... توین یاگ م تر !!بتی بگدمینم_   

 

: و گفتم دمیخند  

 

تونهینامزد گهیدو روز د د ی!!خجالت بکش یتام و جر  شهیمثل هم_   

 

: زد و گفت غیج نگاه  

 

کن  گاشیاخه ن نهیا تر رسوش بخدا تقص_   

 

: و اخم کرده بود زمزمه کردم ستادهیا که کنار مرد جواین   ا یدن دنید با    

 

ن بعدا بهتون زنگ م_  نمتر   

 

درونم به جوش  حش بیاش از مکالمه با ان پرس مشهود بود و عج ناراحنر  به راحنر  ا یدن یاخم ها دنید از 

دانستمیو خروش افتاده بود که اسمش را نم  

 

.. باشد به سمتم پرواز کرد  دهیفرشته نجاتش را د ا یبه سمتم جلب شد و گو  ا یشدنم به انها توجه دن کینزد با    
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ن از ماش باالفاصله .. شدم هتر شده و به پرس جوان خ ادهیپ تر  

 

ن غرور نگاهش ب با  . ما جابه جا شد و جلو امد  تر  

 

: انداخته و گفتم را نگاه کوتایه شیمقابلم رستاپا ستادنشیا با   

 

... ینکرد معرفن  ا یدن_   

 

... امد یرسوش باال ن یتا اون رو  ستیمردک ک نیفقط و فقط بگو ا یحق انتخاب ندار  عنن ی نیا  

 

: و لرزان گفت د یرا چسب میبازو  ا یدن  

 

... رادفر  الی!آم...دانامیاز همکالس یکی_   

 

: کرده و زمزمه کردم  ز یر  چشم   

 

پرس لهراسب رادفر درسته!؟_    

 

. کردند یجاخورده نگاهم م ا یو دن الیدان  

. محکم تر شد و زمزمه کردم میبازو  یرو  ا یدن دست   

 

ن بش_  ن تو ماش تر ... ا یدن تر  

 

: گفت  الیبکشد دان میدستش را ازبازو  ا یدن نکهیاز ا قبل  
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... ینکرد اقارو معرفن  ا یدن_   

 

دمیبرگردنم کش زده و دسنر  یخند شین  

: و گفتم دهیو پشتش را به کاپوت کوب دهیرا به سمت خود کش الیدان قهی حرکت این  کیدر    

 

... پرس خاله نشر  عیــــزبونت تا رس  ر یدم داره خانم و بزار ز  شیشمیو نه ک ا یاوال دن_   

... ستیمربوط ن چیه به جنابالیع دوما   

  شهیم یمثل تورو چطور  یی وگرنه بلدم پوست ادما نمیبب خوامینم ا یمثل تورو دور دن یادم پردردرس  سوما 

... کند   

س رسوش کلهر ک از  ... دهن تو گندس یخانواده من چقدر برا یادما فهمونهیبهت م هیبابات بتی  

!؟یشد فهمتر ش  

 

: و گفت د یام کوب نهیرسخ تخت س صوریر  با    

 

من راه ننداز شازده یاوال و دوما برا_   

تنگش یخودتو چسبوند یشد لیگیکه ز   ومدهیمن درن یدختر برا نیاز ا یو کار  کس  

... ارودوسیبدم و دن صیو بزرگ بودن لقمه هامو تشخ کیکه کوچ  دمیرس ،به سنن  میشو باهم بر  ادهیپ  

 

به ام انقدر ز  یاز کامل شدن حرفش مشتم رو  قبل ن بود که پخش زم اد یچانه اش فرود امد و شتاب ضن  تر

. شود    

 

ن زم یکه رو   یجور  همان : نشسته و گفتم میپنجه پاها یافتاده بود رو  تر  

 

شه وگرنه زونیاو  ا یدن یچشما یجنازت جلو   خوامیشکر کن نمبرو خدارو _   
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. اش را رها کرد و بلند شدم قهی کرد یم میکه ناله وار صدا  ا یدن یصدا با   

ن و سوار ماش دهیکش  ارا یدن دست . کردم و کمربندش را بستم  تر   

. نداشت حرکت کردم که با کوره تنور فرفر   هم سوار شدم و با تنن  خودم  

 

ن م حرفن  ا یو نه دن گرفتمیم شیگذشته بود نه من راه خانه را پ  قهیدق ده ام را به کار گرفته بودم  ! تمام سیعد تر

. ممکن بود  تر ارامش از دست رفته ام را بدست اورم اما غ  

 

ن تماس تلفنم ماش با  ن منتظر جرقه بودم تا تمام خشمم را خایل دمیرا به رسعت کنار اتوبان کش تر . کنم  مطمئتن  

 

ن شماره رسهنگ تماس را وصل کردم اما قبل از انکه چ دنید با  : رسهنگ گفت میبگو  یتر  

 

ن هم_  م همراهت م یی ایم یتر تاخ چیاالن بدون ه تر یار یاداره اون دختر   

 

 

: لب زمزمه کردم ر یو ز  دمیبر گردنم کش اطاعت کرده تماس که قطع شد دسنر  کالفه  

 

... لعننر _   

 

ن باز شدن درب ماش یصدا دنیشن با  ن به سمت دنبدون  تر : گفتم  ا یبرگشتر  

 

ن بش_  تر  

 

: دستم نشست و گفت یرو  ا یفرستاده و دوباره سوار شدم که دست دن ونتر را محکم ب نفسم  
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... هسنر  .تو هنوز عصباین ستین تا خونه رایه نمیبزار من بش_   

 

: زمزمه کردم کوتاه  

 

میتر خونه نم_   

 

.. حرف نزد  یبه اداره کلمه ا دنیخشک و محکم گفتم که تا رس انقدر   

 

: تازه زبانش را توانست حرکت دهد  یی که شدم گو  نگیپارک وارد   

 

!؟نجا یا یسـروش چرا اومد_   

!؟کنن   کار یچ یخوایم  

 

ن گوش کمربندم ن از ماش میرا باز کرده و با برداشتر : شدم و گفتم ادهیپ تر  

 

ن پا ا یب_  ... یتر  

 

ن رسعت از ماش به س گفت ادهیپ تر : شد و به سمتم اومد وبا استر  

 

؟یبد لمیتحو  یخوایم_   

 

نگاهش کردم که چشم هاش پر از اشک شد گنگ  

 

: را گرفته و گفتم شیها شانه  

 



 

 
576 

 یم خی _ 
ی

بدم!؟ لتیچرا تحو  ا یدن یک  

 

: چهار ساله گفت یدختر بچه ا مثل  

 

ن نداشتم...اصال باهاش حرف نم یکار   الیبخدا من به دان_  ...منو ول نکن...توروخدا...مندمتر  

 

ن ادامه بده محکم ب نکهیاز ا قبل ... الزوهام فشارش دادم و گفتم تر  

 

... لعننر _   

!؟ونهید چرخهیتو رست م هیفکرا چ نیولت کنم جقجقه؟ا تونمیمگه م   

ن گفته همچ  گ ن چ تر رو!؟ یتر  

 

د که ازش فاصله گرفتم و گفت نهیتخت س د،یرو که دور کمرم گرفته بود باال کش دستش : ام فرسر  

 

وتر ب یمنو از خونه ات بنداز  توین یم یهر وقت بخوا دونمی...مجی ی...هــستمیکس تو ن  چی...من هتوین یم_  .. 

 

دم و گفتم یرا محکم رو  دستم : دهنش فرسر  

 

ن از حد توهم م شیب یحرف نزن...دار _   تر
ین  

 

 فکرو نکنن  نیبدم که ا یغلط بکنم تورو بخوام از اون خونه و خودم و مامانم جدا کنم . چه تعهد من

 اخه!؟

 

د پلک رو  نمیس یتو  رسشو  دم و گفتم یفرسر : هم فرسر  
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ن خونه مفصل درباره اش حرف م میبرگرد_  .باشه؟ مینتر  

... منتظر من و توعه رسهنگ  

 

**** 

را کمتر کرد و شانه به شانه ام تا  نمانیفاصله ب ا یدن یباز شدن اسانسور در طبقه مربوط به رسهنگ نادر  با 

ام نظایم ستادهیدر ا یکه جلو   یدرب اتاقش همراهم امد رسباز  یجلو  . گذاشت و در را باز کرد   بود احتر  

 

را چنگ  میبازو  ا یمبل تک نفره  مقابل رسهنگ نشسته بود مکث کردم و همزمان دن یکه رو   یفرد دنید با 

. زد   

 

: و گفت ستاد یا شیبا غرور در جا الیدان  

 

جنـاب رسوش کلهر یخوش اومد_   

 

ام . سوق داد  الیدان یو نگاهش را بر رو گفت   یبه رسهنگ گذاشتم که "ازاد"  نظایم احتر  

 

 الیمقابل دان یمبل ها یفرو کرده و رو  ا یرا دستان رسد دن میرسهنگ به مبل ها با ارامش پنجه ها بااشاره

. مینشست  

 

ن حضور دان بدون : گفتم  الیدر نظر گرفتر  

 

درخدمتم قربان_   

 

ن م یرا رو  یا برگه : به سمتم هل داد و گفت تر  
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بخون_   

 

: به سطر را با ارامش خوانده و گفتم سطر   

 

ن برگه پزشیک  یرسعتت برا_  رادفر یباالست اقا یلیخ قانوین  گرفتر  

!انقدر درد داشت!؟یکه خورد  بعد از مشنر  قهیدرست دو دق   

 

: گفت  نانیاما با اطم د یاز رخش پر  رنگ  

 

نن یبیکارتو م  ی!شما جزا شناسهیزمان نم دنیحق به حق دار رس_  ! 

