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  )1roman,ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 است نویسنده رمان با این محتوای مسئولیت

 

 :رمان های دیگر ما

 دانلود رمان عروسک جون

 دانلود رمان تقدیر من 

 دانلود رمان لیلی بی وفا  

  

 

 

 این داستان کامال تخیلی و زاییده ذهن نویسنده است

 

دوباره همونجا بودم.. همه جا تاریک بود.. تاریک تاریک.. سوز بدی می اومد.. دستام رو   

شت یخ می زد..          شد.. پاهام دا شه ولی ن سرما کم ب شدت  به هم قالب کردم تا بلکه از از 

 ..م تیک تیک به هم می خوردندندونا

شد.. باز همونجا...انگار تمام عمرم رو       شن  صاعقه زد.... برای چند لحظه همه جا رو یهو 

اونجا زندگی کرده بودم... از اونجا نفرت داشتتتتم.. تامد مرت..تو زوزه باد فکر کردم         

ون صدا از  اخرش رو می فهمیدم... از اون اسم از ا "زاد"کسی منو صدا می زنه.. ولی فقط 

اون لحن متنفر بودم.. بعد انگار جمعیتی می خندیدن.. صتتداشتتون تو فکتتا اکو می داد...   

شتم و جیغ زدم.. خدایا اینجا کجا بود..          شام گذا ستم رو روی گو شت کرده بودم.. د وم

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9-%d8%ac%d9%88%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d9%88%d9%81%d8%a7-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/
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سنگ ریزه ها به پاهای لختم فرو می رفتن.. خون از همه جای      شروع کردم به دویدن.. 

صاعقه دیگه.. انگار      پام زده بود بیرو شتم می لرزیدم... دوباره یه  سرما دا ن... از ترس و 

به زمین می خوردن.. دوباره همون صتتدا اومد...جیغ کشتتیدم.. از ترس زبونم بند اومده   

بود... فقط می خواستم فرار کنم... فقط فرار..ولی به کجا؟.. صدا قطع می شد و چند لحظه  

پر از درخت بود... فقط جلوی من یه مستتیر باریکی  بعد دوباره شتتروع می شتتد.. همه جا

بود که پر از خار و ستتتنگریزه بود...ستتتنگ تیزی به پام فرو رفت و باعخ شتتتد بخورم          

سمون ابری نبود...یهو         شد.. هر بار مهیبتر..ولی توی ا شتر می  صاعقه ها بی زمین.. تعداد 

... ماه بود... باال اومد...  از پشتتت درختا نوری اومد... بهن نگاه کردم... می دونستتتم چیه 

شه.. فکم می لرزید و دندونام به هم         سرخ بود.. انگار اتین گرفته با سرخ  سفید نبود.. 

می خورد.. ماه از همیشتتته به زمین نزدیکتر بود.. انگار می خواستتتت بخوره به زمین...       

نه صتتتاعقه ها همچنان می زدند و از اونا بدتر قلن من بود که می خواستتتت از ستتتینه بز 

شد.. همه بدنم بی مس          صداها بلندتر می  شوندم.. سمتی ک بیرون... به زور خودم رو به 

شده بود... چشمم به ماه بود... نمی تونستم ازش چشم بردارم.. انگار چشمام روش قفل       

ست..          شک صاعقه ها خورد به ماه.. ماه  شده بود.. فکم همچنان می لرزید... یهو یکی از 

باور نمی کردم..تیکه ای از ماه جدا شد و به سمت زمین اومد...   چیزی رو که می دیدم رو

خورد به درختای ستتمت چ م و در عرچ چند نانیه ها جا رو به اتین کشتتید... ولی هی  

نداشتتتت..               به اون اتین بودم ولی هی  گرمایی  با این که نزدیک  نداشتتتت...  گرمایی 

ن به ماه... انگار اسمون صاعقه   همچنان سوز می اومد.. دوباره صاعقه های بیشتری خورد   

شکست و تیکه هاش به اطراف          شتر می  شانه می گرفت... ماه بی سمت ماه ن هاش رو به 

شتر پیدا می کرد ولی من هنوز        ضوح بی صدا و شدن....  اخرش رو می  "زاد"پراکنده می 

سمت عقن می       شمم به ماه بود خودم رو به  ستم با منه.. در مالی که چ فهمیدم.. می دون

شیدم.. می خواستم از ماه دور بشم.. نفس نفس می زدم.. فکم می لرزید.. یهو یه تیکه    ک

بزرت به سمت من اومد.. بیشتر تقال کردم..نمی تونستم از جام پاشم...دوباره صدا واضح  
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شد.. نفسم         "زاد"شد   سنگ نزدیک ونزدیکتر می  .. پاهام جون نداشت... جیغ کشیدم.. 

سنگ      "زاد"باال نمی اومد.. دوباره  شمم می دیدم که  شت از جا می جهید... با چ .. قلبم دا

درست داره به طرفم میاد.. تمام توانم رو جمع کردم و دستام رو جلوی صورتم گرفتم و     

 ..با نهایت توانم جیغ زدم

  کسی تکونم داد.. همچنان جیغ می کشیدم.. بیشتر تکونم داد: شهرزاد.. شهرزاد

شمام رو تا اونجا که می   ستم باز کردم... نفس نفس می زدم.. بدجوری عرق کرده   چ تون

بودم و هنوز دستتتام رو به مالت تدافعی جلوی خودم نگه داشتتته بودم... به اطرافم نگاه   

 ..کردم... کجا بودم؟.. هی  درکی نداشتم

 ..باز صدام زد: شهرزاد

زور قورت دادم...  به قیافه مردی که روبروم بود نگاه کردم... کی بود؟.. اب دهنم رو به       

 ..داشتم می لرزیدم..مرد نگران بود

 ..مرد دوباره گفت: باز خواب بد می دیدی؟

 ...مواسم کم کم اومد سرجاش... به زور از الی لبام گفتم: بابا

 بابا نزدیکم و شد و گفت: جان بابا... چی شده؟

قدر خودم رو  بدنم رو شتتتل کردم و روی تخت وا رفتم... تازه اونوقت بود که فهمیدم چ       

منقبض کرده بودم..همه جای بدنم درد می کرد.. دست رو روی پیشونی خیسم کشیدم       

 ...و گفتم: وای بابا خیلی بد بود

بابا با صتتدای نگرانی گفت: اره معلومه.. از صتتدای جییت بیدار شتتدم... اوک فکر کردم    

 ..سوسکی چیزی دیدی جیغ می کشی ..خوب شد اومدم یه سر بهت بزنم

می کردم نفستتهای عمیب بکشتتم...بابا بازوهام رو گرفت و گفت: پاشتتو بیا بریم یه ستتعی 

 ...ابی به دست و صورتت بزن.. رنگت عین گ  شده

امستتتاس می کردم هی  نایی برای از جام بلند شتتتدن ندارم..ولی بدجوری عرق کرده        

م  نستتتبودم.. موهای بلندم به همه جای گردنم و صتتورتم چستتبیده بود اینجوری نمی تو 
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بخوابم.. با کمک بابا از جام بلند شتتدم... با اینکه لباس خواب کوتاهم رو تنم کرده بودم 

شتم که خجالت بکشم... کا      صال موصله اش رو ندا س ولی االن ا م همه اعصابم رو به  ب.و.

هم ریخته بود.. بابا زیربیلم رو گرفت و به ستتمت دستتتشتتویی اتاقم برد.. چشتتمام رو به 

ته بودم.. نه به خاطر اینکه خوابم می اومد.. امستتتاس می کردم متی         زور باز نگه داشتتت  

شت           شویی رو باز کرد.. یه م ست شیر د شتن پلکام هم ندارم.. بابا  انرژی برای باز نگه دا

اب به صورتم زدم و موهام رو از رو پیشونم کنار زدم... چشمم به ایینه خشک شد.. وای       

 ..باز همون لکه.. اینبار قرمزتر

 ...ردم: وای نهناله ک

 بابا: چی شده؟

 ..به سمت بابا چرخیدم و گفتم: نیگا کن پیشونیمو

 ..بابا با اخم به پیشنیم نگاه کرد و گفت: پیشونیت که چیزین نیست

 ..من: ماه گرفتگیمو می گم.. دوباره پررنگ شده

  ...بابا دستشو رو پیشونیم کشید و چشماشو ریز کرد و گفت: عینکم رو نیاوردم

شت گردنم            پوف ستام رو خیس کردم و به پ شتم... د شویی برگ ست سمت د ی کردم و به 

 ...کشیدم

 ...بابا: بیا بریم پین من بخواب

مخالفتی نکردم... خودم هم دوستتتت داشتتتتم برم پین بابا.. الاقل االن که مامان نبود..           

 ..دوست نداشتم دیگه تنها بخوابم

 ...ای نیست... تو بگو یه نقطهمه لقا: به جون مامانم شهرزاد... هی  لکه 

شن قرمز قرمز بود... بابا هم دید.. مگه   پوفی کردم و با نارامتی گفتم: به قران مه لقا دی

 نه بابا؟

 ..بابا: من که دیشن عینکم رو نزدم... خوب ندیدم

 ..مه لقا رفت تو فکر و گفت: شاید از اعصاب بوده



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

6 

 

 ه شدم؟چشمام رو ریز کردم و گفتم: یعنی می گی دیوون

مه لقا خندید و گفت: دیوونه که بودی خله.. منظورم این بود که دیشن اضطراب داشتی     

 ...لکه ات پررنگ شده

 من: امکان داره؟

 ...مه لقا پشت میزش نشست و گفت: اره چرا که نه

 ...به بابا نگاه کردم... نگرانی رو می تونستم از چشماش بخونم

 مه لقا: زن عمو کی برمی گرده؟

 ....ا کوتاه گفت: فرداباب

مه لقا سرش رو تکون داد... دخترعموم بود... متخصص پوست و مو بود... یه دختر سفید 

و کمی ت لی که قد بلندش ت ل بودنن رو قایم کرده بود... سی و دو سه سالن بود... یه    

دختر شتتوخ و شتتنگ.. اگه کستتی به کاراش نگاه می کرد باورش نمی شتتد که با یه خانم  

 طرفه... بابا نگاهی به من کرد و گفت: خیالت رامت شد که هیچی نیست؟ دکتر

 ...نفس عمیقی کشیدم و گفتم: اره

 بابا: خوب بریم؟

 مه لقا پرید وسط و گف: کجا عمو؟.. یه شامی ناهاری چیزی؟

 بابا خندید و گفت: پدرصلواتی تو مطبت بهمون شام و ناهار می دی؟

فت: ااا       ید و گ قا لبن رو گز یه... می برمتون بهترین رستتتتوران     مه ل چه مرف عمو این 

 ...اینجا

ستی دلمه و        ستوران... هر وقت تون شد و گفت: نمی خواد ما رو ببری ر بابا از جاش بلند 

 ..اش درست کنی دعوتمون کن

خارج شتتتدیم.. از منشتتتی               با از مطبن  با گه چیزی نگفت... همراه  قا خندید و دی مه ل

بابا گفت: دیدی عزیزم چیزی         خدامافظی کردیم.. به طرف ا    ستتتانستتتور که می رفتیم 

 ..نیست
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تا خواستتتم جوابن رو بدم موبایلن زنگ زد.. از جیبن بیرون اوردم و شتتروع کرد به  

 ..مرف زدن

 ..بابا: الو.. جاهدی

 ..به اسانسور رسیدیم.. دکمه رو زدم.. رو طبقه پنجم بود... تا بیاد طبب سوم

 ..بابا: خوب.. خیلی خوبه

 ..سانسور باز شد.. اوک من وارد شدم و پشت سرم بابا اومد و دکمه پارکینگ رو زددر ا

 ..بابا: خوبه.. افرین

تو دیوار ایینه ای استتتانستتتور پیشتتتونیم رو وارستتتی کردم.. نه هیچی نبود.. اخه این چه  

وسواسی بیمارگونه ای بود که به این لکه داشتم...لکه ای که دیگه نبود.. بابا هنوز داشت      

سمت     ب ستن رو انداخت دور گردنم و به  ستم پوفی کنم د ا موبایل مرف می زد.. تا خوا

ید.. جا خوردم اروم ولی ستتریع گفتم: وای بابا ..  ب.و.ستتخودش کشتتید و پیشتتونیم رو  

 ..زشته

و از اغوشن خودمو بیرون کشیدم.. بهن نگاه کردم که همچنان با شیطنت داشت نگاه      

ین بابای دنیا بود.. کاغذ روی دیوار استتانستتور که روش می کرد.. عاشتتقن بودم... بهتر

شته بود   شد       "نو سته می با سور مجهز به دوربین مدار ب سان شونه      "ا شونن دادم... رو ن

هاش رو باال انداخت و بی صتتدا خندید... اخم دلنشتتینی کردم.. در استتانستتور باز شتتد و   

ی دستتتورات الزم رو م رفتیم تو پارکینگ... بابا همچنان با کارمندش صتتحبت می کرد و

 ..داد.. بابا قفل ماشین رو زد و سوار شدیم

 ..بابا: باشه من دخترم رو بزار خونه ..میام اونجا

  ..و تلفن رو قطع کرد

 ..گفتم: بابا می خواید من خودم برم خونه.. شما انگار کار دارید

سوئی  رو می چرخوند سرش رو به عالمت نه تکون داد...   ستارت زد و  بابا در مالی که    ا

شده بود..           شه گرم  ساک زودتر از همی شت ام شین به کار افتاد... اردیبه همزمان کولر ما
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شدیم....         شین رو مرکت داد و از پارکینگ خارج  شتم می پختم... بابا ما شده دا هیچی ن

 ...نفس عمیقی کشیدم و گفتم: ای کاش مامان امروز می اومد

 بابا: دلت تنگ شده؟

م... هرچند رابطه ام با بابا خیلی خیلی بهتر از مامان بود ولی اصتتتال         ستتترم رو تکون داد

طاقت دوری از مامان رو نداشتتتتم.. مخصتتتوصتتتا اینکه مامان به مستتتافرت اجباری بره..  

 ..مخصوصا اینکه نارامت باشه

بابا با صتتتدای نارامتی گفت: خود منم نارامتم... اگه به من بود نمی زاشتتتتم بره.. ولی            

  ..خوب

  ...مرفن رو خورد.. ای کاش امروزم زود تموم بشه و فردا صبح مامان بیادبقیه 

 ..گفتم: راستی بابا... به مامان نگید من دیشن خواب دیدما... نگران میشن

 ..بابا از گوشه چشمن نگام کرد و گفت: نه بابا.. مواسم هست

سیدیم     ساعت تو ترافیک موندن تازه ر مون...  سر خیابون بعد از یه رانندگی طوالنی و یه 

دیگه نزاشتتتتم بابا تا دم در ببرتم.. همونجا پیاده شتتتدم... تا خونه مون راه زیادی نبود..            

درستتت رهر بود و هوا گرم گرم... وارد ستتوپر مارکت شتتدم تا یه خرده خرت و پرت    

بخرم.. فردا مامان داشت می اومد... دوست داشتم یه ناهار مسابی براش درست کنم...        

له.. پودر ژالتین.. چی س و شتتتکالت و بستتتتنی گرفتم و راهی خونه شتتتدم..     چند نوع ژ 

تصتتتمیم گرفتم ژله رنگین کمون درستتتت کنم... همونی که مامان خیلی دوستتتت داره..  

داشتتتم با خودم فکر می کردم تو کدوم قالن درستتت کنم که رستتیدم به مجتمعمون...    

ی می کردیم.. در نرده ای مجتمع  طبقه بود.. و ما طبقه هفتم زندگ     12مجتمع ما یه برج   

رو باز کردم و وارد میاط شتتتدم.. دو قدم بعد از در دوتا پله می خورد و بعد یه ستتتکوی 

عریض چهار متری بود.. بعد چهار پله دیگه می خورد به داخل مجتمع.. ستتمت راستتت با 

شیبی می خورد به پارکینگ..طرفین پله ها هم باغچه و گلکاری بود.. از دو    سرا ا پله  تیه 

باال رفتم.. یهو از دیدن جسم سیاهرنگی که روی زمین بود هینی گفتم و به عقن رفتم...    



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

9 

 

شت بی خیاک منو نگاه می کرد.. متی با هین من      سکو لم داده بود و دا شه  گربه بود.. گو

از جاش تکون هم نخورد..دستتتم رو روی قلبم گذاشتتتم.. اب دهنم رو قورت دادم.. ابدا  

نمی ترسیدم ولی اصال انتظار این گربه سیاه سیاه رو نداشتم.. بهن نگاه        از هی  میوونی 

کردم.. یه جوری بود.. امستتتاس کردم داره یه جوری نگام می کنه.. انگار یه ادم بود..          

 ..سعی کردم بهن فکر نکنم.. گفتم: منو می ترسونی؟

رد...  و فرار ک بهن زک زدم و پخی کردم.. فکر نمی کردم بترسه ولی با جییی پرید جلوم

انتظارش رو نداشتتتم... منم جیغ کوتاهی کشتتیدم وبه عقن پریدم.. این دفعه بیشتتتر از    

دفعه ای که گربه رو دیده بودم ترسیدم... قلبم تند تند می زد که صدای خنده ای باعخ    

 ...شد بگردم

 من: زهرمار چرا می خندی؟

 

ست بابا... ه    سر اقای وامدی بود... دو سالی ازم     روزبه بود... پ سایه طبقه دوازدهم.. یه  م

 ...بزرگتر بود.. همونطور داشت می خندید

 ..من: مرچ.. هی می خنده

  ...روزنه خنده اش رو جمع کرد و گفت: ببخشید

ولی باز دوباره شروع کرد به خندیدن.. پشت چشمی براش نازک کردم و گفت: کوفت..     

 ...از پله ها باال اومد و گفت: بزار کمکت کنم

سر خوبی         ی شن باز بود..پ سنگین تر بود رو ازم گرفت.. همچنان نی سه ها که  کی از کی

بود.. ازش خوشتتم می اومد.. شتتیمی می خوند... به قوک خودش افتخار اقای وامدی بود..  

سانسور رفتیم.. اقای رمیمی نگهبان ساختمان از جاش بلند شد.. براش سری          به سمت ا

زبه عینکن رو گذاشتتتته باالی ستتترش.. بین اونهمه  تکون دادیم.. تازه متوجه شتتتدم رو

موهای مشتتکین متوجه عینک افتابین نشتتده بودم... استتانستتور پایین بود.. در رو باز   

 ..کردم و سوار شدیم.. همزمان به طرف هم برگشتیم و گفتیم: راستی
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 ..خندیدم... روزبه هم خندید.. ردیف دندونهای سفیدش اومد بیرون

 ...روزبه: اوک تو بگو

 تعارف نکردم و گفتم: می خواستم ب رسم مامان و بابات چطورن؟

 ..رو زد و گفت: خوبن.. به لطف شما 12روزبه اوک دکمه طبقه هفت بعد دکمه طبقه 

 ..در مالی که سعی می کردم لبخند پت و پهنم رو جمع کنم گفتم: خوب ماال تو

ست  شریف     روزبه در مالی که ادای من رو در می اورد گفت: می خوا سم مادرتون ت م ب ر

 اوردن؟

 ..با مشت به بازوش زدم و با خنده گفتم: برو عمه تو مسخره کن.. فردا میان

 ..روزبه قیافه مظلومی به خودش گرفت و گفت: من که عمه ندارم

و بعد لن ورچید.. از قیافه اش خنده ام گرفت.. خیلی پستتتر شتتتوخ و شتتتنگی بود.. می         

ستم چقدر دخترهای فامیل و  شکونن... الحب که هی        دون سرودست می  شگاه براش  دان

کدومشتتون رو بی نصتتین نمی زاشتتت.. اعتقاد داشتتت اینجوری بیشتتتر به جون هم می   

 ...افتن

به طبقه هفتم رستتیدم.. در استتانستتور رو باز کردم خریدها رو از دستتت روزبه گرفتم و    

 گفتم: دستت درد نکنه... نمیای تو؟

 ..مروزبه: نه قربونت.. کار دار

 ...من: خدامافظ

دستن رو باال برد دکنار پیشونین و بعد به جلو داد.. در اسانسور بسته شد..به طرف در 

اپارتمانمون رفتم و در رو باز کردم... خونه بی مامان ستتوت و کور بود... اصتتال دوستتت    

نداشتتتم مامان بره شتتهرشتتون.. اونم دیدن خواهر برادراش... راستتتن رو بگم به خاطر  

ازشتتتون خوشتتتم نمی اومد.. خوب بلد بودن طعنه بطنن.. مقایقی رو مدام جلوی        خودم 

چشتتمم می اوردن که تلخ بود... خیلی تلخ.. چیزایی که هر کاری می کردم نه از یادم می 

هایی که می دیدم... خریدهامو تو اشتتت زخونه  ب.و.ستتترفتن نه پاک می شتتتدن... مکل کا
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وچ کنم.. وارد اتاق ستتفید و قرمز و مشتتکیم  گذاشتتتم و راهی اتاقم شتتدم تا لباستتهامو ع

شدم... به قوک بابا بیشتر شبیه اتاق خون اشامها بود تا اتاق یه دختر جوون ولی خوب.. از  

رنگ صورتی بدم می اومد.. از همون اولن.. یادم نمیاد هی  وقت لباس صورتی پوشیده      

سر      شالم رو از تنم دراوردم و پوفی کردم.. گیره  شم.. مانتو  ستم   با م رو باز کردم و با د

تازه تو خونه می فهمیدم بیرون چقدر گرم بوده..            تا رها بشتتتن... موهام رو تکون دادم 

گیره رو گذاشتم رو میز ارایشم و کشم رو برداشتم و موهام رو بستم.. دوباره توی ایینه       

ه... با نپیشونیم رو بررسی کردم.. ای کاش از روزبه می پرسیدم ببینم لکه ای می بینه یا    

شیدم بیرون..      صدای موبایلم به خودم اومدم.. کیفم رو باز کردم و موبایلم رو از توش ک

 .با دیدن عکس خندان مامان توش لبخند به لبم اومد... سریع جواب دادم: الو مامان

 مامان: سالم عزیزدلم خوبی؟

 به طرف اش زخونه رفتم و گفتم: ممنون شما خوبید؟

 ..ی کشید.. گفت: اره خوبمامساس کردم مامان اه

 ...سریع گفتم: مامان..فردا میاین دیگه

 مامان: اره اگه خدا بخواد.. بابات چطوره؟ خوبه؟

 من: بله خوبن

 مامان: دانشگاه نرفتی امروز؟

 ..من: کالس نداشتم

رفتم تو اشتت زخونه و همونجوری که داشتتتم با مامان مرف می زدم خریدها رو جابه جا   

شاد کنیم ولی معلوم بود دلتنگ       می کردم..با ای صدامون رو  سعی می کردیم  نکه هر دو 

همیم... به مامان نگفتم براش ژله درستتت می کنم که مستتابی ستتورپرایز بشتته.. بعد از   

صتتحبت با مامان شتتروع به کار کردم..دیروز اشتترف خانم اومده بودخونه مون و همه جا  

ار کنم که هی  جا ککیف نشتتته..    رو عین دستتتته گل کرده بود.. ستتتعی می کردم تمیز ک   

قالن گل رز رو انتخاب کردم و اولین ژله رو درستتتت کردم و توش ریختم و           باالخره 
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گذاشتم تو یخچاک... ناهارم رو از تو یخچاک دراوردم .. می دونستم بابا برای ناهار نمیاد..  

مد رو و             با خوردن مجله  ماکارونی بود گرم کردم و همزمان  رق می ناهار خودم رو که 

زدم.. زیاد اهل مد و فشن نبودم ولی سعی می کردم خودم رو سرگرم کنم.. نمی دونستم  

چرا همن فکرم پر می کشتتید ستتمت اون گربه.. یه جوری بود.. انگار چشتتماش رو می  

فهمیدم.. انگار منو می شتتناخت.. یه مس عجین بهن داشتتتم.. نه اینکه به نحس بودن   

دلم شور می زد.. ای کاش پخن نمی کردم.. بعد ررف و   گربه سیاه معتقد باشم ولی ته   

شتم.. بعد از یه دوش مسابی روی تختم دراز      شویی گذا رروف رو جمع کردم و تو ررف

شمام رو باز          شمهای زرد گربه تو تاریکی برق می زد.. چ ستم.. چ شمام رو ب شیدم و چ ک

ربه اومد جلوی  کردم.. پوفی کردم.. دوباره چشتتمام رو بستتتم..دوباره چشتتمهای زرد گ  

ست بگه.. یه پیامی چیزی..ولی نمی فهمیدم.. انقدر پهلو     چشمم... انگار یه چیزی می خوا

به پهلو شدم که خودمم کالفه شدم.. چشمهای گربه نمی رفت.. از جام بلند شدم و گفتم:  

  ...اه.. به ما نیومده بخوابیم

دن سرگرم کردم.. ولی همن  رو تختم چهار زانو نشسته بودم و مکال خودمو با کتاب خون

فکرم پین اون گربهه بود... نمی فهمیدم چرا همن داشتتتم بهن فکر می کردم.. یعنی 

ست یه چیزی بهم بگه ولی نمی فهمیدم..      ست بهم بگه؟مطمئن بودم می خوا چی می خوا

صدای بلند به             ستم و با  صدا ب شیدم.. کتاب رو با  شونیم ک ستم رو از کالفگی روی پی د

: بس کن دیگه شتتتهرزاد.. اخه مگه گربه هم می تونه مرف بزنه.. خیاالتی          خودم گفتم

 ...شدیا

گوشیم رو برداشتم و لیست دوستام رو باالپایین کردم.. به اسم بنفشه که رسیدم مکخ          

 کردم.. براش نوشتم: چطوری نکبت ؟ چرا نیستی؟

 ..کن بعد از چند لحظه جواب اومد: نکبت خواهرته.. هستم.. باال سرتو نیگا

 ..خنده ام گرفت.. نوشتم: باالی سرم نیستی.. زیر پامی

 ..جواب اومد: وای وای.. تورو خدا خم نشی منو بخوری
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 ..از جوابن غن غن خندیدم.. نوشتم: گاو عمته بیشعور

 نوشت: اون که بله.. راستی پایه مهمونی هستی؟

 من: اونو که هستم... کی؟

 ..نوشت: فردا

 ... مامانم داره میاد.. می خوام پیشن باشممن: فردا رو نمی تونم.

 ..بنفشه: جدی؟ پس بی خیاک

 .من: خوب تو برو..به من چیکار داری

 ..بنفشه: مهمونی رامکه.. ولن کن.. خودمم موصله اش رو ندارم

داشتم جواب بنفشه رو می نوشتم که یه اس دیگه برام اومد.. اوک جواب بنفشه رو براش 

سر    ستادم و بعد رفتم  سالم قاتل گربه ها...     فر شته بود:  اغ اس دریافتی... روزبه بود.. نو

  شام رو تشریف بیارین خونه ما

چشتتمم به صتتفحه موبایل خشتتک شتتد.. قاتل گربه ها؟ یعنی چی؟.. اب دهنم رو قورت  

دادم... چشمهای همون گربه سیاهه رهر اومد جلوی چشمم... یعنی چی؟.. روزبه چی می 

رد به شور زدن.. یهو موبایل لرزید.. جیغ خفیفی کشیدم و ولن    گفت؟..باز دلم شروع ک 

کردم رو تخت.. اس اومده بود برام.. صتتفحه موبایل تاریک شتتد.. برش داشتتتم و چون   

صفحه.. قاتل            شه.. دوباره اس روزبه اومد رو  شیدم تا باز ب ستم رو روش ک سی بود د لم

ربهه رو ترستتونده بودم اونوقت  گربه ها.. چی شتتده بود مگه.. روزبه دیوونه.. من فقط گ

 ..بهم می گه قاتل.. براش جواب نوشتم: چشم قیم گربه ها.. مزامم میشیم

سر زدم و یه ردیف       شه رو خوندم... به ژله ام یه  سند کردم.. بعد اس بنف با خنده براش 

دیگه درست کردم و روش ریختم... دیگه قرار نبود شام درست کنم بنابراین سر خودم      

ردم تا بابا برستته.. صتتدای تلفن بلند شتتد.. به ستتمت تلفن رفتم و گوشتتی رو    رو گرم ک

 برداشتم

 ...من: الو
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 ...خانم وامدی: سالم شهرزادجون

 من: سالم فریاک جون... خوبید؟ اقای وامدی خوبن؟

 فریاک: خوبه عزیزم.. تو چطوری؟ مامان و بابا خوبن؟

 ...شیممن: خوبن خیلی ممنون.. روزبه گفت که شام مزامم ب

فریاک: مزاممتی نیستتتت عزیزم.. باور کن می خواستتتتم دعوتتون کنم.. ولی زد روژین     

 ...مسموم شد دیگه سرم گرم اون شد

 ..من: اخ اخ جدی؟.. من اصال خبر نداشتم...خوبن ایشاال؟

فریاک: بهتره خیلی ممنون... راستتتتی زنگ زدم بگم اگه کار نداری پاشتتتو بیا باال.. ماهم           

 ...تنهاییم

 ...با خنده گفتم: چشم االن میام

با فریاک خدامافظی کرد ورفتم تو اتاق تا لباستتتم رو عوچ کنم.. روژین خواهر بزرگتر         

روزبه بود.. ازدواج کرده بود و کرج زندگی می کرد..شتتتلوار جین پوشتتتیدم با شتتتومیز     

سی کردم.. هیچی نبود          شونیم رو برر شه اوک پی سمت ایینه رفتم.. مکل همی .  .سفید.. به 

شتم.. موهام رو دم         ست بود.. به قوک مه لقا متی یه نقطه هم ندا سفید و یک د شونیم  پی

اسبی باالی سرم جمع کردم و اراین مالیمی کردم... خوشبختانه انقدر زیبایی داشتم که     

الزم نباشته زیر الیه ضتخیمی از اراین مخفی بشتم.. چشتمای روشتنی داشتتم و پوستت         

 ..فرستادم و باشیطنت گفتم: خودشیفته ب.و.سه سفید.. برای خودم توی ایین

شتتاک و مانتوم رو پوشتتیدم.. موبایل و جاکلیدی رو برداشتتتم... وقتی داشتتتم از خونه می  

بابام گفتم دارم میرم خونه اقای وامدی و شتتتام اونجا دعوتیم.. ستتتوار           رفتم بیرون به 

شدم و رفتم طبقه باال.. در وامد اقای وامدی رو زدم..     سور  سان بعد از چند دقیقه روزبه  ا

در رو باز کرد.. با دیدن من هین بلندی کشید و در رو دوباره بست.. چشمام گرد شد و       

 ..گفتم: چیکار می کنی روزبه.. در رو باز کن

 ..روزبه از پشت در گفت: نه تو اومدی ما رو بکشی.. تو رو خدا منو نکن
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اگه در رو باز کنی کاری به کارت  از لحنن خنده ام گرفت با دست روی در زدم و گفتم:

 ...ندارم

 در اروم باز شد.. روزبه از الش نیگا کرد و گفت: قوک؟

 ..من: قوک

شام رو درمی اوردم که روزبه گفت:       شتم کف شدم.. دا با خنده در رو باز کرد.. وارد خونه 

 ولی شهرزاد خدایین گربه بیچاره رو چیکارش کرده بودی اونجوری خشک شده بود؟

 خوردم... با بهت به روزبه نگاه کردم و گفتم: چی؟جا 

 ..با خنده گفت: قیافه شو.. بیا تو

 ...دستن رو گرفتم و کشیدم وگفتم: درست بگو ببینم چی شده روزبه

 ...فریاک جون اومد به استقبالم

 ..فریاک: سالم شهرزاد جون .. خوش اومدی

ست روزبه رو رها کردم و با لبخندی   سابی     با دیدن فریاک د سالم فریاک جون.. م گفتم: 

 ..تو زممت افتادین ها

 فریاک: نه خواهن می کنم..طوری شده؟

به جای من روزبه گفت: اون گربه ای رو که دیدیم.. اقای رمیمی داشت می نداختتن تو 

 ..سطل اشیاک

 ..فریاک: خوب

 ..روزبه به من اشاره کرد و با خنده گفت: دست پخت خانومه

 ...بود.. فریاک گفت: چی می گی واسه خودتاب دهنم خشک شده 

 من: مطمئنی همون گربه بود؟

 روزبه : مگه چند گربه سیاه داریم تو این محله؟

 ..فریاک: چی شده اخه بگین به من
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روزبه: هیچی بابا.. سر رهر که اومدم خونه شهرزاد یه گربه ای رو جلوی خونه پخ کرد..    

 ...ارکینگ مردههمون گربه ای که اقای رمیمی گفت تو پ

 ...بعد چشمامو به طرف من ریز کرد و گفت: قاتل

یه جوری شتتتدم.. نه به خاطر قاتل گفتن روزبه... اصتتتال از رهر که گربه رو دیده بودم             

 دلشوره گرفته بودم.. فریاک با بی خیالی گفت: خوبه توام... واسه خاطر یه پخ مرده؟

 ..دیگه مادر منروزبه ابروشو باال داد و گفت: زهره ترک شده 

سرت           سربه  شهرزاد جون.. داره  شت من و گفت: بیا  شت پ ستن رو گذا فریاک جون د

یه پخ بود دیگه گربه ای                به  نا  گه ب تا جون داره.. ا می زاره.. از قدیم گفتن گربه هفت 

 ...نباید تواین شهر زنده می موند

شدم..راس می گفت.. با یه پخ کردن که گرب  شالم با مرف فریاک کمی اروم    ه نمی مرد...

رو از روی سرم برداشتم و گفتم: روژین چطوره فریاک جون؟.. من نمی دونستم مسموم      

 ...شده

فریاک:بهتره.. گویا سرکارش شیرینی میارن اونم مونده بوده... یه خرده مالن رو بد می 

 ..کنه

 ..من: متما سرفرصت بهن یه زنگ می زنم

 ..ایی بریزم براتفریاک: لطف می کنی عزیزم.. بزار یه چ

 ..به طرف اش زخونه رفتم و بوکشیدم

 ..من: وای فریاک جون چه کردی... دستت درد نکنه

 ..فریاک در مالی که چایی می ریخت گفت: کاری نکردم عزیزم

 روزبه: میای بریم اتاق من؟

 ..من: اره

م خاصی   ت فنجون چایی رو از دست فریاک گرفتم و با روزبه رفتم تو اتاقن... اتاق روزبه 

نداشت.. البته بیشتر به خاطر درهم برهمی بود که هیچی ازش معلوم نمی شد.. یه تخت     
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کرم رنگ داشتتت یه میزتحریر که همیشتته خدا شتتلوغ و پر از کاغذ و کتاب بود.. روی    

زمین هم که خدا رو شکر... پر از اشیاک بود.. تنها چیزی که تو اتاق روزبه مرتن و تمیز    

 ...بود لباساش بودن

 ..من: این اتاق تو رنگ مرتن بودن به خودش می بینه؟

فت: اوهوم..            باز کرده بود ستتترش رو تکون داد وگ مدش رو  که در ک مالی  به در روز

 ..میبینه

 ...بعد سرش رو تکون داد و گفت: اون ماسماسک رو روشن کن تا من بیام

 ...به سمت لپ تاپ اپلن رفتم و گفتم: این ماسماسک نیست... عروسکه

 ..روزبه یه سی دی از کمدش بیرون اورد و گفت: اره.. منم اهل عروسک بازی؟

 ...خندیدم و گفتم: این چی هست؟

 ...روزبه سی رو به طرفم گرفت و گفت: باز کن می فهمی

 ..سی دی رو از دستن گرفتم و تو درایو گذاشتم

 ..مامان گره روسرین رو شل کرد و گفت: اخین.. باالخره برگشتم

پشتتت رک به ستتمت مامان برگشتتت و ولی چیزی نگفت.. نمی دونستتتم به مامان چی    بابا

بگم؟.. نمی تونستم بگم خوش گذشت... واسه خوشگذرونی نرفته بود.. رفته بود تکلیف      

زمینی رو که از پدرش به ارث رستتیده رو روشتتن کنه... زمینی که خواهر و برادراش می 

 ..... صدای مامان منو از فکر دراوردخواستن از چنگن دربیارن... به خاطر من

 من: بله؟

 مامان: می گم دیشن رفته بودین خونه فریاک؟

 ..من: بله زنگ زدن دعوت کردن

 ..بابا: البته از اوک تا اخر شهرزاد و روزبه رفته بودن تو اتاق و موقع شام بیرون اومدن

اد من کتهای پروژه شتتو دبا گالیه گفتم: بابا.. فکر می کنی گپ می زدیم؟ به خدا تمام اف

 ..درست کنم
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 مامان سرش رو تکون داد.. سرم رو بردم جلوتر و گفتم: خوب چه خبرا؟

 ..مامان نگاهی به بابا انداخت.. معنی نگاهن رو می فهمیدم... گفت: هیچی .. سالمتی

شده امروز          شگاه چه خبر؟ چی  صحبت رو عوچ کرد و گفت: از دان سریع موضوع  بعد 

 نرفتی؟

 ..امی تکیه دادم و گفتم: امروز جمعه اس مامانبه ار

 ...مامان ابروشو باال داد و گفت: راس میگی.. اصال مساب روزا از دستم در رفته

ست.. تا خونه دیگه مرفی بینمون رد و           شو ب شما صندلی و چ سرش رو تکیه داد به  بعد 

سیدیم خونه.. بابا م       سته اس..ر ستم مامان چقدر ذهنن خ شد..می دون شین رو ت بدک ن و ا

 ..پارکینگ خونه نگه داشت و پیاده شدیم.. سعی کردم مامان رو از اون مالت دربیارم

من: مامان دکتر فتامی می گه اگه رو این پروژه ام کار بکنم یه طرخ فوق العاده ای از            

 ..اب درمیاد

 مامان: جدی؟.. همین فکری که تازگی ها داری؟

دیمی روستتتتایی رو به معماری نوین ربط بدم.. چند  من: اره... می خوام معماری بناهای ق 

 ..تا هم نقشه اماده کردم.. ولی هنوز نشونشون ندادم

 ...بابا چمدون مامان رو از صندوق عقن ماشینن اورد بیرون

 مامان: افرین دختر خوشگلم.. متما موفب می شی... مگه نه مسام؟

زم... می دونی شتتهرزاد.. ما بابا در صتتندوق عقن رو بستتت و گفت: متما همینطوره عزی 

 مردا رو جون به جون کنن از کارمون مرف می زنیم.. مگه نه فرشته؟

مامان به بابا چشتم غره ای رفت و من خندیدم.. مامان هم لبخندی زد... می دونستتم بابا   

 .. چقدر عاشقشه.. به سمت اسانسور رفتیم و سوار شدیم

 ..مامان: وای خونه چقدر خوبه

 ...ه دوش بگیر خوب استرامت کن... ناهارمون ماضرهبابا: برو ی

 ...مامان:جدی؟
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 شده... کی ماضر کردین؟ 1به ساعتن نگاه کرد و گفت: تازه ساعت 

 ..من: من صبح زود اماده کردم مامان

 ...ید و گفت: دست دختر گلم درد نکنهب.و.سمامان گونه ام رو 

شحالی مامان رو می دیدم دیگه هیچی برام   شت..اینکه بقیه در مورد  وقتی خو اهمیت ندا

من چی فکر می کردن چه قکتتاوتی داشتتتن... مامان رفت تا دوش بگیره... تو اون فاصتته  

هار                 نا عد از  تا ب گذاشتتتتم  باره تو یخچاک  ندم دو له رو برگردو یدم و ژ زود میز رو چ

 ...بخوریم

  ...مامان: وای دستت درد نکنه عزیزم چقدر زممت کشیدی

 ..مامان.. کاری نکردم من: زممتی نیست

ستادمن تو اتاق تا      ست به ررفا بزنه..فر بعد از اینکه ناهار خوردیم اجازه ندادم مامان د

صمیم گرفتم        شویی چیدم و ت سترامت کنه.. بابا هم اخبار نگاه میکرد.. ررفا رو تو ررف ا

ستم  ن دیه سری به نقشه هام بزنم تا مامان بیدار بشه.. لپ تاپم رو روشن کردم و همزما

رو به پیشتتونیم کوبیدم... همین چند روز پین ویندوزم رو عوچ کرده بودم و نرم افزار  

3D MAX دست روزبه بود.. باید نسبن می کردم.. پاشدم و مانتو شالم رو برداشتم.. 

 بابا: کجا میری؟

 

 ..ام دست روزبه می رم ازش بگیرم کار دارم 3D MAXمن: سی دی

 ؟بابا: اخه امروز خونه ان

 ..من: روزبه باید باشه.. می گفت می خواد بشینه رو پروژه اش کار کنه

از خونه خارج شدم و با اسانسور رفتم طبقه باال... زنگ خونه شون رو زدم... کسی جواب       

نداد. ای بخشتتتکی شتتتانس.. خونه نبودن؟.. موبایلمم با خودم نیاورده بودم زنگ بزنم..         

. دوباره زنگ درشون رو زدم.. خونه نبودن.. برگشتم  اصال چرا قبل از اومدن زنگ نزدم..
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تا برم پایین که یهو در استتتانستتتور باز شتتتد و روزبه پرید بیرون.. از دیدن قیافه روزبه            

 ...چشمام چهارتا شد و بهتم برد.. جلوی لباسن پر خون بود

 با ترس گفتم: چی شده روزبه..چرا اینجوری شدی؟

 ...نیست.. خون دماغ شدمروزبه دست پاچه بود.. گفت: طوری 

 با نگرانی گفتم:خون دماغ شدی؟

روزبه: اره.. از صبح زیر افتاب بودم.. االن یهویی خون دماغ شدم... برگشتم خونه لباسام     

 ..رو عوچ کنم

 بعد سریع به سمت در رفت و گفت: تو اینجا چیکار می کنی؟

 ...رو ازت بگیرم 3D MAXگفتم: اومده بودم نرم افزار 

  ..در رو باز کرد و گفت: بیا تو روزبه

شلوارش        سرمه این پر از خون بود..متی روی  شرت راه راه ابی و  رفتم تو.. جلوی تی 

هم چکیده بود.. ستتتریع تی شتتترتن رو از تنن دراورد و رو زمین انداخت.. پستتتره بی 

نه انگار که من اونجا بودم.. ستتتریع رومو برگردوندم... روزبه رفت تو             شتتتعور.. انگار 

 ...ممومشون... از همونجا گفت: شهرزاد.. برو تو اتاقم سی دیتو بردار

 گفتم: باشه... کجا می زاری سی دی هاتو؟

 ..صدای دوش اب اومد..روزبه : یا رو میزمه یا تو کشوی میزم.. بگردی پیدا می کنی

کاه چطور می تونستتتت          بار  خه من تو این ان کاره بود.. ا بازار م تاقن.. پوف..    مرفتم تو ا

ستتوزن پیدا کنم؟.. به طرف میزش رفتم و ستتی دی های میز رو گشتتتم.. بین اونا نبود..   

کشتتوی میزش رو باز کردم.. بدتر از روی میزش بود.. با هزار بدبختی باالخره ستتی دیم  

رو پیدا کردم.. خوشتتبختانه تو کاورش بود وگرنه من می دونستتتم و روزبه.. تا برگشتتتم  

م روزبه با یه موله دورش ایستتتتاده جلوی در.. هینی گفتم و        که از اتاق برم بیرون دید   

 ...پشتم رو کردم بهن

 روزبه: چی شد؟
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 ..با مرص گفتم: روزبه.. اخه اینجوری میان تو؟

 با شیطنت گفت: چرا مگه اتاق توئه اینجا؟

وارد اتاق شد.. سعی می کردم پشتم بهن باشه.. گفتم: نه ولی خوشم نمیاد یکی با موله       

 ..اشهجلوم ب

 ...روزبه: باشه بابا.. من عجله دارم وگرنه بهت می گفتم از اتاق بری بیرون

 خواستم از اتاق خارج شم که روزبه صدام کرد: شهرزاد

 ...بدون اینکه برگردم گفتم: بله

 ..روزبه: به مامان اینا چیزی نگی ها.. نمیخوام نگران بشن

 ...گفتم: باشه بابا

شر  صدای بلند گفتم: روزبه  از اتاق رفتم بیرون..تی  تن مچاله روی زمین افتاده بود.. با 

 ...تی شرتت رو می ندازم تو لباسشویی

 ..روزبه:باشه

خم شتتدم و تی شتترت رو با اکراه از رو زمین برداشتتتم.. یهو انگار منو برق گرفت.. تی  

شتتترت رو وک کردم.. متما به این خاطر بود که پاهام رو روی فرشتتتهای دستتتتبافت می 

دم.. دوباره خم شدم و تی شرت رو برداشتم.. یه مالی شدم..امساس کردم چشمام        کشی 

شمام رو        شد..چ شون دارم ولی نمی  سعی می کردم به زور باز نگه داره رو هم می افته.. 

بستم..توی تاریکی دوتا نقطه زرد دیدم... بزرگتر و بزرگتر می شدن.. انگار به طرفم می 

ز کنم ولی نمی تونستتتم..یهو همه تاریکی پر از نور زرد اومدن..میخواستتتم چشتتمام رو با

شد.. چشمام رو تا مد ممکن باز کردم.. خدایا این دیگه        شد.. بعد انگار قفل چشمام باز 

چی بود.. تی شتتتریتی که تو دستتتتم بود.. بازش کردم.. به لکه های خون خیره شتتتدم..        

ایا داشتتتم دیوونه می امستتاس کردم دارن مرکت می کنن.. قلبم به شتتدت می زد.. خد 

ستم چشم ازشون          شدم.. میزم قفل کرده بود.. لکه های خون به هم چسبیدن.. نمی تون

یدم..          به زور نفس می کشتتت که خون روزبه رو دیدم... خودش بود..  بردارم... یهو بین ل
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به خودم           با تکون دستتتتی  ید... باور نمی کردم.. فکم می لرز که می دیدم رو  چیزی رو 

 ..ه بود.. بوی عطرش رفت زیر دماغم.. با تعجن داشت منو نگاه می کرداومدم.. روزب

 روزبه: شهرزاد.. چرا اینجوری می کنی؟.. به تی شرتم چرا زک زدی؟

سریع تی شرت رو دستم قاپید و برد تو اش زخونه انداخت تو لباس شویی... هنوز میزم      

 ..داشت چیزی رو که می دید رو تحلیل می کرد

 ز ته چاه در می اومد گفتم: دعوا کردی؟به صدایی که ا

روزبه جا خورد و برگشت طرفم.. جرات بیشتری پیدا کردم و گفتم: دعوا کردی.. خون    

 ..دماغ نشدی.. با مشت زدن تو دماغت

سریع خودش رو جمع کرد و گفت: چی داری    ماال نوبت روزبه بود که دهنن باز بمونه..

 ..می گی؟. دعوا چیه

 ..رفت تو اتاقن .. پشت سرش رفتم و گفتم: دروغ نگو.. خودم دیدم از کنارم رد شد و

 ...روزبه سریع به طرفم برگشت و گفت: تو از کجا دیدی؟ تو که اونجا نبودی

بهن نگاه کردم.. فهمید سوتی داده.. با انگشت شستن چونه اش رو مالید.. گفتم: پس       

 ..دعوا کردی

 ردم.. ولی تو از کجا فهیدی؟ از تو تی شرتم؟روزبه به چشمام زک زد و گفت: اره دعوا ک

تازه انگار به خودم اومدم... روزبه با چشتتمای منتظر داشتتت نگام می کرد... گفتم: من..   

 ..من

  ..روزبه یه قدم به سمتم اومد

 ..سریع عقبگرد کردم و بلند گفتم: نیا روزبه... جلوتر نیا

شون انداختم ب  شدم و در رو       نفهمیدم چطور خودم رو از در خونه  سور  سان سوار ا یرون..

شده بود و نفس نفس میزدم..           شمام گرد  سور نگاه کردم... چ سان ستم... به ایینه توی ا ب

متی تو ایینه زرد رنگ استتانستتور هم معلوم بود رنگم پریده.. من دیدم.. کامال واضتتح...  

تو دماغ  می دیدم... یه مرد گنده الت با مشتتت زد  HD انگار داشتتتم یه فیلم با وضتتوح 
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روزبه و خون از دماغن فواره زد... اه.. این استتانستتور لعنتی چرا راه نمی ره... دکمه رو  

شماره   شم..         7نزده بودم..  سهای عمیب بک سعی کردم نف شار دادم و مرکت کرد..  رو ف

سور          سان شده بودم... چنین چیزی امکان نداره.. ا شده بودم.. اره خیاالتی  متما خیاالتی 

استتانستتور رو باز کردم و رفتم بیرون... هنوز زانوهام می لرزید.. پستتت در  ایستتتاد.. در 

خونه ایستتتادم و نفس عمیب کشتتیدم.. مامان و بابا نباید منو با این ریخت ببینن... ممکنه  

خل.. ستتترکی تو            باز کردم و رفتم دا مد اروم در رو  جا او مالم  که  بد کنن.. کمی  فکر 

سی نبود.. تلویزیو      شیدم...ک شیمن ک ستم..   ن ن هم خاموش بود.. اروم رفتم تو و در رو ب

صدایی       سمت اتاقم مرکت کردم.. که  صدایی نمی اومد ..متما بابا خوابیده بود.. اروم به 

شون گوش بدم.. تو تربیت من چیزی به       ستم به مرف شنیدم.. نمی خوا از اتاق مامان اینا 

سم فالگوش وایسادن نبود.. مخصوصا برای مامان و بابا...      سمم کنجکاو   ا شنیدن ا   ولی با 

شدم.. اروم به سمت اتاقشون رفتم.. الی در یه خرده باز بود و می تونستم صداشون رو        

 .بشنوم

 ...مامان: منم گفتم این زمین سهم منه.. بهم بدین دیگه به بقیه اش چیکار دارین

..  رزادبابا: عزیزم من که بهت گفتم صتتتدبرابر این زمین رو هم به تو می دم هم به شتتته    

 ...امتیاجی نداریم چرا به خاطر یه تیکه زمین اعصابتو خرد می کنی

مامان: نه بحخ تیکه زمین نیستتت.. بحخ این بود که نمی خواستتتم جلوشتتون کم بیارم..   

 ...نمی خوام فکر کنن به خاطر شهرزاد می تونن بهم سرکوفت بزنن

خاله   یعنی می دونستم.. دشمنی لبم رو گزیدم... فکر می کردم چنین اتفاقی افتاده باشه..

 ..هام و دایی هام با مامانم کامال معلوم بود.. از همون روز اوک

 ..بابا: ماال اینا رو وک کن... کبیری اومده بود پیشم

 مامان: خوب؟

بابا: هیچی... یه دو ستته باری مرف پستترشتتو پین کشتتید و رامبد جان رامبد جان کرد..  

 ..مت گرفته و اینااینکه فرانسه درس خونده و اقا
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 مامان: همین؟

شه...           شنا ب شهرزاد ا سرش با  شو یه طوری پیچوند که انگاری می خواد پ بابا: نه .. مرفا

 ..هی گفت دختر تو به اون خانومی.. خوشگلی.. هنرمندی

 مامان: تو چی گفتی بهن؟

شگاهشه.. فکرو ذکرشم درسشه.. یه جو         شهرزاد فعال درگیر دان ی  ربابا: هیچی... گفتم 

 ..دست به سرش کردم دیگه

مامان: اخه چرا.. خانواده کبیری که ادمهای خوبین.. چرا دست به سرشون کردی.. شاید     

 ..واقعا پسر خوبی باشه

شون نگفت..           شه که به سم.. نمی شون می تر ستم.. نمی دونم.. از عکس العمل بابا: نه نتون

دلن به درد میاد.. در ضمن    میشه؟.. یهو یه مرفی می زنن یه کاری می کنن.. این دختر 

 ..سالشه... هزار تا موقعیت بهتر از این می تونه براش پین بیاد 20شهرزاد هنوز 

به هی  کس           های بهتر از این می تونیم نگیم؟..  به موقعیت مان: موقعیت بهتر از این؟  ما

  ساک دیگه چی؟..  5نمیشه مرفی زد.. شهرزادم االن بیست سالشه.. دو ساک دیگه چی؟..       

نمیشتته که همن پین خودمون نگهن داریم.. باالخره یه روزی می خواد ازدواج کنه یا 

 نه؟

 ..بابا: نمی دونم..نمی دونم.. ماال تا اون موقع

شنیدن و          صدای گریه ام در نیاد... به خاطر من چیا می  شتم تا  ستم رو روی دهنم گذا د

سرم بستم.. خودم رو روی   دم نمی زدن.. سریع خودم رو به اتاقم رسوندم و در رو پشت

شتم..مامان تقه ای به در زد و گفت:       سرنوشتی بود که من دا تختم انداختم.. اخه این چه 

 شهرزاد.. اینجایی دخترم؟

خودم رو به خواب زدم..درباز شتتتد و مامان اومد تو.. ستتتعی می کردم عادی باشتتتم که          

د و از اتاق رفت بیرون..  یب.و.س نفهمه.. دستن موهام رو نوازش کرد.. بعد پیشونیم رو   

 ..اونقدر گریه کردم که خوابم برد... با تکون دستی از خواب بیدار شدم
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  مامان: پاشو شهرزاد جان.. پاشو

 ..دستی به موهام کشیدم.. مامان: پاشو بیا یه چایی بخوریم باهم

  ..من: چشم مامان جان

داشتم تختم رو مرتن می کردم   مامان بلند شد و از اتاق بیرون رفت.. از جام بلند شدم..   

شته بود: پایه ای           شه بود..نو شد.. باز کردم.. بنف شیم بلند  صدای زنگ اس ام اس گو که 

 فردا بعد دانشگاه بریم جمشیدیه؟

اوک خواستتتم بگم نه ولی فکر کردم شتتاید بهتر باشتته برم... می خواستتتم راجع به اینا      

 ..ره پایه ام.. من ماشین میارمباهاش صحبت کنم.. باید بهن می گفتم.. نوشتم: ا

 ..صبح با صدای مامان از خواب بیدار شدم

 ..مامان: شهرزاد جان پاشو.. دانشگاهت دیر میشه

از جام بلند شتتدم و رفتم جلوی ایینه.. موهای بلندم رو شتتونه زدمو با گیره باالی ستترم   

تم  وشیدم.. داش  جمع کردم.. شلوار مشکیم رو پوشیدم و به خاطر گرمی هوا یه تاپ ابی پ   

به اتفاقات دیروز فکر می کردم.. واقعا عین یه خواب می اومد.. شاید واقعا خیاالتی شده    

بودم.. باید به بنفشتته می گفتم یا نه؟.. به طرف دستتتشتتویی رفتم... بین گفتن و نگفتن    

 ...درگیر بودم.. در دستشویی رو گرفتم.. قفل بود

 ..بابا: االن میام بیرون

 ...من: باشه

ستیمون          ساک دو ستم بود..تو این دو  شه... بهترین دو اره باید می گفتم.. کی بهتر از بنف

هیچی رو ازش مخفی نکردم... البته به جز همون موردی که همه مون ستتتعی می کردیم    

 ..فراموش کنیم.. بابا از دستشویی اومد بیرون

 ..من: صبح به خیر بابا

 ..بابا: صبح به خیر عزیزم
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شدم... کنار دستشویی دستماک کاغذی مچاله شده ای بود.. باز بابا موقع       وارد دستشویی   

شتتیو صتتورتن رو بریده بود.. پوفی کردم... چرا بابا عادت نداشتتت دستتتماک کاغذی رو 

 ...بندازه ررف اشیاک؟.. دستماک کاغذی خونی رو برداشتم

ز دستشویی    انداختمن تو سطل اشیاک... صورتم رو شستم و دندونامو مسواک زدم... ا        

اومدم بیرون و رفتم تو اتاقم.. ضدافتابم رو زدم به صورتم.. همزمان چشمم به پیشونیم       

بود.. تو بچگیم یه ماه گرفتی به شتتکل منحنی رو پیشتتونیم داشتتتم... واستته همین مامان   

فت.. متی           که از بین ر که بزرت شتتتدم ل هامو چتری می زد ولی کم کم  همیشتتته مو

د... گاهی اوقات جاش قرمز میشتتتد ولی ستتتریع از بین می     کوچکترین انری ازش نمون 

رفت.. این راهر و غاین شدنها بیشتر مساسم می کرد.. دوست نداشتم اون ماه گرفتگی  

رو کستتی ببینه... برای دختری مکل من که پوستتت عالی داشتتت و خیلی هم بهن اهمیت  

شایند نبود... اراین کردم و کیف و کتاب    صال خو شتم و از اتاق می داد این لکه ا م  امو بردا

شت روی تردمیل می دوید.. با وجود اینکه   شت       50اومدم بیرون... مامان دا سن دا ساک 

  ..ولی ورزش می کرد و همین باعخ شده بود جوونتر از سنن نشون بده.. خیلی جوونتر

 ...من: صبح به خیر مامان جونم

 ...صبحونه تو بخورسرعتن رو کم کرد و گفت: صبح تو هم به خیر عزیزم...برو 

لیوان اب پرتقاک رو از رو میز غذا خوری برداشتتتتم... بابا داشتتتت برای خودش لقمه می 

 گرفت.. مامان از تردمیل اومد پایین و گفت: چرا چیزی نمی خوری؟

 ..من: همین اب پرتقاک کافیه

 ..مامان: نه عزیزم.. بشین قشنگ صبحونه ات رو بخور

 ..نه دیرم شده مامان به ساعتم نگاه کردم و گفتم:

 ..مامان سریع یه لقمه پنیر و گردو برام گرفت و گفت: بیا تا ماشین بخور

 ..یدم و گفتم: مرسی خدامافظب.و.سصورتن رو 

 ..مامان: خدامافظ
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از خونه بیرون اومدم و ستتوار استتانستتور شتتدم.. لقمه ای رو که مامان برام گرفته بود رو  

شتم تو دهنم و جویدم.. تو ای  سور باز مقنعه ای م رو مرتن کردم..اومدم تو    گذا سان ینه ا

پارکینگ.. به ستتتمت ماکستتتیمای مشتتتکی رنگم رفتم که مامان و بابا به خاطر قبولی تو               

دانشگاه برام خریده بودن.. ریموت رو زدم و کیفم همراه نقشه ها رو گذاشتم رو صندلی  

رو خودم مس کردم...  کنار راننده ... داشتتتتم ستتتوار می شتتتدم که ستتتنگینی نگاهی رو 

برگشتتتم.. روزبه بود.. داشتتت با دقت منو نگاه می کرد.. متی ستتالم هم بهن ندادم...     

یعنی فکر می کنه دیوونه شتتدم؟.. ستتریع ستتوار شتتدم و ماشتتین رو روشتتن کردم و از     

پارکینگ خارج شتتدم... دوستتت نداشتتتم اصتتال فکر کنم راجع به من چی فکر می کنه...   

  ...ین رو روشن کردم... صدای سیاوش قمیشی تو ماشین پیچیددست بردم و ضبط ماش

 ...فرشته اومدی از دور چطوره ماک و اموالت

صتتتداش همیشتتته بهم ارامن می داد.. اصتتتال اهل اهنگ های به قوک مامان این دین         

نبودم.. همیشه اهنگهای مالیم... نفس های عمیب می کشیدم که مالم بهتر بشه... کالس      

ز بناهای تاریخی بود... درس مورد عالقه ام... اصتتتال من عاشتتتب بناهای  اولم برداشتتتت ا

تاریخی بودم... یادمه یه بار که با مامان و بابام رفتیم مشهد خونه مادربزرت و پدربزرگم  

از خونه شون دک نمی کندم ولی خوب... دیگه بعد از اون نشد که بریم... خاله ها و داییم  

بودن... بابام هم از اون موقع اجازه نداد بریم مشتتتهد..  بدجوری دک مامانم رو شتتتکونده

این دفعه هم استتتتکنائا مامان رفت...نزدیک دانشتتتگاه یه جا پارک پیدا کردم و کیف و               

شکده باال می          شکد معماری رفتم... از پله های دان سمت دان شتم و به  شه هام رو بردا نق

 ...بهشتیانرفتم که صدایی من رو به خودم اورد: شهرزاد... خانم 

 ..پوفی کردم و به مزدک برگشتم..من: بله

 با اون لبخند به قوک بنفشه ادمکشن به سمت من اومد و گفت: سالم.. خوب هستید؟

 ..اخمی کردم و خشک گفتم: ممنون.. بفرمایید

 ...مزدک: مهمونی رامک نیومدی... نگران شدم
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که اینقدر خودش رو به  یعنی دوست داشتم خفه اش کنم.. نمی دونم چه اصراری داشت    

من بچسبونه.. از پسرهای کنه بیزار بودم.. مخصوصا اینکه امساس نزدیکی و صمیمیت         

 ..هم باهام بکنه... خیلی جدی گفتم: کار داشتم.. فعال

شم به ررف کالس رفتم.. واال اگه یکی با من اینجوری رفتار    بدون اینکه منتظر مرفن ب

نگاه نمی کردم این پسره چه رویی داشت خدا می    می کرد می رفتم و پشت سرم رو هم  

دونه... داخل کالس شتتدم.. به بچه ها ستتالم کردم و ستتر جای همیشتتگیم که کنار پنجره  

بود نشتتستتتم... کیفم رو رو صتتندلی کناریم گذاشتتتم تا بنفشتته بیاد... کتابم رو از کیفم    

 ...دراوردم و داشتم ورقم می زدم که یهو صندلیم کناریم ترکید

 ..نفشه: سالمب

 ..دستم رو روی قلبم گذاشتم و گفت: سالم و مرچ ..ترسیدم

 ..بنفشه با نین تا بنا گوش باز گفت: اخه دیدم خیلی تو بحر کتابی گفتم یهو غرق نشی

 ..کتاب رو بستم و گفتم: نمیشم

چشتتمم به مزدک افتاد که با همون لبخند و غرور مستتخره اش وارد کالس شتتد.. بنفشتته 

 ..روم گفت: به به... مزدور خانم که اومدنبرگشت و ا

 ..زیرلن گفتم: بره گمشه

 بنفشه سرش رو اورد نزدیکم و گفت: چی شده؟

 ..گفتم: صبحی گیر داده بود که چرا مهمونی رامک نیومدی من نگران شدم

بنفشه لباشو جمع کرد و گفت: الهی.. نگران شده؟.. برای همین یه دقیقه نمی نشست و        

 ؟همن وسط بود

 ابروم رو باال دادم و گفتم: مگه اونجا بودی؟

 ..بنفشه سرش رو تکون داد و گفت: نه..ستاره بهم گفت

 ..من: اها
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تا خواستتتم چیزی بگم استتتاد فتامی وارد کالس شتتد.. کتاب رو باز کردیم و مشتتیوک     

شدیم..تا اخر ساعت فقط جزوه نوشتیم و سواک کردیم.. بعد از اون هم من درس انقالب  

می داشتتتم... بنفشتته رستتما ستترکالس خوابیده بود... البته با اون استتتاد دیازپام مب  استتال

 ..داشت... بعد از کالس با بنفشه به سمت ماشینم رفتیم

 ..بنفشه: مرسی که قبوک کردی ... دلم داشت می ترکید

 ..گفتم: خواهن می کنم .. خودمم می خواستم باهات مرف بزنم

 بنفشه : طوری شده؟

 ...ن رو باز کردم و گفتم: بشین تا بگمدر ماشی

 ...نشستیم تو ماشین.. بنفشه در مالی که کمربندش رو می بست گفت: نگران شدم

 ..گفتم: نه بابا طوری نیست.. فقط بزار برسیم تا بگم

سایه بیلی       شه مرف زد...از در و دیوار و مد و هم شیدیه رو بنف تمام طوک رانندگی تا جم

ن رو پارک کردم و وارد جمشتتیدیه شتتدیم... عاشتتب فکتتای     شتتون و برادرش.. ماشتتی 

پردرخت و ارومن بودم.. یه گوشه پیدا کردیم.. بنفشه پرید رو سکو و گفت: خوب بگو 

 ..ببینم چی می خواستی بگی؟

کیفم رو کنارم گذاشتتتم .. االن باید چطوری بهن می گفتم که فکر نکنه دیوونه شتتدم..   

  ..نفس عمیقی کشیدم

 ..زادی.. من منتظرمابنفشه: شهر

 با نگرانی بهن نگاه کردم و گفتم: قوک میدی فکر نکنی من دیوونه شدم؟

 بنفشه جدی شد و گفت: اره.. مگه چی شده؟

 ..من: بنفشه .. من.. من یه چیزایی می بینم

  ..بنفشه اخم ریزی کرد و گفت: مکال چی؟

 ..کالفه شده بودم..گفتم: نمی دونم.. یه چیزایی

 ..ه چی دیدی مکال؟.. کجا دیدی؟ قشنگ تعریف کنبنفشه: اخ



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

30 

 

 ...من: روزبه رو می شناسی دیگه

 ..بنفشه: اره.. همون همسایه تون..خوب

شده؟..       سن پر خونه.. گفتم چی  سی دی ازش بگیرم.. دیدم جلوی لبا من: دیروز رفتم 

  گفت خون دماغ شدم.. ولی بنفشه دست به تی شرتن که زدم دیدم خون دماغ نشده...      

 ..دعوا کرده... با مشت زدن تو دماغن

 بنفشه چشماش رو ریز کرد و گفت: چی؟

 ..گفتم: با مشت زدن تو دماغن.. دیدم.. یه مرد با مشت زد تو دماغن

 بنفشه: همه اینا رو تو تی شرتن دیدی؟

شه          شه بنف سبیدن به هم تو اون دیدم... باورت نمی  شرتن چ من: اره.. خونهای رو تی 

 ..دخیلی واضح بو

شو داد باال.. کالفه گفتم: چرا اینجوری نیگام        شماش رو ریز کرد و یه تای ابرو شه چ بنف

 می کنی؟ فکر می کنی دیوونه شدم؟

 بنفشه: نشدی؟

 ...گفتم: نه... روزبه واقعا دعوا کرده بود... خودشم فهمید

شده بعد     شه: یعنی چی؟ یعنی روزبه دعوا کرده بود بعد به تو گفت خون دماغ  و تو تبنف

 تیشرتن دیدی که یه مرد زدش؟

 ...من: اره

 ...بنفشه لن ورچید و گفت: با عقل جور درمیاد

 ..با تعجن گفتم: چی؟

بنفشه: با عقل جور درمیاد خوب... با اون همه رمان مزخرفی که تو می خونی و سریالهای  

 ..عجب وجب که به اسم زبان نگاه می کنی خوب معلومه خل میشی

 ...کردم و گفتم: مسخره ام می کنی؟.. دارم جدی می گمچشمام رو ریز 

 ...بنفشه خندید و گفت: بسه بابا توهم زدی
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 ...با استیصاک گفتم: وای بنفشه به خدا دیدم

سر رفتیم          شهرزاد یادته پارساک بعد از امتحانات یه  بنفشه تو چشمام نگاه کرد و گفت: 

 ...شیراز؟

  ...من: اره

 بد دیدی هی اصرار کردی پیشونیم قرمز شده؟ بنفشه: یادته اونجا خواب

 ...اب دهنم رو قورت دادم و گفتم: جدی قرمز شده بود بنفشه

شده بود.. این      صابته... کجاش قرمز  شه بدون توجه به مرف من گفت: باور کن از اع بنف

 ...چند وقته استرس خیلی کشیدی

 ...عصبانی شدم و گفتم: یه بارکی بگو داری دروغ می گیری دیگه

 ...بنفشه: نه بابا دروغ چیه... من می گم

صمیمی من هستی و با این ماک مرف منو       مرفن رو قطع کردم و گفتم: نه .. تو دوست 

 ...باور نمی کنی

پشتم رو به بنفشه کردم.. بنفشه نزدیکم شد و گفت: شهرزاد به خدا منظورم این نبود...       

 ..ه؟اخه تو می گی دیدی که یکی روزبه رو کتک زد ار

 ...من: اره.. خود روزبه هم منکر نشد

 ..بنفشه: خوب تاماال چند بار این اتفاق افتاده؟

 ..با بهت به سمتن برگشتم و گفتم: چی گفتی؟

 بنفشه: خوب چند بار تا ماال اینجوری شدی؟

 ...به فکر فرو رفتم.. اروم گفتم: هیچوقت

 بنفشه: هیچوقت؟ یعنی تاماال اینجوری نشده بودی؟

 ...رو تکون دادم و گفتم: نهسرم 

بنفشتته: خوب اصتتال بیا فرچ رو بگیریم که دفعه اوک بود که چنین اتفاقی افتاد... ممکنه   

 دفعات بعد تکرار بشه... چی شد که اینجوری شد؟
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 ...من: خوب من تیشرت روزبه رو برداشتم.. بعد یهو اینجوری شدم

 بنفشه: قبل تی شرت چی؟.. مالت خوب بود؟

 ..گفتم: اره.. اره...خوب بودم متفکرانه

 ...بنفشه: خوب.. پس هرچی هست ماک بعد تیشرته

 ..من: خوب

 بنفشه: گفتی خونا به هم چسبیدن؟

 ..من: اره

 بنفشه: پس می گی یعنی این مالی شدن تو به خون ربط داره؟

 ..ابروهام باال رفت.. گفتم: نمی دونم.. من تو خون دیدم اونجوری شد

 به خون دست می زدی هم اینجوری می شدی؟ بنفشه: قبال که

گار من هر روز هر روز        یه طوری مرف می زنی ان اخمام رفت تو هم..گفتم: بنفشتتته.. 

 ...دستمو به خون می زنم... قصاب که نیستم

بنفشتتته خندید و گفت: نه منظورم این بود که مکال دستتتتت رو می بریدی یا چیزی مکل            

 ...این

 ...کردن زندگیم...سرم رو تکون دادم و گفتم: نه.. اصال دوباره شروع کردم به اسکن

 ..یهو یاد دستماک کاغذی خونی صبح افتادم... گفتم: راستی

 بنفشه: چی شده؟

 ..من: امروز صبح بابا صورتن رو برید... من دستماک کاغذیشو برداشتم انداختم دور

 بنفشه : خونی بود؟

 ..من: اره

  ...بنفشه: طوری هم شدی؟

 تکون دادم... بنفشه: متی یه خرده؟ سرم رو

 ...من: متی یه خرده
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 ...پوفی کردم... پس راستی توهم زده بودم

از اینکه به بنفشتته گفته بودم پشتتیمون شتتده بودم ... ای کاش بهن نمی گفتم.. هرچند   

دیگه به روی خودش نیاورد ولی یه مس بدی بهم دست داده بود...متی سعی می کردم    

شم... همن با خودم فکر می کردم درباره من چه فکری می کنه..   با روزبه هم روب ه رو ن

یعنی ممکنه به پدر و مادرش بگه؟.. یعنی ممکنه مامان و بابا بفهمن؟ یعنی دلم داشتتتت             

سم کرده بود..          سا سن رو باهام کم کرده بود... این ناخوداگاه م شه تما می ترکید...بنف

 ...که مامان اومد تو اتاقمیه روز داشتم روی نقشه ام کار می کردم 

 مامان: شهرزاد.. وقت داری؟

ستترم رو بلند کردم و به ستتینی که دستتت مامان بود و دوتا فنجون قهوه و دوتیکه کیک   

 ...توش بود نیگاه کردم... لبخندی زدم و گفتم: البته مامان

سینی رو روی میز گذاشت.. مات من ر      و نقشه رو سریع از روی میز جمع کردم و مامان 

 ..داد دستم و فنجون خودش رو برداشت و روی عسلی نشست

 تیکه ای از کیک رو بریدم و پرسیدم: بابا کی برمیگردن؟

 ..مامان: اخر این هفته.... شاید

بابا مهندس ستتدستتازی بود... بیشتتتر اوقات ستتر پروژه بود.. خیلی کم پین می اومد که 

 ..باهم باشیم

اینجا نیستتت منم ستترم همن به نقشتته هام گرمه...   من: وای مامان جون.. ببخشتتید.. بابا

 ...شما مسابی تنها موندین

مامان از همون لبخندهای همیشگین زد و گفت: نه عزیزم.. تو بیکار که نیستی.. خودت  

 ..هزارتا کار داری

 ..کیک رو تو دهنم گذاشتم و گفتم: بله ولی دلیل نمیشه از شما غافل بشم

 ..شدی عزیزممامان خندید و گفت: غافل ن
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قوه ام رو مزمزه کردم.. امستتاس کردم مامان تو فکره... نکنه روزبه بهن چیزی گفته؟  

 نکنه چیزی شنیده.. با امتیاط ازش پرسیدم: مامان... طوری شده؟

مامان بهم نگاه کرد..امستتاس نگرانی رو تو چشتتماش می خوندم...خودم بیشتتتر نگران   

سید چه چرندای      شن می ر شون     شدم.. اگه به گو ستم تو رو ی گفتم.. وای دیگه نمی تون

 ...نگاه کنم

 مامان اروم گفت: شهرزاد جان من می خواستم ازت ب رسم... طوری شده؟

 ..با تعجن گفتم: من؟.. نه

مامان: نگو نه... این چند وقته مستتابی تو فکری.. تو خودتی... می دونم از وقتی من رفتم  

ت.. خوب مواسم هست..منتظر بودم خود    مشهد اینجوری شدی.. فکر نکن مواسم نیس     

 ...بیای باهام مرف بزنی ولی نیومدی.. طاقت نیاوردم

با دهن باز به مامان نگاه کردم.. چی فکر می کردم چی شتتد.. به چشتتمای قهوه ای مامان  

 ..که االن پراز اشک شده بود نمی تونستم نگاه کنم... به ارومی گفتم: نه به خدا مامان

س می گفت... نباید می رفتم.. واقعا یه تیکه زمین چه ارزشتتتی داره..          مامان: مستتتام را  

 ..هیچی

شتم و گفتم: نه به خدا مامان..        سینی گذا شک مامان چکید... با نارامتی فنجونم رو تیو  ا

 ..شما بی خودی نگرانید.. باور کنید به خاطر اون نیست

 مامان با بیض گفت: پس به خاطر چیه؟

 ...؟.. می گفتم توهم زدم... از روی ناچاری گفتم: درسم زیادهاالن باید چی می گفتم

 ...مامان: دیدی گفتم

یا              به خدا نمی خوام دن مامان تو رو خدا اینجوری نکنین...  مامان رو بیل کردم و گفتم: 

 ..باشه اگه شما ذره ای نارامت باشین

 ..مامان: جون من به جون تو بسته اس شهرزاد... تو جون منی

 ..رف مامان اشکای منم چکیدن.. گفتم: قربونت برم مامانبا این م
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مامان منو از خودش جدا کرد و اشتتتکام رو پاک کرد و گفت: پس دیگه نارامت نباش              

 باشه؟

 ..لبخندی زدم و گفتم: باشه هرجوری شما بگین

بعد از اون ستتتعی کردم شتتتادتر باشتتتم.. به خاطر مامان و بابا..اونا یه زندگی نو به من               

بودن... شتتاید فکر بکنن من یادم نمیاد ولی خوب یادم بود.. خوب خوب... اونا   بخشتتیده

 ...نباید می فهمیدن من یادمه... شن برای مامان و خودم پیتزا درست کردم

کم کم داشتتتم به زندگی عادی خودم برمی گشتتتم.. بنفشتته هم کم کم داشتتت می شتتد  

شم ر      شگی.. ولی نمی دونم چرا جلوی چ شه همی ستم بیام... متی   همون بنف وزبه نمی تون

تو دانشتتگاه هم مواستتم بود که باهاش روبرو نشتتم... استته می رفتم و می اومدم مبادا     

 ..باهاش رو در رو بشم... با بنفشه با طرف ماشینم رفتیم

 بنفشه: چرا نمیای؟

من: نزدیک امتحاناته ها... من همینجورین بابام رو کم می بینم.. دیگه وقت امتحانات              

  ..اصال نمی بینمنکه 

 ...بنفشه خودش رو لوس کرد و گفت: تو هم که دختر بابا

 ...ابرو رو باال بردم و گفتم: منم که دختر بابا

بنفشتتته: بله دیگه.. بابای که ماکستتتیما بندازه زیر پای ادم همن هم اصتتترار کنه بزار             

 ...عوضن کنم برات بی ام و بخرم باید عاشقن شد

 .... به خاطر این نیستخندیدم و گفتم: نه خله

بنفشتته: جون من بیا دیگه..چرا لوس می کنی خودتو... اونجا نباشتتی من اعصتتاب کی رو  

 دارم اخه... رامکو؟

 ...با خنده گفتن: نه مزدکو

 ..یهو خنده رو لبای بنفشه خشکید.. سریع گفت: شهرزاد سرتو بدزد

 ..بعد خودش پشت ماشینم قایم شد
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 چی شده؟ با چشمای گرد گفتم: بنفشه

 ..بنفشه: هیس.. مزدور داره میاد

با شتتنیدن استتم مزدک نفهمیدم چطوری خودم رو انداختم داخل ماشتتین... خدا به خیر    

 ...بگذرونه... بنفشه هم سریع سوار شد و گفت: بی شرف انگار موشو اتین می زنن

گم   یماشین رو روشن کردم و در مالی که دنده عقن می گرفتم گفتم: من که صد بار م   

 این مهمونی های عجب وجب دخترعمه ات رو نریم... گوش نمی کنی

  ...ماشین رو از پارک دراوردم و گاز دادم..بنفشه گفت: بحخ بحخ روکم کنیه

 ...گفتم: رو کم کنی چی؟ وک کن بابا .. زندگیتو بکن

 ...بنفشه: نه.. من باید به این رامک بفهمونم همچین مالی نیست

 ..اال فکر می کنی بفهمه؟.. بی خیاکخندیدم و گفتم: م

 بعد از یه خرده سکوت بنفشه به ارومی گفت: چه خبرا؟

بهن نگاه کردم.. انگار می خواست با این مرف چیزی یادم بیاره.. اینکه هنوز اون مرفا   

 ..تو پارک یادشه.. شونه هام رو باال انداختم و گفتم: هیچی... سالمتی

مورد مرف بزنم دیگه چیزی نگفت.. رستتوندمن خونه   بنفشتته فهمید نمی خوام در اون

 ...وقتی پیاده می شد گفت: شهرزاد یه چیز خوب ب وشیا

 ..گفتم: با لباس تو خونه ای که نمی خوام بیام

 ..بنفشه: می دونم.. می گم اون پیراهن بنفشه رو ب وش

 ..اخمی کردم و گفتم: نه.. عمرا اون رو نمی پوشم..یقه اش خیلی بازه

شه شکلکی دراورد و گفت: یقه اش بازه.. باشه فقط تو رو خدا یه چیزی ب وش چشم       بنف

 ..این رامک دربیاد

 ..گفتم: باشه ماال یه چیزی می پوشم

خدامافظی کردیم و رفتم خونه.. مهمونی رامک که دخترعمه بنفشه بود و کلی با هم کل   

وقع  انجام بدم و برای اون م کل داشتن پنج شنبه بود... سعی کردم تا پنج شنبه کارام رو     
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کاری نمونه... پنج شتتتنبه بعد از یه مموم مستتتابی در مالی که موهای بلندم رو تو موله    

سادم جلوی کمد تا یه لباس خوب انتخاب کنم.. پیراهن      سرم جمع کرده بودم وای باالی 

صال..      شه می گفت رو از رو رگاک دراوردم و یه نگاه بهن انداختم... ا شی که بنف اال  م بنف

با وجود مزدک... نه.. پیراهن رو اویزون کردم.. اینم که         اگه مزدک نبود یه چیزی ولی 

دکلته اس.. این یکی هم استینن خیلی کوتاهه... بلوز دامن ب وشم؟؟.. یه سر به بلوزهام 

 ..زدم.. مامان اومد تو اتاقم

 مامان: لباس ب وش شهرزادم.. اینجوری سرما می خوری؟

 ..نمن: گرمه ماما

 مامان: جلوی کولر وایسادی می گی گرمه؟

 ..من: اره به خدا گرمه

 ..مامان: هنوز انتخاب نکردی؟

 ..شونه هامو رو باال انداختم.. مامان: خوب اون پیراهن ابیتو ب وش

 ..من: دفعه پین اونو پوشیدم

 ..بلوز نارنجی بلندم رو دراوردم و گفتم: به نظرتون این خوبه؟

  ..فشار داد و گفت: نه.. برای مهمونی دانشجویی زیادی رسمیه مامان لبهاشو بهم

 پوفی کردم و گفتم: وای چرا انتخاب لباس اینهمه دردسره؟

 ..مامان خندید و گفت: چون تو با لذت این کار رو نمی کنی.. این بلوز به نظرم خوبه

شده   رتیبلوز سفیدم رو که جلوش دکمه دار بود و دو طرف سینه اش گلدوزی ابی و صو

بود رو داد دستم.. گفتم: ای خوبه؟.. مامان سرش رو تکون داد و دامن نقره ای رنگم رو   

 ...داد دستم

 من: زیاد روشن نشدم؟

مامان ابروشو داد باال و گفت: روشن؟.. تو االن باید این رنگی ب وشی... کی دیگه بیست       

 ..سالت میشه؟ وقت برای تیره پوشیدن زیاده
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سها  سها رو     خندیدم و لبا شتم رو تخت.. کرم بدنم رو زدم و لبا رو از مامان گرفتم و گذا

پوشتتیدم... بعد مامان اومد تا کمکم کنه موهام رو اتو بکشتتم... موهام لخت و صتتاف بود  

 ...ولی با این ماک یه اتوی کوچیک هم کشیدم

 من: مامان.. به نظرتون موهام رو کوتاه کنم؟

برداشت و گفت: نه..واسه چی؟.. موهای به این قشنگی..  مامان طره دیگه ای از موهام رو 

 ...من وقتی با مسام ازدواج کردم موهام از اینم بلند تر بود

 خندیدم و گفتم: واسه همین بعد از ازدواج موهاتون رو کوتاه کردین؟

 ..نگاه شیطونی از تو ایینه بهم کرد و گفت: اینم بگم که بابات یه هفته باهام مرف نزد

موهام رو دم استتبی بستتت.. اراین ستتبکی روی چشتتمام انجام دادم. مداد ستتبز     مامان

زیرچشتتمام کشتتیدم که با رنگ روشتتن چشتتمام همخونی داشتتت.. رژگونه هلویی و رژ   

یدم و از خونه خارج شدم.. یه ساعت بعد رسیدم    ب.و.س صورتی زدم .. صورت مامان رو   

شهرک غرب.  شتم مانتوم رو  خونه رامک.. یه خونه ویالیی بود طرفهای  . وقتی تو اتاق دا

در می اوردم در باز شتتد و بنفشتته اومد تو.. بادیدن من ستتوتی کشتتید و گفت: چه کردی  

 ...تو

 خندیدم و گفتم: خوبه؟.. می پسندی؟

 ..بنفشه ابروشو باال داد و گفت: کیه ن سنده.. بیچاره مزدور و بقیه پسرا

 ایین اومد.. پرسیدم: چی شده؟خواستم چیزی بگم که صدای هوی پسرا از سالن پ

 ..بنفشه: نمی دونم.. بیا بریم ببینم

کیف ابیم رو برداشتم وبرای اخرین بار نگاهی به خودم تو ایینه انداختم و با بنفشه رفتیم  

 ..پایین

داشتتتیم از پله ها پایین می رفتیم که صتتدای بلند رامک اومد: وای امیرجون.. خیلی کار   

 ..خوبی کردی اومدی

 ..جواب داد: خواهن می کنم پسره
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 ..بنفشه اروم زیر گوشم گفتم: بفرما یه دوست پسر دیگه

لبخندم رو جمع کردم و به پستتر قدبلندی که داشتتت با رامک مرف می زد نگاه کردم..   

شم تا            ستینها ساده پوشیده بود با پیراهن چهارخونه.. ا شلوار جین  شتن به ما بود.. یه  پ

 طمئنه اومده مهمونی؟کرده بود.. با خودم گفتم:م

 ..با صدای بلند مزدک به خودم اومدم

 مزدک:به به... شهرزاد عزیزم... باالخره افتخار دادی و اومدی به مهمونی ما فقیر فقرا

امساس کردم تمام خون بدنم دوید به سرم.. سرخ شدم..مخصوصا اینکه همه برگشتن          

سر تازه وارد.. با این   سم رو مفظ کردم..   و بهم نگاه کردن.. متی اون پ ماک اعتماد به نف

با اون لبخند مستتتخره اش... از         ادمی نبودم که جلوی ادمی مکل مزدک کم بیارم.. متی 

 ...گوشه چشمم نگاهن کردم و گفتم: درسته.. پس لطفا پشیمونم نکن

یکی دوتا از پستتترهای جمع هو کشتتتیدن.. بدون توجه به مرص مزدک به طرف رامک           

 ...امک جونرفتم و گفتم: خوبی ر

رامک درمالی که ستتتعی می کرد از دیدن من خودش رو خوشتتتحاک نشتتتون بده گفت:   

 ...ممنون عزیزم.. تو خوبی؟.. امیرجون.. ایشون شهرزاد هستن

به طرف پسر برگشتم.. از ما بزرگتر بود.. شاید بیست و شن ساله.. بلند قد بود و سبزه  

شت ولی خیلی باشخصیت به نظ      ر می اومد.. تعجن کردم که چطور  بود.. تیپ خاصی ندا

 ..با رامک دوست شده.. با لبخند بهن گفتم: خوشبختم.. شهرزاد بهشتیان هستم

 ..امیرهم لبخند زد و گفت: من هم امیررضا جوادی هستم

سقلمه           شت.. درست مکل بابا دست می داد.. با  باهام دست داد.. چه دستهای محکمی دا

 ...و گفتم: ایشون هم دوست من بنفشه مومد هستن ای که به پشم خورد به خودم اومدم

 ..بنفشه دستن رو به طرف امیررضا دراز کرد و گفت: و البته دختردایی رامک

 ..امساس کردم امیررضا با زور به بنفشه لبخندی زد و گفت: خوشبختم
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شه رو گرفتم و گفتم: با        شیم.. دست بنف ست نداره اونجا با قیافه رامک که داد می زد دو

جازه...و به سمت میز پذیرایی گوشه سالن بردم.. بنفشه درمالی که مواسن به رامک        ا

 ..بود اروم گفت: ککافت اینو از کجا تور کرده اورده

با بی تفاوتی به بنفشتته نگاه کردم و یه پین دستتتی برداشتتتم و گفتم: تو رو خدابس کن  

 ..بنفشه

  اد به رخ من بکشهبنفشه: پس بگو این مهمونی واسه خاطر چیه؟.. می خو

گفتم: بی خیاک بنفشتتته.. بزار یه خرده خوش بگذرونیم.. چندتا گیالس برداشتتتتم و تو       

پین دستی گذاشتم.. از اون طرفم یه دونه شیرینی خشک برداشتم.. بنفشه هنوز داشت  

مرص می خورد.. به طرف یکی از مبلها رفتم و روش نشتتتستتتتم.. دروغ چرا... موصتتتله  

  ..مهمونی نداشتم

 ..مزدک:تنها نشستی شهرزاد

شنلن رفت        ست کنارم.. بوی اودکلن  ش جوابن رو ندادم.. نمی دونم چه کنه ای بود.. ن

با خودم گفتم میفه این اودکلن..همین که نشتتتستتتت خودم رو کمی کنار          زیردماغم... 

 کشیدم.. مزدک با خنده گفت: چرا همچین می کنی؟.. مگه جذام دارم؟

ید.. من هی  عالقه ای ندارم با شتتما صتتحبت کنم.. اصتتال هم   با بی موصتتلگی گفتم: ببین

 ..خوشم نمیاد اینجوری اسمم رو صدا بزنید

شدم و رفتم تو میاط.. هوا با اینکه گرم         سریع بلند  شتم و  ستیم رو روی میز گذا پین د

بود ولی بهتر از این بود که زیر کولر با مزدک باشتتم.. بنفشتته هم خیر ستترش منو اورده  

ا که تنها نمونه معلوم نبود کجا غیبن زد..به طرف تاپی که گوشتتته میاط زیر           بود اینج 

شتم همین بیدمجنون و      ست دا درخت بید مجنون بود رفتم... تنها چیزی که از رامک دو

تاب بود... انقدر ارزو می کردم ما هم از اپارتمان خالص بشتتیم و بریم تو خونه ویالیی تا  

... با اون کفشهای پاشنه بلند خودم رو به تاپ رسوندم و     من هم از این تاپها داشته باشم  
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شد زودتر برگردم.. نمی دونم     شدم.. اروم تاب رو مرکت دادم.. ای کاش می  روش ولو 

 ..چقدر گذشته بود که صدایی از طرف چ م اومد.. امیررضا بود

 امیررضا: شماهم موضله تون سررفته؟

 ..یررضا: خواهن می کنم بفرماییدتاب رو نگه داشتم و از جام بلند شدم.. ام

 ..دوباره روی تاب نشستم و گفتم: راستن رو بخوایید اره

با ستتتتونهای تاپ تکیه داد و دستتتتاشتتتو کرد تو جیبن..اروم گفتم: شتتتما هم گویا زیاد 

 ..خوشتون نیومد

ستن زیاد اهل مهمونی      سرش رو به اطراف میاط چرخوند و گفت: نه .. را لبخندی زد و

 ..ی نیستم.. اینم خانم مطلب اصرار کردن اومدمهای اینجور

 ابروهام باال رفت: خانم مطلب؟

 

 ...خجالت کشیدم ازش ب رسم چطوری با رامک اشنا شده

 امیررضا: اسمتون خانم بهشتیان بود؟

 ..من: بله

 ..امیررضا لبخندی زد و گفت: اسم قشنگی دارید

 ..من: متشکرم

ست      سید ولی دو سر مودبی به نظر می ر سرم مرف        پ شت  شگاه پ شتم بچه های دان ندا

دربیارن وگرنه می گفتم استتتم کوچیکم رو صتتتدا کنه...مدتی گذشتتتت.. همونجوری من 

شه از تو ایوون            صدای بنف ستون تاب...  ضا تکیه داده بود به  شسته بود رو تاب و امیرر ن

 ...اومد که صدام می زد: شهرزاد

 ...دستی براش تکون دادم و گفتم: من اینجام

 ..نفشه: پاشو بیاتو..چرا تنها نشستی.. پاشو بچه ها می خوان برقصنب

 ..من: االن میایم
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 از جام بلند شدم و گفتم: شما هم تشریف میارین؟

 ..امیررضا: ممنون شما بفرمایید داخل.. من عالقه ای ندارم

  ..لبخندی زدم و گفتم: پس با اجازه

 بود وقتی باهم وارد خونه شدیم پرسید: بهت  از پله های ایوون باال رفتم.. بنفشه منتظرم  

 ..چی می گفت؟ چشم رامک روشن

ریز خندید.. تا خواستم چیزی بگم صدای موسیقی بلند شد.. مامد و شایسته دوتااز بچه        

سته هماهنگ باهم           شای شروع کردیم به دست زدن.. مامد و  سط.. شگاه رفتن و های دان

ز بچه ها هم رفتن وستتتط.. بعد از اهنگ      می رقصتتتیدن.. کم کم با اهنگ چند تا دیگه ا       

 ..بنفشه اصرار کرد: شهرزاد تو هم باید برقصی

اخمی کردم و گفتم: خودت می دونی چرا نمی خوام برقصتتتم... ولی کن.. دوباره مزدور   

 ..کنه میشه

 ..بنفشه: ولی من می خوام برقصم

 ..جامن: خوب برو برقص.. خودتم می دونی هر جایی بود می رقصیدم اال این

شهرزاد جون          شم و گفت:  سالن رفت.. رامک اومد پی شه اهی گفت و به طرف دیگه  بنف

 شما نمی رقصی؟

 ..من: نه عزیزم.. ممنون

 ...رامک: شهرزاد چرا ناز می کنی؟ اینجا که دانشگاه نیست کالس بزاری شاگرد اولی

ش رو رو دهنم باز موند.. رامک جلوی خودش رو نتونستتتته بود بگیره..نگاه خصتتتمانه ا        

صله گرفت که نتونم          سریع ازم فا شد.. رامک  سی متوجه ن خودم مس می کردم..هی  ک

جوابن رو بدم... البته جوابن رو هم نمی دادم.. نفس عمیقی کشتتیدم و به ستتمت چندتا  

  ..از بچه ها رفتم که یه گوشه ایستاده بودن.. اممد همکالسی خودم بود

 اممد: نیشت زد؟

 با بهت گفتم: کی؟
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 ...د باسرش به رامک اشاره کرد.. لبخندی زدم و گفتم: نه بابا بی خیاکامم

 ..اممد: پس زد

 ..من: زده باشه هم اهمیتی نمی دم

 .. اممد جرعه ای از اب پرتیالن خورد و گفت: درگیره

 من: چطور؟

 ...اممد: این پسر تازه وارده کم محلی می کنه بهن

 یررضا؟ چه ربطی به اون داره؟صدای موسیقی دوباره بلند شد... گفتم: ام

  ..اممد: اخه خیلی اویزونن بود

ابروم رو دادم باال.. اممد موضتتوع صتتحبت رو عوچ کرد و گفت: راستتتی.. پروژه استتتاد  

 شهریاری رو چیکار کردی؟

 با لبخند گفتم: تمومن کردم... تو چی؟

م  م ببیناممد ستترش رو تکون داد و گفت: یه جایین به مشتتکل برخوردم... می خواستتت 

 وقت داری یه نیگا بهن بندازی؟

 ..سرم رو تکون دادم وگفتم: اره.. اره متما

شی نبود ولی با این ماک          سر دخترک شد.. پ سکوت ماکم  ضا به خونه کمی  با ورود امیرر

چند تا از همکالستتی های رامک ستتعی می کردن توجهشتتو جلن کنن.. مامد که کنار ما  

 ..ا باال برد و صداش زد: امیر.. بیا پین ماایستاده بود دستن رو برای امیررض

امیررضتتا به ستتمت ما اومد.. امستتاس میکردم کالفه اس.. نگاهی به ستتاعتن انداخت و   

 ...گفت: ای کاش بشه زودتر برم

  ...مامد: بمون ماال.. ما شام رو زود می خوریم.. قرارمون تو مهمونی همینه

 ..شایسته: رشته شما چیه امیررضا؟

 ..من فوق لیسانس عکاسی دارمامیررضا: 
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با این مرف امیررضا توجه بیشتر مهمونا جمع شد.. مخصوصا دخترا.. کم کم به جمعمون  

 ..اضافه شدن.. کمی کنار رفتم فکر نکن برای امیررضا نقشه کشیدم

. 

 

 یکی از دخترها پرسید: تو زمینه خودتون فعالیت می کنید؟

 به عنوان عکاس مشیوک به کارمامیررضا: بله.. تو یه روزنامه و مجله 

 بنفشه: اتلیه هم دارید؟

 ..امیررضا: نه .. زیادبه مدلینگ عالقه ندارم.. بیشتر پرتره کار می کنم

سانس هم دوره فوق       شاگرد اوک بوده ها.. هم تو دوره لی ضا  رامک با افتخار گفت: امیرر

 ..لیسانس.. دوره دبیرستان رو ولی نمی دونم

ی که زده بود خندید... چندتا از دخترا هم به مرف رامک خندیدن           بعد به مرف بامزه ا   

ولی خود امیررضا چیزی نگفت.. اراده ای که تو نگاهن بود باعخ شد خنده بچه ها زود    

جمع بشتته.. خوشتتم اومد رامک رو اینجوری ضتتایع کرد.. ولی باز از رو نرفت.. با دستتت  

 ..گه بیاین شاماشاره کرد و با صدای بلند گفت: بچه ها.. بسه دی

به طرف میز شتتام رفتیم.. تازه غروب شتتده بود.. بچه ها هرکدوم بشتتقابی برداشتتتن..    

سرم رو چرخوندم و            شه..  سرم مس کردم.. دعا کردم مزدک نبا شت  سی رو پ مکورک

سرم تقریبا تا چونه اش          ساده ... لبخندی بهم زد..  سرم وای شت  ضا رو دیدم که پ امیرر

شکین یه     شت.. امساس کردم تاماال به یه غریبه انقدر      بود.. چشمهای م صی دا برق خا

نزدیک نبودم.. کمی برنج تو بشتتقابم کشتتیدم... امیررضتتا پرستتید: همیشتته انقدر کم می 

 خورید؟

 ..گفتم: بله

تیکه ای از جوجه رو هم کنار بشتتتقابم گذاشتتتتم.. دوباره بچه ها دوروبر امیررضتتتا جمع  

 ..طوری با رامک اشنا شدی؟شدن.. یکیشون پرسید: راستی امیر.. چ

 ..امساس کردم رک پیشونین زد بیرون
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 ...محکم گفت: پدر ایشون از دوستای عموم هستن

شت.. اومده بود به جمعی          شت.. مب دا شتر باقی نزا سن بی لحنن دیگه جایی برای پر

که همن پر از چشم و همچشمی و دوست پسر من بهتره بود... مخصوصا اینکه بو برده        

 ..چرا دعوتن کرده.. رامک هم که ماشاهلل اصال عین خیالن نبودبود رامک 

 بنفشه یه لیوان نوشابه برای خودش ریخت و گفت: برای عکاسی بیشتر کجا میری؟

 ..امیررضا: بیشتر شماک.. طرفای رودبار.. تنکابن

 اممد: چطور اونجا میری؟

 ..یشتر دوست دارمامیررضا: اخه خودم رودبار به دنیا اومدم... طبیعت اونجا رو ب

 با لبخند گفتم: پس شمالی هستید؟

 ..امیررضا: بله

 ..من: چه جالن... اخه منم شماک

یهو مرفم رو خوردم...همزمان بچه ها برگشتتتن ستتمتم... امیررضتتا: شتتما هم شتتمالی      

 هستید؟

  ..سریع خودم رو جمع کردم و گفتم: نه .. فقط تا هفت سالگیم اونجا بودم

 ..رامیررضا: که اینطو

 ..رامک با لحن خاصی گفت: نگفته بودی شهرزاد

سریع توضیح دادم: به خاطر کار پدرم.. پدرم مهندس سدسازی هستن.. اوایل کارشون         

 ..اونجا بود

 امیررضا: کجای شماک بودید؟

سم اونجا می اومد تمام         شقابم پنهان کنم... هروقت ا ستام رو زیر ب سعی کردم لرزش د

 ...ی چشمم.. تنها زیرلن گفتم: املهام می اومد جلوب.و.سکا

بود.. به اندازه انگشتهای دستم هم شماک       ب.و.سدیگه ادامه ندادم... شماک برای من کا 

سعی           شام رو  شتم...بقیه  شون ندا ست نرفته بودم.. برای من تداعی خاطرات بد بود.. دو
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شتتام   کردم ستتکوت کنم.. بیقرار شتتده بودم.. دوستتت داشتتتم زودتر برم خونه.. بعد از 

سریع خدامافظی کرد و به بهانه کارش جمعمون رو ترک کرد... دوباره صدای       امیررضا 

موستتتیقی بلند شتتتد.. مالت تهوع داشتتتتم... از جام بلند شتتتدم و رفتم طبقه باال.. تو اتاق  

 ...نشسته بودم که رامک اومد باال... اصال می دونستم برای دعوا اومده

 ..رامک: خوشت اومد خود شیرین

 به رامک خیره شدم و گفتم: چی؟من 

رامک شتتتروع کرد ادای من رو دراوردن: ما هم شتتتماک زندگی می کردیم.. منم شتتتماک  

 ..بودم

شدم وگفتم:       سعی کردم نفس عمیب بکشم و به مرفهای رامک اهمیت ندم..از جام بلند 

 ..بهتره من برم خونه

 ..نیایرامک با مرص اشکاری گفت: خوشحاک میشم دیگه مهمونی های من 

در مالی که سعی می کردم با ارامن مانتوم رو ب وشم گفتم: اتفاقا خودم بیشتر خوشحاک  

 ..میشم.. ای کاش بنفشه اینهمه اصرار نمی کرد

شتتتالم و کیفم رو هم برداشتتتت و بدون اینکه منتظر جواب رامک بشتتتم از پله ها اومدم  

ا از  ی اممد یه گوشه با چند ت پایین.. چشمی دور سالن گردوندم.. از بنفشه خبری نبود ول   

 ..پسرها مرف می زد.. دستم رو براش بلند کردم.. منو دید و به سمتم اومد

 اممد: میری؟

 ...سریع شالم رو سرم انداختم و گفتم: اره.. بهم زنگ بزن نقشهات رو ببینم

سریع از خونه رفتم بیرون..خودمو انداختم داخل ماشینم.. چشمام پر از اشک بود..        بعد 

سرمای کولر           سریع کولر ماشین رو روشن کردم که  شتم منو می کشت..  مالت تهوع دا

مالم رو بهتر کنه... بیض داشتتت خفه ام می کرد.. ستترم رو روی فرمون گذاشتتتم .. نمی  

خواستتتم گریه کنم.. چند بار نفس عمیب کشتتیدم.. شتتیشتته رو دادم پایین.. همون موقع   

 ... مامان بودموبایلم زنگ زد... گوشی رو برداشتم
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 ..من: سالم مامان جان

 مامان: سالم عزیزم.. خوبی؟.. خوش می گذره؟

خواستتتتم بگم عالی بود که جلوی خودم رو گرفتم و گفتم: اره خوبه.. جای شتتتما خالی..  

 ...البته من دارم برمیگردم

 ...مامان: به این زودی؟ هنوز ساعت نه و نیمه

 سه چی؟من: باشه برمی گردم.. بیشتر بمونم وا

  ..مامان: باشه هرجور رامتی

گوشتتی رو قطع کردم و گذاشتتتم تو کیفم.. ماشتتین رو روشتتن کردم و راه افتادم.. وارد    

خیابون اصتتلی شتتدم.. پستتری توجهم رو جلن کرد که داشتتت تو ماشتتیه خیابون راه می 

رفت.. امیررضتتتا بود.. براش بوق زدم.. برگشتتتت و نیگام کرد.. بی خیاک و بی تفاوت..       

دستتتتاشتتتو تو جیبن فرو کرده بود و داشتتتت می رفت.. اروم خم شتتتد.. من رو که دید 

 ...لبخندی زد و گفت: خانم بهشتیان

 ...من: برسونمتون

 نگاهی به اطراف کرد و گفت: مزامم نیستم؟

 ..من: خواهن می کنم... بفرمایید

 ..هفتید خوندر رو باز کرد و نشست جلو...گفتم: هنوز اینجایید؟.. من فکر می کردم ر

 ..کمربندش رو بست و گفت: موبایلم رو جا گذاشته بودم.. برگشتم

 راه افتادم و گفتم: خوب ..کجا می رید؟

 ...امیررضا: لطفا دم ایستگاه مترو نگه دارید

 من: تعارف می کنید؟

 ..امیررضا خندید و گفت: نه تعارف چیه.. فکر می کنم مسیرمون به هم نخوره

 ..تاجایی که مسیرمون یکی باشه می برمتون گفتم خوب باشه ولی
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امیررضتتتا: من می رم پارک شتتتهر.. اگه به مستتتیرتون می خوره منو جهان کودک پیاده   

 ..کنین

 ...سرم رو تکون دادم و گفتم: متما

  ..سکوت ماکم شد.. تو خیابونای تقریبا ارام شهرک غرب داشتم رانندگی می کردم

 ه؟امیررضا: میشه ب رسم رشته شما چی

 ..من: معماری

 ..امیررضا: باید رشته جالبی باشه

من: من که خیلی دوست دارم... دارم رو یه پروژه ای هم کار می کنم.. می خوام معماری  

 ..سنتی رو به معماری مدرن ارتباط بدم

 امیررضا: چه ایده جالبی.. رو چه بناهایی مطالعه کردید؟

های قدیمی بودن.. خانه مشروطه تبریز..    من: بیشتر بناهایی که روشون کار کردم خونه  

 ... خانه قوام السلطنه و

 ..یهو امیررضا با صدای بلندی فریاد زد: شهرزاد موارن باش

 ..جسم سختی خورد به ماشین و محکم زدم رو ترمز

با چشتتمهای گرد به روبروم خیره شتتده بودم... میزم هنگ کرده بود..چه اتفاقی افتاد؟..  

. صتتدای تیکی شتتنیدم.. اب دهنم رو قورت دادم... محکم فرمون رو هی  درکی نداشتتتم.

 ..چسبیده بودم... صدای امیررضا منو به خودم اوردم

 امیررضا: شما مالتون خوبه؟

 با ترس بهن نگاه کردم و گفتم: چی شد؟

کم کم صتتداهایی می اومد.. امیررضتتا هم داشتتت با ترس نگام می کرد.. کستتی گفت:     

 ..ببینمخانوم.. بیا پایین 

سریع از           شد.. امیررضا  شده بود.. همهمه هر دقیقه بیشتر می  چند نفر دور ماشین جمع 

ماشتتین پیاده شتتد.. پاهام ستتر شتتده بود.. انگار دیگه اختیارشتتون دستتت من نبود.. کف   
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شین و به         شد که رفت جلوی ما ضا کشیده  ستام عرق کرده بود.. نگاهم به دنباک امیرر د

ش  ستاده      چیزی که انگار زیر ما شین ای صله از ما ین بود نگاهی انداخت... چند نفر که با فا

باز کردم.. یکی از ادما موبایلن رو          ند رو  تای لرزونم کمرب با دستتت بودن چیزی گفتن..

دراورد.. واژه پلیس رو بین مرفاش تشتتخیص دادم.. در رو باز کردم و از ماشتتین پیاده   

 ..و ماشین خانم بهشتیانشدم.. امیررضا سریع به من گفت: شما برگردید ت

سیده         ضطراب تو تک تک مرکاتن موج می زد.. منم تر سیده بود.. ا خودش مسابی تر

یت گفت: واستتته چی             بان با عصتتت که یکی از مردا  ماشتتتین  بودم خواستتتتم برگردم تو 

 ..برگرده؟..بزار بیاد ببینه چه گندی زده

 ..امیررضا با عصبانیت گفت: مودب باش اقا

 ..ت.. با بیض گفتم: به خدا من اروم می روندمداشت گریه ام میگرف

یه قدم به جلو برداشتم.. یه مرد دیگه گفت: نیگا زده جوون مردم رو اش و الش کرده...  

 ...متما یه چیزی زده که مواسن نبوده

دوقدم به جلو برداشتم..امیررضا با عصبانیت گفت: مودب باش اقا.. این چه تهمتیه داری     

 ..می زنی

شمم به د  شینم بود.. تمام       چ صقه زیر ما ست خون الودی افتاد که تقریبا تا ن وتا پا و یه د

عروقم یخ زد.. زانوم هام خم شد.. دیگه تاب نداشتم سرپا وایسم..تصادف کرده بودم..        

یکی رو زیر گرفته بودم.. دستتتتام می لرزید.. االن چی می شتتتد؟.. تو عمرم ازارم به یه       

مامان و بابام اومد جلوی چشتتتمم.. بابای بیچاره ام..          مورچه هم نرستتتیده بود.. تصتتتویر   

شتم تا نیفتم زمین... یهو         شین گذا ستم رو روی کاپوت ما شت گریه ام می گرفت.. د دا

امستتاس کردم برق منو گرفت..دستتتم رو از روی کاپوت کشتتیدم.. برق ماشتتین بود؟؟  

امستتتاس کردم  اینجا چه جای برق گرفتنه... یهو صتتتداهای دوروبرم قطع شتتتد.. دوباره 

پلکام دارن روی هم می افتن...ستتتعی کردم بازشتتتون کنم ولی نشتتتد..یهو میزم تحلیل    

ستم مقاومت         شت می لرزید.. نمی تون شدم..تمام بدنم دا شتم مکل اون روز می  کرد... دا
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کنم..چشمام بسته شد.. دوباره اون دوتا نقطه زرد رنگ.. نمی تونستم نفس بکشم.. بهم       

شتتدن.. ستترجام خشتتکم زده بود... داشتتتم از ترس می مردم.. مکل   نزدیکتر و نزدیکتر 

خوابی که می دیدم... تیکه هایی از ماه بهم می خورن... نقطه ها برزگتر و بزرگتر شدن..   

نور زردشتون چشتمم رو می زد ولی کاری نمی تونستتم بکنم.. یهو همه جا پراز نور زرد    

ه صتتدای همهمه مردم... دستتت راستتت شتتد... هینی گفتم و چشتتمم رو باز کردم... دوبار

خیستتتم رو از روی کاپوت برداشتتتتم و نگاه کردم.. خونی بود..داشتتتتم می لرزیدم.. اب 

شده بود.. فقط خدا خدا می کردم کاری که اون دفعه اتفاق افتاد این دفعه     شک  دهنم خ

شدن...مالم           صل  سریع به هم مت شروع به مرکت کردن و  ستم  نیفته ولی باز خونهای د

شت به هم می خورد... تصاویری که می دیدم ومشتناک بودن... امساس کردم کسی        دا

بازوم رو لمس کرد... نمی تونستم از چیزی که میدیدم چشم بردارم... کسی منو صدا می 

 ..زد

 ...شهرزاد

صدا می زد... همون همهمه        صدایی بود که تو خواب منو  سم بخورم همون  ضربودم ق ما

 ....نو تکون داد و گفت: شهرزادبود... دلم پیچید.. م

صدای          شت با نگرانی منو نگاه می کرد..  ضا بود.. دا شتم و بهن نگاه کردم.. امیرر برگ

 ..اژیر پلیس می اومد.. دوباره به دستم نگاه کردم.. با صدای خفه ای گفتم: خون

  ...امیررضا: مالت خوبه؟ من که بهت گفتم برگرد تو ماشین

م بود نگاه کردم..ماشتتین پلیس نگه داشتتت و دوتا پلیس ازش  به دختری که زیر ماشتتین

 ...پیاده شدن و به طرفمون اومدن.. با صدای یکیشون برگشتم: چه اتفاقی افتاده

صدای مردی اومد         ستم بمیرم...  صدایی ازم درنمی اومد... می خوا شده بودم..  انگار الک 

ید... یکی از افستترها به که داشتتت چیزی توضتتیح می داد... ستترم داشتتت از درد می ترک

 ..سمتمون اومد و گفت: این ماشین کیه؟.. خانوم شما راننده این ماشین بودید؟
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ستتترم رو تکون دادم... همزمان اشتتتکام چکیدن.. هنوز از شتتتوک چیزی که دیده بودم      

درنیومده بودم... معده ام هنوز می پیچید... افسر بدون توجه به مالم خیلی خشک گفت:  

 ...مدارکتون

انگار تمام اراده من ازم ستتلن شتتده بود... افستتردوباره با صتتدای بلند تکرار کرد: گفتم   

 ..مدارکتون خانم... نکنه نداری؟

 امیررضا اروم گفت: مدارکتون کجاس خانم بهشتیان؟

 ..تمام توانم رو جمع کردم و زیرلبی گفتم: تو کیفم

  ...فکر کنم رفت تا کیفم رو بیاره

 ..یان.. کیفتونامیررضا: خانم بهشت

شد... خودش بود؟.. نه نه.. نمی       شتم تا کیفم رو بگیرم که یهو خشکم زد.. باورم نمی برگ

تونستتت خودش باشتته.. اینجا چیکار می کرد؟..نفستتم دیگه باال نمی اومد.. معده ام می   

ست منو به خودم        سریعتر...هم نمی تون سر که می گفت: خانم  پیچید.. دیگه متی داد اف

سمت جوب دویدم و یه لحظه هر چی خورده بودم رو باال   بیاره...  کیفم رو وک کردم و به 

اوردم... ضتتتعف کرده بودم.. نشتتتستتتتم رو زمین.. دوباره عب زدم... متنفرم بودم جلوی  

چشم اونهمه ادم که انگار داشتن فیلم سینمایی تماشا می کردن مالم بد بشه ولی وقتن       

صداها و همهمه ها دارن ازم دور می  نبود به این چیزا فکر کنم..امساس ک  ردم تمام اون 

شه فقط بخوابم.. پلکام رو هم افتادن و           شتم کسی نبا سردم بود.. خیلی.. دوست دا شن..

 ...دیگه چیزی نفهمیدم

همهمه های عجیبی می شنیدم... از همونا که متنفر بودم.. صدای سوت عجیبی می اومد..     

 ..اها خاموش شددوست داشتم بخوابم... دوباره همه صد

ستم..             شمم رو ب شمم رو زد.. دوباره چ سرم چ سفید باالی  شمامو اروم بازکردم.. نور  چ

امساس می کردم سرم هزار کیلو وزن داره.. هی  جام رو نمی تونستم تکون بدم.. متی      

ذهنم هم کوفته شده بود.. اینجا کجا بود؟.. چرا اینجا بودم؟.. چشمم رو باز کردم و اروم  
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اف گردوندم.. به سرمی که قطره قطره می چگید خیره شدم.. رد شلنگ روگرفتم     به اطر

تا به دستتت چ م رستتید... بیمارستتتان بودم.. کم کم همه چی یادم اومد.. مهمونی رامک..  

سرم از یاداوری چیزی که دیده بودم گر گرفت.. دختره مرده بود..       صادف..  ضا..ت امیرر

ته بود.. همونی که بین جمعیت ایستتتاده بود..  ولی من نکشتتته بودمن.. همون مرد کشتت 

ولی کی باور می کرد؟... من زیرش کرده بودم... لبم رو گاز گرفتم.. نگاهم رو دور اتاق      

شل          سرین  صندلی خوابن برده بود.. گره رو شد که روی  چرخوندم.. رو مامان نابت 

  ش کرده بود وشده بود و سرش به یه طرف افتاده بود.. متما هوک هولکی یه چیزی سر   

اومده بود اینجا وگرنه کجا مامان من اینجوری اشتتتفته می رفت...طفلی مامان.. مامان                 

چیکار می کرد اگه منو می بردن زندان؟.. بیض بدی راه گلوم رو ستتتد کرده بود.. نمی       

تونستتتم خوب نفس بکشتتم.. می مردم بهتر از این بود که دختر مستتام بهشتتتیان بیفته   

ستا  سرفه ام        زندان... باز د شد  کی که تو گلوم بود باعخ  شروع کردن به لرزیدن.. بی م 

 ...بگیره.. با صدای سرفه من مامان چشماشو باز کرد

 ..مامان: شهرزاد..عزیزدلم

شتر گریه ام گرفت...          شمای نگرانن رو دیدم بی شد و اومد کنارم.. وقتی چ سریع بلند 

ستن رو رو  شت و گفت: الهی     من با این زن چیکار کرده بودم.. مامان د شونیم گذا ی پی

 فدات بشم من.. به هوش اومدی؟

 با صدای خفه ای گفتم: مامان؟

شار داد و گفت: جان مامان.. هیچی نگو عزیزم.. االن      سریع دکمه باالی تختم رو ف مامان 

 دکتر میاد.. جاییت درد می کنه؟

و .. چشمام ر سرم رو تکون دادم.. بیض داشتم.. مامان دستن رو روی پیشونیم گذاشت     

 ...بستم.. دیگه چطوری می تونستم تو چشماش نگاه کنم

 ...مامان موهام رو نوازش کرد و گفت: عزیزدلم
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صداش بیض داشت.. مکل من.. مب هم داشت.. زممت بکشی و بچه بزرت کنی بعد در     

 عرچ دو دقیقه همن دود بشه بره هوا.. بابا کجا بود؟

 گفتم: مامان.. بابا کجاس؟

 ..یاد.. بهن خبر دادممامان: م

واقعا االن اگه بابا می اومد چطوری به صتتتورتن نگاه می کردم؟..ولی واقعا بهن امتیاج  

داشتتتم.. دوستتت داشتتتم می بود و مکل بچگی هام منو می گرفت تو بیلن و دستتتهای     

قدرتمندش رو دورم ملقه می زدم.. دوستتت داشتتتم االن بود... هرچند خجالت زده اش  

 ..شد ویه دکتر و یه پرستار اومد داخل بودم.. در باز

 ..مامان: دکتر.. به هوش اومد

شاید   ستم فقط من         40دکتر جلو اومد..  شتم.. می خوا شدن ندا ساله بود..موصله معاینه 

رو به ماک خودم بزارن.. دوست داشتم فقط یه طرف بشینم و کسی دوروبر من نیاد...ولی  

. پرستتتار فشتتار رو گرفت.. دکتر به مردمک   متی نای این رو نداشتتتم که اعتراچ کنم.

چشمام نگاه کرد.. و بعد با لحن ارومی گفت: خوب دختر خانم.. خوب مامانتو ترسوندی    

 ...ها

خوب باری این دکتر دیگه باهام مکل قاتل رفتار نمی کرد... نمی دونم چطور شتتتد که            

 ..بیکم ترکید و شروع کردم به گریه کردن

 گریه کنی؟دکتر:ا... مگه من گفتم 

مامان جلو اومد و بیلم کرد..بی وقفه گریه می کردم.. انقدر که ستتترفه ام گرفت.. با هب       

 ...هب گفتم: به خدا من اروم می روندم مامان

 ...مامان: می دونم عزیزم.. می دونم

 دکتر سریع مامان رو کنار زد و گفت: خانم بفرمایید کنار.. مگه نگفتم هیجانزده نشه

سیژن     سک اک سرم        ما شی که تو  شد.. با ارامبخ شت رو دهنم... مالم کمی بهتر  رو گذا

 ...ریختن کم کم چشمام رو هم رفت و خوابم برد
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 ...اروم چشمم رو باز کردم.. اینبار بابا هم پیشم نشسته بود.. گفتم: بابا

 ...بابا با همون لحن و لبخند همیشگین گفت: جان بابا

شید و گفت: نترس بابا     دوباره بیض تو گلوم گیر کرد.. باب ستی روی گونه ام ک سریع د ا 

 ..جون.. نترس شهرزادم.. همه چی تموم شد... تو اروم باش فقط

شتم و گفتم: بابا.. به خدا من.. اروم می         صورتم بود گذا ست بابا که رو  ستم رو روی د د

 ..رفتم... نفهمیدم چطور شد

ک         تادم پی  باش.. فردوس رو فرستتت با: مگه نگفتم اروم  باش.. خبرهای    با ارات.. نگران ن

 ...خوبی داره

 براق شدم.. با تردید گفتم: دختره زنده اس؟

تا بابا خواستتت جواب بده تقی به در خورد و بنفشتته اومد تو.. چشتتماش قرمز بود.. وقتی  

 ...دید بیدارم به سمتم اومد و با بیض گفت: شهرزاد

 ...لبن رو گزید.. بعد رو به مامان و بابام گفت: سالم

 ..بابا و مامان جوابن رو دادن.. اومد کنار تختم ایستاد و گفت: خوبی؟

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: اره.. بهترم

 مامان به بنفشه گفت: امیررضا رو دیدی؟

 ...بنفشه اروم گفت: بله.. بیرون اتاقه

 با تعجن گفتم: امیررضا؟ اینجاس؟

نه.. از اون شن یه لحظه هم منو شهرزاد    مامان رو به من و بابا گفت: اره.. دستن درد نک 

ستن درد نکنه.. خدا برای پدرومادرش نگهن داره.. هر وقت رفتم      شت.. د رو تنها نزا

 ...بیرون دیدم بیداره

 ...بابا اروم رفت بیرون.. قلبم تو سینه می زد.. امیررضا؟.. نرفته بود خونه

 رو به مامان گفتم: مگه من چند روزه اینجام؟

 ..ار روزمامان: چه
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 من: چهار روز؟

مامان: اره عزیزم.. روز اوک که کامال بیهوش بودی.. بعد هم هی به هوش می اومد و از          

 ...هوش می رفتی .. تازه دیروز کمی بهتر شدی و باهام مرف زدی

ضا اومدن        شد و بابا و امیرر ضا چهار روز پین ما بود؟... در باز  چهار روز؟.. یعنی امیرر

 ...تو

هم ریخته بود و از چشتتماش خستتتگی می بارید...انگار به زور بازشتتون نگه     موهاش به

 ...داشته.. قدش کمی از بابا بلندتر بود

 ...لبخندی زدم و گفتم: ممنون

هرکاری کردم فامیلین یادم نیومد.. امیررضتتا هم لبخندی زد.. با اینکه خستتته بود ولی   

 ..م خانم بهشتیان.. کاری نکردملبخندش پر از انرژی مکبت بود.. گفت: خواهن می کن

مامان: مسام جان واقعا اقای جوادی زممت کشیدن.. دستشون درد نکنه... من هرچقدر     

 ..از اقایی ایشون بگم کم گفتم

 ..امیررضا: من کاری نکردم.. امیدوارم هر چه زودتر خانم بهشتیان خوب بشن

شاال بتونیم در یه     شما لطف دارید اقای جوادی.. ای سن جبران کنیم.. از     بابا:  صت منا فر

 ..دیدنتون خوشوقت شدم

بعد دستتتن رو به طرف امیررضتتا دراز کرد و باهاش دستتت داد.. امیررضتتا: منهم همین 

 ..طور اقای بهشتیان.. با اجازه تون من دیگه رفع زممت کنم

 بابا: اختیار دارید.. بفرمایید می رسونمتون

 ا تشریف داشته باشیدامیررضا سریع گفت: نه خواهن می کنم.. شم

مامان و بابا پشتتت ستتر امیررضتتا از اتاق خارج شتتدن... بنفشتته اومد پیشتتم و دستتتم رو   

 گرفت.. با صدای ارومی گفت: وای شهرزاد.. همه اش تقصیر منه.. مگه نه؟

دوباره همه اون وقایع یادم افتاد... تمام شتتیرینی که از دیدن امیررضتتا تو دلم ریخته بود 

 ...رفت..سعی کردم لبخندی بزنم و زیرلبی گفتم: نههمه پرکشید و 
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 ..بنفشه با بیض گفت: ای کاش اصرار نمی کردم بیای

تمام صتتحنه هایی که اون دختر بیچاره کتک می خورد از جلوی چشتتمام رد شتتد.. هنوز  

صدای ضعیفن که ناله می کرد تو گوشم بود... بنفشه ادامه داد: اونشن اممد گفت که       

م رامک عصبانیت کرده.. فرداش زنگ زدم به موبایلت باهات مرف بزنم..  رفتی... فهمید

فرشته خانم گوشی رو برداشت و همه چی رو بهم گفت... نمی دونی با چه وضعی اومدم       

 ..اینجا.. ماال خدا رو شکر همه چی به خیر گذشت

  به طرف بنفشتته برگشتتتم... انگار مالن خوب نبود.. شتتایدم از تصتتادفی خبر نداشتتت.. 

 گفتم: به خیر گذشت؟دختره مرد... می گی به خیر گذشت؟

سریع         شدن.. مامان  سرازیر  شکام  شد و مامان و بابا اومدن تو.. لبم رو گزیدم و ا در باز 

 اومد به طرف و گفت: چی شده شهرزاد جان... چرا داری گریه می کنی؟

 دماغم رو باال کشیدم و گفتم: مامان.. منو می برن زندان؟

 ..تی به سرم کشید و با مهربونی گفت: نه عزیزم..نمی برنمامان دس

 ..دست مامان رو گرفتم و گفتم: مامانتو رو خدا نزار.. دختره مرده بود.. خودم دیدم

 ..بابا سریع به سمتم اومد و گفت: شهرزاد به من نگاه کن

با گفت: دختره مرده بود.. قبل از اینکه تو زیرش بگی           با با برگشتتتتم..  با ی...  ربه طرف 

 ...مرده شو انداخته بودن جلوی ماشین تو

دهنم باز موند.. دوباره اون مرد که دختره رو می زد اومد جلوی چشتتتمم.. خیلی محکم       

جا             مت نمی کرد.. گفتم: از ک قاو نداشتتتت.. یعنی م گه جونی  با دی می زد.. دختره تقری

 ..فهمیدین؟

گاری دزدی           بد شتتتکافی کردن... راستتتتن ان کال با:دختره رو  یه همچین   با ده بودنن... 

چیزی.. پلیس می گفت مدود شن هفت ساعت قبل از اینکه بندازنن جلوی ماشین تو    

 ...مرده بوده
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چه           چاره رو  که دختر بی به این به همون مرد فکر می کردم..  نفس رو بیرون دادم.. 

ومشیانه می زد.. اون کشته بودتن.. دیدمن.. الی جمعیت دیدمن.. قیافه اش قشنگ      

 ..بود.. اب دهنم رو قورت دادمیادم 

مامان: دیدی عزیزم.. هی  چیزی متوجه تو نیستتتت.. یه ادم مرده که خودش پا نمیشتتته  

 ..بیاد وسط خیابون

 سرم رو تکون دادم و گفتم: کی میرم خونه؟

 ..بابا: عزیزم.. هنوز مالت خوب نشده

 ..با اصرار گفتم: بابا می خوام برم خونه... خواهن می کنم

 ...باشه عزیزم.. بزار من با دکترت صحبت کنم بعدبابا: 

بعد از اتاق بیرون رفت.. بعد از ویزیت دکتر و اطمینان از اینکه مالم خوبه دکتر برگه             

ترخیص رو امکتتتا کرد و بعد از تشتتتریفات مربوطه که برای من به اندازه یه عمر طوک         

امون اومد.. تو راه همن  کشید از بیمارستان مرخص شدم و اومدم خونه... بنفشه هم باه    

ستتعی داشتتت بلبل زبونی کنه و من رو از اون ماک نگه داره.. ولی من همن داشتتتم فکر  

می کردم باید چیکار کنم... باید می گفتم که چی دیدم؟.. یا باید ستتتکوت می کردم؟..             

دفعه پین که به بنفشتته گفتم مرفم رو باور نکرد چه برستته به ادمهای دیگه... نه.. نباید  

مرفی می زدم..پلیس باالخره قاتلن رو دستتتگیر می کرد.. من با اینکارم فقط باعخ می 

ستام         شه گفته بودم بس بود... دو سر بیفتم.. همون یه باری که به بنف شدم خودم تو درد

به دیدنم اومدن.. همه شون سعی می کردن به نحوی منو خوشحاک کنن.. ولی چشم من      

 ...نفر به در بود.. فقط برای دیدن یه

 ...مامان: امروز فریاک زنگ زده بود.. می پرسید اگه خسته نیستیم بیان خونه ما

 من: وای.. بازم مهمونی؟

 ..مامان: اگه ماک نداری خوب می گم نیان

 ...من: من می خوام برم دانشگاه
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 ..مامان: دانشگاه؟ چی می گی؟ انتظار که نداری با این مالت بزارم بری

یستتتت مامان.. یه هفته اس دانشتتتگاه نرفتم.. به خدا یه عالمه عقن              من: من که طوریم ن 

 ..موندم... از هفته بعد فرجه ها شروع میشه من از هیچی خبر ندارم

 ..مامان: از بنفشه ب رس

 ...من: بنفشه فکرش پی الواتیه.. همیشه هم زنگ می زنه از من می پرسه

 ..خونه بری بیرون مامان: نمیشه.. من به بابات گفتم اجازه نمی دم از

 ..من: با اژانس میرم

 ..مامان با چشمهای گشاد گفت: بحخ اژانس نیست.. باید استرامت کنی

ستادام رو ببینم یا نه؟.. مامان تو      شما هم با من بیاین.. باید ا صرار کردم: می خواین  باز ا

  ..رو خدا.. باید بدونم برای امتحان چیکار کنم یا نه؟

شه..       مامان نگاهی به من  صرار کرد که گفت: با شده بود.. یه خرده دیگه ا انداخت.. نرم 

 ..ولی زود برگرد

 ..یدمن و گفتم: قربون مامان خوشگلم برم.. چشم زود برمی گردمب.و.سپریدم و 

 ..لباس عوچ می کردم که مامان در زد و اومدتو.. مامان: بیا.. با ماشین من برو

 ..و گفتم: خودم که ماشین دارم به سوئی  ازرای سفید مامان خیره شدم

 ..مامان نفس عمیقی کشید و گفت: نه.. مسام بردش... برات یه ماشین دیگه می خره

 ..دهنم باز موند.. گفتم: الزم نبود مامان

  ..مامان: خواست مسام بود

سوئی  رو از مامان گرفتم و از خونه خارج شدم.. تو پارکینگ به سمت ماشین مامان که      

شمم به جای خالی ماشینم بود.. سرم رو گردوندم.. ماشین روزبه نبود.. متما       می رفتم چ

رفته بود بیرون.. غصته ام گرفت.. متی یه بارم زنگ نزده بود مالم رو ب رسته... دریغ از    

یه اس ام اس.. یعنی ممکن بود نفهمیده باشتتته؟.. متما فکر کرده دیوونه شتتتدم که بهم 

شگاه          زنگ نزده.. چی رو ازم به دک گر سمت دان شدم و به  شین مامان  سوار ما فته بود.. 
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رفتم.. اوک از همه رفتم پین استتتاد فتامی.. استتتاد محبوبم.. دوستتت داشتتتم اوک از همه 

اون رو ببینم تا رومیه از دستتتت رفته ام رو بهم برگردونه.. در اتاقن رو زدم.. صتتتدای        

 جازه هست؟بفرماییدش رو که شنیدم در رو باز کردم و گفتم: استاد ا

 ..با دیدن من لبخند پهنی زد و گفت: به به ..ببین کی اینجاس.. بیا تو ژانگولر

از لقبی که بهم داد خنده ام گرفت و رفتم داخل و در رو بستم.. گفتم: استاد ببخشید که    

 ..دیر شد.. مشکلی پین اومده بود

باش..  .. نگران نعینکن رو از چشمن برداشت و با همون لبخند گفت: بچه ها بهم گفتن

باالخره دانشتتجوی خوبی مکل تو با بقیه یه فرقی داره یا نه.. نگران پروژه ات نباش.. هر 

 ..وقتی خواستی تحویل بده

 ..گفتم: ممنون استاد.. ولی می ترسم استاد منتظری قبوک نکنن

استتتاد با دستتت منو دعوت به نشتتستتتن کرد و گفت: ماال تو باهاش مرف بزن.. راضتتی   

  ..میشه

 ..من: دعا کنید استاد

تاق دکتر منتظری رفتم..             به طرف ا با دکتر فتامی صتتتحبت کرد  یه خرده  بعد ازاینکه 

ستادهای        شتم.. از اون ا سخت رو هم باهاش دا مدیر گروهمون بود و یکی از وامدهای 

گیر و ستتتختگیر بود.. متی ایده های جالن و درستتتخون بودنم نتونستتتته بود ذره ای از  

که            ستتتختگیر بودن خاطر این به  تاقن رو زدم ولی نبود..  بار در ا ند نه.. چ ن رو کم بک

به             ها بود دانشتتتگاه خلوت خلوت بود.. کمی تو محوطه قدم زدم و بعد  نزدیک فرجه 

 ..سمت پارکینگ رفتم که صدای اشنایی صدام زد: شهرزاد

اش هبه سمت صدا برگشتم.. روزبه بود.. تی شرت سه دکمه سبز رنگی پوشیده بود و مو

 ..رو به سمت باال مالت داده بود... بهم رسید و گفت: سالم شهرزاد

 سرم رو براش تکون دادم.. روزبه: مالت خوبه؟

 ...زیرلبی گفتم: ممنون
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 ...روزبه اروم گفت: شنیدم تصادف کردی.. خداروشکر به خیر گذشت

..  با بیض گفتم: به خیر گذشتتتت؟.. واستتته همین زممت یه اس زدن به خودت ندادی؟        

 ...گفتی دیگه ماک شهرزاد خوبه دیگه

 ..روزبه انگشتن رو جلوی دهنن گرفت و گفت: هیس شهرزاد

شتم     صدام رو بلند کردم.. گفتم: معذرت می خوام روزبه.. ولی انتظار ندا تازه فهمیدم که 

 ..یه خبر کوچیک هم ازم نگیری

 ..دهروزبه: باور کن خودمم باورم نمی شد.. مامان تازه دو روزه فهمی

 بهن نگاه کردم.. چیزی نداشتم بگم.. خوب نمی دونسته.. گفت: االن مالت چطوره؟

 ..من: خوبم

 ..روزبه: راستن شهرزاد.. می خواستم ازت درمورد اون روز ب رسم

صال         شتباه کردم. ا شه؟.. من ا سریع گفتم: ببین روزبه.. خواهن می کنم فراموش کن با

 ..نمی خوام درباره اش مرف بزنم

زبه: تو می دونی چه مالی شده بودی؟.. عین سنگ بود صورتت.. سفید سفید.. چطور        رو

 ..میگی فراموش کنم.. خودم وقتی دیدمت داشتم سکته می زدم

سریع عقبگرد کردم و گفتم: ازت خواهن می کنم فراموش کنی.. ماک من خوب خوب   

 ..بود

شدم و رفت       سوار  شیدم و  شینم رفتم.. نفس عمیقی ک ز م خونه.. در خونه رو بابه طرف ما

سی چیزی تعارف می کرد..           شت به ک شنیدم که دا صدای مامان رو  شدم..  کردم و وارد 

 وای نه.. بازم مهمون؟

نگاهم به کفشتتهای استت ورت مشتتکی رنگی بود که کنار جاکفشتتی بود...کفشتتام رو اروم   

  با خوشدراوردم و ستترکی تو پذیرایی که ستتمت راستتتم بود کشتتیدم.. مامان با دیدنم   

 ..رویی گفت: بفرمایید.. خودش اومد
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وارد پذیرایی شتدم.. امیررضتا اومده بود ..شتلوار جین مشتکی پوشتیده بود با بلوز تنگ       

شیده         شنگتر بود... چی بود اونی که تو مهمونی رامک پو صافا اینبار تی ن ق سرمه ای.. ان

 ..بود.. با لبخند به سمتن رفتم و گفتم: سالم... خوش اومدید

 ...ز فامیلین یادم رفتم.. امیررضا: ممنون.. خوشحالم که می بینم مالتون بهتر شدهبا

 ..مامان: ببین شهرزاد جان... اقای جوادی زممت کشیدن

به ستتتبد گل رز کوچکی که روی میز کنار مبل بود اشتتتاره کرد.. من: ممنون.. زممت           

 ..کشیدید.. خیلی قشنگه

 ..امیررضا: قابل شما رو نداره

 ..شهرزاد جون چرا دیر کردی؟. اقای جوادی نیم ساعت بیشتره اومدن مامان:

خواستتتم جواب بدم که امیررضتتا پین دستتتی کرد وگفت: خانم بهشتتتیان.. خواهن می 

 ..کنم امیررضا صدام کنید

 ..مامان: اخه اینجوری که نمیشه

میگم   امیررضتا خندید و گفت: چرا نمیشته... کستی منو اقای جوادی صتدا نمی زنه.. همه    

 ..امیررضا

یادم اومد تو مهمونی رامک چطور اویزونن شتتده بود و همن امیر امیر می کرد.. مامان  

  ..با لبخند گفت: باشه امیررضا جان

 ..بعد رو به من گفت: عزیزم شما بشین برات شربت بیارم

 ..من: ممنون مامان... زممت نکن

 ..مامان: بشین.. از بیرون اومدی. من االن برمی گردم

 ..روبروی امیررضا روی مبل نشستم و گفتم: بازم ممنون بابت گلها

امیررضتتا: ببخشتتید اگه بدموقع مزامم شتتدم.. راستتتن یه خرده کارام عقن افتاده بود..  