 

ن م یزدم و برگه رو رو  یپوزخند گذاشتم  تر  . 

 

 میکرده هم مالقات کن  نهیرادفر رو معا یکه اقا  با کش خوامیرسهنگ ، اما قبلش م د یبازداشتم کن د یتونیم_ 

رو  شونیو ا انیتا ب خوامیرادفر م یاقا یمنه نه اشنا یکه نه اشنا  یی از پزشکا گهید یکی!به عالوه من از 

!و اظهارت ا  نهیمعا ن ... بشه د ییکامال تا  شونیکتن  

 

: زد  اد یفر  شایک الیدان  

 

  یخوایم_ 
ی

!؟میگیدروغ م قانوین  پزشیک من و اون گوایه بیک  

 

: پوزخند و محکم گفتم با   

 

... داشته بایسر  تریس د ی،نبا تو که از خودت مطمئنن _   
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. از خشم رسخ شد  صورتش  

 

ن م یرسهنگ تلفن رو  نکهیاز ا قبل : گفت  تیبا قاطع ا یرو برداره دن شتر  

 

که درباره ام پخش کردن   عایر یرادفر به خاطر مزاحمت ها و شا یمنم از اقا دهیکش  نجا یحاال که کار به ا_ 

. دارم تیشکا  

.. اظهاراتم دارم یشاهد هم برا نطور یهم   

 

: اخم به سمتش برگشته و گفتم با   

 

!؟یا عهیچه شا_   

 

: و با من من گفت د یپر  الیبود که رسما رنگ از رخسار دان موضوع مهیم انگار   

 

... کردن  یکیدست به  نا یا یمـن...دروغه...رسهنگ نادر _   

 

  صوریر  و گویسر  د یلب گز  ا یدن
ی

   رنیک
ی

: گفت  دو یکش  ونتر اش ب بودم از کوله پشنر  دهیخر  شیبرا که به تازگ  

 

رادفره یخود اقا ی...صداستین شاهدم...فرد خاض_   

 

شد شتر یب تمیاحساس خشم و عصبان هیهر ثان الیدان یزدن دکمه و پخش شدن صدا با    

 

  هیاول و اخر داره تو خونه  ا یدن_ 
ی

کارسیمعلومه چ کنهیم مرد مجرد زندگ  

... گهیدروغ م د ی،بگ گمیم دروغ  
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ن متوجه ا  قیگفتم درباره اش تحق  وقنر  من !جالبه اسم پدر و  دهیشدم که شناسنامش سف هیقض نیکتن

.. ارمیمادرشم نتونستم در ب  

ن جز تام یام که دستش نبود پس چه کار  حلقه داشته باشه!؟ تونهیاون مرد م جنش یازاین تر  

... تا  خوامشیچند من بهش عالقه دارم و هر شب و هر روز م هر   

 

یل  گهید ن تحمل کنم اما توه تونستمیبه خودم رو م نن یخودم نداشتم !هر توه یرو  کنتر مهم  یبه ادما تر

... خارج از خط قرمزم بود  میزندگ  

 

نثار  محکیم یلیاش رو مشت کرده و س قهیبه عقب برداره  بتونه قدیم الیدان نکهیو قبل از ا دهیجا پر  از 

. سمت چپ صورتش کردم  

 

ن که اسمم را صدا م  ا یرسهنگ و دن اد یزدم با فر  الیکه به دان  یلیس . شد  یکی دند تر  

... نبود  که دستم امانت بود کافن   یغرور ترک برداشته خودم و قلب دختر  ینبود برا کافن   اما   

 

... فرود امد  شیتوانم در دنده ها نیشکمش را نشانه گرفت و با اخر  نبار یا مشتم  

 

: اش را به عقب هل داده و گفتم قهی  

 

  توین یحاال م_ 
ی

  بیک
ی

اشغال هیواقع یدنده و گونه و اثار کبود شکستیک  

خاِن رادفر الیکار من و تو هنوز تموم نشده دان  هرچند   

 

: گفت  تیرا صدا زد و با جد بلند ستواین  یرا محکم گرفته بود با صدا میکه بازو   در حایل رسهنگ  

 

... مشخص کنم فشونو یهردو رو بفرست بازداشگاه تا تکل_   
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ستندین را باال اوردم تا دستبند بر دستانم بزنند واضح بود از دستبند زدنم راضن  میها دست ! 

 

ن م  میکه مقابلم بود گرفته همانطور که خودم به دستها  را از دست ستواین  دستبند  : رو به رسهنگ گفتم دمتر  

 

هم برگردونن خونه ارو یدن د یقربان لطفا بگ خوامیعذر م یتر بابت درگ_   

 

: دمینگاه کردم و غر  الیبه نشانه تاسف تکان داد...به دان یرس   

 

... فتیجلو ب_   

 

. اوردند  ونتر و پشت رسش من را ازاتاق رسهنگ ب الیدان ابتدا   

 

کرد و روبه رسباز   اخیم دنمیامد و باد ونتر ب ایر یکه حسام از اتاق رسهنگ ب  میبود دهیبه اسانسور نرس هنوز 

: که من رو گرفته بودند گفت  یی ها  

 

ن کنیم کار یچ_  !؟تر  

 

 

به لبخند باز شد و رو به رسباز ها گفتم میها لب  : 

 

ن چ_  ستین یتر   

دیچند لحظه صتر کن فقط  

 

حسام ادامه دادمرو به  :    

برادر من یتر گیپاچه م دهیچرا نرس_   
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احت متر تکوندم دارم م ا یگرد و غبار از بعض  کمی ... استر  

 

: تر شد و گفت ظیغل اخمش  

 

!؟یزد و یک_   

 

: گفتم  یجد  

 

... د یخار یکه تنش م  یکی_   

 

کرد و   ز یچشم ر  بود کیم ستادهیجلوتر از من مقابل اسانسور ا خورد که کیم الیو چشمش به دان رسچرخاند 

را باال انداخت و گفت شیابرو  یمتعجب تا که دستش بود را باز کرد و کیم  یپرونده ا : 

 

!؟رس خی _   

 

: کنارش عبور کرده و گفتم  از   

 

ایشده بود به دن لهیپ_   

 

ش خونه لطفا سپارمشیرسهنگه ،م دفتر  دست تو بتر . 

 

 "حســام"

 

ن رو ب پرونده ن به ماش ا یجابه جا کرده و همراه دن میدستها تر ن از ماش با خوشحایل ا یدن دنیبرگشتم نگاه با د تر  تر

. د یشد و محکم در اغوشش کش ادهیپ  
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: گفت  به ارویم ا یدن  

 

ن ماش_  ... شمیمزاحمتون نم د یشما بر  گردمیدستمه خودم برم چمیرسوش هست ، سو  تر  

 

ن ماش درب : رو باز کردم و گفتم تر  

 

ن بش_  ده تر رسوش تورو دستم ستی  

ه هم نشمیماش بمونه نجا یبهتر  

 

. رسوش ذهنم رو مشغول کرده بود  رفتار   

ا نیبدتر  تو   گا ی. نکنه جا دهیکش  یشده که کارش به دعوا و کتک کار  االن خی  سوزوند یطرفو با حرف م طمیرسر

عوض شده!؟ شیتو زندگ ا یدن  

 

: گفت  ا یکه دن  میسه سوار شد هر   

 

!؟شهیازاد م_   

 

: بهش انداخته و گفتم نگاه نگایه نهیا از   

 

... نرفته حبس که_   

... ازاده هتر پس بگ تشو یرادفر شکا نکیمحض ا به  

 

.. در فکر رفت و رس تکان داد  کیم  
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**** 

 

: و گفت د یچرخ ا یخونه رسوش نگهداشتم ،نگاه به سمت دن مقابل  

 

.. ستینگران نباش رسوش اونجا بمون ن_   

 

: کش اومد و گفت  ا یدن یلب ها یرو  لبخند   

 

_ شهیو مطمئنم فردا ازاد م دونمیم ! 