 ..مجبور شدم پشت سر هم کار کنم
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تازه یادم افتاد که امیررضتا کار می کنه... اون چهارروز رو هم از بیمارستتان جم نخورده    

با نارامتی گفتم: وای معذرت می خوام.. به خاطر من بودکه از همه کارتون عقن             بود.. 

 ..افتادید.. شرمنده شدم

 ...امیررضا با دست پاچگی گفت: نه این چه مرفیه.. من خودم خواستم

ستتریع ستترش رو پایین انداخت.. لبم رو گزیدم.. امیررضتتا با صتتدای ارومی گفت: خوب  

رتون رو اونجوری وک کنم که.. دیدید وقتی پدرتون امد  من که نمی تونستتتم شتتما و ماد 

 ..برگشتم

لبهاش رو به هم فشار می داد.. نمی دونم چرا خجالت کشیدم.. ما فامیل زیادی نداشتیم..  

با فامیل مادری که کال قطع رابطه بودیم.. هر از چندگاهی مامان با خواهراش مرف می             

نگلستتتتان زندگی می کردن.. کم پین می اومد     زد.. از خانواده پدری هم عمو و عمه ام ا   

شم مامان و بابا        ضا واقعا به چ سه همین کار امیرر سی اینجوری بهمون محبت بکنه.. وا ک

  ...اومده بود

امیررضا ادامه داد: امروزم دیگه طاقت نیاوردم.. اخه واقعا ترسیده بودید.. البته منم بودم 

 ...می ترسیدم

شیدم.      شونیم ک ستم رو روی پی شید.. نباید به یادتون می      د سریع گفت: ببخ ضا  .. امیرر

 ..اوردم

 ..من: اشکالی نداره.. به قوک همه.. به خیر گذشت

 امیررضا با لبخندی گفت: مادرتون گفتن رفته بودید دانشگاه.. خوب بود؟

من: یکی از استتتادام رو دیدم.. ازشتتون وقت گرفتم واستته پروژه ام.. ولی اون یکی رو نه 

 ..متاسفانه

ستید..             شجوی فعالی ه شنیدم دان ستاتون  شید.. از دو ست.. نگران نبا ضا: طوری نی امیرر

 ..مطمئن باشید استادا کنار میان

 مامان با سینی شربت وارد پذیرایی شد.. گفتم: ممنون مامان.. برای خودتون نمیارید؟



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

63 

 

 مامان: نه عزیزم.. امیررضا جان.. شما بازم میل دارید؟

 ..نامیررضا: نه ممنو

ساعتن کرد و گفت: اگه            ضا نگاهی به  شتم.. امیرر شتم و روی میز گذا شربت رو بردا

 ..اجازه بدید من دیگه کمکم رفع زممت کنم

 ..مامان: چرا به این زودی؟.. تازه تشریف اورده بودید

سترامت           شتیان هم ا شه.. خانم به شد و گفت: نه دیگه.. دیرم می ضا از جاش بلند  امیرر

 ..کنن

کیفن رو از روی زمین برداشتتت و گفت: بازم خوشتتحالم که می بینم مالتون   خم شتتد و

 ..خوبه

 ...از جام بلند شدم و گفتم: ممنون

  ...تا دم در بدرقه اش کردیم

 ..مامان: واقعا پسر محترمیه

 ..خنده ام گرفت.. گفتم: باشه مامان.. من برم یه خرده استرامت کنم

  ..مامان: چیزی الزم داری بگو

 ..ان شربتم رو برداشتم و گفتم: نه مرسیلیو

شتم..وقت امتحانات بود.. باید مسابی       شتم و روی میزم گذا رفتم تو اتاقم..کتابم رو بردا

درس می خوندم... این ترم هم قصتتتد داشتتتتم بهترین نمرات رو بیارم.. ولی ذهنم موک  

 محور یک نفر می گشت.. امیررضا

یجاد نکنم.. ورقه ام رو از روی میز برداشتتتم و  اروم از جام بلند شتتدم تا ستتروصتتدایی ا 

به ستتتمت مراقن خانومی که جلوی کالس بود رفتم..ورقه ام رو به             پاورچین پاورچین 

 ..سمتن گرفتم و با لبخند گفتم: خسته نباشید

  ..اروم گفت: شما هم خسته نباشید
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شت.. اروم از کالس رفتم بیرون و وارد    شه گذا شدم..      ورقه ام رو گرفت و الی پو سالن 

تو ستتالن هیشتتکی نبود.. از پله ها پایین رفتم و وارد محوطه شتتدم.. بچه ها زیر یکی از   

شون            سمت ست تکون داد.. به  شه برام د شده بودن.. بنف شکده جمع  درختهای جلوی دان

 ...رفتم

 ..بنفشه: زهرمار.. می دونم خوب دادی

 ..خندیدم و گفتم:من که چیزی نگفتم

 ...بگی... سابقه ات خرابه خانومستاره: الزم نیست 

شد..        ساکت کرد و گفت: بچه ها... امتحانات که تموم  سریع بچه ها رو  خندیدم.. اممد 

 عذروبهانه نداریم.. یه مسافرت هستین؟

 ..همه با شور هو که کشیدم با نارامتی گفتم: وای اممد.. نگو که شماک

 ..میاد ستاره: اخه من نمی دونم تو چرا انقدر از شماک بدت

 ...بنفشه: این چین به ادمیزاد رفته که

اممد سریع وسط مرف اومد و گفت: اتفاقا شماک نیست... شما هم نارامت نباش خواهر       

 ...شهرزاد... یه جایی می خوام ببرمت راس کار خودته

 ...ستاره و بنفشه هم زمان اعتراچ کردن: قبوک نیست

 ..سینا: ماال کجا می خوای بریم

جایی تو کویر.. یکی از دوستتتتام چند وقته پین رفته بودن.. عالی بود.. خیلی         اممد: یه   

 ..تعریف می کرد

 ستاره چشماشو گرد کرد و گفت: کویر؟ مالت خوبه؟ اونم تو مرداد؟

 ...اممد سرش رو تکون داد و گفت: مرف نداره

 ...بنفشه سری تکون داد و گفت: همه مون جزغاله می شیم

 وقت ساک بریم کویر؟گفتم: جدی اممد؟ این

 ..اممد: ای بابا چه عیبی داره؟
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 ...مهرداد: گرمازده میشیم دیوونه.. من که نمیام

 ...اممد خندید و با شیطنت گفت: ای بچه سوسوال

با این مرف بچه ها ریختن سرش و به شوخی زدنن.. اممد به زور خودش رو از دست    

ریور بریم... اونوقت می گن   بچه ها خالص کرد و گفت: نه بی شتتتوخی.. اخرهای شتتته      

 ...بهتره

 ..مهرداد: ماال کو تا اخر شهریور

 ..اممد: خوب گفتم خبر داشته باشید که برنامه تون رو جور کنید

 بنفشه: ماال اینا رو وک کن.. کی میاد بریم کافی شاپ؟

همه بچه ها باهم موافقت کردن بریم کافی شتتاپ... تو پارکینگ ستتتاره چشتتماشتتو به    

 ردوند و گفت: ماشینتو نیاوردی شهرزاد؟اطراف گ

 ..سوئی  رو از جیبم دراوردم و گفتم: چرا

 ریمون ازرا رو زدم.. سینا گفت: ماشینتو عوچ کردی؟

 ...گفتم: نه ماشین مامانه

تو کافی شاپ نشسته بودیم.. طبب معموک هم که بنفشه داشت با اممد و سینا کل کل می 

شون بلند م    صدا شاپ اعتراچ می      کرد.. گاهی انقدر  شتری های کافی  شد که بقی م ی 

  ..کردن

 اممد: راستی بچه ها.. امیررضا یادتونه؟

 من: اره.. چی شده؟

 ..اممد: قراره هفته اینده یه نمایشگاه عکس بزنه

 ستاره: جدی؟

 من: تو از کجا خبر داری؟

یه.. چند روز پین طرفای ولیعصتتتر          چه خوب باهم رفیب شتتتدیم... خیلی ب   اممد: خوب 

 ...دیدمن... می گفت داره نمایشگاه می زنه
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 به فکر فرو رفتم... بنفشه: نمایشگاه عکس؟

شتر بود که          شده بود.. یه ماه بی سوزه داغ داغ برای بچه ها ردیف  شد.. یه  شروع  بحخ 

ست         ضا فکر نکرده بودم.. مس عجیبی بهم د صال به امیرر سرم گرم امتحانات و بود و ا

 و بروم نشسته بود گفتم: می دونی نمایشگاهن کجاس؟داد.. اروم به اممد که ر

 ..اممد با خنده در مالی که مواسن به مهردادبود گفت: پارک دانشجو.. اونجاس

 ..سریع از جام بلندشدم و گفتم: بچه ها من دیگه برم

 ..بنفشه اعتراچ کرد: کجا؟ داره بهمون خوش می گذره ها

 ..دارم کیفم رو برداشتم و گفتم: وقت زیاده..کار

بنفشه چشماشو ریز کرد ولی من بدون توجه بهن از بچه ها خدامافظی کردم و از کافی    

 .شاپ اومدم بیرون.. استرس داشتم.. ولی دوست داشتم ببینمن

کنار یه گلفروشتتتی نگه داشتتتتم و رفتم و یه دستتتته گل براش گرفتم..به ستتتمت پارک  

با بدبختی یه جایی پیدا کردم و پارک دانشجو رفتم.. خدا خدا می کردم که اونجا باشه...   

شجو رفتم.. با اینکه نزدیک غروب          سمت پارک دان شتم و به  سته گل رو بردا کردم.. د

ساختمونن           سمت  شدم و به  شجو  شده بود... وارد پارک دان بود ولی از گرمی هوا کم ن

و ر رفتم.. وارد ساختمون نمایشگاه شدم.. کسی نبود.. کمی جلوتر رفتم که صدای مردی     

صدام کرد: بی       شت با موبایل مرف می زد.. باز جلوتر رفتم که همون مرد  شنیدم که دا

 کی کار داشتید خانوم؟

ستتاله ای که داشتتت بهم نگاه می کرد و موبایل دم گوشتتن بود   50به طرف مرد مدود 

برگشتتتتم.. هنوز داشتتتت منتظر نگام می کرد.. به ارومی گفتم: می خوام اقای جوادی رو 

 ..ببینم

 ..مرد: بفرمایید خودم هستم

 ..ابروم باال رفت و مب به جانن گفتم: خیر.. با اقای امیررضا جوادی کار داشتم
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شت خط      این بار نوبت مرد بود که ابروش باال بره.. چند بار ورندازم کرد و به کسی که پ

 ..بود: ببین من به ت بعدا زنگ می زنم

.. دنبالن رفتم.. گفت: از همکارای امیررضتتتا  بالفاصتتتله قطع کرد.. و راه افتاد تو ستتتالن.

 هستید؟

 ...من: نه خیر

 مرد: همکالسین؟

 ...من: نه

باک جواب می       باید بهن چی می گفتم؟... تو ذهنم دن مرد منتظر نگام کرد... خوب االن 

 ..گشتم.. چطور می تونستم دقیقا بگم از کجا امیررضا رو می شناسم.. من: خوب.. من

 اقها رو باز کرد: امیر... بیا این خانم با تو کار دارن؟مرد در یکی از ات

امیر اومد نزدیک در..من رو که دید با اخمن باز شتتد و گفت: خانم بهشتتتیان.. ستتالم..    

 ..اینجا چیکار می کنید

با دیدن لبخند گرم امیررضتتتا منم لبخندی زدم و گفتم: ستتتالم.. از اممد شتتتنیدم دارید 

 ..فکر میکنم بدموقع مزامم شدم نمایشگاه می زنید.. ببخشید..

  ..امیررضا: نه نه خواهن می کنم

از جلوی در رفت کنار و وارد اتاق شتدم... یه اتاق بزرت بود با میزهای بزرگی که روش  

 ..پر از تابلو و عکس بود

 ..امیررضا: ببخشید اینجاها یه خرده شلوغه

 ..من: نه خواهن می کنم.. خدمت شما

سته گل رو به طرفن   گرفتم.. وقتی ازم گرفتن فهمیدم چقدر محکم گرفته بودمن..  د

 ..گفت: چرا زممت کشیدید.. خودتون گلید

 ...با این مرف امساس کردم سرخ شدم...زیرلبی گفتم: قابلی نداره

 همون مرد گفت: امیر.. معرفی نمی کنی؟
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 ..امیررضا: وای ببخشید عمو... ایشون خانم بهشتیان هستن.. گفتم که براتون

مرد انگار تازه فهمید من کی هستتتتم... ستتتریع گفت: بله بله.. خوبید؟.. خوش اومدید..            

 ..ببخشید من نشناختم

 ..من: خواهن می کنم.. من خودمو معرفی نکردم.. نمی دونستم من رو می شناسید

 ..امیررضا: خانم بهشتیان.. ایشون عموی بنده هستن

 ..من: خوشوقتم.. شهرزاد هستم

با خنده گفت: چه استتتم           عموی امیررضتتتا برخالف چند دقیقه پین که اخم کرده بود 

 قشنگی هم دارید.. قصه هم می گید؟

 ..با خنده گفتم: متاسفانه قصه گوی خوبی نیستم

موبایل اقای جوادی زنگ خورد.. رو به امیررضتتتا کرد و گفت: امیرجان پذیرایی کن من     

 ..االن برمی گردم.. با اجازه

 ..من: خواهن می کنم

 ..اقای جوادی از اتاق خارج شد.. امیررضا یه صندلی بیرون کشید و گفت: بفرمایید

 رو صندلی نشستم.. امیررضا سریع گل رو تویه پارچ گذاشت و گفت: چای میل دارید؟

 ..من: نه ممنون.. زممت نکشید

 امیررضا روبروم نشست و گفت: امروز امتحان داشتید؟

 با خنده گفتم: معلومه؟

 ..از رنگ و روتون بدجوری.. خیلی سخت بود؟ امیررضا:

 

 ..من: نه خوب بود

شتم بیشتر مرف می          امیررضا سرش رو تکون داد.. دستمام عرق کرده بود.. دوست دا

 زد.. گفتم: نمایشگاهتون رو کی افتتاح می کنید؟

 ...امیررضا با صدای اروم گفت: پس فردا



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

69 

 

نگاه می کرد.. چشتتمهای عجیبی   ستتعی کردم لبخندی بزنم.. امیررضتتا صتتاف به چشتتمام

ستانه نگاه می کرد.. نه        شتم.. یه جوری دو شت ولی مالت نگاه کردنن رو دوست دا ندا

 ..طوری که ادم معذب بشه.. نگاهی به ساعتم کردم و گفتم: ببخشید... من دیگه برم

 ..امیررضا: شما که االن تشریف اوردید

 ..من: نه مرسی.. دیگه برم

 برسونمتون؟ امیررضا: می خواید

 ..من: نه ممنون.. ماشین اوردم

 ...پس تا دم ماشین باهاتون میام

شد.. کنار هم     شدم و بعد خودش خارج  اعتراچ نکردم.. در رو باز کرد.. اوک من خارج 

شتتروع به راه رفتن کردیم.. هر دو ستتکوت کرده بودیم ولی نمی خواستتتم چیزی این    

ولی هوا هنوز کمی روشن بود.. در ماشیه    سکوت رو بکشنه.. خورشید غروب کرده بود    

خیابون راه می رفتیم.. یه مس عجین داشتم.. دوست داشتم این قدم زدن ها تا همیشه       

  ..ادامه پیدا کنه.. به ماشین رسیدم

 ..من: ممنون بابت همراهی تون

 ..امیررضا: خواهن می کنم.. فقط جسارته خانم بهشتیان

 ..من: شهرزاد

 امیررضا: چی؟

 ..شهرزاد.. شهرزاد صدام کنیدمن: 

امیررضتتا دوباره خندید و گفت: مگه شتتما منو امیررضتتا صتتدا می کنید که من شتتهرزاد    

 ..صداتون کنم

که داشتتتتم گفتم: خوب...            مه  ند نی با همون لبخ ندم رو جمع کنم...  ستتتعی کردم لبخ

 ..امیررضا
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اگه خواستتتی..  امیررضتتا دستتت تو جیبن کرد و کارتی دراورد و گفت: این کارت منه..  

 ..دوست داشتی البته.. بهم زنگ بزن

کارت رو از دستتتن گرفتم و نگاه کردم... یه لحظه گر گرفتم... اروم از تو کیفم کاغذ و  

شون رو پنهون           ش سعی می کردم لرز ستایی که  شماره خودم رو با د خودکار دراوردم و 

 ..کنم نوشتم و با لبخند گفتم: ببخشید من کارت ندارم

شدم و         لبخند گ شینم  سوار ما ستم تو چشماش نگاه کنم.. بدون مرف  رمی بهم زد.. نتون

 ...از پارک درش اوردم و گاز دادم

 ..ابروی مامان باال رفت و گفت: چه خوب.. شهرزاد.. متما باید بریم

 ...من: متی کارتن رو هم بهم داد

 ...مامان ساالد رو به طرفم گرفت و گفت: فکر کنم مسام هم فردا بیاد

 با خوشحالی گفتم: جدی؟.. بابا فردا میادن؟

 ..مامان: شاید.. دقیب نمی دونم

 ...من: مامان.. تو رو خدا اصرار میکردید بیان.. من دلم تنگ شده

مامان درمالی که کاهوهای ستتتاالدش رو با چنگاک اینور و اونور می کرد به ارامی گفت:             

 ..دک خودمم تنگ شده

سریع با چنگاک کاهو رو  شت.. این تو ذات مامان بود.. نمی دونم تیپ    بعد  تو دهنن گذا

شخصیتین بود یا یه نوع شرم یا میا.. ولی همیشه خیلی کم از دلتنگین برای بابا مرف      

ساکتتر..          شه می دیدم که وقتی بابا هست خوشحالتره و وقتی بابا نیست  می زد ولی همی

 ..شام که تموم شد مامان ررفا رو تو ررفشویی چید

 : چرا نمی زارین کمکتون کنم؟من

  ..مامان: من بیکارم مامان جان

 ..من: خوب منم بیکارم

 ..صدای زنگ موبایلم بلند شد.. مامان گفت: بدو ..اینم کار
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 با خنده به سمت اتاقم دویدم... بنفشه بود.. من: الووووو

 بنفشه: مرچ و الوووووووو

فتم وقتی فحن می شتتنوی چقدر ستترخوشتتانه خندیدم... بنفشتته: وای عزیزم... بهت گ  

 خجسته میشی؟

بلندتر خندیدم... بنفشتته با مرص گفت: رفتی دیدن امیررضتتا دیگه می دونم... اونوقت   

 واسه اینه که خوشحالی؟

 ..گفتم: نه به خدا دیوونه... بابام قراره بیاد... فردا

 بنفشه: جدی.. چه خوب.. ماال رفتی دیدن امیررضا چی شد؟ شماره بهت داد؟

 چشمام گرد شد... گفتم: تو از کجا می دونی؟

بنفشتته: خدایین شتتهرزاد.. تو یه خرده ستتیاستتت نداری.. اونجوری که تو بلند شتتدی و   

 ..رفتی تنها کسی که نفهمید ننه قمر اون سینای خل و چل بود

 باز خندیدم... بنفشه: مرت... ماال بگو چی شد؟

 ..من: هیچی دیگه.. همین

  ..ه.. چی شد خوببنفشه: همین دیگه چی

بعد با لحن مودبانه ای گفت: البته الزمه یاداوری کنم که شتتتهرزاد خانم.. من و تو باهم              

 ...دوستیم.. نباید چیزی رو از هم مخفی کنیم

روزی یادم افتاد که تو جمشتتیدیه همه چی رو بهن گفتم و مستتخره ام کرد.. مرفم رو  

 ...م از مخفی کنیم.. ولی خوبباور نکرد.. االن بهم می گه نباید چیزی رو ه

 ..گفتم: هیچی.. پس فردا نمایشگاهن افتتاح میشه

 ..بنفشه: خوب اونو که اممد گفت... دیگه

 ..من: دیگه همین

 بنفشه با گلگی گفت: همین؟؟

 من: خوب اره دیگه.. باید چی می شد؟
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 بنفشه: یعنی یه قهوه هم دعوتت نکرد؟

 ...ر... مرفا می زنی توامگرفتم بنفشه چی می گه.. گفتم: نه خی

 بنفشه: ماال نمایشگاهن می ری؟

 گفتم: اره.. تو هم میای؟

بنفشتته: نه موصتتله اش رو ندارم.. ولی شتتهرزاد از من به تو نصتتیحت.. نزار این رامک     

چیزی بفهمه.. واستته امیررضتتا دندون تیز کرده بود.. تیرش که به ستتنگ خورده روانی    

ست ولی       سم ه شه تو افتتامیه       شده... من خودم موا شه... ای کاش ب ست با تو هم موا

 ...نری

 گفتم: چرا نرم؟ به رامک چه مربوطه؟

 ...بنفشه صداش رو اروم کرد و گفت: بابا این مرتیکه مطلب دوست عموی امیررضاس

شه ادامه داد:           شتن؟.. بنف سنخیتی با هم دا شمم... اخه چه  ضا اومد جلوی چ عموی امیرر

وری باهم دوست شدن.. ولی رامک بفهمه بد ضدماک می زنه..      خودمم نمی دونم اینا چط

 ...به جون خودم.. این دختره روانیه.. کینه شتری داره در مد پرودگار

 من: خوب می گی چیکار کنم؟ با هیشکی مرف نزنم مبادا رامک بدش بیاد؟

 ..بنفشه: نه به خدا... فقط می گم موارن خودت باش

 ..من: هستم عزیزم

 ...اتاقم خورد.. من: بلهتقی به در 

مامان از همون پشتتتت در گفت: شتتتهرزاد جان.. چایی ماضتتتره.. میای اینجا یا بیارم تو           

 اتاقت؟

 ...من: نه مامان جان.. االن خودم میام

 ..بنفشه با شادی گفت: خوب دیگه..انگار باید بری.. می بینمت.. شن خوش

 ...با خنده گفتم: خدامافظ
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شی رو قطع کردم... دا  شتم     گو شتم می رفتم بیرون که دوباره موبایلم زنگ خورد.. برگ

ستتمت تخت.. روزبه بود.. تعجن کردم چطور شتتده بعد از اینهمه مدت بهم زنگ زده...  

 ...جواب دادم: بفرمایید

 ..صدای عصبانی روزبه پیچید توی گوشی: دستت درد نکنه شهرزاد.. خیلی نامردی

 بابهت گفتم: چی شده؟

عصتتبانیت گفت: چی شتتده؟.. واستته چی به مامان و بابام گفتی من دعوا    روزبه با همون 

 کردم؟

 ..گفتم: من؟.. نه به خدا روزبه.. به جون مامانم اگه من گفته باشم

 روزبه: قسم دروغ نخور.. اگه تو نگفتی چرا مامانم میگه شهرزاد بهمون گفت؟

 ینو بهن بگم؟دهنم باز موند... من کی فریاک جون رو دیده بودم که بخوام ا

بار بهن زنگ زدم ولی ریجکت کرد..         تا خواستتتتم مرفی بزنم تلفن رو قطع کرد.. دو

خدایا.. من که فریاک رو ندیده بودم.. پس چطوری بهن گفتم؟ اصتتتال مگه خل بودم که          

بگم.. می گفتم چی؟.. ازم نمی پرستتتیدن از کجا دیدم؟؟ منی که تمام روز پین مامان و         

ن چطوری همزمان هم پین مامان وبابا بودم هم پین روزبه؟..         بابا بودم نمی پرستتتید    

اصال من اگه می خواستم بگم چرا بعد از دوسه ماه به فریاک گفتم.. سعی کردم به مرف      

روزبه اعتنایی نکنم.. برگشتتتم پین مامان... مامان داشتتت مجله مدی رو که تازه خریده  

 ..بود ورق می زد

ا ببین من موهامو این مدلی شتتترابی کنم یا این مدلی      من رو که دید گفت: شتتتهرزاد.. بی    

 زیتونی؟

نگاهی به مدال انداختم.. گفت: شتتتما خیلی وقته موهاتون روشتتتنه.. به نظر من شتتترابی             

  ..کنین

 ..مامان سرش رو تکون داد و گفت: اره اینم فکر خوبیه

 ..من: ماال انگار جدی فردا بابا میان
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... فردا نیاد پس فردا متما میاد.. نمی خوام اینجوری منو  مامان: االن دو هفته بیشتره رفته

 ..ببینه.. شبیه میت شدم

سریع بلند شدم و دستامو دور گردن مامان ملقه کردم.. لبامو جمع کردم و گفتم: کجای     

 ..مامان خوشگل من شبیه میت ها شده؟ خیلی هم خوشگله

رم که همیشتتته منو   یدم.. مامان خندید وگفت: فدای دخت       ب.و.ستتتصتتتورتن رو محکم 

 ..خوشگل می بینه.. بشین چایتو بخور یخ کرد

. 

با صدای زنگ اس ام اس چشمام رو باز کردم.. تو دلم گفتم: وای به مالت بنفشه اگه تو    

 ..باشی

موبایلم رو از روی پاتختی برداشتتتم و اس رو باز کردم.. امیررضتتا بود.. نیم خیز شتتدم..  

 وقت داری ببینمتون؟نوشته بود: سالم.. صبح به خیر.. 

 اروم سرم رو خاروندم؟.. جواب نوشتم: البته.. اتفاقی افتاده؟

شستم..کن موهام رو باز           شدم و رو تختم ن سه بلند  شد.. تا برام جواب بنوی ساک  پیام ار

کردم و دستتتی الی موهای لختم کشتتیدم.. جواب اومد.. نوشتتته بود: نه..اصتتال.. فقط می   

 ..وخوام ببینمت.. جاشو شما بگ

بود.. یه مستتاب ستترانگشتتتی کردمو براش     8نگاهی به ستتاعت انداختم.. ده دقیقه به  

 ..کافی شاپ گلچین10نوشته: ساعت 

ادرس رو هم براش نوشتتتتم و ستتتند کردم.. چند دقیقه بعد جواب فرستتتتاد: عالیه.. می 

 ..بینمت

له رو دور خودم پیچیدم و          عالی گرفتم.. مو یه دوش  پایین پریدم و  از مموم  از تختم 

 ..اومدم بیرون.. داشتم با موله کوچیکی موهام رو خشک می کردم که تقی به در خورد

 ..من: بله

 مامان: شهرزاد بیداری؟
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 ..من: بله.. بفرمایید تو

سرش کرده بود.. گفتم: جایی        سفید  شاک  مامان در اتاق رو باز کرد .. مانتوی خردلی با 

 می خواید برید؟

 ...گ زدم بابت رنگ موهام.. گفت ارایشگاه خلوته االن برممامان: اره به ازیتا زن

بعد نگاهی به سرتاپای من انداخت و گفت: تو هم زود لباس ب وش.. اخه این چه وضعیه    

 ..جلوی کولر

 ..خندیدم وگفتم: االن می پوشم... راستی مامان.. منم دارم می رم بیرون

 مامان: جدی؟.. کجا؟

لین بار صتتحبت دراین رابطه داشتتتم رو مخفی کنم و   ستتعی کردم اضتتطرابی که برای او 

 ...عادی باشم..گفتم: امیررضا صبح اس زد..گفت می خواد منو ببینه

امساس کردم مامان با تمام عجله ای که برای رفتن داشت جا خورد و به فکر فرو رفت..  

:  فتبا این ماک با اخالقی که ازش سراغ داشتم سعی کرد خودش رو عادی جلوه بده و گ   

 ...چه یهویی

 ..گفتم: نمی دونم

 ...لبخندی زد و گفت: باشه.. خوش بگذره.. خدامافظ

 ..من: خدامافظ

شتم.. اولین بار بود         سترس دا شدن.. یه خرده ا شروع کردم به ماضر  مامان رفت و منم 

صله ام با اطرافیانم مفظ کرده بودم..         شه فا سر همچین قراری.. همی شتم می رفتم  که دا

انوادگیمون اینجوری ایجاب می کرد.. تنها پستتتری که باهاش رامت بودم و         موقعیت خ  

کل راه می نداختم روزبه بود.. اونم که دیشتتتن اونجوری کرد.. راستتتتی..چرا اونجوری       

شد؟.. باید براش توضیح می دادم... سشوار رو الی موهام گرفت تا خشک بشه.. موهای        

سرم ر    شت  ضدافتابم رو    جلو رو با برس مالت دادمو موهای پ ستم...کرم  و با کری س ب

ساعت نگاه کردم.. از نه           صاف بود.. به  صاف  سی کردم..  شونیم رو وار زدم و دوباره پی
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گذشتتتته بود.. باید عجله می کردم.. در کمد رو بازکردم.. االن باید چی می پوشتتتیدم؟              

و برداشتم..   رمانتوی سفید؟.. مانتوی زیتونی؟.. مشکی؟؟ نه مشکی نه.. مانتوی ابی نفتیم    

وای نه.. لک بود.. گذاشتتتم ستتر جاش..نفس عمیقی کشتتیدم.. دستتتم رو بردم و مانتوی   

سفید پوشیدم... برای اخرین بار به خودم تو          شاک  سفید و  شلوار  شتم با  زیتونیم رو بردا

شتم     شین ندا ایینه نگاهی انداختم.. موهام رو مرتن کردم و از خونه زدم بیرون.. چون ما

م ..با کمی تاخیر رستتیدم کافی شتتاپ.. خیلی برام مستتئله بود که ستترموقع    اژانس گرفت

سته بود و             ش شت یه میز ن شدم.. و نگاهی به اطراف انداختم.. پ شاپ  شم.. وارد کافی  با

 ..سرش پایین بود

اروم به طرفن رفتم.. همراه نگاههای خیره ای که باهام به ستتمت میز می رفتن.. متوجه  

 سمتن خم شدم وگفتم: امیررضا؟ من نشده بود.. اروم به

 ..سریع سرشو باال گرفتو یه لحظه مات موند.. بعد سریع با دست پاچگی گفت: سالم

 لبخندی زدم و گفتم: دیر کردم ببخشید

 از جاش بلند شد و صندلی رو برام بیرون کشید و گفت: نه اصال.. به موقع اومدی

 با لبخند نشستم.. امیررضا: صبحونه خوردی؟

بی بهم دستتت داد.. این مرفن از جنس تعارف نبود.. توش پر محبت بود.. می مس خو

 ..تونستم مس کنم.. گفتم: راستشو بخوای نه

 امیررضا منو رو کشید جلوش و گفت: شکالتی؟

 ..نگاهی به منو انداختم و گفتم: اگه میشه توت فرنگی

 ...امیررضا: قهوه دیگه

دوتا کیک توت فرنگی و قهوه داد.. چند  ستترم رو تکون داد و امیررضتتا ستتریع ستتفارش 

لحظه فقط به هم نگاه کردیم و لبخند زدیم.. کیک و قهوه رو اوردن.. تازه کم کم داشت   

شتها برانگیز بود.. تکه ای از کیک رو بریدم و گفتم:    دلم مالن می رفت.. کیک عجین ا

 خوب کاری داشتی؟
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کرد.. گفت: خوب.. فردا افتتامیه   لبهاش رو به هم فشتتتار داد و با فنجون قهوه اش بازی

 میای؟

 کیک رو به ارومی جویدم.. چشماش خیلی منتظر بود.. گفتم: دوست داری بیام؟

 ..چشماش اروم شد و لبخند زد وگفت: می خوام مطمئن بشم

 ...گفتم: البته که میام

لبخنتتد خجوالنتته ای زد.. قهوه اش رو مزمزه کرد و گفتتت: راستتتتن.. این اولین                     

همه.. قبال گروهی نمایشگاه زدیم.. ولی این اولین نمایشگاه مستقله.. براش دارم   نمایشگا 

 ..دوساله برنامه ریزی می کنم

 کمی دیگه از کیکم رو خوردم وگفتم: استرس داری؟

امیررضتتا ستترش رو تکون داد و گفت: البته همه چی ماضتتره. دیگه کاری نمونده.. ولی   

 ..خوب

شد که یهو بی م  شتم و       نمی دونم چطور  ستن که رو میز بود گذا ستم رو روی د قدمه د

 ..گفتم: نگران نباش.. من مطمئنم همه چی عالی پین میره

رد نگاهن رو گرفتم که به دستتتم بود.. تازه اون موقع میزم انالیز کرد.. اروم دستتتم رو 

کاری بود کردی.. االن چی فکر می        چه  یدم.. لبم رو گزیدم..وای شتتتهرزاد.. این  کشتتت

 ..با من من گفتم: ببخشید.. من منظوری نداشتمکنه؟..

 ..امیررضا: نه.. نه.. اشکالی نداره

برای اینکه مواسشم رو پرت کنم کمی از قهوه ام خوردم.. کیک امیررضا دست نخورده      

 بود.. گفتم: شما نمی خورید؟

 .کیک رو به طرف من گرفت وگفت: من صبحانه کامل می خورم.. گرسنه نیستم

بمیری..ستترم رو پایین تر انداختم . ریشتته های شتتالم رو دور دستتتم می   وای شتتهرزاد 

 پیچیدم.. امیررضا: شهرزاد چرا نمی خوری؟

 ..اب دهنم رو قورت دادم و گفتم: می خورم
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 ..امیررضا: بخور.. قهوه ات هم سرد شده.. االن یکی دیگه سفارش میدم

ضا در مورد    سفارش داد.. با مرفهای امیرر کارش کم کم مس بدی که  دوتا قهوه دیگه 

بهم دستتتت داده بود از بین رفت.. بعد از اینکه قهوه مون رو خوردیم امیررضتتتا گفت:       

 ماشین اوردی؟

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: نه هنوز ماشین نخریدیم

 امیررضا: پس میای یه دوری بزنیم؟

شدیم و بعداز اینکه ام    سرم رو تکون دادم..از جامون بلند  ساب     لبخندی زدم و ضا م یرر

کرد از کافی شتتاپ خارج شتتدیم.. چند قدم اون طرفتر در یه پراید رو باز کرد.. داخلن  

 ..نشستیم و امیررضا به راه افتاد

 کمی بعد پرسیدم: راستی... مادر و پدرت هم میان نمایشگاه؟

 ..یهو قیافه امیررضا رفت تو هم... زیرلن گفت: نه

 با کنجکاوی پرسیدم: چرا؟

ضا به  شاید با پدرومادرش          امیرر سیده بودم..  سواک بدی پر شده بود..  روبروش خیره 

 ..قهر بود.. مکل رامک.. صدای امیررضا من رو به خودم اورد: فوت شدن

 ابروهام باال رفت.. فکر کردم اشتباه شنیدم.. بی اختیار پرسیدم: چی؟

د..  باال وپایین ش امیررضا نیم نگاهی بهم انداخت و دوباره به روبروش خیره شد.. گلوش   

 ..با صدای بلندتری گفت: فوت شدن.. تو زلزله رودبار.. من دو سالم بود

کوهای سرسبز شماک اومد جلوی نظرم.. دلم پیچید.. از شماک بدم می اومد..می دونستم        

چرا..دستام می لرزیدن.. امیررضا پدرومادرش رو از دست داده بود... تو شماک.. زلزله..      

کم اوردم.. دستتت رو بردم و شتتیشتته رو دادم پایین.. باد گرم می  امستتاس کردم نفس 

شد و گفت:              ضا متوجه  شم.. امیرر سهای عمیب بک سعی می کردم نف صورتم..  خورد تو 

 شهرزاد مالت خوبه؟
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سرم رو تکون دادم ولی واقعیت این بود که مالم خوب نبود.. امیررضا سریع کشید کنار      

 ..بعد گفت: شهرزاد .. بیا اب بخور و از ماشین پایین پرید..چند دقیقه

ضا بود نگاه کردم.. از بخاری       ست امیرر چشمام رو باز کردم و به بطری اب معدنی که د

که روش نشتتستتته بود معلوم بود خنکه خنکه...با دستتتای لرزونم کمربند رو باز کردم..   

باز کرد و روی دستتت      باز کرد.. در بطری رو  ید و در رو برام  تم امیررضتتتا ستتتریع فهم

ضا کمی اب توی لیوان یه بار      شد.. امیرر صورتم زدم مالم بهتر  ریخت..اب یخ رو که به 

  ..مصرفی که خریده بود ریخت و گفت: نمی دونستم اینقدر نارامت می شی

 ..لیوان رو گرفتم و گفتم: متاسفم..من نمی دونستم

و نکن..  .. فکرش امیررضا لبخند محزونی کردو گفت: اشکالی نداره.. میدونم نمی دونستی   

 ..دیگه عادت کردم

لبم رو گزیدم و چیزی نگفتم.. مگه میشه عادت کرد؟ مگه میشه از یاد برد؟.. اینو به من 

شم بوده..            شاهین پی ضن عمو  ضا گفت: خودتو نارامت نکن.. عو ضا.. امیرر نگو امیرر

 ..انقدر هم سختی نکشیدم

با خودت   نارنجی       لبخند یهویی زدم و گفتم: فکر می کنی االن  نازک  می گی من چقدر 

 ام؟

امیررضتتا با خنده گفت: نازک نارنجی نیستتتی.. به خاطر اینه که صتتبحونه نخوردی.. اون   

سرماک      سابی به خودت زهر کردی.. بیا الاقل بریم یه جای خوب.. یه خرده  کیک که م

 ..بیا

 سوار ماشین شدیم.. امیررضا: فرمزاد خوبه؟

 ...زود برگردم من: نه.. خیلی دوره.. من باید

 ....امیررضا: من فکر می کردم ناهار رو باهم می خوریم

به امیررضتتا نگاه کردم... ناهار؟.. چه زود صتتمیمی شتتدیم.. ناراضتتی نبودم.. گفتم: شتتاید  

 ..امروز پدرم برگردن.. نمی خوام زیاد دیر کنم
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 امیررضا: خیلی وقته ندیدینشون؟

 ..من: نزدیک یه ماهه

شدم..     شیمون  ستم نباید اون     کمی پ ضا رو می دون ماال که کمی موقعیت خانوادگی امیرر

ستتتاک  23مرف رو می زدم.. اگه من فقط یه ماه بود که بابام رو ندیده بودم اون نزدیک         

  ..بود.. یعنی چیزی از پدرومادرش یادش میاد؟... صورتم رو به سمت پنجره برگردوندم

 ...خونه تون باشه امیررضا: باشه.. پس میریم یه جایی که نزدیک

قدم زدیم و           باز بهتر از هیچی بود... کمی  یاد اروم نبود ولی  یاوران.. ز پارک ن رفتیم 

 ..امیررضا از عکاسی گفت.. دوربینن رو دراورد و نشونم داد

 من: این دوربین کارته؟

نه.. این دوربین زیاد مرفه ای نیستتتت.. برای جاهای معمولی همراهم می          امیررضتتتا: 

  ..برمن

 ..وبایلم زنگ خورد.. مامان بود..جواب دادمم

 ..من: الو

 ..مامان: سالم شهرزاد جان

 من: سالم مامان.. خوبید؟

 مامان: مرسی عزیزم.. شهرزاد تو ناهار چه کاره ای؟ میای خونه؟

 ..من: اوم.. من با امیررضام.. ناهار رو باهاش می مونم

  ..خواستم ببینم میری خونه یا نهمامان: اها... خوبه پس.. اتفاقا منم بیرونم می 

 من: بابا کی میان مامان؟

 ..برسه 5مامان: امتماال 

 ..من: باشه پس من بعد ناهار میام خونه

 ..مامان: هرجور رامتی عزیزم

  )1roman,ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

https://www.1roman.ir/
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  )1roman,ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

بعد از ناهاری که تو یه فستتتت فود با امیررضتتتا خوردیم برم گردوند خونه.. از پله های            

 ..جاش بلند شد و گفت: سالم خانم مهندساپارتمام باال رفتم که اقای رمیمی از 

 ..من: سالم اقای رمیمی روز به خیر

 ...اقای رمیمی: خانم و اقای مهندس تو پارکینگ هستن.. گفتن اگه اومدین برین اونا

 چشمام گرد شد.. گفتم: جدی؟

 ..اقای رمیمی: بله... بفرمایید.. تازه رفتن

م گ رفتم.. ماشتتین بابا اونطرفتر بود.. دویدپس بابا اومده بود.. بدو بدو به ستتمت پارکین

شتم          شکی نبود.. تا برگ شکی رنگ بابا رو نگاه کردم.. هی شین.. توی رونیز م سمت ما به 

چراغ یه ماشتتین که تو پارکینگ بود روشتتن شتتد.. با تعجن بهن خیره شتتدم.. یهو گاز   

 ..داد. از جاش کنده شد و به سمت من اومد

ستم ف  ستقیم به       بند کیفم رو محکم تو د سیر بده ولی م شتم تیییر م شار دادم.. انتظار دا

طرف اومد.. یه لحظه نفسم مبس شد.. تو دو قدمیم ایستاد.. روسری گل گلی مامان رو      

ستامو باز کردم و           شد.. د شین پیدا  صورت بابا رو که خندون از ما شخیص دادم و بعد  ت

اتون  سالم بابایی خودم.. دلم بر  بدو بدو رفتم پین بابا.. از گردنن اویزون شدم و گفتم: 

 ..تنگ شده بود

یدم... بوی افترشتتیو خوش  ب.و.ستتمحکم صتتورتشتتو که معلوم بود تازه اصتتالح کرده رو 

بوی بابا رفت تو دماغم.. بابا هم محکم بیلم کرده بود.. مامان از ماشین پیدا شد و گفت:    

 وای پدر و دختر .. چند ساله همدیگه رو ندیدین؟

 بابا جدا شدم و گفتم: باور کن بابا هر روزش یه ساک می گذره اروم از بیل

س بابا محکم  شوهر مردم   ب.و. سته هی  یدم...بعد گفت: ماال جلوی این دوربینهای مدار ب

 ...رو بیل کنا خانوم

 ..خندیدم.. ازته دک...بعد به سمت مامان برگشتم و گفتم: مامان.. ببینمتون

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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شرابی رنگ مامان ک    سته موهای  صورتن     به د شده بود..  ه به زیبایی به یه طرف براش 

جوونتر نشتتون می داد.. اصتتال بابا که بود مامان هم شتتادابتر بود...گفتم: خیلی خوشتتگل   

 ..شدین مامان

 مامان: جدی؟ خوب شده؟

 .....من: عالی شده.. فنتستیک

 ..بابا: اون عروسک رو ولن کن صاماب داره.. این ادم اهنی رو بچسن

 هاچ بک نوک مدادی جلن شد.. گفتم: تازه خریدین؟ 3به مزدا تازه توجهم 

 بابا سرش رو تکون داد و گفت: دوست داری؟

با دقت به بابا نگاه کردم و بعد به مامان.. رو لبهای مامان لبخند کمرنگی بود... یهو جرقه  

 ای تو ذهنم زد.. گفتم: ماک منه؟

 ..مامان سرش رو تکون داد و گفت: اوهوم

  .... بابا برام مزدا خریده بود؟ گفتم: وای بابابهتم برد

میلیونی پوک داده بود و فکرم.. فکرم   100نگاهم به ماشتتتین بود که دستتتت کم بابتن       

میلیون تومنی بود که هنوز نیم ستتاعت نشتتده بود ازش پیاده شتتده   6-5پین اون پراید 

 بودم...بابا: چطوره؟

 ..نبودم بابابه ارومی سرم رو کج کردم و گفتم: من راضی 

 ..بابا اخمی کرد وگفت: یعنی چی؟.. این مرفا چیه؟ تو دخترمی ها

با این مرف بیشتر دلم به ماک امیررضا سوخت.. من پدری داشتم که زیرپام مزدای صد      

با پوک خودش           میلیونی مینداخت ولی امیررضتتتا.. از البه الی مرفهای امروزش فهمیدم 

  ..؟ماشین خریده.. بابا: شهرزاد.. چیه

 ..مامان: طوری شده شهرزاد؟.. چرا رنگت پریده

 ..با بیض گفتم: خیلی دوستتون دارم

 ...فرو رفتم تو اغوش مامان..مامان: عزیزدلمی
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صدای مامان هم بیض داشت..دستهای محکم بابا هم دور کمرم ملقه شد.. صدای اروم        

شم گفت: این کارا رو نکنین .. جلوی دوربین..   بینه  فردا اقای رمیمی ببابا که نزدیک گو

 ..بد میشه

بعد عقن رفت و خنید..منو مامان هم از هم جدا شتتتدیم.. مامان اروم اشتتتکی رو که از              

 چشماش می اومد گرفت.. بابا: ما رو یه دور مهمونی می کنی؟

 ...خندیدم و گفتم: البته

 به سمت در رفتم و گفتم: شما جلو میشینید؟

 ..ومم می شینم که اشکشو دراوردیبابا گفت: نه خیر... من پین خان

خندیدم ولی غصه دارم شدم که مامان اشکن دراومد.. پشت روک نشستم ومامان و بابا         

 هم عقن نشستن.. از تو پارکینگ بیرون اومدم.. من: کجا بریم؟

 ..بابا: بستنی

می دونستتتم کجا رو میگن.. بدون هی  مرفی به ستتمت پاتوق همیشتتگی بستتتنی مون     

 مان: امروز چطور بود شهرزاد؟روندم... ما

 ..من: خوب.. خیلی خوب

 مامان با لبخندی گفت: خوش گذشت؟

 ..لبخندی به مامان زدم و گفتم: اره.. خوب بود

 بابا: چطور شد یهو ازت خواست بری دیدنن؟

 به جای من مامان جواب داد: مسام؟؟ یعنی چی؟.. بازخواست می کنی؟

 ..سمبابا گفت: نه دارم همینجوری می پر

 ..گفتم: فردا افتتاح نمایشگاهشه... استرس داشت

 ..بابا: چه نمایشگاهی؟

 ..پشت چراغ قرمز نگه داشتم و گفتم: نمایشگاه عکس زده... عکاسه

 بابا با ابروهای باالرفته گفت: جدی؟
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صوص کافی              ستنی مخ سفارش ب سه  شاپ نیتا... رفتیم تو هر  سیدیم به کافی  باالخره ر

ابا عاشتتب بستتتنی های اینجا بود.. امستتاس کردم بابا کمی تو فکره..   شتتاپ رو دادیم.. ب

شین...            سیده بود متما با مامان رفته بودن دنیاک ما صبح که از راه ر سته بود..  شایدم خ

  ..بابای خوش تیپ من یه لحظه استرامت نداشت

 گفتم: بابا.. خیلی خسته این؟

 ...بابا صاف نشست و گفت: نه دخترم خسته نیستم

امان با نگرانی به بابا نگاه کرد.. بستنی هامون رو اوردن..داشتیم بستنی می خوردیم که    م

 ...بابا اروم گفت: باید یه چیزی بهت بگم

به صتتتورت بابا نگاه کردیم.. من و مامان.. فکر می کردم بابا منظورش مامانه ولی بابا به                

 ...خوبمن نگاه کرد... گفت: می دونم شاید اینجا جاش نباشه ولی 

 گفتم: چی شده بابا؟

سر خوبی            شاید به نظر پ سره..  ستنی اش رو کند و گفت: این پ شب تکه ای از ب بابا با قا

 ..بیاد.. شایدم اصال پسر خوبی باشه.. من مرفی ندارم.. ولی موارن باش شهرزاد

سرم رو پاین انداختم.. یاد پرایدش افتادم.. اینکه اون شن پرسید ماشین           سرخ شدم و 

دتونه... مامان اروم گفت: شتتهرزاد.. دوستتت ندارم فکر کنی بهت گیر می دیم.. فکر   خو

 ..نکن می خوایم محدودت کنیم

 ..من: نه مامان

 ..مامان ادامه داد: باور کن ما خوبیت رو می خوایم

 ..من: وای مامان به خدا می دونم.. من که چیزی نگفتم... باور کنید مواربم

گفت: می دونم دختر عاقلی هستتتتی. هی  کاری رو بدون فکر       مامان لبخندی بهم زد و    

 ..انجام نمی دی ولی باور کن گرت زیاده

 ..کسی از پشت سر من با صدای بلند گفت: به به.. ببیین کی اینجاس
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بابا به کسی که پشت من ایستاده بود نگاه کرد و صورتن باز شد .. در مالی که از جاش  

 یری.. شما کجا اینجا کجا؟بلند می شد گفت: سالم اقای کب

من و مامان برگشتتتیم و به مردی که بابا باهاش دستتت می داد نگاه کردیم.. برگشتتت و  

بهمون نگاه کرد.. به امترامن بلند شتتدیم.. اقای کبیری رو تا ماال ندیده بودم.. شتتایدم 

 ..دیده بودم.. تو بعکی از مهمونیهای دوستای بابا

 ن خوب هستید؟.. شهرزاد خانم کم پیدایی؟اقای کبیری: سالم خانم بهشتیا

با خودم گفتم چه خوب که استتتم همه مون یادشتتته.. من که متی قیافه اش هم یادم نمی  

اومد.. لبخندی بهن زدم.. اروم به عقن برگشتتت و گفت: رامبد جان... بیا ایشتتون اقای   

 ..بهشتیان هستن

ه لیمویی تنن بود و ب به پستتر قدبلندی که شتتلوار مارک دیزک و یه تی شتترت به رنگ  

ته رین            یه طرف شتتتونه زده بود و کمی  به  ما می اومد نگاه کردم.. موهاش رو  طرف 

داشتتت.. در کل می شتتد گفت خود اقای کبیری از پستترش خوش تیپ تره.. رامبد با بابا 

 ..دست داد و به مامان سالم کرد

 ..اقای کبیری: رامبدجان.. ایشون هم شهرزاد خانم هستن

دم و ستتالم دادم.. رامبد دستتتن رو به ستتمتم دراز کرد و گفت: خوشتتوقتم ..   لبخندی ز

 ..رامبد هستم

 ..به ارومی باهاش دست دادم و گفتم: من هم همینطور

 اقای کبیری: چه خبرا مسام جان.. کی اومدی تهران؟

 ...بابا: همین امروز صبح

 ..رامبد: بفرمایید خواهن می کنم.. سرپا واینسید

ستیم.    ش سم        اروم ن صال موا شما ذوق کردم که ا شید.. انقدر از دیدن  .. اقای کبیری: ببخ

 ..نبود سرپا ایستادید
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که خنده ام معلوم                 پام.. خنده ام گرفت..ولی لبم رو گزیدم  به  پاش زد  با  مان اروم  ما

نشتته..چشتتمم به رامبد افتاد که نگاهن بین من و مامان چرخید و بعد به صتتحبت بابا و   

ی زنگ اس ام اس گوشیم بلند شد.. نگاه کردم.. امیررضا بود.. تشکر     اقای کبیری.. صدا 

شه.. اس ام اس        سترسن کم ب شده بود از ا کرده بود که امروز باهاش بودم.. این باعخ 

شته و فردا متما       شتم که به منم خیلی خوش گذ ضا لبخندی به لبام اورد.. براش نو امیرر

بستتتتنی مون تقریبا اب شتتتده بود.. بابا از نو   میام دیدنن...موبایل رو تو کیفم انداختم..     

  ..تا بستنی داد5سفارش 

 اقای کبیری گفت: برای فردا برنامه خاصی ندارین؟

 ...بابا نگاهی به ما کرد و گفت: برنامه خاصی که نه

 ..سریع گفتم: ااا بابا چرا؟ فردا نمایشگاه امیررضاس.. قرار بود بریم اونجا

 ..م نبودبابا: راس می گی اصال یاد

  ...بعد به اقای کبیری گفت: قراره بریم دیدن نمایشگاه یکی از اشناها

 رامبد به ارومی ازم پرسید: چه نمایشگاهی هست؟

 ..گفتم: عکس.. اولین نمایشگاهشه.. برای همین باید باشیم

 ..رامبد دوباره پرسید: موضوع عکسها چیه؟

ستتیده بودم.. امستتاس خنگ بودن بهم به فکر رفتم.. نمی دونستتتم.. از امیررضتتا هم ن ر

 ...دست داد.. به ارومی گفتم: راستن نمی دونم

صورتن بود.. اقای کبیری        رامبد از گوشه چشماش نگام می کرد.. امساس تحقیری تو 

شته یه زنگ        شه پس.. اگه برای بعدا برنامه ای ندا ساعتن انداخت و گفت: با نگاهی به 

 ..ی جاییبزن با بچه ها بزنیم بیرون.. شمال

شدن می رفتن          شت که همه تا وک می  شماک چی دا شتم گریه کنم.. نمی دونم  دوست دا

  ..اونجا.. بابا سریع گفت: ماال ببینیم چی میشه
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اقای کبیری و رامبد خدامافظی کردن و رفتن.. اقای کبیری.. تازه یادم افتاد.. همونی بود  

بهن صتتتحبت می کرد.. یعنی رامبد   که بابا اون روزی مامان از مشتتتهد اومده بود راجع        

همونی بود که اقای کبیری اصتترار داشتتت من رو ببینه؟.. از نگاه اخرش اصتتال خوشتتم     

 ...نیومد

 امیررضا سبدگل رو ازم گرفت و گفت: چرا زممت کشیدید؟

 ...بابا: قابلی نداره امیررضا جان.. بیشتر از اینا به گردن ما مب داری

 ...ه بودامیررضا با لبخندی گفت: وریف

ضا           شت ولی امیرر ضا دا شاهین.. ته چهره ای از امیرر شد.. عمو  عموش بهمون نزدیک 

سرمه ای و      سبز و  خیلی خوش تی تر بود.. یا الاقل به نظر من تو اون پیراهن چهار خونه 

ستن...           شتیان ه شون خانم و اقای به ضا: عمو.. ای شلوار جین خوش تیپ می اومد..امیرر

 ..مادر و پدر شهرزاد

اقای جوادی دستن رو به طرف بابا دراز کرد و با خوشرویی گفت: مشتاق دیدار جناب..  

 ..خوش اومدید

 ..بابا هم باهاشون دست داد و گفت: ممنون

امیررضتتا ما رو به داخل نمایشتتگاه همراهی کرد...گفتم: راستتتی.. من ن رستتیدم موضتتوع  

 عکساتون چیه؟

سالن       شه خوب از  سبد گل رو یه گو ضا  سرش پایین بود     امیرر شت و همونجور که  گذا

 ..گفت: شماک

 لبخند رو لبهام ماسید.. شماک؟.. شماک؟؟.. یهو با نارامتی گفتم: شماک؟؟

 .امیررضا به طرفم برگشت و گفت: اره

 من: چرا شماک؟

 ..امیررضا: خوب زادگاهمه

 ..راس می گفت.. امیررضا شمالی بود.. مکل من
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شتم او       ست دا شه دو ضا: همی شه..        امیرر شماک با ضوعن  شگاهی که می زنم مو لین نمای

 ..طبیعتن.. زندگین..کارش... می دونی یه جور امساس دین به شماک دارم

سرم رو به ارومی تکون دادم.. من و امیررضا هر دو ماک شماک بودیم.. متولد شماک.. بعد     

شماک متفاوت بود.. من از        سبت به  سات دوتامون ن سا شنیدن    اومدیم تهران.. چقدر ام

شه می دون         شد.. واقعا درک نمی کردم چرا همه تا یه چیزی می شماک مالم بد می  سم  ا

طرف شتتتماک.. البته مب هم داشتتتتن.. اونا خاطرات ککیفی که من از شتتتماک داشتتتتم رو  

شد... کی فکرشو می         شتن.. گذشته ای که عین زالو چسبیده بود بهم و ازم جدا نمی  ندا

شت       شهرزاد به سر  شت  شته ای       کنه که پ شتیان یک چنین گذ سام به یان دختر زیبای م

ضا                صدا می زدن... امیرر ضا رو  سرمون اومد که امیرر شت  صدای چند نفر از پ شه..  با

برگشت و با خنده رفت پین اونا.. یه سری دختر و پسر بودن.. امیررضا معذرت خواهی  

ت:چه عکستتتهای    کرد و رفت پین اونا.. مامان در مالی که به عکستتتها نگاه می کرد گف          

 ...جالبی

ولی به نظر من اصال جالن نبودن.. هی  چیزی تو اون عکسها نظر من رو به خودش جلن  

نمی کرد.. من کویر رو به شتتماک ترجیح می دادم از روزی که اممد گفته بود بریم کویر  

 ..روزشماری می کردم که اون روز بیاد...کسی صدام زد: شهرزاد

 ..خره یه اشنا پیدا کردم.. من: سالمبرگشتم.. اممد بود.. باال

 ...اممد با لبخند گفت: سالم.. فکر می کردم اینجا باشی

 من: چطور؟

صال تابلو        شدی بدو بدو رفتی بیرون.. ا شگاه  شاپ که مرف نمای اممد: اون روز تو کافی 

 ..بود خوب

یکار  جا چخندیدم و ستترم روانداختم پایین.. بعد به اممد نگاه کردم و گفتم: خوب تو این

 می کنی؟

 ..اممد به سمت یکی از عکسا رفت و گفت: خوب خود امیررضا دعوتم کرد
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 بعد به اطراف نگاه کرد و گفت: خودش کجاس؟

 ..گفتم: رفت پین دوستاش

ضا به            ستاده بود.. نگاه امیرر ستاش ای ضا با دو شون دادم که امیرر سالن رو ن شه  بعد گو

 تنها ایستادی شهرزاد؟ من که افتاد به سمتم اومد و گفت: چرا

 ..گفتم: تنها نیستم.. اممد اینجاست

 .امیررضا با اممد دست داد و گفت: خوش اومدی اممد

 ..اممد: ممنون

 امیررضا: نه منظورم این بود که چرا به عکسا نگاه نمی کنی؟

 ..به جای من اممد پاسخ داد: شهرزاد از شماک خوشن نمیاد

 ...ما هم که ماشاهلل تمام عکسات همه طبیعت شماکبعد به عکسا اشاره کرد و گفت: ش

 امیررضا با چشمای گرد به من نگاه کرد و گفت: جدی؟ شماک رو دوست نداری؟

از دست اممد مسابی شاکی شده بودم... دوست نداشتم امیررضا بفهمه شماک رو دوست  

 ..ندارم.. گفتم: نه بابا.. اممد داره شوخی می کنه

می کنم.. همیشتته از زیر اردوهای شتتماک درمیره.. تا میگیم چرا  اممد: نه خیرم شتتوخی ن

 ..میگه شماک رو دوست ندارم

 ..سعی کردم امیررضا رو قانع کنم و گفتم: دوست نداشتن بهانه اس.. نمی خواستم برم

ولی امساس کردم امیررضا قانع نشد.. با اینحاک سری تکون داد و گفت: بیان بریم پین  

 ...دوستای من

شگاه            رفتیم شون از موضوع نمای سعی کردم با مرف زدن باها ضا..  ستای امیرر پین دو

دور بشم ولی زهی خیاک باطل... بیشتر صحبتاشون موک محور زاویه و دوربین و شماک و       

ستی         سر می رفت که اممد گفت: را صله ام  شت مو طیف نور و این چیزا بود.. کم کم دا

 پایه ای؟امیر.. ما می خوایم یه سر بریم کویر.. 

 ..با خوشحالی از اینکه موضوع صحبت عوچ شده به امیررضا گفتم: اره امیر.. تو هم بیا
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 امیررضا به فکر فرو رفت و گفت: کویر؟ کی میرین؟

اممد: امتماال هفته اخر شتتهریور... یه هفته قبل از اینکه کالستتا شتتروع بشتته تا بچه های  

 شهرستانی از شهراشون بیان

 خواین برین؟امیر: ماال کجامی 

 ..اممد: مرنجاب

 ..امیر: نه اونجا نه

 اممد: پس کجا؟

 ..امیر لبخند پهنی زد و گفت: تو بچه ها رو جمع کن.. من می برمتون

 ...گفتم: پس میای

امیررضتتا: اره.. می برمتون یه جای خوب.. مرنجاب رو بعدا هم می تونید برید.. ولی اوک  

 ...بریم اونجایی که من می برمتون

 ..د: باشه.. پس خبر از توامم

امیررضتتا ستتری تکون داد.. اممد کمی بعد رفت.. قرار بود چند تا از بچه ها هم بیان که 

شکر که      شنهاد بابا رفتیم دربند.. خدا رو  هی  کدوم نیومده بودن.. بعد از نمایشگاه به پی

شحاک        سعی می کردم خودم روخو شتر بمونیم... با اینکه  صرار نکرد بی ضا ا شون   ن امیرر

 ..بدم ولی اون عکسا مدام جلوی چشمم بودن

 بابا: راستی این ماجرای کویر چیه؟

 ..من: اممد پیشنهاد داده یه سفر چند روزه با بچه ها بریم کویر

 مامان: کویر؟.. اونم این موقع ساک؟

 من: االن که نه.. اخر شهریور

 بابا: خوب چرا یه جای بهتر نمیرین؟

 من:جای بهتر؟ کجا؟

 :چه می دونم.. شیراز.. کینبابا
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 ..من: شیراز رو که پارساک رفتیم

 مامان: کویر خطرناک نیست؟

 من: چه خطری؟

 ..بابا: مادرت نگران مار و عقربه

مامان: اره.. از این جک و جونورا زیاد پیدا میشه..اینا به کنار.. اونجا ابادی نیست که.. می 

 جوون... وسط بیابون میخواید چیکار کنین؟رید گم میشید.. یه طوریتون میشه.. چهار تا 

 ..من: امیررضا هم باهامون میاد... می گفت یه جای خوب میشناسه

امستتتاس کردم بابا یه جور معناداری مامان رو نگاه کرد..لبم رو گزیدم.. چقدر این چند  

 روزه من امیررضا امیررضا می کردم

 

 ..بابا: خوب ماال اون موقع باهم صحبتن رو می کنیم

 ...دیگه تا دربند چیزی نگفتم

. 

. 

. 

 ...گفتم: بابا نگرانه

سر داد و گفت: نگران چی اخه... من که گفتم اینجایی که می       سمتم  ضا منو رو به  امیرر

 ...برمتون یه جای شناخته شده اس... من که جای بی خود نمی برم شماها رو

 ..به منو نگاه کردم و گفتم: اب پرتیاک

 .رای پسر پشت کانتر بلند کرد و گفت: دوتا اب پرتیاکامیررضادستن رو ب

بار  10به ستتمت من چرخید و گفت: تمام دانشتتجویی من بعد از شتتماک اینجا گذشتتته...  

 ..بیشتر رفتم

پسر دوتا مات بزرت برامون اب پرتیاک اورد و گذاشت رو میز... امیررضا یکی از ماگها     

 ضا به طرفم خم شد و گفت: ازم نارامتی؟رو جلوم گذاشت... زیرلبی تشکر کردم..امیرر
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 به چشماش نگاه کردم و گفتم: نه.. برای چی باید نارامت باشم؟

 ...به ماگم خیره شد و گفت: فکر کردم شاید کاری کردم که ازم نارامت شدی

با لحن دلجویانه ای گفتم: امیررضتتتا.. مب بده.. من تاماال کویر نرفتم.. خوب استتتمن         

 ..اونم یه دسته جوون بی تجربه... مامان و بابا نگران می شن خوبنگران کننده اس.. 

ستم           سفم امیر.. نمی خوا شد.. گفتم: متا شرده  سرش رو انداخت پایین.. قلبم ف امیررضا 

 ..نارامتت کنم

 ..سرش رو بلند کرد و گفت: نارامت نشدم

 لبخند زد و گفت: اب پرتیالت رو بخور گرم نشه

شدیدی ب    ساس عذاب وجدان  ضا رو      ام ستم چرا هر وقت امیرر ست داد.. نمی دون هم د

می دیدم صتتحبتمون ناخوداگاه کشتتیده می شتتد ستتمت مامان و بابا...همیشتته هم ته نگاه  

امیررضا مسرت رو می دیدم...برای اینکه موضوع بحخ رو عوچ کنم گفتم: نگفتی کجا     

 می خوای ببری؟

ز اون ماک و هوا دراومد..یه تای  امیررضا لبخند شیطنت امیزی زد.. کمی رامت شدم که ا  

 ..ابروشو داد باال و در مالی که با نی بازی می کرد گفت: خوب اون که سوپریزه

 ...با اصرار گفتم: بگو دیگه امیررضا.. چرا لوس می کنی خودتو

صدای ارومی             شاد کرد و با  شو برام گ شما سریعی به اطراف انداخت و چ ضا نگاه  امیرر

 ..گفت: ریگ جن

 ردم و گفتم: کجا؟اخمی ک

 ..امیررضا تکیه داد و با همون نگاه شیطون گفت: ریگ جن

 ..با گالیه گفتم: جدی پرسیدم

امیررضا چشماشو گشاد کرد و گفت: جدی چی؟ یعنی می خوای بگی اسم ریگ جن هم      

 نشنیدی؟

 ..شونه هامو باال انداختم و گفتم: نه
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 ..بینی لبخند امیررضا مهربون شد.. گفت: خوب می برمت می

 لحن ممایتگر امیررضا رو خیلی دوست داشتم.. گفتم: خوب باید چی برداریم؟

 ..امیررضا: لیستشو دارم.. برات ایمیل می کنم

ضا جلوی        شدیم ... امیرر سرم روتکون دادم و بعد از خوردن اب پرتیاک از جامون بلند 

 ..رسیدصندوق ایستاد تا مساب کنه.. یهو صدای یه زن از پشت سرم به گوش 

 زن: خانم جان.. فالت بگیروم؟

شده بود.. چادر           شاپ  سیه چرده ای افتاد که وارد کافی  شمم به زن کولی  شتم و چ برگ

ککیفی دور خودش بسته بود و موهای جوگندمین از روسری زرشکی که به سرش بسته 

 بود ریخته بود بیرون... به سمتم اومد و گفت: فالت بگیروم؟

 ...فتم: نه ممنونلبخند کوتاهی زد و گ

شد و گفت: بفرما بیرون... بیرون          صندوق بلند  شت  ست چیزی بگه مرد از پ زن تا خوا

 ...خانم

 ...زن رو به مرد گفت: می خوام فالن بگیروم

 ...مرد دوباره تشر زد: الزم نیست.. برو بیرون بهت می گم

 خت.. یعنی توزن نگاهی به من انداخت و از کافی شتتاپ رفت بیرون.. دلم به مالن ستتو

چه وضتتتعیتی بود که برای یه تومن باید دنباک این و اون راه می افتاد و فاک می گرفت..            

 ..مگه چقدر عایدش می شد؟.. با صدای امیررضا به خودم اومدم

 ..امیررضا: بریم شهرزاد

در کافی شتتتاپ رو برام باز کرد و رفتم بیرون... ماشتتتین یه خرده باالتر از کافی شتتتاپ  

  ..ه بود.. زن کولی چند قدمی از ما جلوتر بودپارک شد

 امیررضا: راستی بهت گفتم می خوام ماشینم رو عوچ کنم؟

 من: جدی؟.. نه نگفته بودی... چی می خوای بخری؟
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ه.. اخه فعال پولم به اون می رستته ولی فعال ببینم چی  206امیررضتتا: واال بیشتتتر نظرم رو 

 ..پین میاد

 ..با خوشحالی گفتم: چه خوب

با شتنیدن مکالمه ما زن کولی به طرف ما برگشتت وستریع اومد طرف ما و گفت: خانم..     

 ..می زاری فالت بگیروم؟ تو رو خدا...خیلی درست می گیروم

 ..با قسمن دلم به مالن سوخت.. امیررضا: ممنون خانم

بعد دستت تو جیبن کرد.. ستریع دستت چ م رو به طرف زن گرفتم.. دوستت نداشتتتم      

 ..ه بهن صدقه می دیم.. زن خندید و گفت: دست راستت دخترومامساس کن

 ..خجالت زده از سوتی که داده بودم گفتم: ببخشید

به دستتت راستتتم رو جلوش گرفتم.. زن با لبخند نگاهی بهم کرد و گفت: اشتتکالی نداره  

  دخترم.. ماشاهلل چه برورویی داری؟.. اللهم صلی علی محمد

شید و فوت      صورتم ک ستی روی  ستاده بود       د ضا ای صورتم..معذب بودم.. امیرر کرد تو 

 ...کنارم و دست راستم هم تو دست زن کولی بود

 ..امیررضا: خانم زودتر ما عجله داریم

زن با لبخندی به کف دستم نگاه کرد.. همراه با اون من و امیررضا هم به کف دستم نگاه  

ا .. زن دیگه نمی خندید ولی بکردیم.. دستای زبرو سیاه زن دست راستم رو گرفته بود.     

 ...دقت به کف دستم نگاه کرد.. کمی بعد با تردید گفت: طالع بلندی داری

 ...امیررضا کالفه گفت: اینو که همه می گن

 ...زن دستی روی کف دستم کشید و گفت: واال خانم جان.. من سردرنمیارم

 با لبخند گفتم: ازچی؟

 ..ست اال یه راه طوالنیزن: از فالت خانم جان... هیچی توش نی

ستتعی کردم واقعا نخندم... این فالگیر ها هم چه چیزهایی می گفتن ولی زن با نگرانی و  

  ..جدیت بهم نگاه می کرد... گفت: خانم جان نخند... نگاه کن
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 ..بعد با دستن کف دستم خطی رو نشون داد و گفت: این اون راه طوالنی

 ...مت زن گرفت و گفت: بفرما خانم.. خیلی ممنونامیررضا سریع یه دوهزار تومنی به س

 ..زن در مالی که هنوز دستم تو دستن بود گفت: نه پسر.. باور کن راس می گم

 ..امیررضا اینبار با اخم گفت: خانم به اندازه کافی معطلمون کردی.. بفرمایید

..  بفرمایید اخر رو طوری محکم گفت که منم ستتتاکت شتتتدم... زن اروم پوک رو گرفت       

 ...امیررضا با همون اخم دستم رو کشید و گفت: بیا

برگشتتتتم و به زن نگاه کردم.. هنوز با نگرانی داشتتتت بهم نگاه می کرد.. امیررضتتتا در 

 ماشین رو باز کرد و نشستیم..امیررضا: نیگا برای پوک بیشتر چه کارهایی می کنه؟

 گفتم: شاید امتیاج داشته باشه امیررضا.. سرو وضعشو ندیدی؟

امیررضتتتا دنده عوچ کرد و نیم نگاهی به من انداخت و گفت: چقدر ستتتاده ای تو.. اینا    

 ...همه شون یه باندن.. فکر کرده بود با بچه طرفه

 گفتم: چطور؟

 ..امیررضا: ندیدی چطور اصرار می کرد که هیچی تو طالعت نیست

 ..گفتم: خوب اره

را  بشتتی دنبالشتتون راه بیفتی که چامیررضتتا: اینا ترفندشتتونه.. یه کاری می کنن تحریک 

 ..چیزی نیست و اینا هم بکشوننت یه جایی و یه بالیی سرت بیارن و ازت اخاذی کنن

 چشمام گرد شد و ابروهام رفت باال.. یواش پرسیدم: تو اینا رو از کجا می دونی؟

 ...تامیررضا: دوست خبرنگار زیاد دارم... از اونا شنیدم..تا دلت بخواد از این چیزا هس

ضا: همین چند وقت پین      سخت بود.. یعنی واقعا چنین چیزی بود؟.. امیرر باورش برام 

بود یکی از بچه ها تعریف می کرد.. یکی از همین فالگیرا به یه دختره می گه تو طالعن  

نحستتی وجود داره.. به بهانه دعا می کشتتونتن خونه که برات دعا می نویستتم و ورد می 

 ..بعدش به دختره تجاوز می کنن و ازش فیلم می گیرنخونم و از این مرفا.. 

 ..کله ام با شنیدن این مرف داغ شد.. گفتم: بسه دیگه امیر.. نگو
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 ..بعد از چند دقیقه سکوت امیررضا گفت: نمی خواستم نارامتت کنم

شه فکر می کردم       شه. همی شته با اروم گفتم: فکر نمی کردم چنین چیزهایی هم وجود دا

ها یه جور ستترگرمی و فوقن یه چیزی عین تلقینه... فکر نمی کردم چنین  این فالگیری 

 ..کارهایی پشتن باشه

امیررضتتتا بخخ رو عوچ کرد: یادمه اخرین باری که ریگ جن بودم یه پیرزن فالگیر            

 ..فالم رو گرفت.. یادم باشه اینبار رفتیم ببرمت پیشن

می کردی.. چی شد االن منو می   خندیدم و گفتم: تا االن داشتی دست همه شونو برام رو   

 بری پیشن؟

 ...امیررضا: اون فرق می کنه.. تا االن هرچی گفته برای من درست از اب دراومده

سینی قراب و         سمت مامان که  شتم و به  شتیم رو روی زمین گذا تو گرت و مین کوله پ

 ..کاسه اب دستن بود برگشتم و گفتم: مامان من دارم می رم دیگه

ید و گفت: جون مامان موارن خودت باش.. نکنه یادت بره         ب.و.ستتترو  مامان صتتتورتم  

 ..موبایلت شارژ تموم کنه.. نگران می شم

 ..یدمن و گفتم: چشم مامان موارن هستمب.و.سمنم 

بابا ستتاکم رو داد دستتت امیررضتتا که اومده بود دنبالم و گفت: امیرجان جون تو و جون   

 ..شهرزاد

 ..نگران نباشید اقای مهندس.. خودم مواربن هستمامیررضا ساکم رو گرفت و گفت:

بابا چرخید به طرفم.. بیلن کردم..اروم دم گوشتتم گفت: خیلی موارن خودت باش.. از  

 ..گروه جدا نشی یه وقت

لبم رو گزیدم.. می دونستتتم منظورش چیه.. ادم شتتکاکی نبود ولی همیشتته جانن امتیاط  

 ..ن هستمرو رعایت می کرد.. گفتم: چشم بابا.. موار

ساک منو گذاشت پشت       سفیدی که تازه    206از بیل بابا اومد بیرون.. امیررضا  اس دی 

خریده بود سوار ماشین شدم و راه افتادیم.. برای مامان و بابا دست تکون دادم و مامان       
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سفر مجردی ولی اینبار یه مس و        سرمون اب ریخت. اولین بار نبود که می رفتم  شت  پ

شت.. اینبار امیررضا پیشم بود.. برگشتم و بهن نگاه کردم.. اروم       ماک دیگه ای برام  دا

  ..به روبروش خیره شده بود

 ..امیررضا: چرا اینهمه وسایل با خودت برداشتی؟ شماک که نمیری

 ..با شگفتی گفتم: اینهمه وسایل؟.. یه ساک و یه کوله پشتی

ن کوله پشتتتی رو برداری..  امیررضتتا باخنده گفت: باشتته.. برای کویر باید یه دونه همو 

 ...اونجا بار اضافی به درد نمی خوره که

 ..بعد با لحن شیطونی گفت: االن ساکشو باز کنی می بینی لباس گرم هم گذاشته

 ..با نارامتی تصنعی گفتم: ااا امیررضا... نه خیرم

ساعت     ضا خندید.. منم خنده ام گرفت.. قرار بود  ساعت     6امیرر  5صبح مرکت کنیم.. 

 ...میررضا اومد دنبالم تا بریم پین بچه ها که نزدیک میدون ازادی قرار گذاشته بودنا

 من: راضی هستی؟

 امیررضا: از چی؟

 ...من: از ماشینت

امیررضتتا دستتتن رو اروم روی فرمون کوبید و گفت: ماشتتین خوبیه.. ولی خوب.. وقتی   

 ...قبلی رو دادم رفت خیلی یه جور شدم

 من: چطوری؟

امساس کردم رفیب نیمه راه شدم.. می دونی اولین ماشینی بود که خریدم.. از      امیررضا:  

شت جنگل ..    18 ساک تمام یه بارم اذیتم نکرد...    8سالگیم.. همه جا با هم بودیم..کوه د

  ..خرج رو دستم نزاشت.. یه جورایی.. می دونی.. ای کاس نگهن می داشتم

سری که کنار من     صداش یه جور غم بود.. پ شینن هم       تو  سبت به ما شسته بود متی ن ن

شت ولی         شینی که قیمتن زیاد نبود.. امینیت انجنانی ندا شت.. ما امساس تعلب خاطر دا

طوری ازش صحبت می کرد انگار داره راجع به یکی از بهترین دوستاش مرف می زنه...  
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 چی می تونستتتم به این مرد بگم؟.. اینبار خودم دستتتم رو جلو بردم و روی دستتتن که 

 ..روی دنده بود گذاشتم و اروم گفتم: امیررضا... می دونی

خندیدم.. خودمم نمی دونستتتم باید چی بگم... امیررضتتا لبخند زد و انگشتتتای منو توی   

 دستن گرفت و گفت: چی؟

 ...گفتم: نمی دونم.. اصال نمی دونم باید چی بگم

 ..نهامیررضا: گاهی باید چیزی نگی.. سکوت به جات همه مرفا رو می ز

ستم زیاد بهن نگاه کنم.. یه جور       شکین برق می زد.. نتون بهن نگاه کردم.. چشمای م

گرما دویده بود زیر پوستتتتم..لبم رو گزیدم و به خیابونهای نیمه روشتتتن و خلوت نگاه           

کردم.. تا برسیم پین بچه ها دستم تو دست امیررضا بود... امیررضا ماشین رو برد تو         

میدون ازادی بود.. بعد ساک و کوله پشتی مون رو برداشتیم  پارکینگ خونه دوستن که  

نفر   20و رفتیم پین بچه ها... بنفشه و اممد و سینا و چند از بچه ها اومده بودن.. مدود   

شد و با مدود      شون  شدیم.. کم کم بقیه بچه ها پیدا دقیقه تاخیر به راه افتادیم...   20می 

که جایی که می رفتیم رو می شناخت به عنوان   امیررضا چون ازمون بزرگتر بود و هم این 

سترگروه انتخاب کردیم.. امیررضتا شتروع کرد به توضتیح دادن که کستی از گروه مب       

نداره جدا بشه.. ورایف هر کس رو هم مشخص کرد... از تهران خارج شدیم.. امیررضا       

 ...ردم بخیلی زود خواب ب.و.سرفت پین راننده که باهاش مرف بزنه... با تکونهای اتو

شمم رو            شده بود. چ شن  شه بود.. هوا کامال رو شدم.. بنف ستی از خواب بیدار  با تکون د

 مالیدم و گفتم: رسیدیم؟

بنفشتته هم انگار تازه از خواب بیدار شتتده بود.. چشتتماش خمار بود.. گفت: نه بابا.. تازه   

 ..ساعت نه.. پاشو می خوایم صبحونه بخوریم

فت پایین..شالم رو مرتن کردم و رفتم پایین.. بچه ها تو  درمالی که خمیازه می کشید ر 

  ..یه قهوه خونه بین راهی بودن

 اممد: بیدار شدی خانم خواب الو؟
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شهرزاد         ست خودت تا االن بیدار بودی؟.. زودتر از  سریع گفت: نی ضا  به جای من امیرر

 ..که خوابت برد

ستم..          بچه ها همه خندیدن.. ابرویی برای اممد باال انداختم و ش شه ن ضا و بنف بین امیرر

سینا         مکل اینکه دیرتر از همه از خواب بیدار شده بودم چون صبحانه ماضر ماضر بود.. 

که می            جایی  مه می گرفت گفت: راستتتتی امیر..نگفتی این که برای خودش لق مالی  در 

 خوایم بریم اسمن چیه؟

 ..امیررضا: ریگ جن

 نیما با صدای بلند گفت: کجا؟

 ..گ جنامیررضا: ری

نیما با عصتتتبانیت گفت: دیوونه شتتتدی؟.. ما رو می خوای ببری اونجا چیکار؟.. اگه می             

 دونستم نمی اومدم

با این مرف نیما همه به ستتمت امیررضتتا برگشتتتن.. اخمهای امیررضتتا رفته بود تو هم..   

 بنفشه رو به نیما گفت: مگه چی شده نیما؟

 ..ی خواد ببرتتون.. وسط جهنمنیما از جاش بلند شد و گفت: می دونین کجا م

امیررضتتا: چرا مرف درمیاری؟.. وستتیط جهنم کدومه.. ما خود ریگ جن نمی ریم... می  

 ..ریم اطرافن

نیما: به هرماک من نمیام.. از همینجا برمی گردم.. عقلم پاره ستنگ برنداشتته برم وستط     

 ..ناکجااباد

شته که یه خیل    امیررضا هم بلند شد و با همون جدیت گفت: منم عقلم پا   ره سنگ برندا

گه می خوای برگردی برگرد.. ولی همین االن         باد.. ا ناکجاا با خودم بردارم ببرم  ادم رو 

جلوی چشمای ما زنگ بزن به خانواده ات و بگو داری برمیگردی... ماشینم خودم برات   

 ...می گیرم
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ضا با     ضا نگاه می کردن... امیرر شتن با تردید به امیرر همون جدیت ادامه   همه بچه ها دا

 ...داد: اگه نصف بچه ها بخوان برگردن همه مون برمی گردیم

نیما سریع دست برد تو جیبن و موبایلن رو دراورد... بنفشه دم گوشم گفت: شهرزاد..  

 ..چیکار کنیم؟

 ..نگران و مرددبود.. به منم سرایت کرد.. گفتم: نمی دونم

 گفت: تو می دونستی قراره بریم اونجا؟

 ...رو تکون دادم و گفتم: اره سرم

 بنفشه: اره؟

 ...گفتم: فقط اسمشو بهم گفته بود.. نمی دونستم اینقدر جای بدیه

اممد به گفتگوی ما اضتتافه شتتد و گفت: ماال اصتتال جای بدی هستتت؟.. این نیما همیشتته   

 ..ضدماک می زنه ها

میررضا برگشتم و    این رو راس می گفت... همیشه تو کارمون یه نه می اورد... به سمت ا  

 گفتم: امیر.. این جایی که می بری چطوری هست؟

 امیر با گالیه گفت: من شما رو جای بد می برم؟ به من اعتماد نداری؟

 ...با دلجویی گفتم: نه بحخ اعتماد نیست.. بحخ منم نیست.. بچه ها دودک شدن

  صتتال داخل ریگ جنامیر گفت: دارم می گم اینجا رو بیشتتتر از پنج شتتن بار رفتم... ما ا

نمی ریم..چون اونجا رو هیشتتتکی نمی تونه بره.. می ریم روستتتتاهای اطرافن.. بعد هم 

 ..برمی گردیم.. سه روز که این مرفا رو نداره

 نیما اومد و به امیررضا گفت: گفتم... ماشین می گیری؟

م دور چشمام از پررویی نیما گشاد شد ولی امیررضا بلند شد و همراهن رفت... بچه ها      

 جمع شدن.. بنفشه: چیکار کنیم شهرزاد؟؟

 ..اممد: من که می گم بریم ولی خوب تو کویر زیاد هم جلو نریم

 ..گفتم: امیررضا که گفت میریم روستا.. از روستا بیرون نمی ریم خوب
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 ..ستاره: ای کاش با تور می اومدیم

 ..سینا: تورها یه روزه اس... ارزش نداره

 ه؟ستاره: این ارزش دار

به                 ها... من خودم  چه  ید ب ته گفتم: ببین کل راه نیف کل  ها دعوا و  چه  که بین ب برای این

شخصه با امیررضا میرم.. ولی هر کسی دوست داشت می تونه برگرده.. فقط زود تصمیم      

 ...بگیره تا نیما نرفته

 ..بنفشه: خوب اگه تو بری که منم میرم

 ..اممد: من که از همون اوک گفتم میرم

از بچه ها تصمیم گرفتن برگردن... به امیررضا هم گفتن.. امیررضا مکل نیما بهشون   دوتا

گفت اوک با خانواده هاشون تماس بگیرن و بگن دارن برمی گردن بعد... با سه نفری که   

نفر.. بعد از صبحانه ای که نفهمیدم چی ازش خوردم دوباره راه   17ازمون کم شد شدیم   

 ...افتادیم

 ..ردیف دوباره خوابید... امیررضا اومد و کنارم نشستبفشه روی یه 

 ..امیررضا: شهرزاد باور کن جای بدی نیست.. خیلی قشنگه

 ..لبخندی زدم و گفتم: می دونم

شه مواربتم.. هر اتفاقی           شت و گفت: من همی ستم گذا ستن رو روی د ضا د اینبار امیرر

 ..که بیفته.. قوک دادم.. مردونه

 فتم: به بابا؟ابرومو دادم باال و گ

 ...چشمای مشکین قفل شد تو چشمای من.. اروم گفت: اوک به قلبم

لبخندم هر لحظه پررنگتر می شد.. امساس جدیدی به سراغ اومده بود.. دوست داشتنی   

از جنس جدید.. این با دوستتت داشتتتن هر کستتی فرق می کرد.. امیررضتتا لبخند دلگرم   

 ..شهرستانهای جنوب سمنان خوردیمکننده ای بهم زد.. ناهار رو تو یکی از 

 اممد: خیلی مونده تا برسیم؟
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 ...امیررضا: نه.. دو سه ساعت دیگه می رسیم

شده بچه ها از گرمای هوا ناله می کردن.. با اینکه پردههای اتو  رو  ب.و.سهنوز هیچی ن

کشتتیده بودیم و کولر هم روشتتن بود ولی باز عرق کرده بودیم... مامان بهم زنگ زد و   

مئن شتتد که مالم خوبه... بعد از صتتحبت با مامان چشتتمام رو رو هم گذاشتتته.. گرما   مط

 ...کالفه و بی مالم کرده بود .. همین باعخ شد که زود خوابم ببره

چشتتتمام رو باز کردم.. بچه ها ستتتروصتتتدا راه انداخته بود و   ب.و.سبا صتتتدای ترمزاتو

 ..کسر خوابتو جبران کردی ها وسایلشون رو برمی داشتن... سینا رو به من گفت: خوب

 ...شالم رو مرتن کردم و گفتم: اره خوب

پیدا شدم... دهنم باز مونده بود... امیررضا هم  ب.و.سکوله پشتی ام رو برداشتم و از اتو

 ...ما رو عجن جایی اورده بود

شتتبیه کاروانستترا بود.. کاستتکتم رو ستترم گذاشتتتم تا افتاب داغ بعداز رهر اذیتم نکنه...  

 اکم رو از دست راننده گرفتم.. امیررضا نبود.. به بنفشه گفتم: امیر کجاست؟س

شون داد و            شه ای رو ن ست گو شونه اش جابه جا کرد و با د شتین رو رو  شه کوله پ بنف

  ...گفت: رفت اونجا

بعد بهم نزدیک شتتد و گفت:ولی جدی انگار اینجا زیاد میاد.. اون اقای توی کاروانستترا   

 ..فتخیلی تحویلن گر

سرش مردی        سرا اومد بیرون.. پشت  به امیررضا نگاه کردم که از یکی از درهای کاروان

که لباس محلی پوشتتیده بود هم اومد بیرون.. امیررضتتا باهاش دستتت داد و به ستتمت ما 

  ..اومد

 ..امیررضا: بچه ها.. فعال امشن رو استرامت می کنیم تا فردا بریم تو کویر

 ر نشد نریم؟ستاره سریع گفت: مگه قرا

امیررضتتتا: زیاد دور نمیریم.. اقامیدر باهامون میاد.. تا دو ستتته کیلومتری اینجا میریم و  

 ..برمیگردیم
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بچه ها پخن شتتدن.. من و ستتتاره و بنفشتته وارد یکی از اتاقهای کاروانستترا شتتدیم.. یه 

 ..گلیم تمام اتاق رو گرفته بود.. دیوارها سیاه شده بود..و دیگه هیچی نبود

 ..ره با نارضایتی گفت: ای بابا اینجا کجاست ما رو اوردهستا

 ..وارد اتاق شدم و گفتم: بیا تو بابا.. سوسوک نباش

ساک و کوله پشتیم رو کنار در گذاشتم و رفتم تو..بنفشه هم پشت سر من اومد.. ستاره        

 ...باز غر زد: ای کاش با نیما می رفتم

به خوب.. ولی کجا بخوابیم؟.. من یه پتوی     بنفشتتته: غر نزن دیگه ستتتتاره.. اینجا هم خو   

 ...مسافرتی بیشتر نیاوردم

گفتم: منم یه پتو بیشتتتر نیاوردم.. ماک منو می ندازیم زیرمون.. ماک تو رو هم می کشتتیم  

 ..رو خودمون

 ستاره: اونوقت سه نفری؟

  ..گفتم: تو این گرما فکر نکنم اصال الزم باشه

 زاد اینجایی؟صدای امیررضا از بیرون اومد: شهر

 ...گفتم: اره بیا تو

امیررضتتا با ستته تا پتوی نه چندان نو اومد تو.. روی زمین گذاشتتتشتتون و گفت: اینا ماک  

 ...شما

 ستاره نگاهی به پتوها کرد و گفت: چیز بهتر نبود؟

 ...امیررضا گفت: خوشحاک باش که اینا رو دارن.. هتل العربی که نیست

ا رو به من کرد و گفت: اگه خسته نیستین بیاین پایین هوا   ستاره باز لن ورچید.. امیررض  

 ..بهتر شده.. بریم تو ده رو یه خرده بگردیم

 ...بنفشه: من که اومدنی ده ندیدم

 امیررضا: چرا هست.. همین پشته.. میاین؟

 گفتم: اره میام.. فقط اینجا اب داره؟
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 ..امیررضا: اره یه قنات هست

ضا راه افتادم..     سر امیرر شت  ضا ما رو برد نزدیک یه چاه      پ شه هم باهام اومد.. امیرر بنف

 ..که گوشه کاروانسرا بود و از توش برامون اب کشید بیرون

 ...بنفشه: ابن که تصفیه نیست

ستفاده می کنیم.. دست           شو ا شست ضا: با خودم اب معدنی اوردم.. از این اب برای  امیرر

اره تو اتاق موند.. با امیررضا و بنفشه و    وصورتمون رو شستیم.. بقیه بچه ها اومدن... ست     

 سینا و اممد و دوتا دیگه از بچه ها راه افتادیم سمت دهی که امیررضا می گفت

بافت قدیمی ده با دیوارهای کاهگلی و خورشتتید داغ ولی کمجونی که نورش رو دیوارها 

د خونه  هرچن افتاده بود برای من که همیشه دنباک بافتهای قدیمی بود خیلی جذاب بود... 

ها خیلی ستتاده تر از اون چیزی بودن که تصتتورش رو می کردم ولی نحوه چیدمان خونه  

نه عکس              یه خو تا از ستتتردر  لن بود.. دوربینم رو دراوردم  جا نار هم خیلی برام  ها ک

 ...بگیرم... دستی از پشت سر اومد و گفت: اینجوری نه

ضا بود... بدون هی  مرفی گفت: این    شتم.. امیرر سیاه از اب درمیاد..     برگ جوری عکست 

 ...طیف نور خوب نیست

دوربین رو بهن دادم و بی هی  مرفی کنار ایستادم.. اوک چند تا از اپشنهای دوربینم رو   

 ...عوچ کرد و بعد با جدیت کنار سردر ایستاد و از چند زاویه عکس گرفت

 اره میره.. فردا بهتردوربین رو بهم برگردوند و گفت: فعال این رو داشتتتته باش.. نور د     

 ...عکس می ندازیم

با لبخند دوربین رو ازش گرفتم..امیررضتتا جلو راه افتاد.. بنفشتته ستتقلمه محکمی زد به   

تاد              یادم اف که  ها رو دیدم.. اولین چیز  چه  باز ب تا خواستتتتم اعتراچ کنم نین  پهلوم.. 

ید م.. امیررضا رس  شکلک یاهو بود.. از تصور خودم خنده ام گرفت.. دنباک امیررضا رفتی   

به یه در چوبی قدیمی... بااینکه در تا نصتتفه باز بود ولی باز امیررضتتا در زد.. با صتتدای    

پیرزنی رفتیم تو... یه میاط کوچیک مستطیلی شکل که هی  گیاهی نداشت.. گوشه چپ      
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میاط یه چاه و دلو بود و ستتمت راستتت هم یه بند رخت که روش چندتا پارچه گل گلی   

ته اویزون بود..         اویزون بود فانوس دودگرف یه  نه هم  نار در ورودی خو .. روی دیوار ک

امیررضتتتا به طرف در ورودی که یه پارچه ازش اویزن بود رفت و با صتتتدای بلند گفت:  

 من طاهره... بیایم تو؟

 ..صدای پیرزنی گفت: بیاتو

 تو؟ یریامیررضا پارچه رو کنار زد و رفت تو...اممد به دنبالن رفت.. بنفشه گفت: م

 ..سری تکون دادم و گفتم: اره

 ..سینا: من نمیام.. همینجا می مونم

 ..طاها گفت: منم می مونم

بنفشتته و من رفتیم تو.. خونه کوچیک و دنجی بود..به شتتکل مستتتطیل.. اتاقی نداشتتت..   

شیده بودن..         سفیدی با گلهای ریز ک شده بود و روش مالفه  شه اتاق رختخوابها جمع  گو

مهای کهنه ای فرش شتتتده بود.. دورتا دور خونه هم پتو انداخته بودن و         کف خونه گلی 

بالن گذاشتتته بودن.. روی یکی از تاقچه ها دوتا الم ا وجود داشتتت.. از همون الم اهایی  

که بابا از خونه مادربزرگم اورده بود.. البته یه مدک دیگه.. زن پیری که قد خمیده داشت  

ز الم اها رو روشن می کرد.. پشتن به ما بود و    روسری مشکی سرش بود داشت یکی ا     

داشتتت با امیررضتتا چاق ستتالمتی می کرد.. ازبیشتتتر مرفاش ستتردرنمی اوردم.. الم ا رو 

روشن کرد و به طرف ما برگشت.. موهای سفیدش که از روسری زده بود بیرون چهره       

اشتتت  ه ای داش رو بیشتتتر بانمک کرده بود... با اینکه خیلی پیر بود و صتتورت چروکید

 ..ولی معلوم بود چقدر سرزنده اس

 ...امیررضا: من طاهره.. اینا دوستای منن

شستن کرد...         شت ما رو دعوت به ن شو به نماین می زا من طاهره با لبخندی که لکه ها

همه مون کنار هم روبروی هم نشتتستتتیم.. امیررضتتا هم کنار ما نشتتستتت و گفت: من    



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

106 

 

بی می گیره... دفعه پین به من گفت ستتری بعد با طاهره بزرت ده اینجاس.. فالهای خو

 ...کسایی میام اینجا که نمی شناسمشون

 ..من طاهره با لبخندی گفت: یه چیز دیگه هم گفتم اقارضا

شما            سید: خانم..  شگفتی پر شو باال داد و با  شه ابرو ضا خنده خجوالنه ای کرد..بنف امیرر

 فاک میگیرن؟

 ..فشهاممد پوفی کرد و گفت: بی خیاک بن

 ...بنفشه بدون توجه به اممد رو به من طاهره گفت: فاک منم می گیرید؟.. تو رو خدا

 ..من طاهره با دهن بی دندونن گفت: بیا اینجا ببینم

بنفشتته از جا جهید و رفت و جلوی من طاهره نشتتستتت و دستتت راستتتن به طرف زن   

 گرفت و گفت: اینده ام چی می شه من طاهره؟

فت: از فردا فقط خدا خبر داره دختر جون... هیشتتتکی نمی دونه     من طاهره خندید و گ   

 ..دو دقیقه بعد چی میشه

با اینکه کمی از ذوق و شتتوق بنفشتته کم شتتد ولی همچنان برق شتتیطنت رو می شتتد تو   

چشماش دید..من طاهر از پشت بالشن یه صفحه پوستی و دوتا مهره دراورد و ریخت      

که دست باالی پوست بود.. کمی که گذشت     و بعد دست راست بنفشه رو طوری گرفت    

 ..من طاهره اروم به بنفشه گفت: بریز بیرون

 بنفشه با چشمای گرد گفت: چی رو؟

 ...من طاهره اروم گفت: همون کینه ای که تو دلت نگه داشتی.. بریز بیرون.. نزار بمونه

ه ربنفشتته ستتاکت شتتد.. دیگه نه از ذوق وشتتوقن خبری بود نه از شتتیطنتن.. من طاه 

بد کرده.. می دونم.. اینجا هستتتت.. دلت خون شتتتده از کارش .. ولی بریز         مه داد:  ادا

بیرون.. دلت صتتافه.. میف دلت نیستتت با این لکه زشتتت بشتته؟.. بزار دلت صتتاف و یه  

دستتت بشتته... اینجوری اونی که دوستتتت داره میاد پیدات می کنه.. تو دلت کینه باشتته..  

 ..بس رش به خدا.. بزار خدا باهاش مرف بزنه خدا هم قهرش می گیره.. ببخشن..
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ستتر بنفشتته پایین بود.. طوری بب کرده بود انگاری بزرگترین راز زندگین برمال شتتده   

شیدی رفت            شید و با ببخ ست من طاهره بیرون ک ستن رو از تو د شه اروم د بود.. بنف

 بیرون.. اممد اروم رو به من گفت: این دختره هم یه چیزین میشه ها؟

 : جدی از کی کینه به دک گرفته؟.. کی اذیتن کرده؟گفتم

 اممد پشت چشمی برام نازک کرد و گفت: باورت شده؟

با صتتدای من طاهره به خودم اومدم..اروم رفتم جلو.. اوک دستتتی روی صتتورتم کشتتید..  

دستتتتن برانر کار زیا مستتتابی چروک و زبر شتتتده بود..انگار روصتتتورتم ستتتمباده می 

نداخت و دستتت منو کشتتید جلو...خیره مونده بود به مهره ها و    کشتتیدن.. مهره ها رو ا 

دستم... سکوت سنگینی بود..پیرزن دوباره مهره ها رو ریخت.. اینبار اهلل اکبر زیرلبیشو      

 ..شنیدم

 گفتم: چی شده؟

 ..من طاهره نگام کرد و گفت: چیزی تو طالعت نیست... اال دو چیز

ره گفت: تو طالع تو فقط یه درد بزرگه.. و  منتظر به دهنن خیره شتتتده بودم... من طاه

 ..یه نعمت بزرت

 گفتم: نعمت؟

 ...گفت: اره چیزی که خدا بهت داده.. به هیشکی نداده

 گفتم: چیه؟

 ...گفت: من نمی دونم چیه... ولی خودت خوب می دونی چیه

به چی مرف می زنه.. چطور نعمتی بود که خواب منو از من گرفته        می دونستتتتم راجع 

.. به اون روزم انداخته بود...به من طاهره نگاه کردم..نگاهن دلگرم کننده بود.. یه          بود

جور اطمینان تو چشماش بود.. لبخند زدم و دستم رو از تو دستاش کشیدم بیرون... من  

 ..طاهره یواش پوست رو جمع کرد

 امیررضا: فاک منو نمی گیری من طاهره؟؟
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 ..شاال بعدامن طاهره: امروز نه... خسته ام.. ای

تا خواستتتم از تو کیفم پوک دربیارم امیررضتتا یه پنج هزار تومنی دراورد و گذاشتتت کف  

دستتت من طاهره.. من طاهره شتتروع کرد به دعا کردن.. اخمی که تو صتتورتن بود   

 ..اجازه اعتراچ بهم نداد.. از خونه اومدیم بیرون.. هیشکی نبود.. بچه ها قبال رفته بودن

 چی بود شهرزاد؟ امیررضا: منظورش

به امیررضا نگاه کردم..تجربه اعتماد بیجا به بنفشه که اونهمه باهم دوست بودیم مانع از     

شتم.. با اینکه بهن اعتماد          ستن دا ضا اعتماد کنم.. با اینکه دو شد که به امیرر این می 

 ..داشتم

 ..اممد: باورت شده امیر؟.. جدی جدی؟.. بی خیاک بابا

 ..رو کشید و رفت..گفتم: نمی دونمو جلوتر از ما راهن 

 راه افتادم .امیررضا شونه به شونه من راه افتاد و گفت: انقدر سنگینه که نمی خوای بگی؟

  ..سریع گفتم: من اصال نمی دونم داشت راجع به چی مرف می زد

 ..امیررضا: من طاهره هر چی میگه درسته.. سری قبل هم

درد بزرگه؟همه مشتتکل دارن.. همه درد  ستتریع وستتط مرفن پریدم و گفتم: منظورت

ندارم؟.. کی از دک اونیکی خبر داره... منظورت نعمت          گه من  نداری؟ م گه تو  دارن.. م

بزرگه؟.. اره اونم دارم.. مادری دارم که وقتی بیهوشم چهار شن نمی خوابه.. پدری دارم   

صدمیلیونی برام می خره.. بازم بگم؟.. تو این       شین  شت ما شم دا می  ا رو نعمت نکه بی چ

 دونی؟

صدای ارومن        ستاد.. وای لعنت به من.. باز پدرومادرم رو به رخن کشیدم..  امیررضا ای

 ..اروم: راس می گی... یادم رفته بود اینا نعمتهای بزرگی ان

 ..تا خواست راه بیفته سریع جلوش ایستادم و گفتم: امیررضا

 ...م گفتم: نمی خواستم نارامتت کنمبهم نگاه نمی کردم.. قلبم به درد اومده بود.. ارو

 ...امیررضا ارومتر گفت: نارامتم نکردی
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خواستتتت رد بشتتته که دوباره جلوش رو گرفتم با لحن التماس امیزی گفتم: امیر گوش      

 ..کن.. تو رو خدا.. تو نارامت شدی.. می دونم

 ؟امیردستای منو محکم بین دستاش گرفت و گفت: می دونی به خاطر چی نارامت شدم

به چشمای مشکی جدین خیره شدم... ادامه داد: به خاطر اینکه هنوز از درد بزرگی که     

  ..تو دلته بهم نگفتی

 ..نالیدم: نمی تونم... باور کن... االن نمی تونم

شتم بهم اعتماد می        شو کم کرد و گفت: ای کاش انقدر که من بهت اعتماد دا ستا شار د ف

به تو     یه ذره از اون دردت رو   کردی... من همه چی زندگیم رو  گفتم... ولی.. ولی متی 

 ..هم از من مخفی کردی

ستتترم رو پایین انداختم.. چی باید بهن می گفتم؟.. از مامان و بابام؟.. از فرشتتتته؟ از             

  هایی که گاهیب.و.س مسام؟. از ماه گرفتگی عذاب اوری که رو پیشونیم داشتم؟.. از کا    

ز این اتفاقات لعنتی که این چند وقته افتاده بود...  سراغم می اومد و همه یه شکل بود؟. ا  

صله            ستام رو وک کرد و ازم فا ضا د صدام می زد.. امیرر شه نجاتم داد...از دور  صدای بنف

 ..گرفت

 بنفشه: شهرزاد.. اینجایین؟

 من: چی شده؟

 

 بنفشه: هیچی.. می خواستم ببینم شام رو چیکار می کنیم؟

لی نون می خرم.. ای کاش به اممد بگی اتین روشتتتن    امیررضتتتا: من االن می رم از اها 

 ...کنه

 ..بنفشه: اون اقاهه تو کاروانسرا روشن کرده

 ..امیررضا: باشه پس شما برین تا من نون بگیرم و بیام
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ساکت           سرا به راه افتادیم.. هر دو  سمت کاروان شه کنار هم به  شت تو ده.. من و بنف برگ

 ..بودیم

 ..گفتم: بنفشه اروم به بنفشه نگاه کردم و

 ..بنفشه نگاهی به من انداخت و گفت: اصرار نکن.. نمی گم

 جا خوردم.. گفتم: چی؟

 ...بنفشه با سرش به عقن اشاره کرد و گفت: همینی که این پیره زنه گفت

سم.. در واقع انقدر مرفای من طاهره        شه ب ر ستم در اون مورد از بنف صال نمی خوا من ا

وک کره بود که بنفشه یادم رفته بود..با اینحاک وسوسه شدم  در مورد خودم فکرم رو مشی

 ...که دوباره ازش ب رسم

 من: من غریبه ام؟

 ...بنفشه: غریبه نیستی.. ولی ولن کن

ته؟... فکر می کردم بهترین           نداری درستتت ماد  گه کردم و گفتم: بهم اعت به بنفشتتته ن

 ...دوستتم

 ..رو دوست دارم بنفشه چیزی نگفت.. بعد مدتی سکوت گفت: من اممد

چشمام زد بیرون.. اصال باورم نمیشد.. با اینکه اممد فوق العاده پسر خوبی بود ولی اصال       

سنده.. اروم         شه ب  سنده... یا الاقل من فکر می کردم بنف شه ب  از اون تی هایی نبود که بنف

 گفتم: شوخی می کنی؟

 بنفشه با صدای گرفته گفت: به نظر می رسه شوخی می کنم؟

کردم منطقی برخوردم کنم.. خوب عشتتب بی صتتدا میاد.. خود من اصتتال باور می    ستتعی

کردم کستتی مکل امیررضتتا رو دوستتت داشتتته باشتتم؟.. اونم بعد از اون همه ماجراهای    

 ..عجین؟... گفتم: خوب.. چرا بهن نمی گی؟

 ...بنفشه نفسن رو فوت کرد بیرون و گفت: مگه نشنیدی؟.. من کینه به دک دارم
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و گرفتم و گفتم: مرفای این پیرزن رو وک کن... صاف و پوست کنده بگو ببینم  دستن ر

 ..چی شده؟

ساس می کردم چقدر کالفه اس...        شه رو خوب نمی دیدم ولی ام صورت بنف تو تاریکی 

 صدای اممد از نزدیکی کاروان اومد: شهرزاد... بنفشه.. شما اونجایین؟

 ..گفتم: اره اینجاییم

 ...گم می شینا اممد: بیاین دیگه..

بنفشتتته زیرلن گفت: اخه این خله فکر می کنه با این شتتتعله هایی که باالی هر ستتتقف            

 روشنه ما گم می شیم؟

 ..خنده ام گرفت و گفت: االن میایم

 ...بنفشه دستم رو گرفت و گفت: شهرزاد.. به هیشکی نگی ها

 ..ت. مواسم هسدستم رو روی دستن گذاشتم و با اطمینان گفتم: نه بابا مطمئن باش.

سرا اتین درس کرده بودن و دورش جمع       سط کاروان سرا.. بچه ها و رفتیم داخل کاروان

 ...شده بودن.. بنفشه با صدای بلند گفت: ایوک اتین

 دوباره رفته بود تو جلد همون بنفشه شیطون و شاد... سینا: امیرکو؟

 ..تا خواستم چیزی بگم صدایی از پشت سرم گفت: اینجام

ستاره که نمی          با این  صدای جیغ ما  شیدیم.. از  شه هم زمان جیغ بلندی ک صدا من و بنف

دونم کجا بود جیغ کشید... از صدای جیغ اون دوباره صدای ما بلند شد... موقعیت خنده       

صافت بده... اخه         شتم و گفتم: وای امیر.. خدا ان ستم رو روی قلبم گذا شده بود.. د داری 

 ...اینجوری میان

 ...ید و گفت: من دو ساعته پشت سرتونم.. چطور نفهمیدیدامیررضا خند

 ...بنفشه با مرص گفت: از بس عین جن میاد دیگه

شد و          سنگ... امیررضا با چند تیکه نون محلی از کنار رد  کنار اتین نشست رو یه تیکه 

رفت کنار اتین.. اروم رفتم و کنار بنفشه نشستم.. امساس کردم االن بیشتر از همه به        



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

112 

 

دم امتیاج داره... راستتی چرا به اممد نمی گفت؟... از چی می ترستید؟.. از کی کینه    وجو

به دک داشت که اجازه نمی داد به اممد نزدیک بشه... سر بنفشه اروم اومد رو شونه ام..        

 ..ستاره هم پین من نشست و اروم گفت: چه شن قشنگیه

  م.. انگار ستاره ها رو پاشیده  راس می گفت.. شن اروم و قشنگی بود به اسمون نگاه کرد   

  ..بودن رو اسمون... ریز و درشت

 طاها: این ستاره ها تهران کجا می رن؟

 ...بنفشه : همون جایی که پشه ها زمستونا میرن

به مرف بنفشه خندیدم.. به شعله های اتین نگاه می کردم.. با هر رقص شعله یه طوری 

 ...و گفتم: عجن اتیشی می شدم.. دستام رو به طرف اتین دراز کردم

 ...امیررضا: نسوزی یه وقت

 ...با خنده گفتم: نترس نمی سوزم

ولی یه مس خیلی عجین و در عین ماک خوشتتایند داشتتتم..نمی دونم چرا ولی دوستتت   

داشتتتتم ب رم تو اتین.. اتین اصتتتال من رو به خودش جذب می کرد ولی از ترس اینکه 

عله های اتین به اممد افتاد که داشت با طاها  بسوزم نزدیک نمی رفتم.. چشمم از رو ش   

 ...مرف می زد... یعنی می دونست بنفشه دوستن داره

 ...ستاره: ای کاش گیتار داشتیم

 ..سینا: من یادم رفت بیارم

 ..امیررضا: کدومتون صداتون خوبه؟..یه دهن بخونه

ام   پایین.. از تو کولهنونها رو به دست بچه ها داد.. ستاره کوله من و بنفشه رو اورده بود    

ررف غذام رو اوردم بیرون.. توش خیار و گوجه و پنیر بود.. از یخدونی که اممد اورده        

 بود یه اب معدنی برداشتیم.. ستاره: می گم این فالگیره فاالش خوب بود؟

  ..بنفشه لباشو کجا کرد... ستاره: ای کاش منم می اومدم.. ببینم چه قراره سرم بیاد

 ...نون رو گذاشتم تو دهنم و گفتم: اینده رو نمی گه که تکه ای از
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 ستاره: وا... این چطور فالگیریه پس...بهتون چی گفت؟

 ...بنفشه: به من گفت کینه به دک دارم

با تعجن به سمت بنفشه برگشتم.. انتظار نداشتم انقدر رامت اعتراف کنه ولی بنفشه بی      

یی باال داد و گفت: تو؟؟ تو کینه به دک     خیاک داشتتتت نونن رو می خورد.. ستتتتاره ابرو   

 داری؟؟

دیگه بحخ ادامه پیدا نکرد... بعد از شام یه خرده مرف زدیم از استاد و دانشگاه و اینور  

و اونور.. بنفشتته انقدر شتتاد و پرانرژی رفتار می کرد که باورم نمی شتتد چند لحظه پین  

  تاره و بنفشتته رفتن تو اتاقبیض داشتتت... کم کم خستتتگی راه به بچه ها غلبه کرد.. ستت 

خودشون تا بخوابن... چندتا از بچه ها هم رفتن.. من و امیررضا و سینا کنار اتین نشسته  

 ..بودیم

 ..سینا به اسمون اشاره کرد و گفت: ماه چقدر اینجا بزرگه

برگشتتم و به ماه که پشتت سترم بود نگاه کردم.. راس می گفت.. از همیشته پرنورتر و      

. از جام بلند شدم و رو به ماه ایستادم و دستام رو طرفینم باز کردم.. دوست      بزرگتر بود.

داشتم ماه به تمام صورت و بدنم بتابه... نفسهای عمیقی می کشیدم و امساس می کردم        

با هر نفس انرژی بیشتتتری از ماه وارد بدنم می شتته.. دستتتام رو انداختم و تا خواستتتم    

 ... دارم ازت عکس می گیرمبرگردم امیررضا گفت: نه برنگرد.

 من: چی؟

ستاتو بگیر به       شده بودی.. برگرد.. د ضا: دارم ازت عکس می گیرم.. خیلی خوب  امیرر

شده... می        شنگ  ستته... خیلی ق سمت ماه.. اها.. جمعتر.. اره .. عالیه.. االن انگار ماه تو د

 ..خوای ببینی؟

 ...برم بخوابمخمیازه ای کشیدم و گفتم: باشه بعد.. االن می خوام 

 ..امیررضا: فانوسم با خودت ببر...شن به خیر

 فانوس رو برداشتم و به سمت اتاق رفتم
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پاهام رو از سرما جمع کردم... دوباره اومده بودم اینجای لعنتی..دوست داشتم برگردم..     

ستم کجام.. از دور اتین       صال نمی دون سرد و تاریک بود.. ا برگردم پین بابا.. ولی اینجا 

دم...اتین بود... ستتریع از جام بلند شتتدم...پاهام رو رو ستتنگریزه های تیز و کوچیک  دی

می کشیدم... پاهام خونی شده بود.. سرما هم از یه طرف اذیت می کرد.. سوز سردی که 

می اومد با عخ می شد دندونام به هم بخوره.. خودم رو به سمت اتین می کشیدم... یهو    

شت منو     شنیدم.. مرکتم رو تند      صدایی اومد.. کسی دا صدا میزد... فقط ش اولن رو می

شه..           سرعتم زیاد با شتن  سرما نمی زا سنگها و  ستم جلو برم..  کردم ولی بازهم نمی تون

دوباره صتتتدا اومد... ش.. باید خودم رو به اتین می رستتتوندم... اتین.. هر لحظه بهم          

س پس می افتادم... ماه درست  نزدیکتر می شد و صدا بلندتر... شو... شوو...داشتم از تر     

باالی سرم بود... انقدر نزدیک بود که فکر می کردم االن سرم می خوره بهن.. اتین تو  

دو قدمیم بود... صدا واضح واضح بود.. می گفت شوار... شوار... با نزدیک شدن به اتین        

ینکه به ادیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و خودمو پرت کردم تو اتین.. ولی قبل از 

اتین برستتم انگار خود اتین به ستتمت من اومد و تو یه لحظه تمام بدنم اتین گرفت..   

نمی ستتوختم.. امستتاس ستترما هی  از بین نرفته بود ولی تمام بدنم داشتتت تو اتین می  

ستتوخت... از تو دستتتام شتتعله می زد بیرون... رو به ماه نگاه کردم... یهو ماه ترکید...بی  

 ...م که دستی محکم منو تکون دادامان جیغ می کشید

سرمایی نبود..دونه      شمام رو از ترس باز کردم... تاریکی بود و تاریکی بود... ولی هی   چ

شتی            شهرزاد.. دا شه بود:  صدای بنف سر و روم می ریخت..  شت عرق بود که از  های در

 ..خواب بد می دیدی؟

دم.. صدای امیررضا از بیرون  اب دهنم رو به زور قورت دادم و خودم رو روی پتو رها کر

 اومد: شهرزاد.. طوری شده؟.. کی داد می کشه؟

 ...بنفشه : بیا تو امیر

 ...نالیدم: وای نه... کجا بیاد
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 ..تاپ دو بنده ای که تنم بود خجالتم می داد..چشمام رو بستم.... در با قیژی باز شد

 امیررضا: چی شده؟

 ...بنفشه: شهرزاد خواب بد می دید

 ..امیر یه لیوان اب بیاد ستاره:

امساس می کردم نفس کم اوردم...نفسهای بلند و صددار می کشیدم... بنفشه: شهرزاد..       

 می خوای بشینی؟

سرم رو به زور تکون دادم و با کمک ستاره و بنفشه نشستم.. چشمم به در بود که نوری        

یقه بازم افتاد... دستتتم رو اروم اومد تو.. و بعد امیررضتتا با یه لیوان اب... تازه نگاهم به 

باز بودنن کم کنم.. امستتتاس می کردم هی  انرژی         تا کمی از  گذاشتتتتم  قه ام  روی ی

ندارم... به بنفشه که کنار نشسته بود تکیه کردم.. بنفشه لیوارن اب رو از امیررضا گرفت  

 ..و گفت: بیا شهرزاد.. یه خرده اب بخور

مالم رو بهتر کرد ولی همچنا    ن نمی تونستتتتم خوب نفس بکشتتتم..  ستتتردی اب کمی 

 ...امیررضا: بزار درها رو باز کنم هوا بیاد تو

 ...درهای اتاق رو کامال باز کرد.. نالیدم: خدایا دارم می میرم

شتم بابا بود.. ای کاش بابا اینجا بود که دوباره منو بگیره تو بیلن... مکل اون       ست دا دو

سری قبل؟.. ذهنم یه لحظه ه    شونیم... متما دوباره       سری قبل... اون  شد..لکه پی شیار  و

سری که کا    شده بود.. هر  شتم... از اون      ب.و.سپررنگ  شونیم برمی گ می دیدم لکه پی

 ...لکه متنفر بودم... دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و گفتم: وای نه... خدایا نه

 ..ستاره: چی شده؟

 ...نالیدم.. پیشونیم

 ...ر زد و گفت: بزار ببینمامیررضا دستم رو از رو پیشونیم کنا

شکی از وجود اون لکه         شتم هی ست ندا سته بودم..دو شمام رو ب فانوس رو گرفت باال.. چ

  ...باخبر بشه.. اون لکه برای من عین یه لکه ننگ بود
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 امیررضا: پیشونیت چیشده؟

 ...ستاره: چیزی رو پیشونیت نیست

 پیشونیم قرمز میشه.. دکترم میچشمام رو باز کردم و گفتم: هر وقت خواب بد می بینم 

 ...گه عصبیه

چشمای بنفشه و ستاره و امیررضا دوباره دوخته شد به پیشونیم.. امیرضا: نه اصال.. هیچی  

 ..نیست

 گفتم: جدی؟

 ...بنفشه: اره باور کن... بیا ببین

 ...از تو کوله اش ایینه ای دراورد و بهم داد

رمز بود.. چطور نمی دیدن.. گفتم: چرا.. اینهاش  تو ایینه به خودم نگاه کردم...جای لکه ق

 ...قرمز شده

امیررضا دستشو زد زیرچونه ام و سرم رو برگردوند و بادقت به پیشونیم نگاه کرد..بعد:  

 ...به خدا شهرزاد هیچی نیست

کالفه دستتتن رو کنار زدم..دراز کشتتیدم.. بنفشتته اروم به امیررضتتا گفت: من مواربشتتم  

 ...امیررضا

  ..نی پاشو برو... امیررضا گفت: فانوس رو می زارم همینجااین یع

بعد صتتدای قدمهای امیررضتتا اومد که داشتتت دور می شتتد.. دلم بابا رو می خواستتت..     

می دیدم بابا بیلم می کردم..ارومم می کرد.. این اولین باری بود  ب.و.سهمیشه وقتی کا

و هم رفت و خوابم برد.. با تکون  هام بابا پیشم نبود.. کم کم چشمام ر  ب.و.س که موقع کا

دستی از خواب بیدار شدم.. روشنی روز چشمم رو زد.. غلتی زدم و صدای اخم بلند شد..  

  ..به خاطر خوابیدن روی زمین بدنم خشک شده بود

 ستاره: سالم.. بلند نمی شی؟

 به زور از جام پاشدم و پشت گردنم رو مالیدم.. گفتم: سالم.. خیلی وقته بیدارین؟
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 ..ستاره: من یه نیم ساعت میشه.. ای کاش بشه زودتر بریم

 دستم رو دراز کردم و مانتوم رو برداشتم و گفتم: چطور؟

شویی             ست سابی داره.. نه د ست و م صداش رو یواش کرد و گفت: بابا نه اب در ستاره 

 ...درست و مسابی.. مالم به هم خورد... اگه مجبور نمی شدم نمی رفتم اون تو

. خودم امتیاج داشتتتم برم.. شتتالم رو ستترم کردم.. دستتتم بی اختیار رفت رو    خندیدم.

 پیشونیم.. گفتم: ستاره ایینه داری؟

ستاره که ضدافتابن رو از تو کیفن اورده بود بیرون ایینه اش رو به سمت من گرفت..      

صاف بود. روز           ست مکل روز اولن  سی کردم... هیچی نبود.. در شونیم رو وار سریع پی

به ستتتتاره برگردوندم و گفتم: بنفشتتته          اوک چ یه؟.. روز اوک که صتتتاف نبود...ایینه رو 

 کجاست؟

 ...ستاره ضدافتابن رو رو صورتن مالید و گفت: کجا باید باشه.. داره اتین می سوزونه

لبخندی به لبم اومد..از وقتی مرف دک بنفشتته رو فهمیده بودم بیشتتتر کاراش برام معنی  

ی کرد که غم دلن یادش بره.. راستی اصال بهم نگفته بود کینه    پیدا می کرد... شیطنت م 

اش از کیه؟.. از اتاق خارج شتتتدم و رفتم به ستتتمت چاهی که گوشتتته میاط کاروانستتترا  

بود..سطلی که کنار چاه بود پر از اب بود.. با اون دست و صورتم رو می شستم که صدای  

 ..امیررضا از پشت سرم اومد

 ..امیررضا: صبح به خیر

 ..با لبخند گفتم:صبح به خیر

 ..امیررضا: مالت خوبه؟.. دیشن بدجور جیغ می کشیدی

شتم از ماجرای کا      ست ندا شیدم.. دو س خجالت ک شه ولی.. گفتم:     ب.و. سی مطلع ب هام ک

 ..اره.. خوبم

امیررضتتا: پس بیا صتتبحانه بخوریم تا هوا گرمتر از این نشتتده بریم تو ده رو بگردیم..    

 ..بگیریمدیروز خوب نشد عکس 
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بعد از صتتبحانه به ستتمت ده رفتیم.. امیررضتتا قرار دوباره رو تو کاروانستترا گذاشتتت..    

همینطور داشتتتتم از در خونه ها عکس می گرفتم که یهو خودم رو جلوی در خونه من      

طاهره دیدم.. امستتاس کردم داره با یکی مرف می زنه.. خواستتتم ستتریع رد بشتتم فکر  

ی مردی منو ستتترجام میخکوب کرد... خودش بود..  نکنه فالگوش وایستتتتادم که صتتتدا 

 ..اشتباه نمی کردم

 ..صدای مرد عصبانی بود... اروم کنار دیوار پناه گرفتم و گوش کردم

ست...          شیرنام بود... همه اش به هم خورد.. یکی بین این غریبه ها ه شن  شن  مرد: دی

 ..یکیشون تیرتاس... تو باید بفهمی

  ..بفهمم اخهمن طاهره: من از کجا باید 

مرد: از کجا باید بفهمی؟.. از کف دستتشتون.. از پیشتونیشتون... از استمن... تو افستانه        

 ...اومده تیرتا دختر بارانه... ببین کدوم یکیشون دختر بارانه

 من طاهره: اخه تیرتا اینجا چیکار می کنه... تو مطمئنی کار تیرتا بوده؟

چین کاری بکنه... بیا ببین.. کل معبد اومده رو       مرد: اخه کی به غیر یه تیرتا می تونی هم    

زمین... هیچی دیگه ازش نمونده... برو خودت ببینن... این پستتتره مالین نیستتتت..       

 ..چندبار گفتم بزار بهن بگیم نزاشتی

امیررضتتا رو می گفت..چی رو بهن بگن.. یهو صتتدای مرد نزدیک شتتد.. انگار درستتت  

از اونجا دور کردم..خوشبختانه کفشهای اس رتی   پشت در بود... نفهمیدم چطور خودم رو

شتم؟ بچه ها کجا بودن؟.. تو       صدا ایجاد نکرد.. از خم یه کوچه گذ سرو که پام بود زیاد 

سرا          سرا رو در پین گرفتم...توی کاروان سریع راه کاروان شته بودیم..  کاروان قرار گذا

ها تو اون کاروانستتترا    خلوت خلوت بود... یه جور خلوت وهم اور.. انگار هی  کس ستتتال  

نبود... ستتتریع رفتم تو یکی از اتاقها و از تو یخدون بطری اب رو برداشتتتتم و کمی رو     

صورتم پاچیدم.. بچه ها کجا بودن؟ موبایلم رو از تو جیبم بیرون کشیدم و سریع شماره      

 امیررضا رو گرفتم.. با اولین بوق جواب داد و گفت: شهرزاد تو کجایی؟
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 ...شده؟... گفتم: کاروانسراجا خوردم که چی 

 امیررضا: چی؟ اونجا؟.. ما که االن اونجا بودیم.. چرا ندیدمت؟

 ...با صدایی که سعی می کردم لرزیدنن رو متوقف کنم گفتم: من االن اومدم اینجا

 امیررضا: صدات چرا می لرزه؟

 گلوم رو گرفتم و گفتم: صدام؟

 ...امیررضا سریع گفت: من االن میام

قطع کردم و تو جیبم گذاشتتم.. کمی اب خوردم.. اب سترد خشتکی گلوم رو     گوشتی رو 

سرا اومد تو.. دیدنن      سریع برطرف کرد.. تو همون لحظه امیر از یکی از درهای کاروان

درست مکل این بود فرشته نجاتم اومده باشه.. نگرانی از چشماش می بارید..بازوهام رو      

 ه؟گرفت و گفت: مالت خوبه؟ چرا رنگت پرید

دروغ چرا... دوست داشتم بیلم کنه..ولی از ترس اینه بچه ها پیداشون بشه و مارو ببینن  

 ...تو بیلن نرفتم..گفتم: نه خوبم

 با دقت به چشمام نگاه کرد و گفت: طوری شده؟ کسی از اهالی چیزی بهت گفته؟

م:  گفتچشمام گرد شد.. نکنه من طاهره بهن چیزی گفته... اروم سرم رو تکون دادم و 

 ..نه

 امیررضا: مطمئن؟

 ..با اطمینان بیشتری که چیزی نمی دونه گفتم: اره.. چطور مگه؟

 ..اروم گفت: هیچی.. گویا دیشن این ده کناری یه دوری شده

نفس بند اومد... اون معبد رو می گفت که خراب شتتده... داشتتت می نداخت گردن ما...   

.. بچه ها همه تو کاروانسرا بودن... اصال جایی  ولی ما که از کاروانسرا بیرون نرفته بودیم.

 ...رو نمی شناختن که بخوان تنهایی برن

 با ترس گفتم: چی شده؟
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شنیدم... خوب .. البته به      شونه ای باال انداخت وگفت: زیاد نمی دونم... از اهالی  امیررضا 

 ...ما مربوط نمیشه

به کاروانسرا مرفمون نصفه کاره  مونده بودم بهن بگم چی شده یا نه که با ورود بچه ها 

موند... همه داشتتتتن از گرمای هوا می نالیدن... واقعا هم هوا گرم شتتتده بود... رفتیم تو 

یکی از اتاقهای کاروانستتترا که به نستتتبت خنکتر بود... بچه ها هر طرف دراز کشتتتیده            

  ...بودن

 بنفشه: تو کجا غیبت زد؟

 ..تیدگفتم: واال خودمم نفهمیدم.. یهو دیدم نیس

 ...ستاره: اصال اینجا انگار جادو داره.. خود من دوبار گم شدم.. بعد بچه ها رو پیدا کردم

امیررضا با چندتا نون محلی وارد شد.. اخمی داشت.. وقتی داشت نون رو بهم م داد اروم      

 پرسیدم: طوری شده؟

..  کنین .فقط ستترش رو تکون داد و گفت: فقط بچه ها.. بعد از رهر وستتایلتون رو جمع  

 ..صبح برمی گردیم

 ..سینا: چه زود؟

 ..اممد: راس میگه... خوب فردا رو هم بمونیم

امیررضا: امروز اهالی می گفتن امتماک طوفان شن هست... دارن ده رو تخلیه می کنن...     