 

را با انگشت شست و اشاره   ند یبنش میلب ها یامد رو  که یم  یکه در ذهنم روشن شد لبخند  چراغن  با 

: گرفتم و گفتم  

 

 یدل بچه ها خوامیفقط قبلش هماهنگ کن نم کنن یاز اونجا راحت تر کار م فرستمیبرنامه برات م هی_ 

... زهیاطالعات بخاطر هک تو بر   

 

: در هم شدو لبخند زد  شیانقدر زود فکرش را خوانده بودم و مشتش را باز کرده بودم اخم ها نکهیا از   

 

... تر شوهر باهوشتو بگ نیا ینگاه جلو _   

 

فتتر م سهیرسما از خنده ر  نگاه   

: زد و گفت شیبر بازو  مشت ارایم ا یدن  

 

بخنده گ  یتو نخند_   

.. فعال خداحافظ متر م من  
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کامال وارد ساختمان شود با بسته شدن در خم شدم و گونه نگاه که از خنده رسخ شده   ا یشدم تا دن منتظر 

ن بود را ب . د یکش  غیدندان گرفتم که ج تر  

 

: و گفت د یرا کش میموها  

 

شد باز وحشر  یی ا_    

کنمــایکنــم!؟کچلت م  کار یجـــاش بمونه من چ یحسام نکن تو نامزد کنم،یم به خدا تالفر  یی کن لپمــــو ا  ول  

 

: گفتم  گرفتمینظر م ر یصورتش رو ز  یجا یو عقب رفتم همانطور که جا دمیگازم را بوس  یجا  

 

متر گیدونفره م یاونوقت  نامزد_   

 

: نشست و گفت نهیبه س دست  

 

... تر نخ_   

... !خودم تنهــا  متر گیم ینامزد یی تنها  

 

ن ماش : را به حرکت در اورده و گفتم تر  

 

... کشهیم کیبار  یاونوقت کارمون به جاها_   

 

: باال افتاد و گفت شیروهایا  

 

کجاس!؟  کیبار  یِا !جاها_   
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: پهن شد و گفتم لبخندم  

 

. میبرس گید قهیصتر کن چند دق گمیاالن بهت م_   

 

* 

 

ن ماش ن پارک کردم و کمربندم را باز کردم خواست از ماش اطیرا داخل ح تر : بشه که گفتم ادهیپ تر  

 

ن بش_  ... تر  

 

. شدم و به سمت درب نگاه رفتم در را باز کردم و دستم را به سمتش گرفتم ادهیپ  

: نگاهم کرد و گفت مشکوک  

 

ای،حســام!مشکوکـــ هتر گیخدا مـوش نم یمحض رضا یگربه ا  چیه_   

 

: ام را پنهان کردم و گفتم خنده  

 

... که  یخوایجواب سوالتو بدم اگه نم خوامیم_   

 

ن دستم گذاشت و از ماش یدستش را رو  عیــــرس  .. شد  ادهیپ تر  

 

: انداخت و گفت شیبه رستاپا بهش انداختم...نگایه رو بستم و نگایه در   
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!؟ کنن ینگام م شکیل نیچرا ا هیچ_   

 

ن به جلو برداشتم که پشتش به بدنه ماش قدیم . د یچسب تر  

 

. دمیعبور داده کمرش را به سمت خودم کش شیرا از کنار پهلو ها میها دست  

 

اضن  نکهیاز ا قبل . دمیکنه لب هاشو بوس  اعتر  

. بلندش کردم که پاهاشو دور کمرم حلقه کرد  میدست ها یرو   

 

: نفس جدا شدم و گفتم کیاز لبش به اندازه  گاز کوچیک  با   

 

دهیکش  کیبار  یاالن کارمون به جاها_   

و سقف اسمون طونیو تو و ش من  

 

! ترم ونهیمن از تو د یا ونهیکه تو د  هرخی  "  " 

 

ن ب دسنر  : و گفت د یکش  میموها تر  

 

با توام جناب رسگرد کیبار  یجاها نیمن عاشق ا_   

 

. خودم رو گرفتم یلمسش اما باز جلو  یبرا شدمیم ونهید داشتم   

ن همه چ خواستمیم ... کنم و برنامه داشتم  یی ایرو  شیرا برا تر  

 

ن زم یرو  نریم به : را بوسه زدم ارام زمزمه کردم شیگذاشتمش و چشم ها  تر  
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منم عاشق توام_   

 

ن نرم و کوچکش را ب یها دست : انگشتانم گره زد و گفت تر  

 

ن چ هیحسـام _  ن ذهنتو مشغول کرده بود تو ماش کنمیحس م یتر یهمش تو فکر بود تر  

 

: دستم را دور کمرش حلقه کردم و گفتم متفکر   

 

... شده،انگار  بی...عجدونمیعوض شده نم کنمیاره...رسوش حس م_   

 

ن ب : گفت  جانیو با ه د یحرفم پر  تر  

 

عوض شده!؟ ا یحسش به دن_   

 

: زدم و گفتم یطرفه ا کی لبخند   

 

ن اره هم_  که تو گفنر   تر  

 

: ستاره بارون شد و گفت شیها چشم  

 

ن تو اول_  ونتر ب کشمیزبون هردوشون م ر یفرصت از ز  تر   

کنمیم ادهیخودش پ یتورو رو  یرسوش برا تله   

 

: گفتم  چرخاندمیرا در قفل م د یباال اندختم و همانطور که کل یی ابرو  
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که خودش با دستاش کند هوم!؟  شینداز یم یپس تو چاله ا_   

 

: و گفت د یکش  شمیته ر  یرو  دسنر   

 

! شونینداز ینه!م شینداز یم_   

 

میام کرد و باهم وارد اتاق من شد کالم همرایه  و با خودم به سمت پله ها بردم یر  دمیرا بوس شیدستها کف   

 

... دمیکش  ونتر رنگ را ب ساعت هام رفتم و دو جعبه مخمل زرشیک یسمت کشو  به  

 

ن از ب نگاه : و گفت د یرس کش میشانه ها تر  

 

ن !؟ اونا خی _  هستر  

 

: دو را باال گرفتم و گفتم هر   

 

یط یجعبه ها نا یا_  ان رسر  

 

: گفت  متعجب  

 

!؟خی  عنن ی_   

 

 "نگــاه"
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: کش امد و گفت  شیلب ها یرو  لبخند   

 

مثال_   

 

: کوچکتر را جلو اورد و گفت  جعبه  

 

ن ا_  ط گرفتر ... بوسه!و  هیشون،یرسر  

 

: گرفت و گفت  گرشیبزرگتر را در دست د جعبه  

 

ن ا_  ط گرفتر ... ماساژ  هی شونمیرسر  

 

: تا بناگوش باز شد و گفتم شمین  

 

.. هر دو قبوله_   

 

: زد و گفت یمرموز  لبخند   

 

... خوبه_   

 

ن را ب کمرم : گرفت و گفت  شیدست ها تر  

 

امیو ب متر دوش بگ هیحاال برو تو خونه رس گرم شو تا من _   
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: حواس گفتم یر   

 

امینرم با تو ب شهینم_   

 

. شد یبود که پشتش گرفته بود و ازشون جدا نم یی به جعبه ها چهار چشیم حواسم  

 

: زد و گفت یخند تک  

 

... اما  یی ایمن که از خدامه باهام ب_   

 

: را جمع کرده و گفتم حواسم  

 

!؟امیها..؟کجا ب_   

 

: زانو خم شد و صورتش را مقابل صورتم نگه داشت و گفت یرو  کیم  

 

... یی حمام دوتا_   

 

. گرد شد   میها چشم  

. قهقه اش بلند شد  د ینکش هیثان به  

: رفتم و از پشت در گفتم ونتر فرصت استفاده کرده و از اتاقش ب از   

 

بیب_  ... تیتر  
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: خنده داشت گفت هیکه ته ما  یی صدا با   

 

خانم مایه یی حمام دوتا میبر  بندمیم چشممو رو همه خی  کنن   یدلتر  شتر یب_   

 

 وار یجنبه وار خودش را به در و د که یر   که از تصور حمام دونفره با حسام رسخ شده بود و قلنر   صوریر  با 

. گرفتم  شیام را پ راه اتاق قبیل د یکوبیام م نهیس  

 

. مدتم چند دست لباس در کشو دراور گذاشته بودم نیخاطر رفت و امد ا به  

ن باز کردن کشو اول با  ن چ تر ن که توجه ام را جلب کرد سوت  یتر ن بود که حسام در اول یپور یگ  تر   میبرا دشیخر  تر

. گرفته بود   

 

ن سوت نیطناز رس ا چقدر  . کرده بود   دمیرسخ و سف تر  

ن شلوار سف با  ن و بل د یبرداشتر . را با انها عوض کردم ونمیتر  یس هاکشو را بستم و لبا  چهارخانه ایر  تر  

 

و بدون  دمیکش  میبر خرمن موها ، دسنر  ختیرا هم باز کردم که ابشار گونت رود شانه ام ر  دمیسف پسیکل

. رفتم ونتر بستنشان از اتاق ب  

 

د یاز حسام بلند نشده بود پس هنوز در حمام به رس م یی صدا هنوز  ن ارام پله هارا پا تر خانه  یتر ن رفته وارد اشتی