 ...اگه گیر طوفان بیفتیم دست کم یه هفته اینجا موندگار میشیم

ضا ترس بین بچه ها   شه همین       با این مرف امیرر ستاره با نگرانی گفت: نمی شد.. شتر  بی

 االن بریم؟

 ...امیررضا گفت: واسه چی؟ خوب امشن رو می مونیم بعد

 ..طاها: خوب یهو طوفان شروع میشه

امیررضتتتا: اهالی اینجا هر ستتتاک از این طوفانها می بینن.. اگه بنا به این بود اینجا نمی            

 ..موندن... فردا صبح زود میریم
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ن ناهار ستتبکی شتتدیم که با خودمون اورده بودیم.. قرار بود بعدازرهر که مشتتیوک خود

هوا گرمه تو کاروانستترا بمونیم و عصتتر که هوا خنکتره دوباره بریم تو ده... گوشتته ای    

 ..دراز کشیده بودم که موبایلم زنگ خورد... مامان بود

 ...من: سالم مامان جان

 مامان: سالم عزیزم ..خوبی؟.. کجایی؟

 ..مرسی.. کویریممن: 

 مامان: برنگشتین تهران؟

 ..من: نه.. فردا صبح زود راه می افتیم

سکوت مامان گفت: من یکی از همکالسیهات رو دیدم.. نیما فکر کنم..      بعد از چندلحظه 

 ...اون گفت برگشتین

 ..گفتم: نه اون از وسط راه پشیمون شد برگشت.. ما اومدیم

 مامان: جدی؟

 ..نیومد من: اره.. اون خوشن

 ..مامان با شک گفت: باشه... خوب پس.. فردا کی می رسین؟

 ...بعداز رهر اینا تهران باشیم 5من: واال فکر کنم 

 ...مامان: باشه پس من میام ازادی دنبالت

 ...من: الزم نیست مامان جان.. خودم میام

ادت نره ها.   مامان: نه عزیزم.. میام دنبالت.. نزدیک تهران که بودی بهم زنگ بزن.. ی            

 ...متما

به اصتتراری که مامان می کرد شتتک کردم... این چند روز چرا اینهمه اتفاقات عجین می 

افتاد... به مامان اطمینان دادم که متما بهن زنگ می زنم... بعد از تلفن مامان چشتتتمام               

 ...رو هم رفت و خوابم برد
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د..  بود و به سقف نگاه می کرچشمام رو باز کردم و غلتی زدم.. بنفشه کنارم دراز کشیده 

 گفتم: نخوابیدی؟

 ..بنفشه سرش رو تکون داد وگفت: خوابم نبرد

 به اطراف نگاه کردم و گفتم: بچه ها کجان؟

 ..بنفشه: رفتن بیرون.. پیداشون میشه

 من: تو چرا باهاشون نرفتی؟

 ...بنفشه: همینجوری

 من: با اممد مرف زدی؟

 ...بنفشه: نه بابا.. دلت خوشه

ماشو بست.. فهمیدم دوست نداره در این مورد باهاش صحبت کنم... باید می زاشتم       چش 

تو یه فرصتتت مناستتن.. صتتدای ستتتاره از تو میاط کاروانستترا به گوش رستتید: بنفشتته...  

 ..شهرزاد

 سرجام نشستم و گفتم: چی میگی؟

 ..ستاره: بیاین پایین داریم عکس می ندازیم

ی به خودم انداختم..بنفشتتته قبل از من از جاش پرید و        ایینه رو از کیفم دراوردم و نگاه  

پایین.. دوربین مرفه ای            کاروانستتترا... شتتتالم رو مرتن کردم و رفتم  رفت تو میاط 

امیررضا دستن بود و داشت تنظیمن می کرد تا عکس بگیره..امیررضا واقعا به کارش      

برام ایمیل کنه و من وارد بود.. عکسهای خوبی از اب درمی اومدن... قرار شد عکسها رو    

صبح باید زود مرکت می       شه رفتیم بخوابیم..  شن زودتر از همی برای بچه ها بفرستم... 

 ..کردیم

سوار اتو      شین رو روشن       ب.و.سساکم رو به دست امیررضا داد و  شدم.. اقای راننده ما

..بچه   د.کرده بود و کولر رو زده بود... با اینکه هنوز افتاب درنیومده بود ولی هواگرم بو    
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سوار اتو  سوار      ب.و.سها کم کم  ضا و اقای راننده اخرین نفراتی بودن که  شدن.. امیرر

 ..شدن... امیررضا: بچه ها همه چیزاتون رو برداشتین؟... چیزی که جا نمونده

 ..همه بچه ها گفتن: نه

 ...اممد: من یه دور به اتاقا نگاه کردم چیزی نمونده

 ..ممنون... پس راه می افتیمامیررضا سری تکون داد و گفت: 

 ...به راه افتاد... امیررضا کنار من نشست و گفت: خوبی؟ ب.و.ساتو

 سرم رو تکون دادم و گفتم: اره چرا بد باشم؟

صه های          شتر می موندیم.. ق شد بی ضا به بیرون چشم دوخت و گفت: ای کاش می  امیرر

 ...من طاهره خیلی قشنگه.. نشد به قصه هاش گوش بدیم

من طاهره تنم رو لرزوند...با اینکه چیزی از مرفاشتتون ستتردر نیاوردم ولی بوی   استتم 

 ..دردسر می داد.. گفتم: چه قصه ای؟

 ...امیررضا: قصه دیگه

 ..بعد چشماشو رو هم فشار داد و لن زد: بهت می گم

ستتترم رو به عالمت فهمیدن تکون دادم..امیرستتترش رو به پشتتتتی صتتتندلی تکیه داد و  

رومو به سمت پنجره برگردوندم... گوشی رو از جیبم بیرون کشیدم و     چشماشو بست..    

ستادم که راه افتادیم... اتو  ساکت بود.. همه یا     ب.و.سبرای مامان اس ام اس فر ساکت 

ضا الی انگشتای دست           شون بود.. دست چپ امیرر شا خوابیده بودن یا هندزفری تو گو

باره چشماشو بست... خنده ارومی     راستم قالب شد.. نگاش کردم.. چشمکی بهم زد و دو   

 ...کردم و سرم رو به شونه اش تکیه دادم و چشمام رو بستم

 بنفشه: بسه دیگه.. چقدر میخوابی.. خسته نشدی اینهمه می خوابی؟

چشمام رو باز کردم.. پرده کنارم کشیده شده بود..چشمام رو مالیدم و گفتم: مسودیت        

 میشه شیطون؟

 ..سه چی مسودی... نوبت ما هم می رسهکنارم نشست و گفت: نه وا
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ستم بربیاد.. انجام        شاال... به خدا هرکاری از د ستم رو انداختم دور گردنن و گفتم: ای د

 ..میدم

 ..بنفشه: پاشو پاشو .. لوس نکن خودتو واسه من.. از همین االن شده عمه عروس.. پاشو

سوا    صبحانه خوردیم... یه چیزی برام خیلی  شه اممد رو با خنده رفتیم و   ک بود.. اگه بنف

دوستتت داشتتت چرا هی  تالشتتی برای جلن توجهن نمی کرد؟.. هی  کار خاصتتی انجام  

نمی داد..با اممد همونجوری بود که با بقیه بود... صتتتبحانه رو تو قهوه خونه بین راهی           

ا  .تخوردیم و به راه افتادیم... بعد از یه خواب مسابی انگار ماک همه بچه ها جا اومدهبود.

رو گذاشتتتن رو ستترشتتون... نزدیک تهران که بودیم موبایلم رو  ب.و.سخود تهران اتو

 ..برداشتم و به مامان اطالع دادم که نزدیک تهرانیم

 ..امیررضا: خوب من می رسوندمت

 ..من: دیروز مامان زنگ زد.. اصرار داشت که خودش بیاد دنبالم

وغی و ترافیک رسیدیم میدون ازادی...   امیررضا سرش رو تکون داد.. باالخره بعد از شل   

بیرون   ب.و.سبه مامان زنگ زدم و گفتم کجام...بچه ها داشتتتن لوازمشتتون رو از تو اتو

می اوردن که ستترو کله مامان پیدا شتتد.. روستتری زیتونی و مانتوی ستتفید تنن بود..به  

ستتتمت ما اومد... عینک دودین رو از چشتتتمن برداشتتتت.. بچه ها به مامان ستتتالم             

 ...دن...چقدر دلم براش تنگ شده بود.. سریع رفتم تو اغوشندا

 مامان: وای شهرزاد.. چه بویی میدی

 ..با خنده از اغوشن بیرون اومدم و گفتم: ببخشید.. اونجا دوش نبود

 ..بنفشه زیربیلن رو بو کشید و گفت: همه مون بوی سگ مرده میدیم

 ؟ساکم رو برداشتم و گفتم: بنفشه تو باهامون میای

 ..بنفشه: نه برید به سالمت.. من با بچه ها میرم

چشتتمکی مواله ام کرد.. گرفتم چی می گه.. با امیررضتتا خدامافظی کردم.. تو چشتتماش  

می دیدم که دوستتت داره بیشتتتر باهام باشتته ولی مامان اومده بود دنبالم.. با لبخند ازش  
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بهن زنگ می زنم.. اس   جدا شتتتدم.. موبایلم رو دراوردم و بهن اس زدم که فردا متما

شدیم و مامان به راه افتاد... لم دادن تو       شین  سوار ما سری برام تکون داد..  رو خوند رو 

صتتندلی رامت ازرا یه لذت دیگه داشتتت.. الاقل برای من که دو شتتن روی زمین ستتفت 

 ..خوابیده بودم

 مامان از پشت عینک دودین گفت: خوش گذشت؟

 ..بود سرم رو تکون دادم و گفتم: خوب

 ...مامان: مسابی افتاب سوخته شدیا

 ...دستی رو صورتم کشیدم و گفتم: تازه زیاد تو افتاب نبودم

 امساس کردم از چیزی نارامته.. گفتم: مامان طوری شده؟

شه فریاک این        سایگی... باورم نمی ساک هم سرش رو تکون داد و گفت: بعد اینهمه  مامان 

 ...کارو کرده

 .م: مگه چی کار کرده فریاک جون؟چشمام گشاد شد و گفت

مامان برای ماشتتتین جلویی بوق زد و گفت: بعد اینکه تو رفتی یه اتفاقاتی افتاد.. طرفای              

 ..بود.. مسام رفت پایین یهو دیدم با روزبه برگشت 9ساعت 

 با تعجن گفتم: با روزبه؟

باباش دعواش شتتتده بود و روزبه               با مامان  با روزبه... گویا  قهر کرده بود  مامان: اره.. 

 ...داشت می رفت.. مسام می بینتن میارتن باال ارومن کنه

 ..گفتم:خوب؟

 ...مامان: روزبه یه چیزایی گفت.. اصال باورم نمی شد

 ..چشمام رو بستم... چیزی که می ترسیدم سرم اومد...مامان اینا فهمیده بودن

 ...گفتم: خوب

فته که دیده روزبه با یکی دعوا کرده...  مامان: هیچی..روزبه می گفت شهرزاد به فریاک گ 

 ..منم گفتم امکان نداره
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 من: ازکجا می دونین؟

مامان: اخه روزی رو فریاک به روزبه گفته تو تو بیمارستان بودی... نمیشه که در ان وامد    

 ...دوجا باشی که

وظ  ابروهام رو دادم باال..پوفی کردم... خوب خدا رو شتتتکر... هنوز رازم پین روزبه محف

پای             که خودشتتتم دعوا کرده..  ید می گفت  با گه مرفی از اون روز می زد  ته ا بود... الب

 خودشم گیر بود.. پرسیدم: خوب دیگه چی شد؟

مامان: هیچی دیگه... مستتام هم زنگ زد اقای وامدی اینا اومدن...اونجا مشتتخص شتتد    

ا پای   که چر  فریاک یه دستتتتی زده به روزبه که از زیر زبونن بکشتتته بیرون.. منم گفتم      

 دختر منو به این ماجرا کشیده؟

ها و مرف من                به اون روز باز  گه چیزی نگفتم.. ولی  نداد.. منم دی مه  گه ادا مان دی ما

 ...طاهره.. یه درد بزرت داشتم و یه نعمت بزرت... همین نعمت برای من درد بود

 صبح به امیررضا زنگ زدم...من: سالم.. خوبی؟

  الود.. چطوری؟امیررضا: به به خانم خواب

 خندیدم و گفتم: معلومه االن از خواب پاشدم؟

 ...امیررضا: از صدات اره

 من: خوب.. داشتی چیکار می کردی؟

 ...امیررضا: داشتم چندتا عکس چاپ می کردم

 با شگفتی گفتم: عکس؟ تو خونه؟

 ..امیررضا: اره ... تو خونه یه تاریکخونه کوچیک دارم

 ..دیمن: خوب برام ایمیل می کر

سی که تو       سهای بچه ها رو جداگانه برات ایمیل کردم.. ولی این چندتا عک ضا: عک امیرر

 ..شن ازت گرفتم یه چیز دیگه... اینا باید چاپ می شدن

 من: وقت داری همو ببینیم؟
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 امیررضا: امروز دانشکده نداری؟

 ..من: نه.. کالسم از دوشنبه شروع میشه

 خوبه؟ 6برم دفتر مجله... ساعت امیررضا: باشه .. من یه سر باید 

 من: عالیه... کجا؟

 ...امیررضا: بیا میدون ولیعصر..اونجا می بینمت

 ...با خوشحالی گفتم: باشه..می بینمت.. خدامافظ

 ..امیررضا: خدامافظ

ش زخونه       شت با مامان ا سم رو عوچ کردم و رفتیم بیرون.. طیبه خانم اومده بود و دا لبا

 ..رو تمیز می کرد

 ..سالم مامان.. صبح به خیر... سالم طیبه خانم من:

 ..مامان: سالم عزیزم.. صبح تو هم به خیر..بیا صبحونه بخور

 ..طیبه خانم: سالم دخترم

 ..من: االن که دیگه سر رهره مامان

 ..مامان: تازه ساعت دهه... تا رهر خیلی مونده.. ضعف می کنی

ه خانم پرسیدم: از فاطمه جون چه خبر؟..  درمالی که چایی شیرینم رو هم می زدم از طیب

 رفت شیراز؟

 ...طیبه خانم دستمالی رو کابینت کشید و گفت: اره.. دیروز رفت

 ...با لبخند گفتم: باشه به سالمتی... ایشاال هر چه زودتر درسن تموم میشه برمی گرده

  د...یکیبعد از صتتتبحانه ایمیلم رو چک کردم.. امیررضتتتا دوتا ایمیل برام فرستتتتاده بو        

سته جمعی با بچه ها بود و یه ایمیل دیگه که توش چهارتا عکس بود.. ایمیل      سهای د عک

ها دانلود          کاری کردم عکستتت یل دومی هر  ها فوروارد کردم ولی ایم چه  اولی رو برای ب

نشد.. تصمیم گرفتم بعدا از خود امیررضا بگیرم.. بعد از ناهار نقشه ی تازه ای رو جلوم       
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پنج ماضتتر شتتدم تا برم پین امیررضتتا.. از مامان خدامافظی کردم و   باز کردم...ستتاعت

 ..رفتم پایین.. تو پارکینگ می خواستم سوار ماشینم بشم که با صدایی برگشتم

 ..روزبه: سالم شهرزاد

 ..با سوئیچم که دستم بود بازی می کردم.. اروم گفتم: سالم

 ...رکینگ یاجلوی در می بینیمروزبه جلو اومد و گفت: دقت کردی ما همو بیشتر تو پا

به زور لبخند نصتتفه نیمه ای زدم.. روزبه نزدیکم شتتد و گفت: بابت اون روز معذرت می 

 ...خوام...خیلی بد مرف زدم

چیزی نگفتم... روزبه ادامه داد: خوب راستتتشتتو بخوای.. خوب انتظار نداشتتتم به مامان    

 ...بگی

 ..ردیگفتم: من که گفتم من هیچی نگفتم... باور نک

روزبه سریع گفت: باور کن عصبانی بودم.. شهرزاد این چند وقته که رابطه مون شکراب      

 ...شده واقعا نارامت بودم

دوست نداشتم در این مورد مرفی بزنم... موضوع صحبت رو عوچ کردم و گفتم: جایی     

 ...می ری برسونمت

 روزبه: اشتی؟

 ...گفتم: قهر نبودیم

 ریع گفتم: من دیگه باید برم.. کاری نداری؟روزبه تا خواست چیزی بگه س

 ..روزبه لبخندی زد و گفت: نه.. خداماقظ

از روزبه خدامافظی کردم و به ستتتوی میدون انقالب رفتم.. همزمان به امیررضتتتا زنگ           

 زدم.. من: امیررضا.. کجایی؟

 ..امیررضا: بیا میدون ولیعصر.. کافی شاپ گل رز
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ی پارک برای خودم پیدا کردم و به سمت کافی شاپ  گوشی رو قطع کردم.. به زور یه جا

رفتم... امیررضا زودتر از من اومده بود.. یه پاکت هم روی میز بود... از جاش بلند شد و    

 ...صندلی رو برام کشید بیرون

 ...من: سالم

 امیررضا: سالم.. تو چطوری؟ چیزی می خوری؟

 ..گفتم: یه بستنی

 ..داد امیررضا سفارش دوتا بستنی شکالتی

 ...بعد پاکت رو به سمتم گرفت و گفت: اینم از عکسهای شما

 ...با خوشحالی پاکت رو باز کردم..با دیدن عکسها زدم زیر خنده

 امیررضا: به چه می خندی؟

 ...من خنده ام رو خوردم و گفتم: عکسهای شن واقعا خوشگل شده

 بستنی هامون رو اوردن..امیررضا: جدی واسه چی می خندی؟

 ...ه ام رو خوردم و گفتم: خوب می گم خوب شده دیگه... عین شن شدهخند

بعد عکستهایی که ستیاه ستیاه بود رو به طرفن گرفتم...چشتمهای امیررضتا گرد شتد..        

 ..عکسها رو ازم گرفت و گفت: امکان نداره.. یعنی چی؟.. اینا دراومده بود

 اخم کردو زیرلن گفت: یعنی چی؟

شکالی نداره.  ستم بگم     گفتم: ماال ا شون می کنی... اتفاقا می خوا . یه بار دیگه برام راهر

 ..عکسایی هم که ازم گرفته بودی دانلود نشد

شتم و              ستن گذا ستم رو روی د شده بود.. د سری تکون داد.. بدجوری پکر  ضا  امیرر

 ...گفتم: چرا اینجوری شدی؟.. خوب یه بار دیگه هم برام چاپ می کنی دیگه

 ...ت: اخه تا ماال اصال اینجوری نشده بود.. باور کنامیررضا دستم رو گرف

من: باشتته.. می دونم.. ماال شتتده.. اشتتکالی نداره.. به خاطر چهارتا عکس خودتو نارامت  

 ..می کنی؟ همین که چاپشون کردی کلی برام ارزش داره
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امیررضا لبخندی زد.. مشیوک خوردن بستنی شدیم... فکرم رفته بود پین من طاهره...      

 ی دونستم به امیررضا بگم چی دیدم یا نه... امیررضا: به چی فکر می کنی؟نم

 ..اروم گفتم: گفتی من طاهره برات قصه های خوبی می گفت

 ...تکه ای از بستنین رو قورت داده و گفت: اره.. مخصوصا افسانه تیرتا... خیلی باماله

چی به چیه گفتم: ماال این  تیرتا؟.. همونی که از دهن اون مرد شتتتنیدم.. باید می فهمیدم

 تیرتا چی هست؟

 امیررضا: یه افسانه اس.. اون پوست رو دیدی موقع فاک گرفتن زیر دستتون انداخت؟

 ..من: اره

  ..امیررضا: روش افسانه تیرتا رو کشیدن... ازش عکس گرفتم.. تو خونه اس

  ..اون پوست؟ چرا بهن دقت نکرده بودم؟ امیررضا ازش عکس داره

 میشه اون عکس رو دید؟ گفتم:

 ..امیررضا: البته چرا نشه.. یه روز بهت نشونن میدم

 ..یه روز؟...گفتم: من دوست دارم االن ببینم

 ..امیر به چشمام خیره شد و گفت: االن که همرام نیست

 بدون فکر گفتم: خوب میشه بریم نشونم بدی؟

م: خواهن می کنم  امیررضتتتا ستتتکوت کرده بود.. معلوم بود دودک شتتتده.. ستتتریع گفت

 ..امیررضا .. خوب می خوام ببینم

 امیررضا لبن رو گزید و گفت: خوب باشه.. بریم نشونت بدم

بعد از اینکه بستتتنی رو مستتاب کرد به ستتمت خونه امیررضتتا رفتیم..هنوز مکالمه من    

طاهره با اون مرد یادم بود.. معبد ویران شتتده بود؟.. اصتتال کدوم معبد.. چقدر اون کویر  

ین بود.. اصتتتال چند وقت که اونجا بودیم به جز میدر که تو کاروانستتترا بود و من            عج

ضا می رفتت و از اهالی    طاهره و چند تا از اهالی کس دیگه رو ندیدیم.. معموال هم امیرر

نون می گرفت.. تازه داشتتتت ترس عجیبی تو دلم می ریخت.. ما واقعا کجا رفته بودیم..  
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اقعا وستتتط جهنم بود؟خونه اش زیاد دور نبود.. خونه اش     نیما می گفتم وستتتط جهنم.. و 

طبقه اوک یه وامد مستکونی سته طبقه بود.. نمای ستاختمون خیلی معمولی بود...از پله ها    

 ..باال رفتیم و امیررضا در رو باز کرد... گفت: ببخشید که یه خرده به هم ریخته اس

شدم..ما  شت هر جایی برای   از اینکه چیزی با خودم نبره بودم خجالت زده  مان عادت دا

دفعه اوک می رفت چیزی می برد این عادتن به منم ستتترایت کرده بود.. کفشتتتام رو        

متری... طرف راستتتت   80دراوردم و وارد خونه شتتتدم.. یه خونه کوچیک بود.. شتتتاید       

اش زخونه کوچیکی وجود داشت و سمت راست هم هاک و پذیرایی بود..که یه تلویزیون      

گوشتته اش گذاشتتته بود و یه دستتت مبل ستتاده کرم رنگ دورش چیده   این  ستتونی  32

بود... یه پیراهن ابی روی مبل پرت شتتتده بود و روی میز هم پر از لکه بود..امیررضتتتا      

 سریع پیراهن رو برداشت و گفت: نمی شینی؟

 ...گفتم: می خوام دستام رو بشورم

 ..امیررضا دری رو نشون داد و گفت: دستشویی اونجاس

ستم..و اومدم              کیفم  ش صورتم رو  ست و  شویی..د ست شتم و رفتم تو د رو روی مبل گذا

بیرون.. امیررضتتا ل تاپن رو اورده بود تو نشتتیمن..با دیدن من گفت: بیا بشتتین.. پیداش  

 ..کردم

 رو مبل کنارین نشستم..امیررضا: چیزی می خوری؟

 من: یه لیوان اب لطفا

ش ز     شو داد به من و رفت تو ا ضا ل تاپ شدم...     امیرر خونه... به عکسی که جلوم بود خیره 

چرا خودم متوجه پوست نشدم؟.. یه طرف پوست یه چیزهایی کشیده بودن.. مکل اتین      

بود و باالش یه دایره روشتتن.. یه ادم جلوی اتین بود و درستتت مقابلن چند نفر بودن   

شمای ادمی که جلوی اتین بود گرد        سیاه بود... چ شون یه دایره  سر ت و بزر که باالی 

  ..بود

 ..امیررضا: بفرمایید
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 لیوان اب رو از امیررضا گرفتم و گفتم: خوب این یعنی چی؟

امیررضتتا به ادمی که جلوی اتین بود اشتتاره کرد و گفت: نگاه کن.. این تیرتاس.. من   

  ..طاهره می گفت یه دختر بارانه که از اتین بیرون میاد

 ؟.. اخه مگه ممکنه؟گفتم: دختر بارانه و از اتین بیرون میاد

 ..امیررضا: خوب افسانه اس

 من: اینا کی ان؟

امیررضا: اینا شوکاها هستن.. ادمایی که وقت خسوف کامل به دنیا میان... می بینی.. این      

 ..نشونه خسوفه

 ..به دایره سیاه اشاره کرد.. گفتم: پس این هم باید ماه کامل باشه

ه همین خاطر تیرتا دشمن شوکاس.. می گن    امیررضا سرش رو تکون داد و گفت: اره..ب  

 ..تیرتا خیلی رامت می تونه یه شوکا رو بکشه

 ...من: جدی؟.. چه داستان جالبی

 ..امیررضا: اره داستان جالبیه

واقعا داستتتتان جالبی بود ولی من هی  مس خوب نستتتبت بهن نداشتتتتم.. ماه و اتین         

ابت خوابهای من ماه و اتین بود    چیزایی بودن که خودم تو خواب می دیدم.. یعنی پای ن    

ولی .. نه.. امکان نداشتتت.. من که دختر باران نبود.. استتمم دختر باران نبود.. از تو اتین  

 ..هم بیرون نیومده بودم.. پس اینا چه معنی می داد

  ..امیررضا: شهرزاد

 من: خوب این دختره چرا چشماش اینجوریه؟

 ..کا باید از چشمای تیرتا بترسهامیررضا: میگن قدرتن تو چشماشه.. یه شو

ابروهام رفت باال.. یعنی یه تیرتا چشتتتمای به این گندگی داشتتتت؟ خوب معلوم بود که           

بود..   8افستتانه بود ولی ماه و اتین چی؟؟ چشتتمم به ستتاعت روی دیوار افتاد.. ستتاعت  

 ..گفتم: وای امیر.. من دیگه برم خونه
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 ..چیاز جام پاشدم و گفتم: ممنون به خاطر همه 

 ...امیررضا: من که کاری نکردم.. عکسارو باز برات چاپ می کنم

کیفم رو برداشتتتم و بعد از خدامافظی با امیررضتتا رفتم بیرون..هوا تاریک شتتده بود..یه 

امساس خاصی داشتم.. از همون ورودم به خونه امیررضا.. اصال چی شده که من یهویی         

 ؟اومدم خونه اش؟.. با یه تعارف خشک و خالی
 

یه جور امساس گناه می کردم.. به خودم توی ایینه نگاه کردم..وای شهرزاد.. اگه اتفاقی    

می افتاد؟.. نفس عمیقی کشیدم.. نه هی  اتفاقی نمی افتاد... امیررضا اهل این کارا نبود...    

اگه بود تا االنن می فهمیدم.. ولی مس بدی داشتم.. صدای مامان اومد که داشت صدام       

 ..زادجان.. بیا عزیزم شام ماضرهمیزد: شهر

 ...من: االن میام مامان

مان مخفی نکردم... نمی دونستتتتم عکس              ما مان می گفتم..من هیچی رو از  ما به  ید  با

العملن چی میشتته ولی باید می گفتم... اگه بعدا می فهمید خیلی بدتر می شتتد.. رفتم تو 

لند میشتتد...ای کاش بابا هم اشتت زخونه.. شتتام ماکارونی داشتتتیم.. عطر گرم ماکارونی ب 

 ...اینجا بود...پشت میز نشستم و گفتم: ای کاش بابا هم بودن

 ...مامان هم پشت میز نشست و گفت: اره واقعا

بشقابم رو برداشت و برام کمی ماکارونی کشید.. باید بهن می گفتم...خوب شد که بابا      

چطوری می گفتم؟..   نیستتتت... بشتتتقاب رو گذاشتتتت جلوم.. چنگاک رو برداشتتتتم.. باید

 ..جمالت رو تو میزم سبک سنگین می کردم که مامان گفت: چرا نمی خوری شهرزاد؟

 ..سس رو برداشتم و روی ماکارونی ریختم...بگو شهرزاد.. همین االن

 ...من: راستی مامان جون

مامان بهم نگاه کرد.. درمالی که ماکارونی رو دور چنگالم می پیچیدم گفتم: امروز رفتم           

 ..دیدن امیررضا
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 ..مامان با لبخند گفت: خوب شما که هرروز با همید... این گفتن نداره

چنگاک رو توی دهنم گذاشتتتتم.. و جویدم.. فکر کنم مامان یه چیزایی بو برده بود چون        

 ...منتظر بهم نگاه می کرد..قورت دادم و گفتم: خوب ..اخه امروز رفتم خونه اش

 د و گفت: خونه اش؟مامان رو صندلین جا به جا ش

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: یه چندتا عکس بود که باید ازش می گرفتم

 مامان به ارومی گفت: خوب برات ایمیل می کرد

 ..گفتم: ایمیل کرد ولی دانلود نشد

 مامان سرش رو تکون داد و گفت: خوب.. کسی هم خونه شون بود؟

 ..من: نه.. تنها زندگی می کنه

 شهرستانیه؟مامان: تنها؟ 

 ..من: اره. پدرومادرش تو زلزله رودبار زیر اوار موندن

 ..مامانبه صندلین تکیه داد و گفت: خدای من

زیرچشتتمی به مامان نگاه می کردم. ستتکوتن ازارم می داد... کار اشتتتباهی کرده بودم.  

ضا        شقابن رو هم زد و گفت: خوب امیرر شید و دوباره محتویات ب مامان نفس عمیقی ک

 ..خوبیه پسر

 ..لبن رو گزید.. سعی کردم خودم رو مشیوک کنم. مامان: غذاتو بخور

 گفتم: مامان. کار اشتباهی کردم؟

ستی. این رو       شهرزاد. تو دختر عاقلی ه شید و گفت: ببین  مامان نفس عمیب دیگه ای ک

به من و پدرت نابت کردی. من نمی تونم بگم کار اشتتتتباهی کردی یا نه. شتتتاید کارت            

 ..ه نبوده.. من همیشه نیستم که بگم چی درسته چی غلطاشتبا

 .با نارامتی گفتم: مامان
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مامان دستتتن رو باال گرفت و گفت: این واقعیته. به هرماک من اینو به عهده خودت می 

باش ولی         ماد  باشتتتی. نمی گم بی اعت رن خودت  زارم..فقط ازت خواهن می کنم موا

 .عا انقدر ارزش نداره که فکر می کنیماعتماد صددرصد هم نکن.. خیلی چیزا واق

به مامان نگاه کردم..چشتتتمای مشتتتکی رنگن اطمینان بخن بود.. لبخندی زد و گفت:           

 ..خوشحالم که ازمون مخفی نکردی.. این نشون میده که واقعا بزرت شدی

دلم قرص شد. مامان درکم می کرد..سریع بلند شدم و مامان رو بیل کردم و گفتم: وای     

 ...شکرم.. شما بهترین مامان دنیاییدمامان مت

 .ید و گفت: دختر خوشگلم. بشین االن غذات رو بخورب.و.سمامان صورتم رو 

ضا           شد. االن که مامان از مد رابطه من و امیرر شروع می شگاه  سامون تو دان روز بعد کال

  و خبر داشتتتت خیالم رامتتر بود. کتابام رو جمع کردم و رفتم دانشتتتگاه.. اوالی ترم بود

شهرزاد           شه گفت:  شد.. بعد از کالس اخر بنف شکیل ن سا تب و لب .. کالس اخرمون ت کال

 من می خوام برم چند تا مجله معماری بخرم.. میای؟

 من: از همین کیوسک جلوی دانشگاه؟

 .بنفشه: اره. صبح اومدنی دیدم داره میچینه.. گفتم بعد از دانشگاه میام می خرم

 ..من: باشه بزن بریم

مت کیوستتک روزنامه فروشتتی جلوی دانشتتگاه رفتیم. عالوه بر دوتا مجله معماری  به ستت

شمم         شتم نگاهی به روزنامه ها می نداختم که چ شت.. دا شه یه مجله درپیت هم بردا بنف

 :به تیتر یکی از روزنامه ها خورد

 .قتل الله مرودشتی هنوز در هاله ای در ابهام است

 .ا بود. روزنامه رو برداشتم و بقیه خبر رو خوندمالله مرودشتی؟ چقدر اسمن برام اشن

اردیبهشت در شهرک     25الله مرودشتی فرزند دکتر اکبر مرودشتی روز جمعه مورخه   "

غرب پس از یک هفته ادم ربایی به قتل رستتید و جستتدش توستتط ادم ربایان به خیابان   

 ".انداخته شد.هنوز هی  اطالعاتی از هویت ادم ربایان در دست نیست
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سه خوندن      ب صبانیت گفت: خانم وا صدای مرد روزنامه فروش به خودم اومدم. مرد با ع ا 

 ..نزاشتیم اونجا

ستتریع از تو کیفم هزار تومن بیرون اوردم و به مرد دادم. بعد ستتریع همراه با بنفشتته به 

 .سمت ماشین رفتیم. داخلن که نشستم سریع روزنامه رو باز کردم

 بنفشه: چی شده شهرزاد؟

 ...مه رو نشونن دادم و گفتم: نگاه کنروزنا

نداخت.. انگار هنوز متوجه نشتتتده بود.. گفتم: این همون دختریه که             بنفشتتته نگاهی ا

 انداختن زیر ماشین من

 چشمای بنفشه چهارتا شد و گفت: جدی؟

روزنامه رو ازم گرفت و مشتتتیوک خوندن شتتتد.. هنوز قاتلن رو پیدا نکرده بودن. هنوز 

لوی چشمم بود.. اینکه چطور اون دختر بیچاره رو می زد... چشمام رو    قیافه اون مرده ج

 ..رو هم گذاشتم و سرم رو به صندلی ماشین تکیه دادم

 ..بنفشه: شن ماه گذشته.. پس این پلیسا دارن چیکار می کنن؟ دختر بیچاره

 من دیده بودم کی کشته ولی باید چیکار می کردم؟

شتتیدم.. هی  عکستتی ازش نبود.. صتتورتن هم یادم  با خودکار دور مطلن الله خط می ک

نبود.. تنها چیزی که یادم مونده بود دست و پایی بود که از زیر ماشینم بیرون مونده بود 

 ..و البته خودش که زیر پای اون مرد لگد می خورد

 ..بنفشه: شهرزاد چی تو کله ته

 ..پوفی کردم و گفتم: هیچی

داختم رو میزم.. بنفشتته: یه طوری شتتده که بهم نمی  ستترم رو تکون دادم و روزنامه رو ان

 ..گی
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بهن نگاه کردم.. االن بهن چی می گفتم؟ می گفتم که خون اون دختره خورد به دستم   

و دیدم کی کشتتن؟..نه همون یه باری که بهن گفته بودم و مسخره ام کرده بود برای    

 .هفت پشتم بس بود.. گفتم: خیلی امساس عذاب وجدان دارم

 فشه: عذاب وجدان واسه چی؟بن

 ..خودم رو انداختم روی تختم و گفتم: نمی دونم

 به پهلو چرخیدم.بنفشه اومد و خودش رو بزور کنارم جا کرد.. گفتم: تو چیکار کردی؟

 بنفشه: اممد رو می گی؟

 ..من: اوهوم

 ..بنفشه: هیچی

شاید اونم   ستت داره ولی   من: خوب چرا بهن نمی گی؟ یا.. یا کاری نمی کنی بفهمه.. دو

 .می ترسه جلو بیاد

 بنفشه به فکر فرو رفت.. س س اروم گفت: می دونی یه بار مامان بهم چی گفت؟

 من: چی گفت؟

بنفشتتته: گفت لیاقتت یکی مکل اممده که به نون شتتتبن محتاجه.. االن برم به اممد بگم  

 دوستن داره؟

 گفتم: سر چی مامانت اون مرف رو زدن؟

 ... مرفمون شده بود. بی خیاک بابابنفشه: یادم نمیاد.

 .گفتم: نگفتی از کی کینه به دک گرفتی

 بنفشه نگاه عمیقی بهم کردو گفت: سه ساعته دارم یاسین می خونم؟

 چشمام رو گرد کردم و گفتم: از مامانت؟ دیوونه ادم از مامانن کینه به دک میگیره؟

اوخ اوخ. دیرشتتد.. پاشتتم   چپ چپ نگام کرد و بعد به ستتاعتن نگاهی انداخت و گفت: 

 ..برم

 از رو تخت پایید پرید.نیم خیز شدم و گفتم: شام بمون خوب
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بنفشه درمالی که مانتوش رو می پوشید گفت: نه قربونت.. برم خونه واسه فردا کلی کار     

  .دارم

 .تلفن رو از روی پاتختیم برداشتم و گفتم: پس بزار زنگ بزنم اژانس بیاد

بنفشه رفت. دوباره من موندم و روزنامه و الله مرودشتی. مامان     اژانس ماشین فرستاد و  

خونه نبود. سکوت خونه بیشتر ازارم میداد. روزنامه رو تو کمدم جا دادم.دوست نداشتم      

مامان ببینتن. چراغهای خونه رو روشتتتن کردم. اصتتتال گیرم می خواستتتتم کاری بکنم.  

شتم نه چ   یزی. می رفتم پین پلیس؟ اخه چی  چیکار باید می کردم؟ من که نه ادرسی دا

می گفتم؟ پوف سرم داشت می ترکید. با استیصاک دستی الی موهام کشیدم. یعنی کسی         

نبود که بهم کمک بکنه؟ صتتتدای زنگ اس ام اس موبایلم بلند شتتتد.. اینباکستتتم رو باز 

. زیرلن گفتم:   "تومان 50فاک روزانه هر اس ام اس    "کردم. یه اس ام اس تبلییاتی بود.  

 ..اون فالگیر یه جور دزدی می کنن شما هم یه جور دیگه

گوشی رو انداختم رو میز. یاد اون فالگیره افتادم که با امیررضا دیده بودم و امیررضا می   

گفت یه باندن و زن و دخترها رو اغفاک می کنن. نفس عمیقی کشتتتیدم که یه چیزی تو           

ضا.. اره خودش بود. گفت    صدا داد.. امیرر ست خبرنگار زیاد داره..   میزم دینگ  ه بود دو

باالخره خبرنگاری که اینا رو نوشتتته باید یه ردی یا ادرستتی از خونه الله داشتتته باشتته..   

شماره امیررضا رو گرفتم. باید هر جوری شده           شتم و  سریع گوشی رو از روی میز بردا

 .تبرداشراضین می کردم .. به هر بهانه ای که شده. با دومین بوق امیررضا گوشی رو 

 امیررضا: سالم عزیزم

 من: سالم امیرجان. خوبی؟ چیکار داشتی می کردی؟

امیررضتتتا: تاریک خونه ام.. دارم عکستتتا رو برات راهر می کنم. اینبار که عالی از اب          

 .دراومده

ستم چطوری بهن بگم.. گفتم:        سریع تر مرف رو بهن بزنم ولی نمی دون ستم  می خوا

 .راستن امیر یه طوری شده
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 ای امیر نگران شد و گفت: چی شده شهرزاد؟صد

گفتم: نه نه.. طوری نشده.. فقط ازت ی خوام یه کاری برام انجام بدی.. شاید سخت باشه  

 ولی فقط تو می تونی کمکم کنی

ستم بربیاد برات انجام میدم فقط         صدای اطمینان بخشی گفت: هر کاری از د ضا با  امیرر

 لن تر کن

 میشه ادرس الله مرودشتی رو برام پیدا کنی؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 امیررضا: کی؟

 ..من: الله مرودشتی.. همون که انداختنن زیر ماشین من

 امیررضا: اونو واسه چی می خوای؟

بالحن التماس امیزی گفتم: امیررضتتتا خواهن می کنم.. تو گفتی دوستتتت خبرنگار زیاد 

 ..داری.. میشه یه راهی پیدا کنی؟ خواهس می کنم

 امیررضا: به یه شرط

 ..من: چه شرطی

سردبیرم داره بهم زنگ می زنه.. بعدا باهات       شهرزاد.. یه لحظه  شرط اینکه...  امیررضا: 

 ..صحبت می کنم

 ..با عجله گفتم: پیدا کنی ها

 ..امیررضا: باشه .. باشه

 ..و بعد تلفن رو قطع کرد.. در باز شد و مامان اومد تو..من: سالم مامان خسته نباشی

 مامان: سالم عزیزم خوبی؟ روزت خوب بود؟

 ...من: خوب بود

البته اگه ماجرای روزنامه رو فاکتور می گرفتیم. مامان شتتتالن رو از گردنن باز کرد و           

 ..گفت: پاییز شده ولی باز هوا گرمه... مردم از گرما

 من: چیزی می خواین براتون بیارم؟
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 ..مامان: نه عزیزم

یم گرفتم از این ماجرا چیزی به مامان نگم... یا مداقل فعال رفت به ستمت اتاقن.. تصتم  

شتم.              صال میلی به غذا ندا شتیم؟.. ا شام چی دا ش زخونه..  سمت ا چیزی نگم.. رفتم به 

شتم..          شوره دا شیدم و خوردم.. دل شک نکنه کمی برای خودم مرغ ک برای اینکه مامان 

ن شتتدم.. اصتتال نباید چنین  اصتتال گیریم ادرس رو پیدا می کردم.بعدش که چی؟ پشتتیمو

کاری می کردم.. بعد از شام و چایی به بهانه درسهام رفت اتاقم.. فردا بعد از دانشگاه به    

 ..امیررضا زنگ زدم تا بهن بگم منصرف شدم.. با سومین بوق گوشی رو برداشت

 من: سالم امیررضا..خوبی؟

 .امیررضا: سالم.. ممنون خوبم

 من: مزاممت که نشدم؟

 : نه اصال.. کاری داشتی؟امیررضا

 ..با من من گفتم: راستن..راجع به دیروز

 امیررضا: شماره الله؟

 من: اره..راستن

 ..امیررضا: من به یکی از بچه ها س ردم انگار با خبرنگار اون روزنامه اشناس

 ..با عجله گفتم: نه نه امیررضا.. راستشو بخوای منصرف شدم

 ت: منصرف شدی؟بعد از چند لحظه سکوت امیررضا گف

 ..من: اره

 ..امیررضا: چی تو سرت می گذره شهرزاد

 ..من: هیچی

 ..امیررضا: نه یه چیزی هست که بهم نمیگی

 ..من: باور کن
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پرید وستتط مرفم و گفت: نه باور نمی کنم.. اصتتال تو یه جوری شتتدی..دیگه مکل ستتابب  

به مرفای من طاهره    نیستتتتی.. انگار یه چیزایی رو داری ازم مخفی می کنی.. می دونم   

 ربط داره ولی نمی دونم چطوری

 ..اب دهنم رو قورت دادم و گفتم: امیررضا ببین.. باور کن

 ..امیررضا: باشه فهمیدم.. نمی خوای بهم چیزی بگی.. باشه اشکاک نداره

 ..من: تو رو خدا امیررضا چرا اینجوری میکنی؟ باشه می گم

صدای مامان تو میزم اکو داد: اعتماد   سکوت اونور خط نشون می داد امیررضا من     تظره.. 

 ..صددرصد نکن

 ...لبم رو گزیدم وگفتم: الله رو تو خواب دیدم

 امیررضا: خوابشو دیدی؟

گوشتتتی رو به گوش دیگرم دادم و گفتم: اره.. مخصتتتوصتتتا این چند وقته خیلی میاد به       

 ..خوابم

م نرمن کنم..انر کرد..  امیررضا سکوت کرده بود..سعی کردم با متانر نشون دادن خود    

 امیررضا پوفی کرد و گفت: باشه .. من برم دیگه کاری نداری؟

 ..من: نه ..خدامافظ

بازکردم چیزی که            به ستتتمت خونه روندم..وقتی در خونه رو  گوشتتتی رو قطع کردم و 

توجهم روجلن کرد کفشتتای بابا بود.. با خوشتتحالی پریدم تو خونه و با خوشتتحالی داد    

 ..زدم: بابا

شاره اش رو گرفته بود جلو لبهاش.. با        ما شت ا ش زخونه اومد بیرون. انگ سریع از ا مان 

 ..صدای بی نهایت ارومی گفت: اروم شهرزاد.. مسام االن خوابید

سمت اتاق بابا نگاه کردم.. با نارامتی به مامان گفتم:    لن پایینم رو به دندون گرفتم و به 

 ..ببخشید من نمی دونستم

 ..نداره.. فکر نکنم بیدار شده باشه.. برو لباسات رو عوچ کن بیامامان: اشکالی 
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با نارامتی رفتم تو اتاقم..لباستتتام رو عوچ کردم و اومدم بیرون..مامان تو اشتتت زخونه            

 بود..گفتم: بابا کی برگشتن؟

مامان خمیر کیک رو توی قالن ریخت وگفت: یه ستتاعت نمیشتته.. راستتتی.. صتتبح خانم   

 ..کبیری زنگ زده بود

 ...من: خانم کبیری؟ خوب

 ..مامان در فر رو باز کرد و گفت: برای جمعه شن دعوتمون کرد

 من: جمعه؟ واسه چی؟

 ..مامان: گویا رامبد پسرش دکتراش رو گرفته.. برای همون مهمونی دادن

  ..ابروم رفت باال

 گفتم: بابا می دونن؟

بار تو کافی شتتتاپ دیده     مامان ستتترش رو به عالمت اره تکون داد..رامبد رو همون یه        

ست و همکار بابا     صمیمی نبودیم.. اقای کبیری یه زمانی دو بودم.. با خانواده کبیری زیاد 

بود.. زیاد باهم در ارتباط نبودیم..ماال چی شتتتده که ما رو دعوت کرده خدا می دونه..            

شتم عقن..          شهرزادم.. برگ صدای بابا که گفت:  شد.. با  شیوک تمیز کردن میز    مامان م

شحالی پریدم تو       سروروی بابا می بارید ولی همون اندازه باانرژی بود..با خو ستگی از  خ

 ..بیلن و گفتم: وای بابا جون

دستای بابا که رفت الی موهام انگار تمام اطمینان و ارامن دنیا رو بهم دادن.. اغوش بابا  

 ..برام بهترین جا بود.. بابا: دختر خوشگلم خوبه

 ..دم بهتر هم شدمگفتم: شما رو که دی

واقعا بهتر شتتده بودم.. هرچند صتتدای داد من بابا رو از خواب پرونده بود و تا اخر روز  

خستتتته بود ولی همچنان انرژی خودش رو مفظ کرد.. به پیشتتتنهاد بابا شتتتام رو رفتیم         

بیرون.. رستتتوران تاج محل.. جایی که محبوب مامان بود.. اونجا بودیم که صتتدای زنگ   
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وبایلم بلند شتتد.. امیررضتتا بود.. پیامن رو باز کرد.. نوشتتته بود: ادرس رو  اس ام اس م

 پیدا کردم

ستام      شه.. برای اینکه لرزش د شدم معلوم ن به زور جلوی خودم رو گرفتم که هیجانزده 

 ..معلوم نشه دستام رو گذاشتم زیر میز

ی  اید یه فکرمامان: راستتتتی شتتتهرزاد بریا مهمونی اقای کبیری لباس داری؟ اگه نه که ب

 ..بکنی

 ..گفتم: اون پیراهن سبز زمردیم رو می پوشم

 مامان: اون یه کم ساده نیست؟

 ..من: نه مامان جون خوبه

بابا زیاد از این که بریم خونه اقای کبیری خوشحاک نبود.. می دونستم برای چی.. دوست  

خانواده کبیری.            با  نه فقط  ماال  خانواده کبیری وصتتتلت کنیم..  با  . اصتتتال هر نداشتتتت 

خواستتتگاری که می اومد تو خونه مامان و بابا به هم می ریختن..بابا بیشتتتر.. دلیلن هم  

من بودم.. چیزهایی که به زندگیم چستتتبیده بودن.. اون چهار پنج ستتتاک اوک زندگیم که 

هی  جوره با این پونزده ساک شسته نمی شد.. صبح قبل از اینکه برم دانشگاه به امیررضا  

 ...زنگ زدم

 من: سالم امیررضا.. خوبی؟

 امیررضا: مرسی خوبم.. تو خوبی؟

 من: ادرس رو پیدا کردی؟

 ..امیررضا:اره

 ..من: برام اس ام اس کن

 امیررضا: تند نرو.. به یه شرط بهت ادرس می دم

 با بی تابی گفتم: چه شرطی؟

 ..امیررضا: منم باهات بیام
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 م اس می کنی؟بدون فکر کردن گفتم: باشه بیا.. ادرس رو اس ا

امیررضتتا: نه اینجوری نشتتد.. یه روز قرار می زاریم باهم میریم.. ادرستتم که دارم.. اتفاقا  

 نزدیک ماست

 ..با نارامتی گفتم: امیررضا اذیت نکن دیگه بده ادرس رو

امیررضا: دیدی گفتم داری چیزی رو مخفی می کنی؟ اصال برای چی می خوای بری خونه  

 دخترشون رو می بینی؟شون.. می ری بگی خواب 

 ..نالیدم: امیررضا

 ..امیررضا: درضمن.ماضرم شرط ببندم مامان و بابات خبر ندارن می خوای بری اونجا

 ..پیشونیم رو مالیدم و گفتم: باشه بهت می گم ولی االن دارم می رم دانشگاه

 ..امیررضا: باشه پس بهم زنگ بزن

انداختم.. از دو کالس پشت سرهمی که   گوشی رو قطع کردم و روی صندلی کنار راننده   

ست        شیطونه می گفت قید ادرس رو بزنم ولی االن که ادرس د شتم هیچی نفهمیدم..  دا

 .امیررضا بود کنجکاوی نمی گذاشت بشینم.. با صدای بنفشه به خودم اومدم

 ..بنفشه: شهرزاد استاد

 ..ه می کردسریع به طرف استاد برگشتم که با ابروهای گره کرده داشت بهم نگا

 استاد: مواستون کجاست خانم بهشتیان؟

 ...لبم رو گزیدم و گفتم: ببخشید استاد

شد.. همراه         ضرب و زوری بود تموم  ستاد رو من بود.. کالس به هر  سنگینی نگاه ا هنوز 

 بنفشه از کالس بیرون اومدیم.. بنفشه: چی شده شهرزاد؟

 ..با بی موصلگی گفتم: هیچی... موصله ندارم

سالن به گوشمون رسید.. وای خدای من.. اون دیگه اخرین ادمی       صدای  مزدک از اونور 

سالم             شحالی گفت:  صدای خو سوند و با  شو به ما ر شتم ببینمن..خود ست دا بود که دو

 ..دخترا
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 ..بنفشه اداش رو دراورد: سالم دخترا

  ..مزدک رو چپ چپ نگاه کردم و از کنارش رد شدم

 ..مزدک: افاده ها طبب طبب

 ..با عصبانیت برگشتم با صدای بلند بهن گفتم: سگها به دورش وق و وق

بچه ها داشتن به من و مزدک که از عصبانیت سرخ شده بود نگاه می کردن.. منتظر ش      

شت               شه بدو بدو پ شینم رفتم.. بنف سمت ما شدم و به  شکده خارج  سریع از دان شدم و  ن

 سرم و اومد و گفت: چی شده شهرزاد؟

 ..نشده... فقط می خوام تنها باشمگفتم: هیچی 

سوار ماشینم شدم و به راه افتادم.. واقعا عصبانی بودم. بابت تمام اتفاقاتی که داشت می       

افتاد. تلفنم زنگ زد.. امیررضتتا بود.. تماستتن رو ریجکت کردم ولی دوباره زنگ زد با  

 ..مرص جواب دادم: بله

 ..امیررضا: سالم شهرزاد

 ی؟گفتم: سالم کاری داشت

 امیررضا: بدموقع زنگ زدم؟

 ..من: نه بگو

 امیررضا: چرا عصبانی هستی؟

 ..صدام باال رفت: عصبانی نیستم.. مرفت رو بزن

 امیررضا با مهربونی گفت: خوب عصبانی نیستی.. می تونی بیای خونه من؟

 من: واسه چی؟

 ینجاامیررضا: یه چیزی هست که باید نشونت بدم.. بیرون نمی شه.. باید بیای ا

ضا عوچ کردم. باالخرهه بعد از باال پایین کردن چند تا       سمت خونه امیرر سیرم رو به  م

کوچه رسیدم در خونه اش.. ماشین رو کناری پارک کردم و رنگ در خونه اش رو زدم..    
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ستاده بود.. چند تا پله ای که       ضا جلوی در خونه ای شد و رفتم داخل. امیرر در با تقی باز 

 ..باال رو طی کردم.. صورتن چیزی رو نشون نمی دادمی خورد به طبقه 

 من: سالم

 .امیررضا: سالم.. بیا تو

ستم و گفتم: چی        سرم ب شت  از جلوی در کنار رفت تا بتونم رامت برم تو خونه.. در و پ

 شده؟

 امیررضا: خسته ای .. می خوای چیزی برات بیارم؟

 ..من: نه مرسی.. چیزی نمی خوام

 م ایستاده بود..پرسیدم: چی شده امیررضا؟امیررضا همینجور جلو

 امیررضا چونه اش رو مالید و گفت: مالت خوبه؟

 گفتم: چی؟.. منو کشوندی اینجا ب رسی مالم خوبه؟

امیررضا با نگرانی پرسید: نه واقعا منظورم همینه.. تازگی ها امساس نمی کنی یه جوری     

 شدی؟

 چطور؟ چند لحظه سکوت کردم و گفتم: نه.. مالم خوبه..

 ..امیررضا لبن رو گزید و گفت: بیا

به سمت یکی از درها رفت..کیفم رو روی مبل گذاشتم رو پشت سرش رفتم.. اتاق کامال      

تاریک بود.هی  روزنه یا پنجره ای نداشت.. امیررضا کلید رو زد و چراغ قرمزی روشن      

ن بند رخت بی  شتتتد.. پس اونجا تاریک خونه اش بود..چند تا عکس از طنابهایی که عین          

اتاق کشیده شده بود اویزون شده بودند..کمی که گذشت به نور قرمز اتاق عادت کردم.  

امیررضتتا یکی از عکستتها رو از رو بند برداشتتت و به ستتمت من گرفت. ازش گرفتم و    

نگاش کردم.. همون عکستتی بود که اون شتتن ازم گرفته بود. عکس فوق العاده ای بود  

سرم بود     شی        ماه درست باالی  سرم هم اتی شت  ستام رو باز کرده بودم پ و من زیرش د

سرازیر بود... انقدر       سمت من  ست کرده بودیم..و انگار یه راه نوری از ماه به  بود که در
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عکس قشنگ از اب دراومده بود همه چی یادم رفت.. با لبخند به امیررضا که اخماش تو   

 ..ز اب دراومدههم بود کردم و گفتم: وای امیررضا.. چه عکس محشری ا

 ..اخم امیررضا اصال تکون نخورد.. گفت: بیا

 ..چراغ رو خاموش کرد و از اتاق خارج شدیم.. گفت: خوب ماال به عکس نگاه کن

به عکس نگاه کردم و جیغ خفیفی کشیدم. عکس از دستم وک شد روی زمین.. دستم رو     

اضتتطراب نگام می  روی دهنم گذاشتتتم و با ترس به امیررضتتا نگاه کردم که داشتتت با  

کرد.. اب دهنم رو قورت دادم و دوباره به عکس سراسر سیاه که متی یه لکه سفید هم     

 روش نبود نگاه کردم... زیرلن گفتم: این چرا اینجوری شده؟

 ..امیررضا: نمی دونم... اون عکسهای قبلی هم سیاه شده بودن

میز انداخت.. زانوهام   لبم رو گزیدم. امیررضتتا عکس رو از روی زمین برداشتتت و روی 

داشتتت می لرزید.. اصتتال این نوید یه خبر شتتوم بود.مس می کردم.. کامال واضتتح مس    

 ..میکردم. امیررضا: بیا بشین.. داری می لرزی

 گفتم: امیررضا؟

شین برات     شده ولی یه جای کار متما ایراد داره... ب گفتم: واقعا نمی دونم چرا اینجوری 

 ...اب بیارم

خونه..پشت سرش رفتم.. اروم گفت: هرچی هست به اون شن ربط داره..       رفت تو اش ز 

 .فقط عکسهای اون شن اینجوری شده

یاد مرف اون مرد افتادم.. می گفت دیشتتن شتتن شتتیرنام بود.. به زور جلوی خودم رو  

گرفت که از امیررضتتا ن رستتم شتتن شتتیرنام چیه؟ در یخچاک رو باز کرد و پارچ اب رو  

ستم به          بیرون اورد.. نگاهم شویی بود افتاد..خوا س شده ای که جلوی لبا سهای ک ه  به لبا

امیررضا بگم چرا اونا رو داخل لباسشویی ننداخته که قرمزی خون روی یه پارچه توجهم  

 .رو جلن کرد

 ..امیررضا: بیا
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بدون توجه به لیوان ابی که به ستتتمتم گرفته بود به ستتتمت لباستتتها رفتم و گفتم: چرا              

 لباسات خونیه؟

هن نگاه کردم.. لیوان رو روی کابینت گذاشت و گفت: پس فکر کردی چرا بهت زنگ  ب

 .زدم؟ صبح بلند شدم دیدم رو بالشم پرخونه.. خون دماغ شدم

شمم به        شد و تلفن رو جواب داد. دوباره چ ش زخونه خارج  ضا از ا تلفن زنگ زد.. امیرر

ادم. روزبه هم می گفت خون  لباستتهای خونی افتاد.. خون دماغ شتتده بود؟ یاد روزبه افت 

دماغ شده ولی دروغ می گفت. نکنه امیررضا هم داره دروغ می گه. دوباره صدای مامان      

اومد تو گوشم: به هیشکی اعتماد صددرصد نکن.. با اینکه از خون اکراه داشتم ولی باید      

الن وقتن  می فهمیدم.. االن وقت ادا دراوردن نبود.. اروم خم شدم و مالفه رو برداشتم.. ا

بود. اب دهنم رو قورت دادم و دستتتم رو روی خون گذاشتتتم و چشتتمام رو بستتتم.. یک  

 ....دو..سه

چشمام رو باز کردم و با اخم به روباشی خونی که تو دستم بودخیره شدم. یعنی چی..چرا  

طوری نمیشتته.. دستتتم رو بیشتتتر روی خون مالفه فشتتار دادم.. باید طوری بشتته.. متی    

نه.. اگه فقط روزبه بود      کوچکترین اتف  اقی نمی افته.. یعنی چی؟.. یعنی توهم زدم؟ ولی 

خه چرا طوریم          نه توهم.. ولی ا نه خواب بود  می گفتم توهمه ولی الله چی؟ الله اصتتتال 

ستاده و           ش زخونه ای صدای امیررضا به خودم اومدم.. برگشتم و دیدم دم در ا نمیشه.. با 

 ..که تو دستم بود نگاه می کردداشت با تعجن به من و پارچه خونی 

 امیررضا: چیکار داری می کنی؟

 ..اب دهنم رو قورت دادم و گفتم: هیچی

خل                نداختم دا باستتتات رو می  ندم و گفتم: ل ماشتتتین چ و خل  عد مالفه رو ستتتریع دا ب

 ..لباسشویی

دستم به عقن کشیده شد.امیررضا منو به سمت خودش برگردوند. قلبم داشت تو سینه          

صورت من..             ام محکم می سانتی  ضا تو دو  صورت امیرر شک بود.  شک خ زد. دهنم خ
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ساعته اونو        چشماش تو چشمای من خیره شد.. بازوهام رو محکم گرفت بود.. گفت: دو 

 ..گرفتی تو دستت و داری فشار می دی

صورتن رو نزدیک تر اورد..گرمای نفسن میخورد تو صورتم و ت ن قلبم رو بدتر می    

 رو داری مخفی می کنی شهرزاد.. چرا اینقدر عجین شدی؟ کرد.. امیررضا: چی

 ..با صدای خفه ای گفتم: امیررضا خواهن می کنم

سته        ستام رو ولی کرد و یه قدم رفت به عقن.. بیض بدی راه گلوم رو ب ضا اروم د امیرر

بود.. چی باید بهن می گفتم..امیررضا شروع کرد به مرف زدن... انگار با خودش مرف  

ید می بردمتون             می زد..  با نه اس.. ن ها مه ب نا ه له و ای گفت: اره.. رو تو هم انر کرده..ال

  ..اونجا.. نباید نباید

هاش فرو برد و روی زمین           تاش رو الی مو که دستتت یدم  از پشتتتتت پرده اشتتتتک د

ضا..             سرمون می اومد..گفتم: امیرر شت  شکام یکی یکی چکیدن.. چه بالیی دا شست..ا ن

 ..من می ترسم

 بهم نگاه کرد و گفت: چرا ازم پنهان کردی؟ چرا نگفتی یه چیزیت هست؟با نارامتی 

شده بود.. اینها همه ماک قبل از رفتن به کویر        ضا بد متوجه  شکام رو پاک کردم.. امیرر ا

عد از کویر رفتنمونه... گذاشتتتتم          به ب بود ولی امیررضتتتا فکر می کرد همه چی مربوط 

صال نمی دونم چه     همونجوری فکر کنه..جلوش نشستم و گفتم:    شدم امیرضا.. ا من گیج 

 خبره؟

امیررضا دوباره دستاش رو الی موهاش فرو برد. دستن رو گرفتم و گفتم: چرا همچین     

 می کنی؟

 دستم رو گرفت و گفت: منو می بخشی شهرزاد..منو می بخشی؟

  گریه ام شتتدت پیدا کرد و گفتم: وای تو رو خدا امیررضتتا.. من ستتردرنمیارم..تور و خدا

 بگو چی شده؟
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امیررضا: اون شن شن شیرنام بود..همون شن که من ازت اون عکسها رو گرفتم.. من        

طاهره بهم گفت.. وقتی ازش نون گرفتم.. گفت اصال زیر نور ماه نریم.. من مرفشو باور   

ماه           ید زیر نور  با ماه می گیره..ن نکردم.. گفت تیرتا امشتتتن بزرگترین انرژین رو از 

 ...من بودم و تو و سیناباشیم.. اون شن 

لبن رو گزید..و ادامه داد: به مرفاش خندیدم.. فکر کردم پیر شده خرافاتیه یه چیزایی  

داره واستته خودش می گه.. ولی االن.. با این عکس.. با این خون دماغ من .. با اصتترار تو 

 ...برای دیدن خانواده الله واین کارای عجین غرین

 شه امیررضا... شاید همه این اتفاقات تصادفی باشهگفتم: شاید واقعا چیزی نبا

 ..امیررضا: اون عکس تصادفیه؟ هی  جوره امکان نداره یه عکس بعد از رهور سیاه بشه

دوباره سرش رو گرفت بین دستاش.. زیرلن گفت: اگه طوری بشه من هی  وقت خودم     

 ..رو نمی بخشم

 ..ی نمیشهخودم رو به سمت امیررضا کشیدم وگفتم: امیررضا طور

ستترش رو باال اورد.. نگاهن نگران وغمگین بود..دستتت رو روی ستترم کشتتید و گفت:   

 ..شهرزاد

 ..من: بله

دستتتن از رو گونه ام پایین تر اومد و به چونه ام رستتید.. به چشتتمهای ستتیاهن نگاه     

 ..میکردم و برقی توش دو دو می زد..گفت: من عاشقتم شهرزاد

دونستتتتم باید چی بگم یا چیکار کنم.. گرگرفته بودم.      قلبم شتتتروع کرد به ت یدن..نمی   

 ..امیررضا با دستاش صورتم رو قاب کرد و گفت: باور میکنی؟.. من عاشقتم

ضا             سر امیرر سرم رو تکون دادم..  سیاه رو باور نکنم.. اروم  شمهای  شد این چ مگه می 

عخ  روی لبهام باپایین اومد.پایین تر..ناخوداگاه چشتتمام رو بستتتم.. گرمای لبی که اومد 

شته بود هرچند خودم           صورتم رو نابت نگه دا شد نفس عمیقی بکشم.. دستای امیررضا 

هی  تمایلی برای بهم زدن اون لحظه نداشتتتم. دستتتام رو دور گردن امیررضتتا انداختم..  
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منم عاشقن بودم.. عاشب دوتا تیله سیاه رنگ چشمام. عاشب دستهای مردونه اش.. اصال  

شب هرچیزی که  صدای زنگ       عا شد.نفهمیدم چقدر زمان گذشت که با  بهن مربوط می 

موبایل امیررضا به خودمون اومدیم و از هم جدا شدیم.. امیررضا گوشی موبایل رو از تو     

 ...جیبن بیرون اورد و گفت: عمو شاهینه

 ..دکمه رو فشار داد و گفت: سالم عمو

:  ودم گرفت و بلندم کرد..گفتاز روی زمین بلند شد و دست منو که مسابی قرمز شده ب

 ..نه خونه ام.. یه خرده کار داشتم.. شاید عصری برم.. شایدم فردا

دستتتم رو کشتتید و از اشتت زخونه بیرون رفتیم..ستترم پایین بود.. هنوز داشتتت با عموش 

ه زندگیم بود..اونم کجا؟    ب.و.ستتتمرف می زد و من به این فکر می کردم که این اولین   

باز از به یاد اوردنن قلبم تندتر می زد.. دستتتتم هنوز تو دستتتت      توی اشتتت زخونه..ولی 

سرم       سرم رو پایین انداخته بودم.. خجالت می کشیدم  امیررضا بود. تلفن رو قطع کرد.. 

رو باال بگیرم.به جز صدای نفسهامون صدای دیگه ای نبود.. امیررضا به طرفم چرخید و       

شناختم.. ولی   سرم رو تو اغوشن گرفت.. بوی عطرش پیچید تو د    ماغم.. بوش رو نمی 

 ..دوستن داشتم.. امیررضا اروم زمزمه کرد: نتونستم بیشتر از این جلوی خودمو بگیرم

 ..لبم رو گزیدم.. اروم ازش جدا شدم و تو چشماش نگاه کردم.. سریع گفت: بیا بشین

روی مبل نشتتستتتم..لمیررضتتا ستتریع رفت تو اشتت زخونه و با لیوان اب برگشتتت و داد     

ستتتم..میزم انگار دیگه چیزی رو تحلیل نمی کرد کمی از اب رو خوردم.. ستتعی کردم   د

شه      صدای لرزون پرسیدم: ماال چی می قطعات به هم ریخته پازک ذهنم رو جمع کنم... با 

 ..امیررضا

 ..امیررضا بهم خیره شد و گفت: باید برم پین من طاهره

 من: یعنی مرفاشو باور کردی؟

 ..ط عقلهامیررضا: امتیاط شر



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

152 

 

صدای زنگ اس ام اس گوشیم بلند شد..گوشی رو از تو کیفم بیرون اوردم.. بنفشه بود..     

 ..از چیزی که نوشته بود عرق سردی روی بدنم نشست.. سینا

صداش گرفته بود.           شت.. شی رو بردا شه رو گرفتم... با دومین بوق گو شماره بنف سریع 

 بدون سالم پرسیدم: بنفشه سینا چن شده؟

 ..ضا براق شد.. بنفشه دماغن رو باال کشید و گفت: دعا کن شهرزادامیرر

 گفتم: اخه بگو چی شده؟

بنفشه: دیشن با همخونه ای هاش داشته شوخی می کرده یهو نمی فهمن چی میشه کارد 

 ...اش زخونه فرو می ره تو شکمن

ش زخونه        شده.. به بنفشه گفتم: یعنی چی چاقوی ا فت  ر امیررضا با دست بهم گفت چی 

 تو شکمن.. مگه داشتن با چاقو شوخی می کردن؟

امیررضا دستو کشید رو موهاش..بنفشه: واال خبر ندارم.. اممد بهم گفت..هر کدومشون        

 ..یه چیزی می گن

 من: االن کجاست؟

  ..بنفشه: بیمارستان پارس

 من: از مالن خبر داری؟

 ..بنفشه: اممد که بیمارستانه.. منم دارم میرم پیشن

 می خوای منم بیام؟من: 

 بنفشه: نه.. بهت خبر دادم که بعدا شنیدی نارامت نشی.. االن کی پین توئه؟

 ..گفتم: امیررضا

 بعد از چند لحظه سکوت بنفشه گفت: خوب.. باشه.. کاری نداری؟

 ..من: منو بی خبر نزار

 ..بنفشه: باشه خدامافظ

 گوشی رو قطع کردم.. امیررضا گفت: چی کار کرده؟
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 ..هم خونه ای هاش شوخی می کرده چاقوی اش زخونه میره تو شکمن من: با

 ..امیررضا از جا جهید و گفت: اخه همینجوری؟.. امکان نداره

 خودم رو جمع کردم و گفتم:امیر.. یعنی می گی واقعا.. ما یه طوریمون شده؟

ما چیزای             طاهره... اون مت ید برم..پین من  با ید و گفت:  مال نه اش رو    امیررضتتتا چو

 ...بیشتری می دونه که من نمی دونم

شیدم..اینکه چاقو بخورم؟.. خون دماغ    پوفی کردم و تکیه دادم...باید انتظار چی رو می ک

 ..بشم؟ یا چی؟دستم رو بردم و موهام که از مقنعه ام بیرون ریخته بود رو مرتن کردم

 امیررضا: هنوزم می خوای بری خونه الله؟

دم.. ما یه طوریمون شده بود... باید دیگه چی رو پنهان می  به چشمهای امیررضا نگاه کر  

کردم؟.. ستتترم رو تکون دادم.. امیررضتتتا اروم گفت: بهتره باهم بریم باشتتته؟ اینجوری  

 ..خیاک من رامتتره

 ..نفس عمیقی کشیدم و گفتم: من دیدمن امیر

 امیر:الله رو؟

 ...سرم رو تکون دادم و گفتم: نه..اون مرده رو که کشتن

 یر چشماشو ریز کرد و گفت: کی رو دیدی؟ام

 ..ارومتر گفتم: همون مرده رو

 امیررضا با شک بیشتری گفت: قاتلن که هنوز پیدا نشده.. تو از کجا دیدین؟

معده ام می ستتتوخت.. امیررضتتتا هنوز داشتتتت خیره نگام می کرد..اب دهنم رو قورت     

 دادم... امیرخم شد طرفم و گفت: از کجا دیدین؟

کجاش می گفتم.. گفتم: قکیه اش طوالنیه... اصال.. اصال نمی دونم... باورش برای     باید از 

 ..خودمم سخته. یه جورایی

 ..امیررضا داشت نگام می کرد.. مظلومانه گفتم:می ترسم مرفم رو باور نکنی

 ...امیررضا مطمئن گفت: هنوز که چیزی نگفتی
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شن که با     شن.. همون  شدم و گفتم: اون  صادف کردیم.. و دیدمن    کمی جا به جا  الله ت

 ...دستم رو به کاپوت گرفتم که نیفتم .. دستم خونی شد

ستم.. اون تجربه تلخ که انگار برق     شام رو ب ولت از بدنم عبور کرده بود.. و اون   120چ

صحنه های ومشتناک...باهمون چشمای بسته ادامه دادم: یهو یه جوری شدم.. چشمام به       

 ...عد باز شدخودی خودی بسته شد و ب

ضا          شم.. به امیرر ستم نفس بک کی که توی گلوم بود نمی تون شار بی لبم رو گزیدم.. از ف

 نگاه کردم..اروم گفت: بعد چی شد؟

بیض رو قورت دادم و با صتتتدای لرزونی گفتم: تو خون دستتتتم دیدم.. دیدم که یه مرد 

 ..چطوری داشت الله رو می زد.. لگدش می کرد... من دیدم امیررضا

سخره ام کنه       شه م ضا به فکر فرو رفت... منتظر عکس العملن بودم..نکنه مکل بنف امیرر

سید: اولین         ضا رو به من پر کم گرفت... امیرر شدم.. از این فکر دوباره بی و بگه دیوونه 

 بارت بود اینجوری می شدی؟

 ...سرم رو تکون دادم و گفتم: اره

هم اینجوری شتتدم.. امیررضتتا پرستتید:  خودمم نفهمیدم چرا بهن نگفتم در مورد روزبه 

 چرا فکر کردی دلیلن ممکنه خون باشه؟

 متوجه نشدم منظورش چیه.. پرسیدم: چی؟

 امیررضا توضیح داد: می گم چرا فکر کردی چون به خون دست زدی اینجوری شدی؟

 ...گفتم: اخه همه این چیزا رو تو خون دیدم

مدتی        عد از  به فکر فرو رفت..ب باره  بل از کویر          امیررضتتتا دو ماک ق نا  زیرلن گفت: ای

 ..رفتنمونه

 ..سرم رو تکون دادم.. امیررضاپیشونین رو مالید و گفت: اخه چطور ممکنه

نه؟.. اصتتتال می خوای بگم همون مرده اون شتتتن میون      باور نمی کنی  گفتم: مرفم رو 

 جمعیت بود؟.. می خوای بگم چی پوشیده بود؟
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 صدام باالتر رفت: می خوای بگم؟

 ..ررضا: اروم باش شهرزاد.. خواهن می کنم.. یکی صدات رو می شنوهامی

با مرص پوفی کردم.. امیررضتتا فرصتتت پیدا کرد و با لحن دلجویانه گفت: من کی گفتم  

 ..باور نمی کنم.. ولی خوب.. قبوک کن این اتفاقات خیلی عجین غریبه

میررضتتا ادامه داد:  راس می گفت خوب.. کی باورش می شتتد چنین چیزی اتفاق بیفته.. ا

صادفه.. ولی نگو اینجوری           شی از ت شوک نا شدی.. فکر می کردم  ست یه طوری  یادم ه

 شده بودی.. االن می خوای اینجوری به خانواده الله کمک کنی؟

 سرم رو تکون دادم.. امیررضا اروم گفت: به این فکر کردی که شاید اونا باور نکنن؟

ن فکر نکرده بودم.. اصتتالمونده بودم بگم یا نه ولی  ستترو رو چرخوندم.. نه واقعا به این

اینکه مرفم رو باور کنن رو نه... امیررضا: ولن کن.. بزار اوک بریم پیششون ببینیم مزه     

 ..دهنشون چیه.. خدا رو چه دیدی.. شایدم باورشون شد

لحن اطمینان دهنده امیررضتتا باعخ شتتد لبخند به لبام بیاد.. امیررضتتا: خوب..کی بریم   

 ماال؟

 امیررضا: فردا که نمی تونم.. جمعه خوبه؟

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: نه ما جمعه مهمون دعوتیم.. نمی تونم

 ...امیررضا: باشه پس هفته بعد قرار می زاریم

 با مهربونی دستی روی صورتم کشید و گفت: نگران هیچی نباش باشه؟

دادم..تا امیررضتتا خواستتت   چشتتمهای ستتیاهن باز مهربون شتتده بودن.. ستترم رو تکون

 .سرش رو جلو بیاره موبایلم زنگ زد

 بنفشه بود.. گفتم: سالم بنفشه.. چی شد؟

  ..بنفشه: سال خوبی؟

 من: سینا چطور شد؟

 ..بنفشه: خوبه.. به هوش اومده.. دکتر میگه مالن خوب میشه
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 من: خوب خدا رو شکر.. ماال کی مرخص میشه؟

 ..دونم..االنم پلیس اینجاسبنفشه: مرخص؟ واال اونشو نمی 

 با تعجن گفتم: پلیس واسه چی؟

 ..بنفشه:چاقو خورده ها.. باید ته توشو دربیارن ببینن ماجرا از چه قرار بوده

 ..گفتم: اها که اینطور.. چیزی هم فهمیدن؟

 ..بنفشه: نه واال.. من که چیزی نمی دونم.. االنم دارم می رم خونه

 ..دیگفتم: باشه ممنون که خبر دا

 ..بنفشه:خدا مافظ

گوشتتی رو قطع کردم..دیگه باید می رفتم خونه.. از جام بلند شتتدم..امیررضتتا: می خوای   

 بری؟

 ..بند کیف رو روی شونه ام انداختم و گفتم: اره دیگه.. کم کم برم

شنبه زنگ می زنم باهم       شد و و تا در خونه باهام اومد..گفت:  ضا هم از جاش بلند  امیرر

 ..زاریم میریم یه قراری می

 ..کفشام رو پام کردم و گفتم: باشه مرسی

 ..امیررضا: مهمونی خوش بگذره

لبخندی زدم و ازش خدامافظی کردم. ستتتوار ماشتتتینم شتتتدم و به راه افتادم.. مرفای           

امیررضتتا و اون ستتانحه برای ستتینا منو می ترستتوند ولی دستتت کم می دونستتتم که این  

شن و    شتم ربطی به اون  نور ماه نداره.. باید دنباک یه چیز دیگه می بودم...   قدرتی که دا

امیررضتتتا بدجوری خون دماغ شتتتده بود و ستتتینا هم چاقو خورده بود.. من چطوری می 

شتتدم؟ مدام امیررضتتا و ستتینا می اومدن جلوی چشتتمم... یهو چیزی تو ذهنم جرقه زد..  

سینا هم چاقو        شده بود و  ضا خون دماغ  سته خون... امیرر خورده بود.. تو هر خون... در

سعی می      شین رو انداختم تو اتوبان...  شد..ما دو مورد خون بود.. متما منم یه طوریم می 

کردم با امتیاط برونم.. با هر بدبختی بود خودم رو رسوندم خونه.. گرسنه بودم.. ساعت    
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ستته بعد ازرهر بود که رستتیدم خونه.. داشتتتم هالک می شتتدم.. مقعنه ام روی مبل کنار   

م انداختم و همونجور که داشتتتتم می رفتم تو اشتتت زخونه دکمه های مانتوم رو باز           کیف

کردم.. یه لیوان از تو کابینت برداشتتتتم و از ابریز یخچاک برای خودم اب ریختم.. بعد       

همه اب خنک رو یه نفس سرکشیدم.. یادداشت مامان روی یخچاک رو دیدم.. نوشته بود 

ناهار رو     بخورم... معده ام درد می کرد.. از یخچاک برنج و مرغ    می ره پین ازیتا و من 

دراوردم و توی ماکروویو گذاشتتم و دکمه اش رو زدم.. سترم داشتت می ترکید..پشتتت     

شد که خوابم            شتم.. نمی دونم که چطور  سرم رو روی میز گذا شستم و  ش زخونه ن میز ا

 ...برد

م:  رو از رو میز برداشتم و گفت با تکون دستی از خواب بیدار شدم.. بابا بود.. سریع سرم      

 ...سالم بابا

 بابا با لبخند گفت: سالم بابا جون.. خیلی خسته بودی نه؟

 چشمام رو مالیدم و گفتم: یه خرده.. ساعت چنده؟

 

 بابا: سه و نیم.. خیلی وقته اومدی؟

 ..گردنم رو مالیدم و گفتم: نه.. نیم ساعتی میشه

شت روی یخچاک رو خوند و ب  عد رو به من گفت: بیا ناهارت رو بخور و بعد برو بابا یاددا

 ..استرامت کن

 گفتم: شما هم می خورین؟

 ..بابا: نه من خوردم

 ..به سمت ماکروویو رفت و دوباره دکمه اش رو زد.. گفتم: هنوز گرمه

 ..بابا: نه متما سرد شده

سنه بودم        سته که گر شتم جلوم.. در شقاب رو از تو ماکروویو دراوردم و گذا   ولی هی ب

میلی به غذا نداشتم ولی باز چند قاشب می خوردم که سوزش معده ام کم بشه.. غذام رو     
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شو     شد و مامان اومد تو...تیییری تو موهاش نداده بود.. فقط ابروها که تموم کردم درباز 

 ..تمیز کرده بود

 .. مامان: سالم

 ..بابا: سالم عزیزم.. خسته نباشی

 ..مامان: تو هم خسته نباشی

 ..من: سالم مامان جون

 مامان نگاهن به بشقاب نصفه من افتاد و گفت: سالم عزیزم..االن رسیدی؟

 ..گفتم: یه خرده هست

ستی.. روز جمعه به ازیتا گفتم قراره بریم مهمونی      سرش رو تکون داد و گفت: را مامان 

 ...یه نگاهی بهمون بندازه

امروز مهمونی اخرین چیزی بود که    پوفی کردم.. ای کاش می شتتتد نرم.. با این اتفاقات    

  ..بهن فکر می کردم

 بابا: چیزی شده شهرزاد؟.. انگار موصله نداری؟

 ..من: نه.. فقط یه خرده خسته ام

 ..بابا با مهربونی گفت: خوب برو یه دوش بگیر و استرامت کن

وش  د این فکر بهتری بود.. با یه ببخشتتتید از جام بلند شتتتدم و رفتم.. مب با بابا بود..          

شیدم ... فکرم          شک کردم..روی تختم دراز ک سرمالم اورد... موهام رو کمی خ سابی  م

ه امیررضتتا تو میزم اینور و اونور می ب.و.ستتکشتتیده شتتد به امروز.. از بین اونهمه اتفاق 

رفتم... لبم رو گزیدم.. واقعا چی شد؟.. من ..شهرزاد بهشتیان.. دختر یکی یدونه مسام       

شتیان اولین   صورتم رو به     س ب.و.به ساده گرفته..  ش زخونه یه عکاس  ه عمرش رو تو ا

بالن فشار می دادم... انگار می خواستم اینجوری از التهاب درونم کم کنم.. در اتاقم باز   

شتتد و کستتی اومد تو.. خودم رو به خواب زدم.. دستتت گرم مامان روی موهای خیستتم    
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  ن پیشم می موند و بیشتر نوازشمکشیده شد و بعد روی بازوی لختم.. دوست داشتم ماما

 ..می کرد. مامان زیرلن گفت: عزیزم..چند بار بگم با موهای خیس نخواب

بعد مالفه پایین تختم رو روم کشتتتید و از اتاق بیرون رفت.هی پهلو به پهلو شتتتدم که            

خوابم ببره ولی انگار خواب هم با من سرلج داشت.. اخرسر از جام بلند شدم و رفتم تو      

مامان و بابا تو هاک نبودن.. یه ستتتر رفتم تو اشتتت زخونه و برای خودم یه لیوان اب هاک.. 

سمت           شنیدم.. اروم به اون  صدایی از کتابخونه  شتم تو اتاقم که  شتم برمی گ ریختم.. دا

 ...رفتم.. صدای بابا بود که مامان سعی داشت ارومن کنه

 بابا: االن داری به من میگی؟

 ستیه.. چرا عصبانی میشی؟مامان: یه رابطه ساده دو

ساده اس با االنن مشکل ندارم با بعدش مشکل دارم.. فردا پس فردا       بابا: االن یه رابطه 

شید نور نداره            شی خور شقتم میمیرم برات نبا شهرزاد خوند که عا سره تو گوش  این پ

اونوقت بای چیکار کنیم؟.. دخترم رو از ستتتر راه نیاوردم که بدمن به یه پستتتر اس و           

 ..پاس

 ..مامان: ماال که طوری نشده

شتم با هم می رفتن اونجای کوفتی که      صال از اوک نباید می زا شد.. ا بابا: دیگه باید چی می

  ..االن کار به اینجا بکشه

شه.. با فامیل که رفت و امد نکنیم.. با     سام.. اینجوری که نمی مامان با درموندگی گفت: م

 ..یبه که رو ندیم... اخه این دختر اینده دارهاشنا که این صحبتها رو نکنیم.. به غر

شه می         شه.. الزم با ساک دیگه بهترین مهندس می شوهر کردنه.. دو  بابا: مگه اینده فقط 

ستان.. اونجا دیگه کسی نمی پرسه       فرستمن پین هومن المان.. یا میره پین پونه انگل

 ..مادرت کی بود پدرت کی بود

به بابا گفت: اصتتتال گیریم این پستتتره رو دکن   صتتتدای بیض الود مامان رو شتتتنیدم که

 ..کردیم.. پسر کبیری خامن کرد.. رو اون چه ایرادی می تونی بزاری؟
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شده؟.. من هنوز مدارک     صال مگه چی  شهرزاد بی       16بابا: ا شتم..  ساک پین رو نگه دا

شهرزاد      شته..ماال عمرشون به دنیا نبوده.. تقصیر  یه  چ پدر ومادر که نبوده.. پدرومادر دا

 ..این وسط

 دستم رو جلوی دهنم گرفتم که جیغ نزنم... به سمت اتاقم دویدم

از پنجره اتاقم به هالک ماه که بیرون بود نگاه می کردم و به روزی که گذشتتتت فکر می         

کردم..واقعا چی میشتتد؟..به امیررضتتا فکر می کردم.. به چشتتمهای مشتتکین.. بابا نمی    

لی رامت.. پوفی کردم و از جام بلند شدم.. اشارپ    دونست که عاشب امیرشدم.. اونم خی   

یدم و رفتم تو            تان برام اورده بود رو دورم پیچ نه از انگلستتت مه پو که ع بنفشتتتم رو 

ماک تو           با این  تراس..هوای خنک مهرماه پیچید زیر اشتتتارپ و تنم رو کمی لرزوند.. 

چه ها نمی کرد..   بالکن اتاقم موندم.. به ماه نگاه می کردم.. این چراغ ستتفید و خوشتتگل

فکر کردم قدر زندگی من شتتتبیه بامداد خمار شتتتده.. دختر نروتمندی که عاشتتتب یه             

پسرنجار میشه در مالی که یه خواستگار نروتمند دیگه هم داره.. با این تفاوت که اینبار     

شی؟ از تعبیر خودم خنده ام              سر عکاس با شده بودم... پ شی  سر عکاس با شب پ من عا

می کردیم زندگیمون شبیه رمانها بشه و االن دقیقا شبیه رمانها شده        گرفت.. چقدر ارزو

بود..اخر اینا چی میشتتد خدا می دونستتت... ستترمای هوا بیشتتتر از اون اجازه نداد بیرون  

 ..بمونم.. برگشتم تو اتاقم و خوابیدم

با صدای زنگ موبایلم چشمام رو باز کردم.. کی بود کله سحر زنگ زده بود بهم.. دستم      

 ..رو دراز کردم و گوشی رو از رو پاتختی برداشتم و دکمه اتصاک رو زدم

 ..من: الو

 ..صدای بنفشه از اونور خط اومد: شهرزاد خوابی؟

 من: بیدارم کردی.. چی شده؟

  ...بنفشه: ببخشید من فکر کردم دیگه بیدار شدی

 با همون خواب الودگی گفتم: خوب چی شده؟
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 ینا خونریزی داخلی کرده.. بردنن اتاق عملبنفشه: اممد بهم زنگ زد.. س

 خواب از سرم پرید و سر جام نشستم و گفتم: جدی؟ کی؟

 ...بنفشه: صبح زود.. اممد مونده بود پیشن

 با گنگی دستی الی موهام کشیدم و گفتم: االن چیکار کنیم؟

 بنفشه: من می خوام برم بیمارستان.. تو هم میای؟

 .م میام دنبالتگفتم: اره اره.. بزار ماضر ش

 ..بنفشه: پس منتظرتم

از تخت پایین پریدم و دویدم تو دستشویی و صورتم رو شستم.. سریع ماضر شدم و از          

اتاقم اومدم بیرون.. مامان و بابا ستترمیز صتتبحانه بودن.. مامان داشتتت برای بابا چای می 

 ..ریخت.. من رو که دید گفت: صبح به خیر عزیزم

به من که اون ستتاعت از صتتبح ماضتتر بودم به من بود.. بابا:   نگاه هر دوشتتون با تعجن

 دانشگاه میری؟

 ..فکر کردم کی االن با شاک سفید میره دانشگاه.. گفتم: نه دارم میرم بیمارستان

 مامان و بابا باهم گفتن: بیمارستان؟

 ...پشت میز نشستم و گفتم: اره بهتون نگفتم؟.. سینا بیمارستانه

 ت: چرا؟ طوری شده؟مامان با نگرانی گف

لیوان شتتیر رو برداشتتتم و گفتم: داشتتته با همخونه ای هاش شتتوخی می کرده انگار یه   

 ..طورین میشه..چاقو می ره تو شکمن

  ...مامان هینی کشید و گفت: چه شوخی داشتن می کردن که اینجوری شد

 ..گفتم: نمی دونم.. االن دارم می رم بیمارستان.. بنفشه هم باهام میاد

 ..یوان شیر رو سرکشیدم ..بابا سرش رو تکون داد و گفت: امان از دست جوونهال
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یدم و از خونه خارج شدم.. سریع به طرف ب.و.ساز جام بلند شدم و صورت مامان بابا رو 

خونه بنفشتته رفتم و زنگ زدم تا بنفشتته بیاد پایین.. به ستتمت بیمارستتتان می رفتیم که   

 ...می زدم.. انگار بابای سینا هم از اصفهان اومدهبنفشه گفت: داشتم با اممد مرف 

 گفتم: اومده؟ بهن خبر دادن؟

 ..بنفشه: خوب نمی شه که خبر ندن... همون دیشن اومده

 ..بعد سرش رو تکون داد و گفت: طفلی باباش

رستتتیدیم بیمارستتتتان.. باز به زور یه جای پارک پیدا کردیم و بعد رفتیم تو...بنفشتتته به 

شدیم.. اممد       اممد زنگ زد  ست.. وارد راهرویی که اممد گفته بود  سید کجا و ازش پر

 ...تو راهرو ایستاده بود.. با دیدن ما اومد جلو

 ...اممد با گالیه به بنفشه گفت: بنفشه من بهت گفتم که ادم جمع کنی اینجا

 ..سریع گفتم: نه کار خوبی کرد.. نمیشد که نیایم.. تو هم اینجا تنهایی

شمم به پیر  شت به در اتاق عمل        چ سته بود و دا ش سفیدی افتاد که روی نیمکت ن مرد مو

 نگاه می کرد..بنفشه: از اتاق عمل اومده بیرون؟

 ..اممد: اره..االن ریکارویه.. خدا رو شکر دکتر می گفت خوبه

 گفتم: ایشون بابای سینا هستن؟

  رد.. چشماش اممد سرش رو تکون داد..به سمتن رفت و سالم دادم.. برگشت و نگام ک    

 غم سنگینی داشت.. گفتم: سالم اقای نوری.. بال دور باشه ایشاال

 ..لبخند غمگینی زد و گفت: ممنون دخترم

صداش بیض داشت.. سینا هم مکل من یکی یدونه بود..کنار پدرش نشستم و دلداریشون  

 ..دادم: نگران نباشید.. ماال یه شیطنت کوچیک بوده

عمل چرخید و گفت: اصتتال چند وقت بود دلم شتتور می  پدرش دوباره به ستتمت در اتاق

زد.. نگو برای این بود.. اخ می گم پستتتر.. تو چه کم و کستتتری داشتتتتی که این کار رو     
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شتم.. خدا بعد   شمام      17کردی؟.. چی برات کم گذا ساک تو رو بهمون داد.. عین تخم چ

  ..ازش مراقبت کردم

شک تو چ      شه ا شه نگاه کردم.. بنف شده بود. اقای نوری ادامه     به اممدو بنف شماش جمع 

 ...داد: اخه بچه.. فکر نکردی طوریت بشه من اون دنیا جواب مادرت رو چی بدم

با این مرف اقای نوری منم گریه ام گرفت.. مادر ستتتینا وقتی کوچیک بود تو تصتتتادف   

فوت شده بود.. اقای نوری دستاش رو به سوی اسمون بلند کرد و گفت: خدایا.. قسمت        

ستادی.به پنج تن اک عبا.. بچه   می دم به همون بارون رممتی که موقع به دنیا اومدنن فر

 ...منو بهم ببخن

صتتدای بنفشتته رو شتتنیدم که خیلی اروم به اممد گفت: اخی.. موقع به دنیا اومدن ستتینا    

 بارون می بارید؟

شمام جون گرفت.. تیرتا دختر باران بود..ولی از ات    سانه تیرتا جلوی چ بیرون   ینیهو اف

اومده بود.. ستتتینا که از اتین بیرون نیومده بود.. نوری.. فامیلین نوری بود.. خوب نور       

سر بود.. ممکن بود ربطی       سینا که دختر نبود.. پ شد.. ولی  هم از اتین میاد.. میزم داغ 

به هم داشتتته باشتتن؟.. در اتاق عمل باز شتتد و تختی بیرون اوردن.. ستتینا بود.. بنفشتته و  

سمت تخت دویدن.. اقای نوری هم با قامت خمیده از جاش بلند شد.. قیافه سینا   اممد به

شت.. اون مرد می گفت         شمهای در سینا با موهای بلند و چ شمم...  و تیرتا اومد جلوی چ

تیرتا بین ماستتتت و نیروش رو از ماه گرفته.. یعنی ممکن بود؟.. بدجوری عرق کردم...       

 یعنی ممکن بود سینا تیرتا باشه؟

 "دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد"

موبایلم رو انداختم تو کیفم.. چرا موبایل امیرضتتا خاموش بود؟ از دیروز که پین ستتینا   

  ..بودم تا االن هر چقدر بهن زنگ می زدم گوشی رو جواب نمی داد... کالفه شده بودم

 ازیتا: چی شده شهرزاد؟ کالفه ای؟
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یونیت ارایشتتتن نشتتتستتتتم و گفتم: یه خرده.. طوری بعد اشتتتاره که دنبالن برم..روی 

 ..نیست

 ...یکی از کرمها رو از توی قفسه برداشت..گفتم: فقط زیاد غلیظ نشه

 ..ازیتا ابرویی باال داد وگفت: می دونم دختر.. عادتت دستمه

از بس از دیروز به امیررضتتا اس ام اس فرستتتاده بودم که باهام تماس بگیره چون خبر   

ستتینا دارم خستتته شتتده بودم.. کلی نقن بازی کردم که مامان و بابا نفهمن   مهمی درباره

شتم..          ست ندا شروع کرد.. اراین غلیظ دو صورتم  اتفاقی افتاده...ازیتا کارش رو روی 

یعنی اصتتال بهم نمی اومد..مامان هم زیاد طرفدار اراین غلیظ نبود.. االنم باز اگه اصتترار  

خاصتتتی که رو صتتتورتم انجام نمیداد.. بعد از مدتی کمی         نمی کرد نمی اومدم.. ازیتا کار    

 ازیتا گفت: لباست چه رنگیه؟

 با چشمهای بسته گفتم: سبز

 ..ازیتا با لحن شوخی گفت: رنگ لباستو هم که با رنگ چشمات ست می کنی

 ..لبخند کمرنگی زدم و گفتم: چشمای من ابیه

ت دارم.. ماال تو این ازیتا: نا گاهی رنگ چشتتتمات عوچ میشتتته.. خیلی چشتتتاتو دوستتت

 مهمونی می خوای کی رو با چشات مجنون کنی؟

چیزی نگفتم.. این ازیتا هم مرفهایی می زد.. صتتتدای مامان اومد که گفت: ازی.. کارش          

 تموم شد؟

 ..ازیتا فرچه رو باالی چشمم کشید و گفت: االن تموم میشه.. کار زیادی نداره

و ایینه نگاه کردم.. تنها اراین چشتمام ستایه   باالخره کار چشتمام تموم شتد.. خودم رو ت  

ستتبز کمرنگی بود که به چشتتمام مالت کشتتیده تری داده بود.. با ریمل کمی هم که زده  

بود مژه هام بلندتر شده بود..الحب کار دست ازیتا مرف نداشت. موهام رو دستیار ازیتا       

.. مامان هم مکل من صتتتاف کرد و به مالت نیمه باز کرد.. با مامان به ستتتمت خونه رفتیم
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شیده بود.. مامان در مالی که           شوار ک س شو فقط  شت و موها اراین کمرنگ قهوه ای دا

 .. رانندگی می کرد گفت: دمیی

 ..به بیرون نگاه کردم و گفتم: نه مالم خوبه.. فقط موصله مهمونی ندارم

 مامان نگاهی به من کرد و گفت: اتفاقی برای سینا افتاده؟

م و گفتم: نه..مالن خوبه. ولی خوب.. واقعا به خیر گذشتتتت.. می        ستتترم رو تکون داد

 ..تونست بدتر بشه

 ..مامان سرش رو تکون داد وگفت: امان از دست جوونا

باز فکرم رفت پین ستتینا.. اینکه تا تونستتت یه خرده مرف بزنه گفت به خدا بابا.. نمی   

 ..فهمیدم چی شددونم چطور شد.. یهو دستم رفت باال و اومد پایین.. خودمم ن

ستم همه چی رو به امیررضا بگم.. که چی شده ولی گوشی امیررضا خاموش         من می خوا

سعی کردم از فکر و خیاک بیام بیرون... امیررضا هر    بود.. خونه اش هم جواب نمی داد.. 

صمیم گرفتم تو این مهمونی به خودم خوش    جایی بود باالخره باهام تماس می گرفت.. ت

گذرونم.. خی  ما خیلی کم می رفتیم      ب قت بود مهمونی دعوت نشتتتده بودم.. اصتتتال  لی و

شد.. رسیدیم خونه.. رفتیم باال تا لباس عوچ کنیم     مهمونی..همه چی مکل روز اولن می 

 ..و بریم مهمونی.. بابا تا ما رو دید سوتی کشید و گفت: چه کردید با خودتون

 هنوز اماده نشدی؟بعد خندید.. مامان اخم تصنعی کرد و گفت: مسام.. 

 ..بابا: اماده میشم ماال.. دیر نشده.. بیا اینجا ببینم دخترم

رفتم بیل بابا.. چقدر دوستتتن داشتتتم.. هم اغوشتتن رو هم خودش رو..بابا: دخترم چه 

 ..خوشگل شده .. ببینمن

از اغوشتتن جدا شتتدم و بهن نگاه کردم.. محبت پدرانه ای که تو چشتتماش بود وجودم  

سبد گل رو          رو گرم می کر د.. دستی رو سرم کشید.. مامان: بسه مسام.. دیر میشه ها.. 

 اوردن؟

  ..بابا: اره اوردن.. بدوید ماضر شید بریم
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 ..مامان: تو هم بیا ماضر شو

به سمت اتاقم رفتم.. و لباسم رو که روی تختم گذاشته بودم برداشتم و پوشیدم..کفشام        

شاک و کیفم ر  شتم و رفتم تو هاک.. بعد از مدتی مامان و   رو هم پام کردم و مانتو و  و بردا

شت کم کم تاریک      سمت خونه اقای کبیری راه افتادیم... هوا دا بابا هم اومدن و باهم به 

می شتتتد که رستتتیدیک خونه اقای کبیری.. یه خونه ویالیی بزرت تو یه جای فوق العاده  

هدایت کرد. از ماشتتین پیاده   تهران.. مردی که کنار در باغ ایستتتاده بود بابا رو به داخل

سمت خونه به راه افتادیم..         سمت پارکینگ برد.. ما هم به  شین بابا رو به  شدیم.. مرد ما

کفشهای پاشنه بلند من مناسن راه باغ نبود.. هر چند تا اونجا که ممکن بود صاف کرده       

یاد پاشنه   ان زبودن ولی باز پام پی  می خورد..مجبور شدم به بابا تکیه کنم.. کفشهای مام  

ستقیمی که از          شید.. راه م شنه بلند نمی پو شهای پا دار نبود.. مامان به خاطر کمردرد کف

شت.. بعد چهارتا پله می خورد به در      شد و تا در ویالی دو طبقه ادامه دا شروع می در باغ 

ورودی خونه.. دور طبقه اوک پنجره های بزرت بود طبقه دوم معلوم بود کوچیکتره چون  

شت  شده بودن و در طوک باغ خدمتکارهایی که با    بی شن  رش تراس بود.. چراغهای باغ رو

شتن اینور و اونور می رفتن     سهای یکسان دا شدم و      ..لبا سیدن از بابا جدا  به پله ها که ر

شون رفتیم باال.. باالی پله ها         صله از ستادم .. اوک بابا و مامان و بعد با یه قدم فا ست ای را

خانوم ایستتتتاده بود..بابا به ستتتمت اقای کبیری رفت.. اقای کبیری با            اقای کبیری با یه    

 ...دیدن بابا سالم و اموال رسی گرمی کرد

 ..اقای کبیری: به به مسام جان..خوش اومدی

بابا با اقای کبیری دستت داد و اقای کبیری ستبد گل رو گرفت و گفت: زممت کشتیدی     

 ..مسام جان

 ..بابا: ناقابله

خانومی که کنارش ایستاده بود سالم کردم..اقای کبیری گفت: مهرناز..     به اقای کبیری و

 ..اینم از دختر یکی یدونه مسام.. ایشون هم خانومشون هستن
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  )1roman,ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

ه موهای طالیین رو به طرز زیبیی شتتتینیون کرده بود دستتتت دادم.. با نگاه       با خانم ک   

تحستتتین برانگیزی نگام کرد و گفت: کبیری خیلی تعریفتون رو می کرد.. االن می بینم    

 ..که تعریفاش پر بیراه هم نبوده

 ..لبخندی زدم و گفتم: ایشون لطف دارن

 ..اقای کبیری صدا زد: رامبد جان

ورد که تو کت و شتتلوار مارک نوک مدادی به ستتمت ما اومد.. پیراهن   نگاهم به رامبد خ

خاکستتتری با کراوات طوستتی و صتتورتی.. هارمونی خاص و زیبایی بود.. موهاشتتم به باال  

مالت داده بود.. کال خیلی جذابتر از اون روز شتتده بود که تو کافی شتتاپ دیدیمن.. به  

 ..سمتمون اومد و باهامون دست داد

 ..اومدیدرامبد: خوش 

 ..بابا: ممنون

 مامان: ببخشید ما کجا باید بریم؟

خانم کبیری ستتتریع به یکی از خدمتکارها گفت که ما رو به رختکن راهنمایی کنه.. وارد  

رختکن شدیم که یه سالن خیلی بزرت بود..چند تا خانم و دختر با لباسهای فاخر و البته     

مکم مانتو رو داشتتتت.. کمک کردم    باز داشتتتتن اراین می کردن.. لباس من پین اونا    

مامان هم لباستتتن رو عوچ کنه و با هم رفتیم پایین.. از پله ها که پایین می اومدم نگاه  

تحسین برانگیز خانم کبیری رو خودم رو می دیدم.. با خودم گفتم اگه واقعیت رو بدونه   

و   انمها و اقایونباز اینجوری نگام می کنه؟ نگاهی به سالن بزرت مملو از ادم انداختم.. خ

دخترها و پسرهایی که با لباسهای فاخر کنار هم ایستاده بودن و داشتن با هم مرف می     

سر قدبلندی با           شتم به عقن..پ صدایی برگ شناختم.. با  شون نمی  زدن هی  کس رو بین

 ..کت و شلوار مشکی داشت به ما نگاه میکرد

  ...پسر: خوش اومدید خانم بهشتیان.. من شاهرخ هستم

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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چشمای مشکین خمار و نیمه باز بود.. کراوات نبسته بود و دکمه باالی پیراهنن رو باز    

گذاشته بود.از شباهتن امساس کردم باید برادر رامبد باشه ولی خیلی جذابتر از رامبد       

 ..بود.. خودش رو بیشتر معرفی کرد: پسر بزرت اقای کبیری

 ..ایشون هم دخترم شهرزاد هستنمامان لبخندی زد و گفت: خوشوقتم اقای شاهرخ.. 

وقتی باهاش دست دادم درست مکل این بود که دست یه بچه کوچولو رو گرفته.. خیلی      

شناختم.. ما اولین باریه     ست داد.. مامان ادامه داد: معذرت می خوام که ن محکم و قاطع د

 ..که خدمت رسیدیم

  ..شاهرخ خیلی مودبانه تر گفت: خدمت از ماست

ی با ستتتینی پر از شتتتربت بهمون نزدیک شتتتد.. مامان یه لیوان اب پرتیاک  خدمتکار اقای

برداشتتت و تشتتکر کرد و منم یه لیوان اب البالو برداشتتتم.. شتتاهرخ ستتری تکون داد و   

خدمتکار رفت.. نگاه اطرافیان رو روی خودمون امستتتاس می کردم.. بابا و اقای کبیری           

ته    قای کبیری کال جز اون دستتت یاد می خندید و        بهمون ملحب شتتتدن.. ا ها بود ز از ادم

سروصدا می کرد.. ماضر بودم شرط ببندم در کل مهمونی صدایی بلندتر از صدای خنده        

ساکت و اروم بودن..        سراش برعکس خودش خیلی  ضن پ اقای کبیری نبود ولی در عو

 ..باز کمی شاهرخ.. رامبد که کال الک بود

 ..من شاهرخ اقای کبیری: خوب مسام جان.. اینم از پسر بزرت

 شاهرخ با بابا دست داد و گفت: خوش بختم جناب بهشتیان

  ..بابا: من هم همینطور

شتر        شاهرخ قرار گرفته بودم.. قد بلندش کنار من بی ستاده بودیم که من کنار  طوری ای

 ..معلوم می شد

 ..دایی جان -
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  خیلی قشتتتنگ دختری به ما نزدیک شتتتد.. با پیراهن بلند دکلته ابی.. زیبا.. موهاش رو          

شینیون کرده بود و طره هایی از موهای من شده اش رو روی شونه های لختن ریخته    

 ..بود..سنجاق نگین دار لوزی شکلی هم به یه طرف موهاش زده بود

 ..اقای کبیری: به به سالم.. نگین خانم گل.. چطوری دخترم

نمی دونید چقدر  دختر با ناز و عشتتوه صتتورتن رو جلو اورد و گفت: ممنون دایی جان.. 

 ..دلم براتون تنگ شده بود

.. اقای کبیری: نگین جان بیا شما رو با خانواده بهشتیان اشنا کنم.. ایشون مهندس مسام     

بهشتیان هستن.. ایشون هم همسر محترمشون فرشته خانم و ایشون هم دختر گلشون           

  ..پزشکیهشهرزاد خانم.. ایشون هم خواهرزاده من نگین هستن... نگین ساک اخر 

نگین طوری دست داد که انگار وادارش کرده بودن..فقط نوک انگشتامون رو لمس کرد    

  ..و به سبک غربی ها کرنشی کرد و گفت: خوشبختم

دست مامان رو دیدم که خزید زیر بازوی بابا..نگین طوری با اعتماد به نفس بهمون نگاه   

زمون دور شتتتد... نگین رو به من  می کرد که کم اوردم... شتتتاهرخ با اجازه ای گفت و ا    

 ..گفت: چشمهای زیبایی دارین

 ..لبخندی زدم و گفتم: ممنون.. چشماتون قشنگ می بینه

زیاد با این تعریفها سر کیف نمی اومدم.. چیزی که زیاد می شنیدم این بود که چشمهای     

ستاده بود و طوری       ستم.. ماال این نگین خانم جلوی من ای شنگی دارم و زیبا ه می  بهمق

گفت چشمای قشنگی دارم که انگار بهم لطف بزرگی می کرد.. نباید قافیه رو می باختم..  

نه الاقل به این دکتر تازه به دوران رسیده فیس و افاده ای.. همین موقع خانم کبیری هم  

 ..به جمعمون اضافه شد رو به مامان گفت: ببخشید خانم بهشتیان که تنهاتون گذاشتم

 می کنم.. رامت باشید ..فرشته مامان: خواهن

خانم کبیری دستن رو پشت مامان گذاشت و گفت: بله فرشته جون.. بفرمایید شما رو       

 ..به دوستام معرفی کنم
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صحبت با اقای کبیری بود..من موندم و      شیوک  مامان همراه خانم کبیری رفت.. بابا هم م

ها دخترعموم که ایران بود و اونم  نگین .. نا خوداگاه نگین رو با مه لقا مقایستته کردم.. تن

 دکتر بود.. چقدر باهم فرق داشتن.. نگین با همون ناز پرسید: شما هم دانشجویید؟

 ..گفتم: بله.. دانشجوی ساک سه معماری هستم

 نگین: کدوم دانشگاه؟

 ..من: دانشگاه تهران

 ..ابروی نگین باال رفت و گفت: جدی؟ چه خوب

از شتتخصتتیتن زیاد خوشتتم نیومد.. خیلی میرور بود..    لبخندی زور زورکی بهن زدم.. 

جا بود و پرمرفی می         قل بنفشتتته این کاش الا جا راضتتتی نبودم..  اصتتتال از بودن در اون

 ..کرد..صدای مردونه ای گفت: نگین جان

 ..نگین برگشت سمت مردی که صداش کرده بود و با خوشحالی گفت: اوه.. پدرام

صداش کرده بود   ست نگین رو  مردی که نگین پدارم  س با لیخند د کل  ید و گفت: مب.و.

 همیشه زیبا و فریبنده. .دختر تو خسته نمی شی اینهمه مرد قربونی میکنی؟

ساده بودم که اگه من رو معرفی کرد مودبانه جواب        صاف وای سرخوشانه خندید..  نگین 

ا من اشنا  ه ببدم ولی انگار نه انگار که من اونجا ایستادم.. متی پدرام هم تالشی برای اینک

بشتتته نکرد..نگین باهاش شتتتوخی می کرد و می خندید.. بی ادبی بود اگه می خواستتتتم  

ستتریع اونجا رو ترک کنم.. با فاصتتله ای ازشتتون ایستتتادم که انگار هم کنارشتتونم و هم  

  ..گوشم به مرفهای بابا و اقای کبیریه که داشتن در مورد سد مرف می زدن

 ..تی اومده ندیدمنپدرام: رامبد کجاست؟.. از وق

جدی؟..               فت: اوا  نه اش داد و گ به ستتتر و شتتتو نارامتی ستتتتاختگی تکون  با  نگین 

 ..ندیدین؟.نزدیک بار بود. بیا بریم پیشن
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دستن رو انداخت زیر بازوی پدرام و به سمت گوشه سالن رفت.. دهنم باز مونده بود..      

بدش رو از      نداشتتتتم..ستتتعی کردم برخورد  ظار چنین برخوردی رو  تا      انت یادم ببرم.. 

 ..برگشتم شاهرخ رو کنار خودم دیدم

 ..شاهرخ: من معذرت می خوام

 با لبخند گفتم: بابت؟

 ...شاهرخ: نگین واقعا بی ادبه

ستتعی کردم تعجبم رو مخفی کنم ولی نتونستتتم.. شتتاهرخ همه چی رو دیده بود و االن    

شاید    م: اوه نه.. خوبخیلی صریح می گفت که دخترعمه اش بی ادبه و البته که بود..گفت 

 ..ایشون

 ..مرفم رو قطع کرد و گفت: شما لطف دارید ولی واقعا همین طوره

از رک بودنن جا خوردم. باالخره من غریبه بودم ..نگاه مهربانی بهم انداخت.. صتتتدای          

موستتیقی مالیمی بلند شتتد.. شتتاهرخ نگاهی به دور و اطراف انداخت.. امستتاس کردم از  

ه معذب شده.. هرچی بود من کم کمن ازش ده یازده سالی کوچکتر  اینکه پیشم ایستاد

 .بودم و موصله اش رو سر می بردم

 ..شاهرخ: شربتتون گرم شد.. اجازه بدید عوضن کنم

تا خواستم اعتراچ کنم دستن رو باال برد و به خدمتکاری که در اون نزدیکی بود اشاره  

طرفم گرفت.. تشکری کردم و لیوانم   کرد.. خدمتکار نزدیک اومد و سینی شربت رو به   

شته بود و به اطراف            شلوارش گذا ستن رو تو جین  ست را شاهرخ د رو عوچ کردم..

نگاه می کرد.. بعد از مدتی گفت: ببخشتتید که شتتما رو اینجا به کستتی معرفی نمی کنم..  

 .بیشتر ادمهای اینجا ارزش اشنا شدن ندارن

به اخالق اطرافیانن    به صتتتورتن نگاه کردم.. چقدر بی خیاک این م      رف رو زده بود و 

اشاره کرده بود. صدای موسیقی تندتر شد.. ارکستری که گوشه سالن بود دختر و پسر           

به رقص دعوت کرد.. نور ستتتالن رو کمتر کردن و چراغهای گردون رنگی دور      ها رو 
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سته          سرها د شد.. برای یه مهمونی این دیگه خیلی تجمالتی بود..دختر و پ شن  سالن رو

سط           ست یه مرد دیگه رفت و ست در د سط.. بین اونا نگین رو دیدم که د سته رفتن و د

پیست رقص.. شاهرخ اروم به سمت من خم شد و گفت: دیدید گفتم ارزش ندارن.. یکی 

 ..بهترش رو پیدا کرد

کسی برای پیشنهاد رقص نزدیکم نیومد.. اهنگ شروع شد و دختر و پسرا شروع کردن      

صیدن.. اهنگ ق  شنهاد       به رق سی هم به من پی شنگی بود.. تو دلم ارزو کردم ای کاش ک

می داد و می رفتیم وستتط. دلم یه رقص مستتابی می خواستتت..چند وقت بود نرقصتتیده    

بودم. بین کستتتایی که می رقصتتتیدن رامبد رو دیدم که داشتتتت با یه دختر موطالیی می 

ن دادم.. خوب خیاک   رقصتتتید.. قیافه دختر رو خیلی خوب نمی دیدم ..نفستتتم رو به بیرو      

ناخوداگاهی اومد رو                مامان رامت که رامبد نمی تونه مخ منو بزنه.. از این فکر لبخند 

لبم.. اهنگ تموم که شد دخترها و پسرها با هم دست زدن..بعکی هاشون کنار رفتن و        

شنیدم که گفت:            شاهرخ رو  صدای  سط موندن.  شون برای اهنگ دوم همون و بعکی ها

 ..انوی زیباافتخار می دید ب

صم..ولی با اینحاک           شتم برق ست دا شده بود نگاه کردم..دو ستن که به طرفم دراز  به د

ستن.کیفم رو روی       ستن و نخوا شک عجیبی به دلم چنگ انداخته بود.. یه مالتی بین خوا

میز کنارم گذاشتتتم و دستتتم رو توی دستتتن باهم به طرف جیگاه رقص رفتیم از نگاه    

قلبم داشت تند تند می زد.. نمی دونم از هیجان بود یا اضطراب..   اطرافیانم معذب بودم..

مقدمه اهنگ که شتتتروع شتتتد دستتتت راستتتتم رو باال بردم و تو دستتتت چپ شتتتاهرخ   

ستن قرار           شد و دست چ م هم روی بازوی را ستن دور کمرم ملقه  شتم..دست را گذا

د اشتم تا اب گرفت.. اهنگ شروع شد.. نرم و اروم می رقصید. انقدر قشنگ که دوست د      

ستن رو روی کمرم مس می کردم..مس غریبی زیر         شار د شه .گاهی ف شته با ادامه دا

پوستم می دوید.باالخره اهنگ تموم شد و دستن از دور کمرم ازاد شد.. با لبخند گفتم:      

 ..ممنون.. رقص خوبی بود
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ت  ش شاهرخ لبخندی زد و تعظیم کوتاهی کرد..از پیست رقص اومدیم پایین.. ارکستر دا   

از رقص همه تعریف می کرد..کیفم رو که از روی میز برداشتتتم متوجه لرززش شتتدم..   

یکی داشتتت بهم زنگ می زد.. گوشتتی رو از تو کیفم بیرون اوردم.شتتماره امیررضتتا بود. 

 سریع جواب دادم: الو امیررضا

 امیررضا با صدای خسته ای گفت: سالم عزیزم خوبی؟

 د؟سریع گفتم: چرا موبایلت خاموش بو

ستم رو روی گوش دیگه ام             شنیدم.. د ضا رو نمی  صدای امیرر شد..  صدای اهنگ بلند 

 ..گذاشتم و گفتم: نمی شنوم بلندتر

صداش نامفهوم بود.           شنوم ولی باز  صدای امیر رو ب شار دادم بلکه  گوشی رو به گوشم ف

 ..گفتم: گوشی یه لحظه

 ونم مرف بزنم؟به شاهرخ که کنارم ایستاده بود گفتم: ببخشید کجا می ت

شاره کرد که           سرش ا ستم نگاه کرد و بعد با  شی توی د شاهرخ اوک به من و بعد به گو

سمت پله ها رفت .پشت سرش رفتم.. از          پشت سرش برم.. خودش با قدمهای نابت به 

پله ها باال رفتیم.. طبقه باال به سمت یکی از درها رفت و بازش کرد.. کنار ایستاد و گفت:  

 ..بفرمایید

 ..شکری کردم و وارد شدم.. صدای موسیقی خیلی خیلی کم شده بود.. گفتم: امیرت

 ..امیررضا گفت: مسابی بهت خوش می گذره ها

یاد رقص چند دقیقه پیشتتم با شتتاهرخ افتادم.. پشتتیمونی عجیبی به دلم چنگ انداخت..   

 ..گفتم: بی تو نه

 ..خندید..بعد جدی شد و گفت: برام پییام گذاشته بودی

 ..نارامتی گفتم: تو اوک بگو کجا بودی؟ چرا موبایلت خاموش بودبا 

امیررضتتا: یه ماموریت یهویی پین اومد باید می رفتم.. موبایلمم تو راه شتتکستتت.. االن   

 ..رسیدم و پییامت رو دیدم
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 ..اب دهنم رو قورت دادم و گفتم:خوب... امیر

 ..دختر نیستامیررضا: اخه رو چه مسابی اینو داری می گی... سینا که 

 گفتم: متما باید دختر باشه؟

 ..امیررضا سکوت کوتاهی کرد و گفت: نمی دونم.. کی می تونم ببینمت

 ..گفتم: خوب

 پرید وسط مرفم و گفت: فردا صبح خوبه؟

 ..گفتم: نمی دونم شن کی برگردیم.. نمی تونم قوک بدم صبح بتونم ببینمت یا نه

 وریم.. باشه؟امیررضا: خوب پس ناهار رو باهم می خ

 ..گفتم: باشه

 امیررضا:شهرزاد من خیلی خسته ام.. برم بخوابم.. کاری نداری؟

 ..من: نه عزیزم..برو بخواب.. شبت به خیر

 ..امیر: شن تو هم به خیر

تماس رو قطع کردم و تازه متوجه اتاقی شتتتدم که توش بودم. یه اتاق بزرت بود تقریبا           

نگ قهوه ای سوخته... هی  فرشی نداشت..باالی اتاق یه دوبرابراتاق من با پارکتهایی به ر

تخت دونفره کرمی رنگ بود که رو تختی قهوه ای داشتتتت.ستتتمت راستتتت تخت کمد         

شت.. روبروی تخت هم میز تحریر بود   دیواری های عریض با درهای جیوه ای وجود دا

با که یه لپ تاپ اپل روش قرار داشتتت.. ستتراستتر دیوار ستتمت چپ هم که پنجره بود   

پرده های ضتتخیم کرم قهوه ای پوشتتیده شتتده بود.. ستترجمع اتاق جمع و جور ولی فوق  

العاده شتتیکی بود.. اتاق کی بود؟ شتتاهرخ؟ یا رامبد؟ اتاق خانم و اقای کبیری که مطمئنا  

نبود.. برای یه اتاق مشتتتترک زیادی مردونه بود.. شتتتاهرخ من رو که به اتاق رامبد نمی     

ش بود.. لبم رو گزیدم.. االن تو اتاق شتتتاهرخ بود؟ مامان و بابا برد.. پس متما اتاق خود

شخصیت خودم نبود که پام رو          ست؟ اونا به کنار تو  صال امیررضا می دون ستن؟ ا می دون
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ساله.. با اروم در اتاق رو باز       تو اتاق شخصی یه مرد غریبه بزارم اونم یه مرد سی و چند 

 ..منو از جا پروند کرد و وارد سالن شدم. صدایی از پشت سرم

 شاهرخ: خانم شهرزاد

 ..دستم رو روی قلبم گذاشتم و به سمتن برگشتم و گفتم: بله

 کتن رو دراورده بود گفت: ببخشید نمی خواستم بترسونمتون.. رامت صحبت کردید؟

 ..با لبخند گفتم: بله خیلی ممنون

 شاهرخ: مایلید یه قدمی باهم بزنیم؟

باید باهاش می رفتم یا عذر خواهی می کردم و برمی       تصتتتمیم گیری برام ستتتخت بود.. 

گشتتتم به مهمونی.. اونم مهمونی که نه کستتی رو می شتتناختم نه اصتتال کستتی محلم می   

زاشتتت.. متی کستتی که مکال منو به خاطرش دعوتم کرده بودن.. لحن مودبانه شتتاهرخ   

 ...وسوسه ام کرد با خودم گفتم: بزرت شدی شهرزاد.. از چی می ترسی

 .م: خواهن می کنمگفت

وارد اتاقن شتتد..پشتتت ستترش رفتم تو.. پرده رو کنار زد و وارد بالکن شتتد منم پشتتت  

شت باغ            سیقی و رقص جوونا از همه جا می اومد.. پ صدای مو شدم.  سرش وارد بالکن 

داشتتتن شتتام رو اماده می کردن و بوی جوجه همه جا پیچیده بود ناخودگاه بو کشتتیدم..  

 گرسنه تونه؟ شاهرخ با خنده گفت:

 ..گفتم: وای نه.. بی ادبی نشه.. ولی بوی خوبی میاد

 ..شاهرخ: پس شما هم مکل من عاشب جوجه اید

 ..گفتم: بله جوجه دوست دارم

شاهرخ سرش رو تکون داد و گفت: راستن رامبد زیاد دوست نداره.. ولی خوشحالم که 

 ..مهرناز به خاطر من جوجه هم سفارش داد

 گفتم: مهرناز؟
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له.. همستتترم        ب  ند لختم رو تکون می داد.. شتتتاهرخ: ب های بل ید و مو اد مالیمی می وز

 ..پدرم..مادر رامبد

له..             ناز صتتتداش کرد.. گفتم: اه ب قای کبیری هم مهر که ا تادم و این خانم کبیری اف یاد 

 ..مادرتون

شید و گفت: خوب دقیقا مادر         شون کرده بود ک ستی تو موهاش که باد نامرتب شاهرخ د

 ..ست.. مادر من االن کانادا زندگی می کنهمن نی

تازه متوجه شتتده بودم.. گفتم: اوه ببخشتتید.. من نمی دونستتتم.. راستتتن.. اصتتال معلوم   

 ..نیست که خانم کبیری نامادریتون هستن

 شاهرخ ابروشو داد باال و گفت: چطور؟.. متما باید باهام مکل یه خدمتکار رفتار می کرد؟

 ..ظورم این نبودسریع گفتم: نه نه ..من

شتتتاهرخ خندید و گفت: می دونم.. شتتتوخی کردم.. خانم شتتتهرزاد.. همه نامادری ها بد 

 ..نیستن

با این مرفن یادم مامان افتادم.. راس می گفت.. کی دیگه عین مامان می تونستتت برای  

شه.. دیگه مگه یه مادر برای بچه اش چیکار می کنه که مادر من برام نکرده    من مامان با

د.. به خاطر من به همه فامیلن پشتتتت کرد.. یادم میاد اون روزی که برادرش اومده            بو

بود تو خونه مون.. چند ستتتالم بود؟ پنج ستتتالم؟ یادم با بابا تازه از اون جهنم دره اومده  

بودیم تهران.. بابا خونه نبود ومنم تواتاقم بودم.. اون خونه اولی مون.. هنوز صدای برادر  

شمه   ست      مامان تو گو شید: خودش نمی تونه بچه پس بندازه رفته د سر مامان داد ک که 

کدوم مرومزاده ای رو گرفته اورده انداخته تو بیل تو که خامت کنه... اوال معنین رو            

نمی فهمیدم ولی االن بعد از ستتالها تازه داشتتت مرف دایی برام معنی پیدا می کرد.. بعد 

فت و امد نکرد..اگر الزم می شد خودش تنهایی  از اون مامان دیگه با خواهر و برادراش ر

می رفت..مکل همین ستتتری اخری که رفت مشتتتهد تا تکلیف زمین هایی که از پدرش            
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ست        سرم رو تکون دادم و زیرلن گفتم: در شخص کنه..  سیده بود رو م براش به ارث ر

 ..می گید

شف کنه      ست چیزی رو درونم ک سمت   شاهرخ نگاه عمیقی بهم انداخت. انگار می خوا  .

چپ تراس رفت.. یه تراس ستتراستتری بود..طوری که انگار یه میاط طوالنی بود. پشتتت   

سرش رفتم.. تراس با یه راه پله مارپی  به پشت ساختمان می خورد و البته باغ.. شاهرخ      

 از پله ها پایین رفت و گفت: نمیاید پایین؟

مو راه  ه بابا تکیه کرده بودنگاهی به کفشتهای پاشتنه بلندم کردم.. از دم باغ تا خونه رو ب  

رفته بودم.. االن که دیگه نمی تونستتتم به شتتاهرخ تکیه کنم.. گفتم: ببخشتتید ولی با این 

 ..کفشا نمی تونم

 ..شاهرخ به کفشام نگاه کرد و گفت: یه لحظه صبر کنید

رفت و با یه جفت دم ایی برگشت..گفت: شاید اندازه تون نباشه ولی فکر کنم با اینا بشه 

 ..ت تو باغرف

شدم و بند       شد و رفت پایین.. اروم خم  شت اروم از کنار رد  دم ایی ها رو جلوی پام گذا

کفشتتتام رو باز کردم و دم ایی ها رو پوشتتتیدم.. فکر می کنم انگشتتتتام یه نفس رامتی         

شام رو             شم و کف شن خم ب شم پی شم اومد از اینکه رفت پایین تا مجبور ن شیدن..خو ک

داشتتت م و از پله ها رفتم پایین.. نور چراغها باغ رو کامال روشتتن   دربیار.. کفشتتام رو بر

کرده بود.. با اینکه اواستتط مهر بود ولی هوا کمی ستتوز داشتتت.. ستتعی کردم خودم رو   

  ..عادی جلوه بدم.. برگشت به طرفم و لبخندی زد.. کنارش به راه افتادم

 شاهرخ: رامتید؟

وتاه تر بودم.. دم اییها زیاد از پاهام بزرت االن بدون کفشتتهای پاشتتنه بلند کامال ازش ک

 ..نبود ولی باز مجبور بودم موارن باشم که از پام درنیان.. با خنده گفتم: تا مدودی بله

 ...شاهرخ: خوبه که زیاد رودروایسی ندارید
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 گفتم: چطور؟

شن و      شاهرخ: دخترهای کمی رو دیدم که از به خاطر قدم زدن تو باغ بخوان دم ایی ب و

 ..ست لباسشون رو به هم بزنن

گفتم: باغ قشتتنگیه.. میف بود اگه نمی اومدیم گردش.. راستتتن فکر نمی کردم اینقدر  

قشنگ باشه وگرنه یا کفن مناسبتری می پوشیدم یا کفن مناسن دیگه ای با خودم می      

 ..اوردم

شم.. بازوهام رو م      ستین کوتاهم کمی مور مورم  سردی وزید.. به خاطر لباس ا   الیدمباد 

که کت شتتاهرخ اومد رو شتتونه هام.. ستترخ شتتدم.. انتظار این مرکت رو ازش نداشتتتم..  

 ..تشکر کردم و گفتم: شما هم سردتون میشه

شتتاهرخ ستترش رو تکون داد وگفت: نه ممنون.. به هوای ستتردتر از اینم عادتم دارم..    

 ..راستی.. شما چی می خونید

 گفتم: معماری

 ..هم رشته ایمشاهرخ: معماری؟ چه جالن.. 

 با شگفتی گفتم: شما هم معماری خوندید؟.. کدوم دانشگاه؟

 شاهرخ: بیریتین کلمبیا

 ..ضدماک خوردم.. فکر می کردم ایران دانشگاه رفته.. گفتم: که اینطور..چقدر خوب

شگاه            صد دارید کدوم دان شما ق صلی باغ هدایت کرد و گفت:  سمت راه ا شاهرخ منو به 

 برید؟

 ادامه تحصیل؟ پرسیدم: برای

شتتاهرخ ستترش رو تکون داد.. شتتونه هام رو باال انداختم و گفتم: فعال راجعبن تصتتمیم  

 نگرفتم.. االن فقط می خوام رو درسم تمرکز کنم
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سخ دارید         صمیم را شاهرخ با چشمای گرد گفت: جدی؟ ولی جناب بهشتیان می گفتن ت

 ..که برید

.. با من من گفتم: خوب.. بله.. بابا نفستتم تو ستتینه مبس شتتد.. ستتوتی داده بودم مستتابی

 ..اصرار داره.. البته.. خوب خیلی خوبه.. ادم برای ادامه بره اونور

شتتتاهرخ نگاه عمیقی بهم کرد.. امستتتاس کردم رد نگاهن تا استتتتخونم رستتتید.. اروم  

 پرسید: به خاطر رامبد؟

 دست اچه گفتم: چی؟.. بله؟.. نه به خاطر ایشون چرا؟

ی کردن واقعیت موفب نبودم... بابا متما با بیان این مرف می خواست   اصال در مورد مخف 

ستی اگه        شون بیرون کنن.. را سر یه جورایی به اقای کبیری بفهمونه که باید فکر منو از 

 رامبد می خواست بیشتر با من اشنا بشه پس االن کجاست؟

می شتتاهرخ موضتتوع صتتحبت رو عوچ کرد و گفت: فکر می کنم کم کم شتتام رو ستترم 

 ..کنن.بهتره بریم داخل

سرم رو تکون دادم... به طرف میز و صندلی که زیر یکی از درختها بود رفتم تا کفشهام      

چه بوی خوبی ی داد..            هام بود..  کت شتتتاهرخ هنوز روی شتتتونه  پام کنم.  باره  رو دو

با همیشتتته چنل می             با با بخرم ولی نشتتتد..  با ورستتتاچه..همون که می خواستتتتم برای 

که خم شتتده بودم و کفشتتم رو می پوشتتیدم کت رو بو می کردم..ای کاش    زد..همینطور

فت.. خوب طوری نبود.خودم براش می       نده ام گر بده... خ امیررضتتتا هم همین بو رو 

خریدم.. از جام بلند شتتدم و کت رو از رو شتتونه ام برداشتتتم و به طرف شتتاهرخ رفتم..   

 ..نگاه می کرددستاش رو تو جین شلوارش کرده بود و داشت به اسمون 

 ..گفتم: اقای کبیری

برگشت و بهم نگاه کرد.. چشماش تو تاریکی مکل دوتا ستاره می درخشیدن..چشماش        

شینه و تا اخر عمرش بهشون زک           شت ب ست دا سته از چشمایی بود که ادم دو جز اون د

 ..بزنه.. کت رو به طرفن گفتم و گفتم: ممنون
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 ..بفرمایید اروم کت رو گرفت و گفت: خواهن می کنم..