. شدم  

 

  یبرداشتم و چا یا شهیگرد و ش  وانیل
ی

ن م یو رو  ختمیخودم ر  یبرا خوش رنیک خانه نشستم تر ن . اشتی  

. خدا و بعد حسام بودم ونیروزا احاطه ام کرده بود را اول مد نیکه ا  نر یارامش و امن تمام  

 

: زد  میپله ها صدا یحسام که از باال یمصادف شد با صدا وانیداخل ل یجرعه از چا نیاخر   

 

نگاه!؟_   
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: گفتم  یبلند یجا بلند شده و با صدا از   

 

جانم!؟_   

 

طارو انجام بده ا یب_  رسر   

 

. اتاقش شدم لب نثارش کردم و رایه ر یز  یی پروو  

 

همان جا  دنشیهوا در را باز کردم  و باد به در زدم و یر  یدو انگشت تقه ا ا ی دمیدرب اتاقش که رس به

. خشک شدم  

 

که   اهشیس ینم دار و برهنه بود و از موها شیبود و باالتنه برنز و عضله ا دهیچیدور کمرش پ د یحوله سف 

. کرد یاش چکه م نهیس یکوچک اب رو   یبراق شده بود قطره ها شیبخاطر خ  

 

: و گفت د یکش  شیموها یرا از  دور گردنش برداشت  رو  د یکوچک و سف  حوله  

 

تو در و ببند ا یب_   

 

کوتاه جلو رفته و در را پشت رسم بستم  قدیم با    

: زد و گفت بدجنش لبخند   

 

!؟یسادیچرا اونجا وا_   

... ...مقابل مننجا یا ا یب  
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. ستادمیدهانم را پر رس و صدا قورت دادم و ارام ارام جلو رفتم و مقابلش ا اب  

 

و دور   د یانداخت دستم را به سمت خودش کشگوشه اتاق   مبل راحنر  یرسش برداشت و رو  یرا از رو  حوله

. گردنش انداخت  

 

: گوشم زمزمه کرد   کنار   

 

... میباشه جا زدن ندار  ادتی_    

وع ... کن  رسر  

 

ن بودم  یحرارت نفس ها از  . گرمش در گردنم درحال سوختر  

. گردنم گذاشت  یرا رو  شیکه لب ها  دمیشانه اش حرکت دادم و گردنش رس یرو  را به ارایم انگشتانم  

ن و انگار چ د یمکث بوس کیم  با  . ختیدر دلم فرو ر  یتر  

 

: که با همان لبخند بدجنسانه گفت  دمیبرق گرفته ها پر  مثل  

 

!؟یجا زد_   

 

برخورد،من و جازدن!؟ بهم  

: و گفتم دمیدرهم کش اخم  

 

!؟یفکر کرد ...خی تر نخ_   

 

: گفت  نهیبه س دست  
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سم!تو پر  د یبا دونمینم_  ! عقب نه من یدیاز تو بتی  

 

: گفتم  دستپاچه  

 

ن لحظه..فکر کردم چ هی!من...ام ستین نطور یاصال هم ا_  ... ...اها دمید تر  

... دمی...فکر کردم سوسک دسوسک  

 

: را باال انداخت و گفت شیابروها  

 

... اها _   

 یجکو جونور  چیبه خودش ه گذرهیکه از ساختش م  و چندسایل یس نیا یخونه تو  نینباش ا نگران

... دهیند  

 

... پس  

 

: را دور کمرم انداخت و گفت دستش  

 

... راحــت ادامه بده ـالیبا خ_   

 

: شانه اش گذاشتم که با لبخند گفت یدستم را رو  د یترد با   

 

ن پا ا یب یماساژ داد نجارو یا_  ... تر  یتر  

 

: دمیلب ال هللا اال هللا گفتم و نال ر یز   

 



 

 
596 

زیتمرکزمو بهم نــر _   

 

: و گفت د یخند  

 

چـشم_    

 

... لرزاند یاز دفعه قبل م شتر یامد دلم را ب زبانش یم یکه رو   یانصاف با هر کلمه ا یر   

 

. سخت تر شده بود  میبرا دمیانگار نفس کش نشیگذاشتم ، با وجود نگاه سنگ  شیبازوها یرا رو  میدستها  

 

: و گفت د یکش  که کالفه پوفن   دمیدندون کش ر یرا ز  لبم  

 

... نکن المصب_   

 

: و ادامه داد  د یکش  قر یعم نفس  

 

کنم از دست تو ...!؟  کار یچ_   

 

: گفتم  تشیاذ تالفن  یبرا  

 

... بده اد ی یانداز تر بهم ت_   

 

: گفت  ینگاهم کرد وبعد از چند لحظه جد شوکه  
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... نه_   

 

: گفتم  رسسختانه  

 

یدیم اد ی_   

 

ن ب اخیم : نشست و گفت شیابروها تر  

 

... کارم دور نگه دارم اونوقت تو   یتورو از خطرا کنمیفکرشم نکن!من دارم تمام تالشمو م حنر _   

: گفتم  د یکه به ذهنم رس  یشکمش نشستم با فکر  یتخت هلش دادم و رو  یهوا رو  یر   

 

... ونتر ب امیم یانداز  تر منم از فکر ت امیبگو که از پسش برن یکار   هی_   

 

: باال انداخت و گفت یی رس گذاشت و با لذت نگاهم کرد ابرو ر یرا ز  شیها دست  

 

  دونمیم_ 
ی

ن هم یبرا زرنیک شهیدرخواستت همه جوره رد م تر  

 

. شد  هتر خ میتشک تخت گذاشتم که لبخندش محو شدوبه لب ها یرا دو طرف رسش رو  میها دست  

 

: را کنار گوشش برده و گفتم دهانم  

 

و درخواستم رد شد!؟ که خواستم شغلتو ول نکنن   شیمثل دفعه پ_   

 

د و گفت دستش : دو طرف پهلوهام رو فرسر  
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یکار دست دوتامون ندادپاشو تا  _  ! 

 

: و گفتم دمیگوشش را به لب کش  الله  

 

... بهت تجاوز نکنم دمیقول م شنهادمو یپ قبول کنن _   

 

: را عوض کرد  مانیحرکت جا کیو با  د یخند  

 

!؟یباز  متر با دم ش یباز  یجوجه ! باز  خارهیتنت م_   

 

... بود  خسته شده بودم واقعا کافن  نمونیب یدور  از   

بهش  وقنر  نکهیبدون ا دمیتنم که بلند شد دست دور گردنش انداختم و او را به سمت خودم کش یرو  از 

ن بدم لب هاشو ب ... دمیلب هام گرفتم و بوس تر  

 

قابل اعتماد و ماسک داره  تر غ یکه پر از ادما  یی ایدن یدوست داشتم تو  شتر یمرد رو از خودم هم ب نیا

ن ام رو رنگ یقلب خاکستر رو رس راهم گذاشت که تمام  یرسنوشت مرد . کرد   کماین   تر  

 

.. کردم دلتر بودن فقط مخصوص خانم هاست  فکر یم شهیهم"   

ن ، رس رو  مو  ن ، برا یشانه کردن ، مو بافتر ن ، و تمام ا شیچشم و ابرو  یشانه گذاشتر حرف ها نیشعر گفتر   

باشد دار یرا خر  شیکه تمام نازها  یو مرد یدلتر  یباشد برا زین  د یبا شهیهم عنن ی   

کردم  فکر یم نطور یا شهیهم   

.. یو تمام معادالتم را به هم زد ی، تو آمد دمیتو را د نکهیا تا    

د  تیموها یدلم خواست شب ها دست بکشم تو  کدفعهی . تا خوابت بتر   
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  یرا شانه کنم ، برا تیها خودم موها صبح
ی

باشم و  تیخنده ها وانهیآغوش شوم ، مست و د تیها دلتنیک

 
ی

. میتو شعر بگو  یچشمها از قشنیک   

... نن یب یم  

آمد تا باور کنم مثل تو یم یکی د یبا  

« بودن دلتر   » 

  گایه

... د یآ یم شتر یمردها ب به  

 

" یی رضا فرشته  

 

ن گرفت اما ب  هنمتر پ یرا به دکمه ها دستش .. رسم قفل کرد  یرا باال میراه ولشان کرد و دستها تر  

 

ن من نفس نفس م مثل ... پر شور تر ، تبدارتر  د،تر  

 

: کرد   زمزمه  

 

مو لتر  نیاخر  نیا_   یکرد  ز یمهلته نگاه...صتر
ی

  یخوایم ...اگه بیک
ی

 کتینزد نه تا شب عرویس تا تهش هستم بیک

... شمینم  

 

حوله  یتا رو  نطور یلب ها و هم یجذابش رو  یچشم ها یرا از رو  میرا تر کردم مردمک چشم ها میها لب

ن پا دشیسف . اوردم یتر  

 

ن حوله و باز کردن ان از دور کمرش موافقتم را اعالم کردم  با  . گرفتر  

. کرد   تر را اس مینرم و ارام لب ها شیولبها میدیچیبه دورهم پ چکیپ مثل  
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. شد یم یروان تر جار  میخون در رگ ها فتتر فرو م میموها یالبه ال شیکه پنجه ها  هربار   

: شکمم نگه داشت و زمزمه کرد  یباالتنه برهنه ام حرکت داد و رو  یو رو  د یگردنم کش  یرو  دسنر   

 

درد داره_   

 

: وکنار گوشش لب زدم دمیرا به سمت خودم کش رسش  

 

خوامی...تمامتو مخوامتیتمومش کن حسام ، م_   

 

... میشد،من و او حاال نه تنها روحا ،جسما هم مال هم بود تموم  

 

. ـمیاولم ،ما شد یروز ها و زندانبان خشن و وحشر  من  

 

* 

 

 یم کمرم گذاشت و به نریم  یگذاشت و دستش را از پشت رو   شیبازو  یبالشت بلند کرد و رو  یرا از رو  رسم

دیمال  

 

. اش ادامه دادم کهیوتا شکم چند ت دمیاش کش نهیس یبر رو  فرضن  یها خط  

ن از ب انیدرم یکیرا  انگشتم دستم را در دست بزرگ و مردانه اش   دمیپکش رد کردم و به اخر که رس کسیس تر

: گرفت و گفت  

 

!؟یدرد دار  یلیخ_   

 

. گفتم  را به نشانه نه باال انداختم و نوخی  رسم  
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: ام گذاشت و گفت شاین یپ یرا رو  شیها لب  

 

کردم که خدا فرشته اش رو بهم داد!؟  چه کار خویر _   

 

ن خ میشکمم گرفتم و ن ر یز  دست . شدم تر   

ن تحس با  . کرد ینگاهم م فتهیو ش تر  

 

: و گفتم دمیاش را بوس گونه  

 

ن یم دا یرو پ گهیکه سهم هم باشن زود همد  یی فرشته ها_  کتن  

. ا یدن نیاز اول سهم تو بودم و تو سهم من از ا من  

 

: و گفت د یکمرم را به سمت خودش کش  طنتیش با   

 

کنن یخطرناکم م یز یتر زبون م ینجور یا وقنر _    

حموم میبر  د یاول با یاگه اجازه بد امافعال   

ن به اول ارو یسهمم از دن خوامیم م تر ... حموم دونفره اش بتر   

 

. دمیتنم کش یتخت چنگ زده و رو  یبدنم مالفه را از رو  یو خندانش رو  فتهینگاه ش دنیباد   

: به مالفه اشاره کرد و گفت طنتیزد وبا ش یلبخند  

 

به اون مالفه نداره موش کوچولو از یحمومت با من ن_   
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ن قبل همه چ از  شده...! ولش کن و از جات بلند شو تیرو  تر  

 

... شد  هیشب یبه اب باز  شتر یحمام بود ب اسمش  

 

حوله دور کمرش دستم را گرفت و  دنیچیو با پ د یچیدورم پ صوریر  یبا گل ها یدیساعت بعد حوله سف مین

. میامد ونتر از حمام ب  

 

ن کوچک مقابل م  صندیل یو رو  د یرا کش دستم : نشاند و گفت شیارا تر  

 

. امیصتر کن لباسمو بپوشم االن م_   

 

: زدم و گفتم یلبخند ستاد یو با باالتنه برهنه پشتم ا د یپوش شلوار مشیک عیــــرس   

 

... ا یدیهنوز کامل نپوش_   

 

: زمزمه کرد  کرد یباز کرد و همانطور که ارام ارام ان را خشک م میرا از دور موها حوله  

 

!؟شمهیزنم پ ؟اونم وقنر  نیکامل تر از ا_   

 

ن گفتم دوم  با  . دند یدلم به هوا پر  یلحظه صد پروانه رنگارنگ تو  کیجمله اش انگار در  تر  

. زد  شینرم رو  یکه تمام شد انهارا با حوصله بافت وبوسه ا  میبا موها کارش  

 

: و گفت د یکش  قر یعم نفس  

 

. کنمیوقت قراموش نم چیبود ،ه میشب زندگ نیامشب بهتر _   
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ن رسخ شدن گونه هام رس پا با  : زانو نشست و گفت یکه کنارم رو   دمیگز   انداختم و یل یتر  

 

... دوتا  نیاما ا_   

 

یط  یا دوجعبه : داشت را مقابلم گرفت و گفت که چندساعت قبل در دستانش گرفته بود هرکدام رسر  

 

... بازشون کن_   

 

. ذوق ابتدا جعبه کوچک تر را باز کردم با   

ن انگشتر با تک نگ یی بایز  از  ... زبانم بند امد  کرد یم یی خودنما یکوچک و درخشان زمرد  تر  

 

: و گفت د یگونه ام کش  یرو  دسنر   

 

خودخواهانه اس دوست داشتم به عنوان حلقه ازدواج بهت  دونمیمادرمه...م ادگار یخانم کوچولو تنها  نیا_ 

... یبدم اما تو حق دار   

 

 

: گذاشته و گفتم  شیلبها یرو  شددستیمحو نم میلب ها یکه از رو   یتکان داده و با لبخند رس   

 

... از معرکه...من شتر یب یلی...خمعرکه اس...حنر  نیا_   

 

: زده و ادامه دادم یخند تک  

 

... عاشقشم_   
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: را از لبخندم در چشمانم انداخت و گفت شیچشم ها د یترد با   

 

... عنن ی_   

 

ن ب : و گفتم دمیحرفش پر  تر  

 

...باعث افتخارمه انگشتر ازدواجمهعنن ی_   

 

.. د یصورتم را بوس یجا یقاب گرفت و جا شیدست ها انیرا م صورتم  

 

ن دوم : جعبه رو مقابلم گرفت گفت تر  

 

... شونهیحاال نوبت ا_   

 

: گفتم  تر را لمس کرده و متح شتر زنج اطیبود با احت زانیبر ان او  که فرشته کوچیک  د یگردنبند طالسف  دنید با   

 

... حسـام_   

 

: و گفت د یکش  میبازو  یرا رو  دستش  

 

ندارهجون حسام...قابلتو _   

 

. و ان را دور گردنم انداخت و قفل کرد  ستاد یو پشتم ا د یکش  ونتر کوچک را از جعبه ب  فرشته  
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: بر گردنم زد و گفت یا بوسه  

 

... تو تک فرشته بدون بال منن _   

 

" ایدن " 

 

ن ماش کنار  ب م شهیش یبا انگشتانم رو  بودم و گهگایه ستادهیرسوش ا تر  الیکه با اومدن دان  گرفتمیضن

  لیهمراه وک
ی

. زدم یو لبخند ستادهیشان صاف ا خانوادگ  

 

. امد  از دستشان برنیم یهر دو به خونم تشنه بودند  اما کار  مطمئنا   

کت مثال تجار  تمایم ن شکا شونیاطالعات و اسناد مهم رسر  تیدست من بود و تنها خواسته ام پس گرفتر

. بود  الیدان  

 

... پوخی  الیخ چه  

 

: و گفت ستاد ی( مقابلم االیدان لی)وک با یشک یاقا  

 

فلش رو بده به من_   

 

  د یمانتوم فرو برده و فلش سف بیدر ج دست
ی

. و کف دستش گذاشتم دهیکش  ونتر ب رنیک  

 

: زده و گفتم یپوزخند  

 

ن خ یهرچند برا با یاز معامله باهاتون لذت بردم جناب شک_  زوده یلیرفتر  
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: رسوش درست پشت رسشان توجه ام رو جلب کرد  که گفت یصدا  

 

دیحاال حاالها مهمون ما باشقراره _   

 

.. بودند  ستادهیاز افراد رسوش سالح به دست درست پشت رسشان ا یادیز  تعداد   

ن که توقع همچ  با یو شک الیدان . ماتشان برده بود  را نداشتند حسایر  یکار   تر  

ن فلش از دستان شک قدیم رسوش : گفت  با یبه جلو برداشت و با گرفتر  

 

ن یم دوستان شمارو تا سلولتون همرایه د یجرمتون بهمون کمک کردممنون که در بدست اوردن مدرک _  . کتن  

 

: و با نفرت گفت د یبه سمتم چرخ الیدان  

 

امیم ونتر ! باالخره از اون تو ب کنمیکارتو فراموش نم  نیا_   

 

: را در مشت گرفت و گفت الیچانه دان رسوش  

 

متر خودم جونتو بگ نبار یشو تا ا کینزد ا یدن تو به دو قدیم_    

 

ن دان با  : و گفت کـشد یدرهم گره خورده بهم نزد یرسوش با اخم ها با یو شک الیرفتر  

 

... از هک استفاده کنن  یحق ندار  گید_   

... و تو  دونمیمن م نمیبرنامه هات بب یتو  کیهک کوچ هی حنر   
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درهم رفت میشدم و اخم ها عصباین    