خوشتتبختانه دیگه از راه ستتنگی خبرای نبود.. پام رو پله ها گذاشتتتم و باال رفتم.. صتتدای  

همهمه از داخل خونه به گوش می رستتتید..وارد خونه که شتتتدم انگار وارد مموم عمومی  

شده بودن.. مامان رو کنار       شده بودم.. میزشام رو اماده کرده بودن و همه دور میز جمع 

دیدم که بهن غذا تعارف می کرد.. خوشتتبختانه اون قستتمت از میز خلوت   خانم کبیری

 بود.. به طرف مامان رفتم.مامان لبخندی زد و گفت: کجا بودی شهرزاد؟

 ..گفتم: تو باغ داشت قدم می زدم

 ..خانم کبیری: بهترین کار رو میکردی عزیزم... خوشبختانه رامبد سگها رو بسته

ن و مامان گرد شتتد.. چه ستتگی؟ من که نه ستتگی دیده  با این مرف همزمان چشتتمای م

صدایی نکردن..            شاهرخ باهام بود  شاید چون  شنیده بودم..  صدای غرشی  بودم نه متی 

 شاید زیاد نزدیکشون نشدیم.. مامان در گوشم گفت: تو می دونستی سگ دارن؟

یاد نموندیم..  سرم رو اروم تکون دادم.. تا موقع رفتن شاهرخ رو ندیدم.. بعد از شام هم ز

شد تا زودتر برگردیم خونه.. من و مامان رفتیم باال        شته من بهانه  شگاه ندا کار بابا و دان

تا ماضتتتر بشتتتیم.. موقع خدامافظی شتتتاهرخ و رامبد هم بودن..کنار رامبد همون دختر  

شه گفت با       شگل می شتر از خو موطالیی هم بود که االن قیافه اش رو خوب می دیدم.. بی

وش تیپ بود.. هرچند باهام گرم نگرفت ولی به بی ادبی نگین هم نبود..  شتتخصتتیت و خ

 ..شاهرخ رو به بابا کرد و گفت: گفتم ماشین رو براتون بیارن نزدیک خونه

بابا تشتتکرکرد.. نگاه قدرشتتناستتانه ای بهن انداختم.. فهمیدم به خاطر من بوده که نمی  

و اینا ازشتتون خدامافظی کردیم و ستتوار  تونستتتم تو اون راه باغ تا دم در برم.. با تعارف

ماشتتین شتتدیم.. بابا دوتا بوق زد و مرکت کردیم.. مامان و بابا داشتتتن درباره مهمونی    

شان      شمهای درخ مرف می زدن ولی تنها چیزی که از مهمونی ذهن منو رها نمی کرد چ

 شاهرخ بود که وقتی داشتم کتن رو بهن می داد بهم نگاه می کرد
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ش  صورتم انداختم و از رو عادت لبهام رو   تو ایینه ما شالم رو مرتن کردم .. نگاهی به  ین 

بهم مالیدم.. از ماشتتین پیاده شتتدم و به ستتمت فستتت فودی که توش با امیررضتتا قرار     

ستم.. و کیفم رو          ش شت یکی از میزها ن ضا نیومده بود پ شته بودم رفتم.. هنوز امیرر گذا

ودم تو میز نگاه کردم..نمی دونم چرا مهمونی  کنارم گذاشتم..نفس عمیقی کشیدم.. به خ  

دیشتتن تانیر عجیبی روم گذاشتتته بود.. از دیروز تا ماال رفتارم خیلی خانومانه تر شتتده   

بود..متی تو طرز لباس پوشیدنم هم تانیر گذاشته بود.. بارونی پاییزی سرمه ای پوشیده  

شونه کرده بودم ..      شاک مشکی..موهام رو به یه طرف  مامان امروز وقتی منو دید بودم با 

 ...خندید و گفت تی م خیلی رسمی تر از خودش شده

پستتتری با تیشتتترت قرمز و کاله کاستتتکت قرمز بهم نزدیک شتتتد و منو رو روی میز        

 ..گذاشتم.. منو رو برداشتم و گفتم: ممنون.. منتظر کسی هستم

نگاه خیره   پستتتر رفت..نگاهی به منو انداختم.. و دوباره ستتترجا گذاشتتتتمن... گاهی            

اطرافیانم رو روی خودم امساس می کردم..پ  پ  دوتا پسری که میز بیلی نشسته بودن  

رو اعصابم بود..پسر قدبلندی از کنار میزم رد شد.. امیررضا بود.. با دیدنن نفس رامتی    

 کشیدم و صداش زدم: امیررضا

شید.. گفت        صندلی رو ک سمتم و  شت و نگام کرد.. با لبخندی اومد به  سالم برگ ..تی تو  : 

 ..عوچ کردی... نشناختمت

ولی امیررضا همون امیررضا بود.. با شلوار جین و پیراهن چهارخونه سرمه ای و ابی.. یه      

 جوری نگام می کرد.... گفتم: طوری شده؟

فقط ستتترش رو تکون داد.. انگار از چیزی نارامت بود.. منو رو به طرفن دراز کردم و      

 ..هگفتم: نگو نه.. یه طوری شد

 ..امیررضا منو رو به خودم پس داد و گفت: نه باور کن.. فقط یه خرده خسته ام

 ..گفتم: من که مخلوط می خورم
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امیررضتتا بلند شتتد و به طرف صتتندوق رفت...نفس عمیقی کشتتیدم.. بعد از چند لحظه     

برگشت و نشست جلوم.. نمی دونستم چرا مرفی نداشتم بهن بزنم..از شرمندگی بود        

مرفی نداشتتتتم بزنم... دیروز که موبایلن رو از جا کنده بودم از بس زنگ زده        یا واقعا   

 بودم.. امیررضا برگشت.. رسید رو روی میز انداخت و نشست.. گفتم: چه خبر؟

 امیر منظورم رو دریافت کرد و گفت: منظورت سیناس؟

ضمن دیدی که       ضا: نه فکر نکنم.. تیرتا دختره.. در ا هم سین سرم رو تکون دادم.. امیرر

 مکل ما شده بود..تیرتا که خودش طوری نمیشه... راستی مالن چطوره؟

 ..گفتم: بهتره..قراره امروز صبح مرخص بشه

شه این چیزا          صال باورم نمی امیررضا پوفی کرد و دستی الی موهاش کشید.. اروم گفتم: ا

 ...ممکن مقیقت داشته باشه

 ..امیررضا: ماال خدا کنه به خیر بگذره

روی رسید ما رو اعالم کردن..امیررضا بلند شد و رفت سینی ما رو تحویل گرفت      شماره  

و برگشت..سینی رو روی میز گذاشت.. یهو صدای خنده میز بیلی که سه تا پسره فشنی         

با تیشرتهای تنگ و جینهای پاره نشسته بودن بلند شد.. از صدای خنده اونا به سمتشون         

ک زده به من..صتتورتم رو بگردوندم ..امیررضتتا   برگشتتتم که دیدم یکیشتتون همینجور ز 

 ..سینی رو برداشت و گفت: بیا بریم یه جای دیگه بشینیم

به خاطر پسرها می گفت.. خودم هم زیاد رامت نبودم..کیفم رو برداشتم و پشت سرش     

راه افتادم..رفتیم پشتتت میزی که زیاد تو میدان دیدشتتون نباشتتیم..امیر کمی اخماش تو 

ای منو جلوم گذاشت.. هردو سکوت کرده بودیم... باالخره امیر سکوت رو    هم بود..پیتز

 شکست و گفت: از تو چه خبر؟

 ..در سس رو باز کردم و گفتم:هیچی

 امیررضا: هنوز تو فکر رفتن به خونه الله ای؟

 ...گفتم: راستشو بخوای این چند روز اصال بهن فکر نکردم
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ضا دیگه چیزی نگفت..وقتی بهن نگاه  شماش      امیرر ست چ ن چ کردم دیدم داره با د

 ..رو می ماله.. نگران شدم.. گفتم: امیررضا مالت خوبه

شده.. بزار         سنگین  سعی کرد نفس عمیب بکشه.. گفت: اره.. نمی دونم چرا انقدر نفسم 

 ...برم صورتم رو بشورم برگردم

 گفتم: می خوای بریم دکتر؟

 ..نمی خواد.. االن برمی گردمامیررضا با لبخند کمجونی گفت: نه بابا دکتر 

با نگرانی بهن نگاه کردم که رفت تو سرویس بهداشتی..بسته خالی سس رو انداختم تو 

سینی پالستیکی.. دک و دماغ هی  کاری رو نداشتم.. دوست داشتم باور کنم که همه اینا        

اشتته..  ب اتفاقی بوده و داستتتانه ولی نمی تونستتتم.. برفرچ که ماجرای تیرتا واقعا افستتانه

قت                گه مقی که دی نا  یدم چی؟.. او له د به و ال که بتو خون روز ماجرای من چی؟ چیزی 

داشتن... صدای خنده پشت سرم منو از فکر خیاک دراورد و لحن مسخره پسری که می        

 ...گفت: اخییییی... تنها موندی کوچولو

 پسر دیگه با لحن مسخره تری گفت: اره..تهناش گذاشت و رفت..کجا؟

شلیک دوباره بلند شد.. همون پسرا بودن.. جاشون رو عوچ کرده بودن.. دیگه      صدای  

سری           صندوق.. از پ سمت  شد و رفتم  شر می گردن.. از جام بلند  داد می زدن که دنباک 

که پشت کانتر بود خواهن کردم سفارش ما رو بزاره تو جعبه تا بریم... تا پسر مشیوک     

. معلوم بود کمی بی ماله.. وقتی دید پستتتر     بود امیررضتتتا از دستتتتشتتتویی اومد بیرون.  

 سفارشهامون برد بهم گفت:چیکار می کنی؟

 ..گفتم: بریم تو پارک بخوریم.. متما به خاطر هوای اینجاست که نفست سنگین شده

 ...به جا امیر یکی از پسرا با لحن اوا خواهری گفت: اخ...ماماااااان

ریتتد.. چقتتدر تتتابلو بتتازی      امیر متوجتته شتتتتد.. این پستتترهتتا جتتدا تنشتتتون می ختتا         

درمیاوردن..امیررضا اخم عمیقی کرده بود داشت به پسرا نگاه می کرد.. از رت گردنن  

 ..معلوم بود عصبانی شده.. دستن رو گرفتم و گفتم: امیر بیا بریم
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هنوز نگاه خشمگین امیر رو پسرا بود.. با ترس از اینکه مبادا دعوا بشه گفتم: امیر تو رو    

 ..ا دنباک شرن.. بیا بریمخدا بیا. این

پستتر ستتفارشتتها رو اماده کرد.. امیر ستتریع ستتفارشتتها رو گرفت و از فستتت فود بیرون   

 ..اومدیم.. گفتم: ماشین اونوره

 ..سوار ماشین شدیم.. امیر برگشت و به عقن نگاه کرد و زیرلن گفت: لعنتی

..  . چشمام گرد شد.  تو ایینه ماشین نگاه کردم.. پسرا دنباک ما از فست فود خارج شدن.     

 ...از جون ما چی می خواستن؟... امیر گفت: شهرزاد برو جاییکه من می گم

 ..با ترس گفتم: امیر

 ..امیر برگشت و گفت: طوری نیست.. خیلی عادی برون ..برو جایی که من می گم

با دستتتای لرزون استتتارت زدم و از پارک دراومدم.. نگاهم به پستترا افتاد که ستتوار یه   

تا کمری شتتتدن.. بدبختا..از زور بی کاری و پوک زیاد مستتتابی خل شتتتده بودن..           تویو

امیرگفت: همینجور برو ستتترچهارراه وقتی بهت گفتم ستتترعتت رو زیاد کن و ب ی  به        

 چپ.. فقط راهنما نزن...باشه؟

ید..          پام رو کالج می لرز هارراه راهی نبود.. تا چ تادم..  اب دهنم رو قورت دادم و راه اف

پسرا رو که پشت سرمون می اومدن...بوی دردسر می اومد بدجور.. ازشون می       میدیدم 

 .. 7..بعد 8ترسیدم..نگاهم به نانیه شماره چهارراه بود که داشت می شد 

 ..امیررضا: گاز بده شهرزاد

انگار پاهام به فرمان میزم نبود.. از امیررضا فرمان می گرفت.. چشمم فقط به نانیه شمار  

شین جلوییم بوق زدم..  4دادم.... گاز 5بود.. شد..     3برای ما شت از جا کنده می  ... قلبم دا

..   1..ماشتتتین رفت کنار... چونه ام داشتتتت می لرزید..  2فرمون رو محکم گرفته بودم.. 

.. ستتریع فرمون رو پیچوندم و پشتتت ستترش صتتدای ممتد بوق   0رستتیدم به چهارراه.. 

شتتت و به عقن نگاه کرد.. همچنان گاز می ماشتتینها.. ولی اهمیت ندادم... امیررضتتا برگ 

 ..دادم... امیررضا: ارومتر.. ارومتر شهرزاد.. موندن پشت چراغ قرمز
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پام رو از رو گاز برداشتتتم..داشتتتم می مردم... تازه یادم افتاد که با نهایت ستترعتم دور   

ت:  گف شتتتدم...تمام بدنم می لرزید... اروم کنار خیابون ترمز کردم.. امیررضتتتا با نگرانی

 مالت خوبه شهرزاد.. چرا عین گ  شدی؟

  ...تمام بدنم رو عرق پوشونده بود... امیر سریع گفت: بیا اینور من می شینم پشت رک

کمر بندم رو باز کرد.. از ماشین پیاده شد.. تمام انرژیم تحلیل رفته بود.. نمی تونستم از     

ر راننده.. امیررضا سوار شد و     ماشین پیاده بشم ..به زور خودم رو کشیدم رو صندلی کنا    

سریع ماشین رو روشن کرد و راه افتاد...چشمام رو بستم و تکیه دادم.. دست داغی اومد       

 ..رو پیشونیم..صدای امیررضا دورتر و دورتر شد.. چقدر دوست داشتم بخوابم

با امستتاس ضتتربه ای به صتتورتم چشتتمام رو باز کردم.. صتتورت مردی رو باالی ستترم   

شخیص دادم  ستم..           ت شمام رو ب صورتن تاره تار بود.. دوباره چ سمن.. شنا ستم ب .. نتون

هنوز از خوابم سیر نشده بودم.. قطره های سردی که پاشیده شد روی صورتم باعخ شد  

چشمام رو باز کنم.. چند بار پلک زدم تا باالخره صورت نگران امیررضا برام واضح شد...  

 امیررضا: شهرزاد.. صدای منو می شنوی؟

سرم رو به ارومی تکون دادم..امیررضا نفس رامتی کشید و گفت: تو که منو نصفه جون       

 ...کردی دختر.. داشتم تو خیابون سکته می زدم

تو همون مالت دراز کن به اطرافم نگاه کردم.. روی یه تخت یه نفره تو یه اتاق دراز            

 ..رکشیده بودم.. اتاق کی بود؟.. امیررضا: پاشو این اب قند رو بخو

اروم ستتترم رو بلند کرد و لیوان اب رو به لبم تکیه داد.. جرعه کوچکی اب قند خوردم..    

شتتتیرینین و خنکین مالم رو بهتر کرد.. دوباره ستتترم رو وک کردم رو بالن.. کنارم       

 نشسته بود و داشت با نگرانی بهم نگاه می کرد.. گفت: بهتری؟

 ره بهترم..اینجا کجاست؟با صدایی که از ته چاه بیرون می اومد گفتم: ا

 ..امیررضا: اوردمت خونه خودم
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دستتتم رو باال بردم تا موهام رو از کنار صتتورتم بزنم کنار.. تازه متوجه شتتدم که بارونیم  

تنم نیستتت.. ستتریع به خودم نگاه کردم..شتتاک ستترم نبود..دکمه های بارونیم باز بود و    

ستته رب زرشتتکی تنگی پوشتتیده   طرف راستتت بارونیم از تنم دراومده بود..بلوز استتتین

بودم. امیررضتتا گفت: خواستتتم فشتتار رو بگیرم واستته همه بارونیت رو از تنت دراوردم..  

 ...منظور بدی نداشتم

 گفتم: اشکالی نداره.. ساعت چنده؟

 ..امیررضا: سه

اروم خودم رو باال کشتتتیدم و به تاج تخت تکیه دادم.. امیررضتتتا با نگرانی دستتتتی روی       

گفت: مالت بهتره؟ ترستتیدم با اون مالت ببرمت بیمارستتتان..گفتم    صتتورتم کشتتید و 

ببرمت متما زنگ می کنن پدر یا مادرت بیان.. دیگه روی اینو نداشتتتتم که تو چشتتتمای  

 ..مامان و بابات نگاه کنم

شماش کامال معلوم بود..گفتم:         صورتم بود..نگرانی تو چ ضا هنوز روی  ست گرم امیرر د

 ..اشکالی نداره

: ولی دیگه داشتم می ترسیدم.. می خواستم زنگ بزنم اورژانس که چشماتو باز     امیررضا 

 ..کردی

ساعت        صبح که تا  ضعف می رفت..  شت  صبحانه هم نخورده    10دلم دا خوابیده بودم و 

بودم..ستترناهار هم که اینجوری شتتد و رستتما غن کردم... گفتم: امیر..اونا کی بودن؟..   

 چیکارمون داشتن؟

 ..ونم..ولی هرچی بودن بوی دردسر می دادنامیررضا: نمی د

ستترش رو برگردوند و گفت: ترستتیدم یه دیوونه بازی دربیارن درگیر بشتتیم.. اگه می   

 ..دونستم مالت بد میشه خودم میشستم پشت فرمون

معده ام داشت می سوخت..دستم رو روی معده ام گذاشتم و فشار دادم. گفتم: امیررضا        

 ..من گرسنمه
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ازه متوجه من شتتد.. گفت: وای اصتتال یادم نبود..پیتزاها تو ماشتتین توئه.. برم امیر انگار ت

 ..بیارمشون

ست مانتو رو      شالم پایین تخت افتاده بود.. این یکی د شد و اتاق رفت بیرون.. از جا بلند 

دراوردم و روی تخت گذاشتتتم.. نگاهی به اطراف اتاق انداختم.. یه اتاق تمیز و ستتاکت..  

ایین تخت بود که روش چندتا کتاب و ل تاپ و کاغذ بود.. کنار میز هم           یه میز تحریر پ  

یه کتابخونه وجود داشت.. چشمم خورد به قابل عکسی که روی پاتختی کنار تخت بود..     

برش داشتم و نگاش کردم.. عکس قدیمی بود.. توش یه زن و مرد جوون با دوتا بچه تو 

ل گلی سرش بود.. از شباهتن به امیررضا  جایی مکل یه ایوون نشسته بودن.. زن چادر گ  

مدس زدم باید مادرش باشتتته.. اون مرد هم متما باید پدرش می بود.. داشتتتتن رو به             

ضا چقدر بچگی هاش بانمک       شیدم .. امیرر ستی روی عکس ک دوربین لبخند می زدن..د

ا  جبود.. اینجا شتتاید ستته چهار ستتاله بود.. این دختر بچه کی بود؟.. االن پدرومادرش ک  

بودن.. زیرخاک.. گفته بود تو زلزله رودبار بودن.. بیکتتم گرفت.. امیررضتتا هم مکل من 

بود.. اون هم پدرومادرش رو از دستتت داده بود.. اون موقع چه مالی داشتتت وقتی پدر و  

با عموش         یادم میاد گفت  مادرش رو از زیراوار درش اوردن؟.. چطوری بزرت شتتتد؟ 

گوشتم پیچید که گفت همه نامادری ها بد نیستتن..     زندگی می کرد.. صتدای شتاهرخ تو  

مکل نامادری خودش.. مکل مامان فرشتتتته من..ولی امیرچی؟ همین نامادری خوب رو هم 

سره اس       ست منو درک کنه.. بابا بهن می گفت پ شت.. دیگه کی بهتر از اون می تون ندا

ا ستتوخت.. به و پاس.. دلم فشتترده شتتد..بیض راه گلوم رو گرفت.. دلم به ماک امیررضتت

ضا اومده         ماک خودم.. دماغم رو باال کشیدم.. مکور کسی رو تو اتاق مس کردم.. امیرر

بود.. داشت به قاب عکسی که تو دستم بود نگاه می کرد.. بیکم رو قورت دادم و گفتم:      

 ..معذرت می خوام نمی خواستم فکولی کنم

 ت و اروم به عکس نگاه میکنارم نشست و جعبه های پیتزا رو گذاشت زمین.. هنوز ساک

 ..کرد.. اروم گفت: درست دو روز قبل از زلزله شاهین این عکس رو ازمون گرفت
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 گفتم: یادته؟

 ..قاب عکس رو ازم گرفت و گفت: یه چیزایی.. بیشتر مامانم.. گاهی هم شکوفه رو

به دختر توی قاب عکس اشتتاره کرد و گفت: خواهرم.. هفت ستتالن بود.. ولی بابام رو  

 ..ه.. یادم نمیادن

یه جورایی... نه کامال ولی جنس   ..بیکتتم شتتدیدتر شتتد.. امیررضتتا رو درک می کردم   

شده بودم.. به نیم رخن نگاه       شنا  شنا بود.. یا الاقل این چند وقته باهاش ا مرفاش برام ا

شت... اینو از گلوش که باال و پایین می رفت می فهمیدم.. یه جوری    کردم.. اونم بیض دا

. امستتاس می کردم تو دنیا فقط یه نفر برای منه واونم امیررضتتاس.. ماال هرچقدر بودم.

به قوک بابا اس و پاس باشه.. امیررضا چیزی داشت که رامبد نداشت... متی شاهرخ هم       

شی بود         شتن... اونم مس ارام شنا بودم ندا شون ا شت.. هی  کدوم از ادمهایی که باها ندا

ند کرد و لبخند تلخی بهم زد... با لبخندش دیگه      که در کنارش داشتتتتم..ستتترش رو بل   

 ..نتونستم جلوی خودم رو بگیرم.. زدم زیر گریه

 امیررضا با شگفتی گفت: شهرزاد داری گریه می کنی؟

ضا بازوهام        شکام یکی یکی پایین اومدن..امیرر ستم جلوی گریه ام رو بگیرم.. ا نمی تون

 خاطر من گریه میکنی؟ رو گرفت و گفت: شهرزاد.. نگام کن ببینم...به

دستتت برد زیر چونه ام و ستترم رو اورد باال..دماغم رو باال کشتتیدم.. باز قطره ها اشتتک    

 ..چکیدن..با مهربونی اشکای منو پاک کرد و گفت: گریه نکن شهرزاد.. دلم میگیره

با این مرفن گریه ام شتتدت پیدا کرد..بی هوا دستتتام رو دور گردنن انداختم و بیلن  

لحظه شتتوکه موند و بعد اروم بیلم کرد و پشتتتم رو مالید... تو گوشتتم زمزمه    کردم. یه

 ...کرد: مگه بهت نمی گم گریه نکن

دماغم رو باال کشیدم و ازش جدا شدم.. دستی روی موهام کشید و گفت: مکال گرسنه ات 

 ..بودا.. االن با این گرسنگی سردرد هم می گیری

 ..ده.. می تونی بخوری یا تو فر گرمن کنمجعبه پیتزا رو برداشت و گفت: سرد ش
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 ..جعبه رو ازش گرفتم و گفتم: نه بده... همینجورین خوشمزه اس

امیررضا رفت بیرون و با دوتا لیوان پر از یخ برگشت..پایین تخت روی زمین نشست و       

 برام نوشابه ریخت.. گفتم: نارامت نمیشی تو اتاق خوابت غذا بخوریم؟

 ..و گفت: نه بابا بی خیاکسرش رو باال انداخت 

صدای زنگ موبایلم بلند شد.. امیررضا کیفم رو داد دستم..موبایلم رو از توش دراوردم..  

 .اممد بود..تماس رو برقرار کردم و گفتم: سالم اممد

 اممد: سالم شهرزاد خوبی؟

 من: ممنون تو خوبی؟

شگاه معماری بر  شه.. امروز از   اممد: منم خوبم.. زنگ زدم بگم پس فردا یه نمای گزار می

 استاد بزرگمهر شنیدم.. قرار گذاشتیم بریم.. تو هم هستی؟

 کمی فکر کردم و گفتم: پس فردا میشه دوشنبه.. من کالس دارم..ساعت چند میریم؟

اممد: بعد از رهر.. بی خیاک کالس بابا.. دو دره کن.. نمی دونی چه نمایشتتتگاه بامالیه...              

 ..ی کننکلی شرکت خارجی توش شرکت م

 ..با خنده گفتم: امتیاج به دودره کردن نیست.. بعدازرهرم خالیه.. متما میام

 ...اممد: پس هستی دیگه.. رو عروسکتم مساب می کنما

 من: باشه مساب کن.. راستی اممد ماک سینا چطوره؟ مرخص شد؟

 ..اممد: اره مرخص شد.. مالشم خوبه.. باید استرامت کنه دیگه

 ..و گفتم: باشه مرسی.. تا پس فردانفس عمیقی کشیدم 

 اممد: باااااااااای

 تلفن رو کنارم گذاشتم..امیررضا لقمه اش رو قورت داد و گفت: مالن چطوره؟

 ..من: خوبه.. مرخص شده

 نفس رو داد بیرون..گفتم: امیررضا.. کی می خوای بری پین من طاهره؟

 ..امیررضا سرش رو تکون داد و زیرلن گفت: می رم



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

190 

 

گه   مالم خیلی بهتر    دی عد از پیتزا  چیزی نگفتم.. در ستتتکوت پیتزامون رو خوردیم.. ب

شتتد..به ستتاعتم نگاه کردم..دیگه چهار بود..می خواستتتم برم خونه.. پاشتتدم و مانتوم رو 

 پوشیدم..امیررضا: می خوای بری؟

 ..گفتم: اره دیگه.. برم.. امروزم خیلی اذیتت کردم

ه خرده دیگه بمون مالت بهتر بشتته..هنوز رنگ پریده  امیررضتتا: نه چه اذیتی.. می گم ی

 ..ای

 ..گفتم: نه خوبم.. برم خونه.. هوا زود تاریک می شه.. تا برسم می شه شن

 ..امیر: باشه پس تا یه جایی باهات میام و بعد برمی گردم

چیزی نگفتم.. به نظرم این بهترم بود.. از در خونه که خارج شتتدیم امستتاس کردم نگاه  

امیررضا به پراید زرشکیه که کنار کوچه پارک شده بود.. منم نگاه کردم.. هیشکی   خیره 

 داخلن نبود

درماشتتین رو بستتتم و کلید ریموت رو زدم.. بنفشتته نگاهی به دور واطرافن انداخت و    

کن و قوزی به بدنن داد.. اممد بهن چشتتتم غره ای رفت و گفت: اینجا جای اینجور         

 کاراس؟

 ..عشقم می کشه بنفشه بی توجه گفت:

سر از کارشون درنیاوردم..بنفشه اگه اممد رو       با تعجن بهشون نگاه کردم.. اخرش هم 

شون         شین نیما اومده بودن پیدا شت چرا اینجوری می کرد؟ بچه هایی که با ما دوست دا

شتتد.. به خاطر شتتلوغی نمایشتتگاه پیدا کردن جای پارک متی تو پارکینگ خیلی ستتخت  

شد  15بود..  شدیم یه جا و با هم رفتیم داخل       نفری می  شین دقیقا..جمع  سه تا ما یم.. با 

نمایشتتگاه.. داخل نمایشتتگاه همهمه ای بود بیا و ببین.. با ترس از اینکه هم رو گم نکنیم  

درب ورودی اوک منتظر هم باشیم..بچه ها چند دسته شدن و به     7قرار شد راس ساعت   

و بنفشه و اممد و ستاره بود.. جای سینا خالی   راه افتادیم.. دسته ما مکل همیشه شامل من

بود.. برای من بیشتر..جای خالین یه جورایی منو می ترسوند.. بین غرفه ها می گشتیم..  
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صال جلوی      شلوغ بود..چند بار پای منو لگد کردن.. ا با اینکه روز اوک بود ولی فوق العاده 

ی از غرفه های خارجی بود..  غرفه ها مخصتتوصتتا غرفه های خارجی غلیله بود.. جلوی یک

سین            شه ..وای صدا زدم: بنف سم..  شون بر سریع رفتم که به از بچه ها عقن افتاده بودم.. 

 ..بابا منم بیام

سریع برگشتم و با اخم به ادمی           شتم به بچه ها می رسیدم که دستی منو نگه داشت..  دا

شلوار       شاهرخ بود.. با کت و  ست منو گرفته بود نگاه کردم..  سی و پیراهنی ی که د ه طو

خرده روشتتنتر از کت و شتتلوارش.. با دیدنم لبخندی زد.. دستتتم رو وک کردم و گفت:    

 ..معذرت می خوام مهندس.. چند بار صداتون زدم نشنیدید

سریع خودم رو جمع کردم و گفتم: شما ببخشید اقای کبیری.. معذرت می خوام صداتون  

 ..رو نشنیدیم

. وقتی هم که لبخند می زد خمارتر میشتتد.. گفت: با این چشتتماش مکل اونروز خمار بود.

 ..سروصدا معلومه که نباید بشنوید

 بعد به بچه ها نگاه کرد و گفت: با دوستاتون اومدید؟

 ..گفتم: بله

و به سمت بچه ها برگشتم.. بنفشه و ستاره قیافه شون دیدنی بود..با چشماشون داشتن            

پ شتتاهرخ بود.. مب االنصتتاف شتتاهرخ از هر  شتتاهرخ رو می خوردن.. اممد هم محو تی

شون کردم: اقای کبیری        سمت من اومدن.. معرفی  سرتر بود.. بچه ها به  لحاظ از رامبد 

ستاره و اممد هستن.. همکالسی ها و دوستای من... بچه ها ایشون اقای            ایشون بنفشه..

 ...کبیری هستن

. مب هم داشت..خود من  شاهرخ باهاشون دست داد.. ستاره رسما داشت غن می کرد..      

شبی که مهمونشون بودم خیلی تحت تانیر شاهرخ بودم.. شاهرخ: دوست داریداز غرفه        

 ما هم دیدن کنین؟

 ..من: البته
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سقلمه         شه  شون راهنمایی کرد.. یه غرفه بزرت خارجی.. بنف شاهرخ ما رو به غرفه خود

 ای به پهلوم زد و گفت: االغییغ.. اینو از کجا تور کردی؟

شه..چته تو..         با  شنوه بهن نگاه کردم.. گفتم: بنف شه رو ب صدای بنف ترس از اینکه مبادا 

 ..پسر دوست باباس

ستتتاره از طرف دیگه اوار شتتد روی ستترم و گفت: جدی؟ چند ستتالشتته؟ خونه داره؟      

 ماشینن چیه؟

با چشتتتمای گرد رو به ستتتتاره گفتم: تو رو خدا.. ابروریزی نکن.. ما با اینا رودرواستتتی          

 ..مداری

شه..          شتم ذهنیتن در مورد من خراب ب ست ندا شی گفت.. برام مهم نبود.. دو ستاره ای

وارد غرفه شدیم..شاهرخ به نشستن دعوتمون کرد.. داخل غرفه پر از پوستر و عکس و       

 ..ماکت بود.. دهن همه مون باز مونده بود.. چه پروژه های بزرگی

 ستاره: همه این پروژه ها ماک شرکت شما بوده؟

 ..شاهرخ لبخندی به ستاره زد و گفت: بله.. همه اش

 ..اممد: شرکتتون خیلی باید مطرح باشه که تو پروژه های خارجی شرکت می کنه

شتتاهرخ پاشتتو انداخت رو پاش و گفت: در واقع شتترکت ما یه شتترکت خارجیه.. برای    

 ..همین نمایشگاه به ایران اومدم

خونده. دانشتتتگاه بریتین کلمبیا.. پس ایران      تازه یادم افتاد.. می گفت تو کانادا درس       

 زندگی نمی کنه.. گفتم: از کانادا شرکت کردین؟

 ..لبخندی زد و گفت: بله

با اینکه به ستتتتاره نگاه نمی کردم ولی مطمئن بودم که االن غن کرده.. به زور جلوی           

  :خنده خودم رو گرفته بودم.. مرد میانستتالی بهمون نزدیک شتتد و رو به شتتاهرخ گفت  

 اقای دکتر یه لحظه تشریف میارید؟

 ..شاهرخ: بله.. با اجازه
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شه       شد و چهارجفت چشم گرد اندازه دین ماهواره بدرقه اش کردن.. بنف از جاش بلند 

 با همون چشمای گرد گفت: دکتره؟

 ..با ناباوری گفتم: من فکر می کردم برادرش دکتره

کتر  گفت دکتر.. فقط به پزشکا که د  ستاره با طعنه گفت: خله.. متما دکترا داره که بهن 

 ..نمی گن

 ..بنفشه خندید و من لبم رو گزیدم... چه سوتی داده بودم

 ..اممد سریع گفت: بچه ها تنور داغه نونو بچسبونین

 ..چشم غره ای بهن رفتم و گفتم: اممد

ما خیلی در مورد معماری                یارو مت با این  با اممد خندید وگفت: چی می گی منحرف.. 

 ..ه.. یه خرده ازش اطالعات و ایده بگیرید..همینمالیش

وای راس می گفت.. چند شتتن پین به فکر خودم رستتید یه چیزایی ازش ب رستتم ولی    

صحبت کردن..هرچند به نظر مامان         سط مهمونی از کار  شه و شاید بی ادبی با فکر کردم 

صحبت می کنن مهمونی و غیرمهمونی هم نداره..د    شه درمورد کار  شتیم می  اقایون همی ا

زدیم تو سرو کله هم می زدیم که کی ازش بخواد یه خرده مقاله و اطالعات در اختیار ما  

بزاره... هر چیزی رو که در اختیار هر کسی نمی زاشتن.. اونم یه شرکت خارجی... متی      

شاهرخ        شنای  شه من ا شتن من بگم بهتره چون هرچی با توی اینترنت. بچه ها اعتقاد دا

نداشتم شاهرخ فکر کنه با یه شن اشنایی و فوقن یه رقص کوتاه دارم بودم ولی دوست 

ازش به نفع خودم استتتفاده می کنم.. با بهانه هایی مکل خجالت می کشتتم و اوک پیشتتنهاد  

اممد بود ستتتعی کردم بندازم گردن اممد که شتتتاهرخ اومد پین ما... به امترامن از          

معذرت می خوام که تنهاتون     جامون بلند شتتتدیم شتتتاهرخ جلومون ایستتتتاد و گفت:       

 ..گذاشتم.. فکر می کنم اینا به دردتون بخوره
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همزمان چشتتمای هر چهارنفرمون به ستتمت دستتتاش رفت.. چندتا ستتی دی و پوشتته تو 

سیاهن            شمای خمار  سمت من گرفته بود.. نگاه پرسشگرم رو به چ ستاش بود که به  د

 دوختم و گفتم: اینا چیا اقای دکتر؟

ال شتتدم اقای دکتر؟.. هیچی.. چندتا مقاله و نقشتته اش.. البته نقشتته ها خندید و گفت: ما

ستتاده ولی در عین ماک خیلی خالقانه اس.. من اجازه ندارم نقشتته های خیلی پیشتترفته    

 ...بهتون بدم ولی همین ها هم خیلی بدردتون می خوره

 ..با لبخند ازش گرفتم و گفتم: ممنون.. شما خیلی به ما لطف دارید

و گفت: خواهن می کنم.. البته چند تا از مقاله ها به زبان فرانستتته اس.. مترجم             خندید  

 خوب سراغ دارید؟

 ..ستاره زود خودشو انداخت وسط و گفت: خواهر من فرانسه خونده

 ..شاهرخ لبخندی زد و گفت: خوب پس این مشکلم مل شد

سیا          شتم به چشمای  ست دا شاهرخ بودم دو ستم چرا تا وقتی با  م..  هن نگاه کننمی دون

یه طوری بود که ادم دوستتتت داشتتتت همینجوری نگاش کنه... گفتم: نمی دونم چطوری  

 ..ازتون تشکر بکنم

 ..شاهرخ: خواهن می کنم..کاری نکردم...خوب هم شد که شما رو اینجا دیدم

 گفتم: چطور؟

  ..شاهرخ: دارم پنج شنبه برمیگردم کانادا

 ..وبی داشته باشیدگفتم: اوه که اینطور.. باشه.. سفر خ

شما بچه ها.. امیدوارم موفب           شدم.. و همینطور  شوقت  شناییتون خو شاهرخ: ممنون..از ا

 ..باشید

سرت گفت: میف می ره کانادا.. ای        ستاره با م شکر کردیم و از غرفه اومدیم بیرون.. ت

 کاش شماره ای ایمیلی چیزی بهن می دادیم...بازم میاد ایران شهرزاد؟

 ...ی دونمگفتم: من چه م
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کمی تو نمایشگاه چرخ زدیم..خیلی نمایشگاه خوبی بود.. سالن اوک رو تموم کرده نکرده  

شتیم به محل قرارمون با بچه ها... فقط چندتا از بچه ها از دیدن       شد.. برگ ساعت هفت 

شه ها ذوق کردن.. بقیه زیاد راغن نبودن... به طرف پارکینگ رفتیم که موبایلم زنگ    نق

 ..ضا بود.. گوشی رو برداشتمزد.. امیرر

 ..من: سالم امیررضا

 امیررضا: سالم خوبی؟..کجایی؟

 من: تو نمایشگاه.. کاری داشتی؟

 امیررضا مکطرب گفت: فردا کالس داری؟ صبح زود؟

 فکری کردم و گفتم: اره.. چطور؟

 ...امیررضا: من میام دنبالت باشه؟ ماشینتو بیرون نبر

 من: طوری شده؟

 ..می گم ..صبح منتظر تماسم باشامیررضا: بهت 

تلفن رو قطع کرد.. تعجن کردم..تا صتتبح خودم رو خوردم.. چی شتتده بود که امیررضتتا   

انقدر مکتتطرب بود.. صتتبح ستتریع ماضتتر شتتدم و از خونه اومدم بیرون.. امیر گفته بود  

 .ماشین رو بیرون نبرم.. موبایلم زنگ زد.. خودش بود.. جواب دادم: سالم

 ری میای؟امیررضا: دا

 ..گفتم: اره االن جلوی خونه ام

 ...امیررضا: باشه.. بیا سر کوچه تون.. من توماشینمم

شین.. موهاش به           شستم تو ما ضا برام چراغ داد.. رفتم و ن سر کوچه امیرر سیدم  وقتی ر

هم ریخته بود.. یه بلوز استین بلند زرشکی تنن بود با شلوار جین.. سالم دادم.. زیرلبی      

گاه می کردم.. کمی اخم داشتتتت.کمی هم     جوابم رو  به نیمرخن ن داد و مرکت کرد.. 

 رنگ پریده بود.پرسیدم: امیررضا چی شده؟
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ستم            شتم تا خوا ستی که رو دنده بود گذا ساعد د ستم رو اروم رو  شنیدم د چون جوابی ن

شیدم..          ستم رو عقن ک شده دوباره برق منو گرفت.. هینی گفتم و د سم چی  دوباره ب ر

 نیم نگاهی به من انداخت و گفت: چی شد؟ امیررضا

که اولن منو می گرفت.. دستتتت         باره همون جوری شتتتده بودم.. همون برقی بود  دو

امیررضا خونی بود؟ پس متما یه اتفاقی افتاده بود.. امیررضا گوشه خیابون نگه داشت و      

 پرسید: چی شده شهرزاد؟

ذاشتم. دوباره همون جریان   باید می فهمیدم چی شده.. سریع دستم رو روی ساعدش گ     

 ..برق ولی اینبار دستم رو وک نکردم.. دوباره چشمام رو هم افتاد... همون نور زرد

با تکون دستتتی چشتتمام رو باز کردم.. نفس نفس می زدم..امستتاس می کردم قلبم می   

خواد از سینه ام بیرون بزنه.. از چیزی که دیده بودم داشتم می مردم... چشمای نگران و    

از پرسن امیررضا بهم خیره شده بود.. بازوهام رو گفته بود.. گفت:چرا یهو اینجوری   پر

 ..شدی شهرزاد.. تو یه روز منو سکته می دی

جدی سکته اش می دادم؟... بیشتر مواقعی که باهم بودیم یه اتفاقی افتاده بود.. ولی فکر  

ررضا خیره شده بودم..    من االن پی چیزی بود که دیدم.. با چشمهای گشاد به صورت امی   

 ..زبونم بند اومده بود..امیررضا بیشتر تکونم داد و گفت: شهرزاد.. اخه یه مرفی بزن

 با صدای خفه گفتم: تو با اون پسرا دعوا کردی؟

 ...اینبار نوبت چشمای امیررضا بود که گرد بشه.. گفت: چی؟ نه

سارتی به خودم دا      شو از دور بازوهام باز کرد.. ج ستا دو گفتم: دروغ نگو.. دیدم.. اروم د

  ..دیدم که با همون پسرا دعوا می کردی.. چاقو کشید رو دستت

 امیررضا اب دهنشو قورت داد و گفت: چی می گی؟ خیاالتی شدی؟

 با عصبانیت گفتم: خیاالتی شدم؟

تا بخواد به خودش بجنبه استتتین دستتتن رو زدم باال.. تا ارنج باند پیچی شتتده بود.. رد  

نگی روی باند وجود داشتتت..با صتتدای بلند گفتم: اینهاش.. اینا خیاالته؟... می  خون کمر
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شرت زرد تنن بود؟.. اونی که با      ستت تی  شید رو د خوای بهت بگم اونی که که چاقو ک

مشتتت می زد تو شتتیکمت یه جای بخیه رو گونه اش داشتتت؟.. یه زنجیر کلفت هم دور  

 گردنن بود؟... بازم بگم؟

لید..گفتم: مدس می زدم.. مدس می زدم که باید یه طوری شده باشه..   امیر چشماشو ما  

یه مزاممت که انقدر گانگستتتتر بازی نداشتتتت منو اونجوری قبض روح کردی.. االنم که 

 اینجوری.. واسه چی باید بیان سراغ تو هان؟ چی رو داری از من مخفی می کنی؟

 ..دامیررضا: خودمم نمی دونم.. باورم نمیشه.. وای شهرزا

صورتن رو هم رفت.. بی توجه بهن داد گفتم:           سینه اش.. سه  سر خورد رو قف ستن  د

 ...باید بگی امیررضا بگو چی شده

امیررضا شیشه رو داد پایین ..تازه متوجه رنگ پریده اش شدم.. پشیمون شدم که انقدر        

 داد زدم.. اروم گفتم: امیر.. چرا اینطوری شدی؟ مالت خوبه؟

 ...عمیقی بکشه.. گفت: طوریم نیست فقط یه خرده نفسم سنگینه امیر سعی کردم نفس

بعد به ستتمت من برگشتتت و گفت: طوری نیستتت شتتهرزاد.. به خدا طوری نیستتت..فقط  

 ....فقط

 تکه کاغذی از جیبن دراورد و بهم داد..گفتم: این چیه؟

 امیر: ادرس الله.. مگه ازم نمی خواستین؟

اصتتتال به درک.. به من چه که قاتلن پیدا می شتتتد یا نمی          اوه اره.. الله.. یادم رفته بود..    

شهرزاد.. تو رو خدا موارن خودت باش.. نمی         ضا منو به خودم اورد:  صدای امیرر شد...

 ..دونم اینا کی بودن.. ولی

 شروع کرد به سرفه کردن.. گفتم: سرما خوردی؟

 ..سرفه اش قطع شد و گفت: نه بی خیاک.. خوبم

 رضا بهم بگو.. تو چرا این چند وقته اینجوری شدی؟گفتم: ولی چی؟.. امیر
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سه.. ولی قوک داده      ضا یه جوری بهم نگاه کرد.. مکل اینکه می خواد بگه ولی می تر امیرر

 ..نگه.. ولی نمی تونه.. گفتم: بگو دیگه

 ...امیررضا: این که من بگم کی بودن دردی دوا نمی کنه... فقط باید موارن خودت باشی

 ...شدم.. گفتم: نه باید بگی.. باید بدونمدوباره عصبی 

 ..امیررضا عصبی نگام کرد و گفت: اونا فکر می کردن تو تیرتایی

 چشمام گشاد شد.. گفتم: چی؟

ستی.. تو     ضا: نمی دونم از طرف کی اومدن.. چرا این فکر رو کردن.. تو که تیرتا نی امیرر

.. من نمی دونم.. اونا فکر می که از دک اتین بیرون نیومدی.. تو که استتمت باران نیستتت

کردن.. برای همین دنباک من.. اون روز که ناهار رفتیم بیرون.. اونا رو که دیدم فهمیدم           

واستتته چی اومدن.. واستتته همین ازت خواستتتتم یهو اونجوری گانگستتتتری فرار کنیم..   

 ..نبردمت بیمارستان که یهو می فهمن.. بردمت خونه خودم

سه چی فکر کردن من تیرتام؟.. تواز کجا فهمیدی اونا اینطوری  با صدای خفه ای گفتم: وا

 فکر می کنن؟

شا         سی.. من چه می دونم چرا این فکر رو کردن..فقط خواه سواک می پر ضا: ایقدر  امیرر

 ...موارن خودت باش... هرچند.. دیگه دنبالمون نیستن

ست         ساعتم انداختم.. در شه.. نگاهی به  شت ب سعی کرد نفس عمیب دیگه ای بک ود..  ه

صال چرا             ستن؟... ا صندلی وا رفتم.. دنبالمون نی شگاه.. رو  شتم برم دان صله دیگه ندا مو

صال از کجا اومده       شده بود که فکر کنن من تیرتام؟ ا شن؟.. چی باعخ  باید دنباک تیرتا با

 ..بودن.. امیررضا: دانشگاهت دیر شد شهرزاد

 ..گفتم: ولن کن.. موصله شو ندارم

 خوردی؟امیر: صبحونه 
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شتم          ستارت ماشین اومد و بعد مرکت کرد..دا سرم رو تکون دادم که یعنی نه.. صدای ا

یه چیزی            نه نخوردم.. بریم  که امیررضتتتا گفت: منم صتتتبحو گاه می کردم  به بیرون ن

 ..بخوریم

جلوی یه هتل نگه داشت و وارد شدیم..امیررضا صبحانه مفصلی سفارش داد.. تازه وقتی        

تو دماغم پیچید فهمیدم چقدر گرستتنه ام..هر دومون اروم شتتروع    بوی تخم مرغ نیمرو

کردیم به خوردن.. امیررضتتا گفت: من از دوستتتم که خبرنگار بود پرستتیدم.. هنوز قاتل  

 ..الله پیدا نشده

یافه اش اومد جلوی             به فنجون چاییم خیره شتتتدم... ق به زور قورت دادم و  لقمه ام رو 

. از دستتت اون نامرد..لقمه ای که امیررضتتا به چشتتمم.. چطوری داشتتت کتک می خورد.

طرفم گرفته بود رو از دستتتن گرفتم و توی دهنم گذاشتتتم..امیررضتتا گفت: می خوای   

 بری خونه شون؟

 ..سرم رو اروم تکون دادم...امیررضا گفت: منم باهات میام

 گفتم: می دونی چرا الله رو دزدیده بودن؟

باش دکتر مرودشتتتتیه... گویا از دانشتتتمندای  امیررضتتتا جرعه ای چایی خورد و گفت: با

ضوع چیه ولی گویا الله رو دزدیده بودن که دکتر      سته ای.. دقیقا نمی دونم مو فیزیک ه

 ..چند تا از اطالعات پروژه ای که با چند نفر دیگه روش کار می کردن لو بده.. که نمیده

بود؟ کار پدرش؟ وطن  تو دلم گفتم و دخترش می میره.. الله بیچاره.. قربانی چی شتتتده

دوستتتتی پدرش؟ خودخواهی پدرش؟ بابای من با من اینکار رو می کرد... ترس عجیبی        

شب من بود.. مگه بابای الله        شست.. بابا عمرا با من این کار رو نمی کرد.. بابا عا تو دلم ن

عاشتتقن نبود؟..یعنی االن چه مالی بود که قاتل دخترش پیدا نشتتده بود.. االن فکر می  

د تقصیر اونه که دخترش رو کشتن.. یه لحظه بابام رو گذاشتم جای دکتر مرودشتی..      کر

دلم سوخت.. طاقت نداشتم.. برای من همه بابا ها فوق العاده بودن.. متی اگه مس وطن   
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پرستیشون به پدربودنشون غلبه کنه.. دستم مشت شد.. مهم نبود مرفم رو باور کنن یا        

 دادم.. به امیررضا گفتم: میشه االن بریم؟ نه... الاقل یه خط بهشون می

 امیررضا صاف سرجاش نشست و گفت: االن؟

 ..گفتم: اره... میشه؟ اگه کار داری نه

 ..امیررضا سریع گفت: نه نه.. کاری ندارم.. پاشو بریم

صتتبحانه امیررضتتا مستتاب کرد و باهم از در هتل بیرون اومدیم..پشتتیمون شتتدم.. انگ    

دن منو می ترستتتوند.. ولی یه چیزی منوبه جلو هل می داد... اجازه  دیوونه بودن و خل بو

ستم تا یه دسته گل بگیره.. زشت بود دست خالی          نمی داد مرفی بزنم.. از امیررضا خوا

بریم.. دست خالی بریم و تازه چی هم بگیم .تمام راه هتل تا خونه دکتر مرودشتی رو تو   

 ه..ادرس رو بده ببینم درسته؟سکوت طی کردیم.. امیررضا: باید اونجا باش

 ..ادرس رو از کیفم دراوردم و بهن دادم.. گفت: اره درسته

 گفتم: ادرس که پین من بود..از کجا فهمیدی باید بیای اینجا؟

 ..امیررضا:از بس نگاش کرده بودم مفظ شده بودیم.. بیا بریم

ه ای  نیتی چهارطبقپیاده شدیم و امیررضا در ماشین رو قفل کرد.. به سمت ساختمون گرا

 رفتیم.. از ایفون معلوم بود که ساختمون دو وامدیه.. امیررضا: طبقه دوم وامد ب

 از ایفون معلوم بود که ساختمون دو وامدیه.. امیررضا: طبقه دوم وامد ب

ماال کدوم وامد ب بود؟.. امیررضتتتا زنگ زد.. دستتتتام یخ کرده بود.. ای کاش بشتتته         

تو دستم گرفته بودم.. االن ساقه گلها له می شد.. چه بوی     برگردیم. دسته گل رو محکم  

خوبی می دادن.. امیررضا زنگ زد.. همزمان قلن من شروع کرد به ت یدن.. نه بی خیاک..    

 ..من میخوام برگردم.. زنی جواب داد: بله

 امیررضا: سالم خانم.. منزک دکتر مرودشتی؟

 زن: بله شما؟



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

201 

 

سی     شد و یه مرد مدود  شلوار و کیف اداری اومد بیرون.     یهو در باز  ساله اومد با کت و 

 ..امیررضا: راستن خانم یه خرده توضیح دادنن سخته

 ..زن: صدرا جان.. ببین این اقا کی هستن

 .منظور خانم به مردی بود که از درخونه خارج شد.. با اخم به ما گفت: امرتون؟

 ..ستن مااالن باید چه جوابی می دادیم؟.. امیررضا گفت: خوب را

اخم مرد غلیظ تر شد... بیشتر پشیمون شدم.. ای کاش نمی اومدیم.. اب دهنم رو قورت  

 ...دادم و گفتم: من بهشتیان هستم.. شهرزاد بهشتیان

 ..مرد به فکر فرو رفت و گفت: ببخشید.. به جا نیاوردم

 ..مبگدسته گل رو تو دستم جابه جا کردم و گفتم: خوب.. راستن من با الله.. چطور 

 اخمهای مرد بازشد و گفت: دوستن بودید؟

 ..دوست؟.. موهام رو به زیر مقنعه ام فرستادم و گفتم: نه .. دوستشون نبودم.. راستن

مرد منتظر داشتتتت نگامون می کرد.. اصتتتال کی بود؟ امیررضتتتا به کمکم اومد و گفت:       

 ..ودببخشید.. راستن ماشینی که با خانم الله تصادف کرد ماشین شهرزاد ب

به وضتتوح دیدم مردی که استتمن صتتدرا بود وا رفت.. اب دهنم رو قورت دادم.. نفس    

عمیقی کشتتید.. هنگ کرده بود..امیررضتتا ادامه داد: اگه بدموقع مزامم شتتدیم می تونیم  

 بریم.. ولی شهرزاد اصرار داشت که خانواده رو ببینه

 ..ایید توصدرا دست اچه بود... به زور گفت: نه خواهن می کنم.. بفرم

کلید رو از جیبن دراورد و در رو باز کرد..پشتتتت ستتترش وارد ستتتاختمان شتتتدیم.. تو 

 ..سکوت به سمت اسانسور رفت و درش رو باز کرد و گفت: بفرمایید

پشیمون بودم بدجوری..امیررضا هم کمی رنگ پریده بود.. سوار اسانسور شدیم.. صدرا        

ادر بقه دوم ایستاد اروم گفت: ببخشید.. م  تقریبا هیچی نمی گفت.. فقط وقتی اسانسور ط  

 ..من یه خرده ناخوش امواک هستن.. متوجه که هستین

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: بله البته
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 ..در یکی از وامدها رو باز کرد و باصدای بلند گفت: ماج خانم.. مادر.. مهمون داری

ا نگاه کردم.. مالن  امستتتاس کردم دارم غن میکنم.. زانوهام می لرزیدن..به امیررضتتت

بهتر از من نبود.. اروم دستن رو گرفتم..دستاش سرد بود.. دستم رو فشار خفیفی داد و  

 ..چشماش رو رو هم فشار داد...باصدای صدرا به خودم اومدم..گفت: بفرمایید تو

صدمتری..با یه       شدیم.. یه خونه مدود  شامون رو جلوی خونه دراوردیم و وارد خونه  کف

یک وارد خونه میشتتدیم.. ستتمت چ مون یه هاک کوچیک و پذیرایی بود و   راهروی کوچ

سمت چپ هم اتاقها و اش زخونه.. گوشه هاک تلویزیون اک سی دی گذاشته بودن.. دورتا   

دور هاک یه دستتت رامتی ستتاده کرم قهوه ای بود و تو پذیرایی یه دستتت مبل ستتلطنتی   

 کامال از راهر خونه می شد فهمید کهشیری رنگ ساده.. نصف بیشتر هاک کتابخونه بود.. 

  ..خونه یه ادم تحصیل کرده اس

 ..صدرا ما رو به نشستن دعوت کرد و گفت: بفرمایید تو پذیرایی

 ..گفتم: مزامم نمی شیم.. همینجا خوبه

 ..صدرا: نه خواهن می کنم بفرمایید..االن مادر میان

و  ه روی یه میز گرد کوچولرفتیم تو پذیرایی نشتتتستتتتیم.. چشتتتمم به عکس الله افتاد ک

شت              شکی بود... دا شه عکس یه روبان م صورتی.. گو سفید و  سری گل گلی  بود..با رو

مستقیم به من نگاه می کرد.. جلوی عکسن چندتا شمع و یه گلدون گل بود.. صدرا رد      

نگاه من رو به عکس گرفت و چیزی نگفت.. همون موقع یه خانم با چادر نماز ستتتفید             

یی.. دیگه مالم داشتتت واقعا بد میشتتد..مادرش بود.. صتتورتن رو محکم   اومد تو پذیرا

گرفته بود.. از جامون بلند شتتتدیم.. زیرلبی ستتتالم دادم.. مادرش گفت: ستتتالم دخترم..  

 .خوبی ؟بفرمایید خواهن می کنم

 دسته گلی که ساقه اش رو له کرده بودم رو به سمتشون دراز کردم و گفتم: قابلی نداره

خندی که نمی دیدم ولی می دونستتتم روصتتورتشتته گفت: دستتتت درد نکنه   مادرش با لب

 .عزیزم
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دستن رو از زیر چادر دراز کرد و دسته گل رو گرفت ..و به صدرا داد.. صدرا دسته گل  

رو گذاشت توی گلدون کنار عکس الله..هنوز داشت به من لبخند می زد.. تو دلم گفتم:    

 ..اینجوری نگام نکن الله

ش به ستمتشتون برگشتتم..خانم مرودشتتی گفت: من هنوز شتما رو به جا       باصتدای مادر 

 ..نیاوردم دخترم

اب دهنم رو قورت دادم.. صدرا به فرش نگاه می کرد.. سعی کردم صدام نلرزه.. گفتم:      

 ...من بهشتیان هستم ماج خانم.. شهرزاد بهشتیان

ستتتمت مادرش  هنوز خانم مرودشتتتتی نشتتتناخته بود.. خدایا کمک کن.. صتتتدرا اروم به

 ..برگشت و گفت: مادرجان این خانم با الله تصادف کردن

معلوم بود به زور این توضتتتیح رو داده.. دیگه چ ه توضتتتیح دیگه ای می تونستتتت بده..  

ستم        شونه های خانم مرودشتی اروم می لرزید.. می دون سکوت عجیبی تو پذیرایی بود..

عذرت م        به ارومی گفتم: م نه..  یه می ک بد موقع مزامم   که داره گر ی خوام... می دونم 

شتتتدم.. باید زودتر می اومدم.. یا نمی دونم اصتتتال نمی اومدم.. نمی خواستتتتم نارامتتون  

  ..کنم

 ..خانم مرودشتی با صدای خفه ای گفت: نه دخترم.. اشکالی نداره

 ..دستماک کاغذی برداشت و اشکاش رو پاک کرد و گفت: من براتون چایی بیارم

 ..مت نکشید ماج خانم ما االن صبحانه خوردیمامیررضا: زم

 ..خانم مرودشتی از جاش بلند شد و گفت: می رسم خدمتتون

 ..و رفت.. صدرا سرش رو بلند کرد و رو به ما گفت: پدر و مادرتون تشریف اورده بودن

 چشمام گرد شد.. گفتم: پدر و مادر من؟

اک مستتتاعدی ندارید... من بابت این صتتتدرا: بله.. فکر کنم بعد از ختم الله بود.. گفتن م

  ..مسئله خیلی متاسفم

 ..زیرلن گفتم: نه خواهن می کنم.. من متاسفم
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خانم مرودشتی با سینی چای اومد..صدرا سینی رو ازش گرفت و بهمون تعارف کرد.. یه     

فنجون چای برداشتم و رو میز گذاشتم.. خانم مرودشتی بهم لبخند زد..سرم رو انداختم      

غم و غصه سنگین متی از تو چشماش هم معلوم بود..چرا هی  مرفی برای گفتن   پایین..

پیدا نمی کنم.. باید بگم؟ چطوری ستتر صتتحبت رو باز کنم..که خانم مرودشتتتی شتتروع   

 ..کرد: پدرومادرتون گفتن مالت خوب نیست

 ..اروم گفتم:من اصال اطالع نداشتم اومدن اینجا

 ..ام ..الله..هنوز اون نامرد رو پیدا نکردن خانم مرودشتی اهی کشید و گفت: بچه

دوباره ستترش افتاد پایین و شتتونه هاش لرزید.. صتتدرا ستتریع گفت: مادر.. چرا انقدر     

 ..خودتون رو عذاب میدید.. شما مالت خوب نیستا

خانم ...من نیومدم           گاه کردم و گفتم: خواهن می کنم  خانم مرودشتتتتی ن به  با نگرانی 

 ..اینجا که اذیتتون کنم

 ..خانم مرودشتی اشکاش رو پاک کرد و گفت: نه عزیزم.. نارامت نشدم

کمی دیگه به ستتکوت گذشتتت..با وجود مادرش چیزی نمی تونستتتم بگم..می ترستتیدم  

ضا نگاه کردم          ستم بگم..به امیرر صال چی می تون شه.. ا چیزی بگم و مادرش مالن بد ب

 ....صدرا: چایی تون سرد شد

شتم..ول  ستم.. به زور تلخین رو  میل به چایی ندا ی نخوردنن رو هم بی امترامی می دون

با قند تحمل کردم.. نفس عمیقی کشیدم.. به عکس الله خیره شدم.. الله معذرت که االن  

نمی تونم کمکت کنم.. هنوز صتتحنه کتک خوردنات جلوی چشتتممه..اب دهنم رو قورت 

 ..دادم و گفتم: خانم اگه اجازه بدید کم کم مرخص بشیم

 ..انم مرودشتی: کجا عزیزم؟.. هنوز تشریف داشتیخ

بلند شتتدم و بند کیفم رو انداختم روی شتتونه ام و گفتم: تا همینجاش هم کلی زممتتون   

 ..دادیم

 خانم مرودشتی بی هوا گفت: دوست داری اتاق الله رو ببینی؟
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از بیه لحظه خشک شدم.. معلوم بود صدرا هم ازاین پیشنهاد تعجن کرده چون با دهن      

 ...داشت مادرش رو تماشا می کرد..لبخند کجی زدم و گفتم: اگه اجازه بدید

خانم مرودشتی جلو رفت و من پشت سرش امیررضا هم دنبالمون اومد.. خانم مرودشتی  

با        تاق خودم کوچیکتر بود ولی خیلی  تاق کوچیکی شتتتدیم. از ا باز کرد و وارد ا در رو 

صورتی       شده بود. رو تختی  سمت     سلیقه چیده  سک قورباغه ای بود..  که روش یه عرو

راست کمد لباساش بود و سمت چپ میزتحریر و کام یوتر.. دیوار بین کام یوتر و تخت     

پر از قاب عکستتهای ریز و درشتتت از الله بود..امیررضتتا تو نیومد مبادا مادر الله معذب  

مم رو یکی چش باشه که عکسهای بی مجابشو ببینه.. داشتم عکسها رو تماشا میکردم که       

از عکستتها خیره موند.. خودش بود.. همون مرد بود.. کنار پدر الله ایستتتاده بود..نفستتم   

کند شتتتد..اب دهنم رو به ستتتختی قورت دادم. تو همون عکس الله هم بود..رو به خانم      

 مرودشتی پرسیدم: ببخشید این اقا کی هستن؟

 ..خوبیه خانم مرودشتی: یکی از دانشجوهای ارشد اکبر.. خیلی پسر

تو دلم پوزخندی زدم... چقدر هم خوب..هنوز مشتتتهاش به صتتورت الله جلوی چشتتمم   

 بود.. گفتم: ببخشید .. می تونم؟

 .خانم مرودشتی با شک گفت: بفرمایید

شک بهمون          صدرا هم با  شون دادم..  شتم و به امیررضا ن قاب عکس رو از رو دیوار بردا

 ..م: خودشه امیررضانگاه می کرد..مرد رو نشونن دادم و گفت

 صدرا سریع گفت: چی خودشه؟

 ..امیررضا گفت: راس میگی خودشه

 ..رو به صدرا گفت: این اقا رو ما شن تصادف دیدیم

شکان اونموقع رفته          شکان؟.. نه بابا... ا شد و گفت: امکان نداره.... ا صدرا گرد  شمای  چ

 ..بود انگلستان
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ا رو دیدم.. متی دقیقا یادمه چی پوشتتتیده        با اطمینان بیشتتتتری گفتم: نه مطمئنم این اق     

 ..بودن

 ...امیررضا: منم یادمه.. همین اقا برای شهرزاد اب اورد

 ..با دهن باز به امیررضا نگاه کردم.. امیررضا توضیح داد: وقتی بیهوش شدی

 ..خانم مرودشتی اومد پیشم ایستاد و گفت: صدرا جان

استتتت.. خود صتتتدرا کلی ستتتردرگم  لحنن طوری بود که انگار از صتتتدرا کمک می خو

  ..بود..اخرسر گفت: باید به پلیس خبر بدیم

 ..بعد رو به من گفت: میشه شماره تون رو داشته باشم؟

سرم رو تکون دادم..صدرا سریع کاغذ و قلمی اورد.. هم من و هم امیررضا شماره هامون  

شت گریه می کرد..      شتی دوباره دا شتیم.. پوفی کرد.. خانم مرود ی  صدرا با نارامت  رو نو

 ..گفت: مامان جان شما که باز دارید گریه می کنید.. بزارید ببینیم ماجرا از چه قرار بوده

 ..موبایلم زنگ خورد..از تو کیفم درش اوردم.. بنفشه بود.. جواب دادم: الو

صبحو جیم زدی کجا رفتی         سالاااااام جیگر طال.. کالس  شه از اونور اومد:  صدای بلند بنف

 ؟جیگر

 پوفی کردم.. این سر صبحی چقدر مالن خوب بود.. گفتم: چطور؟ کاری داشتی؟

بنفشتته با خنده گفت: اخبار برات دارم توپ... دانشتتگاه نمیای امروز؟ پشتتت تلفن نمی    

 ..تونم بهت بگم

 ..بی موصله گفتم: نه فکر نکنم

 بنفشه: چیه؟ چرا بی موصله ای؟

 ..گفتم: نه ...هیچی.. بعدا بهت می گم

 ..نفشه با خنده گفت: باشه.. تا بعدب

ضا گفت: ممنون که بهمون          صدرا رو به امیرر شتم.. شی رو قطع کردم و تو کیفم گذا گو

 ..خبر دادید... متما باهاتون تماس می گیریم
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این یعنی خدامافظ.. به طرف خانم مرودشتی رفتم و ازش خدامافظی کردم.. روی تخت  

. اروم گفت:  یدم.ب.و.س.یا الله شبیهن بود.. صورتن رو الله نشسته بود....شبیه الله بود.

خدایی بود که تو امروز اومدی دخترم.. همین دیشتتن نذر کرده بودم یه خبری بشتته..از  

 ...کسی که الله رو

سی که بود الله دیگه برنمی        شه.. قاتلن هر ک ست نارامت با بیلن کردم..دلم نمی خوا

ی دک ادم ستتتاکت میشتتتد و ازش خدامافظی     گشتتتت..ولی باز با پیدا کردن اون مرد کم   

سور            سان سوار ا ضا بدجوری تو فکر بود.. شدیم... امیرر ضا از خونه خارج  کردم..با امیرر

 شدیم.. گفتم: امیر چی شده؟

 ..امیر: خیلی عجیبه

 گفتم: چی عجیبه؟

باهامون تماس میگیرن؟           به همین زودی قبوک کردن؟.. گفتن  باال و گفت: ابروشتتتو داد 

 ..هخیلی عجیب

 ..گفتم: یعنی

 ..امیررضا سرش رو تکون داد و گفت: بی خیاک.. من خیلی دارم پین داوری می کنم

چیزی نگفتم.. امیررضا نفس عمیب دیگه ای کشید.. از اسانسور بیرون اومدیم..امیررضا        

به طرف شتتیر گوشتته پارکینگ رفت و صتتورتن رو شتتستتت.. با نگرانی گفتم: امیررضتتا  

 مالت خوبه؟

اره.. نمی دونم چرا چند وقته این معده ام بازی دراوره.. روانم رو ریخته به         امیررضتتتا:

 ..هم

 گفتم: چرا؟ مگه چی میشی؟

امیررضا شیر اب رو بست و گفت: تا یه چیزی می خورم زود سنگین می شه.. نفسم باال         

 ..نمیاد.. معده امم بدجوری درد می گیره

 ..یمگفتم: خوب یه دکتر برو.. اصال بیا االن بر
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 ..امیررضا نگاهی به ساعتن کرد و گفت: نه االن که نمی تونم. باید برم دفتر روزنامه

کمکن کردم از جاش بلند باشتته..دستتتم رو انداختم زیر بازوش.. لبخندی زد و باهم از   

ساچه نمی           سرم به بازوش تکیه داده بودم.. بوی ور شدیم.. نامحسوس  ساختمان خارج 

رفتم ازش..با ماشین رسیدیم و سوار شدیم.. گفتم: منو تادم  داد ولی عجین ارامن می گ

 ..مترو برسون و برو.. خودم میرم

 ..امیررضا سرش رو تکون داد و گفت: نه می رسونمت

 ..گفتم: تا بخوای منو ببری و برسونی و بعدش بگردی میشه غروب.. خودم میرم

 شتدم امیررضتا گفت: راستتی    امیررضتا با اکراه قبوک کرد.. وقتی دم ایستتگاه مترو پیاده  

 ..شهرزاد

 ..به طرفن برگشتم و گفتم: بله

امیررضتتتا: یه روز قرار بزاریم بریم برای خونه یه کاغذ دیواری انتخاب کن.. می خوام         

 .دستی به سرو روی خونه بکشم

 گفتم: من کاغذ دیواری انتخاب کنم؟

 ..امیررضا با لبخند گفت: اره.. می خوام به سلیقه تو باشه

بخندی زدم و ستترم رو تکون دادم ..رفتم تو ایستتتگاه.. مکل همیشتته شتتلوغ بود.. زیاد   ل

عادت به مترو نداشتتتتم.. بعد از خریدن بلیط چند باری مستتتیرم رو چک کردم.. بعد از            

مترو هم مجبور بودم یه مستتیری رو با تاکستتی برم.. با هر ضتترب و زوری بود خودم رو 

مامان خونه نبود..        باستتتام رو از تنم      رستتتوندم خونه..  نداختم و ل کیفم رو گوشتتته ای ا

 ..دراوردم.. افتادم رو تختم.. فقط دوست داشتم بخوابم

* 

شت خفه ام           سمت گلوم..ولی باز یه چیز نامرئی دا ستم رو بردم  شدم..د شتم خفه می  دا

شتم به         شد..افتادم روی زمین.. دا شم ولی نمی  سعی می کردم نفس بک می کرد..همن 

دم که یهو نفستتم ازاد شتتد.. نفس پر صتتدایی کشتتیدم.. به ستترفه افتاده    خودم می پیچی
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بودم..سعی می کردم نفسهای عمیب بکشم که کمبود اکسیژنم جبران بشه.. اروم از جام        

باز همونجا بود... همونجای           به دور و اطراف کردم..خشتتتکم زد..  بلند شتتتدم و نگاهی 

ماه خبری نبود..از    بار شتتتن نبود.. از  اتین هم خبری نبود.. هوای خنک و    لعنتی.. این

بارونی شتتماک بود.. با همون ت ه های ستتبز.. با همون جاده ستتنگالخی.. دوستتت نداشتتتم   

اینجا باشتتتم.. مامان کجا بود؟ صتتتداش زدم..مامان.. نبود.. گریه ام گرفت..مامان.. بابا...  

سیدم.. چرا؟ ن      شون می تر سمتم می اومدن..از ا  می دونم.. تنبودن.. چندتا بچه دهاتی به 

سیده بودم خیلی.. انگار پاهام به         شتن.. تر سنگ بردا شدن و از رو زمین  منو دیدن خم 

شون بود به         ست سنگای کوچیکی که د سمت من دویدن و  زمین چسبیده بود.. بچه ها به 

ستتمت من پرت می کردن.. دیگه جدی گریه ام گرفته بود.. دستتتم رو جلوی صتتورتم    

سنگا می خ    کی از  شروع کردم به دویدن.. بی  گرفتم. بع ورد به بدنم و درد می گرفت..

هدف می دویدم ولی بچه ها دنبالم می اومدن و هو هو می کردن..هب هب می کردم..چرا  

ولم نمی کنن.. به سمت خونه ای که به نظرم اشنا می اومد رفتم..یه کلبه چوبی که دور تا    

ردم و رفتم داخل.. یه کلبه  دورش مصتتارهای کوتاه چوبی داشتتت.. در مصتتار رو باز ک  

چوبی که انگار داشت خراب می شد... زن خوشگلی با لباس محلی نشسته بود دم در.. به 

سرم بردارن.. تا پام رو روی پله کلبه        شاید به خاطر اون بچه ها دست از  سمتن دویدم 

گذاشتتتتم موج انفجار بزرگی منو پرت کرد.. از شتتتدت انفجار هینی کردم و از خواب      

دم..پیشونیم می سوخت.. بد جوری عرق کرده بودم..دستم رو پشت گردنم کشیدم        پری

سوزه.. چیزی رو تو      شونیم می  .. برگشتم و تو ایننه به خودم نگاه کردم که ببینم چرا پی

ماه گرفتگی روی             جای همون  مده بود..  ند او باور نمیکردم.. زبونم ب یدم رو  نه می د ایی

ود.. می درخشید..فکم می لرزید و چشمام تا مد ممکن باز   پیشونیم.. اینبار قرمز نشده ب  

بود.. همچنان می درخشتتتید..نمی تونستتتتم چشتتتم از ایینه بردارم..ماه گرفتگی اروم از       

پیشتتونیم جدا شتتد.. دهنم خشتتک خشتتک بود.. داشتتتم می مردم.. اومد جلوی چشتتمم..  

ازش بردارم.. یهو  نورش زیاد و زیادتر شد.. قلبم محکم می زد.. چشمم رو نمی تونستم   
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شتم و           شمام گذا ستام رو روی چ شدم.. د شتم کور می  نورش همه جا رو فرا گرفت... دا

سی         شنیدم ک شیدم که  ساس می کردم بدجوری تکون می خورم..داد می ک داد زدم.. ام

 ..صدام می کنه: شهرزاد شهرزاد

  دادم.. نفس اروم چشمام رو باز کردم.. اتاقم تاریک بود..جسم کسی رو کنارم تشخیص     

نفس می زدم..صدای مامان رو تشخیص دادم: شهرزاد جان ..پاشو ببینم.. چی شده؟ چرا       

 داد می کشی؟

 ..وای خواب بودم.. دستی روی پیشونیم کشیدم و گفتم: خواب می دیدم

 ؟ب.و.سمامان چراغ رو روش کرد و گفت: باز کا

 ..سرم رو تکون داد.. مامان زیرلن گفت: ای بابا

 ..م گفت: پاشو دست و صورتت رو بشور بیا مسام باهات کار دارهبعد ارو

 به مامان نگاه کردم و گفتم: چی کارم دارن؟

مامان با نگرانی نگام کردم و گفت: نمی دونم.. ولی عصتتتبانیه... نمی دونم کی بهن چی         

 ..گفته.. پاشو عزیزم.. پاشو بیا

م قار و قور می کرد.. ناهار نخورده  موهام رو دم اسبی بستم از اتاقم اومدم بیرون.. شکم   

بود.. به در کتابخونه خیره شتتتدم که بابا اونجا   7بودم.. به ستتتاعت نگاه کردم ..ستتتاعت 

بود..راهم رو اروم به سمت اش زخونه کج کردم.. مامان پشت میز غذاخوری نشسته بود      

 ..ماناو دستشو روی پیشونین گذاشته بود.. اینکارش نگرانم می کرد..اروم گفتم: م

 ..مامان سرش رو بلند کرد و گفت: جانم

 من: طوری شده؟

 مامان نفس بلندی کشید و گفت: نه عزیزم.. نرفتی پین بابات؟

 ..گفتم: نه گرسنه بودم.. اومدم یه چیزی بخورم

 به طرف یخچاک رفتم و ررف ساالد الویه رو دراوردم.. مامان گفت: ناهار نخوردی؟

 ..داشتم و گفتم: نه خسته بودم.. خوابم برداز جانونی دو تیکه باگت بر
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مامان ستترش رو تکون داد..از چشتتمای قرمزش معلوم بود ستتردرد داره.. لقمه ای که    

برای خودم گرفته بودم رو جویدم و قورت دادم.. مامان پوفی کرد.. امستتتاس کردم می  

گفت:  خواد چیزی ب رستته ولی دودله... تاز خواستتتم چیزی بگم خودش به مرف اومد و 

شهرزاد.. تو چقدر امیررضا رو می شناسی... البته.. می دونم خوب میشناسین.. ولی می        

 ..خوام بگم.. خوب

بهم نگاه کرد.. نگران بود.. پس مستتئله مربوط به امیررضتتا می شتتد؟ گفتم: چی شتتده     

 مامان؟

مامان ستتتری تکون داد و گفت: خودمم نمی دونم.. امروز از وقتی برگشتتتته همینجوری  

 ..شیه.. میگه چرا گذاشتی بره خونه اون پسرهاتی

 لبم رو گزیدم و گفتم: بابا می دونستن؟

 مامان چشم غره ای رفت و گفت: نمیشه که ندونه... میشه؟

چیزی نگفتم.. راس می گفت.. مگه میشتتد مامان و بابا چیزی رو از هم مخفی کنن.. اونم  

 مامان گفت: چرا نخوردی؟درباره من.. لقمه کوفتم شد.. پاشدم و جمع کردم ..

 ..من: سیر شدم

شت.. به مامان گفتم:         ضعف می کرد..بابا باهام کار دا شت  شده بودم.. هنوز دلم دا ولی ن

 شما نمیاین؟

 ..مامان سرش رو اروم تکون داد و گفت: با تو کار داره نه با من

مان بود               ما با خیلی بهتر از با با  طه ام  که راب با این ها برو..  می  ولی االن ازشاین یعنی تن

شدن بابا رو تا ماال ندیده              شی  شده.. اتی شی  صا که مامان می گفت اتی سیدم... مخصو تر

بودم.. بابا همیشه مهربون بود.. نفس عمیقی کشیدم. جلوی در کتابخونه بودم.. دستم رو    

 ..اروم باال بردم و چند ضربه به در زدم.. صدای بابا اومد: بیا تو

ستادم      لبم رو گزیدم و در رو شت می کوبید..تو چهارچوب در ای اروم باز کردم.. قلبم دا

 و گفتم: بابا.. کاری داشتین؟
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بابا رو مبل تک نفره چرمی قهوه ای نشسته بود و سرش تو کتاب بود... از نیمرخن می    

دیتتدم کتته کمی اخم کرده.. همین اخم برای بتتابتتای همیشتتتته خنتتدون من یعنی اوج  

 ..تو کتاب بود گفت: بیا بشین عصبانیت...همونجوری که سرش

در رو پشتتت ستترم بستتتم و رفتم روبروی بابا نشتتستتتم.. ستتت چرم کتابخونه رو خودم    

مان رو اینور و اونور             ما خاطرش  به  خاب کردم.. درستتتت پنج ستتتاک پین.. چقدر  انت

کشتتتوندم. فقط به خاطر اینکه ستتتت چرم رامتی که می خوام رو پیدا کنم ولی االن عین 

شده بود   شم دراورد و       چوب  شت رو میز کنارش. عینک ست و گذا برام.. بابا کتاب رو ب

پرت کرد رو کتاب.. عینک از رو کتاب افتاد روی میز. زیر چشمی داشتم نگاه می کردم.  

بابا اصتتتال اهمیت نداد. عوضتتتن همینجوری بهم زک زده بود.. ستتترم رو بیشتتتتر پایین        

الت می کشتتیدم. بعد از مدتی بابا به انداختم. بابت مستتئله ای که نمی دونم چی بود خج

 مرف اومد و گفت: من چیکار کردم؟

 ..سرم رو باال اوردم و با گنگی به بابانگاه کردم.. منظورشو نمی فهمیدم.. گفتم: بله

شمرده گفت: من چیکار کردم که باید جواب اعتمادم این      شمرده  بابا با لحن مرصی اما 

 باشه؟

 کوت بابا با همون لحن گفت: سواک من جواب نداشت؟لبم رو گزیدم.. بعد از مدتی س

 به زور لبهای خشکیده ام رو از هم باز کردم و گفتم: چی رو بابا؟

 اخمای بابا بیشتر رفت تو هم..گفت: با این پسره کجا رفته بودین؟

شم        شناختین که تا گفت فالن جا بریم گفتی چ ستم چیزی بگم گفت: چقدر می  تا خوا

 اه افتادی؟هلک تلک دنبالن ر

ستترم رو انداختم پایین.. بابا ادامه داد: انقدر بهن اعتماد داشتتتی که متی در مورد جایی  

 که می خواست ببرتتون تحقیب نکردی؟

یاد واکنن نیما افتادم..گفت داره می برتمون وستتتط جهنم.. برگشتتتت.. ولی من باهاش    

 ودین چی بود؟رفتم.. اب دهنم رو قورت داد.. بابا: اسم اینجایی که رفته ب
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 ..زیرلن گفتم: ریگ جن

 بابا: کجاست این ریگ جن؟

 ..با همون صدای اهسته گفتم: کویر

 ...بابا: کجای کویر؟.. صدتا کویر داریم

 ..از اینکه توبیخ بشم متنفر بودم.. اونم از بابا..گفتم: نمی دونم.. طرفهای سمنان

ون..  نکردی ببین کجا می برتت بابا پوزخندی زد و گفت: نمی دونی؟.. اصتتتال یعنی تحقیب    

  شاید می برد وسط جهنم؟

 ..بعد ل تاپن رو به سمت من چرخوند و گفت: بخون

خودش بلند شتتد و رفت کنار پنجره ایستتتاد و به بیرون خیره شتتد.. دستتتاشتتو تو جین    

 ..شلوارش گذاشته بود..نگاهی به صفحه ویکی پدیا کردم. درباره ریگ جن بود

 

عن العبورترین نوامی دنیا، منطقه کویری و پر از ت ه های شنی و   از ص « ریگ جن» کویر

باتالق های نمکی استتتت. در ماک ماضتتتر در این منطقه هی  عالیمی از میات دیده نمی          

شتتتود. این کویر در جنوب غربی و غرب دشتتتت کویر، جنوب ستتتمنان، جنوب شتتترق   

ار گرفته است و   گرمسار، شرق منطقه مفارت شده کویر، شماک انارک و غرب جندق قر    

کیلومتر مربع دارد. هی  گونه چشتتتمه یا چاه  بی در این منطقه      3800وستتتعتی برابر با  

وجود ندارد. در بیشتر نقشه ها نامی از این منطقه نبرده شده است.تنها دو کویر شناس        

اروپایی در گذشته در سفرنامه های خود به وجود چنین کویری در ایران اشاره ای کرده  

 .اند

 افاتخر

مردم محلی معتقدند این ستترزمین نفرین شتتده استتت. در قدیم کاروان ها و مستتافران    

شده و     سرزمین نفرین  هرگز از این کویر عبور نمی کردند. قدیمی ها معتقد بودند، این 

پایگاه شتتیطان ها و ارواح پلید استتت. مردمی که در اطراف این کویر زندگی می کنند بر 
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شده زنده      همین باور هستند.این مرد  سرزمین  م محلی می گویند هر کسی که وارد این 

 .نمانده و ناپدید شده است. ریگ جن را مکلخ برمودای ایران هم می نامند

 

تو دلم گفتم چاه ابی وجود ندارد؟ جایی که اب نباشه خوب روستا هم نیست.. ولی اونجا     

 ..هر خونه ای یه چاه اب داشت

 بابا: خوندی؟

صال  سمن رو بهم        چیزی نگفتم... ا ضا ا ستی چرا وقتی امیرر شتم که بگم.. را  چیزی ندا

خل کویر نرفتیم.. رفتیم           که دا ما  باره اش تحقیب نکردم؟ اروم گفتم: خوب  فت در گ

 ..روستاهای اطرافن

بابا به ستتمتم برگشتتت.. اینبار واقعا عصتتبانی بود.. ستتعی می کرد صتتداش رو باال نبره..    

گه می برد چی؟.. با تور معتبر رفته بودین؟ نه...اگه می گفت: این جواب منه شهرزاد؟.. ا

 برد دستت به کجا بند بود؟

سرزنن امیزی گفت: اینجوری       شتم بگم.. بابا با لحن  سرم رو انداختم پایین.. چیزی ندا

باید جواب اعتماد منو بدی؟.. انقدر بهت اعتماد داشتم که وقتی گفتی داری می ری کویر  

. گفتم شهرزاد عاقله.. متما می دونه کجا دارن میرن..اونوقت ماال   یه کلمه ن رسیدم کجا. 

 ..من باید از غریبه بشنوم دخترم کجا رفته؟

 ..مس می کردم به سختی نفس میکشم.. اروم گفتم: ببخشید

 بابا: ببخشید؟.. همین؟

 ..چیز دیگه ای به ذهنم نمی رسید که بگم.. بابا: االنم که از مامانت یه چیزایی میشنوم

با این مرف بابا خون دوید به ستترم.. امستتاس کردم االن خون از گوشتتام فوراه می زنه   

صیر منم بوده.. نباید زیاده از مد خوش        ست.. تق صیر تو نی بیرون.. بابا: البته همه اش تق

 ..بین می بودم...ولی هنوز دیر نشده
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ماره این دم... بابا: ش دست بابا به سمتم دراز شد.. با چشمای پر از پرسن به بابا نگاه کر     

 ..پسره رو بده

بابا کاغذ و خودکاری از رو میز تحریرش برداشت و به طرفم گرفت.. بدون اینکه به بابا  

نگاه کنم کاغذو خودکار رو گرفتم و شتتتماره امیررضتتتا رو روش یادداشتتتت کردم.. بابا 

 ..گفت: بهن زنگ می زنم ببینم مرف مسابن چیه

باز رفت کنار پنجره. اروم          چیزی نگفتم و کاغذ و خودک     با  با ار رو روی میز گذاشتتتتم..

شروع کرد به مرف زدن.. دیگه از اون عصبانیت خبری نبود.. گفت: شهرزاد.. می دونی     

 من تو این دنیا کی رو دارم؟

بهن نگاه کردم..برگشت و بهم نگاه کرد..اینبار تو چشماش به جای عصبانیت محبت و     

داد: فقط تو و فرشته.. می دونی اگه طوریت بشه.. اگه یه خرده  نگرانی پدرانه بود.. ادامه 

 غم تو دلت بشینه دنیای من داغون میشه؟ اینو می دونی شهرزاد؟

 ..جراتی به خودم دادم و گفتم: بابا

بابا مرفم رو قطع کرد و گفت: تو اصتتال می دونی چی هستتتی؟.. یه دختر زیبا و پولدار..   

ست برای گرگهای   سراغت؟.. فکر می  همین کافی نی اون بیرون که تو لباس مین بیان 

کنی همه خوبن؟.. همه هرچی تو دلشتتونه می گن؟.. نه واال.. شتتهرزاد.. همه مکل تو پاک  

 ..نیستن

بیکتتم گرفته بود..به ارومی گفتم: بابا.. به خدا امیررضتتا اینطوری که شتتما فکر می کنین  

صیر ا    ست.. اره راس می گین.. در مورد کویر تق صور   نی ز من بود... ولی باور کنین فقط ق

 ..از من بود.. نه از امیر

به من          گاه عمیقی  با ن با که موفب بودم..  ستتتعی کردم از ریزش اشتتتکام جلوگیری کنم 

باهاش مرف بزنم.. اگه همینجوری بود که تو           نداخت..اخر گفت: بزار منم ببینمن و  ا

 ..می گی

 فت: ولی اگه گفتم نه یعنی نه... باشه؟بیکم رو قورت دادم.. بابا مککی کرد و بعد گ
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با اینکه راضتتی نبودم ولی ستترم رو تکون داد.. بابا لبخند کمجونی زد و دستتتاش رو برام  

شتم.. بوی کوکوچنل بیشتر از          سینه اش گذا سرم رو  سریع پریدم تو بیلن و  باز کرد.. 

 ..هر بوی دیگه ای ارومم می کرد

ش    ستاد دا سم     نگاهم به وایت برد بود که ا ضیح می داد ولی موا ت چیزهایی رو روش تو

تو دفتر بابا.. به ساعتم نگاه کردم تازه یازده و ده دقیقه بود.. اروم پوفی کردم و خودکار   

صبح بره          ست  ضا تماس گرفت و ازش خوا شن بابا با امیرر ستم چرخوندم... دی رو تو د

 م..صتتداش یه طوری دفترش..صتتبح وقتی رفتم تو اتاقم تا بخوابم به امیررضتتا زنگ زد  

شده فقط گفت معده اش بدجوری          سیدم چی  صله.. وقتی ازش پر سته و بی مو بود... خ

درد گرفته و نمی تونه خوب نفس بکشتتته.. االنم که قرار بود بره پین بابا... تو دلم کلی    

نذر کردم که همه چی به خوبی و خوشی بگذره...با سلقمه بنفشه به خودم اومدم.. گفتم:     

 چیه؟

 ه: چی شده؟ چرا توفکری؟بنفش

 ..زیرلن گفتم: هیچی.. بعد کالس بهت می گم

 ...بنفشه لبخندی زد و گفت: عوضن من یه چیزی بگم االن کپ می کنی

در مالی که به وایت برد نگاه می کردم و زیر کاغذ دستتتتم خطوطی می کشتتتیدم گفتم:           

 چی؟

ام اد متوجه نشه باه بنفشه سرش رو نزدیک گوشم اورد و درمالی که سعی می کرد است     

 ..صحبت میکنه گفت: دیروز به اممد گفتم

اوک متوجه منظورش نشتتتدم..چی رو به اممد گفته.. ولی کم کم شتتتاخک هام فعاک می         

شماش بود و          شتم طرفن.. برقی تو چ شمای گرد برگ شدن.. به اممد گفته بود؟.. با چ

 هن گفتی؟سعی می کرد لبخندش رو جمع کنه.. با صدای ارومی گفتم: جدی ب

 سرش رو اروم تکون داد و گفت: باورت نمیشه؟
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شاره کرد.. به          ستمون اونور کالس نشسته بود ا سمت را بعد با سرش به طرف اممد که 

شت به ما نگاه می         سمت اممد برگشتم.. کمی اخماش تو هم بود و از گوشه چشمن دا

ه  کرد.. به بنفشتتتکرد..وقتی دید نگاش می کنم به وایت برد زک زد و اخمن رو بیشتتتتر 

 گفتم: بهن چی گفتی؟

 تا بنفشه خواست جوابم رو بده با صدای استاد به هوا پریدم.. استاد: خانم بهشتیان؟

 

 ..من: بله استاد

با اخم داشتتت منو نگاه می کرد.. گفت: اصتتال امروز مواستتتون به درس نیستتت.. همن   

 د به هم؟دارید گوشه کالس پ  پ  می کنید.. چرا نظم کالس رو می ریزی

 ..لبم روگزیدم و گفتم: ببخشید استاد

استتتاد چشتتم غره بدی بهم رفت.. اهمیتی ندادم.. دوباره به ستتاعتم نگاه کردم.. یازده و   

شیم رو       شد.. گو ست دقیقه.. هنوز چهل دقیقه مونده بود تا اخر کالس.. چرا تموم نمی بی

شد؟     ضا اس ام اس زدم: چی  بابا رو دیدی؟.. متما بهم اروم از جیبم دراوردم و به امیرر

 ..زنگ بزن

این دومین اس ام اسی بود که براش فرستادم.. از صبح تلفنهامو جواب نمی داد.. دلشوره  

عجیبی داشتم.. به هر ضرب و زوری بود کالس تموم شد.. بچه ها از کالس بیرون رفتن     

رسید:  نگرانی پولی من اصال موصله اش رو نداشتم..سرم رو روی میز گذاشتم.. بنفشه با 

 چی شده شهرزاد.. خوبی؟

 ..همونجور که سرم روی میز بود گفتم: دارم دیوونه می شم

 پرسید: مگه چی شده؟

موصله تعریف کردن کل ماجرا رو نداشتم..فقط بهن گفتم که قراره امیررضا بره پین     

 بابا.. بنفشه با چشمای گرد گفت: یعنی به این زودی می خواد بیاد خواستگاری؟
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چی کردم و گفتم: خواستتتگاری چیه.. داستتتان می بافی؟ فقط بابا می خوان با امیررضتتا   ن

 ..مرف بزنن همین

بنفشه با مهربانی گفت: خوب تو از چی نگرانی؟.. می ترسی امیررضا نتونه رضایت باباتو     

 جلن کنه؟

پیشتتونیم رو مالیدم و گفتم: خودمم نمی دونم.. دیشتتن باهاش مرف می زدم می گفت   

 ...خوشی نداره.. االنم که تلفنم رو جواب نمی ده ماک

صحبت میکنه.. نمیتونه که بگه بزارید تلفنم رو جواب        شاید داره با بابات  شه: خوب  بنف

 ...بدم

 راس میگفت.. گفتم: خن االن چیکار کنم؟

بابات.. زنگ بزن از          بنفشتتته کمی فکر کرد وگفت: خوب مگه نمی گی قراره بره دفتر 

 ..اونجا ب رس

 با مسخرگی گفتم: زنگ بزنم به بابام بگم امیر اومد چی شد؟

بنفشتتته ادام رو دراورد و گفت: نه خیر خله.. بابات منشتتتی داره یانه.. زنگ بزن از اون           

 ..ب رس

دیدم راس می گفت..ستتتریع شتتترکت بابا رو گرفتم..با دومین زنگ صتتتدای خانم لطفی  

 پیچید.. گفتم: سالم خانم لطفی..خوب هستید؟

لطفی: ستتالم شتتهرزاد جان.. ممنون.. تو چطوری؟ خانم بهشتتتیان چطورن؟ خوب     خانم

 هستن؟

 من: ممنون.. همه خوبیم.. ببخشید خانم لطفلی بابا هستن؟

سازان..       شرکت نو شریف ندارن.. همین چنددقیقه پین رفتن  خانم لطفی: نه.. مهندس ت

 ..جلسه داشتن.. کار واجبی اگه داشتید

جبی نداشتتتم.. فقط قرار بود یکی بیاد دیدنشتتون... می خواستتتم   ستتریع گفتم: نه کار وا

 ب رسم اومد؟
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 ..خانم لطفی: اقای جوادی منظورتونه؟.. نه تشریف نیاوردن

 گوشی تو دستم شل شد.. اروم گفتم: نیومدن؟

بنفشه مدام با چشم و ابرو می پرسید چی شد.. خانم لطفی: نه نیومدن.. اقای مهندس هم     

 ..ه گوشیشون هم زنگ زدیم جواب ندادنکلی شاکی بود..ب

بیکم گرفت.. زود تشکری کردم و تماس رو قطع کردم..بیکم داشت خفه ام می کرد..      

شین رو جواب نمی داد.. چرا اس رو جواب      ضا چرا نرفته بود پین بابا؟.. چرا گو امیرر

 نمی داد.. بنفشه گفت: چی شده؟

 ..به زود گفتم: امیررضا اصال نرفته پین بابا

بنفشه با نگرانی نگام کرد.. نتونستم جلوی گریه ام رو بگیرم. واقعیت تلخی که فکر نمی  

کردم اصال وجود داشته باشه االن با یه تلنگر بابا... یعنی چرا امیررضا نرفته بود پیشن..       

ته              ید اصتتتال رف ید .. شتتتا کاری براش پین اومده.. شتتتا ید  بنفشتتته گفت: خوب شتتتا

 ..هم که رفته بود موبایلن خاموش بود... نگران بودیماموریت...یادته اون سری 

دماغم رو باال کشتتتیدم و گفتم: امیررضتتتا با بابا یه قرار داشتتتت...برای چی نباید متی یه 

 اطالع بده؟.. یه زنگ نمی تونست بزنه؟

شکام رو پاک کردم.. فقط       بنفشه دیگه چیزی نگفت: دستمالکاغذی از جیبم دراوردم و ا

رضتتا رو می دیدم و دلیل این کارش رو ازش می پرستتیدم.. وای به دوستتت داشتتتم امیر

مالن اگه دلیل موجهی نداشت.. بنفشه اروم گفت: پاشو.. پاشو بیا بریم یه ابی به دست       

 ..و صورتت بزن.. اینجوری که نمیشه

به کمک بنفشه از جام بلند شدم و رفتیم خارج از کالس.. بنفشه نگاهی تو سالن انداخت      

 ..ین اممد کجا غیبن زد؟.. چرا عین دخترا ناز می کنهو گفت: ا

سم ماجراش با اممد چی بود و چطوری بهن گفته.. رفتیم تو       شتم ازش ب ر صله ندا مو

شه..             ضا کجا می تونه با شورم..به این فکر می کردم که امیرر صورتم رو ب شویی تا  ست د
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ش    شاید واقعا براش ماموریت پین اومده.. باید می فهمیدم..رو به  شه گفتم: بنف ه می بنف

 ..خوام برم دفتر روزنامه ای که امیررضا توش کار می کنه

 بنفشه: چی؟

 ..گفتم: میخوام ببینم واقعا رفته ماموریت یا نه

 ..بنفشه سری تکون داد و گفت: باشه بیا بریم

سمت دفتر روزنامه به راه           شدیم و به  شین  سوار ما سمت پارکینگ رفتیم.. سرعت به  به 

.. ترافیک ستتنگین دم رهر مستتابی کالفه ام کرده بود.. با بدبختی به در روزنامه   افتادیم

رستتیدیم.. ستتریع وارد دفتر شتتلوغ روزنامه شتتدیم.. همه در رفت و امد بودن... صتتدای   

فکس و تلفن همه جا رو پر کرده بود.. به ستتتمت یکی از میزها رفتم ..دختر داشتتتت با        

صبر کنم مر    ستم  ست      تلفن مرف می زد.. خوا سرش ازم خوا شه که با تکون  ف تموم ب

 ..سوالم رو ب رسم.. گفتم: ببخشید با اقای جوادی کار داشتم

شه ولی همونطور که با تلفن            شنیده با صدای منو  ستم  صدا بعید می دون با وجود اونهمه 

مرف می زد با دستن به اتاقی اشاره کرد.. دهنم باز موند.. امیررضا اینجا بود؟.. تشکر      

شتم از عصبانیت می مردم.. با بابا قرار می زاره و بعد     کرده ن سمت در رفتم.. دا کرده به 

میاد اینجا؟ چه توجیهی داشت.. در زدم و بدون اینکه منتظر بشم در رو باز کردم و وارد    

 شدم

لبم رو گزیدم.... خیلی بد شتتده بود.. بنفشتته پشتتت ستترم وارد شتتد.. با من و من گفتم:    

 ...سالم

 لبخندی زد و گفت: سالم.. کاری داشتید؟اقای جوادی 

 اروم گفتم: ببخشید.. نمی دونستم شما اینجاهستید

 اقای جوادی خندید و گفت: اشکالی ندازه.. اسمتون چی بود؟ شراره؟

 ..با صدای ارومی گفتم: شهرزاد

 ..بنفشه با تردید نگام کرد..گفتم: ایشون عموی امیررضا هستن
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 ..بختمبنفشه لبخندی زد و گفت: خوش

 اقای جوادی: کاری داشتی دخترم؟

 انگار نفس کشیدن یادم رفته بود.. گفتم: راستن با امیررضا کار داشتم.. نیومده اینجا؟

 اخمهای شاهین رفت تو هم..گفت: هنوز نیومده؟

 من: شما هم ازش خبر ندارین؟

  .شتتاهین گوشتتی رو برداشتتت و شتتماره ای روگرفت..گفتم: من چند بار بهن زنگ زدم.

 ..جواب نمیده

 ..شاهین سرش رو تکون داد و گفت: می گفت قراره بیاد دیدن پدر شما

 گفتم:نرفته

شن باهاش مرف می زدم می        شت و گفت: دی شد و کتن رو بردا شاهین از جاش بلند 

شید..      صن قوی بوده خواب مونده...نگران نبا گفت قرص می خورم می خوابم.. متما قر

 ..بیاید بریم خونه اش

شاهد بودم که چند روزی بود که      نفس  شیدم..پس به این خاطر بود..خودم  سوده ای ک ا

 .اصال ماک و هواش سرجاش نبود.. مخصوصا دیروز

 ..وارد خیابون شدیم.. گفتم: من ماشین دارم

سریع سوار ماشین من شدیم.. خونه امیر زیاد از دفتر روزنامه دور نبود.. سرراست می         

ارد خیابون امیررضا که شدم شاهین گفت: کوچه دوم ب چید      تونستم برم خونه شون... و  

 ..دست راست

 ..بیهوا گفتم: بلدم

امستتاس کردم شتتاهین بدجوری نگام کرد.. لبم رو گزیدم..ستتنگینی نگاه بنفشتته رو هم 

روی خودم امستتاس کردم.. پس عموش نمی دونستتت که میرم خونه امیررضتتا... جلوی   

داده بودم الزم نبود نقن بازی کنم... وقتی از   ستتتاختمان پارک کردم.. دیگه ستتتوتی رو
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شدیم اولین چیزی که دیدم     شین پیاده  ساختمون پارک     206ما ضا بود که جلوی  امیرر

 ..شده بود.. شاهین گفت: پس هنوز خونه اس

به سمت در رفتیم.. چند باز زنگ در رو زد... کسی جواب نداد.. شاهین از جیبن دسته      

مون رو باز کرد و وارد شد..پشت سرش من و بنفشه هم وارد       کلیدی دراورد و در ساخت 

سی جواب نداد..          شاهین دوباره زنگ زد.. باز ک ستادیم.  ضا ای شدیم.. جلوی وامد امیرر

 شاهین تا خواست کلید بندازه به در یه لحظه مکخ کرد.. گفتم: چی شده؟

 ...شاهین: صدای ضبطشه

ر که باز شد صدای موسیقی واضحتر به گوش  کلید رو تو در چرخوند و در رو باز کرد.. د

رستتید.. شتتاهین چه گوشتتهای تیزی داشتتت.. من و شتتاهین وارد هاک شتتدیم.. موستتیقی   

 :مالیمی از شادمهر پخن می شد

 با تموم یک دلی تو بمون برای من

 دودلی هامو ببخن بگذر از خطای من

 اگه تردید به عشب خیمه زد تو باورم

 سرم اگه فکر رفتن تو گذشته از

  تو دلیل بودنی تویی اون اوج نیاز

 روی قله دلت واسه من خونه بساز

 قصه ندیدنت اخر راه منه

 پل برگشتن ما هجرتت رو می شکنه

چشم گردوندم تو هاک..امیررضا روی کاناپه دراز کشیده بود و مالفه رو تا روی صورتن   

 ..کشیده بود.. شاهین با صدای بلند گفت: بفرما.. گرفته خوابیده

کنترک ضبط رو از روی اپن برداشت و ضبط رو خاموش کرد و با صدای بلند گفت: پاشو       

 ...خوابالو.. ادمم تا این موقع می خوابه؟.. پاک ابرومونو بردی بچه
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سوخت..         ش زخونه..دلم به مالن  شاهین رفت تو ا ضا متی ذره ای تکون نخورد..  امیرر

ما مجبور شتتتده بود مستتتکن قوی بخوره.. اروم   به طرفن رفتم و صتتتداش کردم:     مت

 ..امیررضا.. امیر

شده بود... موهاش        ست متمایل  صورتن به طرف را صورتن کنار زدم..  مالفه رو از رو 

رو پیشتتتونین ریخته بود... چه مژه های بلندی داشتتتت.. انقدر معصتتتومانه خوابیده بود 

ن  دن بیدارم کنکردم دست بکشم تو موهاش.. همیشه وقتی مامان یا بابا می اوم ه.و.*س

خودم رو الکی به خواب می زدم که دستتت بکشتتن الی موهام.. اروم دستتتم رو روی ستتر 

 امیررضا کشیدم و با مهربونی گفتم: امیرجان.. بلند نمی شی؟

دستم سر خورد رو گونه اش... چرا انقدر سرد بود؟.. خوب معلومه.. وقتی ادم با تیشرت  

بکشه رو خودش سردش میشه.. دوباره صداش        و شلوارک بخوابه و فقط یه مالفه نازک 

 ..کردم: امیر

اب دهنم رو قورت دادم.. چرا جواب نمی داد؟.. بیشتتتتر تکونن دادم.. امیر... شتتتاهین 

اومد کنار ما...اونم صتتتداش زد ولی هی  صتتتدایی از امیر درنیومد...دستتتتام یخ کرده          

ضا رو گرفت و در مالی که برمی       صورت امیرر شاهین اروم  صبی گفت:   بود.. گردوند ع

 چرا جواب نمی دی بچه؟

ضا هم خونی            ست امیر شده بود؟..گوش را شد.. چی  چشمم به خون روی بالن خشک 

بود.. گفته بود یه شتتن خون دماغ شتتده ولی االن چرا از گوشتتن زده بیرون.. به چهره   

 ..ارومن زک زدم.. شاهین با ناباوری گفت: یا قمر بنی هاشم

 ...هین دوید سمت تلفن.. اروم صدا زدم: امیر.. امیرمیزم هنگ کرده بود..شا

 

چهره معصوم امیررضا پشت پرده اشک مسابی تار شد..باورم نمی شد.. خون بود؟ اروم         

دستتت لرزونم رو جلو بردم و روی گونه اش کشتتیدم... یهو برق منو گرفت.. دستتتم رو  

شده بود      هم  .. یهو چشمام رو پس کشیدم.. به دستم نگاه کردم.. یکی از انگشتام خونی 
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افتاد.. دوباره اون دوتا نور زرد بهم نزدیک شتتدن... قلبم داشتتت تو ستتینه می زد.. همه  

بدنم می لرزید.. یه اتفاقی افتاده بود که اینطوری می شتتتدم... نور زرد همه جا رو فرا            

گرفت... یهو همه جا تاریک شتتد.. چشتتمام هی  جا رو نمی دید.. تاریک تاریک.. ستتیاه   

ه.. ستترجام خشتتکم زده بود.. انگار همه جا رو پرده ستتیاه زده بودن..کمی جلوتر یه ستتیا

دختر ایستتتاده بود.. پشتتتن به من بود.. موهای بلندش رو دم استتبی بستتته بود.. لباس    

ستتبزرنگی تنن بود.. خواستتتم صتتداش بزنم ولی نمی تونستتتم.. یه چیزی راه گلوم رو   

ده اش اومد.. اروم به طرف من برگشتتت...   بستتته بود..دختر تکونی خورد و صتتدای خن 

چشتتتمام تا مد ممکن باز شتتتد.. چیزی رو که می دیدم باور نمی کردم..فکم داشتتتت می 

ستاده       شت... دختری که جلوم ای لرزید.. امساس می کردم هر ان می افتم.. نه امکان ندا

شونین یه ماه گرفتگی به    کل هالک ش  بود.... با چشمهای ابی بهم نگاه می کرد... روی پی

ماه بود که می درخشتید... فکم می لرزید.. خدایا باور نمی کردم... من بودم.. دختری که  

جلوم ایستاده بود و داشت بهم نگاه می کرد خودم بودم... خود روبروم داشت با ارامن      

نگاهم می کرد.. انگار هی  کاری نکرده..یهو از اونجا پرت شتتدم بیرون.. چشتتمام تا اخر  

داشتتتم می لرزیدم..تو هاک خونه امیررضتتا بودم.. امیر رضتتا همونجور رو کاناپه   باز شتتد..

شت تلفن           شاهین که پ صدای بلند  سرش رو بالن خونه بودی..  شیده بود و  اش دراز ک

مرف می زد به گوش می رستتتید.. مرفاش چقدر برام نامفهموم بود...دیگه پاهام طاقت           

یاوردم.. محکم خوردم زمین..فکم می لرزی   د.. چی شتتتده بود..دستتتتایی اروم منو نگه     ن

 ..داشت و اسمم رو صدا می زد: شهرزاد..شهرزاد

چشتتتمم به پنجره اتاق بود.. ستتتوزشتتتی توی دستتتتم امستتتاس کردم ولی متی اخم هم 

شمام        شان از جلوی چ صویر خودم با اون ماه گرفتگی درخ نکردم..اروم پلک می زدم.. ت

برم می شتتنیدم... ولی تنها چیزی که یادم بود دور نمی شتتد.. صتتداهای نامفهمومی دور و 

صتتتورت خودم بود.. گرمی دستتتتی رو روی دستتتتم مس کردم.. ولی واکنشتتتی نشتتتون  

ندادم...چشتتتمم هنوز به پنجره بی ریخت و بی پرده اتاق بود.. اینجا کجا بود؟.. مردی         
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مای  اومد کنار تختم و رو من خم شتتد.. چشتتمام به جای پنجره مرد رو می دید... با چشتت 

 ..سیاهن بهم نگاه می کرد

 مرد: شهرزاد.. صدام رو می شنوی؟

 به دهنن نگاه کردم.. گفت: پس می شنوی.. منو می شناسی؟

 ..دوباره به چشماش نگاه کردم.. چهره امیر اومد جلوی چشمم... زیر لن گفتم: امیر

 مرد: نه من امیر نیستم... من رامبدم.. رامبد رو می شناسی؟

 ..هره امیر با گوش خونالود اومد جلوی چشمم..بیکالود گفتم: امیربیکم گرفت.. چ

 مرد مهربونتر گفت: نه.. امیر نه.. رامبد.. یادته اومدی خونه مون؟

بیکم رو قورت دادم.. چیزی یادم نمی اومد.. همه چی پاک شده بود.. ذهنم درست مکل     

ی گی پیشتتتونیم میه لوح ستتتفید بود هیچی نداشتتتت االت تصتتتویر خودم وقتی ماه گرفت

 درخشید و صورت امیررضا.. صدای مرد دوباره اومد: یادت اومد؟... یادت اومد شهرزاد؟

جوابی نداشتتتم.. به پنجره نگاه می کردم.. مرد چندبار دیگه صتتدام زد وقتی دید جوابی   

نمی دم اروم از کنار تختم کنار رفت.. صتتتدای بیکتتتالود زنی گفت: مالن چطوره اقای         

 دکتر؟

 ..هنوز تو شوکه رامبد:

 ..مرد دیگه ای گفت: هنوز تو شوکه؟... سه روز گذشته

 ..رامبد: ربطی به دو روز وسه روز نداره..یه مدتی طوک میشه

 ...مککی کرد و گفت: بستگی به بیمار و شدت شوک وارده داره

متی برنگشتتتم ببینم کیه... دوستتت داشتتتم بخوابم... بخوابم و از دنیا بی خبر باشتتم...     

 ..مبد: بهتره بریم و اجازه بدیم استرامت کنهرا

شتم بیرون رو نگاه می کردم...           ست.. هنوز دا ش شنیدم.. زن اومد جلوم ن صدایی ن دیگه 

 ...زن دوباره بیض گفت: شهرزادم

  ..جوابی ندادم..زن دستن رو روی بازوم کشید و گفت: به من نگاه کن عزیزم
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. چشتتماش پر از اشتتک بود..گفت: الهی  دستتتن رو روی گونه ام کشتتید.. نگاهن کردم.

مادر برات بمیره شتتهرزاد.. چرا اینجوری شتتدی... یه مرفی بزن... یه چیزی بگو... دلم   

 ..پوکید

شتم.. نه نارامت        سی ندا شکای زن چکیدن.. هی  م نگاهن کردم.. انگار تو خال بودم.. ا

سرنگی اومد کنار تختم        شد و با  ستاری وارد اتاق  شمم هنوز به  شدم نه هیچی.. پر ... چ

زن بود که باهام مرف می زد.. گرمای دستتتن رو روی دستتتام مس می کردم ولی هی  

  ..کاری نمی کردم.. کم کم چشمام گرم شد و پلکام رو هم افتاد

متوجه همهمه های دوروبرم می شدم ولی اهمیت نمی دادم... اصال متوجه گذر زمان نمی    

س خوابیدن و زک زدن به پنجره..کاشدم.. تمام زندگی من خالصه بود تو     های درهم ب.و.

برهم شتتتبانه ولم نمی کردن.. به زور ارامبخن می خوابیدم.. گاهی ادمهایی می اومدن و  

سکوت بود.. اون زن که هر وقت      شون فقط  باهام چند کلمه ای مرف می زدن ولی جواب

نگاهن نکردم..   باهام مرف می زد گریه می کرد...رامبد اومد جلوی پنجره ایستتتتاد. .        

 گفت: شهرزاد خانم ..امروز مالت چطوره؟

سرم اومد: یه هفته         شت  صدایی از پ شده بودم..  جوابی ندادم.. همچنان به پنجره خیره 

 گذشته.. یعنی هنوزم جواب نمی ده؟

صداش فرق می کرد...صداش رو یه جایی شنیده بودم..چقدر اشنا بود..چقدر خوب بود..  

 ..ت نه تکون داد.. صدا گفت: طفلی خانم بهشتیانرامبد سرش رو به عالم

صتتدا مس عجیبی بهم می داد.. اروم ستترم رو چرخوندم طرفن.. چشتتمام میخ چشتتمای  

ستتیاهن شتتد... ستتکوت عجیبی تو اتاق مکمفرما بود.. تنها چیزی که می دیدم یه جفت  

کم         ضا بود.. بی سیاه بود که بهم نگاه می کرد.. خودش بود.. امیرر شم خمار  ..  گرفتچ

 اومده بود اینجا.. رامبد اروم خم شد طرفم و گفت: می شناسین؟

 چونم لرزید.. رامبد دوباره پرسید: می خوای بیاد نزدیکتر؟

 ...امیررضا گالیه امیز گفت: رامبد
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رامبد اروم اشتتتاره کرد.. امیررضتتتا چند قدم اومد جلو. کمی اخم داشتتتت.. رامبد دوباره  

 ؟پرسید: شهرزاد؟ این اقا کیه

بیض ستتنگینی تو گلوم بود.. چشتتمام هنوز به اون چشتتمای ستتیاه بود.. چقدر چشتتماش   

 ..قشنگ بود.. چه مژه های بلندی داشت..اروم گفتم: امیر

رامبد پوف ارومی کرد.. اخم امیررضتتا شتتدیدتر شتتد تا خواستتت برگرده با صتتدای بلند  

 ..گفتم: نه

 ..امیربرگشت.. با بیض گفتم: نرو تورو خدا

ز شتتتده بود..اشتتتکی از گوشتتته چشتتتمم چکید.. امیر با تردید چند قدم اومد          اخمن با 

نزدیک..چقدر چشتتماش رو دوستتت داشتتتم.. می خواستتتم همینجوری نگاش کنم.. اونم  

نگام می کرد.. چشمام رو اروم بستم و باز کردم.. می ترسیدم رفته باشه..ولی هنوز اینجا      

 ..گفتم: امیربود.. ماال که باور می کردم برگشته...زیرلن 

 جوابی نداد...دوباره نگاش کردم.. با بیض گفتم: به خاطر من بود مگه نه؟

 امیر: چی؟

 گریه ام شدیدتر شد.. گفتم: اینکه اینجوری شدی.. به خدا نمی خواستم.. نمی خواستم

شهرزاد.. هر چی دوست داری          ستی  شد..رامبد گفت: چی رو نمی خوا شدیدتر  هب هقم 

 ..به امیر بگو

هب امون نمی داد... امیر بهم نزدیک شد و دستم رو گرفت..با هر دو دستم دستن       هب 

 رو گرفتم و گفتم: امیر.. منو می بخشی دیگه.. اره؟

 ..امیر: اخه تو کاری نکردی

 ..بیکم رو قورت دادم و گفتم: نه ..تقصیر من بودم.. خودم دیدم.. خودم دیدم

 امیررضا: چی دیدی؟

 ..دیدم که من کشتمت... من کشتمت امیربا صدای خفه ای گفتم: 
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دوباره هب زدم.. دستتتتن اومد رو موهام.. اروم موهام رو نوازش میکرد.. گفت: نه.. تو        

 منو نکشتی.. چرا فکر می کنی این کار رو کردی؟

 ..با هب هب گفتم: نه.. من.. کشتمت.. دیدم.. دیدم

؟..  ه گفتم: امیر.. منو می بخشی لبم روگزیدم و دوباره رفتم تو سیاهی چشمام... ملتمسان    

 اره می بخشی؟

 ..سرش رو تکون داد و گفت: اره.. می بخشم.. نارامت نباش

شت.. دماغم رو باال           صورت نرمی دا شیدم..چه  صورتن ک ستم رو باال بردم و رو  اروم د

ستم براش بخرم.. بابا       ساچه می داد.. همون عطر محبوب من.. می خوا شیدم.. بوی ور ک

نمی زد... دوستتتت داشتتتتم امیر به خاطر من ورستتتاچه بزنه و ماال زده         که ورستتتاچه    

 بود..دوباره دماغم رو باال کشیدم و گفتم: راس میگی؟.. بخشیدی؟

 ..سرش رو تکون داد و گفت: اره عزیزم.. االن گریه نکن باشه؟... دیگه گریه نکن

 

تم همیشه   لحنن چقدر ارامن بخن بود..دستن رو روی موهام می کشید.. دوست داش    

شیدم و رفتم تو بیلن..      شقن بودم..اروم خودم رو از تو تخت باال ک کنارم می موند... عا

سرم رو تکیه دادم به سینه اش و چشمام رو بستم..هنوز هب هب میکردم..صدای ضربان        

قلبن رو می شتتتنیدم.. محکم و منظم می زد..صتتتورتم رو بیشتتتتر توی ستتتینه اش فرو   

 قه شد.. گفتم: امیر..چی میشه نری؟کردم..دستاش دور کمرم مل

 ..گفت: نمیشه.. باید برم

 ..من: خوب تند تند سر بزن

 ..امیر: فقط دختر خوبی باش

صورتم رو بیشتر توی سینه اش فرو کردم..نفس عمیقی کشیدم.. ریه هام پر شده بود از   

 عطر ورساچه
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من روشتتتن بود..  اروم چشتتتمام رو باز کردم..بیرون هوا تاریک شتتتده بود و المپ اتاق        

چشتتتمم رو دور اتاق گردوندم..صتتتدای پ  پ  دونفر می اومد.. تا خواستتتتم ستتترم رو       

برگردونم گردنم که خشتتک شتتده بود درد گرفت.. ناله ارومی کردم..پ  پ  قطع شتتد..  

شهرزاد جان...         ساژ دادم.. مامان با نگرانی گفت:  شم.. گردنم رو ما سریع اومد پی مامان 

 درد می کنه؟ خوبی عزیزم؟.. گردنت

 ..اروم سرم رو تکون دادم

 ..مامان با بیض گفت: خدا رو شکر

بنفشتته که کنار مامان ایستتتاده بود اروم خندید.. مامان بهن توجهی نکرد.. خم شتتد و با 

 مهربونی گردنم رو ماساژ داد و گفت: چیزی می خوای برات بیارم؟.. گرسنه ای؟

ن دارم..اروم ستتترم رو تکون دادم..  نگاش کردم.. یه ان امستتتاس کردم چقدر دوستتتت

سریع رفت و تو یخچاک چیزی دراورد.. بنفشه نزدیکتر اومد.. برق شیطنت تو چشماش       

بود و داشتتت می خندید.. از خنده اون منم لبخند زدم.. ناخوداگاه فکرم کشتتیده شتتد به  

شد.. ماما   وت  ن با کم خوابی که دیده بودم.. امیر اومده بود پیشم.. لبخند از رو لبام محو 

 ..اناناس اومد نزدیکم .. چنگاک رو به طرفم گرفت و گفت: بیا عزیزدلم.. بیا قربونت برم

که دیده بودم رو می           تازه داشتتتت مفهوم واقعیت تلخی رو  گاه کردم..  به صتتتورتن ن

  ..فهمیدم ..مامان گفت: چرا دهنتو باز نمی کنی دخترم.. بیا یه خرده بخور

 ..م: ماماندوباره بیکم گرفت.. گفت

 مامان: مامان قربونت بشه.. چی شده؟

شت کنار.. گفت: می خوای گریه     کم اجازه نمی داد مرفی بزنم. مامان چنگاک رو گذا بی

 کنی؟

شتم هب         سینه اش که گذا سرم رو روی  سرم رو تکون دادم.. مامان محکم بیلم کرد.. 

.مامان پشتم رو دست   هقم شروع شد.. مامان و بنفشه هم پا به پای من گریه می کردن.    

می کشید و دلداریم می داد..کم کم گریه ام فروکن کرد.. یاد چشمای مهربونن افتادم  



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

230 

 

که بهم می گفت گریه نکنم.. می گفت اروم باشتتتم.. منو بخشتتتیده بود.. اروم خودمو از         

مامان جدا کردم.. چقدر معده ام درد میکرد..چشتتمای مامان ستترخ شتتده بود.. کم وت    

شون رو به        اناناس رو ب شیرین اناناس راه شت توی دهنم..تکه های  شت و اروم گذا ردا

معده ام پیدا کردن.. درستتت مکل اینکه تو کویر بارون بباره.. کمی که خوردم دیگه میلم  

 ..نکشید.. مامان: نمی خوری دیگه؟

سرم رو تکون دادم.. مامان یهو انگار یاد چیزی افتاده باشه گفت: دکتر گفت وقتی بیدار   

 ..شدی صداش کنم

 ..بنفشه سریع گفت: من میرم صداشون کنم

خودمو جمع کردم.. دکتر..رفتم تو فکر..امیررضتتتتا اومتتد جلوی چشتتتمم..بتتا گوش                      

خونالود..چشمامو بستم.. گفت تو این کار رو نکردی.. ولی من بودم.. خودم دیدم که من   

دای  م می درخشه.. با ص  بودم.. با پیشونی..تازه روز قبلن هم تو خواب دیدم ماه گرفتگی 

مردی چشتتمم رو باز کردم.. رامبد بود.. با روپوش ستتفید.. موهاش رو به کنار ستتشتتوار  

 ..کشیده بود.. با لبخند اومد کنارم.. چقدر خوش تیپ

 رامبد: مالتون خوبه شهرزاد خانم؟

 ...اروم گفتم: بله

د تو چشتتمام  از جیبن چراغ قوه دراورد و تو چشتتمام گرفت.. از نور شتتدیدی که خور 

 ..صورتم رو کنار کشیدم.. رامبد: ببخشید چند لحظه بیشتر طوک نمی کشه

واقعا هم چند لحظه بیشتتتتر طوک نکشتتتید.. رامبد رو به مامان گفت: می تونم باهاتون               

 صحبت کنم؟

مامان ستتتری تکون داد و باهم رفتن بیرون..بنفشتتته با لبخند به طرفم اومد و دستتتتم رو 

 ..ی نمی گم گفت: شهرزاد.. ما رو خیلی ترسوندیگرفت.. وقتی دید چیز

 ..نگاش کردم و گفتم: چی شد بنفشه؟.. چی شد که

 ..بیکم نزاشت ادامه بدم.. بنفشه با نگرانی گفت: باشه ماال تعریف می کنم
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 ..گفتم: نه االن بگو

بنفشتتته با نگرانی به در نگاه کرد و گفت: هیچی.. اونجا مالت بد شتتتد.. خوردی زمین..           

ات گرد شتتده بود.. هرچقدر صتتدات کردم جواب نمی دادی.. همه بدنت اصتتال قفل  چشتت

 ..بود.. تا اون دنیا رفتم و اومدم

بنفشتتته اینهمه مرف زد ولی چیزی که من می خواستتتتم بدونم رو بهم نگفت... خستتتته   

بودم.. خیلی خسته.. انگار تریلی از روم رد شده بود.. اروم سرم رو به بالن فشار دادم..       

از تصتتویر امیررضتتایی که روی کاناپه خوابیده بود اومد جلوی چشتتمم.. زیرلن گفتم:    ب

 ..امیر

 ..بنفشه اهی کشید..شنیدم که اروم گفت: طفلی

  ..گفتم: چرا اینجوری شد؟

تا بنفشه خواست جواب بده در باز شد.. به کسی که وارد شد نگاه کردم..بابا بود..تا دید      

  ..کرد..سریع اومد طرفم و گفت: بابا.. شهرزادنگاش می کنم به بنفشه نگاه 

 دستی رو سرم کشید و بیلم کرد..کمی بعد به صورتم نگاه کرد و گفت: خوبی بابا؟

طوری این ستتواک رو پرستتید که به جز اره جواب دیگه ای براش پیدا نکردم.. چشتتماش  

 ..بدی ام پر از نگرانی بود.. دوباره گریه ام گرفت و گفتم: بابا.. من خیلی دختر

  ...بابا: نه عزیزم.. نه دخترم

صورتم رو       ستم دیگه ادامه بدم.. بابا  شما رو اذیت میکنم..نتون شه  س بگفتم: همی ید..  .و.

 ..اروم تو گوشم گفت: اینطوری نکن شهرزاد

 گفتم: بابا امیررضا چن بود؟

ده  ی شتتبابا چیزی نگفت.. اصتترار کردم و گفت: بابا بگین دیگه.. چرا امیررضتتا اونجور 

 ..بود؟

باید می فهمیدم.. باید می فهمیدم چرا وقتی به خون امیررضا دست زدم خودم رو دیدم..   

وقتی دستتتتم به خون روزبه خورده بود کستتتی که زده بودتن رو دیدم.. تو خون الله         
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قاتلن رو دیده بودم .. باید می فهمیدم چرا تو خون امیررضتتا خودم رو دیدم.. چرا فکر  

م که باعخ مرت امیررضتتا شتتدم.. بابا اروم گفت: گویا ستتکته کرده.. من  میکردم این من

 ..اینجوری شنیدم

 زیرلن گفتم: سکته؟

یادم افتاد امیررضتتتا همن می گفت معده اش درد می کنه.. نفستتتن ستتتنگینه.. پس از  

 ..قلبن بود نه معده اش

سکته کرده من کجای کار بودم.. چرا ا       شوندم.. اگه  ستام پو ه ینجوری همصورتم رو با د

چی قاتی پاتی شده بود.. ذهنم خسته بود.. از اینهمه فکر کردن..در باز شد و مامان اومد     

 تو..گفت: مسام اومدی؟

 ..بابا: االن رسیدم

مامان ستترش رو تکون داد.. بنفشتته گفت: خوب.. ببخشتتید اگه اجازه بدید من دیگه کم  

 ..کم برم

 ...مامان مخالفتی نکرد وگفت: مرسی بنفشه جون

 ..بابا: برسونمت

 ..بنفشه: نه مرسی.. بیرون منتظر هستن

یام پیشتتتت.. نگران              باره م نده ای زد.. گفت:فردا دو مد و لبخند دلگرم کن به طرفم او

 ..دانشگاه هم نباش.. خودم همه چی رو یادت می دم

شه      شگاه بود..بنف لبخندی تحویلن دادم... تو اون موقعیت فکر تنها چیزی که نبودم دان

 ت بیرون.. بابا رو به مامان گفت: کی بیرون منتظرشه؟رف

 ..مامان شونه هاشو باال انداخت و گفت: نمی دونم

 بابا: پین دکتر بودی؟

 ..مامان: بله
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ید و گونه اش رو ب.و.ستتبرگشتتت و بهم نگاه کرد.. چیزی نگفتم.. مامان خم شتتد... منو 

از بس خوابیده بودم دیگه  رو گونه ام گذاشتتت.. بیشتتتر شتتن رو بیدار بودم..طوک روز  

شتتبها خوابم نمی برد..صتتبح مامان داشتتت صتتبحانه ام رو می داد و برام مرف می زد.. از  

زمین و زمان و اینکه چقدر رامبد این مدت بهشتتتون لطف داشتتتته و کمک کرده و این         

مرفا ولی فکر من همن پی امیررضتتتا بود.. مرفایی که تو خواب بهم زد.. می گفت من     

ش  ستم      اونو نک صال ربط دو تا رو نمی تون تم... پس چرا من خودم رو تو خونن دیدم؟.. ا

 پیدا کنم.. صدای مامان منو به خودم اورد: شهرزاد.. شنیدی چی می گم؟

 من: چی مامان؟

 مامان با لبخند گفت: دو ساعته داره برای کی صحبت می کنم؟

 ..من: ببخشید مامان جان.. اصال مواسم رفت یه جای دیگه

قایی.. می خواد تو رو          م  یه ا به منو گفت:  امان اروم لقمه ای که تو دستتتتن بود رو داد 

 ..ببینه.. چند تا سواک ازت داره

 گفتم: کیه؟

با کستتتی مرف               مان گفت: پلیستتته.. چندبارم اومده بود اینجا.. ولی نمی خواستتتتی  ما

 ..بزنی..دیروزم اومده بود ولی دکتر گفت بهتره بمونه واسه امروز

 ..ه سوالی؟من: چ

 ..مامان: نمی دونم واال..چندتا سوالم از ما پرسیدن.. ولی می خواست تو رو هم ببینه

سرم رو تکون دادم.. برام فرقی نمی کرد..مامان صبحانه رو جمع کرد.. کمی برام از در و  

 ..دیوار مرف زد.. که تقه ای به در خورد.. مامان: بفرمایید

شتم تا ببینم ک    شد.. برگ شد..مدود در باز  ساله.. موهای    40یه.. مرد بلند قدی وارد اتاق 

شت.. چشمهای          صورت مستطیلی اش رو قاب کرده بود.. چونه محکمی دا مشکی پرش 

شیدند... نه لبخندی نه هیچی.. اولین چیزی که به     شت و جدین زیر اخمن می درخ در

 ..ذهنم رسید این بود که چقدر جدیه
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 ..مامان: سالم.. بفرمایید

  ..سالممرد: 

شو از هم       شم.. لبا رو به من کرد.. امساس کردم زیر فشار نگاه بیرومن دارم خرد می 

  ..باز کرد و گفت: سرگرد برزین کاشف هستم

 ..زیرچشمی به مامان نگاه کردم..سرگرد گفت: چندتا سواک ازتون داشتم

 ..با صدای خفه ای گفتم: بفرمایید

رو جمع کردم.. جذبه ای داشت که باعخ می شد   یه قدم به سمتم اومد.. ناخوداگاه خودم

ازش بترستتم.. ترس که نه.. مستتاب می بردم..ستترگرد گفت: من دیروز هم اومده بودم 

 ..ولی پزشکتون اجازه ندادن باهاتون صحبت کنم.. امیدوارم امروز مالتون مساعد باشه

 ..با همون صدای اروم گفتم: ممنون بهترم

نفستتم دود شتتده بود ..انگار جلوش خلع ستتالح بود...دفتر    جلوی برزین تمام اعتماد به 

 یادداشتی از جیبن بیرون اورد و گفت: با امیررضا جوادی کجا اشنا شدین؟

صدام رو بگیرم.. گفتم: تو یه مهمونی..       سعی کردم جلوی لرزش  شیدم ..  نفس عمیقی ک

 از بچه های دانشگاه.. اسمشو بگم؟

 ..مام معنام.. گفت: بله لطف کنیدطوری نگام کرد انگار یه اممب به ت

لبم رو گزیدم و گفتم: رامک مطلب.. گویا عموی امیررضتتتا با پدرش دوستتتت بوده... یه       

 .همچین چیزی

برزین نگاهی به یادداشتتتهاش انداخت و گفت: اینجور که ما فهمیدیم شتتما با مقتوک الله  

 ..مرودشتی تصادف کردین

شیدم و گفتم: بله..  شتم       نفس عمیب دیگه ای ک شتم برمی گ شن مهمونی بود.. دا همون 

 ..خونه.. امیررضا رو تو راه دیدم و سوارش کردم.. بعدشم اون اتفاق افتاد

 ..ابروشو داد باال و گفت: بعدش شما ارتباطتون رو با امیررضا مفظ کردین

 ..سرم رو تکون دادم وگفتم: بله
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 ؟برزین: برای چی رفته بودید دیدن خانواده دکتر مرودشتی

مامان سریع برگشت طرفم..نتونستم تو چشماش نگاه کنم..برای فرار از سواالتی که تو       

به ارومی گفتم:            ید چه جوابی می دادم.. با گاه می کردم..االن  به برزین ن چشتتتماش بود 

 خوب باید می رفتم... نمی رفتم؟

سالمتی بود خوب       سر شو ریز کرد و گفت: اگه منظورتون دلداری دادن و  شما   برزین چ

 چرا بعد از شن ماه رفتید؟

از اینکه این مستتائل پین مامان مطرح می شتتد راضتتی نبودم.. مطمئن بودم به گوش بابا 

 ..هم میرسید.. گفتم: مالم مساعد نبود

 ..برزین: یه بهانه بهتر بیارید خانم

شتم و هم اینکه         ستم زودتر برم... ولی هم ادرس ندا ست.. می خوا سریع گفتم:بهانه نی

 ... خوب ..راستن ازشون خجالت می کشیدم...خوب.

 برزین: ادرس رو از کجا اوردید؟

دیگه اب از ستتترم گذشتتتته بود.. دیگه مامان و بابا همه چی رو فهمیده بودن.. یاالاقل تا                

  ..چند دقیقه دیگه می فهمیدن.. نفسم رو بیرون و اروم گفتم: امیررضا پیدا کرد

 ..ینبرزین: پس با امیررضا خیلی صمیمی بود

 ..گفتم: تا مدی

ابروهاش رو باال انداخت و گفت: به خانواده دکتر مرودشتتتی گفتید اشتتکان صتتمدی رو  

 ..شن تصادف دیدید

 ..گفتم: اشکان صمدی؟

صمدی        شکان  شتیدن عکسها رو نگاه می کردید ادعا کردید ا برزین: بله.. گفتن وقتی دا

صادف نزدیک محل     شن ت شاگردای دکتر بوده رو  صادف دیدید.. در مالی    که یکی از  ت

 ..که اقای صمدی اون زمان انگلستان بودن

 ..فهمیدم کی رو می گه.. اصرار کردم: من دیدمن..باور کنین.. امیررضا هم شاهده
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از مرفی که زدم جاخوردم... امیررضتتتا؟.. واقعا رفته بود؟.. یعنی االن؟ خدایا االن چند          

با امیررضتتتا بودیم از جلوی چشتتتمام رژه     روزه ؟ دوباره بیض کردم.. تمام دقایقی که     

رفت..می خواستتتتم اب دهنمو قورت بدم ولی بیض مکل یه گره تو گلوم اجازه نمی داد        

پایین بره.. به ستتترفه افتادم.. مامان ستتتریع یه لیوان اب داد دستتتتم.. بعد از چند لحظه          

  اره برایبرزین از جاش بلند شتتتد و گفت: ممنون که وقتتون رو به من دادید.. امکان د        

 ...تحقیقات بیشتر بازم خدمت برسم پس لطفا در دسترس باشید

 سریع پرسیدم: ماجرای الله چی شد؟

 ..نگاه نافذی بهم کرد وگفت: من مسئوک اون پرونده نیستم.. با اجازه

ستتعی کردم به چشتتمای نافذش نگاه نکنم که تا میز استتتخونم رو می کاوید.. انگار می  

ن مرفامو از چشمام بیرون بکشه.. مامان تا دم در مشایعتن     خواست راست و دروغ بود  

کرد... پوفی کشتتیدم.. نگاه مامان رو رو خودم امستتاس کردم.. لبم رو گزیدم.. االن باید 

بهن چه جوابی می دادم ولی مرفی نزد.. جرات اینکه مرفی بزنم هم نداشتتتتم.. لیوان      

اشتتت.. جو اتاق خیلی ستتنگین  اب رو از دستتتم گرفت و تو ستتبدی که کنار تخت بود گذ

بود.. دوستت داشتتم مامان چیزی بگه.. سترزنشتم کنه ولی هیچی نگفت... در باز شتد و       

 ..بنفشه خودش رو انداخت تو اتاق و با خنده گفت: سالم

 ..با لبخند بهن و به دست گل رزی که دستن بود نگاه کردم و گفتم: سالم

 شیدی؟مامان: سالم بنفشه جان خوبی؟.. چرا زممت ک

بنفشتتته با همون خنده به ستتتمت مامان رفت و گفت: اختیار دارید فرشتتتته خانم.. قابلی   

 ..نداره.. همه اش ماک شما..برای شهرزاد بازم می خرم

شته خانم یه چیزی می گم نه      شه گفت: فر سته گل رو ازش گرفت.. بنف مامان با لبخند د

 ..نیارید

د یکی از بچه ها االن پایینه.. بهن گفتم      مامان به بنفشتتته نگاه کرد.. بنفشتتته گفت: امم       

 ..وایسه شما رو برسونه خونه یه خرده استرامت کنید
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 ..مامان مخالفت کرد: نه بنفشه جون.. ممنون عزیزم... همینجا رامتم

بنفشه: فرشته خانم االن یه هفته اس شما اینجایین.. یه خواب درست و مسابی نداشتین..  