کرده بودم !؟  کار یچ مگه   

 

: و گفت د یپاشنه چرخ یرو   

 

.. برگرد خونه_   

 

: که ازم دور شد گفتم  دوقدم  

 

منو از کارم دور کنن  توین ینم ،حنر رسزنشم کنن  توین ینم_   

... تشکر  ی،نجاتت دادم و جا نمیهم من  

 

: را پر کرد و گفت نمانیقدم ب دو   

 

احمق !؟ فهیمیم فتهینجات من باعث شده جونت به خطر ب_   

 

: و گفتم دمیاش کوب نهیس تخت  

 

م شد خواستیم امکیس ...وقنر یمن کرد یبرا نکارو یتوام ا_  .. یمنو بکشه تو ستی  

 

ن را محکم ب میبازوها د و فر  تر : زد  اد یانگشتانش فرسر  

 

... یدختر بچه ا هیمن َمــردم!تو فقط _   
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نهیبب بیَمردم اس خوامیکه نم  یر کس و کارم دختر  هیمن  از دید تو من یه دختر بچم ویل از دید خودم اره ،  

 

. ختمیر اتش خشـمش  یاب رو  انگار   

... نگاه داغ و ذوب کننده بمانم نیا ر یز  توانستمینم گر یشد و گاردش را رها کرداما من د ارام  

 

. بلند ازش دور شدم یو با قدم ها دهیمتعجبش به رسعت عقب کش یچشم ها مقابل  

 

ن پا میقرمزم رو تا ابروها کاله . د یاشکم چک ار یاخت و یر  دمیکش  یتر  

 

ن اول . که مقابلم توقف کرد دربست گرفتم ، سوار شدم ادرس خونه رو دادم  تاکش تر  

. د یگونه ام چک  یبخار گرفته عقب چسباندم و قطره قطره اشکم رو  شهیرو به ش رسم  

 

. کرد یداشت خفم م بغض  

 

کردم!؟  کار یچ من  

... و  موندمیم د ی،با کردمیفرار م د ینبا  

 

...!؟و خی  موندمیم  

اما منه احمق عاشقتم!؟ نن یییتو منو مثل خواهرت م گفتمیم  

 

.. اونه با محبتاش تر تقص اصال   

.. جنبه ام که من یر   ستیاون ن تر تقص نه  

 

من چم شده!؟ ا یخدا  
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: هم در کنارم به خودم اومدم و گفتم یکیمرد در جلو و  کیسوار شدن  با   

 

... اقا من دربست گرفتما _   

ن ت باحس .. د یپهلوم نفسم بر  یچاقو تو  یتر  

: و گفت د یکه جلو نشسته بود رو به من چرخ  یمرد  

 

یی چه هلو_   

 

اما قفل بود دمیگذاشتم و محکم کش  هتر دستگ یرو  دست  

.. پهلوم فشار داد  یتو  شتر یسمت خودش و چاقوشو ب د یمحکم کش بازومو   

 

.. ترس زبانم قفل شده بود و به ِمن ِمن افتادم از   

 

دیو..ولم..کنـ.. _    

 

. د یلرز  شتر یو بدن من ب دند یخند هرسه  

. نااشنا به هق هق افتادم تر مس دنیجمع شدم با د ترس گوشه صندیل از   

 

فرو بردم و چشم بسته شماره رسوش  بمیبود نامحسوس دست در ج بمیج یتو  میگوش  نکهیاوردن ا اد ی با 

. رو گرفتم  

 

. بود که جواب دهد  نیا کردمیکه م  یی دعا تنها   

. تماس شدم یمتوجه برقرار  بمیدر ج گویسر   دنیلرز  با   
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: که صدام به رسوش برسه گفتم  یجور  د یلرز یکه م  یی صدا با   

 

ن چ سیبه پل دمی...قول مد یتوروخدا ولم کن_  ... د یهست بردار  فممیک  یپول تو  ...هرخی گمینم یتر  

 

: که جلو نشسته بود گفت  یمرد  

 

دمیام بهت م پویل هی یپوالت برا خودت...امشب خوب حال بد_   

 

: که کنارم نشسته بود گفت  یو به مرد د یچرخ  

 

مینداشته باشه بگ* بر  بگرد گویسر  باشمیج تر بگ فشو یک_   

 

از ترس بند امد نفسم  

انداخت ونتر و از پنجره ب د یکش  ونتر را از بغلم ب فمیک  

 

: در گوشش زدم و گفتم محکیم دهیکه سمت مانتوم اومد کش  دستش  

 

فکرشم نکن که بزارم بهم دست بزین  حنر _   

 

: صورتم تکان داد و گفت یجلو  چاقورو   

 

ن م نمیحاال بب_  !؟؟؟یدیخوندنت ادامه م یبه کر  ا ی یار تر  

 

ن بوق بلند و ممتد ماش یصدا با  کرد و    ارو یلب نثار  ر یز  که جلو نشسته بود فحشر   یمرد یپشت رس  تر

: گفت  
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گهیاز بغل برو د تر ختر مرگت بگ_   

ن دردته نور باال م چه  تر
ن پا ار ی...مسعود چاقوتو بین دردرس نشه ارو ی نیا یتر  

 

ن ماش دنیچرخاندم و با د رس  . دلم روشن شد  یتو  د یدرست پشت رسم نور ام مشیک تر  

: کردم  زمزمه  

 

... رسوش_   

 

. بلند مرد راننده حواسم به جلو جلب شد  یصدا با   

ن ماش چهارتا  ما راهدف   کیاسلحه به دست و اماده شل یرا بسته و افراد ابانیخ یانتها سیرنگ پل اهیس تر

. گرفته بودند   

 

: که کنار راننده نشسته بود گفت  یمرد  

 

...! گاز بده ردشو _    

 

: با وحشت گفت راننده  

 

... اما طاها _   

 

... د یکش  اد یفر  مرد   

 

گفتـــم ردشـــو_   
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... گوشام گذاشتم  یو دست رو  دمیکش  غیگلوله ج  کیشل یصدا با   

 

ن برخود کرد ماش ۱۶۰رسعت  یبه چرخ جلو اون هم تو  میگلوله که مستق  اون باالفاصله به دور خودش  تر

.! د یچرخ  

 

به خودم اومدم که  چرخش متوقف شد وقنر  گ  میکنار اتوبان خورد  لیبه گاردر  چند دور زد ، گ دونمینم

ن ام را از بدنه له شده ماش رسوش بدن کوفتته و زخیم . رفت نشیو با دو به سمت ماش د یکش  ونتر ب تر  

 

ن نشاندنم در ماش با  : به رسم زد و گفت یبوسه ا تر  

 

..منو ببخش... یبر  ذاشتمیم د یلعنت به من نبا_   

: چشم باز کرده و گفتم  

 

رسوش...خوبم_   

 

: را دور صورتم قاب گرفت و گفت شیها دست  

 

...اروم باش خب!؟ میتر م_  دکتر  

 

: و نگذاشتم دستاشو از صورتم جدا کنه زمزمه کردم دمیخند  

 

! ... نه من تو اب قند الزیم_   

 

: تر کردم و ادامه دادم لب  

 

. فقط تشنمه ،خوبم_   
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. رو حس کردم و چشم هام جمع شد  یدیکه سوزش شد  د یکش  میشانیگوشه پ  دست  

: گفت  تیاخم و جد با   

 

ن ...بعدش حرف مخواد یم هیدکتر زخمت بخ میتر اول م_  . مینتر  

 

. چشمهام حلقه زد  یاشک تو  میشانیدرد و سوزش پ از   

 

: دو زانو خم شد و گفت یرو   

 

... ز یاشک نر _   

 

 ستادهیکه ا  یی ها سیاز پل یکیرو به  ند یبنش نکهیرا بست و به سمت در راننده رفت ان را باز کرد و قبل از ا در 

: بود گفت  

 

! زدانی_   

... به تو  سپارمشونیم  

 

: تکان داد و گفت یرس  مرد   

 

راحت التیخ_   

 

 یو با وجود اشناها میو باالفاصله وارد بخش شد میدیرس مارستانیی نیتر  کیبه نزد قهیاز ده دق کمتر 

! جابه جاشدم شاتیو انجام ازما یعکس بردار  یبرا عا یرسوش رس   
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: بودم پرس عمه رسوش است گفت دهیکه حاال فهم  یو عکس و... دکتر  شیمرحله ازما نیاز چند بعد   

 

  شیشونیخداروشکر به جز پ_ 
ی

کرم که تو نسخه نوشتم خوب   هیو با  یچپش که اونم به زود یپا و کوفتیک

. ستین  مشکیل شهیم   

 

: که به گوش رسوش برسه گفتم  یگذاشتم و جور   میشونیپ یباند رو  یرو  دست  

 

ن منم گفتم چ_  ؟، کو گوش شنوا  ستین میتر  

 