خرده استتترامت کنید دوباره عصتتر بیاید.. من قوک میدم   برید خونه یه دوش بگیرید یه

 ..خوب موارن شهرزاد باشم

گفتم: راس می گه مامان..برید خونه استتتترامت کنید.. بنفشتتته اینجاستتتت منم که مالم  

 ..خوبه

مامان طوری با گالیه نگام کرد که ستترم رو انداختم پایین.. مامان به بنفشتته گفت: باشتته 

 ..عزیزم.. پس من می رم

 ..بنفشه با خنده گفت: به سالمت نگران نباشید من اینجام

شه گفت: اممد تو یه پژو نوک مدادیه.. یه خرده باالتر از      شت.. بنف مامان کیفن رو بردا

 ..بیمارستان.. روبروی اون گلفروشه

مامان به ستتمتم اومد.. ازش خجالت زده بودم.. می دونستتتم ازم انتظار نداشتتت که چنین  

ید..لبم رو گزیدم.. مامان رو به      ب.و.ستتتمخفی کنم..اروم منو بیل کرد و  چیزی رو ازش 

 ..بنفشه گفت: ممنون بنفشه جان.. خدامافظ

مامان که از در رفت بیرون بنفشه پرید رو تخت.. با نارامتی گفتم: هوی ..چیکار می کنی  

 ....تخت شکست

  ..بنفشه: نه نترس نمی شکنه

ممد افتادم.. گفتم: پس باالخره دک اممد رو به دستتتت بعد ریز خندید.. یاد ماجراش با ا   

 ..اوردی

 بنفشه خنده اش رو قورت داد و گفت: بزار اوک ببینم چیزی واسه خوردن هست؟

از تخت پرید پایین و در یخچاک رو باز کرد.. دوتا موز و دوتا سین رو تو یه پین دستی    

  ...هله هوله هم می خریدمگذاشت و دوباره اومد رو تخت..گفت: ای کاش موقع اومدن 



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

238 

 

شروع کرد به پوست کندن سین..در همون ماک گفت: اشکالی نداره.. بعدا می رم پایین      

 ..از بوفه بیمارستان می خرم

 ..همونطور که چشمم به دستای بنفشه بود اروم گفتم: بنفشه

 ..بنفشه: جانم مادرجان

 من: چند وقته من اینجام؟

 ..اروم گفت: یه هفته میشهدستای بنفشه یه لحظه ایستاد..

 ..سین رو قاچ کرد.. گفتم: یعنی یه هفته میشه که

دوباره گریه ام گرفت.. بنفشتتته ستتتریع بیلم کرد و گفت: گریه نکن تو رو خدا... بمیرم  

 ..برات شهرزاد.. چی بگم؟

سیبی رو داد دستم.. گفتم: تعریف می کنی         کمی که گریه کردم سبک شدم..بنفشه قاچ 

 چی شد؟

شتتته به قاچ ستتتیبن گازی زد و گفت: تعریف کردن نداره.. مالت بد شتتتد.. اوردنت  بنف

بیمارستتتان.. تا همین دیروز با هیشتتکی مرف نمی زدی.. هر کی رو بگی اومد دیدنت..   

ولی با هین کستتتی مرف نزدی..همین دکتره.. فامیلتون.. گفت شتتتوکه شتتتدی خوب       

 ..میشی

 ..گفتم: فامیلمون نیست

 ..بود فکر کردم فامیلتونهبنفشه: اسمن اشنا 

 ..یاد شاهرخ افتادم.. گفتم: اقای کبیری یادته.. تو نمایشگاه دیدیمن

 بنفشه: همون اقا دکتر خوش تی ه؟

 ..من: اره.. برادر کوچیکشه

 ..بنفشه: او الال... چه خانواده با کالسی

شه انگار یاد چی      شت.. کال تو فاز بی تفاوتی بودم.. بنف صال فرقی ندا شه    زیبرام ا افتاده با

 ..گفت: خوب بزار االن من برات تعریف کنم چی شد
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 با لبخند گفتم: خوب چی شد؟

بنفشتته در مالی که می خندید گفت: هیچی.. خیلی استتون بهن گفتم.. چی می گفت اون  

پیرزنه.. تو دلت کینه داری نمی زاره نزدیکت بیاد... همه رو بهن گفتم.. یه خرده ناز            

 ..ادمیکنه ولی کنار می

 مرف بنفشه منو به فکر فرو برد.. گفتم: من طاهره رو می گی؟

بنفشتته ستترش رو تکون داد و گفت: اره بابا.. ما رو باش یه فاک رو باور کرده بودیم.. هر 

طاها گفته بود پدرت مرده..               به  چی گفته چرند بوده.. تو که نبودی مرف افتاد ازش.. 

ماه گذشته ولی پدر طاها سرومر وگنده داره    باید بری مراسمن.. در مالی که االن شن   

 ...واسه خودش می گرده.. خل بودیما

 ..مرفای بنفشه انگار برام مفهومی نداشت... تا خواستم ازش چیزی ب رسم در باز شد

سالم داد و از رو تخت اومد پایین.. رامبد جواب        شه  ستار اومد تو..بنف رامبد همراه یه پر

 من گفت: مالتون چطوره شهرزاد خانم؟ سالم بنفشه رو داد و رو به

در مالی که روستتری بی رنگ و رویی که نمی دونم از کجا اومده بود رو رو ستترم مرتن  

 ..می کردم گفتم: ممنون خوبم

 رامبد رو به بنفشه گفت: صبحانه اش رو کامل خورده؟

 ..بنفشه گفت: نمی دونم ..من االن اومدم

 توش انداخت و گفت: خانم بهشتیان نیستن؟ رامبد پرونده ام رو برداشت و نگاهی

 ..بنفشه: نه فرستادمشون برن خونه.. شاید عصر بیان

 گفتم: ببخشید دکتر.. من کی می تونم برم خونه؟

رامبد ستترش رو از تو پرونده دراورد و با لبخندی گفت: انقدر زود از دستتت ما خستتته    

 ..شدید؟

ونی که اصال پیداش نبود و نه به ماال که  جان؟.. این چه صمیمی شد یهو؟.. نه به شن مهم  

  ..تعارف تیکه پاره میکرد.. به جای من بنفشه گفت: خوب مب داره اقای دکتر
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رامبد خنده ارومی کرد و گفت: بله داره.. اتفاقا می خواستم با مادرتون در این باره مرف  

شم..     صر نبا شکالی نداره به خودتون می گم چون ممکنه من ع نم  فکر نمی ک بزنم.. ولی ا

کا می کنم و می تونید         صتون رو ام شه.. من برگه ترخی شکلی با بابت مرخص کردنتون م

 ..فردا تشریف ببرید خونه

لبخندی روی لبهام نشتتتستتتت..رامبد ادامه داد: ولی بهتره روند درمان رو جدی بگیرید..  

 ..بقیه اش می مونه برای مطن و جلسات مشاوره

 گفتم: مشاوره برای چی؟

د پرونده رو امکا کرد و داد دست پرستار.. نگاه عمیقی به من کرد و شمرده گفت:       رامب

 ..شهرزاد.. تو این یه هفته.. چی یادت می یاد؟

 از سوالن جا خوردم.. گفتم: چی؟

 رامبد: چی یادت میاد؟ یادت میاد کی اوردت اینجا؟

زندگی من نبود..رامبد    لبم رو گزیدم.. نه یادم نمی اومد.. اصتتتال انگار این یه هفته جز          

 ..گفت: به هرماک تصمیم با خودته.. بحرانی که پشت سر گذاشتی کم چیزی نبود

شین.. بیرون هوا خوبه..       شت و گفت: االنم اینجوری ن ست از اتاق بیرون بره که برگ خوا

 ..لباس ب وش و یه دوری تومیاط بیمارستان بزن

 ..می ریم یه خرده هله هوله هم می خریمبعد از اتاق بیرون رفت.. بنفشه گفت: موافقم.. 

کمکم کرد تا لباس ب وشتتتم و بعد از اتاق زدیم بیرون.. راس می گفت هوا خیلی خوب        

بود... بعد از کمی پیاده روی روی یه نیمکت نشستم.. بنفشه رفت تا به قوک خودش هله     

که امیررضتتتا ر        باور نکرده بود  ته دلم هنوز  کار خودم..  له بخره.. تو اف یادش   هو ته..  ف

دوباره اشک به چشمام اورد.. دماغم رو باال کشیدم.. امیررضای بیچاره.. هر چقدر بیشتر       

می گذشت بیشتر تو خاطراتم می کاویدمن..یاد روز اخر افتادم.. دقیقه ای که بهم گفت  

باید اینجوری             بریم کاغذ دیواری انتخاب کنیم... لبهام رو به هم فشتتتار دادم..اخه چرا 

با صتتدایی به خودم اومدم... ستتریع ستترم رو بلند کردم و به صتتامن صتتدا نگاه   بشتته؟.. 
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کردم.. شاهرخ بود.. با شلوار جین مشکی و یه سویشرت سرمه ای.. دستاشو تو جیبن           

شه            شاهرخ همی شه گفت  سمت باال مالت داده بود.. در کل می شو به  شته بود و موها گذا

 ..یه جور بود

 نم؟شاهرخ گفت: بهترید شهرزاد خا

 ..از جام بلند شدم و گفتم: ممنون.. ببخشید متوجهتون نشدم

 ..شاهرخ: خواهن می کنم بفرمایید.. خوشحالم که مالتون بهتره

هر دومون روی نیمکت نشتتتستتتتیم.. نگاهی به اطراف انداخت و گفت: امروز هوا خیلی         

 ..خوبه.. چند روز پین که مسابی بارونی بود

شتم... ب    سمتن برگ شده بودم.. اب دهنم رو قورت  با تعجن به  ارونی بود؟ من متوجه ن

 دادم.. شاهرخ: طوری شده؟

 ..من: اوه.. نه نه.. ببخشید

شه            شاد بنف صدای  سرش رو باال گرفت و به نوک درختای تبریزی نگاه کرد..  شاهرخ 

 ..باعخ شد جو عوچ بشه

 ..بنفشه: سالم اقای دکتر

ود و کیسه پر از پفک و چی سی که خریده ب شاهرخ از جاش بلند شد و با لبخند به بنفشه

 نگاه کرد و گفت: به به.. سالم بانو بنفشه.. مالتون خوبه؟

 ..بنفشه: ممنون .. بفرمایید تو رو خدا.. شرمنده نکنید

بین شتتاهرخ و بنفشتته نشتتستتته بودم.. بنفشتته کیستته خریدش رو گذاشتتت تو بیل من..   

 شاهرخ: ماک دوست جون من چطوره؟

 ..و گفت: خوبه.. ممنون بابت کمکی که کردین بنفشه خندید

 شاهرخ: رابطه تون بهتر شده؟

 بنفشه بسته پفک رو باز کرد و گفت: زیاد نه.. هنوز اممد عشوه میاد
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پس منظور شاهرخ از دوست جون اممد بود.. ولی چطور اممد دوستن شده؟..شاهرخ        

فید و مرتبن اومد  به خاطر مرف بنفشتته شتتروع کرد به خندیدن.. ردیف دندونهای ستت 

 بیرون..زیرلن تکرار کرد: عشوه

شنیدم مشکلتون             ستی از اممد  شاهرخ گرفت و گفت: را سمت  سته پفک رو به  شه ب بنف

 ..مل شد

 ..شاهرخ یه دونه پفک برداشت و گفت: بله خدا رو شکر

 گفتم: چه مشکلی؟

د..  ورشتتاهرخ: مجوز شتترکت تو ایران که برای نمایشتتگاه گرفته بودیم به مشتتکل برخ  

 ..طوری نبود.. زود مل شد

 بنفشه: ماال کی برمیگردین؟

 ..شاهرخ: امشن.. االنم اومدم هم رامبد رو ببینم .. خوب شد شماها رو هم دیدم

 یهو غم تو دلم نشست.. نمی دونم چرا دوست نداشتم بره.. گفتم: بازم میاید ایران؟

 ..شاهرخ با لبخند گفت: البته.. من همیشه یه پام ایرانه

لبخندی زدم.. شتتتاهرخ نگاهی به ستتتاعتن کرد و گفت: خوب اگه اجازه بدید من دیگه 

 ..برم.. روز خوبی داشته باشید

صال این مدت دنباک بهانه می گشتم تا بزنم زیر      شد..بیض گلومو گرفت.. ا از جاش بلند 

گریه.. دستتتتن رو به ستتتوی من دراز کرد.. اروم دستتتتم رو از توجیبم دراوردم وتوی     

ن گذاشتتتم.. چقدر دستتتاش نرم و گرم بود.. به چشتتماش نگاه کردم.. اروم گفت:  دستتت

 ..بابت اتفاق پین اومده هم خیلی متاسفم.. امیدوارم روزهای بهتری در انتظارتون باشه

شد..از        سرم رو تکون دادم.. متوجه  ستم چی بگم..فقط  سته بود..نتون بیض راه گلوم رو ب

ت ستتاختمان بیمارستتتان مرکت کرد..مستتیرش تا   بنفشتته هم خدامافظی کرد و به ستتم

بیمارستان رو تماشا کردم..یه مس خیلی عجین به شاهرخ داشتم.. از همون لحظه اولی       

 ..که دیدمن
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بنفشه: خیلی ادم بامالیه شهرزاد.. نمی دونی چقدر خوبه.. کلی با اممد درمورد من مرف  

 ..زد.. تازه.. برای اممد تو شرکتشون کار پیدا کرد

 تعجن گفتم: کانادا؟ با

شعبه هم تو ایران داره... اممد که میگه خیلی          شون یه  شرکت شه: نه بابا کانادا چیه..  بنف

 ..باکالسه

 ..ابروهامو دادم باال..بنفشه پفک رو به طرفم گرفت و گفت: بخور

 ..دستن رو کنار زدم و گفتم: میل ندارم

شگاه.. تو افکار خو    شروع کرد به تعریف از دان صال به چیزی   بنفن  دم غوطه ور بودم و ا

 ..که بنفشه می گفت گوش نمی کردم..یهو گفتم: بنفشه.. من میخوام برم پین شاهین

 چشمای بنفشه گرد شد و پرسید: شاهین؟ شاهین کیه؟

 ..گفتم: عموی امیر.. می خوام باهاش مرف بزنم

 بنفشه: بی خیاک شو.. عمرا

 ..من: واسه چی؟ باید بفهمم چی شده یانه؟

سه چی می خوای بدونی؟ چی رو       بنفشه سعی کرد مهربون باشه.گفت: عزیزدلم.. اخه وا

 ..عوچ می کنه؟ اصال بگو شاید من بدونم

شه..من می     کم گرفت... اه لعنتی.. چرا ولم نمی کرد؟..لن ورچیدم.. گفتم: بنف دوباره بی

 ..خوام برم خونه

 ..بوژنه: باشه می ریم عزیزم

شدم و     صله بلند  شم ولی مگه با        بی مو شتم تنها با ست دا ساختمون رفتم.. دو به طرف 

شیدم و مالفه رو تا         شدم و به طرف تخت رفتم. دراز ک شد.. وارد اتاقم  شه می  وجود بنف

سعی کردم به چیزی فکر            ستم..  شه چیزی نگفت.. چشمام رو ب شیدم باال.. بنف صورتم ک

زی کردم.. گاهی لودگی های  نکنم ولی مگه میشتتتد؟. موقع ناهار می شتتته گفت با غذا با

بنفشته خنده به لبام می اوردم ولی تو دلم ارزو می کردم کاش هر چه زودتر فردا برسته   
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شه هم       صر خودم رو به خواب زدم.. بنف ست.. ع و برم خونه... دلم اتاق خودم رو می خوا

با گوشتتی اش مشتتیوک بود.. به اممد اس ام اس می زد. گاهی وستتطشتتون می خندید..    

اومد.. بوی اودکلنن پیچید تو اتاق.. بنفشتتته فکر می کرد خوابم.. گزارش روزانه      مامان   

اش رو داد که چیکار کرده و دکتر چی گفته رو به مامان گفت.. اخرستتترهم خدامافظی            

ماغم.. دستتتتی           مد زیر د مد.. بوی ادکلن شتتتیرینن او مان نزدیکم او ما فت..  کرد و ر

شون ندادم..     شید.. عکس العملی ن صورتم ک . انقدر خودم رو به اون راه زدم که خوابم  رو

برد..صتتبح بابا بی هی  مرفی کارهای ترخیصتتم رو انجام داد.. مامان جز مواقع ضتتروری  

ست      شدن.. بهتر.. مرف نزنن... دو باهام مرف نمی زد.. مدس می زدم از ماجرا با خبر 

صال              صدام نکنه.. ا سی باهام مرف نزنه.  شنوم.. ک سی رو ب صدای ک شتم  ده  منو نادیندا

بگیرن.. نزدیکهای رهر کارممون تموم شتتتد.. رامبد بیمارستتتتان نبود.. گفته بود نمیاد..          

مامان وسایل رو جمع کرده بود.. به سمت ماشین رفتیم..موصله نداشتم.. بی قرار بودم..       

شهرزاد پتو         شک گفت:  شیدم.. بابا نیم نگاهی به عقن انداخت و خ صندلی عقن دراز ک

 ..خودت سرما می خوریرو بنداز رو 

خواستتتم لج بازی کنم و به مرفن گوش ندم ولی ناخوداگاه دستتتم رفت ستتمت پتوی    

سکوت عذابم می         سیدیم.. سکوت به خونه ر شیدم.. تو  سافرتی ابی رنگ و رو خودم ک م

داد ولی واقعا بهن امتیاج داشتتتتم.. مامان کمکم کرد لباستتتام رو عوچ کنم.. با لحن          

 ..یه دوش بگیر سرماک شو ناهار بخوریم مهربون ولی خشکی گفت:

 ..اروم گفتم: من ناهار میل ندارم

مامان موله رو داد دستتتتم و گفت: پدرت بعداز رهر میره.. باید چند روز پین می رفت     

 ..ولی به خاطر تو موند

این یعنی اگه بمیری هم باید بیای ستتترمیز..وارد مموم شتتتدم و زیردوش وایستتتادم..        

خاصتتتی نزد.. معلوم بود بین از مد از دستتتتم دلخوره.. بابت اینکه ستتترناهار بابا مرف 
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چیزهایی رو ازش مخفی کردم.. موصتتله ستتواک و جواب نداشتتتم.. بعد از ناهار رفتم تو  

 اتاقم .. پتو رو تا روی صورتم باال کشیدم و خوابیدم

سرم   یبا دستی که روی سرم کشیده شد بیدار شدم ولی چشمام رو باز نکردم.. بابا باال       

بود..چند لحظه بعد گرمای لبهای بابا روی پیشتتتونیم رو امستتتاس کردم..عکس العملی          

نشتتون ندادم و بعد صتتدای در.. بابا رفت.. نتونستتتم جلوی اشتتکام رو بگیرم.. تعجن می 

کردم.. این چند روزه به اندازه عمر بیستتت ستتاله ام گریه کرده بودم.. به خاطر گریه ها 

. انقدر پهلو به پهلو شتتدم که دوباره خوابم برد.. ستتر شتتام  هم همیشتته ستتردرد داشتتتم.

 ..دوباره با غذام بازی کردم

 ..مامان: چرا نمی خوری؟ تو که قیمه دوست داری

 چیزی نگفتم.. مامان دوباره پرسید: خوشمزه نشده؟

 ..گفتم: چرا ..ممنون

 ..مامان: پس چرا نمی خوری؟.. ناهار درست و مسابی هم که نخوردی

امان خشتتک بود.. نگاهن کردم.. داشتتت نگاهم می کرد.. موهام رو زدم پشتتت    لحن م

گردنم.. مامان قاشتتب و چنگالن رو گذاشتتت توی بشتتقابن و با طمانینه گفت:شتتهرزاد   

 ازت انتظار نداشتیم... نه من..نه مسام

 ..دوباره بیکم گرفت.. مامان: انقدر مادر بدی بودم برات؟

دیگه ای کشید و گفت: فکر می کنی اگه به ما می گفتی   لبم رو گزیدم..مامان نفس عمیب

ست به دامان اون      شتی جلوت رو می گرفتیم که رفتی د می خوای بری خونه دکتر مرود

 ..پسر غریبه شدی؟

سرم انداختم پایین جرات نگاه کردن به مامان رو نداشتم.. شرمنده بودم.. مامان زیرلن     

 گفت: کجای تربیتت اشتباه کردم؟

شستم رو محکم روی قاشب می کشیدم.. انگار می          نفس رو پرصدا داد بیرون.. انگشت 

 ..خواستم همه مرصم رو روی قاشب خالی کنم.. مامان گفت: غذات رو بخور
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و دیگه ادامه نداد.. میلی به غذا نداشتم ولی موصله لجبازی هم نداشتم..چند قاشب نیمه       

شتم و جویده نجویده قورتن دادم  ستم باید به چی فکر کنم..   پر تو دهنم گذا ..نمی دون

بابا از خودم؟..یا به چیزهایی که از البه الی                 به مرت امیررضتتتا؟.. به دلخوری مامان و 

شه        شده بود.. می گفت من طاهره دروغ میگفت.. بنف ستگیرم  شه د چرت و پرتهای بنف

ی کار می  االن به اممد گفته بود دوستتتتن داره.. پدر طاها کامال ستتتالم بود.. ولی یه جا          

شدن ولی تونور معمولی        سهایی که زیر نور قرمز دیده می  سها.. اون عک لنگید.. اون عک

ستتتیاه ستتتیاه بودن.. اونا چی بودن؟ اونا که دیگه دروغ نبود.. چیزهایی که خودم تو اون  

صله        شنیده بودم که دیگه دروغ نبود.. پوفی کردم.. مامان میز رو جمع کرد.. مو ستا  رو

شتم کمکن ک  شت.. اوک نیم نگاهی به من  ندا نم.. موبایلن زنگ زد.. از رو اپن برش دا

 انداخت و بعد جواب داد: سالم عزیزم.. خوبی؟.. به سالمت رسیدی؟

فهمیدم باباس..دلم براش تنگ شتتتده بود.. بیکتتتم گرفته بود..لبم رو گزیدم تا گریه           

 ..مامان و بابام نکنم.. چقدر امساس بدی داشتم... چرا انقدر دختر بدی بودم برای

 ..مامان: اره شهرزادم خوبه.. سالم می رسونه

فقط سالم مامان؟.. من دلم تنگ شده.. دلم داره می ترکه.. بهن بگو تو رو می خواد..مکال  

نه اش رو می           ها نه تو رو می گیره.. بهن بگو هنوزم ب ها که می گفتی شتتتهرزاد ب ما  قدی

 ..گیرم

ش.. مالن خوبه.. باشه ..بعدا باهاش مرف می زنی..   مامان: اره غذاشو خورد.. نگران نبا 

 ..کاری نداری؟.. برو استرامت کن... شن تو هم به خیر عزیزم

که اینجوری از هم دور می            بار بود  بار بود.. اولین  با مرف نزدم.. این اولین  با با  من 

شتتدیم.. یک ان بی نهایت امستتاس بی کستتی کردم.. انگار دنیا برام عوچ شتتد.. شتتدم   

ستتاله که بابا یه روزی دستتتشتتو گرفت و اورد تو این خونه.. مس خفگی     4ون دخترهم

عجیبی به گلوم چنگ زد.. بیکتتم ترکید و با گریه شتتدید به ستتمت اتاقم دویدم و خودم  

رو رو تخت انداختم و زار زدم.. به یاد نداشتتتتم تا به ماک اینجوری گریه کرده باشتتتم..             
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هب می زدم.. نفس کم اوردم. ولی بازم هب می زدم..  صورتم رو به بالن فشار می دادم و 

 ..مامان کنارم نشست و با نگرانی پرسید: شهرزاد.. چی شده؟.. پاشو ببینم

ستتتعی کرد منو برگردونه ولی مقاومت می کردم..مامان شتتتروع کرد به قربون صتتتدقه         

شده اخه.. عزیزدلم.. برگرد.. بزار    شهرزاد جان.. الهی قربونت برم چی  ت..  ببینم رفتنم: 

 ..چرا اخه گریه می کنی.. الهی دورت بگردم.. پاشو.. پاشو عزیزم.. اینجوری گریه نکن

اروم برگشتم طرفن.. بالشم از گریه ام خیس خیس بود.. مامان با چشمای خیس داشت  

 ..منو نگاه می کرد.. میون هب هقم گفتم: مامان.. من.. خی..لی.. دخ...تر.. بدی ..ام

نی دستتت به صتتورتم کشتتید و گفت: قربونت برم.. این چه مرفیه که می  مامان با مهربو

 زنی؟

 ..هب هب می کردم و گفتم: من خیلی بدم.. می دونم.. لیاقت شما رو ندارم

 ..مامان با نارامتی گفت: وای شهرزاد

گفتم: اصتتتال من نباید می اومدم اینجا... باید می زاشتتتتین بمونم تو همون جای لعنتی..          

 ..مونجا بودلیاقت من ه

 

شمام می خوند..لبم        شت چیزی رو از تو چ شمای گرد بهم نگاه کرد.. انگار دا مامان با چ

رو گزیدم و دوباره ستترم رو روی بالن گذاشتتتم و گریه کردم.. مامان گفت: شتتهرزاد..  

 دق مرگم کردی.. این مرفا چیه می زنی؟

سردرد و    خودم رو انداختم تو بیل مامان.. انقدر گریه کردم که دیگه رمیی برام نموند.. 

مالت تهوع داشتتتت مالم رو بد می کرد..مامان هم گریه می کرد و زیرلن دلداریم می           

شد ولی هنوز هب هب می کردم..مامان موهام نوازش      شت گریه ام قطع  داد..کمی که گذ

 ..ید و گفت: شهرزاد بیا بریم امشن پین من بخوابب.و.سمی کرد..پیشونیم رو 

صدا از جا  شونه اش تکیه          بی سرم رو به  شد و  ست مامان دور کمرم ملقه  شد.. د م بلند 

دادم و تا اتاقشون رفتم.. رو تخت که دراز کشیدم بوی اودکلن بابا اومد زیر دماغم..دیگه  
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اشتتتکی برام نمونده بود که گریه کنم.. مامان برام یه قرص و لیوان اب اورد و گفت: بیا          

 ..ی کار داریمبخور عزیزم.. بخور که فردا خیل

بالن               لپ اب قورتن دادم.. ستتترم رو روی  ند ق با چ مان گرفتم و  ما قرص رو از 

شید تو بیلن..             شید و منو ک شم دراز ک شت می ترکید. مامان پی سرم واقعا دا شتم.. گذا

 ..همونجوری که سرم رو سینه مامان بود خوابم برد

* 

رو اروم باز کردم و به اطرف   چشمم رو اروم باز کردم و دوباره بستم.. کجا بودم؟ چشمم

نگاه کردم.. اتاق مامان بود..با بی مالی مالفه رو تا زیرگلوم کشتتیدم باال.. دیشتتن اصتتال    

خوب نخوابیده بودم.. مدام خوابهای اشتتتفته می دیدم.. و االن هم مستتتابی بدنم کرخت       

به من  بود..چندبار پلک زدم.. مامان وارد اتاق شتتتد و به ستتتمت پرده رفت.. نیم نگاهی            

 انداخت و گفت: بیدار شدی؟

لحنن خوب و مهربون بود مکل قدیما.. خواستتتم جوابشتتو ندم ولی نتونستتتم... زیرلن    

 ..گفتم: صبح به خیر

 مامان پرده ها رو کنار زد و گفت: صبحت به خیر عزیزم.. پا نمی شی؟

  اتاق پر از نور شتتد.. اروم ستترم رو به ستتمت ستتاعت چرخوندم.. ستتاعت ده بود..متی   

برام فرقی                           بیتتدم ولی امروز  ین موقع نمی خوا روزهتتای جمعتته و تعطیتتل هم تتتا ا

نداشت..نگاهی به مامان انداختم که بلوز سبز با شلوار مشکی پوشیده بود...دوباره گفت:       

 ...پا نمی شی؟ امروز کلی کار داریما

 ..با بی مالی از جام بلند شدم و گفتم: چه کاری؟.. من موصله ندارم

صبحونه بخوریم.. باید          مامان: به شی.. بعد  سرماک ب شو یه دوش بگیر  صله میای.. پا مو

 ..بریم بیرون

 گفتم: کجا؟
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مامان دستتتتمو گرفت و از رو تخت بلندم کرد و گفت: پاشتتتو دختر.. پاشتتتو بهت می             

 ..گم..زود ماضر شو

با بی مالی به سمت مموم اتاق خودم رفتم و یه دوش سرسری گرفتم.. لباس پوشیدم و      

وهای بلندم رو تو موله پیچیدم.. قبلنها چه با موصله همه رو شسوار می کشیدم.. رفتم       م

 ..تو اش زخونه.. میز صبحانه اماده بود.. مامان: بیا عزیزم.. منم صبحونه نخوردم

بیشتر از چندتا لقمه نتونستم بخورم..مامان میز صبحانه رو جمع می کرد بهم گفت: پاشو    

 ..ماضر شو بریم بیرون

 من: کجا؟

باهم بیرون می               هار رو  نا عدشتتتم  با دکتر کبیری.. ب قت دکتر داری..  مان: امروز و ما

 ..خوریم

 ..موله رو از موهام باز کردم و گفتم: من دکتر نمیام

 مامان بهت زده به طرفم برگشت و گفت: چی؟

  ..گفتم: من نمیام.. مالم خوبه

دم پین روان زشتتتک ولی نمی  می خواستتتتم بگم من دیوونه نیستتتتم که می خواید ببری     

تونستتتم.. دیشتتن به اندازه کافی پرده دری کرده بودم.. مامان عمیب نگام کرد و گفت:   

 ..فقط به خاطر من عزیزم.. خواهن می کنم.. فقط خیالم رامت بشه

چیزی نگفتم..رفتم تو اتاقم.. موهامو با ستتتشتتتوار فقط خشتتتک کردم.. اولین بارونی که   

شتم و پ     سید بردا ستم ر سرم کردم.. دیگه مکل قدیما      د وشیدم و یه روسری با بی قیدی 

شتم و از          سامو اینور و اونور نمی کردم..کیفم رو بردا ست کردن لبا ساعت به خاطر  دو 

ستاده بود.. چیزی نگفت بهم..باهم        شیمن ای شیک تو ن اتاق اومدم بیرون.. مامان تمیز و 

سمت مطن دکتر رفتیم...لم    شدیم و به  صندلی جلو و به   از خونه خارج  داده بودم روی 

سیدیم.. چه جای      سابب بود اال من.. به مطن رامبد ر بیرون نگاه می کردم.. همه چی مکل 

باکالستتتی بود ولی کمتر از اونم انتظار نمی رفت.. با اون دبدبه و کبکبه معلوم بود یک           
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استتانستتور   چنین جایی بشتته مطبن.. مامان ماشتتین رو برد تو پارکینگ و از اونجا وارد  

سور افتاد: دکتر رامبد کبیری.. متخصص میز و          سان شدیم.. چشمم به تابلوی راهنما تو ا

سور تکیه دادم..           سان صله به دیواره ا صاب و روان زشک طبقه پنجم.. چه غلطا.. بی مو اع

شم گردوند و       سور که امدیم بیرون مامان چ سان مامان دکمه رو زد و رفتیم طبقه باال..از ا

رو پیدا کرد.. عین عروستتتک کوکی دنباک مامان راه افتادم.. در مطن باز بود وامد رامبد 

صندلی           شن تا  شکی رنگ تو اتاق انتظار بود و پنج  ست مبل چرمی م شدیم.. یه د وارد 

هم بین مبلها جا خوش کرده بودن.. یه میز گرد وستط بود و روش پر از روزنامه و مجله  

ش کرده بودن.. دیوارها به رنگ ستتبز کمرنگ  بود.. دوتا گلدون هم گوشتته اتاق جا خو

بود و نورپردازی خیلی عالی.. مامان به ستتمت میز منشتتی رفت که یه دختر جوون شتتاید  

بیستتت و پنج ستتاله بود.. یه خانم و یه پستتر جوون هم نشتتستتته بودن.. روی اولین مبل    

  م از دماغ فیلنشستم.. اصال برای چی اومده بودم؟.. اصال ماک و موصله نداشتم.. اونم اد       

ما             فت چطور روز مهمونین اصتتتال دوروبر  یادم نمی ر بد.. اصتتتال  کل رام تاده ای م اف

  ..نیومد..مامان کنارم نشست و گفت: چند لحظه صبر کنی نوبت ما میشه

صبی           سر جوون بود که ع شمم به پ سرم رو تکون دادم.. چ صال برام فرق نمی کرد ولی  ا

ه بود ولی نارامت نبودم فقط تکونهای عصتتبی پاش  پاشتتو تکون می داد..اونم بهم زک زد

رو اعصتابم بود..صتورتم رو به ستمت راستت چرخوندم.. محیط مطن فوق العاده ارامن      

بخن بود ولی من موصتتتله نداشتتتتم.. چند لحظه بعد یه خانم از مطن بیرون اومد و به            

 .. سمت منشی رفت.. منشی رو به خانمی که نشسته بود گفت: بفرمایید

شت با خانوم مرف می زد.. انگار خوب         هر د شی دا شدن و رفتن داخل.. من شون بلند  و

سر      شناختن اخه خیلی باهاش گرم گرفته بود و می خندید.. بعد از مدتی خانوم و پ می 

جوون از اتاق بیرون اومدن.. نوبت ما شده بود..پشت سر مامان راه افتادم و وارد اتاقن      

ن نشتتستتته بود.. پیراهن ستتبز تیره ای تنن بود..  شتتدم.. رامبد پشتتت میز تحریر بزرگ

اتاق با همون نور پردازی و تقیبا همون دکوراستتتیون..دوتا در یکی ستتتمت چپ و یکی        
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سالم اقای              شد.. مامان:  شدیم از جاش بلند  شت.. وقتی وارد اتاق  ست قرار دا سمت را

 ..دکتر.. خواهن می کنم بفرمایید

 ..بهشتیان.. بفرمایید رامبد با لبخند گفت: خوش امدید خانم

ستترش رو برای من تکون داد..فقط یه ستتالم زیرلن دادم و همراه مامان نشتتستتتیم.. از    

پشت میزش بیرون اومد و روبروی ما نشست.. با لبخند گفت: چیزی میل دارید براتون      

 بیارم؟

 ..مامان با لبخند گفت: ممنون.. صرف شده

 ه؟ بهترید؟رامبد به من نگاه کرد و گفت: ماک شما چطور

 .سرم رو تکون دادم و بی موصله گفتم: بهترم

برام مهم نبود فکر کنه خیلی بی ادبم .. موصتتله اش رو نداشتتتم.. زور که نبود ولی رامبد  

 ...لبخندی زد و گفت: بهتره بفرمایید تو اتاق مشاوره تا منم بیام

ی کلی  نستم بیارم ولبه در پشت سرش اشاره کرد.. از جام بلند شدم.. به زبون که نمی تو

تو دلم بهن فحن دادم ...ای کتتاش اینجتتا نمی اومتتدم.. وارد اتتتاق شتتتتدم و در رو 

بستتتم..متوجه دکوراستتیون فوق زیبای این اتاق شتتدم... از اتاق قبلی خیلی کوچکتر ولی   

خیلی خیلی خوشتتگلتر بود .. رنگ دیوارها مخلوطی ابی کمرنگ و ستتبز ..یکی از اضتتالع  

ه پر از کتاب بود.. یه صتتتندلی ستتتفید از اینهایی که تو فیلمهای خارجی           اتاق یه کتابخون    

نشون می داد طرف روش دراز کشیده و با دکترش مرف می زنه و روبروش یه مبل ابی 

وجود داشت.. پوزخندی زدم.. خیلی دیگه مرفه ای برخورد می کرد.. در باز شد و رامبد  

 ..اومد تو..دستن یه پرونده بود

 ..که هنوز ایستادیدرامبد: شما 

می دونستم که باید روی اون مبل سفید بشینم .. خیلی معمولی روش نشستم.. رامبد هم      

 روی مبل ابی نشست و گفت: رامتید؟
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شروع           شید  شته با ست دا سرم رو تکون دادم.. رامبد پرونده رو باز کرد و گفت: اگه دو

 ..کنید

  گم سرشو باال اوردو با لبخند بهم نگاه  یه نگاه به پرونده انداخت و وقتی دید جیزی نمی 

 کرد... من باید جی بگم؟

  ...رامبد: خوب از خودتون بگید

صی بود.. اعتماد        شده بود.. مهربون که نه.. یه جور خا شماش نگاه کردم.. مهربون  به چ

 می بخشید..نفس عمیقی کشیدم و گفتم: چی بگم؟

بینیم و می خواید خودتون رو معرفی   رامبد: فکر کنید برای بار اوله که همدیگه رو می         

 ..کنید... شما شروع کنید.. هرجا الزم شد من ازتون سواک می پرسم

کمی جابه جا شتتدم و گفتم: شتتهرزاد بهشتتتیان.. بیستتت ستتالمه.. دانشتتجوی ستتاک ستتوم  

 ..معماری هستم

 مکخ کردم.. دیگه چیزی به نظرم نرسید...رامبد به ارامی پرسید: خوب؟

تم: من اصال نمی دونم واسه چی اومدم اینجا... چرا مامان اصرار می کنه..   کالفه شدم و گف 

 ..من مالم خوبه.. اصال دلیلی برای اینکه این بحخ رو شروع کنیم نمی بینم

 ..رامبد یه مکخ طوالنی کرد و گفت: بازم اگه چیزی هست بگید

فتم: معذرت می لبم رو گزیدم.. خیلی بی ادب شتتتده بودم.. ستتترم رو انداختم پایین و گ

 ..خوام

رامبد: نه من جدی گفتم.. بگید.. هرچیزی که دوست دارید.. هر امساسی که دارید..هر    

چی که فکر می کنید.. اصتتال به این فکر نکنید که من یکی از اشتتناهاتون هستتتم.. به این 

 ..فکر کنید که من پزشکتون

 ..نالیدم: باور کنید من مالم خوبه

 ..: می دونم از چی می ترسیدرامبد لبخندی زد و گفت
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شهرزاد          شهرزاد.. می تونم  سن  سواک بهن نگاه کردم.. رامبد گفت: بب شمای پر از  با چ

 صدات کنم؟

سرم رو          سه..  سته االن تازه می پر شهرزاد به ناف من ب صبح تا ماال همن  اینو باش.. از 

 ..تکون دادم و گفتم: البته

داری.. از این لحاظ که فکر می کنی مرفاتو به     رامبد: من فکر می کنم تو به من اعتماد ن    

 ..گوش پدر و مادرت می رسونم

لبم رو گزیدم.. درست می گفت.. دغدغه اصلیم این بود.. رامبد: مب داری اگه اینجوری    

باش چیزی از اینجا         فکر کنی ولی برای من قبل از پدر و مادرت تو در الویتی.. مطمئن 

از زبون من چیزی راجن به این مرفها نمی شتتتنون..      بیرون نمیره.. پدر و مادرت هرگز  

 ..من فقط راهنماییت می کنم..همین

چیزی نگفتم.. مرفاش یه طوری اطمینان بخن بود.. گاهی تن صتتداش مکل شتتاهرخ می 

شد.. مکل شاهرخ..سیل اطمینانی که به قلبم سرازیر شد رو نمی تونستم نادیده بگیرم..          

ه نه می تونیم تموم کنیم..چند تا قرص و نستتتخه و بعد       رامبد: خوب قبوک می کنی؟.. اگ  

 ..همه چی تموم میشه

 ..نفس عمیقی کشیدم.. دستام مشت شد و گفتم: قبوک می کنم

 ..رامبد:خوب ماال..می خوام در مورد امیررضا باهات مرف بزنم

 ..با شنیدن اسم امیررضا بیکم گرفت.. اه.. لبم رو گزیدم و گفتم: نه... خواهن می کنم

 ..رامبد: نباید از این موضوع فرار کنی

 اشک تو چشمام جمع شد و گفتم: واقعا مرده؟

رامبد متانر شتتتد ولی اروم ستتترش رو تکون داد..اشتتتکم چکید.. رامبد بالفاصتتتله جعبه   

دستتتتماک کاغذی رو به ستتتمتم گرفت و گفت: رامت باش شتتتهرزاد.. گریه کن.. اینجا             

 ..محدودیتی وجود نداره
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ستماک کا  شکر کردم.. یه خرده که گریه کردم رامبد به ارامی ازم     یه د شتم و ت غذی بردا

 ...پرسید: معلومه خیلی دوستن داشتی

سیدم رامتتر برخورد می           سواک رو ازم می پر شاهرخ این  شاید اگه  شیدم...  خجالت ک

 کردم تا رامبد...چیزی نگفتم.. رامبد:سکوتت رو بله تلقی می کنم

 ..رامبد: قولی بهت داده بود؟تو دلم دهن کجی کردم بهن

باز چیزی نگفتم.. اصتتتال به اون چه ربطی داشتتتت.. رامبد بعد از یه مکخ نستتتبتا طوالنی   

 ..گفت: شهرزاد..اگه نگی که من نمی تونم کمکت کنم

 ..باز چیزی نگفتم... رامبد گفت: فکر می کنم همیشه انقدر کم مرفی

 ..گفتم: ببخشید موصله ندارم

 ..ه.. فقط یه سواک کوچیکرامبد: باشه باش

 سرم رو تکون دادم.. رامبد: رابطه ای هم باهم داشتید؟

 ...با صدای بلند گفتم: وای نه

 ..رامبد: باشه باشه.. من قبوک می کنم.. یه سواک بود همن

نفسم رو بیرون دادم..اخه بیشعور این سواک بود ازم پرسیدی؟ رامبد پرونده رو بست و        

 ..خوب بهت می کنمگفت: چند تا پیشنهاد 

 

تو دلم گفتم به عمه ات بگو..منتظر شدم که بگه.. رامبد: اوک اینکه درسهای دانشگاه رو     

 ...وک نکن.. هر جوری شده برو.. مگر اینکه واقعا اعصابت خرد باشه

خانواده                یدن  مه داد: برو د بد ادا فت.. رام به من چی می گ مالی بودم این  چه  من تو 

 ..امیررضا

به رامبد نگاه کردم ولی اون همینجور معمولی بهم نگاه می کرد.. گفت: برو       با دهن باز  

 دیدنشون

 ..نالیدم: نمی تونم
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رامبد: ستتتخته شتتتهرزاد ولی ستتتعی کن بری.. ماال نه همین فردا هروقت دیدی مالت            

 ..مساعده..تنها هم نرو

 ..من: یعنی با مامان برم؟

 ..رامبد: اگه با ایشون رامتی با ایشون برو

 ن: قبوک نکردن چی؟م

رامبد نگاه عمیقی بهم کرد و گفت: باهاشتتون مرف بزن شتتهرزاد.. از االن نگو اگه قبوک  

نکردن چی.. مرف زدن خیلی مهمه.. می دونی اشتتتتباهات ما کجاس؟ اونجایی که باید           

شتباه ما اینجاس    مرف بزنیم مرف نمی زنیم و اونجایی که نباید مرف بزنیم می زنیم...ا

  ..زمان دقیب مرف زدنمون رو گم می کنیمکه گاهی 

انگار داشت اشتباه من رو به رخم می کشید.. مرف مامان توسرم اکو زد: : فکر می کنی       

اگه به ما می گفتی می خوای بری خونه دکتر مرودشتتتتی جلوت رو می گرفتیم که رفتی       

..  گفتم دستتت به دامان اون پستتر غریبه شتتدی؟..راس می گفت.. به این زودی نباید می 

باید رابطه زخمی ام با مامان و بابا رو ترمیم می کردم.. ستتترم رو تکون دادم.. رامبد از            

شکلت مل         سرش.. با لبخند گفت: امیدوارم هر چه زودتر م شت  شد و منم پ جاش بلند 

 ..بشه

لبخندش رو با لبخند کوتاهی جواب دادم.. در اتاق رو باز کرد و کنار ایستتتتاد تا اوک من          

م. مامان مکطرب و نگران بود با دیدن ما از جاش بلند شد..رامبد: خواهن می   خارج بش 

 ..کنم بشینید خانم بهشتیان

 میشه چند لحظه ما رو تنها بزارید؟ :بعد رو به من گفت

با اجازه ارومی گفتم و از اتاق بیرون رفتم..منشی داشت کتاب می خوند... بعد از من هم   

و دستتتتن پر از ازماین بود.. رفتم کنار پنجره و به   یه مراجع دیگه نشتتتستتتته بود که ت    

به طرف منشتتتی               مد بیرون و  تاق دکتر او مان از ا ما عد  ظه ب ند لح بیرون زک زدم.. چ
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رفت..بعد از اینکه پوک رو پرداخت کرد به ستتتمت من اومد اروم گفت: شتتتهرزادجان..            

 ..بریم

ود..مهربون شتتده بود..  باهم به ستتمت استتانستتور رفتیم.. مامان انگار باهام دیگه قهر نب  

 دستم رو گرفت و گفت: ناهار بریم کجا؟

 ..گفتم: االن صبحونه خوردیم

 مامان: تو که چیزی نخوردی.. گشنه ات نیست؟

 ..من: نه زیاد

 ..مامان: پس بریم بگردیم

دوستتت نداشتتتم دک مامان رو بشتتکنم ولی االن تنها چیزی که امتیاج داشتتتم این بود که 

از بکشتتم ولی با اینحاک چیزی نگفتم..ستتوار ماشتتین شتتدیم.. مامان     برم توی اتاق و در

شتم.. یه خرده        صله این یکی رو ندا شنهاد خرید داد که قبوک نکردم... دیگه واقعا مو پی

تو خیابونا چرخ زدیم و ناهاررو تو یه فستتتت فود خوردیم.. بعدش هم به اصتتترار من و          

و و اتاقم دراز کشیدم.. مرفهای رامبد ت اینکه خسته ام برگشتیم خونه... یه راست رفتم ت   

گوشم تکرار می شد.. چشمام رو بستم.. بی اراده دستم به سمت کبفم رفت و موبایلم رو 

از توش دراوردم.. خاموش بود..می گم اخه چرا از صتتبح صتتدایی از توش بیرون نمیاد..   

سیل اس ام اس           شدن  شن  شنن کردم.. به محض رو صل کردم و رو   شارژر رو بهن و

بود که به موبایلم ستتترازیر شتتتد.. بدون توجه به بنفشتتته پیام دادم: فردا بیا دنبالم بریم 

 ...دانشگاه

صبح بدون اینکه         سعی می کردم بخوابم..  شتم رو میزم.. فقط باید  سایلنت کردم و گذا

اصتتال بدونم چه کالستتی داریم رفتم طبقه پایین.. به مامان گفتم که ماشتتین نمی برم و با  

ی رم تا نگرانم نشتته.. بنفشتته اومد دنبالم.. بدون مرف تو ماشتتینن نشتتستتتم...  بنفشتته م

بنفشتته اولن کمی شتتیطونی کرد ولی وقتی دید محلن نمی زارم دستتت برداشتتت...ستتر  

کالس اوک بیشتتتر از نیم ستتاعت نتونستتتم بشتتینم.. از همون اوک نگاه عجین بچه های    
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محوطه.. روی یه نیمکت نشتتستتتم و به کالس بهم بود..از استتتاد اجازه گرفتم و رفتم تو 

ستم.. دوباره خودم         شمام رو ب شیدم و چ شگاه زک زدم.. نفس عمیقی ک درختای لخت دان

 ...با همون پیشونی نورانی اومد جلوی چشمم... با صدای مردی از جا پریدم

 مرد: نتونستید سر کالس بشینید؟

کی  ود.. با قد بلند و سرتاپا مشدستم رو روی قلبم گذاشتم و به مرد نگاه کردم.. برزین ب 

 ..و همون نگاه نافذ.. اینبار تمام اعتماد به نفسم رو جمع کردم و گفتم: منو ترسوندید

 ..برزین: معذرت می خوام

و بدون تعارف کنارم نشتتستتت..چشتتم غره ای بهن رفتم که توجه نکرد..بدون مقدمه   

 ..گفت: چقدر زود تصمیم گرفتید برگردید دانشگاه

 طور؟گفتم: چ

که تو شتتتوک بودید من فکر می          خه اونجوری  باال داد و گفت: ا تای ابروش رو  برزین 

 ..کردم تا برگردید دانشگاه مدتی طوک می کشه

جوابی ندادم به جاش پرستتیدم: شتتما گفتید مستتئوک پرونده الله نیستتتید.. پس مستتئوک   

 پرونده کی هستید؟

 ..جوادی بزرین از گوشه چشمن بهم نگاه کرد و گفت: امیررضا

 با بهت بهن خیره شدم.. گفتم: امیررضا؟.. مگه به قتل رسیده؟

 برزین چشماشو ری کرد و گفت: به شما نگفتن؟

اب دهنمو قورت دادم و ستترم رو به عالمت نه تکون دادم..لبم رو گزیدم... برزین ادامه  

 ..داد: شواهدی وجود داره که نشون میده امیررضا به مرت طبیعی نمرده

روع کرد به ت یدن.. بدجوری می ت ید..دستتتم رو روش گذاشتتتم و فشتتار دادم تا  قلبم شتت

جلوی کوبشن رو بگیرم.. برزین بدون توجه به من ادامه داد: علت سکته امیررضا قرار     

گرفتن در میدان میناطیسی قوی بوده.. اینکه کجا و چطوری خیلی مبهمه... ضمن اینکه..    

 ..شتهقبل از مرگن فعالیت شدید جنسی دا
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جمله اخر برزین برام مکل تیر خالص بود.. دستام یخ کرده بود.. فعالیت شدید جنسی؟..   

سیاهی می رفت..        شنید و چشمام  این دیگه خارج از توانم بود.. گوشام دیگه هیچی نمی 

قبل از اینکه بتونم کاری بکنم دوتا دستتتت منو به ستتتمت خودش کشتتتید و دیگه چیزی  

 ..نفهمیدم

بود که دونه دونه می چکید.. صدای برزین از پشت پاویون می اومد که   چشمم به سرمی   

داشتتت با بنفشتته صتتحبت می کرد.. فکرم همن پین امیررضتتا بود.. فعالیت جنستتی؟..   

چشتتتمام رو روهم فشتتتار دادم.. یعنی ممکنه؟.. من چقدر اممب بودم.. لبم رو گزیدم..       

 به برزین گفتم ولی برزین  عموش گفته بود بهن گفته مستتتکن می خوره و می خوابه..   

سرش رو تکون داد و گفت هی  مسکنی یا ارامبخشی تو گزارش قید نشده که امیررضا        

شم بود.. پوزخندی به خودم زدم..            شن هنوز تو گو ضبط رو صدای  شه..  صرف کرده با م

چقدر ساده بودی شهرزاد..میدان میناطیسی قوی؟ کدوم گورستونی بوده... نفس عمیقی      

  ..کشیدم

 ..زین: دوستتون االن میانبر

سرم رو تکون دادم..دوباره نفس عمیقی کشیدم..صدای کشیده شدن صندلی رو شنیدم          

 ..وبعد برزین گفت: متاسفم.. من نمی دونستم شما نمی دونید

 ..با گستاخی که ازم بعید بود گفتم: ولی می دونستید

سابقه ای بین این چش     سیاه بود که همه  برزین تو چشمام زک زد.. نمی دونم چه م ماهای 

 ...شون تو چشمای من زک می زدن..برزین: به هرماک دونستن مقیقت بهتر از ندونستنه

 ..چیزی نداشتم که بگم.. چند لحظه بعد صدای بنفشه از تو سالن اومد: شهرزاد

شد و اومد کنارم..بنفشه: چی        شد و پرده رو کنار زد . بنفشه متوجه  برزین از جاش بلند 

 ر؟شدی دخت

 ..چشماش نگران بود.. گفتم: خوبم.. یه خرده ضعف کردم
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بنفشتته: نگاهی به ستترم انداخت و گفت: یه خرده؟.. نمی دونی وقتی کل محوطه رو الک  

کردم و پیدات نکردم چه مالی شتتتدم.. کیفت که تو کالس بود.. باور کن متی از ترس         

 ..هرفتم از این کیوسک جلوی دانشگاه پرسیدم تصادفی چیزی نبود

لبخند کمجونی زدم... پرستتتار اومد و ستترم رو از دستتتم کشتتید..نفس عمیب دیگه ای     

سواک        سمتم اومد و گفت: چندتا  کشیدم.. بنفشه کمکم کرد از جام بلند بشم.. برزین به 

 ..دیگه هم داشتم که بمونه برای یه وقت دیگه

شد..   سرم رو تکون دادم.. برزین بدون هی  مرفی عقبگرد کرد و از در او  رژانس خارج 

 بنفشه: این یاور چیکارت داشت؟

 ..من: بریم بیرون بنفشه.. هوای اینجا خفه ام می کنه

صورتم خیلی          سرد که خورد تو  شگاه بیرون رفتیم.. هوای  شه از اورژانس دان همراه بنف

 ..مالم بهتر شد.. اروم گفتم: موصله کالس ندارم.. می خوام برم خونه

 ..قبلی بود که منم داشتم دنباک تو می گشتمبنفشه: کالس نداریم.. 

شنیده بودم می ترکید..              شت از هجوم مرفایی که  شدیم..میزم دا شه  شین بنف سوار ما

 بنفشه: بهت چی می گفت؟

 ..من: هیچی

شهرزاد..هنوزهم می خوای بری پین عموی       ستی  شه بحخ رو عوچ کرد و گفت: را بنف

 امیررضا؟

 ..یر معده ام پیچید..با اخم گفتم: نهعموی امیررضا؟..از شنیدن اسم ام

 بنفشه :واسه چی؟.. تو که خیلی اصرار می کردی؟

 ..صدام رو بلند کردم و گفتم: االن بی خیاک شدم

 ..بنفشه: خیلی خوب چرا داد می کشی؟ مگه چی گفتم

صورتم رو به طرف بیرون چرخوندم.. بنفشه کمی من من کرد و گفت: راستی شهرزاد..       

 پلیسه چرا دنباک پرونده امیررضاس؟ نفهمیدی این
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 ..من: نه

 بنفشه: یعنی مامان و بابات هم بهت هیچی نگفتن؟

 براق شدم و گفتم: مگه به بابا اینا گفته؟

 ...بنفشه بهتزده گفت: متما گفته دیگه

لبم رو گزیدم.. خدایا.. مامان و بابا فهمیده بودن؟..صورتم رو با دستام پوشوندم و گفتم:     

 ..دایا من چقدر اممب بودم. من چقدر اممب بودمخدایا..خ

 ..بنفشه: شهرزاد.. چی داری میگی.. چیزی نشده

با صدای بلند داد کشیدم: چیزی نشده؟ می گی چیزی؟ تو چی می دونی.. اصال می دونی      

شتم منو بازی      شعور چقدر رامت بهن اعتماد کردم؟.. چقدر رامت گذا من اممب من بی

شت برد  صه های        بده.. برمون دا سیدیم کجا می بری.. با ق صال ازش ن ر یه ناکجا اباد.. ا

 ..الکی و ساختگی گولم زد.. باورش کردم.. می فهمی.. رفتم خونه اش

 ..ید بنفشهب.و.سبیکم گرفت... چونه ام می لرزید گفتم: منو 

 ..اشکام دونه دونه چکیدن.. بنفشه سریع گوشه خیابون پارک کرد

کردم گریه کردن بنفشه دلداریم می داد.. کمی مالم بهتر شد..   بنفشه بیلم کرد.. شروع 

گفتم: به خاطر امیررضتتتا من بابا و مامان رو از خودم نارامت کردم . باید ستتتعی کنم از             

 ..دلشون دربیارم

 ..بنفشه: من مطمئنم اونا تو رو بخشیدن شهرزاد.. باور کن

بد چی بود.. مامان می دونستتتت  االن می فهمیدم دلیل اصتتترار مامان برای رفتن پین رام

سبد گل         شی یه  ست کم کم منو اماده کنن.. از یه گلفرو شنوم.. می خوا این چیزا رو می 

سوند خونه و رفت.. وارد خونه      شه منو ر رز خریدم.. باید از دک بابا هم در می اوردم.. بنف

شدم.. مامان با          شیوک  شتم و م سبد گل رو کنار گذا ستاش  شدم.. مامان خونه نبود..  دو

رفته بود بیرون.. عصتتتر برمی گشتتتت... کیک پختم و یه میز عصتتترونه خیلی خوشتتتگل  

ست کردم.. ای کاش بابا هم اینجا بود.. باید بهن زنگ می زدم..کیک رو که توی فر    در
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گذاشتم موبایلم رو برداشتم و شماره بابا رو گرفتم..جواب نداد.. معلوم بود برای بازدید    

مراهن نبرده.. براش اس ام اس زدم: بابا دلم براتون تنگ شده..  رفته که موبایلن رو ه

 ..هر وقت فرصت کردید باهم مرف بزنیم

ستقبالن و گفتم: سالم    5نزدیکهای ساعت   بود که مامان از بیرون اومد.. با لبخند رفتم ا

 ..مامان جون

 مامان با تعجن به من نگاه کرد و گفت: سالم عزیزم.. خوبی؟

 ..من: ممنون

 ..مان: اومم.. چه بویی میادما

 من: کیک پختم.. مامان.. فرصت دارید یه خرده باهم مرف بزنیم؟

ته               ظار داشتتتت این رو ازش بخوام.. اروم گفت: الب گار انت به من کرد.. ان گاهی  مان ن ما

 ..عزیزم.. برم لباسامو عوچ کنم و بیام

جونهای دلخواه مامان     رفتم ستتترمیز.. همه چی ماضتتتر بود.. قهوه رو اماده کردم و تو فن   

ریختم.. کیک رو که ستتتر میز گذاشتتتتم مامان وارد اشتتت زخونه شتتتد و گفت: به به چه          

 ..باسلیقه

امستتاس می کردم داره با امتیاط جلو میاد..پشتتت میز نشتتت.. فنجون قهوه رو جلوش    

 ..گذاشتم و گفتم: بفرمایید

 ..ودمامان نگاهی به گلها و کیک کرد و گفت: ای کاش مسامم اینجا ب

 ..گفتم: بهشون زنگ زدم ولی جواب ندادن

شت.. گفت: ژاله امروز می گفت        شت و جلوی خودش گذا شی از کیک رو بردا مامان بر

ستونه انتخاب      شوی پاییزه برگزار کنه.. نظرت چیه بریم چندتا لباس پاییزه و زم قراره 

 کنیم؟

 ..لبخندی زدم و گفتم: باشه متما می ریم



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

262 

 

شجاع باش شهرزاد.. باید بتونی بگی.. باید دوباره اعتمادشون رو به باید دیگه می گفتم.. 

 ..دست بیاری.. گفتم: راستن مامان... می خواستم چیزی بهتون بگم

مامان جرعه ای از قهوه اش رو نوشتتید و منتظر نگام کرد.. گوشتته رومیزی رو تو دستتتم 

 .مچاله کردم و گفتم: مامان.. من معذرت می خوام

 ه کردم.. اروم گفت: بابت چی؟به چشماش نگا

هام..             بت خودستتتری  با ته خیلی اذیتتون کردم.. بت همه چی.. من این چند وق با گفتم: 

 ..معذرت میخوام مامان

شدم..        شوکه  شنیدم  مامان بهتزده نگام کرد..بیض کردم و گفتم: مامان به خدا از وقتی 

در  اده باشم... یعنی من.. انق اصال باورم نمیشه چنین ادمی باشه.. باورم نمیشه من انقدر س     

 ....رامت

 ..بیض دیگه اجازه نداد مرف بزنم.. مامان متانر گفت: وای شهرزاد

با بیض ادامه دادم: مب دارید اگه دیگه بهم اعتماد نکنید.. یا دیگه دوستتتتم نداشتتتته                

 ..باشید..ولی من.. من

و به خودش فشتتار می دیگه گریه اجازه نداد مرفی بزنم..مامان بلند شتتد و بیلم کرد..من

داد..چقدر بوش ارامبخن بود برام.. چقدر اغوشن خوب بود.. کمی که اروم شدم مامان  

شیم..             شته با ستت ندا شیم.. چرا دیگه دو شته با ستت ندا گفت: عزیزدلم.. چرا دیگه دو

همه اشتتتباه می کنن عزیزم.. همه تو زندگیشتتون اشتتتباه می کنن.... مهم اینه که از اون   

  ..درس بگیرن اشتباهها

ید و گفت: من و مستتام فقط می ترستتیدیم این کار تانیر بدتری رو ب.و.ستتروی موهامو 

رومیه تو گذاشتتته باشتته.. همین.. تمام نگرانی ما به خاطر تو بود.. ما دوستتت نداریم تو  

 ...ذره ای نارامت بشی

رو از شتتتما    دماغم رو باال کشتتتیدم و گفتم: مامان.. من قوک میدم... قوک میدم که چیزی         

 ...مخفی نکنم.. قسم می خورم
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 ..مامان اشکامو پاک کرد و گفت: ممنون.. عزیزم

یدم و گفتم: از این به بعد هر کاری بگید      ب.و.ستتتدستتتت مامان رو که رو صتتتورتم بود    

 ..براتون انجام می دم

 ..مامان: خوب قهوه مون سرد شد

 ..با لبخند گفتم: االن یکی دیگه درست می کنم

که داشتتتتم دوباره قهوه درستتتت می کردم گفتم: راستتتتی مامان... قرار مالقات  در مالی 

 بعدی با دکتر کبیری کیه؟

 ..بعد ازرهر 5مامان با لبخند رضایت بخشی گفت: پس فردا ساعت 

* 

در مطن رو باز کردم و وارد شتتدم.. رامبد ستترش رو باال اورد و با دیدن من لبخند زد و   

 ...گفت: به به شهرزاد خانم

 ..گفتم: قرار بود فقط بگید شهرزاد

 خندید و گفت: درسته..بریم تو اتاق ابی؟

 من: اتاق ابی؟

 ..با دستن همون اتاق مشاوره رو نشون داد و گفت: اسم این اتاق رو گذاشتم اتاق ابی

درش رو باز کرد و کنار ایستاد تا وارد بشم.. اتاق اصال مس ارامن قشنگی بهم می داد..  

 ..س قشنگی بهم میده.. تو اتاق خودم هم چنین ارامشی ندارمگفتم: خیلی م

 رامبد به طرف گوشه ای از اتاق رفت و گفت: تم اتاقت چه رنگیه؟

 ..خندیدم و گفتم: قرمز و سفید.. مشکی هم قاطیشه

رامبد با چشتتتمهای گرد به طرفم برگشتتتت و گفت: بگو چرا من همن با یه خانم خون           

 ..خیلی گرمه خوب اشام طرف می شم.. تم اتاقت

شت دو فنجون قهوه اماه می کرد.. اینو از بویی که تو اتاق    از مرفن خنده ام گرفت.. دا

 پیچیده بود فهمیدم.. گفتم: به نظرتون باید رنگ اتاقم رو عوچ کنم؟
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رامبد با دوتا فنجون به طرفم اومد و گفت: نه برای چی.. هر کسی یه رنگی دوست داره..  

کی ها دیگه افراطی           زیاد اهل قرمز نی شت هم فهمید.. بع ش شه از طرز پو ستی.. اینو می

 ..اهل رنگی هستن

فنجونی رو جلوم گذاشتتتت و خودش روبروم نشتتتستتتت.. اینبار تیپ استتت رتی زده بود..  

پیراهن چهارخونه فیروزه ای و شتتلوار جین مشتتکی.. خیلی بهن می اومد.. در مالی که  

 خبرا.. چیکار کردی؟ توی قهوه اش شکر می ریخت گفت: خوب چه

سامو        شگاه میرم.. از پریروز کال ستم رو دور فنجون گرم قهوه ملقه کردم و گفتم: دان د

 ..شروع کردم.. هرچند همون روز زیاد نتونستم بشینم ولی دیروز و امروز بهتر بود

 رامبد: همونم خیلی خوبه... شکر؟

 ..من: نه.. ممنون.. همیشه تلخ می خورم

 رامبد: خوب؟؟

 م رو تر کردم و گفتم: من.. من... منصرف شدملب

 رامبد چشماشو ریز کرد و گفت: از چی؟

 ..من: از رفتن پین خانواده امیررضا

 رامبد: چرا؟

  ..مردد موندم.. االن باید چی می گفتم

 ..قهوه ام رو کمی مزمزه کردم و گفتم: خوب منصرف شدم دیگه

 رت مخالفت کردن؟رامبد اصرار کرد: دلیلن رو بگو.. مادر و پد

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: نه به اونا اصال نگفتم

 رامبد: پس چی؟

 ای بابا.. رامبد دست بردار نبود. گفتم: میشه نگم؟

 رامبد تکیه داد و گفت: انقدر بده که نمی خوای راجع بهن مرف بزنی؟
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د: خوب  ود.. رامبلبم رو گزیدم... نصف بیشتر قکیه رو با این تابلو بازی های من خونده ب

کیه نمی کنه نگو.. ولی به این فکر کن      ست نداری بگی یا فکر می کنی فرقی تو ق اگه دو

 ..شاید واقعا داری امساسی تصمیم می گیری

 ..من: خوب.. من یه چیزایی شنیدم.. خیلی بد

 رامبد: از کی شنیدی؟

 ..من: از همون پلیسه که مسئوک پرونده امیررضا بود

 فت؟رامبد: چی می گ

نفس عمیقی کشتتتیدم و گفتم: می گفت دلیل مرت امیررضتتتا قرار گرفتن تو یه میدان        

 ..شدید میناطیسی بوده

 ..رامبد: میدان شدید میناطیسی؟ مکل.. مکال دکلهای برق ؟ خوب اونجا چیکار می کرده

 ..من: دنباک همینن... گویا هیشکی نمی دونه.. ولی فقط این نیست

 رامبد: چی؟

شتتیدم و گفتم: خوب.. گفتنن یه خرده ستتخته.. می دونین.. گویا.. شتتبی   نفس عمیقی ک

 ..امیررضا سکته می کنه.. تنها نبوده

 رامبد: یه دختر؟

فقط تونستتتم ستترم رو تکون بدم...رامبد دستتتی تو موهاش کشتتید و گفت: پس تصتتمیم  

 ..گرفتی نری سراغ خانواده اش

واده اش تو زلزله رودبار کشته شدن.. فقط    با اصرار گفتم: امیر که خانواده ای نداره.. خان 

یه عمو داره.. که اونم فکر نکنم از کارهاش خبر داشته باشه.. اگرم داشته باشه که به من 

 ..نمی گه

 ..رامبد سرش رو تکون داد و گفت: که اینطور.. پس یه جورایی از امیررضا زده شدی

شدم؟ ازش متنفرم.. چرا با من این کا    صبی گفتم : زده  ر رو کرد؟ منو بازی داد.. مالم  ع

ازش به هم می خوره پسره ککافت..من بهن اعتماد کردم.. مرفامو بهن زدم .. مرفایی  
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که می ترستتتیدم به پدر و مادر خودم بزنم رو به اون زدم.. چقدر اممب بودم که فکر می 

ه.. االن  رکردم بهم کمک می کنه.. اگه این اتفاق پین نمی اومد معلوم نبود تا کجا جلو ب       

 ..شما می گید من زده شدم؟.. اسم این زده شدن نیست.. تنفره

 رامبد: شهرزاد .. اروم باش خواهن می کنم.. چرا داد می کشی؟

شده بود ..          سمت رامبد گارد گرفته بودم.. دستام مشت  ستاده به  یهو به خودم اومدم..ای

 ..بدنم رو شل کردم و گفتم: ببخشید.. ببخشید دست خودم نبود

 ..رامبد:اشکالی نداره.. بشین

 ..اروم نشستم سر جام.. رامبد: شهرزاد می خوام یه سوالی ازت ب رسم

 ..من: بفرمایید

رامبد: تو این مدت کم.. امیررضتتتا چیکار کرده بود که انقدر بهن اعتماد داشتتتتی که          

 مرفاتو بهن زدی؟

.دخترعمه بنفشتتته  ستتترم رو تکیه داد م و گفتم: امیررضتتتا رو تو مهمونی رامک دیدم.    

دوستم.. پسری نبود که منو جذب کنه.. یه پسر اروم و ساده.. همینو می تونم بگم..موقع      

شین         سوارش کردم که الله مرودشتی رو انداختن زیر ما برگشتن دیدم داره پیاده میره 

 ..من..ماجرای الله رو می دونید دیگه

از ترس مالم بد شتتتد.. دیدن      ستتترش رو به عالمت تایید تکون داد و ادامه دادم: اونجا      

 ..جسد الله زیر ماشینم

دوباره جنازه الله اومد جلوی چشمم..همون مردی که کتکن می زد.. شقیقه هامو مالیدم  

 ..و گفتم: به خاطرش چهار روز تو بیمارستان بودم

 ..رامبد: پس سابقه شوک داری

ضا تمام چها      شماک بود.. امیرر رروز رو موند پین مامان  سرم رو تکون دادم و گفتم: بابا 

  ..تا تنها نباشه

 ..رامبد: پس اینجوری یه ذهنیت خوب از خودش به جا گذاشت
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 ..من: درسته.. بعدش نمایشگاه عکس زد.. رفتم دیدنن

 ..رامبد لبخندی زد و گفت: نمایشگاه؟.. یادمه.. نمی دونستی موضوعن چی بود

 ..ب واقعا یادم رفته بود ب رسمبرخالف اون دفعه اینبار نارامت نشدم و گفتم: خو

 ..رامبد خندید و گفت: خوب ادامه بده

من: تو نمایشتتگاه اممد یکی از بچه ها پیشتتنهاد داد بریم کویر.. می گفت خیلی فانه و از  

 ..این مرفا.. امیررضا پیشنهاد داد اون ببرتمون.. گفت می برتمون ریگ جن

 مون کویر مشهور رو می گی؟با شنیدن ریگ جن رامبد از جاش پرید و گفت: ه

 سرم رو تکون دادم.. رامبد: تنهایی رفتین؟

 ..نفری می شدیم 15من:

 ..نفر دانشجو؟.. وای اونجا که خیلی خطرناکه 15رامبد: 

باشتتته..خودش می گفت خیلی میره.. می گفت می         من: فکر نمی کردم انقدر خطرناک 

شونمون بده.. رفتیم یه روستایی نزدی   ک اونجا.. عکساش هنوز هست..    خواد یه چیزی ن

سمن من طاهره اس.. فاک می گیره وفاالش درست از     یه پیرزنی اونجا بود.. می گفت ا

اب درمیاد.. رفتیم اونجا یه مرفایی زد.. موقع فاک گرفتن هم یه پوستتتتی انداخت زیر           

شونم داد و           ضا عکسن رو ن ست دقت نکردم.. ولی بعدا امیرر ستمون... من به اون پو د

 ...یه افسانه رو اون پوست کشیده شده گفت

 رامبد: گفتی اون پیرزن بهت چیزایی گفت.. چی گفت؟

 ..من: گفت من یه درد بزرت دارم و یه موهبت بزرت.. باید ازشون درست استفاده کنم

 رامبد: متوجه منظورش شدی؟

 ..هباشلبهام رو به هم فشار دادم و گفتم: تا مدی.. ولی فکر نکنم اون زنه راس گفته 

 رامبد: به فاک اعتقاد داری؟

من: نه راستن.. ولی اون موقع... می دونی.. یه اتفاقاتی افتاد که فکر می کردیم راس می  

 ..گه.. ولی بعدا معلوم شد که نه.. زیاد هم راس نمی گفت
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سانه رو         ست.. گفتی یه اف سراغ اون پو سرش رو تکون داد و گفت: خوب.. بریم  رامبد 

 ..اون پوسته

ن: اره.. امیررضا می گفت اسمن افسانه تیرتاس.. یه دختر که دختربارانه ولی از اتن      م

زاده شتده.. دشتمن یه گروهه به استم شتوکاها... می گفت تیرتا می تونه با چشتماش یه      

 ..شوکا رو بکشه

ها و خون                      نه  کل گرگی لن.. م جا چه  گاه کرد و گفت: ته بهم ن باال رف های  با ابرو بد  رام

 ..ن افسانه هایی اینور و اونور وجود دارهاشامها... عج

ستترم رو تکون دادم.. رامبد به ستتاعتن نگاه کرد و گفت: خوب شتتهرزاد.. برای امروز   

 ..دیگه کافیه

 ..لبخندی زدم و از جام بلند شدم و گفتم: ممنون

از رامبد خدامافظی کردم و از مطبن خارج شتتدم.. ستتوار ماشتتینم شتتدم و راه افتادم..تو  

سرعتم رو تا مد ممکن کم کردم      اتوبان  بودم که موبایلم زنگ زد.. شماره ناشناس بود..

 ..و ماشین رو کشیدم به سمت راست.. جوا ب دادم

 ..من: الو

 مردی اونور خط گفت: شهرزاد خانم.. خودتون هستید؟

 صداش خسته و بی اندازه اشنا بود.. گفتم: شما؟

 ..مرد: من جوادی هستم.. عموی امیررضا

 باز موند... فرمون رو تو دستم فشردم و گفتم: شماره منو از کجا پیدا کردید؟ دهنم

 ..شاهین: تو گوشی امیررضا بود

 سعی کردم مودب باشم.. گفتم: خوب چه کاری از من ساخته اس اقای جوادی؟

فکر کنم اصتتتال انتظار چنین مرفی رو ازم نداشتتتت.. به ارومی گفت: خوب اوک اینکه می 

ن رو ب رسم و دوم اینکه.. راستن یه بسته تو لوازم امیررضا بود که روش     خواستم مالتو 
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نوشتتته بود شتتهرزاد.. فکر کنم اون ماک شتتما بود... راستتتن من ستترم خیلی شتتلوغه..     

 ...نتونستم مکوری خدمت برسم... برای همین با پیک موتوری فرستادم

ه  اش پین خودتون نگ به زور جلوی داد کشتتتیدنم رو گرفتم..پوفی کردم و گفتم: ای ک   

 ..می داشتید اقای جوادی.. شاید واقعا ماک من نباشه

 ..شاهین: نه ماک شماست.. ببینید متوجه میشید

سیدم خونه.. در خونه رو     ستم جواب بدم قطع کرد.. رو فرمون کوبیدم.. باالخره ر تا خوا

 ..دمکه باز کردم بوی خوش قیمه پیچیده بود تو دماغم.. گفتم: مامان.. من اوم

ستاده          شاهین فر شمم خورد یه جعبه بود.. متما  شیمن و اولین چیزی که به چ رفتم تو ن

 ..بود..مامان از تو اشزخونه اومد بیرون و بهم نگاه کرد.. گفتم: سالم

 ..مامان: سالم عزیزم.. خسته نباشی

 ..به جعبه اشاره کرد و گفت: االن اقای رمیمی اورد

نداختم و گف   بل ا یل     کیفم رو روی م تم: عموی امیررضتتتا بهم زنگ زد.. گفتم تو وستتتا

 ..امیررضا یه جعبه بوده که اسم من روش بوده.. االن برام فرستاده

 مامان: وسایلی دستن داشتی؟

شالم رو باز کردم و درمالی که به سمت اتاقم می رفتم گفتم: نه بابا.. چه وسایلی.. اینارم     

 ..بندازین دور.. نمی خوام چشمم بهشون بخوره

 ..مامان: ماال توشو یه نگاه بنداز.. شاید چیزی باشه

 ..وارد اتاقم شدم و گفتم: ولن کنین.. نمی خوام

شنیدم که گفت:               صدای مامان رو  ستم.. ش صورتم رو  ست و  سم رو عوچ کردم و د لبا

 ..شهرزاد.. بیا ببین این چیه

 همون پوستی که تا وارد نشیمن شدم از دیدن چیزی که تو دست مامان بود خشکم زد..     

 ماک من طاهره بود.. رفتم نزدیک.. مامان با تعجن گفت: اینا چیه شهرزاد؟
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ست خط            ست بود.. د ضا چیکار میکرد.. کاغذی الی پو ست امیرر ست من طاهره د پو

 امیررضا.. نوشته بود: شهرزاد... موارن باش

شاهی      شماره  سریع موبایلم رو از تو کیفم دراوردم و    "ن رو گرفتم .اخمام رفت تو هم.. 

شترک مورد نظر خاموش می باش    ستگاه م .. دوباره گرفتم.. بازم خاموش بود.. مامان  "د

 گفت: اینا چیه شهرزاد؟

پوفی کردم و نشتتتستتتتم...گفتم: ریگ جن که بودیم یه پیرزنی اونجا بود که برامون فاک  

 ..گرفت.. این پوست رو زیر دستمون می نداخت

 ..چه شکلهای عجین غریبی داره مامان: اینجا چیکار می کنه..

ضا چیکار می کنه.. باید         ست امیرر ست د سرم رو تکون دادم و گفتم: نمی دونم این پو

 ..پین اون پیرزنه باشه

 مامان: االن می خوای چیکار کنی؟

 

 ..شونه هامو باال انداختم و گفتم: می ندازمن دور... به دردم نمی خوره

چیز خاصتتتی نبود.. اصتتتل کاری همون پوستتتت بود     مامان نگاهی توی جعبه انداخت ...      

 ....مامان: باشه.. پس بزارش اونور وقتی میریم بیرون می ندازیمن دور

شتمن گوشه اتاق.. نشستیم به تی وی نگاه کردن         پوست رو داخل جعبه انداختم و گذا

سا             سام.. خیلی از در سر در ستم  ش شام مامان رفت بخوابه منم ن و مرف زدن...بعد از 

بودم.. داشتم روی پروژه جدیدم کار می کردم که امساس کردم از نشیمن صدایی   عقن

میاد.. فکر کردم مامانه و اهمیتی ندادم.. ولی باز صتتدایی اومد.. صتتدا زدم: مامان.. مامان   

 شمایید؟

جوابی نیومد.. بی خیاک شتتدم ولی چند لحظه بعد همون صتتدا اومد.. از جام بلند شتتدم و   

اه کردم.. تو نور ضتتعیف دیوارکوبها چیزی پیدا نبود..چراغ رو اروم   رفتم تو نشتتیمن نگ 

ست رو زمین پهن بود..ابروم        شده بود و پو شن کردم.. چیزی نبود... فقط جعبه چپ  رو
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رو باال دادم.. این کی این جوری شتتده بود.. پوستتت رو از رو زمین برداشتتتم ..جعبه رو   

ساس       ستم برگدم تو اتاقم ام شتم..و    صاف کردم..تا خوا کردم جعبه تکون خورد.. برگ

بهن نگاه کردم.. ترسیده بودم.. خواستم مامان رو صدا کنم ولی نظرم عوچ شد..ولن      

کن.. شتتاید خیاالتی شتتدم..درمالی که نگاهم به جعبه بود که ببینم تکون می خوره یا نه  

وشم   گ برگشتم تو اتاقم.. نشستم پشت لپ تاپم و کارم رو از سر گرفتم.. ولی همچنان      

به نشیمن بود.. دیگه صدایی نیومد..نگاهی به ساعت انداختم.. یک نصفه شن بود.. دیگه 

شت خوابم می          شیدم..دا سرجام دراز ک شده بودم.. لپ تاپ رو خاموش کردم و  سته  خ

برد که امساس کردم کسی باالی سرمه..اهمیت ندادم.. شاید مامان بود.. چشمام مسابی    

 ..نی باالی سرم گفت: شوارگرم بود که امساس کردم ز

از ترس پریدم و ستترجام نشتتستتتم.. قلبم داشتتت می اومد تو دهنم.. ماضتتر بودم قستتم   

صدای همون زنی بود که تو کا  س بخورم  ضحتر... نزدیکتر.. از   ب.و. ام می دیدم.. اینبار وا

ستم.. اومدم تو اتاقم...               ش سرد  صورتم رو با اب  شویی..  ست شدم و رفتم تو د جام بلند 

تخت که دراز کشتتیدم باز امستتاس کردم یکی تو اتاقمه... نفس عمیقی کشتتیدم و     روی

ستتتعی کردم بهن فکر نکنم ولی هر کاری کردم نشتتتد.. این مستتتی که یکی تو اتاقمه      

نزاشت بخوابم.. از جام بلند شدم و رفتم تو اش زخونه... یه امشن رو می خواستم بدون        

ش  شتم و با یه    قرص بخوابم که اونم یه توهم بی خود نزا ت.. قرصم رو از تو یخچاک بردا

لیوان اب خوردم و برگشتم تو اتاقم.. تا در اتاقم رو بستم و خواستم به سمت تختخوابم       

شدم عقن      شیدم و پرت  برم جلوی پنجره اتاقم چیزی رو دیدم.. از ترس جیغ خفیفی ک

مام از مدقه می که خوردم تو دیوار.. زانوهام داشتتت می لرزید.. فکر می کردم االن چشتت

شده بود و فکم        شک  شتن.. دهنم خ زنه می بیرون... پاهام دیگه تحمل وزن بدنم رو ندا

می لرزید.. لیز خوردم و کنار دیوار نشتتستتتم.. زبونم بند اومده بود... این دیگه کی بود؟ 

شت با چشمهای            سفید بلندی دا سفید... موهای  سر  سرا یه زن بلند قد بود با لباس بلند 

شن..  سیم ارومی می وزید و موها و لباس زن      رو شت از دهنم بیرون می جهید.. ن قلبم دا
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داشتتتت تکون می خورد.. بهم نگاه می کرد..نگاهن یه جورایی اروم بود... اروم گفت:       

 ..شوار

فکم بیشتر می لرزید..اروم یه قدم به جلو اومد..بیشتر خودم رو به دیوار فشار دادم.. زن   

د که فکر می کردم اصتتتال رو زمین پاشتتتو نمی زاره... انگار تو هوا    انقدر نرم جلو می اوم  

 ..سیاک بود..نزدیک من رسید.. دوباره گفت: شوار

هرکاری کردم یه کلمه مرف از دهنم دربیاد ولی نتونستم...زن دست راستن رو ارو باال  

شت..        شیده ای دا شتهای ررف و ک ستن از زیر ردای بلندش اومد بیرون.. انگ   اورد.. د

انگشت اشاره اش رو اروم باال اورد.. سرم رو محکم به دیوار فشار می دادم.. می ترسیدم 

دستن بهم بخوره..ولی انگشتن رو جلوتر اورد... جلوتر و جلوتر..به چشمای روشنن       

نگاه کردم.. نورانی شتتد..چشتتماش دوتا نقطه نورانی شتتد... درستتت شتتبیه همونهایی که  

شتم می مردم... دوتا    وقتی به خون دست می زدم می   دیدم.. انگشتن نزدیکتر اومد.. دا

نقطه نورانی تر شتتتد...تمام وجودم می لرزید.. نمی دونستتتتم به دستتتتن نگاه کنم یا به  

چشماش.. انگشت زن روی پیشونیم نشست و همزمان همه جا پر از نور سفید شد.. یک         

و محکم دستن رو  ان امساس کردم روی پیشونیم سیخ داغ زدن.. جیغ بلندی کشیدم      

پس زدم... یک بند چیغ می کشتتتیدم.. دستتتتام رو گرفت و تکونم داد. پیشتتتونیم می        

شهرزاد.. چرا          شنیدم که می گفت:  صدای مردی رو  سوخت.. گریه ام گرفته بود.. یهو 

 جیغ می کشی بابا؟

چشتتمام رو باز کردم..نفس نفس می زدم .. رو تختم بودم ..دستتتام تو مشتتتهای بابا بود..  

 ابا: عزیزم.. خوبی؟؟ب

 ..اب دهنم رو به زور قورت دادم و گفتم: ای وای بابا شمایید؟.. داشتم از ترس می مردم

 بابا: باز خواب بد می دیدی؟

شحالی گفتم: وای        شدم که بابا اومده.. با خو سرم رو اروم تکون دادم و یهو تازه متوجه 

 ..بابا
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 برم.. کی اومدید؟ دستامودور گردنن ملقه زدم و گفتم: قربونتون

 بابا خندید و گفت: یه نیم ساعتی میشه.. امروز که دانشگاه نداری؟

 ..کمی فکر کردم و گفتم: نه

 ..بابا: باشه پس پاشو صبحونه بخوریم.. امروز می خوایم کلی خوش بگذرونیم

 ..با خنده از رو تخت بلند شدیم.. بابا گفت: لفتن ندی ها... من گشنمه

 شم باباییبا خنده گفتم: چ

ستی روی           شبم افتادم..د شویی.. نگاهم که تو ایینه افتاد یا خواب دی ست سریع رفتم تو د

پیشتتتونیم کشتتتیدم.. خواب بود؟؟ ولی من که بیدار بودم.. خوب اگه بیدار بودم چطوری  

شتباهاتی رو این       شویی اومدم بیرون... بابا اومده بود.. باید تمام ا ست رفتم تو تختم؟ از د

مرتکن شده بودم رو جبران می کردم.. شلوار جین سفیدم رو پوشیدم با تاپ       چند وقته 

بافت استتتین ملقه ای صتتورتی چرکی ... یقه ایستتتاده ای داشتتت و یه گل بافت ستتبز هم 

روی سینه اش کار شده بود.. موهام رو شونه کردم و دم اسبی بستم.. خواب دیشن ولم        

زن ایستتتاده بود نگاه کردم... چقدر عجین  نمی کرد.. ناخوداگاه برگشتتتم و به جای که 

بود.. برگشتم سمت ایینه.. کرم رو برداشتم و روی صورتم مالیدم.. پیشونیم.. پیشونیم          

می سخت.. پیشونیم رو وارسی کردم.. هیچی نبود.. متی یه لکه قرمز.. پوفی کردم و رژ    

نه         های عجین چی بود من می دیدم؟.. ز خه این خواب به من گفت     لن رو برداشتتتتم.. ا

سم عجیبی..رژ رو رو لبهام مالیدم و نب زدم: قرص می خوریم بازم       شوار؟؟ چه ا شوار.. 

 ...خواب بد می بینیم.. اخه این چه وضعشه

که قرص خوردم همه اون             عد از این نه؟.. ب یا  ندم.. قرص خورده بودم  یهو ستتترجام مو

س ب.اتفاقات افتاد.. یا اینکه نه.. قرص خوردن هم جزئی از کا سریع از اتاقم    و. م بوده؟..

خارج شدم و به طرف اش زخونه رفتم..تا خواستم وارد اش زخونه بشم صدای بابا متوقفم        

شهرزاد که هنوز کا    سه چی پوک می گیره؟    ب.و.سکرد که می گفت: این بچه ژیگوک وا

 ..می بینه
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 ..مامان: مسام!! بچه ژیگوک چیه.. این چه طرز مرف زدنه

 ..بچه ژیگوله دیگه بابا با خنده گفت:

 بعد خیلی جدی گفت: ماال جدی چرا بهن نگفتی؟

 ..مامان: شهرزاد باید بهن بگه نه من

 ..بابا پوفی کرد و گفت: ماال این بچه نگه شما هم نباید بگی فرشته خانم

 ..مامان: گفتم شاید خجالت بکشه

عه             نه.. دف بد می بی لت داره؟ خوب خواب  خه از چی؟.. اینم خجا با: ا که   با اوک دومن 

  ..نیست

وارد اشتتت زخونه شتتتدم و خودم رو به اون راه زدم که مکال صتتتداشتتتون رو نشتتتنیدم.. با 

 ..خوشحالی گفتم: سالم مامان.. صبح به خیر

 .مامان: سالم عزیزم.. صبح تو هم بخیر

یخچاک رو باز کردم و خودم رو مشتتیوک نشتتون دادم که مکال میخوام چیزی بردارم ولی   

ق قرص بود.. چهار تا بود.. مطمئنم دیشن پنج تا بود.. یعنی من دیشن یکی نگاهم به ور

شو خوردم.. امکان داشت دجار توهم شده باشم؟ ولی صداش.. چشماش.. خدایا.. یعنی        

 ..داشتم دیوونه می شدم؟.. پیشونیم رو مالیدم

 ..مامان سبد نون رو گذاشت رو میز و گفت: شهرزاد .. بیا سرمیز دیگه

صیحت            دریخچاک شروع می کنه به ن شستیم.. فکر می کردم بابا  شت میز ن ستم و پ رو ب

کا        بد در مورد  با رام با اصتتتال در این مورد مرف       ب.و.ستتتکه  با هام مرف بزنم ولی 

نزد..هرچند خودمم تصمیم داشتم با رامبد در این مورد مرف بزنم.. صبحونه رو با خنده  

نه اروم و خانوادگی خیلی به ادم می خوردیم.. بعد از مدتی استتترس و ستتختی یه صتتبحا 

چسبید.. بعد از صبحانه به پیشنهاد بابا شاک و کاله کردیم و رفتیم سمت فرمزاد.. بارونی  

ستفیدم رو با نیم بوت قهوه ای و شتاک خردلی ستت کردم.. بودن با بابا خیلی بهم اعتماد     

ه  باید شتتن برگرد بنفس می داد.. عاشتتقن بودم.. ستتر میز ناهار بودیم که فهمیدم بابا 
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شتتماک... اه از نهادم براومد.. دوستتت نداشتتتم به این زودی بره ولی خوب.. پروژه های    

شام بابا ما رو رسوند خونه و خودش            سونی نبود.. شن بعد از  سدسازی به این ا سنگین 

رفت شتتماک.. ستتر جام دراز کشتتیدم.. شتتماک..پوف.. از جام بلند شتتدم.. خوابم نمی برد..  

ار زدم و به استتمون ابری باالی ستترم نگاه کردم.. هی  ستتتاره ای دیده نمی    پرده رو کن

شتتد..دوباره برگشتتتم ستترجام.. اینبار بدون قرص.. وقتی با قرص یا بدون قرص هیچی   

فرقی به مالم نمی کرد چرا باید معده ام رو پر می کردم؟ برگشتم سرجام و چشمام رو     

ستم.. خیلی خیلی رامتتر از اونچه فکر می  کردم خوابم برد.. همه چی کم کم داشت به   ب

رواک عادین برمی گشتتت.. به قبل از همه این ماجراها.. چیزی که تنها مونده بود وجود  

هام بود.. جعبه ای که شتتاهین برام فرستتتاده بود رو برداشتتتم وپوستتت رو از   ب.و.ستتکا

با این           باشتتته.. االن من  ید اینجا  با خه این چرا  کار می     داخلن بیرون اوردم.. ا ید چی با

کردم؟ یعنی باید می بردمن و به من طاهره برش می گردوندم؟ بی خیاک.. کی موصله  

داشتتت اینهمه راه بره تا اونجا اونم به خاطر یه پوستتت.. اصتتال از کجا معلوم خودش به   

امیررضتتا نداده باشتته؟.. ولی نه.. خودش که نمی داد.. امیررضتتا می گفت عمرا متی نمی  

سی متی     شت ک ست رو به امیررضتا       زا ستی پو یه عکس ازش بگیره چطور ممکنه دو د

شیدم.. اخه چطوری            ست ک صدا دادم بیرون... به عکس تیرتا د سم رو با  شه.. نف داده با

میشه ادم از اب باشه و از اتین بیاد بیرون..ذهنم کشیده شد به اون زن...سرم رو تکون       

سعی می   ست رو  دادم.. فقط یه توهم بود... همین.. باید  کردم از ذهنم بیرونن کنم.. پو

شتم و از خونه اومدم بیرون..مامان رفته بود عیادت      شتم و جعبه رو بردا داخل کیفم گزا

یکی از دوستاش. سوار ماشینم شدم و به سمت مطن رامبد به راه افتادم... سرکوچه نگه        

سطل زبانه انداختم و دوبا       شدم .. جعبه رو تو  شین پیاده  شتم و از ما شینم   دا سوار ما   ره 

صله نزدیکی از من رانندگی         شکی افتاد که به فا شمم به تندر زر شدم و به راه افتادم.. چ

 ..می کرد.. تو دلم گفتم: این چه طرز رانندگیه؟ من یه ترمز کنم که می زنی بهم
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شد رفتم تو اتاق رامبد..        شتم و رفتم تو.. نوبتم که  سیدم.. کیفم رو بردا به مطن رامبد ر

 مکل همیشه گرم برخورد کرد.. رامبد: سالم شهرزاد.. خوبی؟ رامبد

 ..من: ممنون... به لطف شما خیلی خوبم

 ..رامبد: خواهن می کنم.. من که کاری نکردم

 ..وارد اتاق ابی که شدیم گفتم: یه چیزی براتون اوردم

 چشمهای رامبد درخشید و گفت: برای من؟

: این همون پوستتتتیه که گفتم افستتتانه تیرتا  پوستتتت رو از تو کیفم بیرون اوردم و گفتم

 ..روشه

 رامبد ابروهاشو داد باال و گفت: جدی؟ دست تو چیکار می کنه؟

تا خواستم جواب بدم صدای شکسته شدن چیزی و دزدگیر ماشینم از خیابون بلند شد..         

 سریع خودمون رو به پنجره رسوندیم

ر نبود.. رامبد با اسانسور زودتر از من   پله ها رو به دو طی کردم.. اصال مواسم به اسانسو    

رستتید..دویدم ستتمت ماشتتین که شتتیشتته ستتمت راننده اش خرد شتتده بود..اه از نهادم    

 ..براومد... رامبد گفت: ضبطتون رو زدن.. چرا داخل پارکینگ نیاوردید

 ..چه جوابی داشتم؟.. گفتم: همینجوری نیاوردم... گفتم بیرون باشه

 ماشین داشتید؟رامبد: چیز دیگه ای تو 

 ...من: نه هیچی

 رامبد: به پلیس اطالع نمی دید؟

در ماشین رو باز کردم و در مالی که خرده شیشه ها رو از رو صندلی می تکوندم گفتم:       

 ..نه.. اینجا کسی این دله دزدی ها رو به پلیس خبر نمی ده.. کاری نمی تونن بکنن

 ..رامبد: موارن باشید.. دستتون رو می برید

 ...تم: نه مواربمگف

 ..رامبد: بهتره دیگه بیاریدش تو پارکینگ.. هرچند دیگه دیر شده
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 ..گفتم: زیادم دیر نیست.. خوب شد خودشو نبردن

سانسور           نشستم تو ماشین و بردمن تو پارکینگ.. همراه رامبد برگشتیم تو مطن.. تو ا

ر شیشه ای اسانسور       که بودیم.. زیر نور زرد رنگ اسانسور یهو متوجه خودمون تو دیوا  

گاهم رو عوچ کردم.. نمی         گاه می کرد.. اروم مستتتیر ن بد هم توش بهم ن شتتتدم..رام

خواستتتم مس تازه ای بهم دستتت بده.. اون دختر موطالیی اومد جلوی چشتتمم.. نفس    

عمیقی کشتتتیدم.. وقتی دوباره بهن نگاه کردم داستتتت به کفشتتتاش نگاه می کرد.. از        

مت اتاق مشاوره رفتیم..رامبد پوست رو دوباره باز کرد و    اسانسور اومدیم بیرون و به س   

 ..گفت: چقدر قشنگه

 تو دلم گفتم قشنگه ولی می دونی چند روز از روزهای زندگی منو سیاه کرد؟

  ..پوست رو براش توضیح دادم.. رامبد: اجازه میدی چند روز پین من بمونه؟

 ..فرقی نداره شونه هام رو باال انداختم و گفتم: بمونه.. واسه من

 رامبد پوست رو کنار گذاشت و گفت: خوب.. چه خبرا؟

س االن وقتن بود که ماجرای کا صهایی که بهم    ب.و. شید.. اون قر هام رو بگم..گفتم: ببخ

 دادید... عوارضی هم داره؟

 رامبد: مکل چی؟

 ..من: مکل مکال توهم

 رامبد: توهم؟؟ نه.. چطور؟

هایی می ب.و.س های عجین می بینم.. البته قبلنا کامن: راستشو بخواین من چندوقته خواب  

دیدم ولی چند وقته خیلی دیگه واضتتح شتتدن.. انقدر که دیگه تشتتخیص نمی دم خواب    

 ..بوده یا واقعا اتفاقا افتاده

ها بیشترشون منشا عصبی دارن این چند وقته تو خیلی تحت فشار       ب.و.س رامبد: خوب کا

 ..بودی

 ...می دیدم.. همه شون هم تقریبا یه شکل ب.و.سامن: قبل از این ماجراها هم ک
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 ..رامبد: خوب؟.. تعریف کن

هام براش تعریف کردم.. اینکه ماه باالی ستترم می ترکید .. اینکه اتن  ب.و.ستتکمی از کا

می گرفتم.. ولی هر کاری کردم زبونم نچرخید بابت خواب چند شن پیشم بهن مرفی    

 ها از کی شروع شد؟ب.و.ساین کابزنم. رامبد پیشونین رو مالید و گفت: 

گفتم: زمان دقیقن یادم نیستتتت.. بوده خوب.. کم و زیاد.. ولی این اواخر خیلی بیشتتتتر  

 ..شده

شه تو بچگی    شته امتماال ری رامبد متفکرانه گفت: خوب اینکه می گی از بچگیت وجود دا

 ..داشته

کردم.. رامبد    قلبم شتتتروع کرد به ت یدن؟.. بچگی؟.. چیزی که همیشتتته ازش فرار می    

 ..ها شدهب.و.سادامه داد: متما یه خاطره بد.. یا خاطرات بد باعخ این کا

 ..من: خوب االن باید چیکار کرد؟

رامبد گفت: خوب می دونی این کار یه روانکاوه.. نه من.. من یه روان زشتتکم.. و در پاره   

شورت کنی    شاور.. برای این کار بهتره با یه روانکاو م شته     ای از موارد م ست دا .. اگه دو

 ..باشی یه روانکاو خوب برات پیدا می کنم

های وقت و    ب.و.ستتتستتترم رو تکون دادم.. رامبد گفت: این جوری که معلومه به جز کا       

 بیوقتت مشکل خاص دیگه ای نیست... درسا چطور پین میره؟

نفس عمیقی کشتتیدم و گفتم: راستتتشتتو بخواید کمی ستتخت.. خیلی عقبم.. متی با اینکه  

ستتتتام خیلی کمکم می کنن ولی باز فکر می کنم این ترم مجبور بشتتتم چند وامد رو      دو

 ..مذف کنم

رامبد با لحن امیدوارانه ای گفت: سخت نگیر.. تو دانشجوی خوبی هستی.. این ترم کمی     

 ..بدشانسی اوردی.. بعدا می تونی جبران کنی.. همیشه وقت برای جبران هست

 ..گفتم: درسته
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به      گاهی  ما خیلی خوب داریم پین می     رامبد ن پرونده کرد و گفت: خوب شتتتهرزاد... 

ریم.. راستتتن اصتتال فکر نمی کردم انقدر رامت باشتته.. با توجه به اون یه هفته فکر می  

شی...           ستی خوب ب شحالم که خودت خوا شه ولی خوب.. خو سخت با کردم خیلی خیلی 

شر      شن تمایلی برای عوچ کردن  سرده می  شون ندارن.. بابت  معموال افرادی که اف ایط

 .. این اراده ات بهت تبریک می گم

 ...لبخندی زدم و گفتم: ممنون

رامبد: چند جلستته دیگه هم می زاریم که مطمئن بشتتم ..بعدش دیگه امیدوارم هرگز تو 

 ..رو اینجا نبینم

 این بار خندیدم و گفتم: به این زودی از دستم خسته شدید؟ انقدر اذیتتون کردم؟

 ..نه.. باور کن.. ولی خوب.. درسته دکترم ولی دوست ندارم کسی مریض باشهرامبد: نه 

جلستته مشتتاوره ام با رامبد تموم شتتد... درواقع بیشتتتر شتتبیه یه گفتگوی دوستتتانه بود تا  

هام رو هم که گفت بهن ربطی نداره.. از مطبن بیرون اومدم  ب.و.س مشاوره..موضوع کا  

شی         سته ما شک شه  شی نم تازه یادم افتاد.. اه از نهادم براومد.. با این و رفتم تو پارکینگ.. 

شدم        شینم  سوار ما سرد چطوری باید تا خونه می رفتم؟ به هرماک چاره ای نبود..  هوای 

و راه افتادم.. باد سرد غروب همراه سروصدای ماشینها می خورد تو صورتم و اذیتم می      

م..  ه دست از کیفم بیرون کشید  کرد.. وارد اتوبان که شدم تلفنم زنگ زد.. گوشی رو با ی  

 ...مامان بود.. جواب دادم: الو مامان

سته داخل می وزید اجازه نمی داد          شک شینها و هوهوی بادی که از پنجره  صدای بوق ما

 ..صدای مامان رو خوب بشنوم ولی با اینحاک باز صدای لرزان مامان رو تشخیص دادم

 مامان: شهرزاد.. کجایی؟

 رم میام خونه.. چی شده؟من: تو اتوبانم.. دا

 ..مامان: زود بیا.. باشه؟.. فقط زود بیا

 ..من: دارید نگرانم می کنین مامان
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 ..مامان: پشت تلفن نمی تونم توضیح بدم

صدا نامفهومی از اونور خط شنیدم.. انگار کسی مامان رو صدا می زد.. مامان سریع گفت:       

 ..زود خودتو برسون شهرزاد.. دارم از ترس می میرم

به محض شتتنیدن مرف مامان پام رو رو گاز فشتتار دادم.. ماشتتین از جاش کنده شتتد..    

صدای مامان می لرزید.. چی شده؟.. نکنه بابا؟... پام رو بیشتر رو گاز فشار دادم.. از الی      

شت که              ستن رومحکم رو بوق گذا ستی د ست را شین د سبقت گرفتم.. ما شین  دوتاما

ه شتتتدم با دیدن چراغهای گردون پلیس ترمز کردم...  اهمیت ندادم.. وارد کوچه مون ک 

پلیس؟.. اب دهنم رو بته زور قورت دادم.. چی شتتتتده؟.. نفهمیتدم چطوری نزدیتک     

ساختمون پارک کردم و وارد شدم.. اقای رمیمی نبود.. بدو بدو رفتم سر اسانسور..متی        

رو زدم..   به صتتدای ستتربازی که صتتدام می زد خانم خانم توجه نکردم.. دکمه استتانستتور

سانسور ضرب گرفته بودم.. باالخره              سانسور رو اعصابم بود.. رو میله ا صدای موسیقی ا

رستتتیدم به طبقه خودمون..در استتتانستتتور رو باز کردم.. در وامدمون باز بود.. نگاهم به 

سریع رفتم به      سربازی بود که جلوی در وامدمون تجمع کرده بودن بود..  سایه ها و  هم

م از بینشتون راهی به داخل خونه باز کنم.. ستربازی اجازه ورود    ستمتشتون و ستعی کرد   

 ..نمی داد.. با ترس گفتم: اقا اینجا خونه مونه... توروخدا

سرباز دستن رو برداشت و با کفن دویدم تو خونه.. از چیزی که می دیدم جیغ خفیفی     

 کشیدم... خدایا.. چه اتفاقی افتاده بود؟

اشتته.. همه جا به هم ریخته بود.. زمین پر بود از تکه های  باورم نمی شتتد اینجا خونه ما ب

سواس           ستالهایی که مامان با و سالم نمونده بود.. تمام کری سته.. متی یه گلدون هم  شک

خریده بود و توی ویترینهای پذیرایی و نشتتیمن چیده بود وستتط اتاق بود..مبلها واژگون  

سته بود.. با ناباور       شک سط  شتم به اطراف نگاه می کردم..   شده بود و تلویزیون از و ی دا

چندتا مرد داشتتتتن تو خونه قدم می زدن..مامان رو دیدم که روی صتتتندلی گوشتتته اتاق  

 ..نشسته بود و فریاک با لیوان ابی باالی سرش بود.. سریع رفتم طرفن و گفتم: مامان
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 ..مامان چشماشو باز کرد.. رنگن عین گ  سفید بود و با دیدن من نالید: شهرزاد

شونه های مامان لرزید..   س بیلن کردم .. شتن رو مالید.. فریاک با نگرانی    ب.و. یدم و پ

 داشت ما رو نگاه می کرد.. پرسیدم: چی شده مامان؟.. اینجا چرا اینجوری شده؟

سکته می      شتم از ترس  شکلی بود.. دا مامان با فک لرزون گفت: من که اومدم خونه این 

 ...اشه؟کردم.. اخه مگه ممکنه دزد زده ب

 مردی با لباس فرم بهمون نزدیک شد و به من گفت: شما دخترشون هستید؟

 گفتم: بله چی شده؟

مرد: میشه لطفا با ما بیاید... باید لیست اشیا  مسروقه رو صورت جلسه کنیم.. ماک خانم        

 ..خوب نیست.. تا االن هم منتظر شما بودیم

که خیلی به هم ریخته اس.. من از کجا       با کالفگی به اطراف نگاه کردم و گفتم: اینجاها     

 بفهمم؟

مرد: فعال بهتره اشتتتیا  قیمتی مکل طال و پوک نقد رو چک کنید... بقیه رو می تونید بعدا          

  ..گزارش بدید

 ...سرم رو تکون دادم و گفتم: باشه متما

. از  .با اینکه نگران مامان بودم ولی رفتم سروقت گاوصندوقی که تو اتاق مامان و بابا بود.

دیدن اتاقشون مبهوت موندم.. ایینه میزاراین شکسته بود و همه کشو ها بیرون کشیده       

شده بودن .. همه لباسهای مامان و بابا نامرتن هر گوشه از اتاق افتاده بود.. تشک تخت      

هم یه گوشه بود.. اتاق من هم متما وضعیت بهتری نداشت. یه نفر با دستکن و قلم مو     

قدمهای لرزون.. در مالی که سعی می کردم پامو رو لباسها نزارم به طرف    تو اتاق بود..با

کمدی رفتم که گاوصندوق اونجا بود.. تازه یاد کلید افتادم.. به مرد گفتم: کلیدش دست    

 ..مامانه
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سریع برگشتم پین مامان و از تو کیفن دسته کلیدش رو بیرون کشیدم و برگشتم تو       

و درش رو باز کردم.. همه چی ستتتر جاش بود.. پوک..     اتاق.. رمز گاوصتتتندوق رو زدم     

 ..مدارکمون.. و طالها... چک کردم و گفتم: نه چیزی کم نشده

مرد به مرد دیگه ای که کنارش ایستاده بود گفت: امتماال نتونستن در گاوصندوق رو باز 

 ..کنن

 انر بعد از مدتی مرد اومد پین من و پرونده رو به ستتتمت من گرفت و گفت: ما فعال           

شده ما رو در جریان بزارید..         سرقت  شدید که  شت گرفتیم ..باز اگه متوجه چیزی  انگ

 ..لطفا اینو بخونید و امکا کنید

سا رفتن .. ما موندیم و یه خونه بهم ریخته..        کا کردم.. پلی سه رو خوندم و ام صورت جل

 ...فریاک گفت: فرشته جون.. پاشید بیاید بریم خونه ما

  ..جونی زد و گفت: نه قربونت فریاک جون.. مزامم نمی شیممامان لبخند کم

 ..فریاک: مزاممت چیه؟.. اینجا که نمی تونی بمونی

 ..مامان: چرا.. یه خرده مرتن می کنم..فردا زنگ می زنم طیبه خانم بیاد

گفتم: مامان جان.. مب با فریاک جونه.. بهتره بریم خونه شتتتون.. نگا کنین... فشتتتارتون           

دستاتون یخ زده.. بریم خونه شون شما استرامت کنین من اینجاها رو مرتن می    افتاده.. 

 ..کنم

مامان دیگه چیزی نگفت.. در رو قفل کردیم و رفتیم خونه فریاک.. خیلی وقت بود روزبه      

شام رو اماده کرد.. اقای وامدی و روزبه اومدن.. مامان به     سریع  رو ندیده بودم.. فریاک 

مه خورد..    ند لق جا             زور چ تاق رو مان تو ا ما یه ارام بخن بهن تزریب کرد و  یاک  فر

 خوابید.. بعد از خوابیدن مامان لباسم رو پوشیدم.. فریاک: کجا شهرزاد؟

 ..من: دارم می رم خونه مون... برم یه خرده مرتن کنم

 ..فریاک: خوب بمون فردا طیبه خانم میاد تمیز می کنی دیگه
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م کارش با یه روز دو روز تموم نمیشتتته.. برم الاقل اون      من: نه.. اون خونه ای که من دید    

خرده شتتیشتته ها رو تمیز کنم.. لباستتا رو جمع کنم.. می دونم متی االن که مامان خوابه    

فکرش پین خونه اس..برم یه خرده تمیز کاری کنم فردا که طیبه خانم میاد خونه رو           

 ..اونجوری نبینه

 روزبه: می خوای منم بیام؟

 ..ن روزبه.. خسته ای.. خودم انجام میدممن: نه ممنو

 ..روزبه: نه خسته نیستم

 ..فریاک: اره روزبه جان برو.. هر جا هم خسته شدید برگردید

لبخند قدرشناسانه ای به روزبه زدم.. فریاک یه بسته کیسه زباله بزرت بهمون داد...تا در     

وارد شتتتدم.. با دیدن     خونه هی  مرفی بینمون رد و بدک نشتتتد..در خونه رو باز کردم و    

 خونه باز غصه ام گرفت.. اب دهنم رو قورت دادم.. روزبه: از کجا شروع کنیم؟

رفتم وستتط هاک.. تنها چیزی که ستتالم نگه داشتتته بودن مبلها بود.. گفتم: خوب می گم   

 ..بهتره از اتاق مامان و بابا شروع کنیم

با اینکه می دونستتتتم مامان دوستتتت نداره ادم غریبه بره تو اتاقن ولی تنهایی که نمی            

سه زباله ها      ش زخونه جارو و خاک انداز اوردم و روزبه یکی از کی ستم تمیز کنم.. از ا تون

ستتو می بری...          شد.. گفتم: د شکسته ایینه  شیوک ریختن خرده های  رو بیرون اورد و م

م.. رفتم تو اشتت زخونه وقتی برمی گشتتتم تلفن زنگ زد.. بابا بزار برات دستتت کن بیار

 ..بود.. نفس عمیقی کشیدم و تلفن رو برداشتم و گفتم: الو

صدای شاکی بابا از اونور خط اومد: الو شهرزاد؟ شما کجایید؟ سه ساعته دارم زنگ می         

 ..زنم

 گفتم: ببخشید بابا.. خوبید؟

 بابا: مالت خوبه؟.. چرا بی موصله ای؟

 ...سریع مالت صدام رو عوچ کردم و گفتم: نه نه.. مالم خوبه
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 بابا: چرا تلفن رو جواب نمی دید؟ فرشته کجاس؟

من: مامان ستتترشتتتون درد می کرد.. قرص خوردن و خوابیدن.. منم داشتتتتم دوش می     

 ..گرفتم

باش دخترم ... خودت چطوری؟ رفتی پین           باشتتته.. مواربن  فت:  با پوفی کرد و گ با

 هن گفتی؟رامبد؟.. ب

برای اینکه روزبه مرفامون رو نشتتتنوه رفتم تو اتاقم و در رو بستتتتم.. گفتم: بله گفتم..        

 ..گفت بهتره با یه روانکاو مشورت کنم.. ولی خودش هر کاری بتونه انجام می ده

شهرزاد.. من باید برم.. موارن        شه  سریع گفت: با صدا کرد چون بابا  انگار یه نفر بابا رو 

 ..باش باشه؟ خودت و مادرت

 ..گفتم: باشه.. خدامافظ

 ..بابا: خدامافظ

شک تخت         شت ت شتم پین روزبه که دا شیدم و تلفن رو قطع کردم.. برگ نفس رامتی ک

 رو جابه جا می کرد.. گفت: بابات بود؟

 ..گوشه تشک رو گرفتم و گفتم: اره

ه  بتشک رو گذاشتیم سرجاش..مشیوک گذاشتن لباسهای مامان توی کمدش شدم..روز         

جارو برقی اورد و مشتتیوک جارو کشتتیدن شتتد.. گفتم: دزدا چطوری اومدن باال؟.. اقای    

 رمیمی پایین نبود؟

گاه کردن.. چیزی ازشتتتون معلوم             ها رو ن مده بودن.. فیلم نگ او پارکی یا از  به: گو روز

 ..نیست..کاله سرشون بود

ن رد خونه شتتما بشتتپوفی کردم..روزبه:اصتتال امنیت نداره.. اگه تونستتتن به این رامتی وا

 ..یعنی وارد بقیه خونه ها می تونن بشن

چیزی نگفتم.. وقتی هیچی نتونسته بودن ببرن همه خونه رو به هم ریخته بودن.. متی یه 

ررف هم ستتالم نمونده بود.. بعد از اینکه اتاق مامان و بابا تمیز شتتد رفتیم تو اتاق من..   
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س    سط اتاق بود.. تمیز کردن اتاق من  سابی عرق کرده     همه چی و ساعتی وقت برد.. م ه 

نداختم.. نزدیک یک بود.. هر             به ستتتاعت ا کار می کردیم.. نگاهی  بودم ولی همچنان 

سه دیگه.. بقیه رو فردا        شتم و گفتم: ب سه زباله رو بردا دومون از نفس افتاده بودیم.. کی

 ..انجام میدیم

 ..روزبه کن و قوزی به خودش داد و گفت: چه عجن رضایت دادی

انقدر خستتتته بودم که جوابی بهن ندادم..ولی واقعا روزبه کمک بزرگی بود.. اگه اون            

نبود هی  کاری نمی تونستم انجام بدم.. با هم از خونه خارج شدیم و رفتیم باال.. فریاک و    

اقای وامدی خوابیده بودن.. از روزبه تشکر کردم و وارد اتاق روجا شدم.. فریاک برام جا 

شتم... تا           انداخته بود.. شمام رو روهم گذا شیدم و چ سریع دراز ک سته بودم که  انقدر خ

 ..خواست خوابم ببره صدایی اومد: شوار

سرجام نشستم.. خواب نبودم.. مطمئن مطمئن.. به طور کامال واضحی امساس می کردم        

صدا            سیدم نگاه کنم.. قلبم تند تند می زد.. دوباره  سرم... می تر شت  سی تو اتاقه.. پ ک

 ...مد: شواراو

اب دهنم رو قورت دادم.. می دونستتتتم همون زنه.. ستتتعی می کردم لرزش دستتتتام رو 

مخفی کنم.. اروم به ستتمت پنجره برگشتتتم.. اونجا وایستتاده بود..داشتتت اروم نگام می   

کرد.. می خواستم چیز بگم.. متی جیغ بکشم ولی هیچی نمی تونستم بگم.. انگار قدرت    

 .... زن اروم گفت: با من تو دلت مرف بزنمرف زدن ازم سلن شده بود

 تو دلم گفتم: تو دلم؟

 ..زن: اره.. با من اینجوری می تونی مرف بزنی

 نگاهم به دهان بسته زن بود.. باز تو دلم گفتم: تو کی هستی؟

 .زن لبخند ارومی زد و گفت: انارام

 من: کی؟

 ..زن: انارام.. من فرشته نگهبان تو هستم
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 ..شته نگهبان؟.. گفتم: تو فرشته ای؟چشمام گرد شد: فر

لبهای انارام به لبخندی باز شد.. اولین بار بود که داشت لبخند می زد.. چقدر مهربان می   

 شد.. دیگه ازش نمی ترسیدم.. گفتم: چطور امکان داره تو فرشته نگهبان من باشی؟

 ..انارام: هر انسانی یه فرشته نگهبان داره

 ..بانن رو نمی بینهمن: ولی هیچکس فرشته نگه

 انارام: درسته.. تو هم منو نمی دیدی..ولی من همیشه کنارت بودم.. هی  وقت تنها نبودی

 من: خوب چرا االن می بینم؟

 انارام: چون االن تو به قدرتت رسیدی.. طلسم دست توئه

 ..گفتم: طلسم؟.. کدوم طلسم

سر خورد و امد روبروم  شست.. امساس خوبی که از       انارام نگاه دقیقی بهم کرد.. اروم  ن

بودنن داشتم رو نمی تونستم انکار کنم.. انگار از اوک بود.. انگار از اوک می شناختمن..     

 انارام گفت: شوار.. تومی دونی کی هستی؟

 ..گفتم: من شوار نیستم.. من شهرزادم

شته...     سمیه که مادرت روت گذا ین ا با مهربونی بهم زک زد و گفت: نه تو شواری... این ا

 ..اسمیه که از اوک رو تو بوده.. تو شواری

نفستتم رو دادم بیرون.. اصتتال تا ماال این استتم رو نشتتنیده بودم.. گفتم: خیلی خوب.. این 

 طلسمی که می گی چیه؟ من چه قدرتی دارم؟

شمهای          شونی توئه.. چ شید و گفت: قدرت تو پی شونی من ک ستن رو اروم رو پی انارام د

 ..توئه... دستهای توئه

 ..گفتم: نمی فهمم

انارام چیزی نگفت و همونجوری بهم خیره شتتد.. گفت: به هی  کس اعتماد نکن شتتوار..  

طلسم رو از دست نده.. من همیشه کنار تو هستم.. هر کسی که کنارته ممکنه یه شوکا          
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باشه.. بخواد به تو اسین بزنه... اگه طلسم دست تو باشه هی  کاری نمی تونه انجام بده..       

 ...ارن طلسم باش.. از دستن ندهمو

 ..گفتم: یعنی چی؟.. کی بخواد به من اسین بزنه.. من کاری به کار کسی ندارم

 ..انارام: تو فکر می کنی به کسی اسین نمی زنی... ولی وجود تو یه تهدید بزرگه

 من: تهدید برای کی؟

 ..امساس کردم انارام داره کمرنگ میشه: موارن باش شوار.. موارن باش

تا خواستتتم چیزی ازش ب رستتم رفت.. پوفی کردم..دستتتم رو روی پیشتتونیم کشتتیدم..    

شبه.. چرا         شد.. اذان؟ چه بی موقع.. االن که دو  سجد نزدیک خونه بلند  صدای اذان از م

ساعت        شد..  شمام گرد  ساعت که نگاه کردم چ بود.. اخه چطوری؟..   6اذان می گن؟ به 

مان به این ستتترعت گذشتتتت..گردنم رو مالیدم..از  ما که یه خرده مرف زدیم ..چطور ز

خستگی هی  خبری نبود.. انگار نه انگار که تمام شن رو بیدار بودم.. به مامان نگاه کردم  

که خواب خواب بود.. دونه های عرق رو پیشونین می درخشیدن.. اروم دستماک کاغذی  

قدر وقتی  یدم.. چب.و.ستت برداشتتتم و پیشتتونین رو خشتتک کردم.. اروم دستتتن رو     

صتتورتن مکل گچن رو دیدم ترستتیدم.. چقدر دلم گرفت.. اگه طورین می شتتد.. اگه   

وقتی دزدا خونه بودن می رسید.. چی می شد؟.. می خواستم همه غصه های عالم ماک من     

باشتته ولی یه خار کوچیک تو دستتت مامان و بابا نره.. اروم از جام بلند شتتدم و رفتم تو   

.. یه یادداشت برای فریاک نوشتم که رفتم خونه خودمون..    دستشویی.. صورتم رو شستم     

اروم رفتم تو خونه مون و مشتتیوک تمیز کردن کتابخونه شتتدم... همزمان داشتتتم به همه 

اتفاقاتی که افتاده بود فکر می کردم.. کتابها رو از رو زمین برمی داشتتتم.. وجود فرشتتته  

می شتتتد؟..به این وضتتتوح.. جارو رو    رو باور کرده بودم.. مگه می شتتتد باور نکنم.. مگه    

ستم خرده شیشه ها رو جمع کنم چشمم به یه چیز عجین افتاد.. شبیه یه        اوردم.. تا خوا

تاس بود.. از رو زمین برش داشتتتم و با دقت نگاش کردم.. چقدر به نظرم اشتتنا می امد   

؟..  بودمن ولی تا اونجا که یادم می اومد چنین چیزی تو خونه نداشتیم ولی من کجا دیده
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گذاشتتتمن تو جیبم.. باید ته و توشتتو در می اوردم... کتابها رو تو قفستته هاچیدم و کف   

شتم فریاک بودکه می گفت        شی رو بردا شیدم که تلفن زنگ زد.. گو کتابخونه رو جارو ک

  ...برم باال برای صبحانه

ز خواب  مامان الباسم رو پوشیدم و رفتم طبقه باال.. فریاک داشت میز صبحانه رو می چید..

  ..بیدار شده بود با دیدن من لبخندی زد و گفت: سالم عزیزدلم

 یدمن... گفتم: دیشن خوب خوابیدید؟ب.و.سبیلن کردم و 

دستتتی رو موهام کشتتید و گفت: اره عزیزدلم.. فریاک گفت دیشتتن رو کلی کار کردید..  

 ..دستت درد نکنه

ستم و گفتم: کاری نکردم مامان جون..      ش شت میز ن کتابخونه رو هم االن تمیز کردم..   پ

 ..فقط مونده اش زخونه و نشیمن و پذیرایی... یه دونه هم اتاق مهمون

 مامان: مسام زنگ زد؟

 ..من: بله.. بهشون نگفتم

 ..مامان: کار خوبی کردی.. باشه امروز بهن می گم

ابی  اقای وامدی هم به جمعمون پیوستتت.. به امترامن از جام بلند شتتدم و گفتم: مستت  

 ..مزاممتون شدیم اقای وامدی

 ..اقای وامدی: مزاممت چیه دخترم.. بفرمایید رامت باشید

صبحانه هرچقدر       سنگک داغ اومد تو خونه.. بعد از  سه تا  صدای در اومد و بعد روزبه با 

سترامت کنه.. به      ستم بمونه و ا مامان اصرار کرد باهام بیاد پایین اجازه ندادم.. ازش خوا

کاف   ندازه  یاد..          ا خانم هم زنگ زدم و خواهن کردم ب به  به طی یده بود..  ی دیروز ترستتت

 ..روزبه رفت دانشگاه و من تا اومدن طیبه خانم صبر کردم

 ..مامان: اصال در خونه رو باز کردم مات موندم.. یه لحظه فکر کردم خونه ما نیست

شکر وقتی رسیدید که رفته بودن.. اگه خدای نکرده خ   ش من: فقط خدا رو  ما  ونه بودن و 

 ..سر می رسیدید
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 ...فریاک: راس می گه شهرزاد.. یه صدقه بده فرشته

صفحه گوشیم           شد.. نگاهی به  شتم..صدای زنگ اس ام اس گوشیم بلند  مس عجیبی دا

ته بود      بد بود.. نوشتتت نداختم.. رام به           "ا ته. فکر می کنم  به پوستتت مت.. راجع  ید ببین با

 "های تو ربط دارهب.و.سکا

شتم.. مهره همونجا بود..       یهو از ج شلوارم گذا ام جهیدم.. پوست؟.. دستم رو روی جین 

طاهره روی پوستتتت می        هایی بود که من  ته..خودش بود.. یکی از همون مهره  درستتت

نداخت برای اینکه فالمون رو بگیره.. اینجا چیکار می کرد؟.. چرا یه دونه؟ چندتا بودن             

ها... چه ربطی می تونستن باهم داشته باشن؟..     که... اوک پوست و االن یکی از اون مهره  

شه برام...برای       سط چه جهنمی ما رو برده بودی که االن چنین برزخی ب ضا... و وای امیرر

شتم   صت میام  "رامبد نو شاید مهره دوم هم تو  "در اولین فر .. باید یه کاری می کردم.. 

من طاهره اومده بود..    خونه بود.. هر کستتتی که تو خونه مون اومده بود متما از طرف       

منو باش که تازه به فکرم اومده بود پوستتت رو بهن پس بفرستتتم.. نگو خودش ادم می 

فرستتته پی اش.. انارام راس می گفت.. باید موارن می موندم... بلند شتتدم و گفتم: االنا    

  دیگه طیبه خانم می رستته.. من برم پایین کار رو شتتروع کنم تا بیاد.. در واقع می رفتم تا

صر همراهن خونه رو تمیز کردیم..      سید..تا ع دنباک مهره دوم بگردم... طیبه خانم هم ر

مهره رو بهن نشون دادم و گفتم اگه چنین چیزی پیدا کرد نشونم بده ولی چنین چیزی  

شتم.. اینها نباید اینجا می بود ولی اینجا چیکار می کرد؟ باید ته   نبود.. یه مس عجین دا

تا عصتتر با طیبه خانم کلی کار انجام دادیم.. یه دونه ررف تو خونه  توشتتو در می اوردم..

 نمونده بود... طیبه خانم: می گم خانم.. همسایه ها چیزی نشنیدن؟

گفتم: پایینی ها که فکر کردن اینجا تولدی چیزیه.. کناری ها هم خونه نبودن.. از این            

 مهره پیدا نکردی؟

 ر این عجیبه.. چی هست ماال؟طیبه خانم: نه خانم.. راستی می گم چقد

 ..من:یکی از بچه ها بهم داده.. یکیشو پیدا کردم یکین نیست
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 ..طیبه خانم: نمی دونم خانم.. شبیه شیطان پرستاس

 ..خندیدم و گفتم: چی؟ شیطان پرستا؟

 ..طیبه خانم: اره خانوم جون... تو تلویزیون نشون می داد

 ... می زارن تو دکور.. من که اهل این کارا نیستمگفتم: نه طیبه خانم.. اینا فقط مهره اس.

طیبه خانم چیزی نگفت..اقای رمیمی هر از چند گاهی می اومد و کیستته زباله های پر از  

سارت             شن میلیونی خ ست کم یه  شم د شه رو می برد پایین.. دروغ نگفته با شی خرده 

کجا   ی؟.. داشتتتم بهزده بودن.. ولی با مرف طیبه خانم به فکر فرو رفتم.. شتتیطان پرستتت

 کشیده می شدم؟

باخودکارم رو میز ضتترب گرفتم و اروم درمالی که چشتتمم به تخته ستتیاه بود دم گوش  

 بنفشه گفتم: انارام یعنی چی؟

 بنفشه: انارام؟ چی هست ماال؟

 ..من: اسمه

  ..شروع کردم به نوشتن یادداشتهای روی تخته... بنفشه اروم گفت: فروغ بی پایان

 گرد برگشتم سمتن و گفتم: از کجا می دونی؟ با چشمهای

بنفشه درمالی که چشمن به تخته سیاه بود و داشت یادداشت می کرد موبایلن رو باال        

 گرفت و تکون داد.. از اینترنت پیدا کرده بود..گفت: ماال کی هست؟ پروژه جدیده؟

 ..بعد اروم خندید..بی موصله گفتم: فکر کن فرشته نگهبانمه

 ..ک تو سرش پس... چه غلطی می کرد وقتی اینهمه بال سرت اومدبنفشه: خا

بعد از خوشمزگی خودش سرش رو گذاشت روی دستن.. لرزش شونه هاش نشون می 

شنوه خنده ام رو قورت دادم     صداش رو می  داد داره می خنده.. از فکر اینکه انارام داره 

 ..و گفتم: درباره فرشته نگهبان من درست مرف بزن

شه   شته نگهبان         بنف ست داری به فر شده بود.. اروم گفت: خوب تو هم هرچی دو سرخ 

 ..من بگو
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 ..بعد به اممد اشاره کرد.. دوباره خندید.گفتم: چیه؟ خوشمزه شدی

 ..بنفشه: ککافت به من میگه دست خودم بود می نداختمت زیر تریلر

 ..من: و تو هم دوستن داری

 ..این صوبتا بنفشه: اگر با من نبودش هی  میلی و از

دستتتم رو روی گردنم گذاشتتتم و مالیدمن..همه بدنم کوفته شتتده بود.. تمام دستتتام و   

 پاهام درد می کرد.. بنفشه: درد می کنه؟

 ..من: اره.. دیشن نتونستم بخوابم.. تا خواستم پهلو به پهلو بشم از خواب بیدار شدم

مردی   : خوب دختر خوب.. میبا صدای خسته نباشید استاد کتابهامون رو بستیم.. بنفشه      

 به منم یه زنگ بزنی پاشم بیام؟.. باید همه کارا رو خودت می کردی؟

 ..گفتم: خودم تنها نبودم که.. روزبه بود. طیبه خانم بود

کتابامون رو برداشتتتیم و درمالی که از کالس خارج می شتتدیم بنفشتته گفت: ماال معلوم 

 شد دنباک چی بودن؟

 واسه چی؟ من: نه..خوب دزد میاد

اممد بیرون کالس ایستتتتاده بود.. بنفشتتته با نین باز داشتتتت نگاش می کرد.. اممد:          

 ..شهرزاد.. بنفشه بهم گفت چی شده؟ چرا بهمون زنگ نزدی بیایم کمکت

  ..من: ممنون

نارام رو کنارم امستتتاس می کردم.. جلوم بود..ولی نمی         به طرف بوفه رفتیم..مکتتتور ا

مد بر      فه ام یدمن.. توی بو فت.. مهره رو از تو کیفم       د یت گر چایی و بیستتتکوئ امون 

 دراوردم و گفتم: بچه ها این مهره یادتون میاد؟

 اممد نگاهی بهن انداخت و گفت: نه.. از کجا اوردی؟

بنفشتته مهره رو از دستتت اممد گرفت و نگاش کرد.. گفتم: به نظرتون همون مهره ای   

 لمون رو می گرفت؟نیست که من طاهره برامون انداخت وقتی داشت فا
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یادم نمیاد.. ولی فکر می کردم          بنفشتتته لن ورچید و مهره رو بهم پس داد.. اممد: من 

 ..فهمیدی که مرفاش همچینم درست از اب درنمیاد

بنفشه ابروشو داد باال و از گوشه چشمن به اممد نگاه کرد.. گفتم: کاری ندارم به اینکه     

یا غلط.. ولی این م      ته  طاهره درستتتت گف کار       من  ما چی نه  عد از دزدی.. تو خو هره.. ب

 میکنه؟

 چشمهای هردوشون گرد شد و گفتن: خونه شما؟

  ..سرم رو تکون دادم و گفتم: اره

 اممد:یعنی تو می گی دزد هر کی بوده از اهالی اون ده بوده ؟

نفس عمیقی کشتتیدم و گفتم: هفته پین عموی امیررضتتا بهم زنگ زد گفت تو وستتایل    

 ..ته بوده که اسم من روش بوده..برام فرستادشامیررضا یه بس

 ..بنفشه: خوب

 ..من: توش همون پوستی بود که من طاهره می نداخت زیر دستن

 اممد: یعنی می گی اممد اون پوست رو برداشته؟

 ..بنفشه: شایدم خود من طاهره داده بهن.. یادتونه چقدر میونه اش باهاش خوب بود

 ..ش می گفت که من طاهره اونو از خودش دور نمی کنهگفتم: فکر نکنم..امیررضا خود

 بنفشه: پس می گی اونایی که اومدن خونه تون دنباک پوست بودن؟

 ..سرم رو تکون دادم.. بنفشه: خوب چه کاریه..ببر خودت بهشون بده

 ..مرف انارام تو گوشم زنگ خورد: اون قدرتته

 من طاهره بدزده؟گفتم: نمی دونم.. اصال چرا باید امیررضا اونو از 

 اممد: پس می خوای پوست رو پین خودت نگه داری؟

شون انقدر          ست برا شن رو داره؟.. اگه پو سرم رو تکون دادم.. اممد: فکر می کنی ارز

ضع بندازن پس کارهای خطرناک ترم      شه که بیان خونه تون رو به اون و شته با ارزش دا

 ..می کنن
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میررضتتا رو هم به خاطر همون پوستتت کشتتته  بنفشتته هینی کشتتید و گفت: نکنه... نکنه ا

 ..باشن

من و اممد به بنفشه خیره شدیم..ترس عجیبی رفت تو دلم.. اممد سریع برگشت طرفم  

 ..و گفت: شهرزاد خل نشو.. ببر پوست رو بده بهشون

گفتم: اخه به کی بدم؟ یه چیزی می گی ها.. اصتتال می خوام بهشتتون برگردونم.. تو بگو..  