. کرد   نثارم کرد و با پرس عمه اش مردانه دست داد و خداحافظن  یچشم غره ا رسوش  

رفت و من هم مثل کودک خطاکار که پدرش را  نشیرسوش به سمت ماش میزد ونتر ب مارستانیاز ب باهم

. دمیدو یکرده دنبالس م  عصباین   

 

اما من مرصانه به جلو نگاه  د یرا زد و به سمتم چرخ یکه قفل مرکز   مینشست مانیها صندیل یرو  هردو 

. کردمیم  

 

ب گرفت و بعد از چند لحظه سکوت طوالین  انگشتانش : گفت  رو فرمان ضن  

 

برات دارم من چه نقشر _   

 

: دهان باز کنم که محکم تر گفت خواستم  

 

!؟هیقلبت...حست به من چ ی...تو تیزندگ یتو _   

 

: و رسم را به سمت پنجره گرفتم دمیگز   لب  
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... نخواه که کنمیخواهش م_   

 

: زد  اد یفر   

 

نه!؟ ا ی بدونم توام مثل منن  خوامیم_    

انقدر سخته!؟ جوابم  

 

... خورد یبود از درون داشت من  م هرخی  دونمینم جان،ترسی،ه دونستمیرو نم لشیدل د یلرز یم بدنم  

: گفتم  ارویم یصدا با   

 

...! نه_   

...! ستیاحساسم مثل تو ن من  

...! برادر دوست داشته باشم هیتورو مثل  تونمینم  

...! یخوایکه تو م  بشم اوین  تونمینم  

 

   یارزو  با کیل امیدن من
 
... شهیکه دارم و کشته م  هسنر  یی ارزو نیشته شده و تو اخر ک  

 

: ام را به سمت خودش چرخاند و گفت چانه  

 

... خودت بایسر  خوامیبرادرت باشم...م خوامینم_   

! که رسوش عاشقش شده  یی ایدن  

 

: گوشه لبش نشست و زمزمه کرد   که لبخند مهرباین   کردمیبه صورتش نگاه م مات  
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هوم!؟_   

 

: را به سمتش گرفته و گفتم انگشتم  

 

تو عاشقــه من !؟_   

 

: شد زمزمه کرد  انیکه چال لپش نما  د یخند  

 

!؟دل ندارم!؟ستمیمگه من ادم ن_   

 

: و محکم گفت یباال انداختم که جد یا شانه  

 

...! زنم شو _   

 

: و گفتم دمینگاهش کردم و ناگهان به قهقهه خند متعجب  

 

!! چه مدلشه گهید نیا_   

 

: اش گذاشت نهیس یو رسم رو رو  د یرو کش دستم  

 

. مدل منه نیا_   

 

  گهیجور د هی د یبا_ 
ی

...! بیک  
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: را بلند کرد و گفت رسم  

 

!؟یچجور _   

 

: صاف کردم و گفتم صدامو   

 

ن بب_  !؟کنن ی...با من ازدواج مهینجور یا تر  

 

: گفتبا حالنر متفکر  و  د یکش  ششیته ر  یازادش رو رو  دست  

 

..! بدم لیادامه تحص دمیم حینه من ترج_   

 

: دهانم گذاشت و گفت یکه دست رو   دمیبر رسش کش یعن یگرد کرده و ج  چشم  

 

...! من شکر خوردم! ابرومونو نتر _   

!؟یشد خدامه زنت بشم راضن  از   

 

: دمیو به بازوش کوب دمیخند  

 

.. خدا ادم شو  یمحض رضا_   

 

: تو چشمام گفت هتر صورتم خم شد ، خ یرو   

 

! تو هوام باش_   
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! شمیم ادم  

! نشون نیخط ا نیا  

 

" سال بعد۳ " 

 

 نگـاه 

 

: کاکتوس ها بود گفتم  یی که مشغول جابه جا  ا یو رو به دن دمیچیپ رو دور دسته گل رز ایر  د یسف ربان  

 

... ا یولشون کن دن_   

.. اد یتو دستت اشکت درم هتر م باز   

 

: بهم انداخت و گفت نگایه مین  

 

! نمیشیگوشه م  هیجا منم  هی نشسنر  هر وقت جنابعایل_   

گل   نیتو ا بچنی  نکهینه ا ببافن  بافتنن  اب پرتقالتو رسبکشر  نن یبش نهیکنار شوم  د یوضعت االن با نیبا ا تو 

! یتر و سفارش بگ فرویسر   

 

: و گفتم دمیبرچ لب  

 

... هتر من خوبم ،خونه حوصله ام رس م_   

 

: به بدنش داد و گفت و قویس کش  

 

... یدیواال من زبونم مو در اورد جواب حسامو خودت م_   
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. و لبخند زدم دمیشکم بر امده ام کش یرو  دست  

: لبخندم نگاهش به شکمم افتاد و گفت دنیشده بود با د ایر  یکه محو رز ها  ا یدن  

 

ن نه!؟ نذاشنر  تشونو یاخر جنس_  معلوم کتن  

 

: باال انداختم و گفتم یی ابرو  

 

... زنیسوپرا_   

د؟؟یار یبچه ب د یندار  میو رسوش تصم تو   

... کنهیحساسه قهر م اهشیگ  ا یعه ! اون گلدونو تکون نده دن عه  

 

: گفت  میبه حالت تسل د یرو عقب کش دستش  

 

. یاوه اوه چه ناز ناز _   

. زوده گهیکه دوست دارم رسوش م  من  

. جی یه گید ارمیبچه ام ب هیهنوز بچه ام ، گهیم  

 

: و گفتم دمیخند  

 

هزمان بزاره اول تورو بزرگ کن د ی!با گهیراست م_   

 

: و گفت د یدست راستش کوب یچپش را رو  دست  
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... چشمم روشن_    

اون!؟ ا ی طرف منن  تو   

 

: پاش گل هارو دستم گرفتم و گفتم اب  

 

...! طرف داداشمم_   

 

. دمیصورتش زدم و خند یرو  پافن   

: کرد و گفت  یا عطسه  

 

... خدا قلقلکت بده_   

!؟عنن ی نیانتخاب نکرد اسمم  

 

  با 
ی

: نشستم صندیل یدست به کمرم گرفتم و رو  خستیک  

 

ن پرس باشن هام_  و هامون تر   

 

شد و گفت وارد گل فرویسر  نن یتر که با پاکت ش  دمیحسام رو شن یصدا : 

 

... همراز دختر باشن ، هلن و _   

 

. نامزد کرده بودند وارد شدند  دا یدختر عموش که جد هیو هان ا یو به دنبالش برد رسوش  

: شونه هام گذاشت و گفت یدست رو  ا یاز جام بلند شم که دن خواستم  
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ن از تو توقع نداره بش کش_   . ام نکن ونهید تر  

 

: فاصله گرفت و با دو قدم بلند به سمتم اومد و گفت ا یبا لبخند از برد هیهان  

 

... چقدر بزرگ شده زمیعز _   

 

: و گفت د یکش  ونتر از داخل گلدون ب یشاخه رز  ا یبرد  

 

خانم هاین  گذرهیم یدینگاهو د ماه از وقنر ۵ با یتقر _   

 

: و گفت د یشکمم کش یرو  دسنر  هیهان  

 

پس!؟ انیم گ_   

 

پام گذاشتم و دونه دونه به سمت دهانم بردم و  یرو به سمتم گرفت که ناخواسته رو  نن یتر جعبه ش حسام

: باهمان دهان پر گفتم  

 

! جز مشت و لگداشون ستین یختر  ان،هنوز یم گهید چند روز _   

 

شدم که همه چشم هاشون به  هتر سکوتشون رس باال اوردم و بهشون خ دنیگذشت و با د  قهیدق چند 

. من بود  یدستا  

 

: از نصف ان را خورده بودم رسخ شدم و گفتم شتر یب با یکه تقر   نن یتر جعبه ش دنیخم کردم و با د رس   

 

..! د یهواسم نبود ببخش_   
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: زانو کنارم نشست و گفت یلب هاشون کش اومد و حسام رو  یرو  لبخند   

 

.! ینوش جونت تو االن سه نفر _   

. یاز ما حق دار  شتر یب  

 

ن زم یشانه حسام رو چنگ زدم و جعبه از دستم رها شد رو  د یچیشکمم پ ر یکه ز   یدرد با  . افتاد  تر  

ن دست هاش بلندم کردم و به سمت ماش یکه حسام باالفاصله رو   دمیکش  غیج اما پلک هام از  د یدو  تر

. فرو رفتم ایهیهم افتاد و درون س یشدت درد رو   

 

 

 " بخش آخر"

 

. چشم باز کردم شد یم دهیرسم کش یکه رو   حس دسنر  با   

. کنار تختم نشسته بودن و چشم هاشون رسخ بود   یر  و یر  طناز   

! ختیبچه هام دلم ر  خایل یاز جا دمیشکمم کش یرو بلند کردم و رو  دستم  

: گفتم  یخش دار  یصدا با   

 