 ..؟کجا باید ببرم

 بنفشه: پوست خونه تون نبود؟

 ..یه چیزی تو دلم گفت: شوار.. نه

ستی دکتر        شه پوفی کرد.. اممد بحخ رو عوچ کرد و گفت: را سرم رو تکون دادم..بنف

 ..کبیری قراره بیاد ایران

 ..اخم کردم و گفتم: خوب اونکه ایران بود

 ..بنفشه زد رو دستم و گفت: شاهرخ جون رو می گه ای کیو

 

شم غره ای بهن رفت.. با خنده گفتم: خوبه.. مکل اینکه رابطه تون خیلی خوبه..   امم د چ

 ..بهت می گفت دوست جون

اممد: وای شهرزاد.. نمی دونی.. هرچی از منن این ادم بگم کم گفتم.. خیلی بلند نظره..  

 ..خیلی

  یاد چشتتمهای خمارش افتادم.. دلم یه جوری شتتد.. راس می گفت.. اصتتال خوب بودنن 

معلوم بود.. وقتی به ادم نگاه می کرد یا مرف می زد یه مس خوب به ادم دستتتت می       

داد.. یاد اون شتتتن مهمونی افتادم که باهام تو باغ قدم زد.. ناخوداگاه رامبد رو باهاش               

مقایستته کردم.. رامبد به گرد پاش هم نمی رستتید.. چند ستتاک باهم اختالف داشتتتن؟ دو  

اهرخ خیلی عاقلتر از رامبد به نظر می رسید.. به ساعتم نگاه  ساک؟ سه ساک؟.. با اینهمه ش

کردم... باید برمی گشتم خونه تا ماضر می شدم و می رفتم پین رامبد تا ببینم چیکارم      
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داره... سوار ماشین که شدم مکور انارام رو مس کرد..کنارم نشسته بود.. دیگه داشتم          

 . تو دلم گفتم: نارامت شدی؟به این مکورهای گاه و بیگاهن عادت می کردم..

 انارام: بابت چی؟

 ..من: مرفی که بنفشه بهت زد

 ..انارام لبخندی زد و گفت: نه.. بنفشه از رو بدذاتی این مرف رو نزد

 ..تو دلم گفتم: خوبه که می دونی

انارام چیزی نگفت ولی از لبخند روی لبن فهمیدم مرفم رو شتتنیده... گفتم: انارام.. من 

ست من          یه جاهایی سمی.. چرا باید د ست منه؟ اخه چه طل سم د شدم.. تو گفتی طل گیج 

 باشه؟ اصال چرا من دارم تو رو می بینم؟ کدوم انسانی فرشته نگهبانن رو می بینه؟

 انارام: االن من باید به کدوم سوالت جواب بدم؟

ا باید رچیزی نگفتم... به روبروم خیره شتتدم و گفتم: اوک بگو اگه فرشتتته نگهبان منی چ

 اینهمه بال سرم بیاد؟

سیر دیگه      شو گرفتم... خیلی وقتا دست تو رو گرفتم و تو یه م انارام: من جلوی خیلی ها

 ..گذاشتم

 من: مکال کی؟

  ..انارام: مکال اون وقتی که بچه ها با سنگ می زدنت.. من تو رو به سمت پدرت بردم

ادامه داد: من بودم که این فکر   بیض گلوم رو گرفت.. می دونستتتم چی رو می گه..انارام

رو تو ستتتر پدرت انداختم که تو رو با خودش بیاره تهران... و در اخر.. من بودم که از         

 ..دست یه شوکا نجاتت دارم

  من: از دست یه شوکا؟.. کی؟

 ..انارام: امیررضا

 محکم زدم تو ترمز.. گفتم: امیررضا شوکا بود؟
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از بهن خیره شدم.. بوق ماشین پشت سریم ازبهت      انارام سرش رو تکون داد.. با دهن ب 

دراورد.. وقتی داشتتت از کنارم رد می شتتد با صتتدای بلند بهم یه چیزایی گفت ولی اصتتال  

نمی فهمیدم چی می گه.. انارام: امیررضتا داشتت اونا رو به ستمت تو هدایت میکرد.. من    

 ..فقط تو رو ازشون دور کردم

 گفتم: تو امیررضا رو کشتی؟

م با همون ارامن گفت: نه.. من نمی تونم کستتی رو بکشتتم.. من فقط اونو ازت دور  انارا

  ..کردم

 گفتم: پس چرا االن مرده؟

 ..انارام: مهلتی که خداوند بهن داده بود تموم شده بود شوار... هرچند دلیلن تو بودی

 من: من؟ چرا من؟

 ..انارام: تو تیرتایی شوار

شاهرخ  سیاهن   اروم رو تخت غلت زدم و به  که کنارم خوابیده بود نگاه کردم.. موهای 

رو پیشونین ریخته بود.. سینه اش اروم و مرتن باال پایین می رفت..یه دستن از تخت     

 بیرون افتاده بود..لبم رو به دندون گرفتم تا خنده شیطنت امیزم از خواب بیدارش نکنه

.. 

 ..لباشو جمع کرد و گفت: نه

و سعی کردم بلند شم ولی ملقه دستاش نمی زاشت..گفتم:   دستامو رو سینه اش گذاشتم

 ..شاهرخ.. بزار بلند شم دیگه

دست راستشو باال اورد و موهام رو که رو صورتم ریخته بود کنار زد.. دست چ ن هنوز      

شماش داره          ساس کردم کم کم مالت چ شده بودم.. ام شماش  دور کمرم بود.. محو چ

 ..دهنم رو قورت دادم و گفتم: شاهرخعوچ میشه.. داشتم می ترسیدم..اب 

 ..به موهام چنگی زد و نابت نگه داشت.. با التماس گفتم: تو رو خدا
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چشتتماش داشتتت درشتتت و ومشتتی میشتتد.. دستتت چ ن روی کمرم باال و پایین می     

سعی می کردم خودم ازش دور        شد.. شت عوچ می  صورتن هم دا رفت..کم کم مالت 

شد.. پوزخندی   صف می       نگه دارم ولی نمی  شتم ن ستن دا شار د روی لبهاش اومد.. از ف

شد.. دیگه شاهرخ نبود.. داشت می شد برزین.. می ترسیدم.. خیلی می ترسیدم.. گریه        

 ..ام گرفته بود.. شروع کردم به سینه اش مشت زدن و جیغ کشیدم: عوضی ولم کن

شتتتت منی  دیگه ماال برزین شتتتده بود.. قهقهه مستتتتانه ای زد و گفت: االن دیگه تو م         

 ..ملخک

تو چشتتماش زک زدم.. گریه ام قطع شتتده بود.. جدی و خشتتن و پر از عصتتبانیت گفتم:    

 ..هنوز نه

ست            شد.. می خوا صورتن از درد جمع  شار کردم..  سینه اش ف ستم رو با قدرت توی  د

پرت کنه کنار که دستم فرو رفت تو سینه اش.. خون به همه جا فواره زد و روی صورتم     

رس هین کشیدم و از خواب بیدار شدم.. نفس نفس می زدم.. اتاق تو تاریکی پاشید.. از ت

فرو رفته بود..به زور از جام بلند شتتدم و رفتم ستتمت پنجره و بازش کردم.. هوای ستترد 

خود تو صتتورتم و باعخ شتتد لرز بگیرم .. چندتا نفس عمیب کشتتیدم..بعد از اینکه مالم   

  ..ختم نشستم... عجن خوابی بودکمی بهتر شد در پنجره رو بستم و روی ت

 ..فردا برو و طلسمت رو پس بگیر-

ستاده بود روبروم نگاه کردم... انارام: اون باید پین      سرم رو بلند کردم و به انارام که ای

 ...تو باشه.. تا وقتی پیشت باشه هی  کس نمیتونه بهت اسین برسونه

شی داره.    ست چه ارز .. ولی به خاطرش دیدی چه بالیی من: انارام.. من نمی دونم اون پو

ستتتر خونه مون اومد؟ اگه مامان وقتی اونا تو خونه بودن ستتتر می رستتتید.. می دونی چه 

 اتفاقی می افتاد؟

انارام: فرشته نگهبان مادرت مواربن بود.. فکر می کنی واسه چی ماشینن تو راه پنچر     

 ..کرد
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م: باورم نمیشتته.. اخه چرا  دستتتام رو روی صتتورتم گذاشتتتم و ستترم رو تکون دادم.. گفت

 من؟

 انارام چیزی نگفت.. گفتم: تو نمی دونی چرا باید من اینجوری بشم؟

  ..انارام لبخندی زد و گفت: نه

با کالفگی گفتم: اخه اصتتتال امکان نداره.. انارام اینجوری شتتتدن من فقط می تونه توهم         

 ..باشه.. اصال پایه علمی نداره

باش رفت.. گفت:      کار            لبخند از رو ل یه علمی؟.. اینها کار خداونده شتتتوار.. تو داری  پا

 خداوند رو با علم ناچیز خودت می سنجی؟

 ..با این مرف انارام دهنم بسته شد.. گفتم: چرا خدا می خواد اینجوری باشه؟

انارام کنارم نشست و گفت: اینها رو فقط خودش می دونه.. فقط خودش.. من وسیله ام ..     

ستتتتم که چی بگه باید اجرا کنم.. به من وریفه دادن ازت مراقبت  من تنها فرشتتتته ای ه

 ..کنم و ازت مراقبت میکنم

 گفتم: چرا فرشته امیررضا ازش مراقبت نکرد؟

انارام: گفتم که... مهلتن تموم شتتده بود.. وقتی فرشتتته مقرب خدا بیاد.. دیگه کار ما تو 

 ..این دنیا تموم میشه

 ؟گفتم: فرشته مقرب خدا؟ عزرائیل

که امیررضتتتا وقتی        نه کرد..از این نارام ستتترش رو تکون داد.. ترس عجیبی تو دلم لو ا

 عزرائیل رو دیده بوده چه مالی شده یه جوری شدم.. گفتم: عزرائیل رو دیدی؟

 لبخندی زد و سرش رو تکون داد... گفتم: خیلی زشته؟

رشتتتته مقرب چشتتتمای انارام گرد شتتتد و گفت: عزرائیل؟.. شتتتوار.. اون یکی از چهار ف

خداونده... درجه اون از همه فرشتتتته ها باالتره.. چطور می تونی بهن بگی زشتتتت.. او          

 ...خیلی زیباست
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دستتتتم رو توی موهام فرو بردم.. االن واقعا جای بحخ در مورد عزرائیل بود؟.. هرکاری  

صور کنم.. عزرائیل در ذهنم یه غوک     شته زیبا ت ستم عزرائیل رو یه فر  می کردم نمی تون

سیاه وش بادندونهای تیز بود.. نه یه فرشته زیبا.. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: تو گفتی     

سکته کرده.. اون یارو پلیسه گفت        من کشتمن... من تیرتام.. ولی اخه چطور؟ امیررضا 

 ..تو میدان میناطیسی بوده.. بعد چیز داشته

 ..بودیلبم رو گزیدم.. نتونستم بگم چی... انارام گفت: همه اونا تو 

ضا با         سی منم؟.. نکنه می خوای بگی امیرر شد و گفتم: من؟ میدان میناطی شمام گرد  چ

 ..من

 ..دیگه چیزی نگفتم.. از گفتنن شرم داشتم

انارام: اون شتتن.. توی کویر.. یادته دستتتاتو به ستتمت ماه دراز کردی؟.. تو تیرتایی... تو 

ا نزدیکت بود.. خودش هم اونشن انرژی ماه رو به سمت خودت جذب کردی.. امیررض   

نمی دونستتت.. انرژی که تو تو اون لحظه داشتتتی از ماه می گرفتی باعخ مرت امیررضتتا  

 .شد.. اونا طاقت انرژی ماه رو ندارن

 من: پس اون چیز چی بود؟

سرنوشتن بود... هر شوکایی که توسط تیرتا بمیره قبل از مرت فعالیت        انارام: اون جز 

 ..یکی از نشونه های مرت به دست تیرتا همینهشدید جنسی داره.. اصال 

 ..با تعجن گفتم: جدی؟.. وای.. من چه فکری راجع به امیررضا کرد... خدا منو ببخشه

 انارام چیزی نگفت. گفتم: پس اونا می دونن من کشتمن؟

 ...انارام: نه هنوز نمی دونن

 ..من: اگه بفهمن چی میشه؟

م رو نگه داری و اون دوتا مهره رو نابود کنی.. برت  انارام: نمی دونم.. ولی تو باید طلستتت

 ..برنده تو پوسته و اون یه مهره ای که دستته

 من: خوب نمی تونم اون یه مهره رو نابود کنم؟
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انارام: نه.. اون دوتا باید باهم نابود بشتتن.. اگه یکی شتتون نابود بشتته اون دومی می تونه  

 ..زه بدی برای این مهره اتفاقی بیفتهخیلی زود تبدیل به دوتا بشه.. نباید اجا

ساله ام.. می دونی        مستاصل گفتم: می فهمی ازم چی می خوای؟ من فقط یه دختر بیست 

صال می دونی با چه     شون چقدر خطرناکه؟ ا اینکارهایی که تو گفتی یعنی چی؟ انجام دادن

 ادمهایی داری روبروم می کنی؟

نمی تونه بهت استتین بزنه.. درضتتمن تو  انارام: اگه اون پوستتت کنارت باشتته هی  کس  

 ...تیرتایی.. اونا باید از تو بترسن.. نه تو از اونا

 ینم؟نب ب.و.سخودم رو انداختم رو تخت و گفتم: الاقل نمی تونی کمکم کنی دیگه کا

 ..انارام: اون کار روح سرکن توئه.. نه.. کاری نمی تونم بکنم

انارم رو کنارم امستتاس نمی کردم..   چشتتمام رو بستتتم و نفس عمیقی کشتتیدم.. مکتتور 

چشتتتمام رو باز کردم .. اره واقعا رفته بود..صتتتبح با رامبد قرار گذاشتتتته بودم.. دیروز            

سیدم خونه         سردردی گرفته بودم که تا ر شن... از مرفهای انارام چنان  ستم برم پی نتون

ن.. صتتبح خوابیدم.. متی شتتام هم نخوردم.. فقط به رامبد اس دادم که بعدا میرم پیشتت 

ماضر شدم تا برم پین رامبد.. باید پوست رو ازش پس می گرفتم. سه شنبه صبح مطن  

نداشتتت.. بهن اس زدم که بگم کجا برم دیدنن.. بعد از چند دقیقه اس داد که ستترش 

ست رو باید پس می گرفتم..        شدم.. پو شلوغه و بعدا باهام تماس می گیره.. نران  خیلی 

شکلی ندارم..ولی بعد با خودم فکر کردم اونایی     انارام می گفت تا وقتی پی شه م ن من با

که دنباک پوست هستن نمی دونن که پوست دست رامبده بنابراین خطری اونا رو تهدید     

نمی کرد.. کم کم داشتتت نزدیک امتحانات می شتتد.. باید خوب درس می خوندم.. این  

 اومده بود کرده بودم.. به   ترم به اندازه کافی خودم رو درگیر فبلم هندی که برام پین     

بنفشتته اس زدم که اگه کاری نداره بیاد پین من که از خدا خواستتته اومد.. تا عصتتر یه   

عالمه درس خوندیم ولی هر از چندگاهی فکر می رفت پین مهره دوم.. انارام می گفت          

 باید مهره دوم رو به دست بیارم ولی چطوری؟
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رفتم پین مامان.. مامان: خستتته نباشتتی  نزدیکهای ستتاعت شتتن بود که بنفشتته رفت... 

 ..عزیزم

 ..تکه ای از کیکی که مامان درست کرده بود رو گذاشتم تو دهنم و گفتم: ممنون

 ..مامان: مسام داره میاد

 من: بابا؟ جدی؟ کی؟

 ..مامان: فردا.. انگار اپاندیس اقای کبیری رو عمل کردن.. میاد بریم عیادتن

ست یا نه.. به      فکر کردم ایا خونه اقای کبی ست ه صحبت درباره پو ری جای خوبی برای 

 .مامان نگفته بودم پوست رو نگه داشتم

 مامان: از کی شنیدی اقای کبیری بیمارستانه؟

بابا: از مهندس زادمهر.. تهران بود بهم زنگ زد گفت... منم گفتم یه ستتر بیام ببینمن..  

 ...ادت نیومدنزشته خوب.. می گن ما اینهمه بهشون کمک کردیم یه عی

منظورش من بودم.. هرچند دیگه از اینکه برم خونه شتتتون مس بدی نداشتتتتم. گفتم:         

 ..انگاری قراره شاهرخ هم از کانادا بیاد

 بابا: جدی؟ از کجا فهمیدی؟

 ..من: اممد شرکتشون کار می کنه.. اون می گفت

 ..مامان شالن رو مرتن کرد و گفت: بریم

از اینکه دزد اومده بودخونه مون یه مفاظ اهنی برای در        از در خارج شتتتدیم.. بابا بعد     

نصتن کرده بود هر چند به نظرم مفاظ اهنی کار چندان زیادی نمی کرد.. ستوار ماشتین     

شدیم و به سمت خانه اقای کبیری راه افتادیم.. ذهنم کشیده شد به مهمونی اون شن...        

شاهرخ.. قدم زدنمون تو باغ..    صم با  شبم لبم رو   لبم رو گزیدم.. رق با یاداوری خواب دی

گزیدم.. دلم یه جوری شد..من و شاهرخ رو یه تخت؟.. چشماش چقدر قشنگ بود..ولی      

چرا تبدیل به برزین شد.. دستم رو تو قلبن فرو کردم..با صدای مامان به خودم اومدم:      

 ..شهرزاد



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

301 

 

 ..من: بله.. بله مامان

 مامان: تو مواست کجاست؟

  ..من: ببخشید

 اصال چی می خواستم بگم.. یادم رفت مامان:

بابا شتتتروع کرد به خندیدن.. مامان با دلخوری گفت: مستتتام.. چرا می خندی.. خودت             

 ...دیدی هی صداش می کنم جواب نمیده

 ..بابا درمالی که می خندید گفت: شاهرخ رو می گفتی

 مامان: اره ..اره.. می گم نفهمیدی دقیقا کی قراره بیاد؟

 ..می گفت هفته اینده.. روزشو نمی دونم من: نه.. اممد

 مامان سرش رو تکون و گفت: می گم.. این شاهرخ چطورادمیه شهرزاد؟

لبهام رو جمع کرد و گفتم: خوب.. باشتتخصتتیت..مودب..متین.. باستتواد.. اممد که خیلی    

 تعریفشو می کرد.. چطور؟

 ..مامان: همینجوری

بابا جدی به روبروش خیره شتتده بود..   امستتاس کردم نگاه معنی داری به بابا کرد ولی

دوستتتت داشتتتتم دلیل این نگاه مامان رو بدونم ولی نمی دونم چرا نمی تونستتتتم ازش        

ب رستتم.. اینکه مامان چطور شتتروع کرد به ستتواک در مورد شتتاهرخ.. مگه من چند بار    

شب بو      شم می اومد و عا شن خو   یباهاش درارتباط بودم؟ البته جدا از اینکه واقعا از من

سر هم زد         شت  سیدیم. بابا دوتا بوق پ شد که ر شت تاریک می  اودکلنن بودم... هوا دا

که باغبون در باغ رو باز کرد و بابا رفت تو.. باورود ما به خونه صدای پارس و غرش سه   

تا سگ غوک پیکر بلند شد.. تو دلم گفتم اگه اون شن که با شاهرخ قدم می زدیم سگها      

سته بودن متما ما  سگها غیرممکن      رو نب ست این  رو تیکه پاره می کردن.. در رفتن از د

بود.. بابا به سمت ساختمون روند.. سنگها زیر چرخهای ماشین صدای خیلی قشنگی می        

دادن.. جلوی ستتتاختمون رستتتیدیم.. خانم کبیری اومد رو ایوون به استتتتقبالمون..لباس       
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ست      شو با یه کری س ب سی قهوه ای رنگی تنن بود و موها سته گل ر ماک و ه بود.. مامان د

 ..داد به من و از پله ها باال رفتیم.. خانم کبیری: سالم ..خیلی خوش اومدید.. بفرمایید

 ..مامان: سالم خانم کبیری.. ببخشید که بی موقع مزاممتون شدیم

شهرزادجان..      سالم  خانم کبیری: اختیار دارید.. مراممید.. خوش اومدید اقای مهندس.. 

 ..رمایید توخوبید؟.. بف

ی کردیم و دستتت گل رو به خانم کبیری  ب.و.ستتاوک مامان و بعد من با خانم کبیری رو

دادم... خانم کبیری مادر رامبد بود.. خیلی دوستتت داشتتتم مادر شتتاهرخ رو هم ببینم..    

خانم کبیری ما رو به داخل دعوت کرد.. خدمتکار اومد و شتتاک و پالتومون رو گرفت.. به 

بار به ستتمت راستتت دعوت شتتدیم..گویا ضتتلع غربی ستتاختمون    عوچ ستتمت چپ این

شت.. اقای کبیری با یه لباس رامتی            شیمن دا شرقی مالت ن ضلع  شترپذیرایی بود و  بی

شربت بود.. با دیدن ما از          شسته بود و روی میزش لیوان  سرمه ای ابریشمی روی مبل ن

د شاد و شوخ همیشگی  اش بلند شد.. هی  نشانه ای از درد تو صورتن نبود که همون مر

بود.. اقای کبیری: به به.. جناب مهندس.. منور کردید.. بفرمایید.. خوش امیدی خانم..              

 خوبی شهرزاد جان؟

بابا با اقای کبیری دستتت داد و گفت: نه خدا رو شتتکر انگار مالتون خیلی بهتره.. من که 

 ..گفتم االن تو رختخوابی

 ..نزن.. من ماال ماالها تو رختخواب نمی افتم اقای کبیری خندید و گفت: به دلت صابون

 ..مامان: ایشاال همیشه سالم و سرپا باشید

 ..اقای کبیری: بفرمایید خواهن می کنم

 ..نشستیم.. خدمتکار برامون چایی اورد.. مامان: بال دور باشه اقای کبیری

  ..اقای کبیری: ممنون
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شد به عقن برگردیم.. پلیور زرشک     سفید پوشیده بو  صدای رامبد باعخ  د و  ی با پیراهن 

شلوار مشکی.. موهاش رو به کنار مالت داده بود.. به امترامن از جا بلند شدیم.. رامبد:     

 ..بفرمایید خواهن می کنم.. بفرمایید

با همه دست داد و نشست..اقای کبیری: این چند روزه رامبد خیلی زممتم رو کشیده ..       

  ..دستن درد نکنه

بدی رو که اوال به رامبد داشتم رو نداشتم..لبخندی زد و گفت: وریفه   دیگه اون امساس  

 ..ام بود بابا

کمی بعد بابا و اقای کبیری باهم شتتتروع به مرف زدن کردن و مامان و خانم کبیری هم 

 باهم مرف می زدن.. رامبد اروم به من گفت: می تونم چند دقیقه وقتت رو بگیرم؟

 ..اهام مرف بزنه.. گفتم: البتهفهمیدم می خواد در مورد پوست ب

 ..رامبد: بریم کتابخونه

شاهرخ منو نچ ونده بود تو اتاق خودش.. خدمتکار که میوه     نفس رامتی کشیدم که مکل 

 ..اورد رامبد گفت: ماک مارو بیار تو کتابخونه زینت

ه ب بابا و اقای کبیری متوجه ما نبودن ولی وقتی از کنار مامان رد می شتتتدیم نگاه مامان             

شیمن بود رفتیم.. رامبد         سمت کتابخونه که گوشه ن خودم رو دیدم.. چیزی نگشفت.. به 

در رو باز کرد و کناری ایستاد تا وارد بشم.. اتاق بزرگی بود.. تقریبا دوبرابر کتابخونه ما 

ست مبل رامتی      شتن و جلوی پنجره یه د دوتا میز تحریر بزرت فندقی کنار هم قرار دا

دایره چیده شده بودند.. به سمت مبل راهنماییم کرد.. نشستم ولی       کرم رنگ به صورت 

ست رو از درونن بیرون اورد.. بعد         سمت یکی از کمدها رفت و پو ست.. به  ش رامبد نن

در مالی که روبروی من می نشتتتستتتت گفت: به خاطر بابا دیگه اپارتمانم نمی رم.. چند              

 ..مین پوست رو اوردم اینجاروزی اینجا می مونم تا مالشون بهتر بشه.. واسه ه
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ستی و چاقو رو       شت..پین د شد و خدمتکار با ررف میوه اومد تو و روی میز گذا در باز 

هم جلوم گذاشتتتت که رامبد گفت: ممنون زینت.. می تونی بری.. من خودم پذیرایی می 

 ..کنم

زینت چشتتتمی گفت و از اتاق رفت بیرون.. رامبد پوستتتت رو مقابل من باز کرد و گفت:  

 ..راستن برای خودمم عجیبه ولی اینو ببین

صری که تو کا    شاره کرد..و ادامه داد: دوتا عن س به تیرتا ا ست اینجا دیده  ب.و. های تو ه

 ..می شه.. ماه و اتن

وای نکنه رامبد فهمیده من تیرتا هستتتم... با دهن باز بهن نگاه کردم و گفتم: یعنی می 

 گید این پوست بهم مربوطه؟

ی موهاش کشتتید و کالفه گفت: ربط که نه.. ولی خوب.. راستتتن.. برام  رامبد دستتتی تو

 ...تو شبیه اینها باشه ب.و.سخیلی عجین بوده کا

 ...گفتم: من اصال به اینا دقت نکرده بودم

 رامبد: راستی.. فردا صبح می تونی یه سر بیاید مطن من؟

 گفتم: چطور؟

ام بدم و داروهاتون رو عوچ  رامبد: طوری نیستتتت.. فقط می خوام یه ستتتری چکاپ انج

  ..کنم

 ...سرم رو تکون دادم و گفتم: البته

 ..صدایی تو کتابخونه اکو داد: ازش بخواه پوست پیشت بمونه

 و پشت سر اون رامبد پرسید: میشه این پوست فعال پین من بمونه؟

  ...تو دلم گفتم: فرشته نگهبان

 ..من: البته.. من که.. الزمن ندارم

 ر.. دروغ؟؟انارام: شوا
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چیزی نگفتم..االن دیگه بعالوه فرشتتته نگهبان فرشتتته اخالقم هم شتتده بود..رامبد: البته  

 ..اینجا می مونه... می س رم هروقت الزم داشتید بدن بهتون

 ..من: ممنون

 ..رامبد ناگهان گفت: وای من چه بی نزاکتم... بفرمایید میوه

 ..دم برم می دارمو دست برد سمت ررف میوه.. گفتم: ممنون.. خو

 ..رامبد گفت: اصال مواسم نبود.. من تازه دارم تعارفهای ایرانی رو یاد می گیرم

سین و پرتیالی برداشت و تو بشقاب من گذاشت.. تو دلم گفتم االن می گی یعنی خیلی      

 .اروپایی هستی؟

 ..من: ممنون.. زممت کشیدید

 رامبد: خوب از دانشگاه چه خبر؟

 ..می خونیم من: هیچی سالمتی..

 رامبد: درسات رو تونستی برسونی؟

 ..من: کمابین.. استادا از من زیادی توقع دارن

رامبد: خوب همیشتتته از دانشتتتجوی خوب توقع زیاده.. همین شتتتاهرخ شتتتاگرد اوک       

دانشگاهشون بود.. یه بار که مادرش مریض میشه و شاهرخ مجبور میشه مرخصی بگیره  

 ..صدای همه استاداش دراومده بود

چشمام گرد شد.. اصال هر دقیقه داشت به صفتهای عالی شاهرخ اضافه می شد.. درست           

مکل شاهزاده توی قصه ها.. شاگرد اوک دانشگاه بریتین کلمبیا؟ کم چیزی نبود... گفتم:  

 واقعا؟.. ایشون شاگرد اوک بودن؟

 ..هاررامبد ابروشو باال داد و گفت: تازه این صفت خوبه شه.. کلی صفتهای بدتر د

 خندیدم و گفتم: مکال؟

صال تو اتوبانها          سرعت باال.. ا ستدار هیجانه..  شو کج کرد و گفت: مکال .. مکال دو رامبد لب

 ..پایینتر میادا... اصال 70ویراژ بره..مدیونی فکر کنی سرعتن از 
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خانومها خوبه.. از بس                با  تارش  مه داد: چقدر هم رف از لحن رامبد خنده ام گرفت.. ادا

ست که چند تا از       جنتلم شن.. متی روایت ه شقن می  نانه رفتار می کنه همه خانومها عا

خانومها خودشتتتون رو انداختن بیلن.. چقدر بچه ها رو دوستتتت داره.. اصتتتال بچه ها از  

 ..سروکولن باال میرن.. چقدر منو دوست داره

ا اوال  ربیشترخندیدم.. رامبد اگر می خواست می تونست خیلی صمیمی باشه..نمی دونم چ     

شتر از این         صال ولن کن.. بی ستاش رو توی هوا تکون داد و گفت: ا سرد بود.. د اونقدر 

نمی گم می ترسم تو هم عاشقن بشی بعد پی به اخالق گند و قشنگن ببری به لیست        

 ..فدایی هاش اضافه بشی

از این که اینقدر رک این مرف رو بهم زد خجالت کشتتیدم.. ولی باز نمی تونستتم جلوی   

ده ام رو بگیرم و گفتم: ولی لطفا به لیستتت فدایی هاشتتون استتم دوتا از دوستتتای منو   خن

 ..اضافه کنید چون وقتی منو می بینن عوچ سالم ماک اقا شاهرخ رو می پرسن

رامبد با نارامتی تصنعی گفت: وای .. نگو که شاهرخ بهشون تو درس و پروژه کمک می    

 ..کنه

ستن ر    ست       سرم رو تکون دادم.. رامبد د شت و گفت: اخه یکی نی شونین گذا و رو پی

شه..      سر نونت نبود ابت نبود.. اخه کی رو دیدی تو خانواده ما که اینهمه مهربون با بگه پ

  ..با محبت باشه

بعد به باال نگاه کرد و گفت: خدایا.. ما چه بدی کرده بودیم که این نابیه رو گذاشتتتتی                  

 ..جلومون

  ...ام رو بگیرم دیگه اصال نمی تونستم جلوی خنده

 ..شاهرخ: صد دفعه نگفتم رازهای زندگی منو برمال نکن

به طرف صتتتدا برگشتتتتیم.. شتتتاهرخ تو چهارچوب یکی از درهای کتابخونه ایستتتتاده          

بود..دستاشو توهم قالب کرده بود.. قسمتی از موهای سیاهن رو پیشونین ریخته بود.. 

قهوه ای و کرمی بتته تن  شتتتلوار ستتتفیتتد و پلیور قهوه ای ستتتوختتته بتتا لوزی هتتای 
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داشت..چشماش مکل همیشه خمار بود.. از جام بلند شدم و سالم دادم.. قالب دستاشو باز 

 ..کرد و درمالی به سمتمون می اومد گفت:خوش امدید ..بفرمایید

نمی دونم چی شد یاد خوابم افتادم.. درست مکل خوابم موهاش رو صورتن ریخته بود..     

ستم   ه.و.*سیهو  شیدم تا این     کردم د سریع نفس عمیقی ک رو توی موهاش بکشم ولی 

 ..افکار دست از سرم برداره

 ..رامبد: بیدار شدی خوش خواب

ستتاعت تمام پرواز داشتتتم   17شتتاهرخ نگاه عاقل اندرستتفیهی به رامبد کرد و گفت: من 

اقاپستتتر.. قابل توجه خودتون که با پنج ستتتاعت پرواز پاریس تهران تا یه هفته منگ                 

 ..بودی

 ..رامبد با خنده به من گفت: دیدی.. این یه چشمه از اون عشقیه که بهتون گفتم

سعی می کرد بهم نگاه          ست رو درمالی که  ش شاهرخ روی دورترین مبل ن لبخند زدم.. 

 ..نکنه گفت: همه چی خوبه شهرزاد خانم؟

 ..من: ممنون همه چی عالیه

 ..شاهرخ: خدا روشکر

 ..اقای دکتر.. البته من فکر می کردم هفته بعد میاید من: بچه ها خیلی سالم رسوندن

شاهرخ نیم نگاهی به من کرد و گفت: البته قرار بود هفته اینده بیام ولی خوب یه طوری  

 ..شد که زودتر اومدم

چند لحظه ستتتکوت ماکم شتتتد.. انگار هیچکدوم مرفی برای گفتن نداشتتتتیم فقط نگاه  

تم ندید بیرم... شاهرخ نگاهی به پوست روی میز    موشکافانه رامبد به خودم رو نمی تونس  

 انداخت و گفت: این چیه؟

 ..رامبد: یه پوست قدیمی... ماک شهرزاده

تا خواست ادامه بده در کتابخونه تقی خورد و بعد زینت اومد تو و رو به رامبد گفت: اقا..  

 ..نگار خانوم هستن.. با شما کار دارن
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شی رو   شید خیلی اروم به    رامبد از جا جهید و زود گو ست زینت گرفت و و با یه ببخ ازد

ستتمت همون دری که شتتاهرخ اومده بود رفت..زینت هم از کتابخونه رفت بیرون.. من  

 ...موندم و شاهرخ

  ..شاهرخ اروم گفت: میوه بفرمایید

تشکری کردم و برای اینکه بی کار نباشم شروع کردم به پوست کردن پرتیاک.. هیچی       

شاهر  سته اس یا از     نمی گفت..  ستم خ خ ادم ارومی بود ولی با این مالتن دقیقا نمی دون

چیزی نارامته.. برای اینکه مرفی زده باشتتم گفتم: من نمی دونستتتم شتتما شتتاگرد اوک    

 ..هستنید.. متما خیلی تالش کردید

 شاهرخ: خوب مگه خودتون شاگرد اوک نیستید؟

 ..داره من: چرا ولی دانشگاه شما با دانشگاه ما خیلی فرق

شاهرخ نگاه دلگرم کننده ای کرد و گفت: نه هی  فرقی نداره.. وقتی شما با این امکانات  

کم به این خوبی تالش می کنید وقتی امکانات خوبی دم دستتتتون باشتته رامتتر به نتیجه   

 ...می رسید

به من         نار پنجره پشتتتتت  فت ک ند شتتتتد و ر ستتترم رو تکون دادم..شتتتتاهرخ اروم بل

 رو قاچ کردم و گفتم: شما نمی فرمایید؟ ایستاد..پرتیالم

 ..شاهرخ اروم به سمتم برگشت و گفت: ممنون.. میل ندارم

تکه ای پرتیاک رو توی دهنم گذاشتتتم و به اطراف نگاه کردم.. کتابخونه خیلی قشتتنگی   

بود.. صتتدای شتتاهرخ منو به خودم اورد.. شتتاهرخ: می تونم یه ستتوالی خصتتوصتتی ازتون  

 ب رسم؟

شم و گفتم:      یک ان فکر ک سعی کرد جدی با سه نامزد دارم یا نه..  ردم االن می خواد ب ر

 .البته بفرمایید

به دیوار کنار پنجره تکیه داد و گفت: نمی خوام خاطرات تلخی رو به یادتون بیارم.. ولی          

 خوب.. می خواستم..ب رسم... خیلی دوستن داشتید؟
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ادم و به پوست خیره شده بودم..    امیررضا رو می گفت.. بشقاب رو تو دستم فشار می د     

سواک خیلی بیجایی بود.. باز معذرت می خوام..       سریع گفت: معذرت می خوام..  شاهرخ 

 ...نباید می پرسیدم

شد..بیض گلوم رو گرفته بود.. کمی      سمت در کتابخونه رفت و خارج  با قدمهای بلند به 

 شاهرخ کجاست؟بعد رامبد وارد شد.. گفت: معذرت میخوام تنهاتون گذاشتم.. 

نمی دونستتتم باید چه جوابی بدم.. گفتم: نمی دونم.. بعد از اینکه شتتما رفتید ایشتتونهم    

 ..رفتن

 اخمهای رامبد رفت تو هم و دستن رو به چونه اش مالید و گفت: چیزی هم گفت؟

 ..گفتم: نه

شده بود؟.. انگار توهم زده بودن.. در کتابخون     شتر به فکر فرو رفت.. اینا چشون  باز  هبی

 ..شد و باز زینت پیداش شد..زینت: اقا.. خانم گفتن بفرمایید شام

 ..رامبد: ممنون زینت

بعد به من گفت: بفرمایید.. به ستتتمت در کتابخونه به راه افتادم.. کستتتی تو نشتتتیمن                

هار خوری              نا یه میز  که  مایی کرد  تاقی راهن به ا ما رو  نت  نفره بزرت قرار   12نبود..زی

دیگه داشتتت میز رو می چید.. مامان و بابا و خانم و اقای کبیری و   داشتتت.. یه خدمتکار

شاهرخ پشت میز نشسته بودن و داشتن تعارف تیکه پاره می کردن..بین خانم کبیری و       

شاهرخ یه صندلی فاصله بود..مامان و بابا هم روبروی خانم و اقای کبیری نشسته بودن..       

 ..ن بیاین شام سرد شداقای کبیری با دیدن ما گقت: بچه ها بدویی

 ..رامبد: ببخشید.. نگار زنگ زده بود... داشتم با اون صحبت میکردم

اروم کنار مامان نشستم و رامبد روی صندلی بین شاهرخ و مادرش نشست..یعنی درست 

روبروی من.. قرار ما برای شتتتام نبودولی گویا خانم و اقای کبیری به زود مامان و بابا رو 

. چه میز رنگینی هم چیده بودن.. خدمتکار شروع کرد برای همه سوپ    نگه داشته بودن. 

کشتتیدن.. شتتاهرخ خودش رو با ستتوپ ستترگرم کرده بود.. خیلی ستتاکتتر شتتده بود..    
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برعکس اون رامبد بود که در بحخ بابا و اقای کبیری شتتترکت می کرد.. با خودم فکر           

شه.. پس متما     شبیه پدرش می شه..       کردم در این مالت رامبد خیلی  شبیه مادر شاهرخ 

چقدر دوستتت داشتتتم مادرش رو ببینم.. ستتنگینی نگاه خیره ای رو رو خودم امستتاس    

شاهرخ داره نگاه می کنه.. لبخندی بهم زد و دوباره      سرم رو که بلندکردم دیدم  کردم.. 

قای کبیری داخل             عد از شتتتام دیگه عزم رفتن کردیم.. ا پایین.. ب نداخت  ستتترش رو ا

امبد و شتتاهرخ و خانم کبیری ما بدرقه کردن.. رامبد اروم بهم گفتم:  ستتاختمون موند و ر

 فردا می تونی ساعت نه بیای مطن؟

 ..گفتم: بله

 ..رامبد: پس نه منتظرتم

لبخندی زدم که متوجه نگاه شتتاهرخ شتتدم.. صتتورتن رو برگردوند و با بابا خدامافظی   

  ن شلوارش کرده بود.. از کرد.. سوار ماشین که شدیم بهن نگاه کردم.. دستاشو تو جی     

رامبد بلندقدتر بود..بابا بوق زد و شاهرخ دستن رو به عالمت خدامافظ بلند کرد..از در   

 ..باغ که خارج شدیم مامان با گالیه گفت: ماال خوبه اینهمه سفارش کردم شام نمونیم

 ..بابا: دیدی به زور نگهمون داشتن

 ..مامان: به زور؟ تا یه تعارف زدن قبوک کردی

بابا بی موصله گفت: اصال هر چی بابا.. تعارف اومد نیومد داره.. ندار که نبودن.. شامشون  

 ..رو دیدی که

 مامان چیزی نگفت..بعد اروم به من گفت: رامبد باهات چیکار داشت؟

هام می پرستید.. فکر کرده بود شتاید دوستت نداشتته باشتم پین       ب.و.ست من: درباره کا

 ...برای همین رفتیم کتابخونهمامان و باباش مرفی بزنم 

 ..مامان: که اینطور

 ..من: گفت فردا برم مطبن داروهام رو کم کنه
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صدای زنگ اس ام اس گوشیم بلند شد.. نگاه کردم.. یه اس از یه شماره ناشناس.. پیام        

 "پین رامبد نرو.. شاهرخ "رو باز کردم..نوشته بود

به پهلو چرخیدم.. منظورش چی بود  پیام شتتاهرخ بدجوری فکرم رو مشتتیوک کرده بود..

پین رامبد نرم.. چرا باید نمی رفتم؟ موبایلم رو از رو پاتختی برداشتتتتم و نگاهی بهن       

انداختم..لبم رو گزیدم و گذاشتتتمن ستتر جاش.. کنجکاوی نمی زاشتتت بخوابم... صتتبح  

 سر صبحانه بودیم که مامان گفت: ساعت چند با دکتر کبیری قرار داری؟

 ..نه گفتم: گفت

مامان نگاهی به ستتاعت انداخت و گفت: پس عجله کن.. ستتاعت هشتتت و ربعه.. تا بری   

 ..اونجا میشه نه.. اونم با این ترافیک سنگین

از جام بلند شتتتدم..دودک بودم برم یا نه... شتتتاهرخ برای چی اون پیام رو بهم داد؟ به         

ردم و به سمت مطن رامبد  هرماک باید می رفتم پین رامبد.. از مامان و بابا خدامافظی ک

به راه افتادم... ترافیک ستتنگینی که توش گیر کردم باعخ شتتد نه ونیم برستتم مطن.. با 

تعجن دیدم که هیشکی تو مطن نیست.. متی منشی.. ترس عجیبی رفت تو دلم.. خوب     

شد.. افکار              سی پیداش ن شدم.. ولی ک شویی یا مکال کجا؟.. کمی منتظر  ست شاید رفته د

ن و ترستتناکی اومد ستتراغم... نکنه شتتاهرخ از چیزی خبر داشتتت که می   عجین و غری

گفت نیام اینجا.. با ترس نگاهی به اطراف انداختم.. از فکر چیزهای امتمالی داشتتتم می 

 ..ترسیدم.. اروم صدا زدم: دکتر کبیری... رامبد

صتتدای   البم رو گزیدم.. رامبد چرا.. نباید صتتمیمی بشتتم.. نفس عمیقی کشتتیدم و اینبار ب

 ..بلندتری گفتم: دکتر کبیری... اقای دکتر

همون موقع در اتاق رامبد باز شتتد و رامبد اومد بیرون.. پیراهن زیتونی و شتتلوار مشتتکی 

پوشتتیده بود.. خیلی مرتن و اراستتته.. جا خوردم و دستتت اچه ستتالم دادم... با لبخند نگام  

 ..کرد و گفت: سالم .. دیر کردی

 ..و گفتم: ببخشید.. ترافیک بود اب دهنم رو قورت دادم
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کنار در ایستتتاد و درمالی که به داخل اشتتاره می کرد گفت: بیا تو.. یکی هستتت که می   

 ...خواد ببینتت

 از جام تکون نخوردم.. پییام شاهرخ بدجوری تو دلم ووک می خورد.. گفتم: کی هستن؟

 ..فکر کنم رامبد فهمید می ترسم گفت: نامزدمه.. نگار

متما همونی که دیشتتتن زنگ زده بود.. یادمه چطور عین فنر از جاش پرید.. از          نگار؟..  

اینکه اینقدر تابلو بازی دراورده بودم خیلی خجالت کشتتتیدم.. طرف دکترم بود.. غریبه          

که نبود.. در ضتتمن برای ادم به وجهه اجتماعی و شتتخصتتیتی اون از این کارها نمی خورد  

بم رو گزیدم و اروم رفتم تو.. چشمم به همون دختر  که من در باره اش فکر می کردم.. ل

موطالیی اون شتتتن افتاد.. اینبار با یه جین ابی و شتتتومیز صتتتورتی .. مانتو تنن نبود..با         

اراین نسبتا کمتر.. روسری صورتی که سرش کرده بود چهره اش رو ملیحتر نشون می 

و به طرفم دراز کرد و  داد.. با دیدن من از جاش بلند شتتتد و به طرفم اومد... دستتتتن ر   

 ..گفت: سالم.. نگار هستم

 ..کمی لهجه داشت..باهاش دست دادم و گفتم: خوشبختم.. شهرزاد

 نگار: فکر می کنم قبال شما رو دیدم درسته؟

 .من: بله تو مهمونی که به مناسبت اومدن رامبد بود

 ..نگار: او..وی.. درسته.. لباس سبز پوشیده بودید

 ..من: بله

 ..هتره بشینیمرامبد: ب

ستیم و رامبد رفت برامون از اتاق ابی قهوه بیاره.. نگار لبخند      ش من و نگار روبروی هم ن

 ..زیبایی زد.. گفت: شما اونجا همراه شاهرخ بودید

 ..گفتم: همراه که نمیشه گفت.. من از ایشون خیلی کوچیکترم

 ...یک مسابتون نکردهنگار: اره ولی من دیدم باهاتون رقصید.. این یعنی زیاد هم کوچ
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لبخندی زدم... جلوی زبونن کم اورده بودم.. با اینکه لهجه داشت ولی قشنگ و سلیس     

صی داره که           صیت خا شخ شاهرخ  صد بی ادبی ندارم.. ولی  مرف می زدم.. نگار: البته ق

 ..باعخ میشه هر کسی رامت نتونه بهن نزدیک بشه

فت.. گفتم:         باال ر یدن این مرفن  با شتتتن هام  جدی؟ ولی فکر نمی کنم اینجوری    ابرو

باشتتن.. با ما که خیلی رامت برخورد کردن.. متی تو دیدار اوک با دوستتتای من بهشتتون   

شنیدم       ستام متی کار پیدا کردن و اینجوری هم که  شه دادن.. برای یکی از دو مقاله و نق

 ..خیلی کمکشون می کنن

ب البته شتتتاهرخ ادم فوق العاده    نگار خنده ارومی کرد و گفت: نه منظورم این نبود.. خو    

ایه.. اینو تو چند سالی که با رامبد اشنا شدم و شاهرخ رو می شناسم می گم.. ولی متوجه        

 شدی تو مهمونی هی  دختر یا پسری نزدیک شما نیومدن؟

راس می گفت.. متی برای یه اشتتتنایی کوچیک.. متی وقتی کنار نگین ایستتتتاده بودم         

شاهرخ ا   ست من نیام اینجا... چرا صحبت    شاهرخ رفت.. پیام  ومد تو ذهنم.. چرا می خوا

سه تا فنجون قهوه             سینی که  شد و رامبد با  شد.. در اتاق ابی باز  شیده  شاهرخ ک یهو به 

 ...بود اومد تو

 ..رامبد: اینم سه تا قهوه دبن

 کنار نگار نشست و گفت: خوب چی می گفتین به هم؟

 ..یمنگار: داشتیم درباره شاهرخ مرف می زد

رامبد صورتن روجمع کرد و تصنعی گفت: چیز بهتری نبود؟.. دیشن خودم یه عالمه از     

 اخالقهای خوب شاهرخ بهن گفتم... تازه خودشم دید.. بس نیست؟

ساس خطر می         شده بود... یه جورایی ام شیوک  شوه خندید.. بدجوری فکرم م نگار با ع

باهام بود.. این که       کردم.. اصتتتال از موقعی که فهمیده بودم تیرتام کال     امستتتاس خطر 

 ..شوکایی پیدا بشه و بخواد بهم اسین بزنه
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ستم بیای       شهرزاد.. من ازت خوا شاهرخ رو وک کنید..  رامبد تکیه داد و گفت: فعال بحخ 

هایی که می بینی باهم مرف بزنیم... همونجوری که گفتم من      ب.و.ستتتایجا در مورد کا  

صال این کارها در میطه    شکم.. ا ست.. یه روانکاو باید این کار رو       روان ز صی من نی ص تخ

 ..بکنه.. من از نگار خواهن کردم بیاد اینجا

به نگار نگاه کردم.. با چشتتتمهای ابی شتتتیشتتته این بهم نگاه می کرد.. رامبد: البته من          

اجبارت نمی کنم متما روانکاوت نگار باشه.. هر پزشکی که خودت بخوای می تونی بری  

 ..ار نگار اطمینان دارمولی خوب.. من به ک

بدجوری دودک شده بودم.. نگار گفت: البته عزیزم.. هی  اجباری نیست.. چون رامبد می   

 ..خواست در جریانن باشه منو پیشنهاد کرد وگرنه هی  اجباری نداری

رامبد بلند شتتتد و پرونده ام رو از رو میز برداشتتتت و نگاهی بهن انداخت..دودک بودم        

شم.. چشمای          چیکار کنم..هرکاری شاهرخ بی اعتماد با سبت به  ستم ن می کردم نمی تون

خمارش یادم افتاد.. اینکه چطوری دستتتم رو الی موهاش فرو کردم..لبم رو گزیدم..اخه  

سید؟             سواک رو پر شتی؟ چرا این  ستن دا شن... گفت دو شت.. دی به اون هم ربطی ندا

  صدای رامبد منو به خودم اورد: شهرزاد.. خوابت رامته؟

 ..من: بله

 رامبد: منقطع که نمی خوابی؟

 ..من: نه .. همه چی عین سابقه

 می بینی؟ ب.و.سرامبد سرش رو تکون داد و گفت: بازم کا

 ..من: از اون موقع نه

 

هنوز شتتک داشتتتم که ماجرای خواب اخیرم رو هم بگم یا نه.. خدایا.. االن که انارام باید 

ست    شه و بهم بگه بگم یا نه پیداش نی صمیم انی گرفتم.. فعال نباید می گفتم. با . اوک  ... ت

باید می فهمیدم شتتتاهرخ برای چی گفت نرم پین رامبد.. بعد اگه دلیل قانع کننده ای             
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نداشت اونوقت همه چی رو می گم.. متی خواب اخیرم رو.. گناه که نکردم.. خواب بوده   

 ..دیگه.. اون که دیگه دست من نیست

شبا خوابت نمی      رامبد: خوب به نظرم دیگه ست دارویی بخوری.. فقط اگه دیدی  الزم نی

 ..بره می تونی نصف  ل رازوالم رو بخوری

 ..با لبخند تشکر کردم.. نگار گفت: خوب نظرت رو نگفتی

 ..من: اجازه بدید فکرامو بکنم بهتون خبر بدم

 ..نگار لبخند دلگرم کننده ای زد و گفت: البته عزیزم.. هرجور رامتی

شتتهرزاد مبادا فکر کنی می خوام مجبورت کنم.. باور کن اگه به کار نگار اطمینان  رامبد: 

 ..نداشتم هیچوقت معرفین نمی کردم

از جام بلند شدم و گفتم: البته اقای دکتر. جسارت نکردم.. فقط خوب می دونین.. دوست  

 ..دارم بیشتر فکر کنم

وستتت داری همون کار رو نگار هم از جاش بلند شتتد و گفت: شتتهرزاد جان.. هرجور د 

 ..بکن

سرد بود.. یقه پالتوم رو باال زدم و    خدامافظی کوتاهی کردم و از مطن بیرون اومدم..هوا 

شاهرخ رو پیدا کردم و        شماره  شینم رفتم.. موبایلم رو از تو کیفم دراوردم..  به طرف ما

با بوق چندم گو         که خودم بهن زنگ می زدم..  بار بود  شتتتی رو تماس گرفتم... اولین 

برداشتتت.. صتتدای الو که تو گوشتتی پیچید قلبم شتتروع به ت یدن کرد.. گفتم: الو.. اقای   

 ..دکتر.. سالم.. شهرزادم

 شاهرخ: بله ..شناختم.. خوبید؟

 ..من: راستشو بخوایید.. غرچ از مزاممت

 شاهرخ: می خواید منو ببینید؟

 ..من: درواقع می خوام در مورد پییام دیشن ازتون ب رسم

 ت کوتاهی برقرار شد.. شاهرخ اروم گفت: کی وقتتون ازاده؟سکو
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  )1roman,ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 ..من: من امروز وقت دارم

 ..شاهرخ: هرجایی خواستید بگید.. من خودم رو می رسونم

 ..وقت تعارف نبود.. گفتم: من االن اقدسیه هستم

 صدای عصبی شاهرخ مرفم رو قطع کرد: پین رامبد؟

 من: بله پین ایشون بودم.. چرا نباید می رفتم؟

بعد از چند لحظه سکوت با صدای ارومی گفت: می تونید االن بیاید دفتر من؟.. وقت ازاد  

 ..دارید؟ به اینجا نزدیکید

 ..وع رو مل می کردم.. گفتم: بله لطفا ادرس بدیدباید سریع این موض

ادرس رو ازش گرفتم.. زیاد دور نبود.. شاید کمتر از نیم ساعت.. خیلی رامت شرکتن     

رو پیدا کردم.. طبقه دهم...نگهبان نبود.. به طرف استتانستتور رفتم و ستتوار شتتدم... طبقه 

سور طبقه دهم ایستاد و    دهم.. ازهمون نمای ساختمون معلوم بود داخلن چه خبره..اسان  

ازش اومدم بیرون.. به طرف در شتتترکت رفتم و زنگ زدم.. چند لحظه بعد دختر زیبا با 

اراین غلیظی در رو باز کرد... اوک از همه چشتتمم به مانتوی کوتاهن افتاد که به زور تا  

 ..پایین باسنن بود..چاکهای دو طرفن هم مانتو رو کوتاهتر نشون می دادن

 ..اییددختر: بفرم

 ..من: بهشتیان هستم.. با اقای دکتر کبیری کار دارم

 ..دختر لبخند ملیحی زد و گفت: بفرمایید.. منتظرتون هستن

وارد شرکت شدم..با دیدن دکوراسیون فوق العاده زیبای فندقی شرکت دهنم باز موند..      

شت که دوتا دختر پشتشون مشیوک بودن..دختری که          سالن قرار دا ر دچند میز گوشه 

 ..رو برام باز کرده بود گفت: از این طرف

و جلوتر از من راه افتاد.. به خاطر بوتهای پاشتتتنه بلندی که پاش بود اروم و خرامان راه            

می رفت.. انگار که سالن مد باشه.. دوست داشتم کنارش بزنم و خودم سریع برم پین        

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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سمت        ست..دختر دری که  ستم اتاقن کجا ساک بود  شاهرخ ولی میف که نمی دون چپ 

رو باز کرد و کنار ایستتتاد تا وارد بشتتم.. بند کیفم رو روی شتتونه ام مرتن کردم و وارد   

شده         شرکت  شاهرخه ولی انگار وارد یه بخن دیگه از  شدم.. فکر می کردم اونجا اتاق 

شه در     سالن رفت و در یکی از اتاقها رو زد و بدون اینکه منتظر ب بودیم.. دختر تا انتهای 

کرد... به دختری که پشتتتت میز بود گفت: ستتتالم خانم مجدی.. ایشتتتون خانم          رو باز  

 ..بهشتیان هستن

 ..دختری که پشت میز بود از جاش بلند شد و گفت: سالم... بفرمایید

سه با من که فقط خط چشم و         سبت به دختر اولی خیلی کمتر بود ولی در مقای شن ن ارای

کی و شاک فیروزه ای سرش بود ولی با این رژ داشتم زیاد دیده می شد.مانتوی کوتاه مش

شد و خانم مجدی         شتر موهاش رو ب وشونه..دختر اوک از اتاق خارج  سته بود بی ماک نتون

 ..گوشی رو برداشت و گفت: اقای دکتر.. خانم بهشتیان تشریف اوردن.. بله.. بله

 ..گوشی رو گذاشت و گفت: بفرمایید

ب   از کرد..اروم وارد شتتتدم و خانم مجدی در رو    خودش جلوتر از من راه افتاد و در رو 

پشت سرم بست..اتاق بزرگی بود.. به یه میز کنفراس دوازده نفره و یه ست مبل مشکی      

رنگ که وسط اتاق به صورت دایره چیده شده بود..و بعد میز شاهرخ.. نگاهم به شاهرخ 

شا م       شت بیرون رو تما ستاده بود و دا شت به من جلوی پنجره ای فتم:  ی کرد.. گبود که پ

 ..سالم

شاهرخ به طرفم برگشت..سرتا پا مشکی پوشیده بود با کراوات خردلی..موهاشو به باال         

مالت داده بود و با همون چشتتتمای خمار نگام می کرد.. گفت: خوش اومدید .. بفرمایید 

 ..خواهن می کنم

سینی کیک و       شستم..تقی به در خورد و خانم مجدی با  سمت مبل رفتم و ن وه اومد  قهبه 

تو و روی میز چید و بعد با اجازه ای گفت و خواستتت بره بیرون که شتتاهرخ گفت: خانم  

 ..مجدی.. لطفا هی  تلفنی رو تا نگفتم وصل نکنید
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شاهرخ اروم اومد و روی مبل کناریم نشست..        خانم مجدی چشمی گفت و رفت بیرون..

بیرون ستترده متما ستتردتون  عطر ورستتاچه اش پیچید تو دماغم.. اروم گفت: بفرمایید.. 

 ..شده.. گفتم سریع قهوه اماده کنن

 ..زیرلن گفتم: ممنون

 ..یهو هر دو همزمان گفتیم: راستی

 ..شاهرخ لبخندی زد و گفت: بفرمایید

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: چرا از اینکه می رم پین برادرتون نارامتید؟

م قبلن من باهاتون صتتحبت  شتتاهرخ با تعجن نگام کرد..گفت: برای اینکه می خواستتت 

 ..کنم

 ..من: بفرمایید

 ..شاهرخ: قهوه تون سرد میشه

 فنجون قهوه رو از رو میز برداشتم و گفتم: شماره منو از کجا اوردید؟

سر داد و گفت: از اممد گرفتم.. معذرت می خوام.. درستن        سمتم  شاهرخ کیک رو به 

درومادرتون.. فکر کردم شتتتاید     این بود که از خودتون می گرفتم.. ولی خوب.. پین پ  

 ..صورت خوشی نداشته باشه

 ..قهوه رو مزمزه کردم و گفتم: بله البته

امستتاس کردم شتتاهرخ می خواد یه چیزی بگه چون گالفه دستتتاشتتو به هم مالید و بعد  

 دستشو کشید الی موهاش.. گفتم: اتفاقی افتاده؟. به نظر کالفه اید؟

 ..نمی دونم چطوری بگم... یه خرده گفتنن سختهشاهرخ لبخندی زد و گفت: راستن.. 

یا       یدوارم مرفم رو بی ادبی  گاه کردم.. شتتتاهرخ: ام فنجون توی دستتتتم منتظر بهن ن

دخالت تلقی نکنید... ولی .. رامبد می گفت جلستتتات مشتتتاوره باهاش میرید.. رامبد که            

 ..مشاور نیست.. روان زشکه

 ..ات مشاوره ام هم با ایشون باشهمن: درسته ولی گویا قبوک کرده بودن که جلس
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 شاهرخ متفکرانه گفت: شهرزاد.. تو این جلسات چیز عجیبی ندیدی؟

 من: چه چیز عجیبی؟

 شاهرخ: هر چیزی؟

 من: نه.. چطور؟

امساس خطر عجیبم رو نمی تونستم مخفی کنم.. االنم که شاهرخ با این مرفاش بیشتر       

لند شتتد و گفت: نمی دونم.. این پستتره  نگرانم می کرد.. شتتاهرخ پوفی کرد و از جاش ب

  ..داره یه کارایی می کنه

 با نگرانی مشهودی گفتم: چیکار؟

به طرف پنجره رفت و به بیرون چشتتم دوخت و گفت: نمی دونم.. ولی دیشتتن وقتی با  

نگار مرف می زد خیلی عصتتبی بود.. یه مرفایی می زد.. ستتردر نیاوردم ولی رامبد خیلی  

 ..عصبی بود

و رو میز گذاشتتتم و رفتم کنار ایستتتادم و گفتم: واضتتح بگید ببینم چی شتتده؟..  فنجون ر

 ..دارید منو می ترسونید

شتتاهرخ به طرفم برگشتتت و گفت: دیشتتن از کتابخونه که رفتم بیرون صتتدای رامبد رو 

صحبت می کرد چون رامبد اروم بود..        شتر نگار  شنیدم که با نگار مرف می زد.. البته بی

: می دونه وقتشتتون کمه.. همه اینا رو می دونی و ستتعی می کنه متما تو بعد عصتتبی گفت

 ..رو بکشونه مطن.. برای همین بهت اس زدم که نری پین رامبد تا ته توشو دربیارم

با ترس به شاهرخ نگاه کردم.. شاهرخ: نه اینکه فکر کنی رامبد ادم عوضیه.. نه .. اصال..       

 ..رامبد ادم کامال بی ماشیه ایهولی این کارهاش... منو مشکوک کرد.. 

شون              شت منو بک سعی دا شالم رو مرتن کردم... چرا رامبد  شیدم و  ستی به موهام ک د

 مطن؟.. چرا وقتن کم بود؟ شاهرخ: رامبد تو مطن بهت چی گفت؟

شتم بین مرفاش چیز عجیبی پیدا کنم ولی هی  چیز عجیبی نبود.. گفتم: هیچی      سعی دا

 ..دن و یکی هم که نامزدشون رو برای روانکاوی معرفی کردنفقط.. داروهام رو چک کر
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 شاهرخ: روانکاوی برای چی؟

 ..هایی که می بینمب.و.سمن: برای کا

ست         ست.. کجا می خوا ضر نی شاهرخ به فکر فرو رفت و گفت: نگار که هنوز مطبن ما

 باهات قرار بزاره؟

 ..ممن: نمی دونم.. بهشون گفتم فکر می کنم و بهشون جواب می د

شاهرخ شروع کرد به قدم زدن در طوک اتاق.. فکر بدجوری مشیوک شده بود.. منو باش     

 ..فکر کرده بودم همه چی تموم شده.. یهو گفتم: یه چیزی

 ...شاهرخ ایستاد و نگام کرد.. گفتم: امروز تو مطن هیشکی نبود

 شاهرخ چشماشو ریز کرد و گفت: یعنی چی هی  کس نبود؟

ودم.. متی منشی هم نبود... برای مرف زدن هم همیشه می رفتیم تو من: یعنی فقط من ب

 ..اتاق ابی.. ولی این بار تو اتاق معاینه نشستیم

  ..شاهرخ به فکر فرو رفت.. بهن زک زده بودم..شاهرخ گفت: باید بریم پین رامبد

 به سمت تلفنن رفت.. گفتم: یعنی می خواید از خودشون سواک کنید؟

 ..ئن بشیم.. نمی خوام ریسک کنمشاهرخ: باید مطم

 ..خواستم چیزی بگم که دست انارام اومد جلوی دهنم.. اروم گفت: بزار زنگ بزنه

سالم.. کجایی؟.........باید ببینمت.......... اره همین االن.......... خیلی      شاهرخ: الو.. رامبد.. 

............ یه چیزایی هست... ببین   مهمه.. راجع به شهرزاده................ االن اینجاست........  

به نگار هم بگو            ما االن میام اونجا.............. اره مطن...  پشتتتت تلفن نمی شتتته گفت.. 

 ..بمونه............. فعال

 ..تلفن رو قطع کرد.. کتن رو برداشت و گفت: بریم

دارم..   از اتاقن خارج شتتدیم..شتتاهرخ رو به خانم مجدی گفت: خانم.. من یه جایی کار 

 ..نمی دونم کی برگردم.. هر کسی کار داشت برام پییام بزاره

 ..خانم مجدی: چشم
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رفتیم تو پارکینگ و سوار بی ام و مشکی شاهرخ شدیم.. قلبم داشت می زد.. نمی دونم        

 ..چرا منتظر یه اتفاق بد بودم.. شاهرخ: مالتون خوبه؟ رنگتون پریده

 ..من: بله خوبم

رفی نزدیم... شتتتاهرخ زنگ مطن رو زد و بعد از چند لحظه رامبد  تا مطن رامبد دیگه م

در رو باز کرد.. امستتتاس کردم کمی پریشتتتونه ولی ستتتعی می کرد ازمون پنهون کنه..  

 رامبد: سالم.. بفرمایید تو.. رفتیم داخل.. رامبد: اینجا می شینید یا بریم تو اتاق؟

 شاهرخ: همینجا خوبه؟.. نگار کجاست؟

 ..یادرامبد: االن م

در دستشویی باز شد و نگار اومد بیرون.. چشماش قرمز شده بود.. شاهرخ: نگار.. گریه       

 کردی؟

 ..نگار سعی کرد لبخند بزنه و گفت: نون.. خوبم

رامبد دستاشو تو جیبن کرد و گفت: خوب چی رو می خواستی راجع به شهرزاد بهمون       

 بگی؟

همه چی رو کف دستتتت شتتتاهرخ   لحنن شتتتاکی بود.. متما فکر کرده بود من رفتم و  

 ..گذاشتم.. شاهرخ: من دیشن اتفاقی مکالمه ات با نگار رو شنیدم

عمال نگار و رامبد جا خوردن.. نگار با نگرانی به رامبد نگاه کرد.. رامبد چشتتتماشتتتو ریز  

 ..کرد و گفت: تو گوش وایساده بودی شاهرخ

شد نگران      شنیدم.. همین باعخ  ستی    شاهرخ: نه.. گفتم که اتفاقی  شم که چرا می خوا   ب

 ..شهرزاد رو بکشونی اینجا.. اونم روزی که مطن نداری

رامبد نگاه خشنی به من کرد و گفت: من که همه چی رو به شهرزاد گفتم.. گفتم که باید   

 ..مشکلن با یه روانکاو مل بشه.. نگفتم؟

 ..شاهرخ: متما باید اون روانکاو نگار باشه؟

 را چیزی نمی گی؟رامبد سکوت کرد.. شاهرخ: چ
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 رامبد: باید به تو جواب پس بدم؟

سریع گفتم: نه.. االن باید به من جواب بدید.. باید بدونم چی شده که اصرار داشتید من      

 بیام مطبتون؟

رامبد: من فقط می خوام شتتتما درمان بشتتتید.. این چیزی که همه پزشتتتکها در مورد           

 ..بیمارهاشون می خوان

 ..نم مالم خوب شدهمن: بله.. ولی من فکر میک

  ..صدای رامبد باال رفت: دقیقا.. تو فکر می کنی مالت خوب شده

 ..نگار: خواهن می کنم رامبد

شتتتاهرخ: رامبد.. اگه واقعا چیزی هستتتت چرا بهن نمی گی؟... فکر می کنم اون مب       

 ..داشته باشه بدونه

 ه؟رامبد عصبی گفت: واقعا؟.. نظرت اینه؟.. دوست داری همه چی رو بدون

 ..انگار شاهرخ منظور رامبد رو گرفت چون گفت: بس کن رامبد

رامبد: نه . تو راس می گی.. من می خواستتتم شتتهرزاد ناخوداگاه در مستتیر درمان قرار    

 ..بگیره ولی گویا شما با خیرخواهی خودخواهانه ات نمی زاری چنین اتفاقی بیفته

 ..بعد رو به من گفت: بشین شهرزاد

دم..لبن رو می گزید.. اروم نشتتستتتم.. رامبد روبروی من نشتتستتت..  به شتتاهرخ نگاه کر

 رامبد: شهرزاد.. امادگین رو داری بشنوی؟

قلبم تو ستتینه می کوبید.. پشتتتم عرق کرده بود..اروم ستترم رو تکون دادم.. رامبد کمی   

سوندنت       شهرزاد تو نمی دونی چطوری ر شه..بعد با لحن اروم گفت:  مکخ کرد تا اروم ب

ن.. عمال مرده بودی.. فقط نفس می کشتتیدی.. وقتی بیهوش بودی متی به درد بیمارستتتا

هم عکس العمل نشتتتون نمی دادی.. بعد هم که به هوش اومدی فقط به یه جا خیره می         

ستات..         شون نمی دادی.. مادرت.. پدرت.. دو صدای اطرافیانت عکس العمل ن شدی..به 
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به صدای هی  کس جواب نمی دادی..  هر کسی رو که بگی امد سربالینت ولی هی  کس.. 

 ..ولی.. باالخره به صدای یه نفر جواب دادی

 چشمم به دهن رامبد بود.. رامبد: شاهرخ

چیزی رو که می شنیدم باور نداشتم.. شاهرخ؟.. اون کی اومده بود دیدن من.. با من من    

 ..گفتم: ولی.. ایشون رو که .. من.. ندیدم.. فقط.. روز اخر

سرش رو  شتباه گرفته بودین.. فکرمیکردی     رامبد  تکون داد و گفت: به جای امیررضا ا

 ..خواب می بینی ولی خواب نبود

دیگه واقعا امستتاس می کردم نمی تونم نفس بکشتتم.. نگار ستتریع رفت و برام یه لیوان  

اب اورد..کمی که خوردم مالم بهتر شتتد... به شتتاهرخ نگاه کردم.. کنار پنجره ایستتتاده   

رون زک زده بود.. دستماک کاغذی برداشتم و عرقم رو پاک کردم.. هوای اتاق  بود و به بی

باز کرد.. گفتم: چرا بهم            پالتوم رو برام  های  مه  گار دک فه بود..ن ندازه برام خ بین از ا

 نگفتید؟

رامبد: من می خواستتتتم بهت بگم.. ولی همین خیاک مالت رو خیلی بهتر کرده بود.. من      

 ..د طی بشهفقط اجازه دادم این رون

 من: کسی هم می دونه؟

 ..رامبد: مادرتون اطالع دارن.. همون روز بهشون گفتم

تازه می فهمیدم چرا مامان همن از شتتتاهرخ می پرستتتید.. اینکه به نظرم چطور ادمیه..           

چشمام رو رو هم گذاشتم و شقیقه هام رو مالیدم.. امروز از سرم هم زیاد بود خدا... اخه      

ه روز... تو یه نصتتتفه روز..لبم رو گزیدم.. یعنی همه خوابی که در مورد اینهمه چیز.. تو ی

 ..امیررضا دیده بودم واقعیت داشت؟ با این تفاوت که به جای امیررضا شاهرخ بود؟

 ..رامبد ادامه داد: فقط این نیست

 ..دست رو باال بردم و گفتم: نه خواهن می کنم... برای امروز دیگه بسه



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

324 

 

. بزار همینجا تموم بشتتته.. برای اینکه خیالت رو رامت کنم که چرا        رامبد: نه شتتتهرزاد.  

 ..اصرار دارم روانکاویت رو هر چه زودتر شروع کنی

 ..نگار: رامبد.. خواهن می کنم.. یه خرده به شهرزاد استرامت بده

ستم رو مالید و گفت: رامت      ستم مالیدم..نگار د رامبد دیگه چیزی نگفت..گردنم رو با د

 ..عزیزم.. االن برات یه اب قند درست می کنمتکیه بده 

 ..شاهرخ: من درست می کنم.. شما پیشن باشید

شاهرخ با لیوان اب قند برگشت        شه.. سعی می کردم به چیزی فکر نکنم تا ذهنم اروم با

گام می کرد..            گار لیوان رو ازش گرفت و کمی بهم خورند..شتتتاهرخ ن گار داد..ن به ن و 

بعد بی صتتدا برگشتتت ستترجای خودش کنار پنجره.... خجالت  اخماش کمی تو هم بود.. 

می کشتتیدم به چشتتماش نگاه کنم.. رامبد ارام ادامه داد: وقتی از شتتوک خارج شتتدی به  

شتها       شی یهو وزن کم کنی.. کم ا شگر ب مادرت خیلی مرفا زدم.. گفتم امتماک داره پرخا

شون گفتم تا خ       شگاه نری.. متی به صال ممکنه درس و دان شی..ا ست داری   ب شی پ ..  ودک

گفتم خیلی باید مواربت باشن.. نرمالن هم همین بود.. ولی تو همه محاسبات من رو به   

هم ریختی.. نه تنها دانشتتتگاه رو وک نکردی که ستتتعی کردی عقن افتادگیت رو جبران  

کنی.. خیلی خیلی رامتتر از اون چه فکر می کردم با این قکیه کنار اومدی..متی با اینکه  

صال     نامردیامیررضا بهت   فهمیدی کرده بوده.. فقط یه بار عصبانیتت رو دیدم.. بعدش ا

 ..خیلی رامت برگشتی به زندگی عادی خودت

 ..من: من دارو مصرف می کردم

رامبد ستتترش رو تکون داد و گفت: اونا فقط خواب اور بودن.. اونم برای درمان کوتاه        

 ..راب.. هی  داروی مهمی نبودنمدت بی خوابی.. نه ضد افسردگی بودن نه ضد اضط

با نگرانی به رامبد خیره شدم.. رامبد : شهرزاد شاید اینکه به این سرعت این بحران رو      

پشت سر گذاشتی برای هر کسی خوشایند باشه ولی باور کن از نظر من نرماک نیست..           

شکلی پین بیاد.. چون ه        ستم بعدا م ست. من نمی خوا شکی نرماک نی  ماز نظر قانون پز
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سواک میره که چرا تا بهبودی       برای خودت خوب نیست و هر تخصص مرفه ای من زیر 

 ..کامل جلو نرفتم

ستترم رو انداختم پایین.. امستتاس مماقت بهم دستتت داده بود.. خیلی زیاد گفتم: چرا     

 زودتر بهم نگفتید؟

شهرزاد.. باید بهت می گفتم.. ولی قبال هم بهت گفتم.. تو همه محا    سته  باتم  س رامبد: در

رو ریختی به هم.. واقعا نمی دونستتتم جلوی تو چه عکس العملی نشتتون بدم.. خیلی غیر  

 ..قابل پین بینی تر از اون چیزی بودی که فکر می کردم

 ..من: یعنی .. االن فکر می کنید من... عادی نیستم

شاید همه چی همونجور با     شه..  شاید واقعا هیچی نبا شه   رامبد: من این مرف رو نزدم... 

االن هست.. شاید شک من بی مورد باشه.. ولی خوب.. من ریسک نمی کنم.. اصال مسئله        

 ...ای نیست که بشه در موردش ریسک کرد

 ..چشمامو بستم و دستم رو روی صورتم کشیدم و گفتم: هی  امساس خوبی ندارم

سته ام.. اگه اجا    شید.. من امروز واقعا خ ید من زه بدبعد به رامبد نگاه کردم و گفتم: ببخ

 ..برم.. بعدا میایم خدمتتون

 رامبد: البته.. می خوای برسونمت؟

 ..شاهرخ: من می رسونمشون

 ..برای اینکه دیگه تعارف نکنن گفتم: بله.. اگه میشه منو برسونید

کیفم رو برداشتتتم و خدامافظی کردیم و از مطن خارج شتتدیم.. فکر می کردم از پاهام   

سانسور شدیم.. در که بسته شد از میله گرفتم .. دیگه واقعا        وزنه اویزون کردن.. سوار ا 

 پاهام توانایی نداشتن.. شاهرخ: شهرزاد خوبی؟

شتباه گرفته بودم می       نمی تونستم بهن نگاه کنم.. از تصور اینکه اونو به جای امیررضا ا

 ..خواستم از خجالت بمیرم..سرم رو تکون دادم و زیرلن گفتم: بله.. خوبم
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ر خارج شدیم .. واقعا نمی تونستم راه برم.. دست شاهرخ اروم خزید زیر بیلم  از اسانسو

 ..و گفت: به من تکیه بدید.. انگار مالتون خوش نیست

بدون هی  مرفی باهاش تا ماشینن رفتم... سوار که شدیم گفت: می رسونمتون خونه...      

 ..سوئیچتون رو بدید ماشینتون رو بفرستم در خونه تون

  ..منون.. زممتتون میشه.. خودم می رمگفتم: نه م

 ..شاهرخ نیم نگاهی بهم انداخت و گفت: پس باهاتون میام

 ..من: به اندازه کافی امروز تو دردسر انداختمتون

 ..شاهرخ: زممتی نیست

با            باهاشتتتم می خوام از خجالت بمیرم..  اه.. این اممب چرا نمی فهمید هر دقیقه ای که 

 ..می کنم اینجوری رامتترمصدای محکمی گفتم: خواهن 

شاهرخ دیگه چیزی نگفتم.. لبم رو گزیدم و به سمت پنجره برگشتم.. میزم داشت می      

ترکید... به چی فکر می کردم؟.. اینکه مامان می دونستتتت به خیاک امیررضتتتا خودم رو         

انداختم تو بیل شتتتاهرخ؟.. دیگه چه اراجیفی گفته بودم؟.. مامان درباره ام چی فکر می         

بد راجع بهم             کرد نه.. نمی خواستتتتم فکرای  با هم می دو با ما  مان می دونه مت ما گه  ؟..ا

بکنن... وای خدای من.. تازه فکر می کردم دارم اعتمادشون رو به دست میارم.. خاک تو   

ستتترت شتتتهرزاد.. اخه این چه رویه ای بود در پین گرفتی؟..پیشتتتونیم رو مالیدم.. از        

میدم داره میره به ستتمت شتترکت.. رامبد بهم چی  مستتیری که در پین گرفته بودیم فه

به هم ریختم..               گفت؟.. گفت عادی نبودی.. گفت عادی نبودم. گفت محاستتتباتن رو 

خدایا.. گیر کردم.. تو بد برزخی گیر کردم... صتتتدای شتتتاهرخ: مطمئنید نمی خواید من 

 بیام؟

سرم رو تکون دادم و گفتم: بله..        شرکت..  ساختمون  سیده بودیم جلوی  ون  خیلی ممن ر

 ..که تا اینجا اومدید

 ..خواستم پیاده بشم که شاهرخ صدام زد: شهرزاد
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شتم و نگاش            سوند..برگ شوند یا پ صدا می زد.. بدون پی سمم رو  اولین بار بود که تنها ا

کردم..گفت: متاستتفم که امروز مجبور شتتدی اینهمه فشتتار رو تحمل کنی.. باور کن فقط  

 ..می خواستم کمک کنم

شمهای  شمها بگم.. اروم      چ ستم چیزی به این چ خمارش رو بهم دوخته بود.. مگه می تون

 ..گفتم: می دونم.. خودتون رو نارامت نکنید.. من

  ..بیکم گرفت... لعنتی.. با بیض گفتم: من

اصال نمی دونستم باید چی بگم.. خدامافظی ارومی کردم و از ماشینن پیاده شدم.. سوار      

ه افتادم.. ستتعی می کردم مواستتم رو به رانندگی بدم مبادا   ماشتتین خودم شتتدم و به را 

تصتتادف کنم.. خیلی اروم پین می رفتم.. پشتتت ستترم یه اک نود زرشتتکی هم می اومد..  

چند بار بهن راه دادم که بیاد رد بشتتته ولی خیلی اروم فقط پشتتتت ستتترم می اومد.. بی 

سن کنم.. میاد بیاد نمیاد    شدم... قرار نبود که التما شرکت تا خ    خیالن  صله  ونه  نیاد.. فا

برام قد یه ستتاک گذشتتت.. انقدر خستتته بودم که خودم رو انداختم زیر دوش.. اب گرم   

کلی مالم رو بهتر کرد.. موله ام رو پوشتتتیدم و تو ایینه بخارگرفته مموم به خودم نگاه           

با دستتتتم گرفتم و گفتم: بزار تموم شتتتته شتتتهرزاد.. بزار این       نه رو  خار ایی کردم.. ب

هات تموم شتته.. اینبار میری همه چی رو بهشتتون می گی.. بزار بقیه رو کمکت  ب.و.ستتاک

  ..کنن.. بزار همه چی تموم شه.. تا اخر عمرت می خوای با توهم زندگی کنی؟

ضا فکر کردم.. یادش هیچی رو درونم تکون نمی        شتم و به امیرر شمام رو رو هم گذا چ

شتم... نه اینک      سی بهن ندا سا سی.. برام مکل اممد بود.. متی     داد.. هی  ام سا ه هی  ام

کمرنگتر از اممد.. لبم رو گزیدم.. من چطور عاشتتقن بودم؟.. اصتتال عاشتتقن بودم؟..    

رامبد راس می گفت.. چرا افسرده نشدم؟.. چرا االن فکر پروژه ام هستم؟..باید به نگار      

م..  موبایلم رو برداشت سر بزنم... باید بفهمم علت همه اینا چیه.. از مموم که بیرون اومدم

 ..شماره نگار رو نداشتم.. به رامبد زنگ زدم.. با زنگ دوم گوشی رو برداشت

 ..رامبد: بله
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 ..من: سالم رامبد

 رامبد: سالم شهرزادجان.. خوبی؟

 ..من: ممنون.. راستن.. شماره نگار جون رو می خوام

 رار بزاری؟رامبد: بعد از چند لحظه سکوت گفت: البته.. می خوای باهاش ق

 ..من: بله.. اگه وقت داشته باشن

 ..رامبد: البته که وقت داره.. االن برات اس می کنم

 ..من: ممنون

تلفن رو قطع کردم.. رامبد چقدر خوشحاک بود.. یعنی خوب شدن من اینقدر خوشحالن     

 می کرد؟

 ..نفس عمیقی کشیدم و به خودم گفتم: شهرزاد.. اروم باش.. هیچی تقصیر تو نیست

با صتتدای در چشتتمم رو باز کردم.. نگار اومد داخل.. با یه مانتوی کوتاه زرشتتکی و شتتاک  

همرنگن.. با پوستتت لطیف ستتفید و موهای طالیین تکتتاد زیبایی درستتت کرده بود..    

پشتتتت ستتترش رامبد وارد شتتتد.. با یه تیپ قهوه ای.. نمی دونستتتتم اقای کبیری رو چه 

تگاری کنه.. در کنار نگار من هی  جذابیتی  مستتابی منو می خواستتت برای رامبد خواستت  

صیالت.. وقار و            شت.. زیبایی.. تح شتم.. نگار همه چی دا ساله ندا سی و دو  برای رامبد 

وجهه اجتماعی.. من چی بودم جز یه جوجه دانشتتجوی معماری که تازه اونم خل شتتده..   

تادم... ن          بد نیف که گیر رام خدا رو شتتتکر می کرد  قای کبیری خیلی  ما ا   گار روبروم مت

نشتتستتت.. لبخند زیبایی روی چهره اش بود... از اون لبخندهایی که به ادم ارامن میده..  

  ..نفس عمیقی کشیدم

 ..بعد گفت: بهتره بریم سر اصل مطلن

نت در              بد باش.. بزار  مت  په را نا کا گار: خواهن می کنم رو  ستتترم رو تکون دادم.. ن

 ..وضعیت رامتی باشه
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ون مبلهایی بود که تو فیلمها می دیدیم..نگار: خوب میشتتته بگی       روی مبل لم دادم.. از ا 

 هات دقیقا از کی شروع شد؟ب.و.سکا

 ..کمی فکر کردم و گفتم: فکر می کنم از سیزده چهارده سالگیم

.. یه هات ربط داشتتته باشتته؟ب.و.ستتنگار: قبل از اون اتفاقی افتاده بود که فکر کنی به کا

 هات شروع شد؟ب.و.ساون کااتفاق هر چند کوچیک که بعد از 

فکرم رو جمع کردم و گفتم: نه.. ما خانواده اروم و بدون تنشی بودیم.. هی  اتفاق خاصی    

 ..نیفتاد

 نگار یادداشت کرد و گفت: چند وقت به چند وقت تکرار می شد؟

 ..من: نمی دونم

 وقتی یهرامبد: منظور نگار اینه که ایا ستتتیکل خاصتتتی داشتتتت؟ مکل اوک هر ماه.. یا مکال 

 طوری میشد.. یه اتفاقی می افتاد؟

  ..سعی کردم تمرکز کنم.. گفتم: نه.. نه سیکل خاصی نداشت

ابروی نگار باال رفت..رامبد ادامه داد: خوب بریم ستتروقت خوابها... میشتته دقیقا بگی چه 

 اتفاقی می افته؟

سرد... تقریبا هیچی تن    سرده خیلی  ست ج من: خوب.. اولن میبینم هوا تاریک و  ز  م نی

سنگالخی... یه     ستیم مکل جنگل.. پر از درخته یه راه  یه لباس نازک و کوتاه.. یه جایی ه

 ...صداهای عجین غریبی هم می شنوم

 نگار: چه صداهایی؟

 .من: یه چیزایی مکل ش... م.. مور.. صدای خنده و هو هو کردن بچه ها هم هست

 نگار: خوب تو چه امساسی داری؟

 ..ممن: خیلی می ترس

 نگار: می ترسی؟.. از صدای خنده بچه ها می ترسی؟

 ..من: اره.. همن فکر می کنم می خوان منو بکشن
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 ..رامبد: خوب

سمت جنگل.. بعد همه جا پر از      ستن.. می دوم  من: فرار می کنم ولی همه جا همراهم ه

 شکنه و تکه  ابره.. رعد و برق می زنه.. بعد یکی از رعد و برقها می خوره به ماه... ماه می

هاش می خوره به زمین.. یهو درختا اتین می گیرن.. منم اتین می گیرم.. بعد یه تیکه        

 ..از ماه می خوره تو صورتم

پایین بود گفت:              که ستتترش  یادداشتتتت می کرد..همونجور  ند همه چی رو  ند ت گار ت ن

 ..خوب..بعد

 ..من: بعدش از خواب می پرم

 رامبد: تو خواب داد هم می کشی؟

  ..رو تکون دادم و گفتم: بلهسرم 

نگار نفس عمیقی کشتتتید و گفت: خوب شتتتهرزاد.. بیا از بچگیت شتتتروع کنیم بیایم به    

شه همه کا         شتن تو خاطراتت بتونیم ری شاید با یکم گ سالگیت..  س سیزده  هات رو ب.و.

 ..پیدا کنیم

 ..نفس عمیقی کشیدم و گفتم: بله

 ..درسهنگار: از بچگیت چی یادت میاد.. از قبل از م

عجن جایی دستتتت گذاشتتتت.. من مالم از اون دوران به هم می خورد.. مکل یه تومور          

بدخیم چستتبیده بود به زندگیم و کنده نمی شتتد.. چرا هیشتتکی نمی فهمید می خوام اون  

دوران اصال نباشه..چشمامو رو هم گذاشتم.. صدای هو هوی بچه ها تو گوشم می پیچید         

 که طوالنی شد رامبد پرسید: شهرزاد.. چیزی یادت میاد؟و مالم رو بد میکرد.. سکوتم 

سترم رو تکون دادم و گفتم: فقط.. هو هوی بچه ها.. بعد یه چیزای پراکنده.. از شتماک و    

 ..خونه های روستایی و این چیزا.. هی  چیز درست و درمونی یادم نیست

 نگار با دقت نگام کرد و پرسید: دوره مدرسه چی؟.. اون یادت میاد؟

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: اره
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 نگار: کدوم مدرسه می رفتی؟

 ..من: مجاب

 نگار: کدوم خیابون؟

 ..من: امیریه.. وقتی اومدیم تهران اونجا ساکن شدیم

 رامبد: مگه قبلن کجا بودید؟

 ..من: امل.. کار بابا اونجا بود

 نگار: یعنی دوره قبل از مدرسه ات تهران نبودی؟

 ..من: نه

 ها.. خوب.. معلم کالس اولت کی بود؟نگار: ا

 ..من: خانم نوبری

 نگار:اسم بیل دستیت؟

با یاداوری شتتیما دختر ت ل م ل و شتتکموی کالس خنده ام گرفت.. با شتتیما چه خاطره    

 ..هایی که نداشتیم.. با خنده گفتم: شیما افخم

 بعد خندیدم.. نگار: چرا می خندی؟

د چیکارا می کردیم.. شیما خیلی شیکمو بود.. همه  باز خندیدم و گفتم: وای اخه نمی دونی

خوراکی بچه ها رو می خورد..برای اینکه براش خوراکی ببرم چه مرفا که به مامان نمی            

 ..زدم

 ..خندیدم..رامبد: اینجوری که معلومه خاطرات مدرسه ات خوب یادته

 ..گفتم: خوب معلومه.. همن عین یه فیلم جلوی چشممه.. لحظه به لحظه اش

رامبد نگاهی به نگار انداخت و گفت: پس خاطرات مدرستتته ات یادت میاد..فقط قبل از               

 ...مدرسه اس که چیزی یادت نیست
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تازه متوجه نگاه رامبد شتتتدم... وای.. منو باش اگه بگم یادم نیستتتت دیگه چیزی نمی            

ت  هاب.و.ستتپرستتن.. باز برگشتتتیم ستتر خونه اوک.. رامبد ادامه داد: پس فکر می کنم کا

 ..ریشه در همین دوران داره

 گفتم:ولی چرا چیزی یادم نیست؟

نگار: ببین عزیزم.. میز یه عملکردی داره که همن می خواد خاطرات بد رو از دهنت         

پاک کنه.. یعنی معموال ادما دوران بد زندگیشتتتون یادشتتتون نمی مونه.. گاهی وقتا متی     

شه   شدیده که اون دوران عین یه مفره تو خالی می برای همینه که ما فکر می کنیم   انقدر 

 ..امتماال باید تو اون دوران ریشه داشته باشه

 گفتم: خوب االن باید چیکار کرد؟

قت وارد ضتتتمیر              ما در مقی یه..  یا همون خواب مصتتتنوع یه راهن هی نوتیزم  گار:  ن

ناخوداگاهت می شتتتیم و خاطراتت رو میاریم بیرون..بعد از اینکه فهمیدیم مشتتتکل از             

 ..ش کار می کنیم تا برطرف بشهکجاست رو

 ..قلبم داشت می ت ید.. گفتم: هی نوتیزم؟.. خطرناک نیست؟

نگار چند لحظه نگام کرد و بعد از اون لبخندهای قشتتنگن تحویلم داد و گفت: نه.. چرا  

 ..باید خطرناک باشه؟

دار بی من: خوب دیگه.. فکر کنید.. ادم خواب بره بعد..بیدار نشتتته.. یا چه می دونم.. بد         

 ..بشه

شهرزاد؟.. نه اینجوری هام      شا می کنی  صدای بلند خندید و گفت: فیلم زیاد تما رامبد با 

هم نیستتتت.. اون چیزی که تو از هی نوتیزم تو نظرت داری با چیزی که ما واقعا انجام          

 ..میدیم خیلی فرق داره

م.. دو  م رو گزیدچیزی نگفتم.. در واقع بد بیدار شتتدن و بیدار نشتتدن برام بهانه بود..لب 

ست نداشتم برم به اون دوران.. دروغ می گفتم که چیزی یادم نیست.. یه چیزهایی یادم    

 ..بود.. همونهایی که عین کنه چسبیده بودن به روح من
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 گفتم: ماال نمیشه یه راه دیگه رو امتحان کرد؟

 ..نگار پوشه رو بست و گفت: چرا دوست نداری به اون دوران فکر کنی

 نگفتم.. نگار: چیزی اذیتت می کنه؟چییزی 

شتم اون بفهمه.. اگه نگار می فهمید یه         ست ندا صال دو شتم جلو رامبد بگم.. ا ست ندا دو

به رامبد نمی گفت.. مرفه اش این بود.. ولی رامبد فرق داشتتتت           به بود..  چیزی .. غری

یزم..  زبرام.. دوستتت نداشتتتم بفهمه.. ستتکوتم که طوالنی شتتد نگار رو به رامبد گفت: ع 

 میشه دوتا قهوه اماده کنی؟

 ..رامبد که بیرون رفت نگار گفت: خوب.. شهرزاد

 ..تو دلم گفتم بگو شهرزاد.. بگو

 ..اب دهنم رو قورت دادم و گفتم: من بچه واقعی پدر و مادرم نیستم

 نگار: یعنی تو رو به فرزندی قبوک کردن؟

تلخ شتتده بود.. اعتراف به این از استتترس لبم رو کشتتیدم و ستترم رو تکون دادم.. دهنم 

موضتتتوع خیلی ستتتختتر از اون چیزی بود که فکر می کردم.. نگار خیلی داشتتتت با این     

یا من فکر میکردم عادیه... نگار: این مستتتئله تو رو           مستتتئله رامت برخورد می کرد.. 

 نارامت می کنه؟

 ...سرم رو تکون دادم و گفتم: اره

عملن رو ببینم.. صورتن تیییر نکرده بود.. نمی  به نگار نگاه کردم می خواستم عکس ال

دونم چرا انتظار داشتم تیییر کنه.. دهنن باز بمونه.. بعد همن بخواد سواک پیچم کنه..    

 ولی نگار هی  کدوم از این کارها رو نکرد... نگار: کسی از این موضوع خبر داره؟

 ..گفتم: به غیر خانواده ام فقط شما

 ..گفت: که اینطورنگار به فکر فرو رفت و 
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پوست لبم رو می کندم... نمی دونم چرا خیلی نگران قکاوت نگار در مورد خودم بودم..    

نگار: تا ماال از پدر و مادرت در مورد گذشتتتته ات پرستتتیدی؟.. اینکه مکال پدر و مادر               

 واقعیت کجان؟

ندارم  ستتترم رو تکون دادم و گفتم: نه.. من از اون دوران فرار می کنم.. اصتتتال دوستتتت 

باشتته.. اصتتال نمی خوام بهن فکر کنم.. مادرم ستتر این مستتئله با خانواده اش قطع رابطه 

کرد چون اونا نتونستتتتن من رو قبوک کنن... هی  کدوممون نمی خواستتتتیم در این مورد 

 ..مرفی بزنیم

ست            شه.. هرچی که ه ست با سم در سرش رو تکون داد و گفت: فکر می کنم مد نگار 

 ..انهمربوط به این دور

 ..با نارامتی گفتم: وای نه.. من اصال نمی خوام به یادم بیارم

نگار: می دونم عزیزم که این مسئله نارامتت می کنه ولی یه مکل فرانسوی هست که می    

  .."مرت یه بار شیونم یه بار "گه 

شه... بقیه رو می زاریم        سه کافی با سرم رو تکون دادم.. نگار: فکر می کنم برای این جل

 ..رای جلسه بعدب

از جام بلند شتتدم و روستتریم رو مرتن کردم..نگار هم بلند شتتد و گفت: نگران هیچی    

 ..نباش شهرزاد.. همه چی درست میشه

 ..من: فقط.. اگه میشه کسی در مورد هیچی ندونه

 ..سریع اضافه کردم: به خاطر مامان و بابا... اگه به گوششون برسه خیلی نارامت میشن

 ..زدو گفت: متما.. مطمئن باش رازت پین من محفورهنگار لبخندی 

شت توی فنجونها قهوه می ریخت.. من رو که دید با لبخند    از اتاق رفتم بیرون.. رامبد دا

 گفت: داری میری؟

 ..من: بله.. دیگه باید برم

 نگار: نمی مونی یه قهوه بخوریم؟
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ماده ک          گاه ا ید برم پروژه ام رو برای دانشتتت با گه..  نه دی نم.. کم کم داره اخر ترم من: 

 ..میشه

 ..نگار باز لبخند زد و گفت: باشه.. موفب باشی

خدامافظی کردم و از مطن خارج شدم.. باد سرد بیرون که خورد توی صورتم یقه پالتوم  

سمت          ستام رو تو جین پالتوم کردم و به  شتم.. د شاک گردن عادت ندا رو دادم باال.. به 

که باز کردم چشمم به یه اک نود زرشکی افتاد که کمی باالتر  ماشینم رفتم.. در ماشین رو 

از ستتتاختمون پارک شتتتده بود.. این روزها چقدر اک نود زرشتتتکی دور وبر من ووک می  

خوره.. سوار ماشین شدم و به راه افتادم.. وقتی از کنار اک نود رد می شدم یه نگاه توش      

ساله        سی  شاید  شسته بود..  شونه هام رو  انداختم.. یه دختر توش ن .. متی نگامم نکرد.. 

باال انداختم و رد شدم..ساعت هفت بود که رسیدم خونه.. صبح دانشگاه بودم و یه عالمه       

درس و بدو بدو.. بعداز رهرم هم انقدر خوب و زیبا.. اصتتال این روزهام انقدر گل و بلبل 

شتتیمن  امان تو نبود که متی نمی تونستتتم فکرش رو بکنم.. با صتتدای بلند ستتالم دادم.. م

 ..نبود.. صدا زدم: مامان.. مامان

 ..مامان: تو کتابخونه ام عزیزم

 من: سالم.. اینجا چیکار می کنید؟

 

مامان: یه چندتا کتاب خریده ام.. داشتتتتم اونا رو می زاشتتتتم تو کتابخونه.. خوب امروز             

 چطور بود؟

 ..لبهام رو کج کردم و گفتم: خوب

 ات؟ب.و.سراجع به کامامان: چیزی هم بهت گفتن؟.. 

 من: می گن.. شاید به بچگی هام ربط داشته باشه

با این مرف من مامان رفت تو فکر.. می دونستتتتم داره به چی فکر می کنه.. مامان پوفی  

 ..کرد و گفت: خوب ایشاال درست میشه همه چی
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 ..بعد با لبخند گفت: برو لباساتت رو عوچ کن بیا باهم یه چایی بخوریم

کتابخونه می رفتم بیرون که مامان گفت: راستتتی.. بنفشتته زنگ زده بود.. می   داشتتتم از

 ..گفت گوشیت خاموشه

شن کنم.. گفتم:      شی رو خاموش کرده بودم وبعدش یادم رفته بود رو اوف.. تو مطن گو

 ..اره.. االن بهن زنگ می زنم

رو در مالی که لباستتام رو عوچ می کردم گوشتتیم رو روشتتن کردم و شتتماره بنفشتته    

گرفتم.. با دومین بوق گوشتتی رو برداشتتت.. صتتدای شتتادش تو گوشتتی پیچید.. بنفشتته:  

 واییییی شهرزاد... شهرزاد.. واییی

 از خوشحالی جیغ می زد.. از شادی اون منم بی دلیل شاد شدم و گفتم: چی شده بنفشه؟

 ..بنفشه: وای شهرزاد... نمی دونی.. نمی دونی چی شد

 .من: خوب بگو بدونم

 ..ه صداش رو صاف کرد و گفت: دارم با اممد شام میرم بیرونبنفش

 من: همین؟

 ....بنفشه: کمه؟.. خله.. شام دعوتم کرده

 خندیدم و گفتم: ماال کجا؟

 ..بنفشه با غرور گفت: خوب معلومه پیتزا

که تو گفتی من فکر کردم         ها... اینجوری  جایی نگی  هه زدم و گفتم: وای بنفشتتته  قهق

 ..ییدعوتت کرده پرطال

 ..بنفشه: زهر مار.. اخه تو چه می فهمی..برو برو.. وقت منو نگیر.. می خوام برم دیگه

 من: چه پررو.. من وقتت رو می گیرم؟

 ..بنفشه: وای شهرزاد.. دعا کن.. دارم از خوشی می میرم

  ..خندیدم و گفتم: باشه.. موارن خودت باش

 ..بنفشه: باشه بعد زنگ می زنم.. تا بعد
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و قطع کردم و روی میزم گذاشتم..لبخندی به لبم اومد.. خوشحاک بودم از اینکه   گوشی ر 

بنفشه باالخره داشت به عشقن می رسید.. به خودم توی ایینه نگاهی انداختم.. ای کاش      

ستی توی موهام کشیدم.. و رفتم            شاد و بی خیاک.. د شم.. همونقدر  شه با شد مکل بنف می 

 ..شت جلوم و گفت: راستی.. هفته بعد مسام میادپین مامان.. فنجون چایی رو گذا

 با خوشحالی گفتم: جدی؟ چقدر می مونن؟

 ..مامان: فکر کنم یه هفته.... تمام هفته رو هم می مونه

 ..من: وای چه خوب

 ..مامان: بهن گفتم بیا یه سر بریم دیزین.. امساک اصال نرفتیم

 ..من: ولی نزدیک امتحاناتمه

خورد و گفت: ماال یه شتتتن به جایی برنمی خوره.. میریم برمی      مامان جرعه ای چایین     

 ..گردیم

دستتتتم رو دور فنجون چایی پیچیدم.. مامان راس می گفت.. خیلی وقت بود باهم جایی           

شاهرخ افتادم .. لبخند    نرفته بودیم.. اخرین باری که رفتیم مهمونی اقای کبیری بود..یاد 

متحاناتت تموم بشتته.. مستتام رو مجبور می کنم یه  کمرنگی زدم.. مامان ادامه داد: ماال ا

 ..سرباهم کین هم بریم.. نمیشه که همن کار.. همن کار

 ..خندیدم و گفتم: اره.. واسه خودشون هم خوبه.. رومیه شون عوچ میشه

شماره ایدی نگاه کردم.. کد مشهد بود.. لبم رو گزیدم و رو به مامان     تلفن زنگ زد... به 

 ..گفتم: از مشهده

اخمهای مامان رفت تو هم.. سریع به سمت تلفن اومد و برش داشت.. بدون اینکه مرفی  

بزنه رفت تو کتابخونه و در رو بستتت..به در کتابخونه زک زده بودم.. نمی دونم کی بود..  

خواهر مامان بود یا برادرش.. ولی می دونستم که خبرهای خوبی تو راه نیست..برگشتم     

شستم.. جرعه ای     ستگاه تلفنی افتاد که روی      سرجام ن شمم به د از چاییم رو خوردم.. چ
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شار بدم یا نه.. ولی      ش زخونه بود.. اروم به طرفن رفتم ..مردد بودم دکمه اش رو ف اپن ا

 ..باالخره دکمه اش رو زدم.. صدای مامان تو گوشی پیچید: پس باالخره زهرتو ریختی

شناختمن..    پس متما برادرش نبود.. مرد: انتظار   صدای یه مرد از اونور خط اومد.. نمی 

 ..که نداری هر چی رو که بابتن زممت کشیدم دو دستی بدم به تو

 ..مامان: اونا همه اش ماک اقا جون بود.. تو هم هرکاری کردی مزد زممتت رو گرفتی

مرد: نه خیر خانوم.. از این خبرا هم نیستتت.. من ستتی ستتاک رو اون زمینا کار نکردم به   

 ..سوندم که االن دو دستی بدم به یه دختر بی کس و کاراینجاش نر

 ..مامان با مرص گفت: اونا مب منه

 مرد: تهن که چی.. می رسه به کی؟

دیگه نمی خواستتتم بشتتنوم.. اروم دکمه دستتتگاه رو زدم.. چشتتمام رو روهم گذاشتتتم     

کا  کا       ب.و.س.. بدتر از  گاهی خیلی  هام  یداری  خاطر من ا   ب.و.سب به  رث  خوابم بود.. 

مادرم رو بهن نمی دادن... فقط موضوع زمینها نبود.. خیلی از یادگاریهای مادر و پدرشو    

سه... هرچند مامان هی           شون بر ست من به سیدن د سم من بهن نمی دادن.. می تر به ا

مرفی بابتشون نمی زد ولی معلوم بود که هنوز در کشمکشه که ارنن رو پس بگیره.. با    

اومدم..دماغم رو باال کشیدم و به شماره نگاه کردم.. شماره  صدای زنگ گوشیم به خودم 

 ..شاهرخ بود

 ..من: الو

 شاهرخ: سالم شهرزاد.. خوبی؟

 من: ممنون.. شما خوب هستید؟

شاهرخ: منم خوبم... راستن خواستم بگم دو روز دیگه یه هماین هست که ماهم توش 

ستم بگم وقت   شرکت داره.. من امروز فهمیدم.. بهت زنگ زدم که خاموش   بودی.. خوا

 داری که بیای؟

 ...دو روز دیگه می شد شنبه.. گفتم: بله.. متما
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 ..شاهرخ: باشه.. پس شنبه ساعت نه صبح می بینمت

 من: باید کجا بیام؟

  ..شاهرخ: ادرس رو برات می فرستم

وقتی خدامافظی کردم مامان از کتابخونه بیرون اومد و ستتتریع رفت تو دستتتتشتتتویی..          

 رمز بودچشماش ق

 اروم به سمت اممد خم شدم و گفتم: شام خوش گذشت؟

 اخمی کرد و بعد سرشو تکون داد و گفت: دیگه چی گفته؟

 ..لبامو جمع کردم وگفتم: هیچی به خدا

شیمون         صال دختره یه کارایی می کنه ادم پ سن بود گفت: ا اخمی درمالی که چشمن به 

 ..میشه

 ..وستت دارهد ..خندیدم و گفتم: اینطوری نگو اممد

 اممد بی تفاوت گفت: بی خود.. ماال تو چرا خوشحالی؟

 ..من: خوب وقتی دوستم خوشحاک باشه منم خوشحاک میشم دیگه

 ...اممد: اوهوم.. خوش به مالت

 خندیدم و گفتم: بعد هماین کجا میری؟

 ..اممد: برمی گردم شرکت.. کلی کار دارم

 ..با شیطنت گفتم: بابا بیزی

مد هم خندید.. بعد از هماین اممد خدامافظی کرد و رفت.. از جام بلند             با لحن من ام 

شتتتدم و به دنباک شتتتاهرخ گشتتتتم.. از وقتی که اومده بودم ندیدمن.. باالخره کنار میز  

پذیرایی پیداش کردم.. با یه نفر مرف می زد..کت و شتتتلوار ستتترمه ای با پیراهن ابی         

م که بسته بود جذابیتن رو صد برابر می   اسمونی به تن داشت.. کراوات ابی و قرمزی ه  

ندیدمن.. فقط دو             نه.. بعد از اون روز تو مطن دیگه  یا  کرد.. مردد بودم کنارش برم 

روز پین بابت هماین بهم زنگ زد و دیگه هیچی... ولی الزم بود که برای تشتتتکر هم        
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شت و منو ن         شدم برگ شتم.. نزدیکن که  شن.. اروم به طرف قدم بردا اه  گشده برم پی

کرد.. محو چشمای خمارش شدم که بهم نگاه می کرد.. لبخندی زدم و گفتم: سالم اقای     

 ..دکتر

به شتتخصتتی که باهاش مرف می زد ببخشتتیدی گفت و به ستتمتم اومد: ستتالم.. خوب      

 هستید؟

 ..من: ممنون.. خوبم

 شاهرخ: خوب بود؟

 ..من: هماین؟ عالی بود

 ..اممد می زاشت عالی تر هم می شدلبخندی زد و گفت: البته اگر گفتگوتون با 

شت.. لبم رو گزیدم و        شیطنت دا شمای خمارش رنگی از  با تعجن بهن نگاه کردم.. چ

به                  نار میز..  ید.. رفتیم ک پذیرایی کن ید از خودتون  مای فت: بفر با لبخندی گ یدم..  ند خ

ی رو بشیرینی ها و میوه هایی که روی میز بود نگاه کردم... رنگ و وارنگ...شاهرخ بشقا

 ..به طرفم گرفت و گفت: ولی با این ماک خوشحالم که امروز سرمالتر بودید

بشقاب رو ازش گرفتم و گفتم: پس باید از بنفشه تشکر کنم... چون خوشحالی اون بهم     

 ..سرایت کرده

شتتتاهرخ خندید..خنده اش هم مکل خودش اروم بود..داشتتتتم از توی یکی از ستتتینی ها 

 ..دایی میخکوبم کردشیرینی برمی داشتم که ص

 مرد: جناب کبیری؟

 ..شاهرخ: بله.. بفرمایید

عرق کرده بودم.. خدایا نه... خودش نباشتته.. لبم رو گزیدم.. ای کاش می شتتد یه جوری  

 ..که نفهمه از اونجا برم... خشکم زده بود

 ..مرد: مهندس نیشابوری هستم



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

341 

 

.. دوست نداشتم برگردم و  گوشام انگار مرفاشو نمی شنید.. خودش بود.. وای خدای من

چشمم تو چشمن بیفته.. سرم رو پایین انداختم.. صدای قدمهاش که نزدیکتر می اومد       

می کوبید تو میزم...ستتمت راستتتم ایستتتاده بودن.. با شتتاهرخ داشتتتن مرف می زدن..    

هیچی از مرفاشون نمی فهمیدم ولی صداش رو سرم کوبیده می شد..یهو صدای عصبی          

 .مرد رو شنیدم

 مرد: تو؟

شده           صبانیت خیره  شت و بهم با ع شتناکی دا شتم و نگاش کردم... اخم وم با ترس برگ

 ..بود.. زیرلن گفتم: سالم

جوابی نداد.. شتتاهرخ با تعجن بهمون نگاه می کرد.. نیشتتابوری هنوز با نفرت بهم خیره  

شتتتده بود.. مگه چیکارش کرده بودم.. روبه شتتتاهرخ گفت: میشتتته بریم یه جای دیگه         

 صحبت کنیم؟

شتتتاهرخ نگاهی به من انداخت و گفت: مشتتتکلی پین اومده؟ مهندس بهشتتتتیان با من  

 ...هستن

 اخمهای نیشابوری باز شد..زیرلن گفت: باشما؟

 ..شاهرخ: بله

پوزخندش رو دیدم... برگشت و مشیوک صحبت با شاهرخ شد.. در مورد شرکت کوفتی        

های اروم و لرزون به اون ستتتر میز    خودش توضتتتیح می داد که چکارهایی کرده..با قدم     

رفتم تا صتتداش رو نشتتنوم.. هنوز مرفاش به مامان راجع به من تو گوشتتم بود.. لبم رو   

یادم اومد.. می گفت بی کس و کار که              با  با به من گفته بود مرومزاده.. مرف  گزیدم.. 

شو        16نبودم... مدارک  شتم و به شیدم.. برگ شته...نفس عمیقی ک   نساک پین رو نگه دا

شابوری رو من بود..         شاهرخ بهم بود.. ولی گهگداری نگاه خصمانه نی شت  نگاه کردم.. پ

فکر کردم چقدر بین مامان و خواهر وبرادراش فرق هستتتت.. مامان انقدر مهربون و از         
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شه          شور های گو سترها و برو شته و خواهر و برادراش اینجوری... خودمو با پو خود گذ

 ..بوری رو از پشت سرم شنیدمسالن مشیوک کردم که صدای نیشا

 ..نیشابوری: که مهندس شدی

برگشتتتم و بهن نگاه کردم.. ستتعی کردم اعتماد به نفس خودم رو مفظ کنم ولی مس   

 ..بدی که از دیدن این مرد بهم دست می داد رو نمی تونستم انکار کننم..گفتم: بله

 ..ونیو به جایی برسنیشابوری پوزخندی زد و گفت: خوبه.. فکر نمی کردم بتونی خودت

 فقط بهن نگاه کردم... گفت: ماک خواهرم چطوره؟

  ..با کنایه گفتم: از اموال رسی های شما

 چشماشو ریز کرد و گفت: بهم طعنه می زنی بچه؟

با اعتماد به نفستتتی که نمی دونم از کجا اورده بودم گفتم: طعنه نمی زنم ولی همین چند       

 ...و گریوندروز پین یکیتون زنگ زد و مامان ر

ابروی نیشابوری رفت باال..تا خواست مرفی بزنه صدای شاهرخ هردومون رو میخکوب       

 کرد.. شاهرخ: مشکلی پین اومده شهرزاد؟

 ...سعی کردم لبخندی بزنم و گفتم: نه اقای دکتر

تا خواستتتم از کنارش رد بشتتم گفت: به فرشتتته بگو من هنوز ستتر مرفم هستتتم.. اگه    

 زمینن رو می خواد

ریع به طرفن برگشتم و درمالی که سعی می کردم صدام رو اروم نگه دارم گفتم: من س

به مادرم هیچی نمی گم... مامان اگه می خواستن به مرفتون گوش کنن متما این کار رو  

 ..می کردن

نیشتابوری با اخم گفت: ببین... برای من شتاخ نشتو.. نمی دونم مستام تو رو از کدوم ده      

و اورد تو زندگی خواهر من .. خیاک کردی دو روز باالشتتهر نشتتستتتی    کوره ای پیدا کرد

سی به تویی که نه می     شدی؟.. مطمئن باش تا وقتی من زنده ام اجازه نمی دم یه پاپا ادم 
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دونی ننه ات کیه.. نه بابات کیه برستته.. این یه موردو کور خوندی.. اینهمه مدت ستتختی  

 ..مزادهنکشیدیم که االن دودستی بدم به توی مرو

دونه دونه مرفاش عین پتک کوبیده می شتتد تو ستترم... ماضتتر بودم بمیرم ولی جلوی    

شاهرخ محکم گفت: موارن        شه... دوباره بهم گفت مرومزاده.. شاهرخ این مرفا زده ن

 ..مرف زدنتون باشید اقا

دیگه نباید اونجا می موندم.. وای خدای من.. جلوی شتتاهرخ بهم گفت مرومزاده.. گفت  

بام کیه.. جلوی شتتتاهرخ گفت.. فهمید.. همه چی رو فهمید..               نمی  با نه ام کیه..  دونم ن

نفهمیدم چطوری خودم رو رسوندم بیرون تاالر..سوار ماشینم شدم و به راه افتادم.. گریه  

ام گرفته بود.. چرا هی  وقت رنگ خوشتتتی و شتتتادی نمی دیدم.. اشتتتکام بی وقفه می         

صدای زنگ موبایلم پیچید ت  سعی می کردم      چکیدن.. سختی در مالی که  شین.. به  وی ما

گریه ام رو کنترک کنم از تو کیفم درش اوردم... شتتماره شتتاهرخ بود.. ریجکت کردم..   

دوباره زنگ خورد.. دوباره ریجکت کردم.. گریه ام شتتتدت پیدا کرده بود.. یه پیام برام  

م بام تهران.. هوا ستتوز اومد.. اهمیت ندادم.. بی هدف می روندم... انقدر روندم تا رستتید

بدی داشت.. انقدرگریه کردم تا اروم شدم.. پین شاهرخ بهم گفت مرومزاده.. سرم به     

صتتتندلی تکیه دادم و به بیرون خیره شتتتدم..ستتترم درد می کرد.. مالت تهوع داشتتتتم..  

شاهرخ بود.. نوشته بود بهن زنگ بزنم.. ولی        شتم و پیام رو باز کردم..  گوشیم رو بردا

های             برای چی که چی بشتتته؟.. ازم در مورد مرف نگ می زدم  نگ می زدم؟.. ز ید ز با

نیشابوری می پرسید؟ چه جوابی داشتم بدم...داد کشیدم: لعنت به تو نیشابوری.. لعنت        

 ..به تو

شتم با یکی مرف بزنم        ضعف می کردم.. امتیاج دا شتم  از مرص رو فرمون کوبیدم.. دا

نمی گفتم.. به بنفشتته؟... نه.. اون اصتتال نباید می   ولی با کی؟ به مامان که ستترم می رفت

فهمید.. پس به کی؟.. دیگه کی رو داشتم.. یهو جرقه ای تو ذهنم زد... سریع موبایلم رو   

 برداشتم و بهن زنگ زدم.. گوشی رو برداشت: الو
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 ...پیشونیم رو مالیدم و گفتم: واقعا نمی دونم باید چیکار بکنم

کرد . گفت: یعنی این مستتتئله انقدر خانواده مادرت رو نارامت          نگار با نارامتی نگام می    

 کرده؟

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: اره.. ازشون متنفرم

 ..نگار سرش رو تکون داد و گفت: چی بگم؟.. اخه هی  کدوم از اینا تقصیر تو نیست

ه من ککمی از نوشتتابه ام خوردم و گفتم: کستتی بهاین چیزا اهمیت نمی ده.. مقیقت اینه 

 ...هر چی بشم بازم تو نظر همه یه ادم بی کس و کارم

ید.. گفت: خوب می دونی .. من بیشتتتتر عمرم رو تو فرانستتته        گار نفس عمیقی کشتتت ن

سخته.. تو تو این ماجراها    گذروندم.. این چیزهایی که تو می گی درکن برای من خیلی 

 ..وادگیشونهی  نقشی نداشتی.. و اینکه خود ادمها مهمند نه پیشینه خان

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: اینجا فرانسه نیست نگار.. اینجا ایرانه.. اینجا همه چی رو با    

 ..خانواده می سنجن

سه بعدازرهر بود.. ناهار         ساعت  ساعتم نگاه کردم.. تازه  سرش رو تکون داد.. به  نگار 

 م؟یه دوری بزنیرو به پیشنهاد نگار باهم پیتزا خوردیم.. نگار: خوب.. دوست داری باهم 

من: وای نگار جون.. من امروز به اندازه کافی خستتتته و عصتتتبیت کردم.. بازم می خوای  

 بقیه روز پین من باشی؟

نگار خندید و گفت: شهرزاد.. عالوه بر روانکاوت ..می خوام دوستت هم باشم.. من اینجا  

ستن زیاد رف        سایی هم که دور وبر من ه سم.. ک شنا شون رو  ادمهای زیادی رو نمی  تارا

ستت          صمیمی.. خوب.. اجازه میدی دو ساده..  شکل دیگه ای..  ست ندارم.. ولی تو یه  دو

 باشم؟

لبخندی بهن زدم.. دختر خونگرمی بود.. برخالف روز اوک که ستترد باهام برخورد کرد  

شتم و گفتم: البته نگارجون.. برای        ستن گذا ستم رو روی د ولی االن خیلی بهتر بود.. د

 ..خارهمن مایه افت
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 ..نگار: خوب پاشو بریم دیگه

 ..دستشو کرد تو کیفن.. گفتم: من مساب می کنم

 ..نگار:      ..پیشنهاد من بود بیایم ناهار پس خودمم مساب می کنم

 ..من: پس الاقل بزار دونگی

نگار اخم دلنشینی کرد و گفت: چی می گی.. من انقدرام اروپایی نیستم.. رامبد به ایرانی    

 ..تم دادبودن عاد

بعد چشتتمکی زد.. خندیدم.. پیتزاهایی که نخورده بودیم رو برامون گذاشتتتن تو جعبه..  

 ..نگار مساب کرد و باهم از فست فود خارج شدیم..من: وای چقدر هوا سرده

سه رو ببینی..        ستونهای فران صورتی اش رو باال داد و گفت: اوه.. باید زم نگار یقه پالتوی 

 ..خیلی سردتره

 اشینم شدیم..نگار: خوب االن می دونی چی می چسبه؟سوار م

 من: چی؟

 .. نگار: یه پتوی گرم و نرم و

 ..منتظر شد که من بگم.. با خنده گفتم: متما یه قهوه

 ..نگار خندید و گفت: نه خیر.. یه فیلم رمانتیک

 ..خندیدم.. نگار گفت: بریم اپارتمان ما.. من از صبح بیرون بودم

 ...ما؟.. خوب چرا نریم اپارتمان ماگفتم: اپارتمان ش

 ..نگار: او..میسی موشیی.. من اپارتمان رامبد رامتترم

 ..با تعجن گفتم: اپارتمان رامبد؟.. من فکر می کردم می ریم اپارتمان تو

نگار خندید و گفت: نه.. من اینجا اپارتمان از خودم ندارم.. فعال خونه مادربزرگم هستم..  

 ..مبدگاهی هم میرم پین را

 با تردید گفتم: راستن نمی دونم.. بد نباشه من میام خونه رامبد؟

 ..نگار: بد؟.. نه چرا باید بد باشه؟.. بیا می شینیم یه خرده مرف می زنیم
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با اینکه ته دلم راضتتتی نبودم ولی فرمون رو به ستتتمت اپارتمان رامبد چرخوندم.. مدود  

طبقه سه وامدی..نگار   5یه ساختمان شیک چهل دقیقه بعد جلوی اپارتمان رامبد بودیم.. 

پارتمان رامبد طبقه چهارم بود.. وامد ستتتمت               از کیفن کلید دراورد و رفتیم داخل.. ا

شالن رو از سرش کشید و گفت:        ستی ماک رامبد بود.. نگار در رو باز کرد و همزمان  را

 ..رامت باش شهرزاد.. رامبد شن نمیاد

 من: چطور؟

 ..نگار: امشن بیمارستانه

 ..من: اها

متری.. یه دست مبل رامتی کرم رنگ    70وارد خونه شدیم.. یه خونه جمع و جور مدود  

یه تلویزون اک ستتتی دی        یده شتتتده بود و جلوش  اینچی   40به صتتتورت نیم دایره چ

سامسونگ بود.. سمت چپ اش زخونه اپن کوچولویی بود و سمت راست هم دوتا اتاق..         

ستتتریم به جارختی اویزون کردم.. نگار از تو یکی از اتاقها  پالتوم رو دراوردم و همراه رو

 ..یه پتوی قرمز رنگ اورد.. گفتم: وای چه خوشرنگه

 نگار: دوست داری؟

 ...من: عاشب قرمزم

 ..نگار: نو نیست.. وگرنه می دادمن به تو

 ..من: نه ممنون

و پتو رو نگار یه فیلم تو درایو گذاشتتتت و تی وی رو روشتتتن کرد..روی مبل لم دادیم      

 کشیدیم رو خودمون.. من: اسم فیلم چیه؟

 ..نگار: ناتالی.. یه خرده قدیمیه.. ولی من دوست دارم

صابم رو           شابوری بدجور اع صبح بود.. نی کیه  شد.. ولی همه فکر من پین ق شروع  فیلم 

 ..ریخت به هم.. نگاه شاهرخ بهم یادم نمی رفت.. گفتم: نگار

 ..نگار: بله
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 جع به من چه فکری می کنه؟من: االن شاهرخ را

 نگار دستن رو پشت سرش گذاشت و گفت: تو چراانقدر نگران قکاوت شاهرخی؟

  ..من: من نگران قکاوت همه هستم.. ولی االن شاهرخ می دونه

نگار ستتترش رو چرخوند و گفت: خوب می دونی.. شتتتاهرخ زیاد اهل قکتتتاوت کردن        

شن میاد ی      صیه.. یا از یکی خو ست.. یه جور خا شن بیاد که هیچی...   نی ا نمیاد.. اگه خو

اگه خوشتتتن نیاد هی  جوره به طرف محل نمیده.. مطمئن باش اگه ازت خوشتتتن نمی  

 ..اومد اصال تا اینجا پین نمی اومد

 ..من: تا االن که نمی دونست

 .نگار: نگران بعد از اینی؟

گیریم بد ستترم رو تکون دادم.. نگار: چرا انقدر قکتتاوت شتتاهرخ برات مهمه؟.. اصتتال    

 قکاوت کرد.. مگه کی تو میشه؟

 ..راس می گفت..چرا انقدر نگران بودم..گفتم: نمی دونم

شه خواهن کنم      شت گفتم: نگار.. می نگار دیگه چیزی نگفت.. کمی دیگه از فیلم که گذ

 جلسه هی نوتیزم رو زودتر شروع کنی؟

 نگار با تعجن به سمتم برگشت و گفت: مکال کی؟

 ..گفتم: نمی دونم.. هرچه زودتر بهتر لبم رو کج کردم و

 نگار فکری کرد و گفت: ماضری همین االن شروع کنیم؟

 از جام جهیدم و گفتم: چی؟ االن؟

 ..نگار: اره خوب.. اینجا هم میشه این کار رو انجام داد.. متما که نباید مطن باشه

 ..دیگه لبم رو گزیدم... نگار: اگه امادگین رو نداری می زاریم برای یه وقت

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: نه.. به قوک خودت مرت یه بار شیونم یه بار.. تهن که این   

 ..کار رو می کنیم

 نگار: پس اماده ای؟؟
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شاید اینجوری بهتر بود..نگار گفت بزار برم خودکار و کاغذ بیارم     سرم رو تکون دادم.. 

 ..بعد

صفحه خودکار و کاغذ بود..لبخندی   رفت توی اتاق.. بعد از مدتی امد بیرون.. دست چند  

زد و گفت: ببخشید.. اتاق درس رامبد همیشه بهم ریخته اس... خوب ماال روی مبل دراز 

 ..بکن. باید بدنت در وضعیت استرامت باشه

 گفتم: نگار.. هر چی شد به رامبد می گی؟

ونه رو دنگار بهم خیره شتتتد.. بعد با لبخند اطمینان بخشتتتی گفت: فقط چیایی که الزمه ب

 ..بهن می گم

 ...لبخندی زدم و گفتم: ممنون

 ..نگار: خوب االن دراز بکن...و هر کاری که می گم انجام بده

قلبم داشتتت از جا می جهید.. چیکار می خواستتتیم بکنیم.. نگار: خوب.. االن چندتا نفس   

 ..عمیب بکن

 صدا: االن کجایی؟

 ..نگاهی به اطرافم انداختم و گفت: همه جا تاریکه

 ..صدا: یه خرده برو جلوتر

 ..من: می ترسم

 ..صدا: نه ترس.. من دستت رو گرفتم.. برو جلو

اروم قدم برداشتتتم... کم کم همه جا داشتتت روشتتن می شتتد.. من: همه جا داره روشتتن   

 ..میشه

 صدا: کجایی؟

 ..من: انگار بیمارستانه

 عقن ترصدا: شهرزاد.. اینجا جایی نیست که ما می خواییم.. باید بریم 
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سرمه ای..            شرت  سوی شلوار خردلی و  شاهرخ رو دیدم.. اینجا چیکار می کرد؟..با  یهو 

 ..همون که روز بیمارستان دیدمن.. گفتم: شاهرخ اینجاست

سمت              شنیدم.. رامبد به  شون رو نمی  صدا ستاری اومد بیرون..  شت کانتر پر رامبد از پ

 ..یکی از اتاقها رفت و شاهرخ هم پشت سرش

 ار می کنی؟صدا: چیک

 ..من: می خوام ببینم کجا میرن

پشتتت ستترشتتون رفتم..وارد اتاق شتتدم.. چیزی رو که می دیدم باورم نمی شتتد.. خودم    

ضعی بود..       سرو و شده بودم.. لبم رو گزیدم این چه  بودم..روی تخت.. به یه نقطه خیره 

شه         شاهرخ منو اینجوری دیده بود..  سیاه بود..  شمام  شولیده.. پای چ رزاد روی  موهای 

 ..تخت برگشت و به شاهرخ نگاه کرد.. گفت: امیررضا؟

با چشمهای گرد داشتم نگاش می کردم.. دستن رو به طرف شاهرخ دراز کرد و گفت:      

 ..امیر... نرو

 ..سرم با دستام گرفتم.. شاهرخ یه قدم اومد عقن.. داشتم می لرزیدم.. گفتم: وای نه

 صدا:چی شده؟

 ..شاهرخ رفت نزدیکتر

 م: چیکار می کنی شهرزاد؟گفت

 صدا: شهرزاد.. تو االن چی می بینی؟

دستتتام رو روی ستترم گذاشتتتم.. خدایا.. شتتهرزاد اروم از جاش کنده شتتد.. بهن خیره    

شاهرخ رو گرفت و خودش رو کشید تو         ست.. یقه  سرجاش نی شدم.. معلوم بود مالن 

ش      سینه  سرش رو تو  شت گریه می کرد..    اهرخ فروکرده بود وبیلن... رفتم جلوتر.. دا

شده بود.. از ماک نزاری که         شاهرخ دور کمرش ملقه  ستهای  شونه هاش می لرزید.. د

 ..داشت دلم به مالن سوخت.. اروم گفتم: از اینجا بریم

 ..صدا: باشه.. می ریم عقبتر باشه
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سرم رو تکون دادم..همه جا دوباره تاریک شد.. صدا: دست منو بگیر شهرزاد.. می ریم       

 ..ترعقن 

 من: کجا؟

 ..صدا: می ریم امل.. جایی که توش به دنیا اومدی

 ..معده ام پیچید.. داشتم از مالت تهوع خفه می شدم.. گفتم: نه.. نمی خوام برم

 ..صدا: بیا بریم.. من پیشتم

به روبروم نگاه کردم.. انارام داشتتت نگام می کرد..لبخندی زدم.. وقتی انارام پیشتتم بود  

کمتر می شد.. گاهی یادم می رفت که فرشته نگهبانم همیشه پیشمه و       ترسم خیلی خیلی 

ازم مواربت می کنه.. تا خواستتتتم چیزی بگم انارام ستتترش رو به عالمت نه تکون داد و  

 ..گفت: نگو من اینجام

صدای خنده بچه ها می اومد.. معده ام پیچید.. انارام      شتم..  چیزی نگفتم.. اروم قدم بردا

دم برمی داشتتتتم و من پام رو جای پاش می زاشتتتتم.. کم کم همه جا        جلوی من بود.. ق 

 روشن شد..صدا: شهرزاد االن کجایی؟

 ..به زور جلوی اشکام رو گرفتم.. گفتم: همون جای لعنتی

 صدا: اونجای لعنتی کجاست؟

 ..اشکام چکیدن.. گفتم: نمی دونم.. ولی از اینجا متنفرم

 صدا: می تونی بگی چطوریه؟

  ..طراف انداختم و گفتم: همه جا سرسبزه.. تو یه روستاییمنگاهی به ا

 ..رفتم جلوتر.. نگاهم به یه کلبه افتاد.. گفتم: اونجا خونه مونه

سریع رفتم به طرفن.. یه کلبه کهنه و قدیمی بود.. تقریبا می شد گفت ککیف.. هوا سرد   

به هم مالیدم که گرم بشتتتن.. خودم رو دیدم         که جلوی در   و مرطوب بود..دستتتتام رو 

شمم به       صورتم ریخته بود.. چ سری ککیف و موهای ژولیده که روی  چمباتمه زده..با رو

ماه گرفتگی قرمز رنگ پیشتتونیم خشتتک شتتد.. بیشتتتر گریه ام گرفت.. رد نگاهم رو    
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گرفتم و به بچه هایی که اون طرف بازی می کردن رستتتیدم.. لن ورچیدم... صتتتدا: چی          

 شده شهرزاد؟

 ..ای گفتم: منم می خوام برم باهاشون بازی کنمبا لحن بچگانه 

 ..صدا: خوب چرا نمیری؟

 ..من: نه.. منو می زنن.. اذیتم می کنن

 ..صدا: نه نترس.. برو جلو.. برو باهاشون بازی کنی

 ..من: نمی رم

 ..صدا: برو من مواربتم

  نمی اروم از جام بلند شتتدم و یواش یواش رفتم پین بچه ها.. ازشتتون می ترستتیدم ولی

تونستم بی خیاک بازی کردن بشم.. با فاصله ازشون ایستاده بودم.. دیگه می ترسیدم از         

شون        سوزه و منو به بازی شون ب اون جلوتر برم.. مظلومانه به بچه ها نگاه می کردم که دل

راه بدن..ولی اصتتال بهم توجه نمی کردن.. نگاهم به انارام که داشتتت بهم لبخند می زد..   

 "اینجه چیکار کنی ؟ "برداشتم که یکی از پسرها داد کشید: قدمی به جلو 

  "مره کا هادین "معصومانه گفتم: 

 "بور ...ته جا کا نکمی "پسر اومد جلو و محکم به عقن هلم داد و گفت: 

 با گریه از جام بلند شدم.. و برگشتم سرجام... صدا: شهرزاد داری گریه می کنی؟

 ..: نزاشتن من باهاشون بازی کنمدر مالی که هب هب می کردم گفتم

همچنان راه می رفتم و گریه می کردم.. گشتتنه ام بود.. به ستتمت یکی از خونه ها رفتم..  

زنی با چادر دور کمرش نشتتستتته بود و داشتتت توی تشتتت لباس می شتتستتت..یه دختر   

شت بازی می کرد..       سک پارچه این دا سن من هم نزدیک زن بود.. با عرو کوچولو هم 

مصتتار چوبی نیگاش کردم.. چشتتمم به عروستتک پارچه ای دختر بود.. صتتدا:   از پشتتت 

 شهرزاد.. االن کجایی؟

 ..من: خونه عمه توران
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 صدا: اونجا چیکار می کنی؟

 ..من: گرسنمه.. می خوام یه چیزی بخورم

از پشتتتت مصتتتار بیرون اومدم و رفتم تو میاط..زن ستتترش رو باال اورد و با دیدن من       

 و گفت: چیه ذلیل بَمِرد ... چیر ِ ا ِ شنی؟ اخماشو تو هم کشید

بب کردم..به دختر که عروستتک تو دستتت بود نگاه می کردم.. صتتدا: شتتهرزاد.. چی می  

 بینی؟

 ..دوباره هب هب کردم.. گفتم: اون عروسک منه

 صدا: عروسک تو؟

به اون دختره.. من عروستتتکم رو می         مه توران ازم گرفت.. داد  یه گفتم: اره.. ع با گر

 ..ام.. اون اقا خوبه بهم دادخو

 صدا: کدوم اقا خوبه؟

من: همون اقا خوبه دیگه.. با ماشتتین اومد.. این عروستتک رو داد بهم.. من عروستتکم رو 

 ...می خوام

 ..یهو براق شدم.. به سمت دختر خیز برداشتم و با مرص گفتم: بده.. عروسکم رو بده

نیگاش کردم.. دندونام رو روهم   عروسکو از دستن کشیدم.. دختر جییی کشید.. براق     

فشتتار دادم.. عروستتک رو می خواستتت ولی بهن نمی دادم.. یهو زنه به ستتمتم اومد و     

محکم زد به پشتم.. از شدت ضربه نفسم بند اومد.. یه ریز منو می زد..به زور گفتم: منو      

 ..می زنه.. منو می زنه

 ..صدا سریع گفت: دستتو بده به من.. زود باش

ز کردم..یهو همه جا سیاه شد.. نفس عمیقی کشیدم.. بدنم از شدت ضربه ها       دستمو درا 

 درد می کرد.. صدا گفت: االن کجایی؟

 ..من: همه جا تاریکه.. بریم از اینجا

 ..صدا: باشه میریم
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کم کم دوباره همه جا روشتتتن شتتتد... یه اتاق ترتمیز بود.. مکل هتل..خودم رو دیدم..که  

شیده بودم  شم می کرد.. یه مرد      روی تخت دراز ک شت نواز سرم بود و دا .. انارام باالی 

 ..پشت یکی از میزها نشسته بود و سرش تو یه ورق بزرت بود.. صدا: شهرزاد

 ..باز با لحن بچگونه گفتم: اون اقا مهربونه منو اورده اینجا

 صدا: دوستن داری؟

 ی؟سرم رو تکون دادم.. صدا گفت: چی شده که اومدی اونجا؟.. می دون

شیده بود.. عمه توران منو زد.. خیلی      ضیح دادم: اون دختره تکون نمی خورد.. دراز ک تو

 ..زد.. گریه می کرد.. بعد منو انداخت تو میاط.. همه تو میاط بودن

گریه ام گرفت.. گفتم: همه منو زدن.. داد می کشتتیدن و می زدن.. عمه توران می زد تو 

ن فرار کردم.. اقا مهربونه منو دید.. بیلم کرد..  ستترش.. دختره تکون نمی خورد.. بعد م

 .منو اورد اینجا.. نزاشت منو بزنن

 مردی که پشت میز بود سرش رو بلند کرد و بهم گفت: چیزی می خوری؟

جوابن رو ندادم.. نه اینکه ازش بترسم.. اون همراه اقا مهربونه اومد ولی خوب.. دوست  

در اتاق باز شتتتد و اقا مهربونه اومد تو.. موهاش        داشتتتتم اقا مهربونه بیاد.. همون لحظه     

 ..خیس بود.. سریع به سمت بخاری رفت و گفت: وای.. بیرون چه سرده

 مرد اولی گفت: چیکار کردی؟

 ..اقا مهربونه لبخندی زد و گفت: شناسنامه شو گرفتم

مرد اوک ستترش رو تکون داد.. اقا مهربونه ستترشتتو به طرفم چرخوند و گفت: ااا خانوم    

 خوشگله.. نخوابیدی؟

 ..مرد اوک: هیچی نخورده.. اصال مرف هم نزد.. فکر می کنم منتظر تو بود

سرم رو       ست.. بیلم کرد.. محکم..  ش س اقا مهربونه رو تخت ن ید و گفت: از این به ب.و.

 ..بعد می شی دختر خودم

 صدا گفت: اون اقا مهربونه باباته؟
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 ..گفتم: اره.. باباس

 ..د.. دستت رو بده.. بیا بریمصدا: خیلی خوب شهرزا

 ..همه جا تاریک شد.. خواستم برم که انارام دستم رو گرفت و گفت: باهام بیا

صدا دورتر و دورتر شد... دیگه نمی شنیدمن.. هوا تاریک بود.. یهو دیدم یه کلبه داره      

شه به زمین نزدیکتر بود    سوزه.. به باالی کلبه نگاه کردم.. ماه از همی . تمام  .تو اتین می 

سوختگی همه جارو پر کرده بود..       شتن می دویدن.. بوی تند  سایی دا بدنم می لرزید.. ک

سعی می کردن اتین رو خاموش کنن        ضجه یه زن می اومد.. یکی تو کلبه بود..  صدای 

ولی خیلی شدید بود.. نمی تونستم سر پا بایستم..تمام بدنم می لرزید. فکم داشت تکون       

یزی که می دیدم فکم داشتتت می خورد زمین.. انارام رو دیدم که می خورد.. از تصتتور چ

از اسمون اومد پایین.. دستاش رو تکون داد و بالفاصله شعله های اتین کمتر شدن.. یه      

مرد رفت داخل و چند لحظه بعد با جسد یه ادم برگشت... بوی گوشت سوخته پیچید تو     

سوخته بود..معده ام می پیچید.. دا  ستم..      دماغم..کامال  ستم بای شتم می مردم.. دیگه نتون

محکم خوردم زمین.. همه داد و فریاد می کردن.. نمی دونم چند لحظه گذشت.. همه جا   

سوخته بود.. انارام        شمم به اون ادم  شتن اتین رو خاموش می کردن.. چ تاریک بود.. دا

میدم  هرفت نزدیک جستتد..دستتتی بهن کشتتید.. می لرزیدم.. میخواستتتم باال بیارم.. نف  

چقدر گذشت که یهو صدای گریه یه نوزاد پیچید تو گوشم.. یکی از زنها داد کشید: بچه  

 ..اش به دنیا اومد... خدایا... بچه زنده اس

داشتم باال می اوردم.. صدای مردم ده پیچید تو گوشم... نه.. باز اون کلمه ..همه دارن می 

: نه.. بس کنید..بدتر تکون خوردم..  گن.. دستام رو گذاشتم رو گوشم.. نه... داد کشیدم     

 ..صدا تو سرم اکو می داد.. جیغ کشیدم: بسه.. بسه

انارم اومد کنارم.. دستتتم رو گرفت و کشتتید.. برای لحظه ای انگار نفستتم بند اومد..انگار  

  ..که از یه تونل تنگ و باریک بخوان ردم کنن.. یهو همه چی رها شد
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ی گفتم و چشتتمام رو باز کردم.. از بس نفس کم  با امستتاس ضتتربه هایی به صتتورتم هین

اورده بودم شروع کردم به سرفه کردن.. نگار نفس رامتی کشید.. رنگن عین گ  شده      

 ..بود.. نفس نفس می زدم.. نگار: وای شهرزاد.. تو منو کشتی

 دستم رو رو پیشونی سردم گذاشتم و گفتم: خودمم داشتم می مردم.. وای اون چی بود؟

ع برام یه لیوان اب اورد... نگاهی به ستتاعت انداختم.. تازه پنج شتتده بود.. اب نگار ستتری

 سرد مالم رو بهتر کرد.. گفتم: چی شد؟

شتم می        شدی.. دا سوندی.. یهو از کنترک خارج  سابی منو تر نگار: این چند دقیقه اخر م

 ..اوردمت بیرون.. یهو دوباره برگشتی

 ..ناکی دیدمسرم رو تکون دادم و گفتم: چیزای ومشت

 نگار: چی دیدی؟

گرمم بود.. خیلی.. از جام بلند شدم و رفتم پنجره رو باز کردم .. باد سرد به صورت گر      

م رو دیدم.. ماهی که نزدیک      ب.و.ستتتگرفته و عرق کرده ام می خورد... گفتم: دقیقا کا   

 ..زمینه... اتین.. همه جا تاریک بود

ت رو پیدا   ب.و.ستتتپس در واقع ریشتتته کا نگار داشتتتت با تعجن نگام می کرد.. گفت:      

 کردی؟

دستتتام رو روی ستترم گذاشتتتم و گفتم: وای نه... نگار خواهن می کنم.. دیگه اصتتال نمی  

 ..خوام بهن فکر کنم

 ..نگار باشه.. باشه عزیزم.. اصال ولن می کنیم.. می زاریمن برای یه وقت دیگه

 ..ای منو ببینی؟سرم رو تکون دادم.. نگار گفت: راستی.. می خوای عکسه

ستتترم رو بلند کردم.. چه زود بحخ رو عوچ کرد.. نگار: بزار برم لپ تاپم رو بیارم.. تو  

 ..هم بلند شو.. بلند شو برو صورتت رو بشور

به زور منو از جام بلند کرد و به طرف دستتتشتتویی هل داد.. پوفی کردم.. ولی اب ستترد  

ستی      شویی د ست شیدم.. هی  ردی از اون      کلی مالم رو جا اورد.. تو ایینه د شونیم ک به پی
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لکه نبود..یاد اون روزها افتادم.. چه لکه ومشتناکی بود..دست و صورتم رو خشک کردم  

 ..و از دستشویی اومدم بیرون.. نگار تو هاک نبود.. صداش زدم: نگار

 ..نگار: من تو اش زخونه ام

قهوه می  خسته نمیشید اینهمه رفتم تو اش زخونه.. بوی قهوه پیچیده بود تو خونه.. گفتم:

 خورید؟

 ..نگار: اوه شما ایرانی ها هم که همن چایی می خوردی

 ..پشت میز نشستم و گفتم: طوری می گی شما ایرانیها انگار خودت ایرانی نیستی

 ..نگار خندید و گفت: خوب من یه رگم فرانسویه

 با تعجن گفتم: جدی؟

ت: اوهوم.. مادرم فرانستتتویه.. البته خودم ایران     نگار دوتا فنجون از کابینت دراورد و گف     

 ..به دنیا اومدم

 من: خیلی خوب فارسی مرف می زنی؟

 ..نگار خندید و گفت: وقتی با یه تنبل خانی مکل رامبد اشنا بشی همه کاری یاد می گیری

خنتدیتدم.. نگتار فنجون قهوه رو جلوم گتذاشتتتتت و لتپ تتاپن رو بته ستتتمتت من         

افرتهاش و رامبد و پدرومادرش.. هر کدوم رو هم توضیح می  چرخوند..عکسهایی از مس  

داد که اینجا پاریس و دانشتتگاهشتتون و کال همه جا.. ولی فکرم پی اون چیزهایی بود که 

شونه        ستم رو روی  شت قیافه اش یادم می اومد.. د دیده بودم.. عمه توران.. تازه تازه دا

 ر: مالت خوبه؟ام کشیدم.. هنوز جای ضربه هاش درد می کرد.. نگا

 ..به صندلی تکیه دادم و گفتم: راستن همن ذهنم پین چیزاییه که دیدم

 ..نگار: باید راجع بهشون مرف بزنی.. باید اجازه بدی همه مجهوالتت مل بشه

 من: فکر می کنی چیزهای جالبی بود؟
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ها هی  وقت چیزهای جالن نیستن.. ولی این  ب.و.س نگار سرش رو تکون داد و گفت: کا 

ره هنوز باز نشتتده.. تو االن گره رو شتتناختی.. ولی اگه بازش نکنی که خودبه خود باز  گ

 ..نمیشه

 راس می گفت.. گفتم: باید چیکار کنم؟

نگار: با پدرومادرت مرف بزن.. ازشتتتون بخواه بهت بگن.. برو جایی که به دنیا اومدی..  

 .. از پدرومادری که تو رو به دنیا اوردن

 ..پدرومادرم نارامت بشنگفتم: دوست ندارم 

نگار: شتتهرزاد.. اینجوری بودن تو...ببیشتتتر زجرشتتون میده.. بزار این گره درونت مل   

 ..بشه

نگار انقدر برام مرف زد که مجاب شتتدم باهاشتتون مرف بزنم..مدود یه ستتاعت بعد از  

امی  پی خدامافظی کردم و از پله ها پایین اومدم.. همزمان نگاهی به موبایلم انداختم.. باز              

شته بود    شاهرخ.. نو .. و یه پیام دیگه از  "شهرزاد خواهن می کنم باهام تماس بگیر  "از 

سمت خونه رفتم.. تو راه همن            شدم و به  شینم  سوار ما سته بود..  شه..ازم کتاب خوا بنف

داشتتتتم فکر می کردم که چطوری با بابا مرف بزنم.. انقدر مرفا رو باال پاین کردم که           

س  شدم به خودم نگاه کردم.. چقدر با       نفهمیدم چطوری ر سور که  سان سوار ا یدم خونه... 

شد.. به طرف وامدمون        سانسور باز  شتم.. دینگ.. در ا اون دختر ژولیده و ککیف فرق دا

  ..رفتم و در روباز کردم

 در رو کوبیدم که یعنی اومدم.. مامان با صدای شادی گفت: شهرزاد تویی؟

 ..ه کلید اینجا رو داره.. گفتم: سالم مامانتو دلم گفتم اخه کی غیر من دیگ

 مامان با خنده گفت: سالم به روی ماهت.. خوش گذشت؟

 ..خوش گذشت؟.. گفتم: ممنون.. خوب بود

 ..مامان: بی مالی شهرزاد

 ..من: نه خوبم
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شت و گفت: مطمئن؟          شونیم گذا شو رو پی شد و اومد به طرفم.. دست مامان از جاش بلند 

 ..رنگت پریده

شتتمهای قهوه این نگاه کردم.. کنار چشتتمن چین و چروک خورده بود.. اینا رو تا  به چ

ماال ندیده بودم.. چقدر از اون روزی که دیده بودمن تیییر کرده بود.. یاد ضتتتربه های  

بامحبت بود جلوی این              مامان.. چقدر  نه منو می زد و  عمه توران افتادم.. چطور بیرمما

با خودخواهی هام اذیتن کرده بودم.. گفتم: اره      همه اذیتها و لجبازی های من..      چقدر 

 ...اره خوبم

شوندی.. برو     شماش بود گفت: متما خودتو خوب ن و مامان همونجوری که نگرانی تو چ

 ..لباسات رو عوچ کن تا من برات شیر داغ کنم

 در مالی که به طرف اتاق می رفتم گفتم: بابا کجاست؟

 ..مامان: تو کتابخونه

وچ کردم و رفتم تو کتابخونه.. بابا ستتترش رو کرده بود تو یه کتاب.. اروم        لباستتتامو ع 

 گفتم: بابا.. میشه بیام تو؟

 ..سرش رو باال اورد .. بابا دیدن من لبخندی زد و گفت: سالم دخترم.. بیا تو

وقتی رفتم تو بابا عینکن رو از چشتمن برداشتت و کمی کنار رفت تا پیشتن بشتینم..      

شتتد همین که نشتتستتتم دستتتام رو دور گردنن ملقه کنم.. بابا یه  همین مرکتن باعخ 

 ..لحظه از این مرکتم جا خورد ولی بیلم کرد و تو گوشم گفت: عزیز منی

دلم نمی خواستتت از بیلن بیام بیرون.. اغوشتتن امنترین جا بود..ولی وقتی اروم گفت   

ام رو باز گردنم شتتکستتت تازه فهمیدم چجوری گردنن رو فشتتار می دادم.. ملقه دستتت 

 .کردم ولی از بیلن نیومدم بیرون.. گفتم: بابا

 ..بابا: جان بابا

 خندیدم و گفتم: بهتون گفتم چقدر دوستتون دارم؟

 ..بابا لباشو جمع کرد و گفت: تو نگفتی ولی خیلی ها اینو بهم می گن
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بعد خندید.. خنده اش منم به خنده واال داشتتت.. بعد با محبت گفت: می دونی شتتهرزاد   

 وقتی اینجوری می خندی دنیام چقدر رنگی می شه؟

سک خرید.. همون      شمم که برام عرو بهن نگاه کردم.. همون اقا مهربونه اومد جلوی چ

اقایی که برای اولین بار به من گفت خانم خوشتتگله.. به منی که اونقدر ککیف و هی ی بود 

شتم.. به منی که همه تو ده ف     ناه  کر می کردن شومم پ و یه لکه ومشتناک رو پیشونیم دا

داد.. بهم گفت دخترم.. تا ماال هی  کس مکل بابا بامحبت نگام نکرده بود.. گفتم: بابا..               

 یه چیزی ب رسم راستن رو بهم می گید؟

 بابا: تو تا ماال از من دروغ شنیدی؟

 ..تو دلم گفتم عین دیالوت تو فیلمها.. لبخندی زدم و گفتم: نه

 ..بابا: خوب سوالت رو ب رس

ماال ستتر بزنگاه مونده بودم چطوری ستتوالم رو ب رستتم..اروم از بیلن اومدم بیرون. لبم  

 ..رو گاز گرفتم و سرم رو انداختم پایین.. بابا: شهرزاد.. من منتظرم

اب دهنم رو قورت دادم و با من من گفتم: بابا.. میشه.. میشه بگین... مامان بابای من چی  

 شدن؟

وت موند.. صدای شکستن چیزی توجه هر دومون رو جلن کرد..  بابا برای چند لحظه مبه

مامان جلوی در کتابخونه ایستاده بود.. لیوان شیر شکسته بود و شیر همه جا پخن شده        

بود.. متی رو شتتتلوارش هم پاچیده بود.. شتتتونه های مامان می لرزید و اشتتتکاش می           

 میون گریه اش گفت: می چکیدن..بابا سریع از جاش بلند شد و به طرفن رفت... مامان  

 ..دونستم.. می دونستم یه روزی می پرسه

بابا ستتعی می کرد مامان رو اروم کنه.. با لحن اطمینان بخشتتی می گفت: بیا فرشتتته ام..    

 .. ..بیا

اروم دستن رو گرفتت و درمالی که سعی می کرد مامان پاشو رو خرده شیشه ها نزاره       

 ..ی کرد نالید: مساماوردش داخل..مامان درمالی که نگام م



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

360 

 

بابا درمالی که دستتت مامان تو دستتتن بود اروم ولی محکم گفت عزیزدلم.. خودت می 

 ..گی باالخره یه روزی می پرسید.. این مقه شهرزاده بدونه

 ..مامان برگشت و به لیوان شکسته نگاه کرد و گفت: شکست

 ..بابا: االن من تمیزش می کنم

 ..سریع گفتم: من تمیز می کنم

رفتم تو الندری و سطل و تی و جارو رو اوردم و مشیوک تمیز کردن شدم.. مامان رو مبل    

نشسته بود و بابا داشت دستاشو می مالید و ارومن می کرد.. لعنت به من.. اصال فکرش        

شنوه واینجوری به هم می ریزه.. ای کاش نمی    رو هم نمی کردم که مامان مرفام رو می 

 ..ندری که بابا صدام زد: شهرزادگفتم.. تی رو بردم تو ال

 ..رفتم تو کتابخونه.. بابا: بیا بشین دخترم.. باهات مرف دارم

 

شه..         ستم نارامت با شونین رو می مالید.. نمی خوا شتم پی نگاهی به مامان انداختم که دا

 گفتم: بابا.. می خواید بمونه واسه یه وقت دیگه؟

 ..هم مل بشه.. بشین بابا: نه.. االن که مرفن شده بزار همینجا

 روبروی بابا نشستم.. مامان نگام نمی کرد.. بابا: از اوک برات تعریف می کنم

سطی           شدم.. دختر و شقن  شجو بودم که مادرت رو دیدم.. دیدم و عا شهد دان بابا:من م

ماج اقا نیشابوری کم کسی نبود.. اینکه من و مادرت چطور باهم ازدواج کردیم بماند....    

شهد یه کار      بماند چطور سالهای اوک زندگیمون خوب بود.. م ضی کردم..  ی ماج اقا رو را

اداری داشتتتم.. زندگیمون شتتاهانه نبود ولی عالی بود.. خوب به هرماک یه مهندس تازه   

کار بودم.. یه اب باریکه ای می اومد.. خوشتتتبخت بودیم.. گاهی تهران می اومدیم برای          

ه من و مادرت تصتتتمیم گرفتیم بچه دار بشتتتیم.. اما      دیدن هومن و پونه و بابام.. تا اینک      

نشتتتدمن زیاد تو قید و بندش نبودم..فرشتتتته هم نبود.. دوتامون پین هم خوشتتتبخت         

یه روز            یت می کرد...  مادرت رو خیلی اذ له زنکی  خا فای  یا مر بودیم..ولی خوب.. گو
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شته رو رامت کنم که هی  چی     ست بریم دکتر.. برای اینکه خیاک فر شته خوا صی    زفر خا

 ..نیست قبوک کردم.. رفتیم دکتر و ازماین دادیم... با جوابن دنیا کوبیده شد تو سرم

ست بابا             ستن رو رو د شار داد.. مامان د شو بهم ف ست و لبها شو ب شما بابا چند لحظه چ

گذاشت.. بابا دستشو گرفت.. انگار که دست مامان براش تسلی خاطر بود..می خواستم         

: مشتتتکل از من بود.. دکتر یه مرفایی زد..درمان و این مرفا...        چیزی بگم که بابا گفت    

ولی هرچقدر بیشتتتر جلو رفتیم کمتر نتیجه گرفتیم... اوال مخفی می کردیم.. ولی خوب..  

ماه همیشه پشت ابر نمی مونه.. فهمیدن.. زخم زبونا شروع شد.. فرشته زجر می کشید و  

شکل خودم از       شیدم.. م شتر زجر می ک شته رو  ولی من بی یه طرف.. زخم زبونایی که فر

سراغم.. بهم گفت خواهرشو طالق بدم    نارامت می کرد از یه طرف.. یه روز فرهاد اومد 

برم پی کارم.. از این مرفا.. ولی من عاشتتتب بودم.. عاشتتتب و خودخواه... نمی خواستتتتم       

ست            ستم از د شته زندگی من بود..چطور می تون شته، فر ست بدم.. فر شته رو از د   نفر

 ..بدم.. بد برزخی بود

بابا نفس عمیقی کشتتتید... بعد گفت: شتتتهرزاد.. فرشتتتته خیلی روح بزرگی داره.. خیلی  

بزرت.. من تمام این ستتی ستتالی که باهاش زندگی کردم شتترمنده بزرگوارین بودم...   

هی  وقت مشتتتکل منو به روم نیاورد..ستتتوخت ولی دم نزد. یه بارهم منو به خاطر اینکه  

 ..مادر بودن رو بچشه سرزنن نکردنزاشتم طعم 

 ..مامان نالید: چی می گی مسام

 ..بابا با محبت به سمت مامان برگشت و گفت: مگه دروغ می گم خانوم

رد پررنگ عشتتتب رو بین نگاههای مامان و بابا می دیدم.. بابا ادامه داد: برای اینکه از                

م..  رم رو تو مشهد وک کرد دست زخم زبونا رامت بشیم تصمیم گرفتیم بیایم تهران.. کا   

چندستتتالی تهران بودیم.. اینبار جدی تر دنباک کار درمان بودم .. ولی باالخره یه دکتر            

امریکایی اب پاکی ریخت رو دستتتتم که هر کاری کنم بی فایده اس.. ستتترمون رو گرم  

چیزای دیگه کردیم.. هومن رو فرستادم المان... پشت سرش پونه رفت پیشن.. گاهی       
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م مشتتهد و برمی گشتتتیم.. پدرم که از دنیا رفت بیشتتتر تنها شتتدیم..همون موقع  می رفتی

 ..بود که یه کار خوب بهم پیشنهاد شد..نزدیک امل.. یه پروژه سد سازی بود

بهم نگاه کرد.. می دونستتم داره کی رو میگه.. بابا: چون مدام نمی تونستتم بیام تهران و    

 ..مهربرگردم.. اونوقتا من بودم و مهندس زاد

با دهن باز به بابا نگاه کردم... مهندس زادمهر.. اره.. مردی که همن با بابا بود مهندس               

زادمهر بود.. چرا یادم نبود؟.. بابا نفس عمیقی کشتتید و گفت: تو یکی از اون بازدیدهای 

ستتتد بود که ماشتتتینمون خراب شتتتد.. مجبور شتتتدیم برای تعمیر بریم به یکی از اون       

 ... اونجا بود که تو رو دیدمروستاهای اطراف..

روستا اومد جلوی چشمم.. کم کم داشت خیلی چیزا یادم می اومد.. دلم داشت مالن می 

 ..رفت.. ولی به روی خودم نمی اوردم مبادا بابا منصرف بشه... باید تااخرش رو می رفتم

می  ها بازی نبابا: اوال زیاد اهمیت ندادم.. ولی وقتی دیدم یه گوشتتته کز می کنی و با بچه          

از   ..کنی کنجکاو شتتدم.. درواقع مشتتکلم باعخ شتتده بود رو همه بچه ها مستتاس بشتتم 

سیدم چرا بچه ها باهات بازی نمی کنن.. اونم      شینمون رو تعمیر می کرد پر مردی که ما

 ...همه چی رو بهم گفت

بود  همامان لبن رو گزید..چونه اش می لرزید.. بابا گفت: از اون به بعد فکر و ذکرم شد

تو... با خودم می گفتم خدایا.. چه مکمتیه که یکی مکل من.. نباید بچه داشتتته باشتته.. یه  

 ..بچه ای هم اینجوری باشه

 ..باصدای خشدار گفتم:مگه چی شده بود

 ..بابا چند لحظه سکوت کرد.. مامان اروم از جاش بلند شد و گفت: برم به غذا سر بزنم

 بابا: می خوای باهات بیام؟

 ..ان: نهمام

اروم از کتابخونه بیرون رفت و در رو بستتت..فهمیدم غذا رو بهانه کرده تا این چیزها رو 

 نشنوه.. بابا نفس بلندی کشید و گفت: مطمئنی می خوای بشنوی؟
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 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: باالخره که باید بدونم

ت بود نمی دونم پسرخاله بابا بابا: اون مرد مکانیک انگار یکی از فامیالتون بود.. اقا نقی.. 

یا پستتر دایین.. یه همچنین چیزی.. می گفت.. مادرت تو رو مامله بوده یه شتتن پدرت 

واسه ماهیگیری میره دریا.. انگار گیر طوفان می افتن...قایب پدرت برمی گرده.. دونفری  

  ...دیگه که تو اون قایب بودن نجات پیدا می کنن ولی.. ولی پدرت غرق میشه

شتم.. نه می      لبم صال مسی دا رو گزیدم.. پدر بیچاره ام.. پدری که نه دیده بودمن.. نه ا

دونستتم کیه..به بابا نگاه کردم.. امستاس می کردم اضتطراب داره.. منتظر بقیه مرفاش     

بودم.. بابا که دید منتظرم با صدای اهسته ای ادامه داد: بعد از مرت پدرت مادرت خیلی    

می خوره.. با هیشکی مرف نمی زنه.. تا اینکه یه شن... نزدیک    گوشه گیر میشه.. غصه    

 ...تولد تو بوده.. که یهو می زنه به سرش... در کلبه شون رو قفل می کنه و اتین می زنه

بابا ستتکوت کرد و منتظر عکس العمل من شتتد ولی من همن منظره اون شتتن جلوی     

سوخته..یه کلبه تو اتین.. ماهی      شت  شمم بود.. بوی گو که نزدیک زمین بود.. رعد و  چ

برق.. اتین.. زنی که جیغ می کشتتتید.. بابا که دید هیچی نمی گم ادامه داد: مادرت به            

 ..خاطر سوختگی شدید از دنیا رفت ولی... ولی تو به دنیا اومدی

 اب دهنم رو به سختی قورت دادم و گفتم: مادرم.. وقتی به دنیا اومد... مرده بود؟

شده بود.. بابا گفت: مردم ده     بابا دیگه بهم نگا سکوتن بین از مد طوالنی  ه نمی کرد.. 

 ...می گفتن نحسی که با اومدنت... هم پدرت مرد هم مادرت

 "مرده زاد"صدای خشدار بابا رو شنیدم که گفت: مردم صدات می زدن 

یده شتتتده بود تو        گه نتونستتتتم جلوی خودم رو بگیرم.. مقیقت تلخ زندگی من کوب دی

هام می دیدم و دعا می کردم همه اش خواب  ب.و.ستتهمون چیزهایی که تو کاصتتورتم.. 

باشه مقیقت داشت.. تمام چیزهایی که همیشه فکر میکردم شاید واقعیت نداشته باشن         

االن به وضتتوح مقیقت داشتتتنن رو می دیدم.. اشتتکام چکیدن.. شتتروع کردم به گریه   

شد.. بابا سرم رو در اغوش کشید       کردن.. اوک بی صدا بود ولی کم کم به هب هب تبدیل 
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ه کرد.. صداش پر از بیض بود: گریه نکن عزیزم... نگاه کن.. تو  ب.و.س و سرم رو غرق  

 ..االن شهرزاد منی.. دختر منی..شهرزاد ما شدی

 تو گریه گفتم: بابا.. من شومم؟

ن  ک بابا ستتریع گفت: نه.. کی گفته؟.. یه مشتتت ادم خرافاتی؟.. نگاه کن شتتهرزاد.. نگاه  

ببین چقدر دنیای منو فرشتتتته رو رنگی کردی.. ببین از وقتی که تو اومدی چقدر زندگی  

 ..ما فرق کرده

 ..گفتم: من اذیتتون می کنم

 ..یدم و گفت: نه گلم.. تو اذیتمون نمی کنی.. هیچوقتب.و.سبابا 

سمت پ       شد و رفت ق شدم..کمی بعد بابا از جاش بلند  شم کرد تا اروم  یین  ابابا انقدر نواز

کمد رو باز کرد.. یه گاوصتتتندوق کوچیک اونجا بود.. کلیدش فقط دستتتت خودش بود..  

بازش کرد و یه پوشتته بیرون اورد و گذاشتتت جلوم.. بهن نگاه کردم و گفتم: بابا .. این 

 چیه؟

سنامه         شنا سمتم و گفت: این  شه رو باز کرد و یه دفترچه قرمز کهنه رو گرفت به  بابا پو

 ...ته

سنام    شنا شتم.. بابا ادامه داد: گویا یه خاله     به  شدم.. قدرت اینکه بگیرمن رو ندا ه خیره 

داشت.. کروالک بود.. اون برات شناسنامه می گیره... اسمی رو روت می زاره که مادرت      

 ...می خواسته روت بزاره

سمم            شمم به ا سنامه رو ازش گرفتم و اروم الش رو باز کردم.. چ شنا ستای لرزون  با د

شد..   سمیه که از اوک رو      خشک  صدای انارام تو گوشم پیچید.. این ا دهنم تلخ تلخ بود.. 

 .."شوار "تو بوده.... این اسمیه که مادرت روت گذاشت...

 اروم گفتم: شوار؟

 ..بابا لبخندی زد و گفت: اره.. مادر با سلیقه ای داشتی.. معنی قشنگی داره

 ..وقتی دید منتظرم گفت: یعنی باران
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تی باال می اومد... دختر باران.. که از اتین بیرون میاد... پوزخندی زدم..  نفستتتم به ستتتخ

به             یده بود..اروم تکیه دادم و  ته کشتتت مام انرژیم  گه مطمئن شتتتده بودم تیرتام... ت دی

  ...کاغذهایی که روی میز بود نگاه کردم.. بابا: اینا هم بقیه مدارکه

نبود.. انگار اعصتتابم فلج شتتده بود..   تکیه دادم و چشتتمام رو بستتتم.. هی  مستتی تو بدنم

دست بابا کشیده شد رو بازوم...بابا: شهرزاد جان.. یه وقت فکر نکنی من می خواستم به      

 .روت بیارم.. یا نارامتت کنم

 ..دهنم خشک شده بود.. زیرلن گفتم: پس من مرومزاده نیستم

 اخم بابا از هم باز شد و با تعجن گفت: چی؟

 و گفتم: من پدر و مادر داشتم.. اره؟چشمام رو باز کردم 

 اخمهای بابا رفت تو هم و گفت: اینا رو کی بهت گفته؟

دوباره خزیدم تو بیل بابا... دیگه مگه فرقی داشتتتت؟ تو بیل بهترین بابای دنیا.. اروم               

 ...گفتم: بابا.. خیلی دوستتون دارم... خیلییی

  ..باال و پایین می رفت خودم رو بیشتر بهن فشار دادم.. دست بابا رو موهام

ساعتم       ساعتم رو بردارم.. وقتی  مقنعه ام رو مرتن کردم و کشوی میزم رو باز کردم که 

رو برمی داشتتتم یه چیزی از تو کشتتو افتاد بیرون.. نگاه کردم.. همون مهره بود.. برش  

 داشتم.. تا خواستم بزارمن سر جاش دست انارام اومد جلو.. گفتم: چی شده؟

 ..اینو قایم کنانارام: 

 ..گفتم: چرا؟

 ...انارام: من نمی دونم.. ولی باید قایم کنی.. نباید اینجا باشه.. بده به یه ادم مطمئن

گذاشتمن تو جین کوچولوی کوله پشتیم.. همزمان غر زدم: اخه تو چه فرشته نگهبانی     

 هستی.. اینهمه بال سرم اومد.. جلوی کدومشون رو گرفتی؟

 ..ت: شوار.. فکر می کنی کی تو رو سر راه پدرت قرار دادانارام با رنجن گف

 گفتم: اگه اینجوریه چرا جلوی اتفاقاتی که قراره بیفته رو نمی گیری؟
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 انارام با شگفتی گفت: من از کجا بدونم قراره چه اتفاقی بیفته؟

 گفتم: یعنی واقعا نمی دونی؟

حدودی دارم... تنها کسی که از اینده  انارام: نه.. من یه فرشته ام.. قبال هم گفتم.. قدرت م

خبر داره پرودگاره.. نه من... من تنها کارهایی رو انجام میدم که اجازه اش به من داده             

 ...شده

ست خودش.. بزار        س ار د شوار.. خودت رو ب شیدم... انارام با مهربونی گفت:  اه بلندی ک

اون بخواد.. همه کارها رو     اون ازت نگهداری کنه.. اون خداوند استتتمانها و زمینه.. اگر        

 ..درست می کنه... به خودش توکل کن که قدرت الیتناهی داره

 چشمام رو بستم و گفتم: انارام.. تا ماال باهاش مرف زدی؟

انارام لبخندی زد و درمالی که داشتتتت محو می شتتتد گفت: پروردگار با همه مرف می          

 ..زنه.. فقط شماها گوش نمی کنید

داشتم وپیچیدم دور گردنم.. از اتاق رفتم بیرون.. بابا رو دیدم که از   و رفت.. شالم رو بر 

 اش زخونه اومد دستن یه لیوان شیر بود.. منو که دید گفت: صبح به خیر .. داری میری؟

  ..گفتم: بله

 به در اتاقشون نگاه کردم و گفتم: مامان مالشون خوبه؟

 ورده.. صبحونه نمی خوری؟بابا لبخندی زد و گفت: اره.. بهتره.. متما سرما خ

 من: میل ندارم.. میخواید بمونم خونه ازشون مواربت کنم؟

 ..بابا: نه عزیزم تو برو.. من خونه هستم

 ..اروم به سمت اتاق رفتم و در زدم.. مامان: بله

در اتاق رو باز کردم و رفتم تو.. چشتتمای مامان قرمز شتتده بود.. تو دلم لعنتی فرستتتادم  

ه بودم... مامان دیشتتتن فهمید من برادرش رو دیدم.. هرچند به زور        که اینجوری کرد 

قانعشتتون کردم که بهن زنگ نزنن ولی باز مامان نارامت بود.. اروم جلو رفتم و گفتم:   

 مامان.. خوبید؟
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 ..مامان لبخندی زد و گفت: خوبم عزیزم

وام که خکنار تختن نشستم .. دستن رو گرفتم تو دستم و گفتم: مامان .. معذرت می      

 ..باعخ شدم انقدر نارامت بشید

 ..مامان لبخندی زد.. دست دیگه اش رو رو گونه ام کشید و گفت: عزیزدلمی

ستن رو   س د شد زود برمی      ب.و. شگاه که تموم  سترامت کنید.. دان یدم و گفتم: خوب ا

 ..گردم خونه

  .ونمامان اغوشن رو برام باز کرد و چند لحظه بیلن کردم.. از اتاق اومدم بیر

 ...من: اگه چیزی الزم بود زنگ بزنید سر راهم بخرم

 بابا: کالست ساعت چند تموم میشه؟

 ..من: یک

 ..بابا: باشه..موارن خودت باش

شدم پین خودم فکر              سور که  سان سوار ا شیدم و از درخونه رفتم بیرون.. شام رو پو کف

ودن فقط بنفشتتته و  میکردم مهره رو به کی بدم؟.. ادمهای قابل اعتمادی که دوروبرم ب        

اممد بود... و نگار.. نگار از بزرگترین راز زندگی من خبر داشتتت.. و البته شتتاهرخ..ولی  

ستم چرا       ستم چرا نمی تونم بهشون اعتماد کنم.. نه اینکه اعتماد نکنم.. نمی دون نمی دون

شینم            سمت ما شدم و به  شه.. وارد پارکینگ  امساس می کردم بهتره مهره پیششون نبا

. ماشتتتینی از کنارم رد شتتتد و برام بوق زد.. نگاش کردم.. روزبه بود.. جرقه ای تو رفتم.

 ..ذهنم زد.. سریع صداش زدم: روزبه.. روزبه

ماشینن ایستاد و شیشه رو داد پایین..با قیافه شوخ و شنگ گفت: به به.. سالم خانم کم          

 ..پیدا

 با لبخند گفتم:سالم روزبه.. خوبی؟.. همه خوبن؟

 ..منون.. تو چطوری؟ ماشین داری؟ برسونمتروزبه: م

 من: قربونت.. ماشین هست.. روزبه.. می تونم یه خواهشی ازت بکنم؟



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

368 

 

 ..روزبه: البته بگو

امساس کردم من نیستم که دارم مرف می زنم.. یکی دیگه بود...انارام بود..دستم رو به    

 نگه داری؟ سمت کیفم بردم و مهره رو بیرون اوردم و گفتم: میشه اینو برام

 ..روزبه مهره رو گرفت و گفت: این چیه؟

من: یه مهره اس.. فقط روزبه.. خواهشتتا به هی  کس به هی  کس.. به هی  کس نگو اینو  

من بهت دادم.. اصال.. باشه؟ متی به مامان و بابا هم نگو.. دم دست هم نزارش.. یه جایی     

 ..قایمن کن

  اال؟روزبه با شک نیگام کرد و گفت: مگه چیه م

  ..من: نمی تونم توضیح بدم.. یعنی.. چطور بگم.. توضیحن یه خرده سخته

چشتتتمای روزبه پر از ستتتواک بود..من: یه چیز دیگه.. هروقت دیدی این مهره ها دوتا            

 ..شدن.. بدش به بنفشه.. دوستم.. می شناسین که

هره ایه که خود  روزبه واقعا اینبار یه جوری نیگام می کرد.. گفت: دوتا شتتدن.. این چه م

 به خود دوتا میشه؟

 ..گفتم: قوک میدی؟.. تورو خدا ن رس.. فقط قوک بده

 ..روزبه نچی کرد و گفت: باشه.. قوک میدم

 ..لبخندی زدم و گفتم: روزبه.. یادت نره.. قوک دادی

شگاه و          شدم و به راه افتادم...رسیدم به دان شینم  سوار ما روزبه خدامافظی کرد و رفت.. 

وشتتته خلوت پارکینگ پارک کردم.. از ماشتتتین پیاده شتتتدم و قفلن کردم.. تا        تو یه گ 

 ..خواستم به سمت دانشکده برم صدایی سرجام میخکوبم کرد: خانم بهشتیان

 ..برگشتم برزین بود.. گفتم: بله

مکل همیشه سرتاپا مشکی به سمتم اومد.. چشماش برق عجیبی داشت.. از چشماش می         

 ..من بیایدترسیدم.. گفت: باید با 

 اخمی کردم و گفتم: برای چی؟
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 ..برزین: شما به اتهام قتل امیررضا جوادی بازداشت هستید خانم

 ..جا خوردم..با دهن باز گفتم: قتل؟من... من کاری نکردم

 ..برزین کامال خشک و رسمی گفت: همه چیز مشخص میشه خانم

ستم باهاش قدمی بردارم انگار یه چیزی به دلم برات  شد..نمی دونم انارام بود یا   تا خوا

 خود خدا.. گفتم: مکمتون کجاست؟

 ابروی برزین باال رفت و گفت: مکم؟

 ..من: بله .. برای بازداشت من باید مکم داشته باشید

 ..برزین لبخند کجی زد و گفت: ایناهاش

یهو از پشت سر یکی منو گرفت.. تا خواستم داد بکشم دستمالی اومد جلوی دهنم.. نمی       

استم نفس بکشم.. تقال کردم.. سعی می کردم داد بکشم ولی محکم منو گرفته بود و      خو

وک نمی کرد.. داشتم خفه می شدم.. کم کم نفس سردی تو ریه هام پیچید و دیگه چیزی  

 ..نفهیدم

اروم چشتتتمام رو باز کردم.. همه جا تار بود.. صتتتداهای نامفهومی به گوشتتتم می خورد..  

شتم    شدیدی دا شت پرده نگاه می کردم..امساس می    مالت تهوع  .. انگار به همه جا از پ

تن وزن داره.. دوباره چشمام رو رو هم گذاشتم.. میزم کار نمی کرد..می   10کردم سرم 

خواستم چیزی بگم ولی هی  صدایی از دهنم بیرون نیومد.. گلوم می سوخت..چند دقیقه  

ال می اومد.. بدنم مس نداشت..   بعد امساس کردم تو هوا معلب شدم.. معده ام داشت با   

فکر می کردم االنه که از اوج استتمون بیفتم زمین ولی نمی تونستتتم کاری بکنم.. تو دلم   

 ...گفتم خدایا کمکم کن

انگار منو گذاشتن زمین.. صدایی نمی اومد.. چشمام رو باز کردم.. همه جا تار بود..سعی       

داشتتت همه چی روشتتن می شتتد..    کردم به خودم تکونی بدم ولی نمی تونستتتم.. کم کم

ستم چرخیدم.. معده         سمت را سنگین بود..به زور به  سرم همچنان  چشمام درد میکرد.. 

شتم.. دستم رو روی معده         شم.. تعادک ندا سعی کردم از جام بلند ب ام داشت می ترکید..
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ام گذاشتم و فشار دادم تا از سوزشن کم بشه.. هی  درکی از اطرافم نداشتم..نفسهای           

ندی می کشیدم ولی انگار هی  اکسیژنی تو ریه هام نمی رفت... واقعا داشتم می مردم..  بل

اتاقی که توش بودم نیمه تاریک بود.. خودمو به لبه تخت کشتتتوندم.. در باز شتتتد و یه              

صورتن رو      ستاده بود..  صورتم.. مرد بلند قدی تو چهارچوب در ای باریکه نور خورد تو 

شمم رو زد.. دوباره      نمی دیدم.. عب زدم...مرد  شن کرد.. نور چ ست برد و چراغ رو رو د

 ..عب زدم.. مرد با عصبانیت گفت: ککیف کاری بکنی من می دونم و تو

سرم گیج رفت و        سعی کردم پایین بیام.. ولی  ستم رو به میله فرفورزه تخت گرفتم و  د

 خوردم زمین.. مرد دوباره با مرص گفت: نمی تونی یه جا بشینی؟

 دهنم رو باز کردم و گفتم: ما...ک..م... بد..هبه زور 

یه از کمرم گرفت و           نان بار اب تلخی اومد تو دهنم..تو کستتتری از  باره عب زدم.. این دو

بلندم کرد..انقدر سریع اتفاق افتاد که نتونستم چیزی بگم.. تنها چیزی که دیدم سفیدی     

ی صتتتفرا تا معده تا دهنم رو توالت فرنگی بود... هر چی که خورده بودم باال اوردم.. تلخ   

شتم می لرزیدم..          سردم بود.. دا شده بود..  سوزوند.. نفس نفس می زدم..انرژیم تموم 

 مرد: پاشو دیگه.. تا اخر می خوای همینجا بشینی؟

به زور خودم رو از دستشویی باال کشیدم و صورتم رو شستم... داشتم از ماک می رفتم..          

شویی     ست شیده       مرد همون جوری منو از د شتم راه برم.. رو زمین ک شید بیرون.. نا ندا ک

می شتتدم.. منو انداخت رو تخت.. از برخورد بدنم با تخت صتتدای ناله ام بلند شتتد.. چند  

لحظه بعد سوزشی رو دستم امساس کردم.. دوباره امساس سبکی.. چشمام رو هم افتاد    

 ...و خوابم برد

* 

شمام رو اروم باز کردم و طاق باز رو یه ت  شمم     چ شیده بودم.. همونجوری چ خت دراز ک

رو دور اتاق چرخوندم.. یه اتاق متوستتتط بود.. تقریبا هم اندازه اتاق خودم.. با یه تخت             

ست تخت پنجره های قدی بود که بیرونن        سمت را شت..  دونفره که لحاف گلداری دا
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اق..  وسط اتنرده های کشویی داشت..پرده ها کنار زده شده بودن و نور افتاب افتاده بود 

بلند شدم و نشستم رو تخت..مقنعه سرم نبود.. موهام دورم ریخته بود ولی هنوز مانتوم       

تنم بود..یاد مامان و بابام افتادم.. ترس برم اشتتتته بود.. اینجا کجا بود؟.. کی منو اورده            

پایین               هام قتل.. اروم از تخت  یادم اومد برزین بود.. گفت ات که  اینجا؟.. اخرین چیزی 

تا چشتتتم کار می کرد               او باغ..  یه جایی مکل  مدم و رفتم کنار پنجره.. اینجا کجا بود؟.. 

درختای لخت بود.. هی  کس رو نمی دیدم....ستتعی کردم پنجره رو باز کنم ولی نشتتد..   

البته اگه باز می شتتتد هم با وجود نرده های ضتتتد ستتترقت بیرون رفتن غیرممکن بود..       

یض بود.. خدایا.. از فکر اینکه االن از نگرانی دارن     داشتتتتم از ترس می مردم.. مامان مر  

چیکار می کنن داشتتتم دیوانه می شتتدم.. برگشتتتم تو اتاق.. دوتا در بود.. به ستتمت اولی  

سرکی         شد.. اروم  شویی بود.. در دوم رو باز کردم.. باز  ست رفت و بازش کردم.. مموم د

وم به سمت راه پله رفتم.. صدای    به بیرون کشیدم.. از طبقه پایین صداهایی می اومد.. ار  

تلویزیون بود.. یه شتتبکه خارجی..صتتدای دیگه ای نمی اومد.. برگشتتتم و به عقن نگاه    

کردم..ستته تا اتاق بود و یه نشتتیمن کوچیک... نمی دونستتتم برم طبقه پایین یا نه.. ولی    

زید..  می لرگرستتنگی مجبورم کرد پام رو رو اولین پله بزارم.. اروم رفتم پایین.. زانوهام 

نمی دونستم از گرسنگیه یا از ترس.. وسط راه پله ایستادم و به سالن نگاه کردم... هی        

کس توش نبود.. تلویزیون برای خودش داشتتتت می گفت..یه ستتتالن بزرت بود با چند  

دستتتت مبل و رامتی.. به اطراف نگاه کردم.. تا پام رو روی پله اخر گذاشتتتتم صتتتدای           

 ..ندفریادی منو از جام پرو

 مرد: اینجا چیکار می کنی؟

از ترس برگشتتتم عقن و بهن نگاه کردم... یه پستتر بود مدود بیستتت و پنج ستتاله..قد   

ست       شت.. چیزی که نظرم رو جلن کرد.. زیبایین بود.. در شونه های ورزیده دا بلند و

مکل اینکه یه مدک مرفه ای جلوم ایستاده باشه.. چشمهای گربه این رو بهم دوخته بود.    
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صدای بلندتری گفت: کری؟.. می گم چرا از       شلوار جین تنن بود.. با  سرمه ای و  پلیور 

 ..اتاقت اومدی بیرون

 ...بیکم گرفت.. گفتم: گرسنمه

چشتتماشتتو ریز کرد.. تا خواستتت چیزی بگه در ویال باز شتتد... هر دومون به ستتمت در   

فم  مه گرسنگی و ضع  برگشتیم.. برزین اومد تو.. با دیدنن چشمام گرد شد.. یه لحظه ه   

 ...یادم رفت.. به سمتن خیز برداشتم و داد زدم: اشیاک ککافت

ولی قبل از اینکه بهن برستم پستره از پشتت منو گرفت تو بیلن.. انقدر محکم گرفت     

شا ببینم چکار می خواد         شکنه.. برزین: ولن کن پا ستخونام می  که امساس کردم االن ا

 ..بکنه

 رو زمین.. اخی گفتم.. برزین: خوب؟ پاشا یهو ولم کرد.. پرت شدم

 با اخم نگاش کردم و گفتم: واسه چی منو اوردی اینجا؟

 ..برزین ابروشو داد باال و گفت: اونو بعدا می فهمی

از جام بلند شتتدم و عصتتبی داد کشتتیدم: ککافت.. این ادم دزدیه.. به استتم پلیس بهمون   

 ..کنهنزدیک شدی..صبر بابام پیدات کنه.. پوست از سرت می

برزین پوزخندی زد و گفت: کدوم بابات؟ اونی که کف دریاس؟ یا اونی که فکر می کنه            

 فرار کردی؟

شد و گفتم: فرار کردم؟ فکر کردی پدر من اممقه؟ بابام بهم اعتماد داره..      چشمام گرد 

 ..می دونه از این کارای بچگونه انجام نمی دم

دت بهشتتون می گی فرار کردی.. خوب  برزین با مستتخره بازی گفت: نه.. ولی وقتی خو

 ..معلومه باور می کنه.. اون بهت اعتماد داره

 ..جمله اخرش رو خیلی مسخره گفت.. بعد رو به پسر کرد و گفت: نشونن بده

پسر دست تو جین عقن شلوارش کرد و موبایلن رو بیرون اورد.. چند لحظه بعد فایلی  

ز موند.. امکان نداشت.. صدای خودم بود..:    رو پلی کرد.. از چیزی که می شنیدم دهنم با 
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مامان... بابا.. ستتالم... راستتتن... می خوام بهتون ..بگم... من االن همه چی رو می دونم...  

شنیدید... باید       ستن دیشن خیلی فکر کردم.. خیلی زیاد... من باید برم... اره درست  را

تتون می کنه ولی برام اصتتتال مهم   برم.. برم تا خودم رو پیدا کنم... می دونم رفتنم نارام   

ستم...      ست... چیزی برام مهمه االن خودمم.. فقط خودم.. من دختر نمک به مرومی نی نی

یه روزی برمیگردم و تمام زمماتتون رو جبران می کنم... خواهن می کنم دنبالم نیاید...  

ه ی برم.. ن چون پیدام نمی کنید.. نمی خوام دینی به گردن من باشتتته...هیچی با خودم نم     

 ..پوک.. نه لباس نه هیچی... موارن خودتون باشید.. شهرزاد

شا: من جای       شد.. من چنین چیزی نگفته بودم..پا شت مالن می رفت.. باورم نمی  دلم دا

 ..مسام بودم.. دیگه اسمتم نمی اوردم

 ...به سختی گفتم: چطور ممکنه؟ این من نیستم

 ...شهرزادبرزین پوزخندی زد و گفت: همه چی ممکنه 

 ..بعد به پسر اشاره کرد و گفت: وقتی یه نابیه تمام عیار داشته باشی

چشتتمام رو پستتر نابت موند که داشتتت فاتحانه نگام می کرد.. دیگه نتونستتتم ستتر پا      

بایستم.. نشستم رو زمین.. گرسنگی از یه طرف...فشار عصبی هم از یه طرف بهم فشار          

 ن من چی می خواید؟ چرا ولم نمی کنید؟می اورد.. بیکم گرفت و گفتم: از جو

برزین به ستتتمت مبل رفت و گفت: پاشتتتا.. یه چیزی بده بخوره.. بعد برش گردون تو           

 ..اتاق

 ..پاشا به سمتم اومد و بازوم رو گرفت. داد کشیدم: بهم دست نزن

کار              مت می کردم ولی  قاو نداشتتتتم..م عا زوری  قابلن واق نداد.. در م یت  ولی بهم اهم

می کرد.. داد می کشیدم ولی اصال اهمیتی نمی داد.. منو کشون کشون برد تو     خودش رو 

اشتت زخونه و محکم رو صتتندلی کوبید.. دستتتم به لبه میزخورد و اخم رو دراورد.. پاشتتا    

اینبار خونسردتر گفت: من جات بودم گلوم رو خراش نمی دادم.. اینجا کسی صدات رو    

 ..فکرشو می کنه نمیشنوه.. خیلی پرت تر از اونچیزیه که
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در یخچاک رو باز کرد و کره و مربا رو از توش دراورد.. یه بستتتته نون هم کوبید جلوم و  

 ..گفت: بخور

یه لیوان از تو کابینت بیرون اورد و برام شتتتیر ریخت و از اشتتت زخونه بیرون رفت..به          

 ..چیزایی که جلوم بود خیره شدم.. تو دلم گفتم: مامان.. مامان کجایی؟.. بابا

شید.. پین خودش چه فکری میکنه؟..       شتم تیر ک شنوه پ از فکر اینکه بابا اون فایل رو ب

نمی گه این دختر چقدر نمک به مروم بود.. اشتتتکام جاری شتتتدن... خدایا.. کمکم کن..  

 ..کمکم کن.. صدایی تو دلم پیچید: شهرزاد.. یه چیزی بخور

ز.. رومو برگردوندم و هیچی نگفتم.. انارام  سرم رو اوردم باال .. انارام ایستاده بود کنار می

 ..گفت: باشکم خالی که نمی تونی کاری بکنی

 راس می گفت.. دستم رو به سمت نون بردم و گفتم: از ماک مامانم خبر داری؟

 انارام سرش رو تکون داد.. گفتم: می تونی خبر بگیری؟

 ..انارام: نه.. من علم غین ندارم

می کنی؟.. می گی ازم محافظت می کنی ولی هی  کاری     با مرص گفتم: پس چه غلطی   

به چه                  ندارم..  بام خبر بگیر می گی علم غین  با مان و  ما انجام نمیدی.. می گم از ماک 

 دردی می خوری؟

  ..انارام فقط نگام کرد.. پوفی کردم و گفتم: کمکم کن انارام

ازش بخواه کمکت    انارام نگاه دلستتتوزانه ای به من انداخت و گفت: از خودش بخواه..        

شوار.. از لطفن ناامید       شو  شه.. ناامید ن کنه..اگه اون بخواد همه چی خود به خود جور می

 ..نشو

شتم... انارام راس می      شد.. نفس عمیقی کشیدم و تکه ای از نون رو بردا و بعد ارام محو 

  نیگفت.. اروم تو دلم گفتم: خدایا.. خودم رو دست خودت می س ارم.. خودت که می دو  

 ..چقدر می ترسم.. خودت نجاتم بده.. خدایا.. پدر ومادرم.. خدایا.. خودت کمکشون کن
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به زور چند لقمه خوردم..ولی لقمه تو گلوم گیر می کرد.. مامان از جلوی چشتتتمام کنار           

نمی رفت... االن چه مالی داشتتتت؟..در مالی که شتتتیرم رو می خوردم نگاهی به اطراف         

ش زخونه فقط د  شده بود.. انگار      انداختم..ا ضعفم کم  شت.. کمی از  وتا پنجره کوچیک دا

شیدم.. دیوار کاذب دومتری که از         سرک ک ش زخونه  شت کار میکرد.. اروم از ا میزم دا

کنار اش زخونه کشیده شده بود اجازه نمی داد کسایی که تو ویال هستن داخل اش زخونه        

باز کرد    م.. برای رد شتتتدن خیلی کوچیک    رو ببینن.. اروم رفتم رو کابینت و پنجره رو 

به بیرون           کار می کردم .. ستتترکی  ها رو چی یک هم نبود.. نرده  که کوچ بود.. گیریم 

کشتتیدم.. باغ خالی خالی بود.. هیچی نبود جز درخت.. اونطرفترمی تونستتتم رد جاده ای  

  رو ببینم... راه نجات من اون بود.. فقط باید خودم رو می رستتتوندم بهن.. از رو کابینت      

پایین اومدم..شتتتیرم رو تموم کردم و از اشتتت زخونه اومدم بیرون.. خونه به شتتتکل یه           

مستتتطیل بزرت بود.. متما مهندس معمار جالبی داشتتته.. چون فقط از اشتتکاک هندستتی  

استتتفاده شتتده بود.. انگار همه جارو خط کن گذاشتتته بودن..به ستتمت چپ چرخیدم...   

شا رو دیدم که رو میز  سته بود..بدون        برزین نبود ولی پا ش شت لپ تاپن ن غذاخوری پ

 ..اینکه مرفی بزنم یا متی نیگام کنه گفت: برگرد تو اتاقت

 گفتم: برنگردم چی میشه؟

 ..پاشا همونجوری گفت: موصله مو سر بردی

تا خواستتتم مرفی بزنم ستتریع از جاش بلند شتتد و اومدم به ستتمتم.. از ترس یه قدم به  

دم کردم ولی پاشتتا بدون توجه از کمرم گرفت و  عقن رفتم و دستتت راستتتمو ستت ر خو 

 ..بلندم کرد.. شروع کردم به تقال کردن و داد کشیدم: ولم کن

جیغ کشتتیدم ولی بدون توجه به ستتمت پله ها رفت..ستترم رو به ستتمت بازوش بردم و    

محکم بازوشتتو گازش گرفتم.. دادی کشتتید و پرتم کرد.. محکم به مبل خوردم و افتادم  

 ..شید: ومشی عوضی.. چه غلطی می کنیزمین.. داد ک
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سه ولی       شدم و به طرف در دویدم.. فکر می کردم هر لحظه بهم می ر سریع از جام بلند 

به سالمت به در رسیدم.. دستم رو به سمت دستگیره در بردم.. خدایا.. قفل نباشه.. قفل         

ی خدا...و  مرستت نباشتته.. دستتتگیره رو کشتتیدم پایین.. باز شتتد.. قفل نبود... تو دلم گفتم:

شتم هوای فوق        شدم...پامو که تو بالکن گذا شتم ازاد می  خودم رو تو بالکن انداختم.. دا

العاده سردی به سمتم هجوم اورد ولی اهمیت ندادم.. اهمیت ندادم که همین یه مانتوی  

نازک تنمه.. یا هیچی رو سرم نیست..یا کفشی پام نیست.. در باغ.. در باغ رو می دیدم..      

 کافی بود بهن برسم فقط

تا پله می خورد تا پایین..روی سومین پله بودم که صدای غرشی میخکوبم کرد..      10ویال 

تا ستتتگه غوک پیکر گریت دین بودن که با دیدنم         4جییی کشتتتیدم و رو پله ها افتادم..     

شروع کردن به پارس کردن.. صداشون باغ رو می لرزوند.. انقدر بزرت و ومشی بودن      

به زور قورت دادم.. متی نمی        که می تو  پاره کنن.. اب دهنمو  که  جا منو تی نستتتتن در 

شتم از ترس پس می افتادم.. دندونام تیک تیک بهم می       سرم رو بچرخونم.. دا ستم  تون

شون کر کننده          صدا شدن..  سگها نزدیکتر  خورد..اروم عقن عقن از پله ها باال اومدم.. 

شتم      سمت در ویال خیز بردا سریع به  شد.. دوباره..        بود..  شیدم.. باز ن ستگیره رو ک و د

نشتتد.. قفل بود.. در رو به شتتدت تکون می دادم ولی باز نمی شتتد.. ستتگها از پله ها باال    

اومدن.. مدام پارس می کردن.. داشتم دیوونه می شدم.. شروع کردم به جیغ کشیدن..در  

 ار رفت و پاشتتتا بارو به شتتتدت تکون می دادم.. گریه ام گرفته بود.. پرده پشتتتت در کن

لبخند کجی پیداش شد.. دست رو به چهارچوب در تکیه داده بود و داشت منو تماشا می  

 ..کرد.. در رو تکون دادم.. بیشعور در رو قفل کرده بود.. التماس کردم: در رو باز کن

ابروشتتو باال انداخت و خندید... ستتگها رو بالکن بودن.. جیغ کشتتیدم: تو رو خدا.. باز کن  

 ..و.. تو رو خدادر
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شده بود.. هر       شتم و به عقن نگاه کردم. دیگه دیر  شون نداد.. برگ هی  عکس العملی ن

چهارتا سگ رو بالکن بودن.. هی  جوره نمی تونستم در برم.. یاد مرف انارام افتادم.. تو   

سریع گفتم: خدایا... خدایا.. فقط از تو می خوام کمکم کنی.. فقط تو کمکم کن.. یهو   دلم 

شا          سختی خوردم.. پا شیدم و محکم به چیز  شیدم داخل.. جییی ک سریع ک یه چیزی منو 

محکم منو به خودش چستتبونده بود..پارس ستتگها قطع شتتده بود.. نفس نفس می زدم و  

قلبم به شتتدت می کوبید.. دستتت پاشتتا رو موهام باال پایین رفت و چند لحظه بعد با لحن  

جازه رفتی باغ... فکر نکردی یهو ستتگها پارس  مستتخره ای گفت: دختر خوب.. چرا بی ا

 می کنن می ترسی؟

هنوز میزم فرمان هی  مرکتی رو نمی داد..دستتتت پاشتتتا رو کمرم به مرکت در اومد و  

 گفت: جاییت که اوف نشده؟

ستاخ بود..        شعور و گ صله گرفتم.. چقدر بی محکم به عقن هلن دادم..فقط کمی ازش فا

باغ رو که      با نفرت بهن نگاه کردم..رنگ ن     گاهن عوچ شتتتد و گفت: خیلی خوب... 

 ...دیدی.. ماال برو تو اتاقت

باز دوباره از کمرم گرفت و منو کشوند سمت راه پله.. نمی تونستم در برم.. ولی باز تقال    

سبه..در اتاق        ستم چه گیری داره که همن بهم بچ صال نمی دون می کردم که ولم کنه.. ا

صورتن   رو باز کرد و منو هل داد تو.. لگد محکمی مواله اش کردم که خورد به رونن.. 

که                ید  قدر محکم کوب ندم.. ان به دیوار کوبو فت و محکم  هام گر بازو فت و از  درهم ر

صورتم بود.. چشماش          صورتن تو دو قدمی  شدن..  امساس کردم تمام مهره هام خرد 

  . شتتمردهبین از اندازه ترستتناک شتتده بود..متی نمی تونستتتم اب دهنم رو قورت بدم.

شتتمرده گفت: فکر کردی عاشتتقتم اممب؟.. اگه به من بود همون روز اوک خالصتتت می  

کردم.. تا االنم به لطف برزینه که زنده موندی.. چون خیلی کارا باید انجام بدی... پس               

 ..کاری نکن زودتر خالصت کنم
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د.. نمی  الک شتتتده بودم.. اخمن باز شتتتد..رد نگاهن پایینتر اومد و رو لبهام نابت مون          

خواستتتم نگاهن رو تفستتیر کنم.. ستترش اروم پایین اومد.. می خواستتتم خودم رو عقن  

بکشم ولی نمی تونستم..پاشا سرش رو نزدیک گردنم اورد و دوبار دماغشو باال کشید و        

 بعد سریع عقن رفت و صورتشو جمع کرد و گفت: اخ.. عجن بویی می دی... پوف

ترای بدبو رو دوست نداره.. پیشنهاد می کنم یه   دوباره شیطون شد و گفت: هیشکی دخ    

 مموم بری

شتم نگاش می کردم .در مالی که     سمت در رفت.. هنوز تکیه به دیوار دا بعد با خنده به 

درو می بستتتت به کمد اشتتتاره کرد و گفت: هر چی بخوای تو اون کمد هستتتت.. بلوز..       

 ..دشلوار.. لباس زیر... همه اشم خودم انتخاب کردم.. بهت میا

سمت در رفتم تا بازش کنم.. ولی         صبانیت  ست.. با ع سرداد و در رو ب بعد قهقهه بلندی 

سته بود..محکم چند باز دستگیره رو کشیدم..قفلن کرده بود.. با مرص به در کوبیدم       ب

 ..و داد کشیدم: خفه شو بیشعور عوضی

و گشتتتتم تواقعا اون لحظه پشتتتیمون بودم چرا فحن های بدتر نمی تونستتتتم بدم... بر      

باز کردم و ازتنم بیرون اوردم..ستتترم رو نزدیک زیربیلم            مانتوم رو  های  تاق..دکمه  ا

که بو می      مانتو تو تنم بود معلوم بود  یه روز  اوردم... وای اره.. بو می دادم.. بیشتتتتر از 

گیرم ولی اصال موصله مموم نداشتم.. کی می تونست تو این موقعیت بره مموم.. خودم      

اختم و پوفی کشیدم.. باورم نمی شد که همه اینا رو من از سرم گذروندم..  رو روتخت اند

می خوان چیکارم کنن؟ بکشتتتنم؟ پاشتتتا گفت باید یه کارایی انجام بدم..رو تخت غلتی             

زدم.. چه کاری باید انجام می دادم... تهن که چی... انقدر ستتتواک تو ذهنم وک می خورد  

 ..انقدر فکر کردم تا خوابم بردکه نمی دونستم به کدومشون فکر کنم.. 

دستتتی تکونم داد.. چشتتمام رو باز کردم.. فکر کردم پاشتتاس که اومده ستتراغم ..ستتریع 

نشتتتتم ستتترجام.. ولی یه دختر تواتاق بود.. با موهای بادمجونی کوتاه.. نگاهن اصتتتال           

 ..دوستانه نبود.. گفت: پاشو
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ی دونستم چقدر خوابیدم.. دختر  سرجام نشستم و نگاهی به دور و اطرافم کردم.. اصال نم

 ..در کمد رو باز کرد و یه موله بیرون اورد و به طرفم پرت کرد و گفت: برو دوش بگیر

 جراتی به خودم دادم و گفتم: تو کی هستی؟

 ..جوابی نداد...گفتم: جواب ندی هی  کاری نمی کنم

شا   برم بیرون پ سریع به طرفم اومد و فکم رو محکم گرفت..گفت: ببین.. من از این در  ا

میاد تو... اون خیلی بیشتتتر از من خوشتتحاک میشتته باهات مرف بزنه ولی فکر نکنم از    

روشتتن خوشتتت بیاد... متما تا ماال اخالقن اومده دستتتت.. پس عین بچه ادم هرکاری  

 ..بهت می گم انجام بده

شتم            شا بیاد تو.. موله رو بردا شتم پا ست ندا صال دو ستن ا رفتم   وفکم رو وک کرد.. را

داخل مموم.. همه چی بود.. شتتام وهای خارجی.. نرم کننده.. لوستتیون.. متی مستتواک و   

شن        شته با سی کردم نکنه دوربین کار گذا خمیردندون تازه.. اوک از همه دیوارها رو وار

ولی هیچی نبود.. لباستتتهام رو دراوردم و رفتم زیر دوش.. اب خیلی مالم رو بهتر کرد..     

زاده شده بودم..از زیر دوش اومدم بیرون و موله رو دور خودم پیچیدم..  اصال انگار از نو 

اب موهام رو گرفتم و از مموم اومدم بیرون.. دختر لباسهایی رو رو تخت گذاشته بود و    

از خودش خبری نبود... از ترس اینکه تو اتاق دوربین باشتتته لباستتتها رو برداشتتتتم و         

ستم که الاقل ا    شتم تو مموم.. می دون شیدم..      برگ سا رو پی سریع لبا ونجا دوربین نداره.. 

جلوی ایینه ایستتتادم و به خودم نگاه کردم.. یه بلوز بافت مشتتکی با گلهای بنفن بود و   

شه تنم مور      شا اونا روانتخاب کرده با شلوار جین.. کامال اندازه ام بود.. از این که واقعا پا

برگشتم تو اتاق.. دختر در رو باز مور شد...با موله شروع به خشک کردن موهام کردم.. 

 ..کرد و اومد تو.. خیلی امرانه گفت: بشین موهاتو خشک کنم

سشوار و برس بیرون اورد.. تو ایینه بهن نگاه کردم.. دختر خوش        نشستم.. از تو کمد 

تی ی بود و البته فوق العاده اخمو... نمی شتتد از هی  کدومشتتون چیزی پرستتید.. گفتم:    

 ساعت چنده؟
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 ..یه کالم گفت: سهفقط 

دیگه هی  مرفی بینمون رد و بدک نشتتد تا موهامو خشتتک کرد.. گفت: بیا بریم پایین...   

 ..خانم گلشن اومده می خواد ببینتت

 گفتم: خانم گلشن کیه؟

جوابم رو نداد.. همراهن از اتاق بیرون اومدم و از پله ها رفتیم پایین.. از رو پله ها می          

پشت میز ناهارخوری نشسته بود..واقعا اگه کسی مکل اون رو تو      تونستم پاشا رو ببینم..  

تهران می دیدم دهنم باز می موند ولی االن تنها مسی که نسبت بهن داشتم این بود که    

می خواستم بکشمن...صدای برزین می اومد که با یه زن مرف می زد.. باید گلشن می      

 ..بود... به سمتشون رفتیم.. دختر: اوردمن

شتتتت و بهم نگاه کرد... بین از اونکه باید خوش لباس بود.. می تونستتتت چهل        زن برگ

ستتاله باشتته ولی فوق العاده با کالس... لبخندی به لن داشتتت.. نه ستتالم دادم نه چیزی..   

 ایستادم و بهن نگاه کردم... بالبخند گفت: پس شوار تویی؟

 ..گفتم: نه..من شهرزادم

  ..لبخندی زد و گفت: بشین شهرزاد

شتتت میز ناهارخوری نشتتستتتم.. گلشتتن: ستتایه می گفت ناهار نخوردی.. منم نخوردم..  پ

 ..منتظر شدم باهام بخوریم

با اینکه سعی می کردم رفتارش دوستانه باشه ولی اصال باهاش رامت نبودم.. به جز چند      

جه.. شتتتاهرخ هم جوجه دوستتتت            مه کوچیک جوجه چیزی نتونستتتتم بخورم.. جو لق

شتتیدم.. چی شتتد که االن یاد اون افتادم... اگه باخبر بشتته که من داشتتت...نفس عمیقی ک

رفتم.. چی فکر می کنه.. به گلشتتن نگاه کردم که خیلی با طمانینه غذا می خورد.. چیزی  

نگفتم... بعد از اینکه غذاشو تموم کرد..برزین به پاشا اشاره کرد.. پاشا از جاش بلند شد  

ا دیدن چیزی که تو دستتتتن بود خشتتتکم  و رفت و با چیزی تو دستتتتن برگشتتتت... ب

ست         ست بود..این که د سوپریز کنی... پو ست داری منو  زد...وای خدایا.. اخه چقدر دو
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رامبد بود.. اینجا چیکار می کرد..هر چند سعی کردم زیاد خودمو شگفت زده نشون ندم     

  ..ولی باز مالتهام از چشمای تیزبین برزین دور نموند

 برزین: اینو می شناسی؟

 من: چی رو؟

 ...برزین: همین پوست

 ..بهترین راه انکار بود.. گفتم: نه.. تا ماال ندیدمن

برزین قهقهه ای ستتر داد و گفت: می دونی از چی تو خوشتتم میاد دختر؟.. از این که به  

صلنم فکر نمی کنی         شی... ا شی.. خیلی تیز با سعی می کنی خیلی باهوش با خیاک خودت 

 ...رفی بچه نیستن.. ادم مسابی انکه اینایی که باهاشون ط

ساس می کردم متی برزین هم       شراف زاده ها بود.. ام شن نگام کرد.. رفتارش مکل ا گل

 ..تحت تانیر رفتارشه.. برزین: سایه... بزار ببینه

به طرف دختر برگشتتتم که فهمیده بودم استتمن ستتایه اس.. از جاش بلند شتتد و رفت    

ندتا دکمه رو فشتتار داد.. چند لحظه بعد فیلمی  ستتمت تلویزیون.. روشتتنن کرد و بعد چ

شتتروع شتتد... باور نمی کردم.. من بودم و رامبد.. تو اتاق ابی.. داشتتتیم باهم مرف می   

سایه زد جلوتو.. اینبار من بودم و نگار و رامبد.. باورم      شتم..  زدیم.. به چشمام اعتماد ندا

شا: عجن بد       سایه برگشت و بهم نگاه کرد.. پا شد..  سی... رامبدخانت تو رو لو     نمی  شان

 ..داد.. مگه نه

 ..برگشتم سمتشون... باور نمی کردم.. زیرلن گفتم: نه

برزین: قیمت ادما خیلی کمتر از اون چیزیه که فکر می کنی... فکر می کنی همین رامبد       

 ...با چقدر ماضر شد باهامون همکاری کنه

ار می گفت من دوستتتشتتم.. ای خائن   بیکتتم رو به زور قورت دادم.. رامبد؟.. نگار؟.. نگ

دورو... ککافتهای اشتتیاک.. چطور راضتتی شتتدن.. قیافه شتتاهرخ اومد جلوی چشتتمم.. بهم 

گفتتت... بهم گفتتت رفتتتار رامبتتد مشتتتکوکتته.. ولی من گوش نکردم.. چقتتدر اممب                    
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بودم..چشتتمام رو بستتتم و ستترم رو انداختم پایین.. دیگه باید به کی اعتماد می کردم..    

 ..منو به خودم اورد صدای گلشن

 ...گلشن: شهرزاد.. به من نگاه کن

ستترم رو بلند کردم و نگاش کردم.. گلشتتن: متما می دونی که همراه این پوستتت دوتا    

  ..مهره هست.. یکی از اون مهره ها پین توئه

 ..تو دلم گفتم: شهرزاد اون مهره برت برنده توئه

اده بودم اون ادم فروش برام نگه  گفتم: پین من هیچی نیستتت.. همین پوستتت بود که د

 ..داره

 ..برزین چشماشو ریز کرد و گفت: یعنی می گی باور کنیم مهره دست تو نیست

 ..گفتم: برام فرقی نداره باور می کنی بکن.. نمی کنی نکن

 ..برزین: باشه

شد و رفت.. ده دقیقه بعد دوتا مرد نیرومند یه مرد دیگه        شا بلند  شاره کرد..پا شا ا به پا

رو به زور وارد ویال کردن.. ستتترتاپا ی مرد خونی بود.. انگار که مستتتابی کتکن زده         

باشن.. دهنم باز موند.. چه سیرکی می خواستن راه بندازن.. برزین: هنوزم می گی مهره     

 پین تو نیست؟

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: گفتم که نه

ون مرده گذاشتتت و و محکم  برزین به مرد اشتتاره کرد.. یکی از مردها پاشتتو رو شتتکم ا

 فشار داد.. صدای داد مرد ویال رو پر کرد... پاشا: بگو مهره رو کجا گم کردی؟

مرد با گریه گفت: به خدا.. به هر کی می پرستتتتین.. وقتی رفتم اون خونه تو جیبم بود..         

 ..وقتی اومدیم بیرون دیدم نیست.. خواستم برگردم که دیدم پلیسها ریختن تو خونه

 ..پس می گی افتاده تو اون خونه پاشا:

 ..مرد: اره.. چند بار بگم

 ..برزین نگاهی به من کرد و گفت: خوب ..االن یا این مرد دروغ می گه یا تو
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ست اوناس.. مهره رو        ست که د شوار.. پو ست نده  انارام تو دلم گفت: اون مهره رو از د

 ..از دست نده

گاه کردم و گفتم: من دروغ    که دروغ     تو چشتتتمای برزین ن ندارم  نمی گم.. هی  دلیلی 

 ..بگم.. می گم دست من نیست

سن یه کلت            شت لبا سایه از پ شاره کرد..  سایه ا برزین چند لحظه نگام کرد و بعد به 

کشتتتید بیرون.. نفس یه لحظه بند اومد.. یه قدم رفت جلو.کلت رو گرفت باال.. دهنم باز   

ند اومده بود... یهو صتتدای شتتلیک همه جا  موند... می خواستتت چیکار کنه؟.. نه.. زبونم ب

 ..پیچید

دستم رو روی گوشام گذاشته بودم.. داشتم می لرزیدم.. چشمم به خونهای پاچیده شده        

به دیوار بود.. به برزین نگاه کردم.. انقدر بی تفاوت نشسته بود که فکر می کردم متوجه  

 نیست چه اتفاقی افتاده.. با ترس گفتم: کشتین؟

 ...ن عاقبت ادمیه که دروغ می گهبرزین: ای

 

سایه میزش رو ترکونده بود... نفس نفس می زدم.. هوای      شمم به مردی بود که  هنوزچ

شا بازوم رو گرفت و از جا بلندم کرد..     شده بود.. معده ام پیچید.. پا اونجا برام خفان اور 

دیگه اجازه  دیدم که یکی از اون مردا پاهای مرد رو گرفت و رو زمین کشتتتید.. اشتتتکام 

ندادن چیزی ببینم.. پاشتتا منو از پله ها باال کشتتید.. هب هب می کردم.. پاشتتا: اگه اینهمه   

 ..دلت به مالن می سوزه بهتر بود جای مهره رو بهمون می گفتی

 ..گفتم: نمی دونم... چرا باور نمی کنین.. نمی دونم

. به سمت دستشویی رفتم و  پاشا بی هی  مرفی در اتاقم رو باز کرد و منو هل داد داخل..

شده بودم.. ولی اگه می گفتم متما خودم         شستم.. خدایا.. باعخ مرت یه نفر  صورتم رو 

رو هم می کشتن.. و البته روزبه رو..شایدم کسای دیگه رو.. در ضمن.. اون ادم کسی بود  

..  بود که دزدکی اومده بود خونه مون..خونه رو به اون روز انداخته بود.. یکی از خودشون
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شک کردم      صورتم رو خ یه ادم بی گناه نبود... همینجوری که به خودم دلداری می دادم 

 ...و از اتاق اومدم بیرون.. پاشا هنوز تو اتاق بود.. بهن اهمیت ندادم و رو تخت نشستم

 ...پاشا: چند روز دیگه اردوان میاد

 ..کردمتو دلم گفتم: اردوان کیه؟ ولی ازش ن رسیدم.. متی نگاهن هم ن

 پاشا ادامه داد: نمی خوای بدونی اردوان کیه؟

به          کار کرده فرقی  بد چی یه.. رام گاش کردم و گفتم: خوب مکال فهمیدم برزین ک اروم ن

 ..مالم کرد که االن کنجکاو باشم ببینم اردوان کیه

پاشتتا پوزخندی زد و گفت: باورم نمیشتته تیرتایی که یه عمر ما رو ازش ترستتوندن این  

 شه... مطمئنی تیرتایی؟جوری با

با مرص گفتم: تنها چیزی که االن ازش مطمئنم اینه که شتتتماها یه مشتتتت ادم عوضتتتی  

 ...هستید

 ..پاشا لبخندی زد و گفت: پس از این مشت ادم عوضی هی  انتظاری نداشته باش

سته اس.. فردا کلی       شن خ شن خانم گل بعد در مالی که از اتاق بیرون می رفت گفت: ام

 ..م.. شامتو میارن اتاقتکار داری

در رو بستتت و رفت.. خودم رو روتخت انداختم... صتتدای انارام پیچید تو ستترم: شتتوار    

 چیکار می کنی؟

 گفتم: چیکار باید بکنم؟

انارام: اینجوری که هی  کاری از پین نمی بری... داری اجازه میدی هر کاری دلشتتتون         

 ..بخواد بکنن

 ..من: من جای مهره رو بهشون نگفتم

 ..انارام: کار خوبی کردی... به هی  وجه نگو

 ...من: اون مرد رو کشتن

 ..انارام: عمرش تا اینجا بود شوار... تو مسئوک مرگن نیستی
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 ...گفتم: اگه من می گفتم نمی کشتنن

 ...انارام: اشتباه نکن شوار.. اونا می کشتنن.. چون موارن مهره نبوده

 گفتم: باید چیکار کنم؟

 ..مهره رو به دست بیاری و نابودش کنی انارام: باید

 ..من: چطوری؟.. از کجا بدونم مهره کجاست

ید             با بدن... چون تو  به تو  نه رو نمی دونی.. اونا مجبورن مهره رو  نارام: تو همه افستتتا ا

 ..نفرین درون مهره ها رو از بین ببری

 من: چطوری؟

ن کار هرگز نباید انجام      انارام: طریقه اش رو خودشتتتون بهت می گن.. ولی شتتتوار.. ای    

  ..بشه... تو فقط باید مهره ها رو از بین ببری

 ..من: انارام... من می ترسم

انارام: نترس.. به خداوند تکیه کن... اونا خدا رو از یاد بردن.. تو یه قدم ازشون جلوتری..  

ز  چیفکرتو جمع کن شتتتوار.. تو یه تیرتایی...قدرت داری.. فکرتو جمع کن.. از اوک همه     

 ..رو کنار هم بچین

و بعد محو شد.. اب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم تمرکز کنم.. از افسانه شروع می     

کنم.. ستتتعی کردم مرفهای امیرضتتتا رو به یاد بیارم..می گفت من تیرتام... خوب.. پس         

ضا           ست اونا بوده و مهره ها...امیرر ست د ستن.. چون پو شوکا ه اینایی که منو دزدیدن 

شدم و رو        می گفت شماش.. بلند  شه.. با چ شوکا رو خیلی رامت بک یه تیرتا می تونه یه 

تختم نشتتستتتم..من می تونم خیلی رامت بکشتتمشتتون... همون جوری که امیررضتتا رو   

کشتتتتم.. ولی..ولی اینا که می دونن براشتتتون خطرناکم.. چس چرا انقدر رامت به طرفم  

ست ولی اینا که می دو    ضا نمی دون شه من تیرتا     میان.. امیرر شا گفت باورش نمی نن... پا

شدم؟..متما یه جای کار ایراد کرده که ازم نمی          ضعیف  ضعیفم؟.. یعنی  شم؟.. یعنی  با

 ..ترسن.. تو دلم گفتم: انارام.. من چرا ضعیف شدم
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 ..انارام: خوب باید خودت بفهمی

ه مالی  االن چ هرچقدر فکر کردم به نتیجه ای نرسیدم..فکرم کشیده شد به مامان و بابا..   

سرکی تو راهرو          سمت در رفتم...  شدم و به  شتن؟.. هی غلت زدم.. اروم از جام بلند  دا

کشیدم.. هی  خبری نبود.. از اتاق که بیرون اومدم صدای خنده سایه از تو یکی از اتاقها      

اومد.. اوم به سمت در اتاق رفتم و گوش دادم.. صدای خنده سایه اومد و بعد گفت: پاشا      

 ...نکن

لبم رو گزیدم و ستتریع از اتاق فاصتتله گرفتم.. امستتاس کردم تمام خون ستترم به میزم  

با عجله و هوک هولکی از پله ها پایین اومد که کم مونده بود پرت شتتتم                دوید.. انقدر 

 پایین.. با سرو صدای من برزین گفت: چی شده؟

اب  تشنمه.. اومدم به سمتن برگشتم .. داشت با گلشن مرف می زد... با من من گفتم:      

 ..بخورم

 ..برزین با تردید نگام کرد و گفت: زود برگرد تو اتاقت

ستتتریع به ستتتمت اشتتت زخونه رفتم.. لعنت به تو شتتتهرزاد.. انقدر تند اومدی پایین که             

ستی بفهمی راجع به چی دارن مرف می زنن... لیوان       شون رو قطع کردن.. می تون صحبت

گاههای تیزبین   تاقم شتتتدم و در رو     اب رو خوردم و زیر ن باال..وارد ا برزین برگشتتتتم 

بستتتتم...بی قرار بودم... باید می فهمیدم چه کاری باهام دارن...تا برگشتتتتم دیدم انارام             

شاره کرد و محو شد.. اروم به سمت در رفتم و بازش        کنار در ایستاده.. با سرش به در ا

شیدم.. و به طرف راه پله رفتم..     سرکی تو راهرو ک شن از ویال خارج  کردم..  برزین و گل

شدن و رفتن تو باغ.. برگشتم.. صدای پ  پ  پاشا می اومد... به سمت در رفتم و گوشم         

رو به در چستتبوندم.. صتتدای خنده ها ستتایه می اومد و مالم رو بد می کرد.. خواستتتم     

 ..برگردم که سواک سایه منو در جا میخکوبم کرد

 ..نه؟.. من می ترسمسایه: مطمئنی این دختره اسیبی نمی ز
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سیدم.. ولی هی  کاری نمی تونه بکنه..     شا خندید و گفت: نه نترس.. من خودمم می تر پا

 ..می بینی که دوتامون صحیح و سالمیم

 ..سایه: می ترسم بالی امیررضا سرمون بیاد.. خودت که دیدی چطور شده بود

نترس..ما ضتتعیفن  پاشتتا: فکر کردی من مکل اون پستتر اممب دستتت و پا چلفتی ام؟..   

 ...کردیم

 سایه: با اینحاک من بازم می ترسم... چرا زودتر نمی کشیمن؟

شه.. یعنی باید مهره ها           شه... اون باید کال نابود ب ست نمی شتنن که کاری در شا: با ک پا

 ...باشن... مهره ها نباشن کشتن این دختر دردی رو دوا نمی کنه

م اون مهره مجوز زندگی منه.. سایه: اه.. ککافت  تو دلم به خودم افرین گفتم... می دونست 

 ..اگه مهره رو گم نکرده بود االن کار تموم شده بود

 ...پاشا: البته نه به این زودی.. برزین هنوز باهاش کار داره

 سایه: چه کاری؟

 ..پاشا: نمی دونم

 ..سایه خندید و گفت: نکن پاشا.. قلقلکم میاد... پاشو.. پاشو

شیطنت     شا با  شه این دختره        پا ست با شن موا سایه..  گفت: من که کاریت ندارم.. ولی 

نره ستتراغ پنجره.. هرچند مواستتم بود اتاقی رو بهن بدم که نور ماه بهن نتابه ولی باز 

 ..تو مواست باشه

 ..سایه: نترس.. مواسم هست

  و چشمام گرد شد... ماه.. صدای امیررضا تو گوشم پیچید: تیرتا نیروی خودش رو از ماه     

 ..اتین می گیره.. اره.. همین بود

سته... همون         شتم تو اتاقم.. ماه... خدایا... ماه... در سریع برگ صدایی منو از جام پروند.. 

شن توی کویر.. ماه کامل بود.. همون مرد که صداش رو شنیدم گفت همون شن شن...  

؟.. میدان  شتتن.. چی بود؟.. شتتیرنام.. اره.. شتتن شتتیرنام بود.. امیررضتتا چطوری مرد    
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میناطیستتی قوی... اره... چرا که نه... جزرومد... نیروی میناطیستتی که ماه به زمین وارد   

می کنه .. همون باعخ مرت امیررضا شده بود... کنار تخت روی زمین نشستم و چشمم        

رو بستتتم.. امیررضتتای بیچاره... شتتروع کردم به گریه کردن.. دوستتت نداشتتتم به اینجا   

سه.. چقدر در م  شیدم.. مامانم.. بابام.. دلم بیل  بر ورد بد فکر می کردم.. دماغم رو باال ک

مامانم رو می خواستتت... بیل بابا.. من نمی خواستتتم تیرتا باشتتم.. صتتدای انارام تو دلم    

 ..پیچید: شوار.. به فکر چاره باش

به         یاد بود... من برمی گشتتتتم.. برمی گشتتتتم و  یه کردن ز قت برای گر اره.. اره.. و

به رامبد کشتتتیده             پدرو  نابت می کردم که فرار نکردم.. که منو دزدیدن.. فکرم  مادرم 

شتتد... عوضتتی.. اولین کاری هم که می کردم این بود که یه تف بندازم تو صتتورتن..و    

شتتاهرخ.. یاد اون روز افتادم که می گفت به رامبد مشتتکوکه.. می گفت پین رامبد نرم..  

ستتاده ازکنارش گذشتتتم... چقدر رامت گوک  یه چیزایی دستتتگیرش شتتده بود ولی من 

رامبد رو خوردم..نفس عمیقی کشتتتیدم... شتتتهرزاد.. فکر کن باید چیکار کنی.. اوک باید 

تاب کمجونی هنوز        گاه کردم... اف نار پنجره و بیرون رو ن ماه.. رفتم ک نیرو بگیری... از 

ه تابه.. پس باید ی     روی دیوار بود.. پاشتتتا گفت اتاقی رو انتخاب کرده که نور ماه بهن ن       

کاری می کردم.. پوفی کردم.. مموم و دستشویی هم که تو اتاق بود نمی تونستم به بهانه 

شهرزاد.. باید           شیدم و تو گفتم:  شم... رو تخت دراز ک شویی هم از جام پا ست مموم و د

کافی            تایی.. می تونی.. ولی این راه  یای.. تو تیر ید از پستتتن برب با کار رو بکنی...  این 

ستتت.. باید راهی پیدا کنی از اینجا بری بیرون.. باید ستتعی کنی بری بیرون.. ولی اخه   نی

چطوری؟.. تو اصتتال نمی دونی کجایی.. ازاین ها هم نمی تونی ب رستتی.. چون جوابت رو  

نمی دن... شتتتهرزاد مواستتتت رو جمع کن.. مستتتئله مرت و زندگیه.. باید بتونی.. برای        

 ..باید بتونیخودت.. برای مامان و بابات.. 

از جام بلند شتتدم و از اتاق رفتم بیرون.. باید ویال رو می شتتناختم.. به ستتمت اتاق ستتوم  

عاده شتتتیک..            یه ستتتت خواب فوق ال با  تاق بزرگی بود..  باز کردم.. ا رفتم و درش رو 
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دیوارهای زرشتتتکی و دیوار کوبها اتاق فوق العاده رمانتیکی رو درستتتت کرده بودند..          

نگاه می کردم... به ستتتمت کمد رفتم و بازش کردم.. یه کمد پر از          همین جور داشتتتتم 

لباس خانومانه بود.. در کمد رو بستتتتم و از اتاق اومدم بیرون.. رفتم طبقه پایین..هوا کم      

کم داشت تاریک می شد.. دنباک کلید گشتم و چندتا از چراغها رو روشن کردم.. گشتی       

بود یه لحظه هم ولم نمی کرد.. با صدای پاشا     تو هاک و پذیرایی زدم.. چیزی که تو ذهنم

 به هوا پریدم: دلت می خواد؟

 من: هان؟ چی؟

 دکمه های پیراهنن باز بود..به سمت ویترین رفت و گفت: پرسیدم میخوای بخوری؟

 ..اخم کردم و گفتم: نه خیر.. اهلن نیستم

 40همی ودکای در ویترین رو باز کرد و گفت: خوب معلومه نیستتتی.. اصتتال تو چه می ف 

 ...درصد روسی یعنی چی

گاش می           کاش کرد..همینجوری داشتتتتم ن خت و پر از ود ندا خل گیالس ا که یخی دا ت

 کردم.. در ویترین رو بست و گفت: واسه چی اومدی پایین؟

 ..گفتم: موصله ام سر رفته بود

فتم..  رابروشو باال داد.. از ترس اینکه مست کنه ازش فاصله گرفتم و به سمت تلویزیون 

روشتتنن کردم و نشتتستتتم جلوش.. روی یه کاناک فارستتی نگه داشتتتم و خودمومشتتیوک  

شون دادم.. چند لحظه بعد خودش رو روی مبل کنارم پرت کرد.. خودم رو کنار      شا ن تما

شا: برزین               ست نبود.. پا شینم.. هرچند م ست ب شتم کنار یه ادم م ست ندا شیدم.. دو ک

 ..خودتو باهوش نشون بدیراس می گفت.. تو خیلی سعی می کنی 

 ..جوابن رو ندادم

 پاشا:چی تو فکرته؟

شت.. گفت: پوف...       سن رو یه نفس داد باال.. وبعد روی میز گذا بهن نگاه کردم.. گیال

 ..واقعا چسبید.. ببینم تا ماال امتحان کردی؟.. ودکا بعد از
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 سریع گفتم: زهرمار

شا خندید..بعد گفت: البته فکر نمی کنم از اون   شه.       پا شده با ضا بخاری پا  سره امیرر .  پ

 مگه نه؟

 ..گفتم: وقتی کسی رو نمیشناسی درباره اش مرف نزن

سمن؟.. عجن مرفی.. یعنی امیر در مورد من         شنا شمای گرد گفت: من نمی  شا با چ پا

 بهت نگفت؟

پرستتشتتگرانه نگاش کردم.. پاشتتا زد رو پاش و گفت: بی شتترف.. این همه بهن خوبی   

 ..ار از دهنن درنیومد بهت بگه اون ادرس رو من برات پیدا کردمکردم اونوقت یه ب

 اینبار دهنم باز موند.. گفتم: ادرس الله؟

 ..پاشا سرش رو تکون داد و گفت: اره.. خبرنگار اون گزارش من بودم

با دهن باز بهن زک زده بودم.. پاشتتتا گفت: چی می خواستتتتی بهشتتتون بگی؟.. نگو می    

 ..خواستی بگی متاسفی

 ..مو جمع کردم و گفتم: به تو ربطی ندارهخود

 ..پاشا به طرفم خم شد و گفت: از دخترای چموش خوشم میاد

سعی کردم خودم رو عقن بکشم ولی بیشتر جلو اومد.. دستم رو روی سینه اش گذاشتم  

و عقن زدمن ولی مگه زورم بهن می رستتید.. زود جیغ کشتتیدم که صتتدام ستتایه رو    

ست از    ستن رو پام که باال اومد       بکشونه پایین تا د صال توجه نکرد..د سرم برداره ولی ا

بلندتر جیغ کشتتیدم..نفستتهای پاشتتا می خورد تو صتتورتم و مالم رو بد می کرد.. صتتدای  

 محکم برزین نجاتم داد: چه خبرتونه؟

شید.. برزین با            شکی خجالت نمی ک شر از هی صال این ب شد و خندید.. ا شا از روم بلند  پا

 ..گاه کرد و گفت: پاشو کلی کار داریماخم به پاشا ن
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پاشا از جاش بلند شد.. گلشن پشت سر برزین ایستاده بود.. با پالتوی قهوه ای سوخته..         

داشت نگام می کرد.. بعد اروم از جلوی برزین رد شد و روبروم نشست.. گفت: شهرزاد       

 ..ام بدیجان.. من با برزین صحبت کردم.. ما ازت می خوایم کاری رو برامون انج

 گفتم : یعنی االن دارید ازم خواهن می کنین؟

 گلشن: نه ..راستن مجبوری این کار رو انجام بدی

 من: خوب بعد از اینکه کاری که خواستید رو انجام دادم می زارید برم؟

  ..گلشن با همون ارامن نگام کرد و گفت: بازم نه

باید کاری که می گید رو انجام بدم         ؟ در هر دو صتتتورت که می  گفتم: خوب پس چرا 

 ..میرم

گلشتتن عمیب نگام کرد و گفت: چون هی  چاره ای نداری.. من مب انتخاب بهت ندادم..  

 ...فقط در اندازه شخصیت خودم باهات مرف زدم

خیلی خودش رو دست باال گرفته بود.. قسم می خورم بعد از پاشا ماک تو رو بگیرم خانم  

 نم؟خوشگله.. گفتم: خوب باید چیکار ک

 ..گلشن لبخندی زد و گفت: االن بهت می گم

برزین از پله ها باال رفت و چند دقیقه بعد با یه پیراهن خونی برگشت..نگاهم بین برزین 

 و پیراهن خونی چرخید و پرسیدم: این چیه؟

 ..گلشن: باید بهمون بگی صامن این پیراهن رو کی کشته

ستم به ا     ستم که د شیدم.. می دون شه. گفتم:   خودم رو عقن ک ون پیراهن بخوره چی می 

 من از کجا بدونم؟ مگه علم غین دارم؟

سم گرفتم و از رو مبل بلندم    صدای نعره برزین تو ویال پیچید.. نفهمیدم چطور از یقه لبا

کرد.. پاهام رو زمین نبودن..چشماش انقدر ومشتناک بودن که داشتم خودمو خیس می    

اد کشید: منو بچه فرچ کردی؟.. فکر کردی نمی  کردم..محکم تکونم داد و تو صورتم د

 دونم چنین نیرویی داری؟
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 ..گلشن از جاش بلند شد و گفت: ولن کن برزین

صورتم تکون داد و گفت: اگه یه       ستن رو جلوی  صبانیت د محکم کوبیدم رو مبل.. با ع

. می بار دیگه بخوای از این اداها دربیاری نه منتظر اردوان می شتتتم نه منتظر مهره ها.        

 ندازمت جلوی همین سگا تا زنده زنده بخورنت.. شیرفهم شد؟

 ..سرم رو به ارامی تکون دادم.. برزین با همون عصبانیت گفت: خوب.. ماال برش دار

ساس          ستم بهن خورد ام سمت پیراهن دراز کردم و گرفتمن.. تا د ستم رو به  اروم د

هن رو گرفتم دستتتتم.. چشتتتمام  کردم دوباره همون جریان برق از بدنم عبور کرد.. پیرا

تادن.. دیگه همه مرامل رو مفظ بودم.. دیگه از دیدن اون دوتا            یواش یواش رو هم اف

شدن..همه جا رو نور زرد پرکرد.. هینی گفتم      سیدم..کم کم بزرگتر  نقطه نورانی نمی تر

و چشتتتمام باز شتتتد.. به خونها نگاه کردم که شتتتروع کردن به مرکت کردن و به هم            

.قلبم تند تند می کوبید.. یه مرد رو دیدم.. شتتبیه برزین بود.. یه جایی مکل یه چستتبیدن.

دفتر بود.. خیلی باکالس و شتتیک.. یه زن و یه مرد هم تو اتاق بودن..مکل اینکه اوضتتاع   

شا می     شد و رفت کنار پنجره.. بیرون رو تما خیلی خوب بود.. کمی بعد زن ازجاش بلند 

باهم مرف    تا مرد هم  لت دستتتتن        کرد.. دو یه ک عد زن اروم برگشتتتت.. می زدن.. ب

بود..نفس نفس می زدم.. مرد زنه رو نمی دید..زنه کلت رو گرفت ستتتمت ستتتر مرده.         

سر مرد            شید..  شه رو ک شت.. و بعد ما صدا خفه کن دا شتم می لرزیدم.. کلتن متی  دا

بلندی    افتاد رو میز و خون پاچیده شتتتد به همه جا..پیراهن رو انداختم رو زمین و جیغ        

کشتتتیدم.. تمام بدنم یم یلرزید.. وای خدایا.. بس نبود.. گریه ام گرفت..یکی یکی تمام            

چیزیهایی که دیده بودم اومد جلوی چشتتمم..مشتتت توصتتورت روزبه... الله.. امیررضتتا و  

االنم این مرد...دستم رو روی سرم گذاشتم و شروع کردم به گریه کردن.. کسی مرفی        

 زین با مرص گفت: بسه دیگه.. بگو چی دیدی؟نمی زد.. تا اینکه بر

هب هب می کردم.. گلشن بلند شد و برام یه لیوان اب اورد.. بعد گفت: خوب.. شهرزاد..     

 چی دیدی؟
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لیوان رو ازش گرفتم و کمی خوردم.. دماغم رو باال کشیدم و گفتم: یه دفتر بود.. یه مرد  

 ..توش بود با یه خانم و اقای دیگه

 ..یز کرد و گفت: خوبگلشن چشماشو ر

 ..با صدای خشداری ادامه دادم: بعد زنه یه تفنگ دراورد و مرده رو زد.. از پشت سر

گلشتتن برای چند لحظه چشتتماشتتو بستتت.. همه ستتاکت بودن..هی  کس مرفی نمی زد..  

 امساس کردم صداش بیض داره..گفت: چه شکلی بودن؟

 ...الغر... بعدمن: زنه مدود بیست چهار پنج ساله.. قدش متوسط و 

 گلشن به گونه راستن اشاره کرد و گفت: یه خاک اینجاش داشت؟

 ..سعی کردم چهره اش رو به یاد بیارم.. خاک؟... گفتم: نه.. خاک نداشت

 گلشن: مطمئنی؟

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: اره

 ..برزین با مشت زد روی مبل و گفت: پس کار کی می تونه باشه؟

 ..ت: لپ تاپت رو بیاربعد رو به پاشا گف

پاشا سریع ل تاپن رو از رومیز ناهارخوری برداشت و به سمت ما اومد.. برزین به سمتم       

شد؟.. از ادا     شد و گفت: خوب دقت میکنی ببینی کدوم یکی از این ادما بود.. مالیت  خم 

 ..اصولهای چند دقیقه پیشتم خبری نباشه

  ....مشیوک تماشای عکسا شدمسرم رو تکون دادم..پاشا لپ تاپ روداد دستم

 برزین داد کشید: یعنی چی هی  کدوم نبود؟

 ..من: گفتم که.. اون مرده همین مرد بود ولی دختره یکی دیگه بود

 ..برزین با عصبانیت به سمتم اومد و گفت: داری دروغ می گی

سریع خودم رو جمع کردم ولی قبل از اینکه دست برزین بهم برسه گلشن خیلی محکم      

 ..فت: ولن کن برزین.. داره راس می گهگ

 برزین با تعجن به سمتن برگشت و گفت: داری طرفن رو می گیری؟
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 ...گلشن: طرفن رو نمی گیرم ولی داره راس می گه

بعد رو به من گفت: به پاشا بگو چه شکلی بود پاشا گفت با نرم افزار میشه صورتن رو       

 ..کشید

نم.. پاشا اومد کنارم لپ تاپم رو ازم گرفت.. مونده   ماضر بودم بمیرم ولی کنار پاشا نشی   

شده بود.. خدایا ماه... همه پرده        ست.. به بیرون نگاه کردم..هوا تاریک  سایه کجا بودم 

ها سراسری کشیده شده بودند.. متی یه ذره نور هم از بیرون داخل نمی اوممد... پاشا:        

 ..بگو

 ..: جات بودم مواسم رو جمع می کردمسرم رو چرخوندم..و به مونیتور زک زدم.. پاشا

 ...چشم غره ای رفتم و گفتم: الزم نیست دک به ماک من بسوزونی

 ..پاشا خندید و گفت: وای ترسیدم.. ببر بی دندون

که مظ کنی..            بدم  ندونی نشتتتونت  به موقعن د ندونم.. ولی  تو دلم گفتم اره ببر بی د

صورت دختره.. انقدر      کای  ضح دیده بودمن که متی تار   شروع کردم به انتخاب اع وا

شد..         ساعتی کارم تموم  شکافانه نگام می کرد..بعد از نیم  شا مو موهاش هم یادم بود.. پا

 خودش بود.. به پاشا گفتم: می شناسین؟

ساک پیشه.. من سه چهار ساله اینا   10پاشا شونه هاشو باال انداخت و گفت: این قکیه ماک 

 ..رو میشناسم

شت و ب  سمت پنجره رفتم و پرده      لپ تاپ بردا سمت برزین.. فرصت خوبی بود.. به  رد 

رو کنار زدم.. اه لعنتی .. ماه تو استتتمون نبود.. متی یه کوچولو.. برزین: اونجا چیکار می      

 کنی؟

 قیافه مظلومی به خودم گرفتم و گفتم: دارم بیرون رو تماشا می کنم

 ..برزین: الزم نکرده .. بیا اینور

اید یه فکر دیگه می کردم..پاشا از برزین و گلشن جدا شد و رفت تو    برگشتم سرجام.. ب  

اش زخونه.. انقدر یواش مرف می زدن که هیچی از مرفاشون نمی فهمیدم..نمی دونستم     
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شا اونجا            ستم برم.. پا ش زخونه هم نمی تون شتم.. تو ا صله اتاقم رو ندا چیکار بکنم.. مو

بود.. برزین با صدای بلند پاشا رو صدا کرد     بود.. مسابی از بی کاری موصله ام سررفته    

 و گفت: پاشا.. شام ماضره؟

 ..پاشا: اره

 ..برزین: شام این دختره رو بده بفرستن تو اتاقن

 ...پاشا: باکماک میل.. شهرزاد بیا

چشم غره ای به برزین رفتم و با اکراه وارد اش زخونه شدم.. پاشا صندلی رو برام بیرون       

 ..زیزمکشید و گفت: بشین ع

صندلی دیگه رو کشیدم و روش نشستم.. پاشا از یخچاک دوتا نوشابه بیرون اورد و یکی        

رو جلوی من گذاشتتتت.. انگار داشتتتت میز رو برای دونفر می چید.. با نفرت بهن نگاه        

کردم ولی اصتتتال اهمیتی نمی داد.. از مرص خوردنم لتذت می برد.. پرس اوک رو از   

گذاشتتتت و پرس دوم رو گذاشتتتت تو ماکرویو... با اینکه        ماکروویو بیرون اورد و جلوم 

شتم و       شتم.. تکه های کوچیک کباب رو تو دهنم می زا گرسنه بودم ولی میلی به غذا ندا

جویده نجویده فرو می دادم.. فکر پین مامان و بابا بود... االن چیکار می کردن؟.. چقدر    

شمها        شیدم.. چ شده بود.. نفس بلندی ک شون تنگ  ی غمگین مامان یه لحظه از  دلم برا

خاطرم نمی رفت... پاشتتا غذاش رو از تو ماکروویو بیرون اورد و پشتتت میز نشتتستتت..    

چقدر دوستتت داشتتتم االن یکی بود تا باهاش مرف بزنم ولی مطمئنا اون شتتخص هرگز  

 نمی تونست پاشا باشه.. نمی دونم چطور شد که گفتم: تو پدر و مادر داری؟

 ..: نه.. از زیر بوته به عمل اومدمپاشا اخمی کرد و گفت

 من: منظورم این بود که زنده ان؟

شا تو رو خدا.. فکر اگه پدر و مادر     سرش رو تکون داد که یعنی اره.. با التماس گفتم: پا

خودت بودن چقدر دلواپس می شتدن.. بزارید من برم.. قستم می خورم هی  مرفی نمی    

 ..زنم
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 ..خ شد برگردم..گلشن: ممنون بابت کمکتپاشا جوابی نداد.. صدای گلشن باع

ستترم رو برگردوندم و هیچی نگفتم.. گلشتتن اومد تو اشتت زخونه و گفت: اون مردی که  

 ..دیدی کشتنن همسر من بود.. و برادر برزین

ساله داریم دنباک قاتلن    10امساس می کردم برادر برزین باید باشه.. گلشن ادامه داد:    

 ..ن کردیمی گردیم.. ممنون که کمکمو

ستترمو بلند کردم و گفتم: من کمکتون کردم ولی می گید ولم نمی کنید.. الاقل بزارید با 

 .. پدرومادرم تماس بگیرم

 ..گلشن: نمی تونیم چنین اجازه ای بهت بدیم

 ..گفتم: الاقل بهم بگید مالشون خوبه یا نه

ست.. اروم گفت: خوب..مادرت بیم          ش شت میز ن شید و پ شن نفس عمیقی ک س گل تانه  ار

 ..شوار

قاشتتب از دستتتم افتاد تو بشتتقاب..گلشتتن به بشتتقابم و بعد به خودم نگاه کرد.. مامان      

بیمارستتتتان بود؟.. بیض راه گلوم رو بستتتت.. گریه ام گرفت.. مامان مریض بود.. متما          

مالن بدتر شتتده.. کی پیشتتن می مونه؟.. اون که هیشتتکی رو نداره.. گریه ام گرفت..   

 ..دستم گذاشت و گفت: شوارگلشن دستن روروی 

دستم رو از دستن بیرون کشیدم و در مالی که از اش زخونه بیرون می دویدم داد زدم:      

برید به جهنم.. از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شتتدم.. خودم رو رو تخت انداختم و تا می 

 ...تونستم زار زدم..مامان بیچاره ام

* 

شار دادم       از درد به خودم پیچیدم.. معده ام  شکمم ف شت باال می اومد.. دستم رو روی  دا

تا از دردش کاسته بشه ولی فرقی نکرد.. سایه اومد باال سرم و گفت: پاشو این قرص رو      

 ..بخور
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سیاهی می رفت.. با بی مالی قرص رو فرو دادم و یه خرده اب       شمام  سرم باال بردم.. چ

جمع شتتد.. ستتایه: چه خبرته انقدر   خوردم..ستترم دوباره افتاد رو بالن و صتتورتم از درد

 ...کولی بازی درمیاری.. طوری نشده که

اهمیتی بهن ندادم.. عادتم اصال یادم نبود.. سعی می کردم به دردم اهمیت ندم ولی نمی    

شد.. دردناکتر از اون چیزی بود که بشه نادیده گرفتن.. از دیشن تا ماال دردش گرفته  

بودم وک نمی کرد.. صدای گلشن رو شنیدم : شهرزاد..       بود و با اینکه دوتا مسکن خورده 

 ..پاشو برات شیرعسل اوردم

کم رو فرو          ست می کرد... بی شیرکاکائو در شه این مواقع برام  یاد مامان افتادم که همی

خوردم. تو دلم گفتم مامان.. میام پیشت.. قسم می خورم میام پیشت.. به خاطر تو هم که 

.. اروم از جام بلند شدم و لیوان رو از دست گلشن گرفتم     شده تک تک اینا رو می کشم  

 ..و خوردم.. گلشن: وقتی اینجوری می شدم مادرم برام شیرعسل درست می کرد

مرفی نزدم.. انقدر نفرتم ازش زیاد بود که نمی زاشتتتت لحن مستتترتبارش روم تانیر        

سعی کردم و    شتم و زیر پتو خزیدم..  ه  جودش رو نادیدبزاره.. لیوار رو روی پاتختی گذا

بگیرم.. گلشن کمی بعد از اتاقم رفت بیرون.. مسکنی که خورده بودم کم کم داشت انر    

ساعت بعد دیگه انری از درد نبود ولی با این ماک خیلی بی ماک بودم..اروم    می کرد.. یه 

از جام بلند شتتدم.. داشتتتم ضتتعف می کردم.. دیشتتن که شتتام نخورده بودم.. نزدیکهای  

صت رو از        صبح هم این  شن فر سرم گیج می رفت.. از اینکه دی شده بودم.. هنوز  جوری 

ست و روم        ست خودم کفری بودم.. د سابی از د ست داده بودم و ماه رو ندیده بودم م د

رو شستم و رفتم پایین.. کسی جز سایه تو ویال نبود.. سایه پشت لپ تاپ نشسته بود..            

 تا منو دید گفت: واسه چی اومدی پایین؟

 ..رو به مبل گرفتم و با بی مالی گفتم: می خوام یه چیزی بخورم دستم

سایه بلند شد و همراهم اومد تو اش زخونه..وسایل صبحانه رو رومیز چید و گفت: چایی        

 هم می خوای؟
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شروع کردم به         سوزش معده ام کم کرده بود.. شیرعسل از  سرم رو تکون دادم که نه.. 

سا     سعی کردم مفصل بخورم..  ش زخونه وک می خوردم.. بعد   خوردن..  یه سرگردون تو ا

شا            شد و پا ش زخونه رفتم بیرون.. در ویال باز  شدم و از ا شدم از جام بلند  سیر  از اینکه 

اومد تو.. مسیرم رو عوچ کردم که لبخند خبیکانه اش رو نبینم..سایه سریع از اش زخونه  

 ..دانلود می کنمبیرون اومد و گفت: پاشا.. به اون دست نزنی.. دارم فیلم 

 ..پاشا: به فیلمت کار ندارم

در مالی که از پله ها باال می رفتم پوزخندی زدم.. چقدر خجستتتته بود.. فیلم دانلود می          

کرد..رستتتیدم باالی پله ها.. دانلود.. دانلود.. یهو ستتتر جام ایستتتتادم.. اینترنت؟.. اینجا           

ستم رو محکم جلوی دهنم گرفتم تا جیغ     شتن؟ د سریع وارد اتاقم   اینترنت دا شم..    نک

شتتتدم و پتو رو روی ستتترم کشتتتیدم.. از هیجان داشتتتتم می لرزیدم.. تند تند می گفتم:  

  ..خدایامرسی.. وای خدایا.. اینترنت.. اره خودشه.. مرسی خدا

اینترنت یعنی خط تلفن نابت... خط تلفن هم یعنی ارتباط با دنیای بیرون...البته اینا همه          

لی دسترسی به موبایلشون غیرممکن به نظر می رسید.. ولی االن..       شون موبایل داشتن و  

االن خط تلفن نابت داشتتتن.. فقط باید یه دستتتگاه تلفن پیدا می کردم و با یه نفر تماس   

می گرفتم..و بعدش ازادی.. ازادی.....انارام کنارم دراز کشتتتیده بود... تو دلم گفتم: وای   

 ..ردانارام.. خدا کمکم کرد.. خدا کمکم ک

 ...انارام لبخندی زد.. از خوشحالی چشمام رو بستم

چند مشت اب سرد به صورتم پاچیدم تا از التهابم کم بشه.. نباید لو می دادم.. نباید.. من 

تیرتا بودم.. یاد مرف انارام افتادم.. اونا باید از من می ترستتتیدن نه من از اونا.. اروم از             

شر  سرازیر   اتاق بیرون اومدم.. باید از کجا  وع می کردم؟ از طبقه پایین... اروم از پله ها 

ش زخونه.. باید        صدایی ایجاد نکنم..انری از هی  کس نبود.. اوک ا سعی می کردم  شدم.. 

اوک از اشتتت زخونه شتتتروع می کردم.. دونه دونه کابینت ها رو باز می کردم.. از هیجان           

صدایی ایجادنکنم..     سعی می کردم  ی  کل کابینتها رو گشتم.. هیچ  دستام می لرزید و باز 
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شهرزاد.. هنوز همه جا        شو  شیدم و به خودم دلداری دادم.. ناامید ن نبود.. نفس عمیقی ک

شمهای ریز داره              شا رو دیدم که با چ ش زخونه پا سمت در ا شتم به  شتی.. تا برگ رو نگ

می  رتماشتتام می کنه.. هینی گفتم و به عقن پریدم... پاشتتا: دو ستتاعته اینجا داری چیکا 

 کنی؟

 ..موندم باید چه جوابی بدم.. پاشا وارد اش زخونه شد و گفت: ازت سواک پرسیدم

 ..اخمی کردم و گفتم: برو بزرگترت بیاد

 ..برزین رو کردی؟ اون سرش شلوغه ه.و.*سابروی پاشا باال رفت و گفت: 

ذاشت   گ به طرفم اومد.. چسبیده بودم به کابینت.. اومد و درست جلوم ایستاد.. دستاشو      

 ...دوطرفم و به سمتم خم شد و گفت: ولی نارامت نباش..من هستم

 ..محکم هلن دادم و گفتم: برو عقن بیشعور

ش زخونه خط خورد.. باید       ش زخونه اومدم بیرون.. تو دهنم مالجی کردم که ا سریع از ا

یه جای دیگه رو می گشتم...پاشا هم پشت سرم اومد بیرون و گفت: بهت می گم دنباک       

 چی می گردی؟

نمی دونم چرا یهو با عصتتتبانیت برگشتتتتم ستتتمت و داد کشتتتیدم: به تو چه ربطی داره..  

دوست دارم وک بگردم هر غلطی که دوست داشتم بکنم.. تو هم بیجا می کنی که دنبالم     

 ...میای

به وضتتوح جا خورد.. با عصتتبانیت ازپله ها باال رفتم.. هنوز تا غروب افتاب چند ستتاعتی  

شیده      وقت بود. شتم فکر می کردم..فکرم ک شیده بودم و دا ..بی هدف روی تختم دراز ک

ساس می کردم           ستاده بودم ام شن توی کویر.. وقتی رو به ماه ای شن.. اون  شد به اون 

انرژی ماه وارد تک تک ستتلولهام میشتته.. پس اون امستتاس در واقع همین نیروی تیرتا  

پاشا و یه مرد دیگه اومدن تو.. سریع از رو   بود.. نفس عمیقی کشیدم .. یهو در باز شد و   

 تخت بلند شدم و با مرص گفتم: در زدن بلد نیستی؟

 ...برخالف همیشه پاشا با اخم گفت: نه بلد نیستم.. هری بیرون
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چشتتتم غره ای بهن رفتم.. به دستتتت مرد که نگاه کردم دیده تخته های چوبی بلندی          

 دستشه.. گفتم: اینا چیه؟

 ..تو نیومده.. گفتم هریپاشا: فکولین به 

لگدی مواله چوبهایی که دست مرده بود کردم و از پله ها اومدم پایین..اروم رفتم سمت   

سگ بلند    سر دوتا  در ویال.. در رو وا کردم و اینبار با امتیاط کلمه بردم بیرون.. همزمان 

اشتن   لشن د شد و غریدند.. پوف.. هنوز بودند.. چشمم به انتهای باغ افتاد که برزین و گ  

صدای       شتم تو پذیرایی..  کنار هم قدم می زدن و مرف می زدن.. ککافتهای عوضی.. برگ

سایه و پاشا از باال می اومد.. به سمت تلویزیون رفتم و تلویزیون رو روشن کردم..کانالها  

رو باال پایین می کردم .. یه کاناک داشت عکسهایی از فکا رو نشون می داد.. مس عجیبی  

شتم..  شد که     دا شد؟.. ماه از تو تلویزیون؟.. می شون میداد.. بهن زک زدم.. می  . ماه رو ن

با دیدن اون نیروم رو به دست بیارم؟..امتحان کردنن که ضرری نداشت.. به سمت راه       

پله رفتم و به باال نگاهی انداختم.. هنوز تو اتاقم بودن.. صتتتدای تب تب می اومد.. اهمیت          

شتم جلو    سریع برگ ستام می لرزید.. اب دهنم رو    ندادم..  شتم د ی تلویزیون.. هیجان دا

قورت دادم و با خودم گفتم.. شتتهرزاد.. تمرکز کن.. تمرکز کن.. به ماهی که نشتتون می 

صد بدی ندارم.. ولی      صدا کردم.. گفتم خدایا می دونی که ق داد زک زدم.. تو دلم خدا رو 

سرم بیارن.. خدایا..     خداوندا.. می دونی که مجبورم.. بمونم اینجا معلو ست چه بالیی  م نی

به خاطر مادرم.. فقط به خاطر مادرم.. بابام.. خدایا... کمکم کن.. امستتتاس عجیبی رفت              

شتر تمرکز          سعی کردم بی شروع کرد به ت یدن... داره کار می کنه..  ستم... قلبم  زیر پو

و..  زده نشتت کنم ولی دیگه هیچی نبود.. نفس عمیقی کشتتیدم و گفتم: شتتهرزاد.. هیجان 

دوباره .. دوباره همون امستتتاس اومد.. ولی زود قطع شتتتد... با تعجن به تلویزیون نگاه    

کردم.. یه جای کار ایراد داشتتت... دوباره تالش کردم.. دوباره برای یه لحظه کوتاه اومد  

سریع کاناک رو عوچ               شد.. شا نزدیکتر  سایه و پا صدای  شده بودم.. شد.. کالفه  و قطع 

رم مشیوک شده بود... ایده تماشای ماه از تلویزیون کار می کرد... نیرو رو    کردم ولی فک
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امساس می کردم ولی یه جای کار می لنگید.. خدایا کجا؟.. بهم نشونن بده...مرد بدون    

اینکه نگام بکنه از اتاق رفت بیرون.. پاشتتتا از پله ها پایین اومد و گفت: پاشتتتو برو تو               

 ..اتاقت

خره کردی؟ یه بار می گی برو بیرون یه بار می گی برو تو.. مگه با عصتتبانیت گفتم: مستت

 ..به مرف توئه

صورتم رو برگردوندم.. یهو دست پاشا پیچید دور کمرم و از جا بلندم کرد..داد کشیدم:      

 ..ولم کن بیشعور

شا خیلی قویتر از اون چیزی بود       شت.. پا ست و پا زدم و تقال کردم انری ندا هرچقدر د

تاقم            که فکرش رو   خت رو تخت..ا ندا باز کرد و رفت تو و منو ا تاق رو  می کردم..در ا

باورم         به طرف پنجره برگشتتتتم..  که فکر می کردم  تاریکتر از اون چیزی بود  خیلی 

نمیشتتد.. جلوی پنجره رو کامل با تخته گرفته بودن.. متی یه روزنه هم پیدا نبود.. پاشتتا   

 خیره شدم و گفتم: این چه وضعیه؟ چراغ رو روشن کرد... با دهن باز به پنجره

پاشتتا در اتاق رو بستتت.. ادامه دادم: انقدر می ترستتین در برم؟.. با اون چهارتا ستتگ تو  

 ..باغ

سیدم که خودمو جمع        سوند.. انقدر از این مرکتن تر شا با چند قدم خودش رو بهم ر پا

صورتن رو جلو اورد.. کامال در        شت و  شو دوطرف تاج تخت گذا ستا صره   کردم..د محا

 بودم.. تو چشمام زک زد و گفت: چی تو فکرته؟ چه غلطی می کنی؟

 ..خیلی ازش ترسیده بودم ولی خودمو نباختم.. گفتم: برو بمیر

ستن رو       شکنه..د ستخونن می  فکم رو محکم گرفت..انقدر محکم که فکر کردم االن ا

شت چون با دست دیگه اش       شار دستن کم کنم ولی انری ندا تام رو دس گرفتم که از ف

 ..گرفت و نگه داشت.. گفت: بگو وگرنه یه جور دیگه از زیرزبونت می کشم بیرون

شروع کردم به لگد انداختن.. کامل اومد رو تخت و پاهاش رو رو پاهام گذاشت..همچین  

فشار داد که نفسم برید..کامال روم خیمه زده بود... داشتم می مردم..نفسن می خورد تو 
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ستم داد بکشم.. سرش رو اورد جلو و گفت: می بینی.. االن عین یه    صورتم..متی نمی تون 

 ..بره شدی تو چنگاک من.. برام اصال کاری نداره بیام نزدیکتر

اومد نزدیکتر.. داشتتتم از ترس می مردم.. نکنه بخواد کاری بکنه.. تو دلم خدا رو صتتدا   

ی محکم صورتم رو  می زدم..سر پاشا جلوتر اومد.. سعی می کردم سرم رو تکون بدم ول    

گرفته بود.. لبهاش اروم رو لبهام قرار گرفت..صتتدای جییم تو گلوم خفه شتتد.. یهو دلم  

 ..گرم شد.. انارام بود..گفت: شهرزاد...االن وقتشه

شت با      شمام رو باز کردم .. دا شه؟.. یاد نیرویی که از ماه گرفته بودم افتادم... چ االن وقت

قورت دادم.. متوجه شتتدم که وقتی داشتتت نگام می    تعجن نگام می کرد.. اب دهنم رو

 ..کرد لبخند می زدم.. اروم از روم بلند شد و گفت: انگار بدت هم نیومده

لن تخت نشتتستتت.. مبهوت نگاش کردم.. نه.. دیوونه.. االن وقتن نبود.. هنوز زوده.. و   

شت منو نگاه می          شگفتی دا شا با  سرم رو عقن بردم.. پا شد.. اروم  ازه  کرد.. تبعد قطع 

داشتم می فهمیدم چیکار کردم... اصال پشیمون نبودمولی یهو ترسیدم مبادا بد برداشت        

شا         سریع عقن رفتم و گفتم: پا سرش رو نزدیک بیاره  ست  کنه... که البته کرد... تا خوا

 ..بیای جلوتر می کشمت

ن ما . با دیدپاشا بی توجه به مرفم تا خواست نزدیک بیاد در باز شد و سایه اومد داخل.     

شه.. اخمی کرد و           شده با شا رو من خم  شت پا صال انتظار ندا تو اون پوزیشن جا خورد.. ا

 ..رو به پاشا گفت: برزین کارت داره

پاشا از جاش بلند شد و رفت بیرون.. اخم سایه ومشتناک تر شد... میف که نیروم تموم       

  ایه کردم.. در اونقدر محکمشده بود وگرنه ماک اونم می گرفتم..غلت زدم و پشتمو به س

کوبید که از جام پریدم.. همونجوری که دراز کشتتیده بودم به کارم فکر کردم.. یه قطره  

 اشک از چشمم چکید.. انارام کنارم نشست.. گفتم: انارام.. من گناه کردم؟

 انارام: اینو فرشته های یمین و یسارت می دونن.. نه من

 ..تم نیروم وارد بدنن بشهمن: من نمی خواستم.. فقط می خواس
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 ..انارام با مهربونی نیگام کرد و گفت: شوار.. خدا به دلهای همه ما اگاهه

 ..دماغم رو باال کشیدم و گفتم راستی انارام.. من از ماه توی تلویزیون نیرو گرفتم

 ..انارام: بله.. اما کافی نیست.. باید زنجیره رو کامل کنی

 ه زنجیره ای؟با تعجن نگاه کردم و گفتم: چ

 انارام: به اون شن توی کویر فکر کن... یادته چطوری بودی؟

ستاده        شن تمرکز کنم.. گفتم: خوب.. ماه کامل بود.. من رو به ماه ای سعی کردم رواون 

 ..بودم و

  ..از جام پریدم.. گفتم: انارام اتین.. پشت سرم اتین روشن بود... اره

 ..االی ستترش ماه بود و زیرپاش اتین.. همین بودپوستتت یادم افتاد.. افستتانه تیرتا.. ب 

زنجیره نیروی من این بود.. من باید بین ماه و اتین قرار می گرفتم... افرین..از شتتتدت  

هیجان نمی دونستتتم باید چیکار کنم.. مدام اینور و اونور می رفتم.. انقدر هیجان داشتتتم  

 من االن باید چیکار بکنم؟که خودم و وچ جسمانیم یادم رفته بود..گفتم: انارام.. 

انارام با محبت نیگام کرد و گفت: شتتتوار.. من همیشتتته نمی تونم بهت بگم باید چیکار            

بکنی.. باید خودت ستتعی کنی.. اگه قدرتت رو به دستتت بیاری.. خیلی از مشتتکالت مل   

 ..میشه

شومینه نداشت.. هر چی   ی رو زپوفی کردم.. االن باید اتین از کجا گیر می اوردم؟.. ویال 

هم که می سوزوندم تولید بو می کردم.. پنجره رو هم که نمی تونستم باز کنم.. هوا سرد 

ست        ستم از بین ببرم.. وگرنه اتین در شویی بو رو نمی تون ست بود... اگرم می رفتم تو د

سینی غذا       سایه با یه  کردن کاری نداشت.. پوفی کردم.. یه خرده بعد در اتاقم باز شد و 

ز قیافه اش ومشتتتناک بود.. بی هی  مرفی ستتینی رو گذاشتتت رو عستتلی و   امد تو.. هنو

رفت... موقع رفتن صدای چرخن کلید رو شنیدم.. سریع رفتم به سمت در و دستگیره        

 ...رو کشیدم.. در قفل بود.. اه از نهادم بلند شد... االن که فهمیدم باید در رو قفل می کرد
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شتتتتم از نگرانی و مرص و عصتتتبانیت می مردم..     دو روز تمام بود که زندانی بودم.. دا   

سید چیزی الزم دارم یا نه.. در مقابل       شن برام غذا می اورد و می پر شه گل برخالف همی

شن         شد و گل سوم در باز  سوالم که می پرسیدم چرا منو زندانی کردن جوابی نداد.. روز 

ه م داشتم یادم رفت اومد تو... پشتم رو کردم بهن.. این مدت هر چی از تربیت خانوادگی 

 ..بود... گلشن: پاشو یه دوش بگیر..لباساتم عوچ کن

اهمیتی ندادم.. متی تکون هم نخوردم..گلشن با همون لحن اروم گفت: شهرزاد با توام..    