بچه هام... کجان!؟؟؟_   

 

: و گفت د یخند طناز   

 

  د یشا_ 
ی

. پرسام کجان بهتر باشه بیک  

 

. لبهام نقش بست که حسام با دو نوزاد کوچک و رسخ وارد اتاق شد  یهام برق افتاد و لبخند رو  چشم  
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. برپا شد  که از وجود منو حسام بود در دلم عرویس  دو پرس کوچیک دنید از   

! رسخ شده اش رو بست و خدارو شکر گفت یچشم ها دنمیباد حسام  

 

. باز کردم دنشونیدر اغوش کش یو طناز نشستم و دستم رو برا یر  کمک یر   با   

: هر دو را در اغوشم گذاشت و گفت به نریم حسام  

 

... من یها فتوکنی  نمیا_   

 

**** 

 

: حسام گذاشتم و زمزمه کردم یشانه ها یرو  دست  

 

... دنیبچه ها رس_   

 

. مبل نشاند  یو کنارش رو  د یرا کش دستم   

: موهام نشاند و گفت یرو  یا بوسه  

 

 یکه بهشون م  یی اون بچه ها_ 
ی

... و چهار سالشونه بچه االن یس یک  

 

: و گفتم دمیکش  ششیر  یرو  دست  

 

! اگه هفتاد سالشونم بشه بازم بچه ان حنر _   
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. پرسام خدارا شکر کردم د یقد و قامت رش دنیدر قفل در رسچرخاندم و با د د یکل  دنیچرخ یصدا با   

: گفت  د یجو یکه لب م  در حایل هامون  

 

ن اون پروند مال منه هام_  ! دمیکه بهت م  هیهشدار  نیاخر  نی...اتر   

! که باش  یرسگرد  

کت من به وجود اومده ابرو   ! متر من وسطه خودم م یمشکل تو رسر  

 

ن هام : لب هاش نقش بست و گفت یرو  یپوزخند یبا خونرسد تر  

 

  گهیبرادر بزرگت م کن هرخی   سیع_ 
ی

... چشم بیک  

...! بشر  شونیقاط یبر  بینج وونیح هیمثل  دمیاون باند خطرناکن و من اجازه نم یاعضا  

من!  برادر  متر م خودم  

 

ن که مشخص بود از دست هام  هامون که کنار در گذاشته بود برداشت و   حرصش گرفته توپ بسکنر  تر

ن محکم به سمت هام ن پرت کرد اما هام تر ن ان را ب تر ن زم تر ن زم یکه رو   و هوا گرفت و در حایل تر ب  تر ضن

: گفت  گرفتیم  

 

...! کهیفقط بگو چشم داداش کوچ_   

 

ن ب ن هام یها اد یفر  تر رو از گوشش  شیکه هندزفر   امد و درحایل ونتر ساله ام از اتاق ب۲۳و هامون ، همراز  تر

: گفت  د یکشیم ونتر ب  

 

ه رو باز کرد گ  یدعوا نیاه باز شما دوتا اومد_  . د یاز همه بزرگتر  

 

ن هام تا قلقلکش بدن که  دنیلب هاشون نشست به سمتش دو  یرو  یهمراز لبخند دنیو هامون با د تر

: حسام گفت  
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م زد_  ! د ینزد د یدست به دختر  

. ختهیگوشت تنش از دست شما دوتاجونور ر   همه  

 

: گفت  د یبوسیکه رسش رو م  و در حایل د یبه سمت حسام دو  یوز تر با لبخند پ همراز   

 

... دوتا غولتشن دست از رس من بردارن نیا د یجذابم برم مگه شما بگ یمن قربون بابا یا_   

 

: که حسام گفت  د یهمراز کش یبا چشم برا خط و نشاین  هامون  

 

... به من بزن یدار  اقا هامون شما حرفن _   

.! هیدردت چ نمیبه من بدوز بب چشماتم  

 

ن هام ن و رسیم توپ بسکت را گوشه ای گذاشت و  تر ام نظایم با همان لباس ستر : گذاشت و گفت  اداره ، احتر  

 

م متر دوش بگ متر با اجازه اهل خانه من م_  . دو سوته حاضن  

 

ن هام با  ن رفتر : بر رسم زد و گفت ی،هامون بوسه ا تر  

 

. حاضن شم ارو ی نیراند دوم با ا یبرا متر دوش بگ هیمنم _   

 

ن ن همراز  ... و گفت د یخانومانه از بغل حسام جدا شد و گونه ام رو بوس تر  

 

. امیم یبردارم جلد فمو یک_    
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ن هر سه تاشون رس رو  با  . شانه حسام گذاشته و زمزمه کردم یرفتر  

 

ن هام_  ن مثل تو ان البته هام قا یو هامون دق تر ... سخت تر از تو و هامونه تر  

 

: ام زد و گفت قهیبه شق یا بوسه  

 

. امرزمهیپدر خداب هیدور از جونش درست شب_   

و خوشبخت کنه تر همشونو عاقبت بخ خدا   

 

" سوم شخص  " 

 

 

ن هام : رو به حسام گفت تیبا جد تر  

 

... کنمیهارو پهن م لهیوس هیانداز و بق ر یعمو من  و هامون ز  شیبابا برو پ_   

 

: دست بر شانه جوانک حسام چهره گذاشت و گفت رسوش  

 

! اسفالت مرد حسایر  ا ی کنن یپهن م_   

ن مو به تنشون س  یی تک تک اونا میگفتیم مانیحسام نر  هی ادمهی  هیاالن  شد یم خیکه با حسام برخورد داشتر

ن هام شو کنده توش دراز کش میگیم مانینر  تر ..! دهیطرف قتر   

 

ن رسگرد  یبه جمع مردانه اضافه شدند و برا د یهمراه پرسانشان ،باربد و سع لیو سه ا یبرد دست انداختر

. جذاب و پرجذبه اماده شدند   
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رفت تاجواب  کرد و به گوشه خلویر   از جمع عذر خوایه یدیبازنگ خوردن تلفن همراهش با ببخش هامون

کت را بدهد  لیوک . رسر  

 

دست  هیرودخانه نشسته و غرق خاطرات شد  هان کیانداز نزد ر یز  یرو  هیو هان ا یهم در کنار طناز ،دن نگاه

: شانه نگاه گذاشت و گفت یرو    

 

زود بزرگ شدن مگه نه!؟_    

 

ن لبخند ارام و مت ینگاه رو  یها چشم : نشست و گفت هیهان تر  

 

... میشد تر ماهم باهاشون پ_   

 

: گذاشت و گفت  شیموها یاش را باال افتایر  نکیع طناز    

 

؟ میشد تر گفته ما پ  گ  زمیعز _   

... نمشینرفته اخر نتونستم بب ادمیرو  یپور یو گ د یمن هنوز اون ست سف راسنر   

 

: که کنارش بود را باز کرده و گفت  ایر  شهیش نگاه   

 

!؟طناز  خوارهیتو تنت م_   

 

ن ش طناز  : بلند شد و گفت شیاز جا ایر  شهیهم با برداشتر   

 

! جورمچه اوف _   
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وع شد و همراز و هان شانیاب باز  گر یهمد یبه صورت ها یشدن اب درون بطر  دهیپاچ با  هم  ا یو دن هیرسر

ن و خوش اب و هوا یفضا شانخنده  یبه جمع انها اضافه شدند و صدا انجا را دربر گرفت یباغ رس ستر  

  

و  دند یبدست اوردنشان کم عذاب نکش یشدند که برا زناین  هتر هم با لبخند خ لی،رسوش و سه ا ی،برد حسام

! د یبخشیلبخندشان به انها جان تازه م دانستیخدا م  

 

نفس با ما فاصله داشته باشه کیبه اندازه  د یشا خوشبخنر "  

میو رسنوشتمون رو قبول کن می،پاک بمون مینفس بکش قیعم هیفقط کاف    

میهامون رو درست بردار  قدم   

! سازهیرو نم ندمونیگذشته ا  میبه گذشته برنگرد   

.. میارزوهامون بجنگ یو برا میهامون رو مشخص کن تیاولو    

ن روز  و هر ساعت رسنوشت منتظر اول هر  به ارزوهامونه تا راه رو برامون تنگ تر و  دنیرس یقدم مابرا تر

... تر کنه اما  کیتار   

"و عشقه د یراه نجاتمون ام تنها    

 

" ستیداستانت ن انیپا نیا سنر یخوش داره و اگه تو خوشحال ن انیپا هی هر داستاین   " 

 

  

ختم شد سد راهشون به خویسر  یها یو بلند با تمام پسنر  یی فندک طال یها تیرسنوشت شخص باالخره  

ن خوش به هم یها انیپا انشاال  د. و دلچسب باش نیتر اندازه ش تر  

 

 

97مرداد  6 انیپا  

 

 

این نویسنده در تلگرام و اینستاگرام به پیج ایشون مراجعه کنید . شما میتونید برای خوندن رمان های   

@Mimemalekiyat 