  ..پاشو

 گفتم: واسه چی؟

 ...گلشن نفس عمیقی کشید و گفت: اردوان داره میاد اینجا

 من: اردوان کیه؟ رئیستون؟

 ..رئیس من نیستگلشن: اون 

 من: ولی رئیس بقیه هست.. اره؟

 ..گلشن: یه جورایی رهبره.. نه رئیس

 ..من: برام هی  فرقی نداره

 ..گلشن: پاشو.. اون می خواد بیاد اینجا تو رو ببینه

 ...من: اونم بره به جهنم

شوخی          شا یا برزین  ست که بخوای باهاش مکل پا شهرزاد.. اردوان ادمی نی شن: ببین  گل

...من شتتاید دوستتتت نباشتتم ولی دشتتمنتم نیستتتم.. از اوک هم مخالف بودم ولی این  کنی

 ...گروه .. خوب.. ارمانهای خودشون رو دارن

 نگاهن کردم و گفتم: ارمانهاشون یعنی کشتن من؟

گلشن نگاه عمیقی به من انداخت و گفت: متاسفم... امیررضا بزرگترین اشتباه زندگین      

 .رداشت... وگرنه داشتن قانع می شدن که تو تیرتا نیستیرو کرد که اون پوست رو ب

 ..دندونهام رو روهم سابیدم و گفتم: اسم امیررضا رو نیار
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 ..گلشن: ماال پاشو برو مموم... اردوان تا یکی دو ساعت دیگه میاد

بی میل یه دوش ستتترستتتری گرفتم و از مموم اومدم بیرون.. گلشتتتن کمکم کرد لباس  

خشتتک کرد..به خودم جلوی ایینه نگاه کردم. عین عروستتکهای   عوچ کنم و موهام رو 

شتم و گفتم: به اندازه              شم کنه نزا ست ارای شن می خوا شده بودم..گل شن بازی  خیمه 

 ..کافی بهم امساس خراب بودن دست داده

شا وقتی از اتاقت اومد بیرون بدجوری تن کرد..         ست.. پا ضاعت زیاد خوب نی شن: او گل

 ..تشن تا مرت رفت و برگش

 با تعجن بهن نگاه کردم و گفتم: خوب.. االن مالن چطوره؟

 ..گلشن: بهتره.. قبال قرار بود برید پین اردوان.. با اتفاقی که پین اومده اون میاد اینجا

متالن بهتره؟ من اونجوری کردم بمیره االن می گی بهتره؟ پوزخنتدی زدم و گفتم:    

 ..صیر منهاتفاقی که پین اومده؟ نکنه میخواید بگید تق

گلشن: نیست؟ تو تیرتایی و اون شوکا.. بد شدن ناگهانی مالن وقتی تو اینجایی فقط یه     

 ..علت می تونه داشته باشه

درست جلوی گلشن ایستادم و گفتم: اگه اینهمه ازم می ترسن چرا همن میان نزدیکم؟  

 مگه خودشون نمی دونن که بودن در کنار من براشون خطرناکه؟

 ر از ارامشن رو بهم دوخت و گفت: امواجگلشن چشمای پ

 ..من: امواج هگزا؟... چیزی به اسم امواج هگزا وجود نداره

 

گلشتتتن نگاه کرد و گفت: وجود نداره؟ افراد معمولی این امواج رو ندارن ولی تو یه فرد  

عادی نیستی.. تو تیرتایی.. این امواج قاتل شوکاها هستن.. برزین می گفت امواجت قطع     

 ..لی گویا نشدهشده و

 من: االن نمی ترسی که این امواج تو رو هم بکشه؟

 گلشن: کی گفته من شوکا هستم؟
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 ..با بهت نگاش کردم.. گلشن: من شوکا نیستم

همین رو کم داشتتتم.. با تقه ای به در گلشتتن در رو وا کرد.. برزین بود: اردوان اومده..   

 ..بیارش پایین

اروم رفتم بیرون..شتتتروع کردم به دعا خوندن..       گلشتتتن در رو وا کرد و رفت بیرون.. 

همن خدا رو صتتتدا می زدم.. انارام رو دیدم که جلوی من ایستتتتاده بود.. نفس عمیقی        

سمت چپ پیچید.. تو پذیرایی            شن به  شن رفتم طبقه پایین.. گل سر گل شت  کشیدم..و پ

ستاده بود و داشت به بیرون نگاه می کر     س یه مرد پشت به ما جلوی پنجره ای اعت د.. به 

 ..پذیرایی نگاه کردم.. سه بعدازرهر بود. گلشن: اردوان... این شهرزاده

اردوان به ستتتمتم برگشتتتت مردی بود مدود پنجاه ستتتاک.. با موهای جوگندمی..و قد           

متوستتط.. هی  چیز خاصتتی نداشتتت...نمی دونم چرا انتظار داشتتتم اردوان اردوان که می 

ی اینجا باشه... کنارش دختری بود که بی نهایت به  کنن یه مرد با جالک و جبروت بیشتر 

فت                 ند شتتتتد و ر جاش بل بدون هی  مرفی از  مدن من  با او مد..  نا می او نظرم اشتتت

 ..بیرون..اردوان لبخندی زد و گفت: فکرشو می کردم تیرتا تو باشی

با شتتتنیدن صتتتداش دهنم باز موند... همون مرد بود.. همون مردی که اون روز تو خونه  

ره با عصتتبانیت می گفت شتتن شتتیرنام معبد خراب شتتده.. هنوز بعد از اینهمه   من طاه

 ..مدت صداش تو گوشم بود.. سعی کردم زیاد خودمو از تک و تا نندازم

 ..من: جدی؟ چقدر باهوشی

اردوان: اره.. ولی اون پیرزن اممب گفت نه.. البته تقصیر خودمم بود.. نباید دست دست    

 .... جبران مافات شدمی کردم.. البته مهم نیست

 گفتم: از این که من اینجا باشم نمی ترسی؟

 ..اردوان خندید و گفت: نه.. تو که ترس نداری

 ...به چشمهام خیره شد و گفت: من شوکا نیستم

 ناامیدی ومشتناکی بهم چنگ زد..گلشن: نمی خواید بشینید؟
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 ..دم اوردیو خودش نشست.. اردوان خندید و گفت: البته گلشن.. ممنون که یا

با بی میلی نشتتستتتم و پام رو رو پام انداختم.. اردوان بی مقدمه گفت: نیروت رو از کجا    

 اورده بودی؟

ستاده بود و دستن رو روی لبهاش         سر اردوان ای شت  فقط نیگاش کردم.. به انارام که پ

 گذاشته بود.. گفتم: این نیرو درون منه.. نمی دونستی؟

گفت: تو قدرتت دوره داره.. قطع نمیشتته ولی انقدر کم  اردوان چشتتماش رو ریز کرد و 

 ..می شه که نتونه ضربه بزنه

 ...بهم گفت: دست راستت رو بیار جلو

اروم دستم رو بردم جلو.اردوان از جیبن مهره رو دراورد و روی پوست انداخت.. انقدر    

مهره   گه اونسوختم که مهره تو یه سانتی من بود و هی  کاری نمی تونستم انجام بدم.. ا   

رو از بین می بردم مهره دوم که پین روزبه بود دوتا میشتتتد.. و این یعنی خلع ستتتالح     

کامل اونا..اردوان ستترش رو باال گرفت و به گلشتتن گفت: نه.. دیگه هیچی نیستتت.. به   

 ..برزین بگو از این به بعد مواسشو بیشتر جمع کنه

رو تماشتتا می کرد.. گفتم: من  گلشتتن اروم از جاش بلند شتتد و رفت.. اردوان رفتنن  

 ..طاهره اینا رو از خودش دور نمی کرد

 ..اردوان لبخندی زد و گفت: نمی تونستم بزارام مهره ها رو باهاش خاک کنن

 گفتم: من طاهره مرده؟

 ..اردوان ابروشو باال انداخت و گفت: بهتره بگیم خودشو به کشتن داد

رفته بود از شتتما هرکاری برمیاد..یه چشتتمه شتتو  پوزخندی زدم و گفتم: اوه.. البته.. یادم 

 ..همین چند روز پین دیدم

چه         که خیلی ب تا  عه تو روستتت که فکر می کردم زبون درازتری.. اون دف اردوان: از اونی 

 ..مکبت بودی

 ...گفتم: از اون شن خیلی گذشته
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 ..اردوان خیره نگام کرد... گفتم: یه سواک داشتم

 ..اردوان نگام کرد..گفت: بگو

 من: شما که با شوکاها نسبتی ندارین چرا بهشون کمک می کنین؟ چه نفعی می برین؟

 اردوان بهم زک زد... گفت: می دونی شوکا یعنی چی؟

 شونه هامو باال انداختم و گفتم: نه

 ..اردوان: از تو که شمالی هستی بعیده

ن  امبد کوچکتریبا نفرت نگاش کردم.. می دونستتت از شتتماک بدم میاد... معلوم بود که ر

 ..چیزی رو جا ننداخته.. اردوان: یعنی اهو

 ...پوزخندی زدم و گفتم: میفه اهو

اردوان گفت: اهو میوان فوق العادیه.. فرز.. چابک.. زیبا..مهربون... باهوش ولی درمقابل 

 ..ببر هی  چاره ای نداره به جز فرار

ی دندون.. اردوان ادامه داد: من کنایه اش رو فهمیدم .. تو دلم گفتم: االن شتتتدم یه ببر ب   

ستات کمک       ست این ببر نجات پیدا کنن.. تو به دو شون کمک می کنم از د فقط دارم به

 نمی کنی؟

 ..تو چشماش زک زدم و گفتم: هی  گربه ای محض رضای خدا موش نمی گیره

شد و گفت: خیلی دوست دارم اون زبون درازتو کوتاه کنم ولی     رنگ نگاه اردوان عوچ 

 ..که االن وقتن نیست میف

 ..صدای برزین از پشت سرم اومد: سایه..شهرزادو ببر تو اتاقن

بدون اینکه منتظر مرف دیگه ای بشتتم بلند شتتدم و به طرف راه پله رفتم..شتتنیدم که   

 برزین پرسید:کی راه می افتیم؟

 ..اردوان گفت: وقتن هفته دیگه اس

خوبی نمی داد.. از پله ها باال رفتم..   وقت؟ وقت چی هفته دیگه بود؟ ولی هرچی بود بوی  

جلوی در اتاق رسیدم که در باز شد و پاشا اومد بیرون.. با دیدنن خشکم زد.. چشماش       
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انقدر بی ماک بود که فکر می کردم االن می افتن زمین.. یعنی نیری به این کوچیکی با یه 

 ..ن گفتم: پاشاشوکا اینجوری می کرد؟.. من با امیررضا چیکار کرده بودم.. زیرل

 ..سایه با عصبانیت گفت: خفه شو.. برو تو اتاقت

بهن خیره شتتدم و گفتم: یه بار دیگه باهام اینجوری مرف بزنی قستتم می خورم خودم   

 ..اتیشت بزنم

 نمی دونم چیطوری نیگاش کردم که یه قدم رفت عقن.. پاشا گفت: تو بودی؟

تم: نه پاشا.. باورکن نه.. اردوان هم دید االن وقت کلک زدن بود..به پاشا نگاه کردم و گف

که من نیرویی ندارم.. اصتتتال از کجا باید نیرو می گرفتم.. شتتتماها هم که همن پیشتتتم           

 ..بودید

پاشا چیزی نگفت و برگشت تو اتاقن.. تو دلم گفتم: اره همینه.. فعال یه مدت اینجوری    

 ..باش تا بعد

و رفت.. خودم رو روی تخت انداختم..باید       رفتم تو اتاقم.. یازهم ستتتایه در رو قفل کرد     

ساب        ستم م شه رو تیییر می دادم.. اینجوری که بوش می اومد زیاد رو تلفن نمی تون نق

 ..کنم

 ..با مشت رو در کوبیدم و گفتم: کسی صدای منو می شنوه؟.. سایه... گلشن

ی پاشا   اپوفی کردم و کنار دیوار نشستم.. داشتم از گرسنگی تلف میشدم.. کمی بعد صد      

 به گوشم رسید: چیه؟ چی میگی؟

 ..گفتم: پاشا دارم ضعف می کنم.. در رو باز کن تو رو خدا

ستاد تا بیام         شده.. چشماش قرمز بود.. کنار ای شا در رو باز کرد.. امساس کردم الغر  پا

سرش رفتم          شت  شد..پ سرازیر  ست و از پله ها  بیرون.. بدون اینکه مرفی بزنه در رو ب

شتم از      پایین... نگ صدایی نمی اومد.. انگار کسی تو ویال نبود.. دا اه به دوروبرم انداخت.. 

تنها بودن با پاشا می ترسیدم.. یواش وارد اش زخونه شدم.. پشتن به من بود.. برگشت..  

 دستن بشقاب برنج بود و روش کباب.. گفت: بسه؟
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ت  اکروویو گذاش سرم رو تکون دادم و روی دورترین صندلی نشستم.. بشقاب رو توی م     

 و درش رو بست... اب دهنم رو قورت دادم و گفتم: بقیه کجان؟

 ..پاشا بی موصله گفت: برمی گردن

پس همه شون رفته بودن.. اصال همیشه باید یه جای کار ایراد داشته باشه..االن من باید       

ه..هر  شبا این مست یه جا باشم.. بهن نگاه کردم.. خیلی بی مالتر از اون بود که مست با

از چندگاهی سرفه های خشک می کرد.. بوق ماکروویر که بلند شد بشقابم رو دراورد و      

جلوم گذاشتتتت.. با ارامن شتتتروع کردم به غذا خوردن.. باید ستتتعی می کردم وقت رو 

بیشتر تلف کنم تا اومدن اونا بتونم کاری انجام بدم.. پاشا شروع کرد به سرفه کردن.. از  

. اگه سگهای توی باغ نبود خیلی رامت می تونستم از این فرصت     اش زخونه رفت بیرون. 

استتتفاده کنم و فرار کنم.. مبارزه با یه ادم مریض خیلی رامتتر از یه ادم ستتالمه.. یادمه  

اون اوال که با پاشتا تو خونه تنها مونده بودم.. پاشتا برنگشتت تو اشت زخونه..غذامو تموم      

یچیده بود تو خونه.. داشتت ستیگار می کشتید..     کردم و برگشتتم تو هاک.. بوی ستیگار پ  

بطری تو دستتتتن بود.. به تلویزیون زک زده بود ولی معلوم بود نگاه نمی کنه.. مستتتت      

  ..الدنگ... تو دلم گفتم: خدایا.. خودت از دست این مست منو مفظ کن

  رصتتدای انارام تو دلم پیچید: شتتهرزاد... چرا به فرصتتتهایی که خداوند در اختیارت قرا  

 داده توجه نمی کنی؟

چشمام یه لحظه گرد شد... درسته.. نفس عمیقی کشیدم و رفتم کنار پاشا نشستم..پک           

عمیقی به ستتتیگارش زد.. نمی دونستتتتم باید از کجا شتتتروع کنم ولی گفتم: چه مزه ای   

 میده؟

 متی تکون هم نخورد.. گفتم: کاناک رو عوچ کنم؟

 ..پاشا: کوفت کردی؟ گمشو تو اتاقت

ش  سر رفته        نه  شتم و گفتم: موصله ام  شده..کنترک رو بردا ضعیف  هرزاد.. جا نزن.. اون 

 ..پاشا.. تو رو خدا
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 ...پاشا بی موصله گفت: پس زر نزن

صدای        سمون به مالت گریه کنن..  سرت بیارم که مرغهای ا شه زر نمی زنم ولی بالیی  با

می کرد و ستتیگار می  تلویزیون رو کم کردم و کانالها رو عوچ می کردم.. پاشتتا ستترفه

شت دم دهنن و جرعه جرعه می خورد... یکی نبود بگه    کشید.. بعد هم بطری رو می زا

شی؟.. دنباک یه کاناک بودم که         سیگار بک شکی که می کنی مجبوری  سرفه های خ با این 

ماه رو نشونم بده..پاشا بطری خالی رو گذاشت رو میز.. نگاش کردم.. راستن تا ماال یه     

ست رو ا  سریع گفتم:     م سرفه کرد.. یه جوری نگام می کرد..  ز نزدیک ندیده بودم.. باز 

 بازم می خوای؟

شدم و رفتم ویترین رو باز کردم...یکی      شاره کردم.. جوابی نداد.. از جام بلند  به بطری ا

از شتتتیشتتته ها رو باز کردم و اوردم..باید انقدر بهن میدادم که بیفته.. پاشتتتا با دیدنن   

 ..ی زد و گفت: الودرز؟ این فیلو از پا درمیارهلبخند کم جون

 اها پس خودش بود.. کمی تو اون گیالسن ریختم و گفتم: این چیه که انقدر می خوری؟

شیطون بودبا دستن گیالس رو     گیالس رو به طرفن گرفتم.. نگاهن با وجود بی مالی 

 ..پس زد و گفت: خوب بخور ببین چیه

 ..هلن نیستمسرم رو تکون دادم و گفتم: من ا

 ..پاشا اصرار کرد: ماال یه لبی تر کن

می خواستتتم بکشتتمن..اروم گیالس رو به دهنم بردم.. قلبم داشتتت به شتتدت می زد...   

خانواده مذهبی نبودیم ولی از این برنامه ها هم نبود... بابا خیلی بدش می اومد..تا زبونم            

واقعا مزه زهرمار می    به مایع داخل گیالس خورد امستتتاس کردم دهنم اتین گرفت..     

داد.. ستتریع گیالس رو از دهنم دور کردم و شتتروع کردم به ستترفه کردن.. هنوز زبونم  

داشتتتت می ستتتوخت.. متی از بوش مالم به هم خورد.. پاشتتتا خنده بلندی کرد و گفت:  

 ..اینجوری می خوردن بچه سوسوک
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مع  از مزه اش جبعد گیالس رو از دستتتتم گرفت و یه نفس رفت باال..با اینکه صتتتورتن 

 شده بود ولی خندید..بطری رو برداشتم و گفتم: بازم برات بریزم؟

گیالس رو به طرفم گرفت.. در مالی که براش می ریختم فکر کردم اگه یه روزی بهم        

سته بودم اینجا و        ش صال باور نمی کردم ولی االن ن می گفتن قراره چنین غلطهایی بکنم ا

پاشتتا با چشتتمای خمار نگام می کرد... دلم یه جوری   داشتتتم چنین غلطهایی می کردم.. 

 شد..

.. از این فکر لبخندی اومد رو لبم.. یهو دست پاشا نشست رو موهام..از جام پریدم..پاشا       

 ..با لحن کشیده ای گفت: موهات چه نرمه.. عین ابریشم می مونه

شیدم..      شه بود ک شتم از ترس پس می افتادم.. لعنت به من.. اخه این نق ست  دا ن  اروم د

رو از رو موهام برداشتتتت.. داغ داغ بود.. در مالی که ستتتعی می کردم لحنم اروم باشتتته  

 ..گفتم: باشه.. پاشو بریم باال بگیر بخواب

 ..پاشا باز کشیده گفت: نه

انگار واقعا مستتتت کرده بود.. باید می بردمن باال تا نبینه چیکار می خوام بکنم.. هی            

کمینی نبود که یادش نمو  شو بریم..به          ت شا.. پا شو پا شیدم و گفتم: پا ستن رو ک نه...د

سنگینی از جاش بلند شد.. هوا تاریک شده بود..فاصله چند قدمی تا پله ها رو کم مونده      

بود زمین بخوریم ..دستشو دور گردنم انداخته بود.. تحمل وزنن رو نداشتم ولی به هر    

 ت پله ها رو تقریبا به باال هلن میضربو زوری بود خودمون رو به پله رسوندم..می شگف   

ستم به طرف     ست تر از چیزی بود که بخواد نعره بزنه یا چیزی بگه.. خوا دادم.. خیلی م

اتاق خودش ببرم که راهن رو به ستتتمت اتاقم کج کرد و با همون لحن گفت: میام اتاق         

 ...تو

یا اون اتاق چه    با چشتتتمای درشتتتت نگاش کردم.. به جهنم بزار بیاد اتاق من.. این اتاق         

فرقی می کنه؟ نگاه کردم که خودش رو انداخت تو تختم.. ستتتری در رو بستتتتم و قفل         

کردم..تمام بدنم می لرزید.. االن باید چیکار می کردم..نیروو باید نیرومی گرفتم...االن           
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می رستتتیدن..به دو رفتم پایین.. قلبم داشتتتت از جا می جهید.. ستتتریع پرده پذیرایی رو 

.. تا اگه رسیدن فرصت داشته باشم پرده رو دوباره بکشم..نگاهی به اسمون        کشیدم کنار 

انداختم.. ماه اون دوردورا پیدا بود.. از پشتتتت ستتتاخه های لخت درختا... همینم خوب          

شا رو بخوابونه پس      ستم از ماه توی تلویزیون انقدر انرژی بگیرم که پا بود... اگه می تون

ماه انرژ    ما می تونستتتتم از خود  بت چی بود؟.. اتین..    مت ی بیشتتتتری بگیرم.. االن نو

اتیشتتتن... از هیجتتان دور خودم می چرخیتتدم...بتتایتتد چطوری اتین روشتتتن می                 

یه دستتتتماک...           به بطری روی میز افتاد..برش داشتتتتم.. دستتتتماک...  کردم؟...چشتتتمم 

  اش زخونه.. به طرف اش زخونه دویدم که پام به لبه مبل گیر کرد و محکم خوردم زمین..

شت ریخت روی زمین..          شکست..ولی چون در ندا شد روی زمین.. ن ستم وک  بطری از د

پام بدجوری درد گرفته بود.. از پام گرفتم و بلند شتتتدم.. وقت اه و ناله نبود.. شتتتیشتتته   

روبرداشتم.. بوی ومشتناکی پیچید تو خونه.. رفتم تو اش زخونه.. شیشه رو روی کابینت       

شوها به دنباک    شتم و توی ک شتم.. کبریت.. کبریت رو پیدا کردم... اینجا      گذا ستماک گ د

بود.. الزمن داشتتتم گذاشتتتم بیرون.. دستتتماک... اه.. این چه اشتت زخونه ایه که دستتتماک  

نداره.. دویدم تو هاک.. ای گندت بزنن.. لباسام..لباسم..به بلوز توی تنم نگاه کردم..وقت    

از تنم دراوردم..مالت تهوع داشتتت منو می نبود برم باال و لباس بیارم.. ستتریع بلوزم رو 

کشت.. بطری کجاست؟..توی اش زخونه..دویدم توی اش زخونه... خدایا.. دور نگهشون        

دار.. خدایا.. چشتتم امیدم به توئه.. دستتتام داشتتت ومشتتتناک می لرزید و باعخ می شتتد 

ستم عب بزنم ولی االن وقتن نبود.. مگه چند     شلوارم هم بریزه.. می خوا ن بار از ایروی 

فرصتتتها گیرم میاد..کبریت.. کبریت کجاستتت؟.. اها کنار گاز.. تا کبریت رو برداشتتتم    

نارام.. چیکار می           نارام جلو اومد و مچم رو گرفت.. بهن نگاه کردم و گفت: ا دستتتت ا

 کنی؟

انارام با ابروش اشتتاره کرد.. برگشتتتم و به چیزی که اشتتاره کرده بود نگاه کردم.. یهو  

 ..کشیدم.. بلند کشیدم: خدایا خودشه..خودشه.. خدایا صد تا ماچجیغ بلندی 
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اجاق گاز بود... نه تولید بو می کرد نه دود... یه اتین بی خطر و عالی...با دستتتای لرزون  

شعله های ابی رنگ           شن کردم و تا اخر زیاد کرد..  سط رو رو شعله و شیدم و  کبریت ک

ن می تونستتتتم اروم و عمیب نفس  اجاق جلوی چشتتتمام شتتتروع کردن به رقصتتتیدن.. اال

بکشم..بلوزم رو برداشتم و برگشتم توی هاک.. باید بین ماه و اتین می ایستادم.. بلوزم      

رو انداختم یه گوشه.. وقت زیاد بود برای اینکه بلوز ب وشم.. درضمن دیگه اونو که نمی      

ود  ز کردم... باورتونستتتم تنم کنم..رو به ماه ایستتتادم و دستتتام رو باز کردم.. اروم تمرک

ست مکل این بود که تو     شد.. قلبم اروم گرفت...در اولین بخن انرژی لبهام به لبخند باز 

ست مکل این           شمام رو باز کردم.. در شد.. چ شتر  شتر و بی شم..عبور انرژی بی خونه ام با

قدرت می گرفتم.. بیشتتتتر..              تاد..  به درون من انرژی می فرستتت ماه  نالی از  کا که  بود 

می شتتدم.. بهتر می شتتدم..انگار تک تک ستتلولهای من انرژی رو می بلعیدند..   نیرمندتر

شد...       شیدم و ورود انرژی قطع  سیعی از انرژی بود... نفس عمیقی ک تمام بدنم تو هاله و

با تمام وجودم.. انچنان اعتماد           یه تیرتای واقعی بودم... امستتتاس می کردم...  االن من 

می تونم کوه رو جا به جا کنم.. اره من تیرتا بودم..  بنفستتی گرفته بودم که می دونستتتم  

شتتتیر بودم.. ببر خشتتتمگین بیشتتته بودم و اون اهوهای بدبخت هی  چاره ای جز فرار       

سگ دیگه        سگ یه  سریع در رو باز کردم و به باغ نگاه کردم.. به جای چهارتا  شتن.. ندا

 می ترسه؟ هم اورده بودن... لعنتی ها...ولی .. شیر که از سگ نمی ترسه..

به خودم نگاه می کنم.. لعنت به من.. اینجوری که برم پلیس نگیرتم...گیر اشتتیاال نیفتم   

شتن ولی      شین رو هم نزا متما یخ می زنم...به داخل باغ نگاه می کنم.. لعنتی ها.. رفتن ما

مگه مهمه.. فقط کافیه خودم رو برستتتونم بیرون.. باالخره یه کاری می کنم.. تا در رو باز 

ردم ستتگها شتتروع کردن به غریدن..ولی من شتتیرم.. برگشتتتم داخل.. انارام به پرده    ک

اشاره کرد..سمت پرده دویدم و کشیدمن.. اگه می اومدن تو از پرده کشیده شده زود        

متوجه می شتتتدن.. باید ردها رو پاک می کردم.. دویدم تو اشتتت زخونه.. اجاق گاز رو             

سمت باال.. از تر  شا به هوش بیاد نرفتم تو اتاق خودم   خاموش کردم.. دویدم  س اینکه پا
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دویدم تو اتاق ستتتایه.. تو دلم می گفتم..مامان.. مامان.. صتتتبر کن دارم میام.. دارم میام           

پیشتتتت عزیزم.. در کمدهارو یکی یکی باز کردم.. هیچی نبود.. دهنم باز موند.. متی یه       

هی کشتتیدم و پریدم تو اتاق   دونه شتتاک هم تو کمدها نبود.. خالی خالی.. از عصتتبانیت ا  

گلشتتتن... در کمد اوک رو باز کردم.. لباستتتهای خونه بود توش.. تا خواستتتتم در کمد رو 

ستگاه تلفن        شدم.. د شمم به چیزی تو ردیف پایین خورد..پالتو یادم رفت.. خم  ببندم چ

 هبود...موندم چیکار کنم.. االن شتتن.. تاریک.. ستترد.. اگه بیرون می رفتم معلوم نبود چ 

بالیی سرم بیاد.. اصال نمی دونستم کجا بودم.. جاده کجاست.. تو این بیابون برهوت.. به      

دستتتتگاه تلفن نگاه کردم..باید زنگ می زدم یا نه؟.. اونا تلفن به پریز نمی زدن.. هی             

وقت نمی فهمیدن..ولی اگه زنگ نزنم.. اینده معلوم نبود.. باید به کستتتی می گفتم منو           

باید می گفتم.. اصتتتال معلوم نبود دو دقیقه بعد چی می شتتته.. مامان و بابا  دزدیدن.. اره..

باید می فهمیدن از خونه فرار نکردم.. ولی باید به کی زنگ می زدم؟ به مامان؟.. دلن              

سریع پریز تلفن رو          شه زنگ می زدم..  شه.. به بنف شیدم.. بنف شتم.. خجالت می ک رو ندا

رو زمین مچاله شتتده بودم ..صتتدایی اومد.. اهمیت    پیدا کردم و دستتتگاه رو بهن زدم..

ندادم.. شماره بنفشه چند بود؟ صفر نهصد و سی و هشت؟..نه... نهصدوسی و شن.. تو            

دلم یه فحن مسابی به بنفشه دادم که همن شماره عوچ می کرد.. تقصیر اونم نبود..       

ده می کردم..  من هی  وقت شتتماره مفظ نمی کردم.. همیشتته از فونبوک موبایلم استتتفا  

شماره مامان رو قاطی کرده بودم..االن باید     شماره هی  کدوم از بچه ها یادم نبود.. متی 

چیکار می کردم؟نفس عمیقی کشیدم..یه شماره اومد توی ذهنم.. شماره کی بود؟.. مهم     

نبود.. هر کی.. ستتتریع گرفتمن.. صتتتفر نهصتتتد و دوازده.. چقدر رند بود.. از کجا یادم 

س  ستم فکرم     مونده؟ د صدایی اومد.. تلفن بوق می خورد.. نمی تون تام می لرزید.. دوباره 

 ..رو متمرکز کنم.. صدایی تو گوشی پیچید: الو

 ..سریع گفتم: الو
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شه.. گفتم: الو..            شده با سیدم قطع  شت خط برای چند لحظه مکخ کردم..تر سی که پ ک

 صدا میاد؟

 ..مرد گفت: شهرزاد؟

 ..به زور قورت دادم و گفتم: شاهرخپشتم یخ کرد.. اب دهنم رو 

 ..تعجن و گله گی از صداش می بارید: معلوم هست تو کجایی؟.. واسه چی

مرفن رو قطع کردم.. فرصتتتت نداشتتتتم.. دوباره یه صتتتدای دیگه..گفتم: گوش کن        

شتتتاهرخ.. فقط گوش کن.. من فرصتتتت ندارم.. من فرار نکردم.. منو دزدیدن..شتتتاهرخ  

 ..نه.. ازش ب رسکمکم کن.. رامبد می دو

 شاهرخ: چی؟

شتمن          سریع گذا شیدم.. خدا کنه بفهمه.. بفهمه.. سریع قطع کردم و از پریز ک تلفن رو 

سرجاش ودر کمد رو بستم.. انقدر همه چی رو سریع انجام داده بودم که همه بدنم عرق 

شین می اومد.. اومده بودن.. دیگه       صدای ما سریع اومدم بیرون..   نمیکرده بود.. از اتاق 

تونستتتم در برم.. باید چیکار می کردم؟.. انارام منو به ستتمت اتاق ستتایه هل داد.. اینجا   

چرا؟.. اینجا نباید می اومد... خواستتتتم برم بیرون که چشتتتمم به بطری نیم خورده روی  

  ..پاتختی افتاد.. فکری به ذهنم خطور کرد.. سری برش داشتم.. گفتم: خدایا .. ببخشید

تکیه دادم و ستتتریع بردمن باال.. مایع زهرالود که وارد دهنم شتتتد با        بطری رو به لبم 

نهایت قدرت پوف کردم بیرون.. به نیم تنه لخت خودم نگاه کردم.. از اتاق ستتتایه رفتم          

بیرون.. صتتداشتتون از پایین می اومد.. تو ویال بودن.. ستتریع در اتاقم رو باز کردم و وارد  

تخت بود.. الکل رو کمی رو خودم ریختم و بعد    اتاق تاریک شتتتدم.. پاشتتتا طاق باز رو        

گوشتته ای قل دادم..تمام بدنم از هیجان می لرزید..فرصتتت نداشتتتم.. ستتریع دوتا دکمه   

پیراهنن که بستتته بود رو با دستتتای لرزونم باز کردم..تمام بدنم می لرزید.. از تصتتور    

ردم.. از ماه انرژی  کاری که کرده بودم.. اصتتال باورم نمی شتتد که من همه این کارا رو ک 

ستم رو دور بدن     شاهرخ هم تلفن کردم..د گرفتم.. االن یه تیرتای قدرت مند بودم و به 
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پاشا ملقه کردم و سرم رو روسینه اش گذاشتم.. دهنم خشک شده بود.. انقدر مزه بدی       

شا اومد روی موهام.. مقاومتی        ست پا ستم اب دهنم رو قورت بدم..د می داد که نمی تون

شاید اینجوری بهتر بود.. قلبم انقدر محکم می زد که فکر می کردم االن سینه ام    نکردم..

رو ستتوراخ می کنه و بیرون می پره.. همه وجودم مس شتتده بود که ببینه چه اتفاقی می  

 ...افته.. انارام: شهرزاد یاد خدا

 ..گفتم: خدایا منو ببخن

رو به ستتتختی قورت دادم.. باید     امستتتاس کردم یکی داره از پله ها باال میاد.. اب دهنم     

عادی رفتار می کردم.. تو دلم گفتم.. شتتهرزاد.. نترس.. تو یه تیرتای قدرتمندی.. پاشتتا   

ناله ای کرد و تکون خورد.. کاری نکردم.. امساس کردم چراغ روشن شد..صدای عصبی  

 ...برزین رو شنیدم: ای اممب دیوونه

نه خیلی معذب       نه لختم رو ببی باالت که  به اون       از این ماک خودم رو زدم  با این  بودم ولی 

راه... برزین بازوم رو محکم گرفت و منو کشتتید کنار.. صتتدای عصتتبی اش رو شتتنیدم:    

 ..پسره اممب

 ..بازوم زیر دستن خرد شد.. نالیدم: ولم کن

 ...سرش رو جلو اورد و بو کشید.. عصبانی گفت: این هم خورده

شم که فعال نف  شن        تو دلم نفس رامتی می ک سایه و گل صبانی برزین که  صدای ع همیده..

رو صتتتدا می زد پاشتتتا رو هم از جا پروند من که جای خود دارم..نگاه برزین رو من می        

 ..لیزید.. دستم رو جلوم گرفتم... پوزخندی زد و گفت: انگار زیادم مست نیستی

ایه های س پاشا به سختی نیم خیز شده بود.. اوک گلشن بعد سایه وارد اتاق شدن.. چشم         

سایه     سایه االن منو تیکه تیکه می کرد..  بدتر زده بود بیرون.. لبم رو گاز گرفتم.. همین 

با عصتتتبانیت به برزین گفت: من گفتم بزار منم بمونم گفتی نمی خواد.. ببین چه گندی          

 ..زدن

 برزین با عصبانیت گفت: کف دستمو بو کرده بودم قرار گذاشتن یه مالی به هم بدن؟
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س    شا  سرفه دیگه.. برزین به     پا رفه خشکی کرد.. چشمای قرمزش بهم افتاد.. دوباره یه 

 ...چشمهای پراز سواک گلشن نگاه کرد و گفت: کاری نکردن

 سایه داد کشید: کاری نکردن؟.. بیشتر از این؟

مواس برزین به من نبود.. اروم نیرویی از طریب دستتتی که بازوم رو چستتبیده بود وارد   

 ..شن با ترس گفت: پاشا مست بوده.. نمی دونسته داره چیکار می کنهبدنن کردم.. گل

پاشتا سترفه های بلند و خشتکی می کرد..ستایه با عصتبانیت گفت: من بهت گفتم.. بهت      

 گفتم بزار من بمونم گفتی پاشا دست از پا خطا نمی کنه.. نکرد؟

کار من بود... تو  برای اولین بار تو عمرم از برزین متشتتتکر شتتتدم... انارام دلخور گفت:

 ...دلم گفتم: نه.. کار خدا بود... خود خدا

شت رو تخت باال می اورد.. اوک اب بود و             شا.. دا سمت پا شتیم  شید.. برگ شن جیغ ک گل

بعد خونابه.. خشکم زد..برزین پرتم کرد یه طرف و رفت سراغ پاشا.. همونجوری بهت     

 ر؟زده باقی مونده بودم.. گلشن سریع گفت: ببریمن دکت

چشتتتمم به لخته های خونی بود که از دهن پاشتتتا می ریخت رو تختم.. برزین نگاهی به    

با این ماک اهمیت ندادم..               گلشتتتن و بعد به من انداخت.. رد کینه توزی رو می دیدم.. 

 ..تیرتای قدرتمند من بودم..برزین زیرلن گفت: برید اونیکی اتاق

 کار بکنی برزین؟گلشن با دهن باز نگاش کرد و گفت: می خوای چی

 برزین صداشو برد باال و گفت: نشنیدید چی گفتم؟

ستتایه قبل از همه مون دوید بیرون..چشتتمم به برزین بود که ستتعی می کرد پاشتتا رو از   

 ..جاش بلند کنه..گلشن دستم رو کشید و گفت: بیا.. پاشو بیا

کنه  ه ت یدن.. نمنو از اتاق کشید بیرون به سمت اتاق خودش هل داد.. قلبم شروع کرد ب   

شن منو رو     سایه اونجا نبود.. ای کاش بود..گل بفهمه.. نکنه بفهمه من رفتم توی اتاقن... 

تخت نشتتوند و در کمدش رو باز کرد... چشتتمم به مشتتمای ستتیاه مچاله تلفن افتاد.. یه   
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شن به         سابم پاک پاک بود.. گل شن.. اگه می فهمید م چشمم به اون بود یه چشمم به گل

 ..ت و بلوز ابی رنگی به سمتم گرفت و امرانه گفت: ب وشسمتم برگش

ستو به        شن د شیدم.. گل سریع بلوز رو پو باید نقن بازی می کردم.. لبم رو گاز گرفتم و 

 ..کمرش زد و گفت: خوب.. من منتظرم

 ..سرم رو پایین انداختم.. گلشن با عصبانیت گفت: ادای دخترای پاک رو درنیار

بود تا همونجا خشتتکن می کردم.. ولی ستتر وقت اونم می  دوستتت داشتتتم اونم شتتوکا  

سنه ام بود..بهن گفتم در رو باز کنه.. رفتیم    اومدم..به وقتن.. اروم گفتم: چی بگم؟ گر

 ..پایین ..مجبورم کرد

 ..اب دهنم رو قورت دارم و گفتم: مجبورم کرد منم بخورم..نمی خواستم.. مجبورم کرد

واقع همه مواسم به اطراف بود.. می خواستم عکس     شروع کردم به گریه کردن ولی در 

العملن رو ببینم.. گلشن نفسهای صدادار می کشید.. دستن رو برد جلو و یقه ام رو داد  

 ...کنار

 با نگرانی گفتم: چیکار می کنی؟.. داد کشید: به من دروغ نگو.. چیکار کردی؟

 ..خودم رو به ترسیدن زدم و گفتم: من کاری نکردم

بینین رو دیدم که باز و بسته می شدن... تا ماال انقدر عصبانی ندیده بودمن..      پره های

ست         شاهزاده اس ولی االن در شت که فکر می کردم  شه انقدر رفتار لیدی مابانه دا همی

مکل من بود... یه ببر.. گلشتتتن: من اممقم؟.. یه نگا به خودت بنداز.. یه رد کوچیک رو          

 ...ی و کبودی.. چه با مالیمت مجبورت کردهبدنت نیست... چه برسه به قرمز

 دهنم باز موند..گلشن: فکر کردی می زارم ما رو دور بزنی؟

 ...با عصبانیت گفتم: من کسی رو دور نمی زنم..

 ..گلشن تو چشمای من نگاه کرد و گفت: بگو چه غلطی کردی
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شم      شن یه پیک دادم باال .. چ شم بابا و مامانم رو شن     پوزخندی زدم و گفتم: چ شون رو

شن که اگه اینهمه          شون رو شم و دل شی بازی درنیاره رفتم تو بیلن.. چ برای اینکه وم

 ..نمی دادم بخوره االن قاطی باقالی ها بودم

اینجاش رو با بیض گفتم.. خودمم شک داشتم اینجوری میشد یا نه..گلشن ارومتر شده        

 ...مونبود ولی همچنان پکر بود..چونه ام می لرزه..گلشن: همینجا ب

به در کمد بود و تلفن... چقدر بهن          فل کرد... چشتتتمم  تاق بیرون و در رو ق رفت از ا

نزدیک بودم ولی جراتن رو نداشتم..اگه یهو برزین با گلشن سر می رسیدن.. فاتحه ام      

خونده بود... به خودم نهین زدم.. شتتتهرزاد تو که کار خودت رو کردی دیگه از هیچی         

شیدم  شاهرخ بنداز بره دنباک کارم..    نترس.. نفس عمیقی ک و گفتم: خدایا خودت تو دک 

خدایا.. نکنه مامان و بابا پشتتیمونن کنن... نکنه رامبد بهن چیزی نگه بگه من از چیزی  

صال چرا من گفتم رامبد؟ چرا فکر کردم رامبد کمکمون می کنه؟ اگه قرار    خبر ندارم... ا

 ...ومد کنارم.. گفتم: انارامبه کمک بود که اینجوری نمی کرد... انارام ا

شید و گفت: تا ماال هر کاری کردی به لطف اون بوده.. از این       سرم ک ستی روی  انارام د

 ...به بعد هم کمکت می کنه... نترس

بیکتتتی گلوم رو گرفت و گفتم: نمی ترستتتم ولی... ولی مامانم رو می خوام.. بابا رو می       

 خوام.. چند وقته ندیدمشون؟ دو هفته؟

نتونستتتم جلوی اشتتکام رو بگیرم... گفتم: دلم برای بیل مامان و بابا تنگ شتتده..    دیگه 

ته                 نداشتتت گه دوستتتتم  نه دی باور کنن... نک گه مرفمو  نه دی گه منو نخوان.. نک نه دی نک

باشتتن...اگه دوستتتم نداشتتته باشتتن می میرم.. هر امیدی دارم هر کاری می کنم به خاطر  

شته      شون.. اگه ندا ش شن دیگه به چه امیدی زندگی کنم؟ هب هقم    اینه که برگردم پی با

صال مگ تیرتاها دک ندارن؟.. دک تیرتا مگه مامانن رو    شد.. ای کاش تیرتا نبودم.. ا بلند 

 ..نمی خواست.. بلند زار زدم.. مامان.. مامان کجایی؟ بابا
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بلندتر.. بلندتر.. در باز شتتتد و گلشتتتن و یه مرد اومدن تو.. اهمیت ندادم..مرد محکم           

ستتتام رو گرفت و منو از رو تخت پایین کشتتید.. داد زدم: چیکار می کنی دستتتم رو وک  د

 ..کن

ولی وک نکرد با خشونت بیشتری کشید.. به گلشن نگاه کردم.. اخم داشت.. انتظار کمک  

ازش نداشتم.. داد کشیدم و مقاومت کردم نشد.. از پس این مرد برنمی امدم... اصال نمی  

ا بودن که انقدر ستتتری می اومدن اینجا.. از پله ها کشتتتید منو          دونستتتتم این ادمها کج  

شیدم: چته        صدای بلند داد ک سط پله ها خوردم زمین و زانو به لبه پله خورد.. با  پایین..و

 ..ومشی

مرد هیچی نمی گفت.. فقط منو می کشید.. یه چیزی تو دلم گفت شاید مرد شوکا باشه..     

ستام انقدر محکم گرفته بود که فکر   سرم رو خم        د سریع  شکنه..  ستام می  کردم االن د

کردم و دستتتن رو محکم گاز گرفتم.. مرد داد بلندی کشتتید و دستتتام رو وک کرد..ولی  

عوضن یه پشت دستی محکم زد تو دهنم.. پرت شدم یه طرف.. طعم شور خون رو تو       

دهنم مس کردم.. با عصتتبانیت بلند شتتدم..صتتدای گلشتتن منو ستتر جام میخکوب کرد:   

 ...رزادشه

 ...به طرفن برگشتم ولی خشکم زد

 .گلشن: راه بیفت

 ..مرد به سمتم اومد و هلم داد... با عصبانیت گفتم: چی از جونم می خواید

با وجود کلتی که تو دستای گلشن بود کاری نمی تونستم بکنم.. به طرف دری رفتیم که    

 ..زیر راه پله بود گفتم: منو کجا می برید

 ...مینجا بی خیاک تمام اون اراجیف بشم و خالصت کنمگلشن: کاری نکن ه

پوزخندی زدم و گفتم: نیستتت تا ماال خیلی کمکم کردی؟.. من قاتل شتتوهرت رو برات 

 ...پیدا کردم ولی تو چی؟
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گلشن: تا االنم اگه زنده موندی به خاطر همونه وگرنه با بالیی که سر پاشا اوردی خونت     

 ..مالله

 لم داد تو گفتم: می خوای چیکار کنی؟مرد در رو باز کرد و ه

 ...گلشن: می ری زیرزمین تا وقتی که وقت بردنت بشه

 ..من: چی داری می گی؟

گلشن ایستاد و بهم نگاه کرد.. گفت: دوست داری بگم؟.. اره .. بزار بگم تا هر لحظه از     

 ..شنیدنن عذاب بکشی... هفته بعد شن شیرنامه

ند.. اینو قبال از     باز مو مه داد:      دهنم  یده بودم.. گلشتتتن ادا زبون اردوان تو کویر شتتتن

 ...معبدشون رو دارن تموم می کنن تا همون شن بکشنت... به عبارت بهتر بسوزوننت

سرم هجوم برد...          .. سمت  ساس کردم هرچی خون تو بدنم بود به  شد.. ام یهو گرمم 

می خواستتتن منو  ستترم داشتتت از مجم خون می ترکید.. مرد به پایین پله ها هلم داد..  

 بسوزونن.. گفتم: پس چرا منو اینجا نگه داشتین؟

شای          سر پا صادفه با بالیی که  شن: یادت رفته تو تیرتایی؟.. اونجا بودنت برای اونا م گل

 ...بدبخت اومد

یاد گلوله گلوله خونی می افتم که باال می اورد..مرد هلم داد... اب دهنم رو قورت دادم        

 و گفتم: پاشا چی شد؟

لشن قرمز شد.. از عصبانیت.. نزدیک اومد.. رودررو.. چشم در چشم.. گفت: به نظرت       گ

 ..چی شد؟ دک و روده براش نزاشته بودی

 ..سرش رو تکون داد و گفت: برزین مجبور شد خالصن کنه

چشمام تا اخرین مد ممکن باز شد.. خالصن کنه؟ خالصن کنه؟.. لبام تکون خورد ولی  

شا رو برد و خالصن      صدایی از توش درنیومد  شن نگام کرد و گفت: اره ..برزین پا .. گل

 ..کرد.. پسر بیچاره... هنوز سی سالن نشده بود
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امساس کردم دارم می افتم.. این دومین شوکا بود.. بعد از امیررضا..دستی منو کشید ..        

 وپاهام هی  مستتی نداشتتتن.. نامرد یه دم ایی هم بهم نداده بود ب وشتتم..منو انداختن ت  

انباری و در رو قفل کردن.. از ستترما تو خودم جمع شتتدم...گلشتتن با صتتدای بلند گفت:   

 ..متاسفم شهرزاد

 ...با صدای بلند گفتم: برو به جهنم

سرد و تاریک        شنیدم.. نگاهی به اطراف انداختم.. فکای خفقان اورو  صدایی ن دیگه هی  

سریع تو خ      شت..  صال پنجره ندا شدم.. انارام مقابلم   انبار.. هیچی نمی دیدم.. ا ودم جمع 

 ...نشست... گفتم: انارام سردمه

 با نگرانی بهم نگاه کرد..گفتم: چی میشه؟

  ..انارام: نمی دونم

 ..گفتم: مواربم هستی؟

 ...انارام سرش رو تکون داد و گفت: متما

 ..زانوهام رو بیل کردم و چشمام رو بستم.. تو دلم گفتم: انارام.. باید فرار کنم

 ..ام: اره ولی مهره رو نباید فراموش کنیانار

 من: انارام.. کی این بدبختیها تموم میشه؟

 ..انارام: اگه خدا بخواد به زودی

 ..من: از خدا بخواه تموم بشه

شتم.. هنوز      ستم و تمرکز کردم.. هنوز نیروی ماه رو دا انارام چیزی نگفت.. چشمام رو ب

شوکاها  ستادم.. همونجوری که    تیرتای قدرتمند بودم ولی دربرابر  شا رو به درک فر ... پا

اولن به خودم قوک داده بودم.. ولی در مقابل گلشن و اون مرد.. هی  کاری نمی تونستم    

بکنم.. در مقابل اونا یه دختربچه بودم.. نفس عمیقی کشتتتیدم... باید یه راه چاره پیدا می 

م.. باید یه راه دیگه پیدا  کردم.. اصتال هر زمان که کاری می کردم به مشتکل برمی خورد  

می کردم.. رو زمین سفت و سخت دراز کشیدم..بعدازرهر پرتنشی رو پشت سر گذاشته  
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بودم.. خیلی خسته بودم..چشمام رو بستم... ذهنم از هجوم افکار داشت می ترکید.. نمی      

دونستم چی می شه... ولی خوب شد زنگ زدم.. به شاهرخ زنگ زدم.. االن اون به مامان      

ینا می گه.. بهشتتون می گه من از خونه فرار نکردم.. اگه بدونن من از خونه فرار نکردم  ا

شم..        سیاه اطرافم خیره می  کای خالی و  دیگه متی اگه بمیرم هم دلنگرانی ندارم.. به ف

صبر کنم ببینم چی پین میاد... از جام بلند      صبر کنم..  االن کاری از دستم برنمیاد.. باید 

شیدم.. باید یه چیزی پیدا می کردم.. خودمم     شدم و کورماک   ست ک کورماک به اطرافم د

نمی دونستتتم چی .. ولی باید یه چیزی پیدا می کردم.. دستتتام چیزهای عجیبی رو لمس   

می کردن.. فرش.. مبل.. یه چیزی مکل تلویزیون.. کمد.. چمدون.. پوف.. چیز دیگه ای         

. روی مبلی که همه ابرهاش از بین رفته       پیدا نمی کردم.. همه جا پر از گردوخاک بود.     

شد          شیده  سه کردم....فکرم ک شیدم..بوی خاک رفت زیر دماغم .. دوبار عط بود دراز ک

شت خون باال می اورد هیچوقت یادم نمیره..      شا.. لبم رو گزیدم.. لحظه ای که دا پین پا

چرخن   چشمام رو روهم گذاشتم... هوای انبار داشت سنگین می شد.. کمی بعد صدای       

شن کرد..          شدم.. مرد چراغ رو از بیرون رو شد... نیم خیز  شنیدم و بعد در باز  کلید رو 

شه         سینی یه خرده برنج و گوشت و اب اورده بود.. گو نورش چشمم رو زد.. برام تو یه 

شتم         سرم رو گذا شد و چراغ رو خاموش کرد.. دوباره  شت و بدون مرف خارج  ای گذا

 ...شتم.. چشمام رو بستم و سعی کردم بخوابمپایین... میل به هیچی ندا

با صدایی از خواب پریدم..همه جا تاریک تاریک بود.. هیچی نبود.. دلم داشت مالن می 

رفت.. اروم از رو مبل پایین اومدم و چهار دستتت و پا به ستتمت جایی که فکر می کردم   

شتم از گرسنگی می مردم..        شته باشن رفتم..پیداش کردم.. دا پر از   قاشب رو  سینی گذا

برنج کردم و به ستمت دهنم بردم.. جویده نجویده قورتن دادم.. تو گلوم گیر کرد.. یه  

خرده اب خوردم.. قاشتتتب دوم رو که گذاشتتتتم تو دهنم امستتتاس کردم یه چیزی زیر    

ستم اهمیت ندم ولی رو لن و زبونم چیزی امساس کردم..       صدا کرد.. خوا دندونم خرچ 

دم.. شتتهرزاد چیزی نیستتت.. تا خواستتتم کاری بکنم یهو امستتاس   دوباره با امتیاط جوی
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کردم چیزی رو دستم مرکت کرد..سوسک بود.. فریاد بلندی کشیدم و هر چی تو دهنم  

بود تف کردم بیرون.. داشتتت گریه ام می گرفت.. ستتوستتک بود توی دهن.. اینجا پر از  

شتر یادم می افتاد که          شت بی شتر می گذ سک بود.. هر چقدر بی سک تو دهن    سو م  سو

بود..مالت تهوع داشتم خفه ام می کرد.. بیشتر تف کردم.. متی ابی تو دهنم نمونده بود   

ولی باز فکر می کردم یه چیز ترش مزه تو دهنمه... به ستتتمت در رفتم و با مشتتتت زدم 

 ..بهن.. داد کشیدم: یکی در رو باز کنه... یکی در رو باز کنه

شکی جواب نداد.. بلندتر داد   شت در چمباتمه زدم.. انقدر     هی شیدم.. نه خبری نبود..پ ک

 ..موندم تا دوباره خوابم برد

سرم بود.. نور المپ چشمم رو زد.. اروم       با تکونی چشمام رو وا کردم.. همون مرد باالی 

 ..نیم خیر شدم و پلک زدم تا چشمم به نور عادت کنه..مرد: به همه جا که گند زدی

 ..  خورد و عب زدم.. مرد: بیا بخوریاد سوسک افتادم.. دلم پی

 ..به زور گفتم: نمی تونم مالم بده

 ..مرد اینبار با خشونت گفت: من نازکشت نیستم.. اه

 ..نون رو کوبید جلوم و رفت.. سریع گفتم: تو رو خدا چراغ رو خاموش نکن

اهمیت نداد و رفت.. از ترس اینکه ستتتوستتتک الی نون هم بره ستتتریع برش داشتتتتم و  

ند  یدا می               تکو چاره پ یه راه  ید  با جدا می کردم و می خوردم..  که  که ت من..اروم ت

کردم...باید یه بهانه پیدا می کردم و می رفتم بیرون.. دلم پی  خورد.. بلند شتتتدم و با           

 ..مشت به در زدم...داد زدم: اهای.. یکی در رو وا کنه

 ؟چند لحظه بعد همون مرد اومد و از همون پشت در گفت: چی می گی

 ..من: می خوام برم دستشویی

 ..چند دقیقه بعد در باز شد.. مرد: زود باش ببینم

عین مرغی که از قفس ازاد شتتده باشتته پریدم بیرون.. مرد پشتتت ستترم شتتروع کرد به  

مرکت کردن.. وارد ویال شتتدم.. ویال روشتتن بود.. با اینکه امستتاس می کردم هوا گرفته  
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سمت   شن پایین     اس.. به اطراف نگاه کردم و به  سرویس طبقه پایین مرکت کردم.. گل

بود همراه دو مرد قوی هیکل دیگه.. اه از نهادم براومد.. اینجوری که نمی تونستتتم فرار  

شن متی نیم         شوکاها جلوی چشم من نمیان.. گل سایه فهمیدم که  کنم.. از نبود برزین و 

س          ش ست و روم رو  شدم و د سرویس  سمت من نینداخت.. وارد  تم.. چند بار نگاهی هم 

هم دهنم رو اب کشیدم.. مرد از پشت در وک نمی کرد.. هی مشتن رو به در می کوبید      

صبح بود..           ساعت نگاه کردم ...نه و نیم  شویی اومدم بیرون.. به  ست صدامی کرد.. از د و 

شیدم.. راه    باز بی هی  مرفی مرد منو برد تو زیرزمین و در رو قفل کرد.. نفس عمیقی ک

شتم..میل نداشتم.. سرم رو به طرف اسمون بلند کردم و گفتم: خدایا.. تنهام      دررویی ندا

 ..نزار... خودت نجاتم بده

متی انارام هم نبود.. ای کاش بود تا یه خرده باهاش مرف می زدم.. زمان به کندی می           

گذشتتت.. هر دقیقه اندازه یه قرن.. مرد برام ناهار اورد.. میل نداشتتتم.. هوای خفه انبار   

ستتابی بی مالم کرده بود.. انگار اکستتیژنی برای تنفس وجود نداشتتت..رو همون مبل    م

دراز کشیده بودم و به همه زندگیم فکر می کردم.. خوشی ها .. یاد کاراهایی که با مامان    

شدنم رفتیم.. چقدر          شگاه قبوک  سبت دان شی که بابا به منا سفر کی و بابا می کردیم.. یاد 

م... یا مامان.. چقدر ستتر ارایشتتگاه وستتواس داشتتت.. تا یه  باهم دوچرخه ستتواری کردی

 ..کاری می خواستم بکنم سریع می گفت: شهرزاد فقط قوز نکن.. اخم هم نکن

دلم برای صتتتداش تنگ شتتتده بود.. برای این تذکرات کوچیکن.. گیر دادناش.. برای      

ه و  اره.. روزببابا.. بیلن.. بوی شتتنلن.. بنفشتته.. شتتیطنتاش.. اممد.. ستتینا.. طاها.. ستتت  

فریاک.. استتتاد فتامی.. دلم متی برای اقای کبیری تنگ شتتده بود.. و یک جفت چشتتتم    

خمار.. اب دهنم رو قورت دادم..میشتته دوباره ببینمشتتون؟.. دماغم رو باال کشتتیدم.. این 

چند وقته کل زندگیمو دوره کرده بودم.. لبم رو گزیدم.. تو دلم گفتم: خدایا.. تمام این          

 ..و امید بستم ناامیدم نکردی.. خدایا اینبار هم خودت کمکم کنمدت به ت
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چشمام رو روهم گذاشتم .. دیگه متی چیزی برای فکر کردن نداشتم.. از پشت پلکهای      

بستتته امستتاس کردم نوری به اتاق تابید و بعد موج هوای خنکی که توصتتورتم خورد...   

شنی    صدای قدمی رو ن دم.. اروم چشمام رو باز کردم و   متما اومده ررف غذا رو ببره ولی 

به یه جفت کفن استت رتی که جلوم بود خیره شتتدم.. عجین اشتتنا بود برام..اب دهنم رو 

قورت دادم.. ولی چطور امکان داره اینجا باشتته.. چشتتمم از رو کفشتتاش رفت باالتر رو   

شتتلوار جینن.. می ترستتیدم.. می ترستتیدم به صتتورتن نگاه کنم و خودش باشتته... از    

ل   به پیراهنن.. پیراهن چهارخونه فیروزه ای..فکم می        خجا یدم  یدم.. رستتت ت می کشتتت

شروع              صویرش  شدن..ت شک  شمام پر از ا صورتن.. خودش بود.. چ سیدم به  لرزید.. ر

کرد به لرزیدن.. بیکتتم نمی زاشتتت مرفی بزنم.. مکل همیشتته داشتتت نگام می کرد.. به 

 ..زور خودم رو جمع کردم و گفتم: امیررضا

ستم..           لبخندی ز شیمونی گفتم: امیر.. به خدا من نمی خوا شدن.. با پ سرازیر  شکام  د.. ا

 ..نمی خواستم

 ..امیر لن وا کرد و گفت: دیدمشون شهرزاد

 گفتم: کیا رو؟

 ...امیر با همون لبخند گفت: پدرومادرمو

 ...دوست داشتم زار بزنم.. ملتمسانه گفتم: امیر

 ..امیر: اومدم کمکت شهرزاد

 .امیر: شهرزاد.. یادته اونا کی از خونه می رفتن بیرون؟هب هب کردم.

 ..سرم رو تکون دادم.. امیر: اون بهترین موقع اس

 

 ..دماغم رو باال کشیدم و گفتم: امیر.. ممنونم

 ..امیر کم کم داشت محو می شد.. اروم گفت: بهت که گفته بودم همیشه مواربتم
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شکام رو پاک کردم و گفتم:   و کامال رفت.. دوباره زیرزمین تو تاریکی مط لب فرو رفت.. ا

 ..ممنونم خدا... ممنونم

با صدای تقه ای از خواب پریدم..دستی روی صورتم کشیدم.. خیس بود..به اطراف نگاه       

کردم.. امیررضتتتا اومده بود پین من.. ستتتعی کردم ر مرفی که بهم زد تمرکز کنم..اونا  

.. ولی باید از کجا می فهمیدم االن چه کی از خونه میرن بیرون؟ طرفهای غروب می رفتن

ستتتاعتی از روزه؟.. به هواکن باالی ستتترم نگاه کردم..نور کمجونی داشتتتت.. پس متما  

شت ولی اگه به مشکل میخوردم؟.. افکار منفی      بعدارهر بود.. امتحان کردنن ررری ندا

 ..رو پس زدم.. از دیوار گرفتم و رفتم سمت در.. خدا کنه هیشکی خونه نباشه

 روی در زدم و گفتم: اهای.. کسی اونجاست؟

 یه خرده بعد همون مرد اومد پشت در و گفت: چی می گی؟

 ..من: باید برم دستشویی

 ..مرد در رو باز کرد و غر زد: چقدر میری دستشویی

باز از تصتتتور کاری که می خواستتتتم بکنم قلبم شتتتروع کرد به ت یدن..از اون زیر زمین  

پام   به            بیرون اومدم.. وقتی  گاهی  ید فهمیدم اون تو چقدر هوا خفه بود.. ن به ویال رستتت

بعد ازرهر بود.. سعی می کردم همونجوری که به اطراف نگاه   5ساعت انداختم... ساعت 

می کنم برم دستشویی.. هی  کس تو ویال نبود.. یا الاقل تو ساختمون نبود.. اروم رفتم تو 

نگاه کردم.. باید یه چیزی پیدا می       دستتتتشتتتویی و در رو قفل کردم.. ستتتریع به اطراف   

کردم..هر چیزی که بتونه کمکم کنه.. یکی از کشوهارو که باز کردم چشمم به بسته تیغ     

شتم تو جیبم..        سریع یکی رو از کاورش باز کردم و بقیه رو گذا ستای لرزون  افتاد.. با د

رمی  اگه فک نمی خواستتتتم به کاری می خواستتتتم بکنم فکر کنم... نباید فکرمی کردم..      

شویی اومد بیرون و راه افتادم..            ست شدم.. از د سست می  سیدم.. اون وقت  کردم می تر

 مرد عصبانی گفت: تو طویله تون هم در دستشویی رو باز می زاری؟
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تیغ رو تو دستتتتم فشتتتار می دادم..رستتتیدم دم یه میز که یه مجستتتمه چینی روش بود..  

کس نبود.. کامال ستتتوت و کور بود..در  کنارش ایستتتتادم که بهم برستتته.. تو ویال هی      

شتم و اخی گفتم.. مرد با            شکمم گذا ستم رو روی  ست و اومد کنارم.. د شویی رو ب ست د

 همون عصبانیت گفت:چته باز تو؟

تا به طرفم خم شد سریع برگشتم و تیغ رو روی دستن کشیدم.. صدای دادش بلندش        

داد.. خوردم به میز.. انارام رو دیدم شد.. خون فواره کرد همه جا.. با عصبانیت اومد هلم   

صورت مرد..          شتم و محکم کوبیدم تو  که مجسمه رو هل داد تو دستم.. مجسمه رو بردا

ضربه دوم رو محکم تر زدم.. صدای گلشن رو         شد ولی زمین نخورد..  ضربه اوک گیج  با 

 شنیدم.. از طبقه باال داد می زد: رممت.. صدای چیه؟

مته نالید..می خواستتتم مجستتمه رو بکوبم تو صتتورتن که مردی که فهمیدم استتمن رم

شن پریدم            صدای قدمهای گل شنیدن  شدم.. با  شدم.. اگه می مرد من قاتل می  صرف  من

شنیدم..گلشن: شهرزاد..            تو. مجسمه هنوز تو دستم بود.. صدای اممب گفتن گلشن رو 

 ..داری کار رو خراب می کنی

طرف پذیرایی می اومد..مجستتمه رو محکم   چیزی نگفتم.. ستتایه گلشتتن رو دیدم که به 

گرفته بودم.. قلبم انقدر محکم می زد که فکر می کردم االن صداش رو می شنوه.. دست  

گلشتتتن رو دیدم.. همون کلته تو دستتتتن بود.. کارم زار بود.. ولی امیدم رو از دستتتت       

و دیدم که با    ندادم.. خدا باید کمکم می کرد...اب دهنم رو به زور قورت دادم.. انارام ر       

ارامن بهم نگاه می کرد... ارامشتتی نگاه اون بهم تزریب می کرد.. صتتدای گلشتتن منو به 

 ...خودم اورد: شهرزاد

برگشتم.. با فاصله جلوم ایستاده بود و کلت رو به طرفم نشونه رفته بود.. هنوز مجسمه        

 ..تو دستم بود.. گلشن: خیلی چموش تر از اونی هستی که فکرش رو می کردم

 من: انتظار داری چیکار کنم؟ بیشنم نگاه کنم تا منو بسوزونین؟

  ..گلشن: راه بیفت
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اروم از کنار دیوار اومدم هنوز فاصتتله اش رو باهام مفظ نکرده بود.. ایستتتادم ستترجام..  

 ..گلشن: بهت می گم راه بیفت

  رهمونجوری ایستتتادم و نگاش کردم.. جرات نداشتتت من رو بکشتته.. چرا قبال بهن فک 

شه.. وگرنه باز            سم باطل ب شدم تا طل سوزانده می  شیرنام  شن  نکرده بودم؟.. من باید 

طلستتم ستترجاش می موند...ماال کو تا یه تیرتای دیگه به دنیا بیاد.. همونجوری داشتتتم    

نگاش می کردم.. داد کشتتتید راه بیفت.. اره به ستتتمت در زیر زمین رفتم.. اون مرد رو       

  ..ود.. گلشن: مجسمه رو بنداز زمیندیدم که روی زمین افتاده ب

 بهن نگاه کردم.. گلشن درمالی که دندوناشو رو هم چفت کرده بود داد زد: بندازش

مجسمه رو انداختم زیر پاش.. یهو یه چیزی خورد به شیشه پنجره.. باعخ شد مواسن        

 ..اپرت بشه.. از فرصت استفاده کردم و به طرف راه پله دویدم..گلشن داد کشید: وایس

نه ایستادم نه متی از سرعتم کم کردم.. پام رو که روی اولین پله گذاشتم صدای تیر منو  

از جا پروند.. نفهمیدم چطوری از پله ها باال رفتم و خودم رو تو اتاق گلشتتن انداختم..در  

شت با         شنیدم که دا صدای گلشن رو  سریع قفل کردم.. باید تو اتاق چیزی می بود...  رو 

 ...زد: زود خودت رو برسون... داره فرار می کنهیکی مرف می 

وای.. داشت خبرشون می کرد.. باید می جنبیدم.. هوا هم داشت تاریک می شد.. باید یه     

چیزی پیدا می کردم..تو اتاق هیچی نبود..دستتتگیره در باال پایین شتتد...در کمد اولی رو  

دای  د... سریع برش داشتم.. ص   باز کردم..چشمم به دستگاه تلفن افتاد.. از هیچی بهتر بو  

شت می اومد تو اتاق ... باید از              سایه دا سید... از اتاق  شم ر شدن پنجره به گو شیده  ک

شرش خالص می شدم.. در دستشویی رو باز گذاشتم و خودم در میون پرده ضخیمی که       

کشتتیده شتتده بود پناه گرفتم..ستتایه گلشتتن افتاد روی شتتیشتته..دستتتگاه تلفن رو محکم  

ودم.. تمام بدنم عرق کرده بود در پنجره به ارامی باز شتتتد.. با ورود اولین موج       گرفته ب 

ستتترما تمام بدنم شتتتروع کرد به لرزیدن..دستتتتام رو باال بردم .. اماده بودم تا هر کاری  

شن اومد تو..اروم پرده ای که کنار من بود رو     ست گل بکنم.. خدایا.. خدایا کمکم کن.. د
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..انارام جلوم ایستاده بود.. کمک خدا اومده بود پین من.. اروم   کنار زد ولی من رو ندید.

دستن رو به سمت مخالف گردوند.. شانه اش رو که دیدم دیگه تعلل نکردم... دستگاه       

تلفن رو با هر قدرتی که داشتتتتم کوبیدم تو ستتترش.. گلشتتتن دادی کشتتتید و محکم به 

.چند لحظه مبهوت صتتورت خورد زمین.. استتلحه از دستتتن وک شتتد و رفت زیر تخت.  

باز می کرد و روی زمین می           هاش راه  که یواش یواش از الی مو به خونی  ندم...  مو

ریخت...تکون نمی خورد.. کشتتته بودمن؟.. اب دهنم رو قورت دادم..اروم به ستتمتن   

 ..رفتم..گفتم: گلشن

ه کجوابی نداد.. اروم تکونن دادم.. تکون نخورد..لبم رو گزیدم.. این ستتومین ادمی بود 

شت می زد..          کن رو گرفتم.. دا شت گریه ام می گرفت..اروم نب شته بودم.. خدایا..دا ک

نفس رامتی کشیدم... هنوز زنده بود...نباید وقت رو تلف می کردم..پالتویی که رو تخت   

بود رو برداشتتتتم و اولین شتتتالی که پیدا کردم رو برداشتتتتم..در بالکن باز بود... کفن       

شتم.. وقت کفن پوشید   شتم       ندا شتم.. از توی دستشویی یه جفت دم ایی بردا ن هم ندا

که موبایل گلشتتن شتتروع کرد به زنگ خوردن... خواستتتم اهمیت ندم ولی انارام بهن   

شیدم         شن ک ستم انارام هرچی بگه به نفعمه... موبایل رو از جین گل شاره کرد... می دون ا

  ی به سمت باغ می خورد.. پوفی بیرون و خودم رو انداختم تو بالکن.. بالکن یه راه پل اهن

شتم..به اونور باغ        سد اونا چطوری باید می گذ سگ... از  کردم.. االن یه باغ بود و پنج تا 

نگاه کرد.. یه چیزی نظرم رو جلن کرد.. دیوار پشتتتت باغ کوتاهتر بود... می تونستتتتم        

یر من رین تازش باال برم.. فقط کافی بود خودم رو بهن برسونم... وقت نداشتم.. این اخ  

بود... یه تیر تو تاریکی... اخ اگه می گرفت...از پله ها اومدم پایین.. زنگ موبایل قطع               

شتم       شروع کرد به زنگ خوردن.. نگاه کردم برزین بود..موبایلم رو گذا شد ولی دوباره 

تو جیبم... ستتگها جلوی ستتاختمون بودن و هنوز متوجه من نشتتده بودن... نفس عمیقی    

لم گفتم: بسم اهلل الرممن الرمیم... و بعد با نهایت سرعت شروع کردم به   کشیدم و تو د 

ساس می کردم زمین زیر        شت باغ رو تکون می داد.. ام سگها دا صدای پارس  دویدن.. 
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پام داره می لرزه. صداشون رو از دو قدمیم می شنیدم.. سرعتم به خاطر دم ایی هایی که 

تر  دم... نباید می ایستادم... دیوار کوتاه باغ نزدیکپام بود خیلی کمتر شده بود ولی نایستا

می شتتتد.. تو دلم گفتم: خدایا فقط تو... فقط تو... امستتتاس کردم پارس ستتتگها نزدیک  

سته بودن...           سگها رو ب شتم و عقن رو نگاه کردم..  سیده بودم.. برگ ست.. به دیوار ر نی

. گفتم: وای خدا... واقعا تو ستتگها باز نبودن... میون اون همه دلهره لبخند اومد ستتراغم. 

  ...برای همه بس هستی... خدایا هزار بار متشکرم

سگهای همچنان پارس می کردن..          سریع از رو دیوار باال رفتم...  شنیدم..  شین  صدای ما

دیوار خیلی ستترد بود ولی به هر زوری بود خودم رو باال کشتتیدم و تو کوچه انداختم.. به 

شیدم... خدایا.. دیوار تکیه دادم و نفس رام صدای         50تی ک شده بود..  کیه مل  صد ق در

پارس ستتتگها می اومد و در باغ.. دیگه موندن جایز نبود.. ولی باید از کدوم طرف می             

رفتم.. از هر طرف... مهم نبود.. باید دور می شتتدم.. دورتر و دورتر..هوا داشتتت تاریک   

دم.. چراغهای جاده ای رو از  می شتتد..باید خودم رو به جایی می رستتوندم.. به طرفی دوی

به اون ستتتمت رفتم     موبایلم بی وقفه زنگ می خورد وک اهمیت نمی        ..دور می دیدم.. 

دادم.. پاهام داشتتتت از زور ستتترما یخ می زد..پالتو رو دور خودم پیچیدم.. برام بزرت       

شه... به          سردم ب شد  سرم بود باعخ می  شاک نازکی که  بود..ولی باز از هیچی بهتر بود.. 

هیچی به جز اون جاده فکر نمی کردم.. صدای سگها رو شنیدم..شروع کردم به دویدن..      

 ...موبایلم رو دراودم... باید چیکار می کردم؟.. انارام اروم گفت: به شاهرخ زنگ بزن

شد...            سگها هر لحظه نزدیکتر می  صدای  شاهرخ رو گرفتم..  شماره  نفهمیدم چطوری 

 ..شت: الوبابوق دوم شاهرخ گوشی رو بردا

 ..صداش برام مکل یه اب خنک تو یه بعدازرهر جهنمی بود.. به سختی گفتم: شاهرخ

 شاهرخ: شهرزاد تویی؟.. کجایی؟

از دویدن به هن هن افتاده بودم.. می دونستتتم دارن پشتتت ستترم میان... ستتگها رو هم   

 ..اورده بودن..به سختی گفتم: شاه.. رخ.. من.. فر..ار.. کردم
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 کردی؟ االن کجایی؟شاهرخ: فرار 

 ...با گریه گفتم: نمی دونم.. نمی دونم

 شاهرخ: باشه.. نترس.. اونجاها چی هست؟

داشتم به جاده نزدیک می شدم.. صدای پارس سگها رو می شنیدم...گفتم: اینجا یه جاده  

 ..اس... با یه...با یه

لییه...  ده هستتت... تببه نوشتتته ای که کنار جاده بود نگاه کردم... گفتم: یه تابلو کنار جا

 ..محصوالت امل

شاهرخ   گریه ام گرفت.. امل... هرجا می رفتم باهام می اومد... چرا اورده بودنم اینجا؟.. 

یام... نزدیکم.. زود           تا ب تابلو  ستتتریع گفتم: فهمیدم کجا رو می گی.. برو همون جا زیر 

 ..خودمو می رسونم

 ..؟نزدیک؟.. شاهرخ نزدیکه؟.. گفتم: نزدیکی شاهرخ

 ...شاهرخ: اره.. بیا سریع اونجا

تابلو برام عین در بهن بود.. هوا دیگه          تابلو دویدم...  به ستتتمت  تلفن رو قطع کردم و 

کامال تاریک شده بود.. ماشینهایی که می رفتن و می اومدن... و صدای پارس سگهای از       

شتام رو مس نمی کردم..       شده بود.. دیگه انگ سرما گرخ  صورتم می  نزدیک..پاهام از 

ستتوخت.. چشتتمام فقط و فقط جاده رو می دید... جاده می رستتیدم دیگه تموم بود... همه 

چی تموم بود...فقط چند قدم دیگه.. شهرزاد... چند قدم دیگه.. صدای سگها نزدیکتر می 

شتتد.. به پشتتت ستترم نگاه نمی کردم.. ولی صتتدای موتور رو میشتتنیدم... فقط جاده...      

ده نگاه کن... چقدر مونده؟... دویستتت متر؟.. نه کمتر.. االن کمتر  شتتهرزاد... فقط به جا

شهرزاد.. به         شد.. کمتر مونده  صدای موتور نزدیکتر  شهرزاد.. فقط بدو..  شد.. فقط بدو 

ست بدی... به جاده نگاه کن.. کم    مامان فکر کن... این ازادی رو به هی  قیمت نباید از د

ستتت داشتتتی؟.. اون جاده یعنی بیل بابا... از دستتتن  مونده.. بابا..یادته چقدر بیلشتتو دو

نده.. فقط بهن برس..صدای موتور نزدیکتر می شد.. دانشگاه.. تمام موفقیتهایی که می     
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خواستتتی بهشتتون برستتی.. شتتهرزاد همه تو اون جاده اس... ستتریع باش.. بدو شتتهرزاد..  

شم.. ولی وقت نفس ک         ست نفس بک ستم در شده بود.. نمی تون شک  دن هم شی گلوم خ

نداشتتتتم.. ستتترفه ام گرفت.. شتتتهرزاد صتتتدمتر.. زود باش..بدو.. دیگه چیزی نمونده..  

مقاومت کن.. مقاومت کن...پارس ستتتگها رو به وضتتتوح می شتتتنیدم.. انگار چند قدمیم              

باشن.. از لبه سراشیبی جاده باال رفتم.. لیز خوردم.. وقت جیغ زدن نبود.. دستم رو زمین  

وقت اه و ناله نبود.. مقاومت کردم.. یکی از دم ایی ها از پام   سفت و سخت کشیده شد..     

سیده       شیبی باال رفتم.. موتوری دیگه بهم ر سرا دراومد... اهمیت ندادم.. با پای برهنه از 

بود... برگشتتتتم و بهن نگاه کردم.. نه خدایا.. االن نه... ماشتتتینی جلوی پام ترمز کرد           

صندلی     ..موتوری که کمتر از ده متر مونده بو سه.. نفهمیدم خودم رو چطوی رو  د بهم بر

 ..عقن ماشین انداختم... هر کسی که بود از اینا بهتر بود... ماشین از جاش کنده شد

  خودم رو رو صندلی عقن

سرعت می       شین با  صندلی عقن جمع کرده بودم و فقط گوش می دادم.. ما خودم رو رو 

گرما می پختم... داخل ماشتتین تاریک  رفت.. چقدر داخل ماشتتین گرم بود.. داشتتتم از  

نه           به ایی گاهم  به ستتتختی قورت دادم.. گلوم درد می کرد.. ن تاریک بود.. اب دهنم رو 

جلوی ماشین بود و یه جفت ابروی گره خورده..سرفه کردم.. صدای اشنای مردی گفت:  

 مالت خوبه؟

 ..به زور گفتم: اره

صر      شم..تمام انرژیم رو  شتم از جام بلند  شین هم  نا ندا ف فرار کرده بودم .. گرمای ما

کرختم کرده بود.. دوست داشتم فقط بخوابم.. ماشین به ارامی ترمز کرد..نیم خیز شدم      

 و گفتم: چی شده؟

 ..برنگشت.. از همون ایینه نگاه کرد و گفت: دارم می رم یه چیزی بگیرم بخوری

 ..گفتم: نمی خوام.. گرسنه ام نیست..نرو
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نن خیلی مهربونتر شد.. شده بود همون شاهرخ همیشگی.. گفت تو     اینبار برگشت.. لح 

 ..اگه صدای شکمت رو نشنیدی من شنیدم

 ..به صندلین چنگ زدم و اعتراف کردم: می ترسم

 ..شاهرخ: نترس.. زود برمی گردم.. دراز بکن.. این پتو رو هم بکن رو خودت

  : جای دوری نمیرم.. نگا..از رو صندلی کنارش یه پتوی مشکی برداشت و داد بهم..گفت   

 ..همینجاست.. مواسم بهت هست

 ..مرفن رو گوش کردم و برگشتم سر جام.. پتو رو خودم کشیدم که گفت: شهرزاد

 ..شهرزاد گفتنن دلم رو لرزوند.. گفتم: هوم

  ..شاهرخ: اون موبایلو بده به من

ستتترم.. دوباره    بدون مرف موبایلو از جیبم دراوردم و دادم بهن.. پتو رو کشتتتیدم رو    

 ..صدام کرد: شهرزاد

 ..من: هوم

 ..اینبار صدا رگه ای از خنده داشت: بیا

ستترم رو از زیر پتو بیرون اوردم و به دستتتن نگاه کردم به ستتمتم گرفته بود.. خشتتکم  

 ..زده بود..شاهرخ با مهربونی گفت: مادرت داد بیارم برات

تن بود و گرفتم.. شتتاهرخ اروم دستتتم رو دراز کردم و خرگوشتتی کوچولویی که دستت  

سریع پیاده شد و رفت.. خرگوشی رو محکم بیل کردم.. پتو رو کشیدم رو سرم .. بیکم  

شکام می چکیدن.. نه دونه دونه... نه قطره       شروع کردم به گریه کردن.. ا شد...  یهو رها 

شار می دادم..      سینه ام ف شک از کجا اومده بود..خرگوشی رو محکم به    قطره.. این همه ا

مامان منو یادش نرفته بود.. مامان می دونست.. مامان می دونست... چند دقیقه بعد بوی    

سرم رو از زیر پتو بیرون          سنه مه..  شین پیچید.. اونوقت فهمیدم چقدر گر شی تو ما خو

ارودم.. شتتاهرخ کیستته رو گرفت به طرفم و گفت: مخلوطشتتون ماضتتر بود.. امیدوارم    

 ..دوست داشته باشی
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وفتم بود می خوردم.. ستتریع ازش گرفتم و ستترم جام لم دادم.. اینبار ارومتر   االن اگه ک

مرکت کرد.. در جعبه پیتزا رو که باز کردم بوی خوشتتتن خورد تو دماغم.. ستتتریع یه   

فالن رو کندم و گذاشتتتتم تو دهنم.. از بس تند تند می جویم پرید تو گلوم.. ستتترفه          

از تو کیسه نوشابه روبیرون اورد و درش کردم.. یه گوشه نگه داشت و بدون هی  مرفی 

رو باز کردو داد دستتتم.. تو چشتتماش نمی تونستتتم نگاه کنم..نوشتتابه رو گرفتم و کمی   

خوردم.. سرفه ام که قطع شد زیرلن تشکر کردم..دوباره مرکت کرد... اینبار با ارامن     

 پرسیدم: مامانم.. چطوره؟

 ..خوبن.. فقط نگرانتن تو ایینه نیم نگاهی بهم انداخت و گفت: خوب..

 ..لبم رو گزیدم و گفتم: گلشن گفت بیمارستانه

 ..شاهرخ: روز اوک.. خوب شوکه شده بودن.. همه شوکه شدیم

 ..به تکه پیتزای توی دستم نگاه کردم و گفتم: من ابروشون رو بردم

 شاهرخ: نه.. اینا هی  کدوم تقصیر تو نبود.. چرا دیگه نمی خوری؟

 ..ورماروم گفتم: می خ

 تکه های ارومی رو تو دهنم گذاشتم.. گفتم: کجا میریم؟

 ..شاهرخ: می خوام مطمئن بشم تعقیبمون نمی کنن

 ..با ترس برگشتم و به عقن نگاه کردم..شاهرخ: نترس.. فعال کسی نیست

 ..سرم رو انداختم پایین و گفتم: ببخشید.. من مسابی بهتون زممت دادم

چه مرفیه شتتهرزاد.. من خوشتتحاک میشتتم بتونم کمکت   شتتاهرخ با مهربونی گفت: این 

 ...کنم

دماغم رو باال کشتتتیدم و گفتم: خجالت کشتتتیدم به مامان و بابام زنگ بزنم.. ترستتتیدم..  

 ..ترسیدم اونا مرفم رو باور نکنن

 ...شاهرخ: نه.. اونا هرگز چنین فکری نکردن.. درواقع
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همون چشما بود.. از جام بلند بهن نگاه کردم.. صورتن سخت شده بود.. ولی چشماش 

 ..شدم و گفتم: می خوام بیام جلو

صندلی رفتم جلو.. تازه یادم افتاد که بهن تعارف نکردم..    پتو رو کنار زدم واز بین دوتا 

 گفتم: شما نمی خورید؟

 ...سرش رو تکون داد و گفت: من سیرم.. تو رامت بخور

ست نداشتم اونجا باشم.. به بیرون     شروع کردم به خوردن..شماک رو دوست نداشتم.. دو    

نگاه نمی کردم..برگشتم و به شاهرخ نگاه کردم.. استین پیراهن مشکی اش رو تا کرده      

بود و هر دوتا دستن رو روی فرمون گذاشته بود.. برای اولین بار بود که با این تیپ می 

باال مالت داده بو             به  به نظر می اومد... موهاش رو  د.. بوی  دیدمن.. دستتتتاش محکم 

ورساچه اش تازه می فهمیدم.. چقدر دلم براش تنگ شده بود.. با این فکر لبم رو گزیدم 

 و سرم رو پایین انداختم.. شاهرخ نیم نگاهی بهم انداخت و گفت: ب رس

 با گیجی گفتم: چی رو؟

 ..شاهرخ: اونی که دودلی ب رسی یا نه

ستم ب    ستم زدم.. هیچی نمی خوا شتم نیگاش م   یه گاز به پیتزای توی د سم.. فقط دا ی  ر

 کردم.. اروم فقط گفتم: از کجا فهمیدید من اینجام؟

پوفی کرد.. برگشتم و بهن نگاه کردم.. صورتن سخت شده بود.. دوباره اخماش رفته     

بود تو هم.. امساس می کردم بین از اونکه عصبانی باشه غمگینه.. گفت: شماره ات ای       

رام رد یابی کردن... شتتترکت ما قانونی داره که می تونیم  رو موبایلم افتاده بود رو دادم ب

سی که می افته رو موبایلمون رو بدیم... ادرس اونجا         شنا شماره نا ست ردیابی هر  درخوا

 ..رو اینجوری پیدا کردم

 گفتم: االن کجاییم؟

 ...شاهرخ: نزدیکای امل
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ردیم  بعد برگنفس عمیقی کشتتیدم... شتتاهرخ لبخندی زد و گفت: یه ستتر به دریا بزنیم  

 تهران.. باشه؟

بی موصله سرم رو تکون دادم.. بهن نگاه کردم.. اخماش باز شده بود ولی باز امساس       

می کردم غمگینه.. اون چیزی رو که رو دلن سنگینی می کرد رو امساس می کردم..یهو  

گه چی شتتتتده؟..      فت برگردیم تهران؟.. م چیزی تو دلم تکون خورد..چرا اینجوری گ

 رخ.. مامان و بابام طوری شدن؟گفتم: شاه

 شاهرخ با تعجن نگام کرد و گفت: نه.. مالشون خوبه.. چرا این فکر رو کردی؟

نفس رامتی کشتتیدم و گفتم: هیچی..موبایلن رو از تو جیبن پیراهنن بیرون کشتتید و  

به طرفم گرفت.. گفت: بهشتتتون زنگ بزن.. بهشتتتون قوک دادم همین که پیدات کردم         

 ..گیرمباهاشون تماس ب

شتم... به        سی ندا صدای موج و اب می اومد.. هی  م ستن گرفتم.. کم کم  موبایل ر از د

شدیم..          سامل  شین فهمیدم که وارد  شده بودم.. از تکون ما کای تاریک روبروم خیره  ف

ستی رو کشید..               شت و د شین رو نگه دا شاهرخ ما شنیدم..  شنگ می  صدای موجها رو ق

ست من بود.. ا  ستی     هنوز موبایلن د شون یه زنگ بزن... هرچقدر هم خوا روم گفت: به

 ...صحبت کن.. من همینجا ایستادم

شینن تکیه داد..نفس        شید و به کاپوت ما شنن رو پو در رو باز کرد و رفت پایین.. کاپ

عمیقی کشیدم و شماره مامان رو گرفتم.. سر بوق اوک صدای مکطرب مامان تو گوشی          

 ... اقای کبیری؟پیچید: اقا شاهرخ.. چی شد؟ الو.

با شتتتنیدن صتتتدای مامان بیکتتتم گرفت.. نمی تونستتتتم لبهام رو از هم باز کنم.. مامان   

 ..مکطربتر گفت: چرا جواب نمی دین؟.. اقای کبیری..چی شده تو روخدا

 ..لبهام رو از هم باز کردم و با صدای گرفته ای گفتم: مامان

 ...اونور خط سکوت برقرار شد

 ..دادم ولی با همون صدای خن دار گفتم: مامان به زور بیکم رو قورت
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 ..صدای گریه مامان از پشت خط اومد: شهرزادم.. شهرزادم

گریه امونم رو بریده بود.. مامان فقط گریه می کرد..صدای خشدار بابا تو گوشی پیچید:     

 ..دخترم

ستم بابا هم دا     شد.. می دون شدم.. تمام دلم زیرورو  ره گریه وای با این دخترم چه مالی 

 ..می کنه.. گفتم: بابا ببخشید

 بابا با مهربونی گفت: تو که کاری نکردی دخترم.. مالت خوبه؟

 ..من: بله.. خوبم

 اینبار صدای مامان اومد:شهرزاد جان.. خوبی مادر؟ اذیتت که نکردن؟

بدونی چیکارا کردم... گفتم:               بدونی چیکارا کردن.. اگه  مامان.. اگه  لبم رو گزیدم.. اخ 

 ..ه.. کاریم نداشتنن

 مامان: االن با اقای کبیری هستی؟

 ...من: بله

 ..مامان: همین امشن راه بیفتین بیاین تهران.. شهرزاد

شهرزاد.. مهره یادت نره.. باید      شت بهم نگاه می کرد.. گفت:  شمم به انارام بود که دا چ

 مهره رو به دست بیاری

 ..مادرمگفتم: گور بابای مهره.. من می خوام برم پین 

انارام: شتتوار.. اونا باز میان ستتراغت... اگه مهره رو از بین ببری و پوستتت رو به دستتت   

 ...بیاری.. دیگه در امانی... دیگه نمی تونن نزدیکت بیان

 ..گفتم: من می خوام برم

انارام: تو بزودی می بینیشون... شوار.. بزار این ماجرا همینجا تموم بشه... بقیه عمرت رو 

 ..زندگی نکنبا ترس 

شتم .. مامان همچنان یه ریز می گفت و قربون صدقه ام می رفت..       چشمام رو روهم گذا

 ..اروم گفتم: مامان
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 ..مامان: جان دلم.. بگو عزیزم

 ..من: من باید یه مدت اینجا بمونم

 مامان جا خورد.. اروم گفت: چی؟ چی گفتی؟

 ...من: باید بمونم

ر؟.. بیا.. بیا اینجا باهم می ریم مسافرت... مگه نه مسام؟..  مامان: نه... نمون.. بمونی چیکا

 هان؟ اصال بریم پین هومن.. چطوره؟

 ..گفتم: مامان... مسئله اون نیست

مامان اصتتتال به مرفم گوش نمی کرد... میدیدم چطوری هوک برش داشتتتته و داره برای  

 ..موم کنمخودش برنامه ریزی می کنه... ادامه دادم: من باید کارمو اینجا ت

صبح باید           صال همین امشن بیا.. تا  شد: چه کاری؟.. زود بیا خونه.. ا صدای مامان عصبی 

 خونه باشی فهمیدی؟

 صدای بابا تو گوشی پیچید: شهرزاد.. چی شده؟

 ..نالیدم: بابا

 ..بابا: برای چی می خوای بمونی؟ بیا اینجا... من ازشون شکایت می کنم

 ..بابا.. خیلی پیچیده اسگفتم: مسئله من شکایت نیست 

 بابا: اسونن کن.. توضیح بده چرا نمی خوای بیای؟

 ...نفس عمیقی کشیدم و گفتم: پشت تلفن نمیشه

 بابا: ماجرا مربوط به همون مرفاته که تو تلفنت ضبط کرده بودی؟

صال من نبودم.. من هرگز          ضبط نکرده بودم.. اون ا صال اون فایلو  سریع گفتم:نه... من ا

 ...کاری نمی کنمچنین 

 بابا: پس چی؟

االن تو دنیا برای من ستتتختترین کار این بود که توضتتتیح بدم ماجرا از چه قراره و برای  

 چی باید بمونم.. گفتم: بابا.. به من اعتماد دارید؟
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بابا ستتتریع گفت: فکر می کنی بحخ اعتماده؟ نه شتتتهرزاد.. نمی خوام مطری تهدیدت           

شید  سه.. من فقط می خوام همه    کنه... اینهمه عذابی که ک شیدیم ب ی.. اینهمه عذابی که ک

 ..چی تموم بشه

گفتم: با اومدن من هیچی تموم نمیشتتته.. اجازه بدید بمونم و تمومن کنم.. بابا من می         

 تونم.. فقط من میتونم

بابا پوفی کرد.. صتتدای مامان رو می شتتنیدم که با بابا بحخ می کرد که اجازه نده بمونم..  

 تک و تنها چطوری اونجا می مونی؟ بابا گفت:

ما        به اینن فکر نکرده بودم.. ولی برای اینکه منصتتترف نشتتته گفتم:  راس می گفت.. 

 نزدیکی های املیم.. میرم سوئیت مهندس زادمهر.. خوبه؟

بابا دیگه چیزی نگفت.. صتتتدای مامان بلندتر رفت.. با التماس گفتمک بابا خواهن می               

 ...تونه این مسئله رو مل کنه کنم.. هی  کس به جز من نمی

شی..          شنبه اس..تا جمعه بهت فرصت می دم.. جمعه باید خونه با سه  شهرزاد.. فردا  بابا: 

 فهمیدی؟

چشمم به شاهرخ بود که همچنان به کاپوت ماشین تکیه کرده بود.. باد به کاپشنن می      

نکه من رامت  خورد.. چقدر مبادی اداب بود که سرمای بیرون رو تحمل می کرد برای ای 

صتتحبت کنم..بابا ادامه داد: از شتتاهرخ هرچقدر پوک می خوای بگیر.. من اینجا می ریزم 

 ..به مسابن

صتتدای عصتتبانی مامان رو می شتتنیدم که به بابا می گفت داره چیکار میکنه.. گفتم: بابا...  

 ..اونا دارن شما رو می پان.. برید یه جای امن

 ..ارتمان شاهرخ هستیمبابا: تو نگران ما نباش.. ما اپ

دهنم باز موند.. اصتتال فکرش رو هم نمی کردم که شتتاهرخ اینهمه به فکر باشتته.. اصتتال    

شتتاهرخ ادمی بود که وقتی باهاش بودی دیگه الزم نبود فکر چیزی باشتته.. خودش همه 

 ..کارا رو انجام می داد... به فکر همه چی بود.. گفتم: خوبه
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ملتمستتانه گفت: شتتهرزاد.. تو رو خدا برگرد.. این چه   مامان گوشتتی رو از بابا گرفت و

 ..کاریه که به ما نمی گی

گفتم: من نگفتم نمی گم.. می گم.. فقط بهم مهلت بدید... مامان.. به خدا انقدر دلم برات 

  ..تنگ شده.. انقدر تنگ شده.. ولی می ترسم این ماجرا بازم تکرار بشه

شه.. ولی قوک     صدای گرفته مامان معلوم بود هنوزم گ  ضایتی گفت: با ریه می کنه.. با نار

 ..بده هی  کار خطرناکی نکنی.. زودبرگرد خونه

 ..گفتم: باشه مامان.. زود برمی گردم.. زود زود

صفحه موبایل... یه زن    خدامافظی کردم.. تلفن رو که قطع کردم عکس دوتا زن اومد رو 

ن رو دور گردن زن انداخته بود و  مدود پنجاه ساله و یه دختر جوونتر..دختر جون دست

شه             سی که همی شه.. ک ساس کردم مادر شاهرخ ام شباهت زن با  شت می خندید.. از  دا

دوستتت داشتتتم ببینم چه شتتکلیه..ولی دختر جوون.. موهای بلند لخت خرمایی داشتتت با 

چشمهای قهوه ای.. لبخندش بی نهایت زیبا بود.. خوش به مالن اگه نامزد شاهرخ بود..  

از ماشتتین پیاده شتتدم و پاهای لختم رو روی ماستته های ستترد گذاشتتتم.. تازه می    اروم

فهمیدم چقدر هوا سرده.. و شاهرخ تمام این مدت بیرون ایستاده بود... اروم به سمتن       

سمتم برگردوند و گفت: چرا پیاده شدی؟. هوا سرده.. کفن هم       رفتم.. صورتن رو به 

 که نداری

 ..گفتم: ممنون موبایل رو به طرفن گرفتم و

ازم گرفتن و لبخندی زد.. متی تو اون تاریکی هم برق چشتتتماش رو می دیدم..گفت:        

 ..بشین از تو ماشین دریا رو نگاه کنیم

برگشتیم تو ماشین.. شنیدن صدای مامان و بابا بیشتر دلتنگم کرده بود.. شاهرخ بخاری        

گه تو ماشتتین می موندید ماشتین رو زیاد کرد.. به صتورت ستفیدش نگاه کردم.. گفتم: ا   

 ..هم مشکلی نبود.. بیرون خیلی سرده
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لبخند دلگرم کننده ای زد و گفت: مهم نیستتتت... خوب االن چیکار کنیم؟ برمی گردیم      

 تهران؟

  ..سرم رو تکون دادم و گفتم: نه

 ..دستن که به سمت سوئی  رفته بود متوقف شد.. با تعجن گفت: نه؟

م خیلی زممتتون دادم.. ولی باید اینجا بمونم.. به مامان و        لبم رو گزیدم و گفتم: می دون 

 ..بابا هم گفتم.. یه کاری هست که باید انجام بدم

شت.. ادامه دادم: می دونی از کار و زندگی افتادین ولی با این     ستن رو روی پاش گذا د

 کارتون تا اخر عمر منو مدیون خودتون کردین.. هی  جوره نمی تونم جبران کنم ولی

 ..مرفم رو قطع کرد و گفت: اصال مرفشم نزن

 

غمگین بود.. می فهمیدم..زیرلن گفت: دربرابرکاری که رامبد باهات کرد.. من چیکار             

 ..می تونم بکنم

اسم رامبد موجی از خشم رو وارد بدنم کرد..دندونام رو روهم فشار دادم..شاهرخ دیگه     

چشتتمام رو روهم گذاشتتتم..    چیزی نگفت.. ماشتتین رو روشتتن کرد و وارد جاده شتتد.. 

سمون نگاه کردم... ماه         شد.. چشمام رو باز کردم و به ا امساس کردم چیزی وارد بدنم 

ید.. نور و           گاهی ابرهای تیره از جلوش رد می شتتتدند ولی همچنان می درخشتتت بود.. 

شماره ای رو       شت و  شاهرخ موبایلن رو بردا انرژین رو بی دریغ وارد بدنم می کرد.. 

 ..گرفت

هرخ: سالم متین جان.. خوبی؟.. قربانت... نه شمالم... یه کار پین اومده بود.. توضیح     شا 

 ..می دم

بعد خندید و گفت: خوشتتم میاد گوشتتی دستتتته.. باشتته.. ادرس رو اس کن.. قربونت..    

 ..خدامافظ

 ...خودم رو جمع کردم و گفتم: بابا امل سوئیت داره.. منو بزارید اونجا
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 فت: کسی هم تو اون سوئیت هست؟شاهرخ نگاهی کرد و گ

 ..گفتم: مهندس زادمهر ..فکر کنم

 ..شاهرخ سریع گفت: نه... تنهات نمی زارم

 ..گفتم: ولی شما باید برگردید تهران... من اونجام.. به بابا گفتم.. اطالع دارن

  ..شاهرخ: بحخ اون نیست.. می خوام باهات صحبت کنم

کرد و به اس ام اس نگاه کرد... گفت: فکر کنم یه     دیگه چیزی نگفتم...موبایلن رو باز    

  ..نیم ساعتی راه داریم

لم دادم و به بیرون خیره شدم.. چراغها.. ماشینها.. ادمها.. چقدر دلم براشون تنگ شده       

شین         شاهرخ تو ما صدای  ساس می کردم چقدر این دو هفته منو از دنیا بریده..  بود.. ام

 ..جوری کمرت درد می گیرهپیچید: صندلی رو بخوابون.. این

و شتتاهرخ.. چقدر االن داره با محبتاش منو ستتیراب می کنه... چقدر امتیاج داشتتتم یکی  

 ...باهام اینجوری باشه.. صندلی رو خوابوندم .. کم کم چشمام گرم شد

شمام         کای تاریک روبروم دوباره چ شمام رو کمی باز کردم..با دیدن ف ستی چ با تکون د

ستم.. اینجا   کجا بود؟.. نکنه همون زیر زمین؟ هینی گفتم از جام پریدم.. با ترس به رو ب

 ..اطرافم نگاه کردم که شاهرخ گفت: ترسوندمت شهرزاد

خودم رو روی صتتندلی رها کردم.. شتتاهرخ بود.. ستترم رو تکون دادم.. شتتاهرخ: پاشتتو    

 ..رسیدیم

..از صتتتدای دریا  از ماشتتتین پیاده شتتتدم و به ویالی کوچیکی که مقابلم بود نگاه کردم       

ساختمون        سمت  شه.. چراغهای دو طرف ایوون و راهی که به  فهمیدم که باید نزدیک با

شامد می گفت.. یه جفت      شن کرده بود.. مردی با لهجه غلیظ خو می رفت همه جا رو رو

دم ایی جلو پای من گذاشتتتت.. پوشتتتیدم و منتظر شتتتاهرخ موندم.. مرد: اق مهندس..          

 چمدون ندارین؟
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صتتندوق عقن رو باز کرد و یه کیف از توش بیرون اورد و گفت: نه چمدون   شتتاهرخ در

 ...نداریم.. زیاد نمی مونیم... ویال گرمه دیگه

 ..مرد: بتتتتتتتتتتله.. اق مهندس که زنگ زدن تندی دویدم شوفاژها رو روشن کردم

  البته هیچی بعد قبل از ما راه افتاد ستتتمت ویال.. در رو باز کرد .. یه ریز مرف می زد که     

ازش نمی فهمیدم...فقط شتتاهرخ بود که با مهربونی به مرفاش گوش می داد.. شتتاهرخ:   

 اقا مجتبی.. اینجا پتو هست؟

 ..اقا مجتبی: بله اق مهندس.. بفرمایید

ست مبل رامتی           شیری و دو  سنگ  س رتی بود.. با کف  شنگ و ا شدیم.. ویال ق وارد ویال 

ش زخونه اپن ب  ست ویال مکل اتاق بود.. ویال که نه.. می    قرمز.. اونطرف یه ا سمت را ود و 

شد اسمن رو هانی مون سوئیت گذاشت.. پوفی کردم.. اتاقها با دیوارهای کاذب از هم      

ستی بری تو اتاق و در          شت..نمی تون شخصی وجود ندا شده بودن.. یعنی کال مریم  جدا 

له داشتتت                 فاصتتت یه متر  با ستتتقف  قل  مدا ها  مه دیوار فل کنی چون ه تن.. چیزی  رو ق

قا مجتبی          که در مقم کرده بود اعتراچ بی ادبی بود.. ا مه لطفی  بل این ه قا نگفتم..درم

 دوباره پرسید: اق مهندس.. چیزی میل دارین براتون بیارم؟

 شاهرخ به سمت من چرخید و گفت: چیزی می خوای؟

 ...سرم رو تکون دادم و گفتم: نه ممنون

یرن یخچاک رو خالی می کنن.. البته من یه چیزایی       اقا مجتبی: اقا هر دفعه که میان و م      

 ..داشتم براتون اوردم.. صبح هم می رم خرید.. چیزی امتیاج داشتین به خودم بگید اقا

 ..شاهرخ با لبخمد گفت: دستت درد نکنه اقا مجتبی.. خدا از برادری کمت نکنه

 رورین.. خوب بااقا مجتبی با شتترمندگی گفت: این مرفا رو نزنین اق مهندس.. شتتما ستت

  ..اجازه من برم

شتتاهرخ: باهاش دستتت داد و رفت.. هنوز وستتط ویال ایستتتاده بودم و نگاه می کردم..     

 ..شاهرخ کیفن رو روی میز گذاشت و گفت: بشین شهرزاد
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شت      سمت یخچاک رفت و بطری اب رو بیرون اورد.. از تو کابینت لیوانی بردا خودش به 

مبلها نشستم و شاک رو از سرم باز کردم.. شاهرخ برگشت  و پر از اب کرد.. روی یکی از 

 و گفت: اگه گرسنه ای بگم برات یه چیزی بیاره

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: ممنون.. خیلی خوردم

شنیدم       شتم.. شاهرخ هم به طرف یکی از درها رفت..  پالتوم رو دراوردم و روی مبل گذا

 ..ت کردنتکه زیرلن گفت: خاک توسرت با این ویال درس

این مرفن تو اون موقعیت لبخند به لبم اورد..لبم رو گزیدم.. اصال تصور مرصی شدن       

شاهرخ برام غیرممکن بود.. هرچی بود ارامن بود و ارامن..با یه پتو از توی اتاق بیرون  

سترامت کنی.. دستشویی و مموم هم اینطرفه.. تو کمد رو      اومد و گفت: اینجا می تونی ا

  ..دوتا پتو هست نگاه کردم..

 ..نگاش کردم..شاهرخ: می خوای بری استرامت کنی؟ ساعت نه شبه

ستترم رو تکون دادم و شتتقیقه هام رو مالیدم.. مقابلم نشتتستتت و گفت: شتتهرزاد.. شتتاید  

  ..وقتن نباشه.. ولی

یه..              نامعقول به میز دوخت و دوباره بهم نگاه کرد.. گفت: انتظار  مردد بود.. نگاهن رو 

 . ولی ازت می خوام رامبد رو ببخشیمی دونم.

ناخوداگاه پوزخندی زدم.. خودمم پشیمون شدم ولی واقعا نتونستم جلوی پوزخند زدنم     

بد      کار رو کردن.. می دونم رام نا کی بودن.. چرا این  رو بگیرم.. شتتتاهرخ: نمی دونم او

 ...ر رونباید باهاشون همکاری می کرد.. ولی تهدیدش کرده بودن.. هم اونو.. هم نگا

صیر نبودم.. بو           سط منم بی تق شاهرخ ادامه داد: این و شد...  سکوت برقرار  چند لحظه 

برده بودم یه خبراهایی هست ولی پی اش رو نگرفتم.. باید بیشتر اصرار می کردم طرف 

 ..رامبد نری..تقصیر منم بود
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قصر  مبا شرمندگی بهن نگاه کردم.. تو ماجرایی که توش هی  نقشی نداشت خودش رو 

می دونست.. تو گناه برادرش و سادگی من خودش رو مقصر می دونست.. گفتم: اینطور      

 ..نگید اقای دکتر

 ..ادامه دادم: به من گفتن رامبد منو فروخته.. نگفتن تهدیدش کردن

شتتاهرخ ستترش رو تکون داد و گفت: اره .. می گفت اون روزی که رفته بودی مطبن و  

ستن ا         شک شینت رو  شه ما شی سراغن.. وقتی با نگار تو اپارتمانن بوده.. به  زدن  ومدن 

شده بودن و تهدیدش کرده بودن.. بهن گفته بودن       سم همسایه باالیی وارد خونه اش  ا

باید هر اطالعاتی از تو داره بهشتتتون بده یا چیزاهایی که اونا می خوان رو از زیر زبونت           

هر مردی نقطه ضتتعفن زن  بکشتته بیرون.. رامبد نمی خواستتت قبوک کنه.. ولی خوب..  

 ...مورد عالقه شه.. اونا هم اینو می دونستن

 پس نگار رو هم تهدید کرده بودن.. گفتم: شما از کی ماجرا رو شنیدید؟

شاهرخ: اممد.. یه روز شرکتت نیومد روز بعد هم خیلی پکر بود.. اون بهم گفت.. باورم   

با خودت بردی... با خودم   نشتتتد.. ولی گفت متی موبایلت رو گذاشتتتتی و فقط کمی پوک

سایین کجا می تونه بره.. به پدرت گفتم..      شنا گفتم امکان نداره.. یه دختر بدون کارت 

شتن باور می    اونم شک کرد ولی اون فایل تو موبایلت همه چی رو به هم ریخت.. همه دا

 ..کردن تو رفتی.. نه اینکه فرار کنی.. یه جور وک کردن و رفتن

شیدم و گفتم  صدا رو    اهی ک شون بود... فرکانس اون  : اون فایل کار من نبودم.. کار خود

 ..با صدای من یکی کرده بودن

 ..شاهرخ با چشمای گرد گفت: این فقط می تونه کار یه نابیه باشه

 ..یاد پاشا افتادم و گفتم: داشتن.. نابیه داشتن

ی..  کم بری بخواب شاهرخ دیگه چیزی نگفت.. گردنم رو مالیدم.. شاهرخ: بهتره دیگه کم

 ..منم میرم پین اقا مجتبی

 از جام پریدم و گفتم: چی؟.. کجا؟
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 ..شاهرخ با تعجن گفت:من میرم که تو رامت باشی

 ..سریع گفتم: نه خواهن می کنم نرو... من می ترسم

شتتاهرخ با نگرانی نیگام کرد و گفت: از چی؟.. مطمئن باش دیگه ستتراغ تو نمیان.. این   

 ...یر دارهباغ سیستم دزدگ

گفتم: اونا سیستم دوربین پارکینگ رو از کار انداخته بودن و اومدن سراغ من.. فکر می    

 ..کنین بازم نمی تونن بیان اینجا؟ خواهن می کنم.. من تنهایی... می ترسم

 ..شاهرخ سرش رو تکون داد و گفت: باشه.. می مونم.. برو رامت بخواب

می گفت رفتم.. از شاهرخ خجالت می کشیدم ولی     از جام بلند شدم و به سمت اتاقی که  

دیگه طاقت تنها موندن نداشتتتم.. من ادم لمستتی بودم.. همیشتته مامان و بابا رو بیل می  

کردم..محبت رو از طریب لمس می گرفتم.. االن بعد ازاینهمه مدت دوری .. بودن پین      

ش      شن بدون  ستن منو بک  اهرخ غنیمتی بودادمهایی که مدام تهدیدم می کردن... می خوا

که نمی تونستتتم ازش صتترف نظر کنم.. هرچند بینمون دیوار فاصتتله باشتته.. ولی فکر     

بودنن بهم ارامن می داد.. روی تخت دراز کشتتیدم و پتو رو تا اخر کشتتیدم باال.. چراغ  

ست      شید.. گفتم: انارام.. چطوری اون مهره رو به د شد..انارام کنارم دراز ک هاک خاموش 

 بیارم؟

 ..ام نگاهم کرد و گفت: باالخره خدا یه راهی جلو پامون می زارهانار

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: میشه به شاهرخ اعتماد کرد؟

 انارام: خودت چی فکر می کنی؟

 ..گفتم: بهن اعتماد دارم .. انارام.. قلبم اینو بهم می گه

ت اینو بهت می گه    انارام: قلن هر کس جایگاه خداونده.. هیچوقت دروغ نمیگه.. اگه قلب          

 ..به مرفن گوش کن

خودم رو پیچیدم الی پتو.. و چشتتتمام رو بستتتتم.. شتتتاهرخ اینجا بود.. هر چند باز می        

ترسیدم ولی اینجا بود... صدای قدمهایی رو شنیدم..خودم رو بیشتر جمع کردم.. با خودم  
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شی           شد.. نفس رامتی ک صدای قدمها قطع  شاهرخه..  شهرزاد..  ست  ..  دمگفتم: چیزی نی

سهاش رو می          صدای نف شد.. سی در رو باز کرد و وارد  ساس کردم ک چند لحظه بعد ام

شنیدم.. دستام شروع کرد به لرزیدن.. به جز من و شاهرخ کسی تو ویال نبود... نکنه؟..        

لبم رو گزیدم..نه شاهرخ این کار رو نمی کنه... صدایی گفت اونم برادر رامبده... اونم از    

تفاده کرد.. داشتتتت گریه ام می گرفت.. نه .. شتتتاهرخ این کار رو      اعتماد تو ستتتو  استتت 

نمیکنه..صدای نفسهای کشداری رو می شنیدم..داشتم می لرزیدم.. اگه شاهرخ این کار         

رو می کرد.. سرم رو تکون دادم.. نفسهای کشدار نزدیکتر شده بود.. سریع سرم رو از         

به اطراف        با تعجن  ند کردم..کستتتی نبود.. بالن بل که    رو  گاه کردم.. ولی مطمئن بود  ن

صداها رو شنیدم...اب دهنم رو به زور قورت دادم و دوباره دراز کشیدم.. اینبار هوشیار      

بودم..با دقت گوش می دادم.. در اتاق جیر جیر می کرد.. من که در رو بسته بودم.. سرم 

  بی خیالن رو بلند کردم.. در داشتتت تکون می خورد و جیر جیر می کرد.. نمی تونستتتم

بشتتم رو اعصتتابم بود.. اروم از جام بلند شتتدم و به طرف در رفتم.. قبل از اینکه ببندمن  

شته           سالن کشیدم.. شاهرخ رو مبل خوابیده بود.. ارنجن رو رو چشماش گذا سرکی تو 

بود.. در رو بستتتم و تا خواستتتم برگردم تو تخت ستتایه مردی رو رو تخت دیدم.. جیغ    

شیدم و به دی  سعی       خفیفی ک شت پنجره بود..  شتم از ترس می مردم.. پ وار چسبیدم.. دا

صدا          شاهرخ رو  صدای بلند جیغ کشیدم و  شده بود... با  کرم در رو باز کنم ولی در قفل 

شد         صاف بود.. هی  جوره نمی  سطح دیوار خیلی  ستم رو به دیوار گرفتم ولی  کردم.. د

ردم.. کی بود؟ اقا مجتبی؟.. بلندتر  ازش باال رفت..مدام برمی گشتتتم و به مرد نگاه می ک

شنید. مرد یه قدم اومد جلو.. اینبار با مشت به دیوار       شاهرخ رو صدا زدم ولی انگار نمی 

می کوبیدم.. شتتتاهرخ چرا بلند نمی شتتتد.. مرد جلوتر اومد.. جیغ می کشتتتیدم.. مرد از       

شد         شک  شد.. گلوم خ شد.. زبونم بند اومد..از پرده هم رد  سته رد    ه بود.. فکمپنجره ب

می لرزید.. مرد بازم جلوتر اومد..تو نور کمی که از دیوار کوب می تابید صتتورت پاشتتا ر 

شستم... چشم به         سر خوردم و روی زمین ن تشخیص دادم.. اینجا بود.. اومده بود اینجا..
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بچه اهوی مرده ای افتاد که تو دستاش بود.. از دهن بچه اهو خون می چکید رو زمین..به 

گاه کردم.. چشمای بیرومن رو به من دوخته بود.. بچه اهو رو وک کرد رو زمین..   پاشا ن 

سیژنی تو         سم منقطع بود.. انگار هی  اک شتر جمع کردم..نف شیدم و خودم رو بی جییی ک

اتاق وجود نداشتتت..به پاشتتا خیره شتتده بودم.. نمی تونستتتم چشتتم ازش بردارم.. پاشتتا   

وشتتتت و لخته های خون ریخت بیرون.. جیغ      دهنن رو باز کرد و همزمان تکه های گ    

بلندی کشیدم ... پاشا دستاشو به طرفم دراز کرد.. سرم رو تکون دادم.. سرم رو گرفت         

شروع کردم به دست و          شه.. شار داد... امساس کردم جمجمه ام داره خرد می و محکم ف

...  لرزیدمپا زدن.. داشتم خفه می شدم.. با صدای بلندی چشمم رو باز کردم. داشتم می       

سیاه براق بهم خیره شده بود.. مکل چشمای پاشا.. نفسم بند اومده بود..           یه جفت چشم 

 صدای اشنایی گفت: شهرزاد.. داشتی خواب می دیدی؟

 ..صدای بابا بود.. اروم گفتم: بابا

 ..مرد: مالت خوبه؟

صتتداش ارومم کرد.. عکتتالت ستتفت شتتده ام کم کم شتتل شتتد.. دستتتاش دور بازوهام    

شتم کا بود. شتناک.. به مرد نگاه    ب.و.سمی دیدم.. یه کا ب.و.س.لبم رو گزیدم.. دا وم

صدای گرفته ای گفتم: اومده        شت بهم نگاه میکرد...با  شاهرخ بود.. با نگرانی دا کردم.. 

 ...بود سراغم

 ..نفس یهو ازاد شد. هب هب کردم.. بریده بریده گفتم: او..مده

 ..ه اش خواب بود.. هی  کس اینجا نیستشاهرخ سریع گفت: خواب میدیدی.. هم

نمی تونستتتم درستتت نفس بکشتتم..هب هب می کردم..دستتت شتتاهرخ کشتتیده شتتد رو   

 ..موهام..گفت: من اینجام عزیزم.. از هیچی نترس.. دیگه نترس

 ..باز بریده بریده گفتم: می خواست... می خواست

 کسی بیاد اینجا.. نمی زارم  شاهرخ: نه.. بهن فکر نکن.. به من نگاه کن.. نمی زارم دیگه 

 ..کسی بهت اسین بزنه
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دیگه نتونستم تحمل کنم.. خودمو تو اغوشن رها کردم.. سرم رو به سینه اش چسبونم..  

امتیاج داشتم.. به این که کسی نوازشم کنه.. صدای قلبن رو می شنیدم..دست شاهرخ          

شد..اروم دم گو    ست دیگه اش دور کمرم ملقه  شروع کرد به    اومد روی موهام و د شم 

مرف زدن.. یواش یواش تکون می خورد.. مرفاش مکل الالیی بود برام...انقدر موهام رو   

 ..نوازش کرد تا کم کم خوابم برد

با شنیدن صدای خنده ای چشمام رو باز کردم..هوا روشن شده بود..چشمام رو دور اتاق        

ستم و به        ش سریع تو جام ن صدای خنده اومد..  اطراف نگاه کردم.. کم   گردونم.. دوباره 

کم همه چی یادم اومد.. دیشتتن فرار کرده بودم.. االن ویالی دوستتت شتتاهرخ بودیم.. با 

شن لبم رو گزیدم.. دوباره کا  شاهرخ اومده بود   ب.و.سیاداوری دی دیده بودم و اینبار 

ش زخونه می اومد.         صدا از ا سالن انداختم..  شدم و نگاهی به  شم.. اروم از اتاق خارج    .پی

انگار داشتتت با یکی مرف می زد.. فرانستته هم مرف می زد. اینو از لحنن فهمیدم.. به  

سمت دستشویی خزیدم.. خوشبختانه یه دستشویی عین بچه ادم بود.. صورتم رو شستم           

شده بود.. ولی دیگه به چیزی که اهمیت      صورتم الغرتر  و به خودم تو ایینه نگاه کردم.. 

شم..     نمی دادم زیبایی بود.. اال شاهرخ روبرو ب ن به این فکر می کردم که چطوری باید با 

اون دفعه که تو بیمارستتتتان بودم عذرم موجه بود ولی این ستتتری چی؟.. دروغ چرا...          

امساس نارضایتی نمی کردم.. بیشتر امساس شرم بود.. اروم از دستشویی خارج شدم..           

ش زخونه رف     تم.. شاهرخ عینک زده بود و   دیگه صدای مکالمه نمی اومد.. اروم به سمت ا

سرش رو توی لپ تاپ فرو برده بود.. تا ماال با عینک ندیده بودمن.. میز صبحانه ساده  

 ..ولی کامل چیده شده بود.. با دیدن من سرش رو بلند کرد و گفت: صبح به خیر

ستتعی کردم مستتتقیم بهن نگاه نکنم.. زیرلن گفتم: صتتبح به خیر..چرا اینهمه زممت    

 ...کشیدید

شتتاهرخ: کار من نبود.. داشتتتم می رفتم بیرون که دیدم اقامجتبی اورد.. صتتبح زود رفته 

 ..بود
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 پشت میز نشستم.. هنوز نمی تونستم بهن نگاه کنم..گفتم: خیلی وقته بیدار شدید؟

 ..شاهرخ: یه ساعتی میشه

  ..من: وای پس چرا صبحانه نخوردید

: اشتتتکالی نداره... زیاد عادت ندارم        مجبور شتتتدم بهن نگاه کنم.. لبخندی زد و گفت    

 ..بالفاصله بعد بیدار شدن صبحانه بخورم

لپ تاپن رو برداشت و روی اپن گذاشت..به قوری و کتری روی گاز نگاه کردم و گفتم:  

 چایی می خورید؟

 ..بعد سریع از جام بلند شدم تا چایی بریزم.. مودبانه گفت: بله ممنون

 من: کمرنگ؟

 ..شاهرخ: بله

ش تو فنجونهای چینی ستتتاده ستتتفید چایی ریختم و جلوش گذاشتتتتم..برای خودمم      برا

ریختم..خوش ماک بودم از اینکه تعارفی نیستتت و اجازه داد با اینکارم کمی از امستتاس   

شتترمندگیم کم بکنم.. در مالی که نون برمی داشتتتم چشتتمم به لپ تاپن افتاد.. اینبار    

ک        فاوت  با این ت تا زن بود..  نار اون دختر جوون   عکس همون دو ه خودش هم بود..ک

شیده بود..              شکالتی رنگ پو شرت  شته بود تی ستن رو روبازوش گذا ستاده بود و د ای

دختر با شیطنت می خندید ولی شاهرخ همون لبخند همیشگین رو برلن داشت.. وقتی       

 ..دیدم داره نگام می کنه دست اچه گفتم: دختر خوشگلیه

 ..شاهرخ: گالره؟.. درسته

 نامزدتون هستن؟من: 

 ..شاهرخ خندید و گفت: نامزد؟.. نه خدا نکنه... خواهرمه

 ..از سوتی که دادم سرم رو انداختم پایین.. گفتم: ببخشید.. نمی دونستم

 ..شاهرخ: اشکالی نداره
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صتتبحانه مون رو در ستتکوت خوردیم.. بعد از صتتبحانه رفت تو ستتالن و من در مالی که  

ش    ن پین فکر می کردم..پین خودش چی فکر می کرد..  صبحانه رو جمع می کردم به 

ندازه تو بیلن.. وقتی می دزدنن اولین           تا وقت پیدا می کنه خودشتتتو می  دختری که 

بار بیشتتتتر               ند که چ مالی  نه در  نه و ازش می خواد کمکن ک نگ می ز کس بهن ز

شتم در موردم بد فکر کنه.. همه این ماجراها     ست ندا ی  اتفاقندیدتن.. همه اینا بود.. دو

 بود.. نفسم رو بیرون دادم.. صدای شاهرخ منو از جام پروند: چرا اه می کشی؟

 ..من: نه.. اه نمی نمی کشم

 ..پشت میز اش زخونه نشست و گفت: شهرزاد.. به نظرم بهتره باهم مرف بزنیم

درست همون چیزی بود می خواستم.. نشستم و گفتم: اقای دکتر.. من واقعا متشکرم که 

کارتون کشیدید و اومدید اینجا.. واقعا این محبتتون جبران ناپذیره.. واقعا جون  دست از 

من رو نجات دادید.. درستتتت زمانی که درمونده شتتتده بودم به داد من رستتتیدید.. فکر  

کل من یعنی چی..                 یه دختر م باک  ید دن کار راه بیفت مه مجم  با ه که  ید نمی دونم  نکن

دروپدرم قرار دادید..واقعا از جبران خوبی های شتتتما       اپارتمانتون رو هم که در اختیار ما     

عاجزم واقعا محبت کردید.. مب دارید که بخواید برگردید.. البته من اصتترار می کنم که 

برگردید.. تا االنم کلی از مسئولیتهاتون عقن موندید.. من می رم سوئیت بابا.. خودم هم   

 .. االن هم به اندازه کافیمی تونم از خودم مواربت کنم.. نگران نباشید.. تا 

صدای خنده اش مرفم رو قطع کرد..بعد          شمای گرد نگام می کرد.. شت با چ شاهرخ دا

 گفت: تو مکل بنفشه شدی یا اون مکل توئه؟

 با تعجن گفتم: چطور؟

شاهرخ خنده اش رو تموم کرد و گفت: اخه اونم مکل تو اجازه نمی ده ادم مرفشو بزنه..    

 ..یه ریز فقط میگه
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رو گزیدم و ستترم رو انداختم پایین.. همین رو می خواستتتی شتتهرزاد خانم.. شتتبیه     لبم

بنفشه هم شدی.. شاهرخ گفت: منظور من از مرف زدن این بود که بگی نقشه ات چیه..      

 ..نه اینکه اینهمه تعارف تیکه پاره کنی

 من: نقشه؟

 

 ..شاهرخ: اره.. نقشه.. برای چیزی که می خوای ازشون پس بگیری

شونیم رو مالیدم..             نف شتم.. پی شه ای ندا ستم.. هی  نق شمام رو ب شیدم و چ س عمیقی ک

شاهرخ بعد از کمی سکوت گفت: پس هی  نقشه ای نداری و اصرار هم می کنی که من      

 ..اینجا ولت کنم و برگردم تهران

 ...خوشبختانه لحنن شماتتبار نبود.. گفتم: نمی خوام مزاممتون بشم

ستن رو رومی    ست.. نگران کارمی.. نگاه کن..     شاهرخ د شت و گفت: مزاممتی نی ز گذا

هم لپ تاپم اینجاس هم اینترنت داریم.. همه کارامو اینجا انجام می دم.. راستتتتن.. می         

 ..دونی

مرفن رو قطع کردم و گفتم: اگه به خاطر رامبده که اصتتتال مجبور نیستتتتید جورش رو        

 ..اونا می خوان رو انجام بده بکشید.. من درک می کنم که مجبور بوده کاری که

باز شتتتاهرخ لبخند زد.. انگار همه اجزای صتتتورتن لبخند می زد..گفت: بازم که زود            

 ..قکاوت کردی دختر خوب

شاهرخ با لحن دلگرم کننده ای گفت: من تو رو     سرم ر انداختم پایین..  لبم رو گزیدم و 

یدمت فهمیدم چقدر با       دختر تعارفی نمی دونستتتتم.. همون شتتتبی که برای اولین بار د    

همستتنات متفاوتی.. با اطرافیان من متنفاوت بودی.. چقدر با تعریفهایی که ازت شتتنیدم   

متفاوتی.. برای همینه که می خوام کمکت کنم.. دلیلم نه رامبده ..نه اجباره.. درضتتتمن..           

 ..اگه اینجوری که به نظرمی رسه خطرناک باشن اصال نباید تنها بمونی
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رد.. هر چند معذب بودم..ولی مب با شاهرخ بود.. من تنهایی هی  کاری  مرفاش قانعم ک

 ..از پین نمی بردم.. گفتم: خوب من االن باید چیکار کنم

 ...شاهرخ: من همه ماجرا رو نمی دونم.. باید بدونم که بتونیم یه نقشه خوب بکشیم

روزبه رو با  ستترم رو تکون دادم.. شتتروع کردم به تعریف کردن.. از همون روز اوک که 

صادفم با الله و        ضا.. ت ست زدم...بعد مهمونی رامک.. امیرر پیراهن خونی دیدم و بهن د

دیتتدن قتتاتلن تو خون..رفتنمون بتته ریتتگ جن.. من طتتاهره.. مرفتتای اون مرد..                  

سانه تیرتا.. دیدن خبر در مورد الله..            ضا.. اف ضا..امیرر ضا.. امیرر شتنمون..باز امیرر برگ

... ماجرای سینا..رفتن پین خانواده دکتر مرودشتی..مرت امیرضا..     دنباک ادرس گشتنم 

بستری شدنم تو بیمارستان.. برزین..رامبد.. جلسات مشاوره.. پوست.. شکستن شیشه              

ماشینم وقتی مطن رامبد بودم.. به هم ریختگی خونه.. پیدا کردن مهره.. انارام که فرشته  

تی که نگار و رامبد برام گذاشتتتتن..       نگهبانمه.. شتتتنیدن دلیل مرت امیررضتتتا..جلستتتا      

عد برزین..               با..و ب با مان.. تعریف زندگیم از زبون  ما با و  با با  هی نوتیزم.. و شتتتن اخر 

دزدیده شدنم.. پاشا.. سایه.. اون پیراهن خونی.. انرژی گرفتن از ماه..مرت پاشا..زندانی  

دقت گوش می داد..  کردن و فرار کردنم.. همه رو برای شاهرخ تعریف کردم... گاهی با 

گاهی اخماشتتتو می کرد تو هم.. گاهی با نمکدون رو میز بازی می کرد.. و گاهی.. هی          

چیز رو از تو قیافه اش نمی تونستتتتم تشتتتخیص بدم.. بعد از اینکه همه چیز رو براش         

تعریف کردم بلند شتد و جلوی پنجره اشت زخونه ایستتاد..دستتاشتو تو جیبن کرد و به      

 ..زیرلن گفت: باور نکردنیهبیرون خیره شد.. 

 ..من: خودمم گاهی باورم نمیشه.. فکر می کنم توهم زدم..ولی دفعه بعد می بینم واقعیه

 شاهرخ دستی تو موهاش کشید و گفت: گفتی مهره دوم جاش امنه؟

سرم رو تکون دادم.. شاهرخ برگشت و به کابینت تکیه داد... گفت: گفتی باید مهره اوک     

 تا مهره دوم دوتا بشه؟رو از بین ببری 

 ..من: افسانه اینو می گه
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 شاهرخ: خوب مهره رو چطوری باید از بین ببری؟

 ..انارام کنار شاهرخ راهر شد و گفت: اینو وقتی مهره روبه دست اوردی می فهمی

 ..پوفی کردم و گفتم: انارام می گه وقتی مهره رو به دست اوردم می فهمم

 ت؟شاهرخ جا خورد و گفت: اینجاس

 ..من: بله اینجاست.. فرشته نگهبان ادم همیشه باهاشه

 شاهرخ لبخندی زد و گفت: منم فرشته نگهبان دارم؟

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: بله.. همه ادما فرشته نگهبان دارن

 ..شاهرخ: ای کاش می شد منم ببینمن

 ..انارام گفت: اگه دقت کنه می بینه

 ..د می بینیدگفتم: انارام می گه اگه دقت کنی

 ..شاهرخ همونجوری نگام کرد و گفت: درسته

شد...بعد گفت: خوب پس ما االن باید رو پیدا      شید و بعد به بیرون خیره  نفس عمیقی ک

 کردن مهره متمرکز بشیم.. درسته؟

 ..سرم رو تکون دادم... شاهرخ: من یه فکرایی دارم

 ته؟شاهرخ دوباره نشست و گفت: مهره و پوست تو ویالن درس

.. 

شتم.. اگه االن اینجا          شتم تا برشون می دا اهی کشیدم و گفتم: ای کاش وقت بیشتری دا

 ...بودن دیگه هی  غمی نداشتم

 ..شاهرخ: ما خودمون نمی تونم بریم اونجا

شون پا ندارن         ست و مهره که خود شد و گفت: خوب پس چیکار کنیم.. پو شمام گرد  چ

 ..بیان اینجا
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شکی خندیدن.. ل    شمای م شدم.. این دفعه    چ سرخ  بم رو گزیدم.. اینبار بلندتر خندید.. 

ستتوم بود که وستتط مرفن می پریدم.. شتتاهرخ در مالی که می خندید گفت: نه واقعا     

 ..دختر بی تعارفی هستی.. ازت خوشم میاد

شت         شاهرخ ماال ماالها با هر کسی نمی جوشه واالن دا یاد مرف نگار افتادم.. می گفت 

شاهرخ خنده اش رو بس       بهم می گفت ازم  ستم دوید..  شن میاد.. یه چیزی زیر پو خو

 ...کرد و گفت: ما خودمون نمی تونیم بریم... باید یکی رو بفرستیم برامون بیاره

اینبار جلوی وستتتوستتته پرستتتیدن مقاومت کردم و بهن نگاه کردم.. بعد از چند لحظه           

 پرسید: نمی پرسی کی؟

 .. رم بگم کیگفتم: خوب نمی خواستم وسط مرفتون ب

چند لحظه همونجوری بهم نگاه کرد... انگار هنوز داشت مرفم و برای خودش معنی می  

کرد.. بعد دوباره زد زیر خنده.. خدایا.. من چرا امروز اینقدر جلوی این ادم ستتتوتی می       

شتی        سرفه ای خنده اش رو تموم کرد و گفت: تا ماال اونایی که چک برگ شاهرخ با  دم..

 ..داشتن دیدی

 سرم رو تکون دادم... گفت: خوب اونا چیکار می کنن؟

 ...کمی فکر کردم و گفتم: شکایت

شکایت کنیم چی بگیم؟ بگیم منو دزدیدن        شکایته؟..  شکایت؟.. منظورتون  بلند گفتم: 

بعد من فرار کردم؟ بعد تازه ادعا کنیم پوستتتت و مهره رو هم می خوایم؟ اونا متی یه        

م        مادرم هم ت پدر و  با  که      بارم  قدرتم؟ این  اس نگرفتن.. بگم برای چی منو دزدیدن؟ 

سخره منو          سم م شون و اونا می خوان طی یه مرا تیرتام؟ اینکه با چشمام می تونم بکشم

 ..بسوزونن؟ واقعا فکر می کنید باور کنن؟ اصال چه معلوم اونا نزنن زیر کاراشون؟.. اصال

شاهرخ اومد روی لبهام..همینجوری بهن نگاه   شهرزاد...    یهو دست  می کردم.. قربونت 

 ..یه سوتی دیگه.. ادم نمیشی که.. شاهرخ اروم گفت: شرخر
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ابروهام رفت باال.. هنوز دستتتتن رو دهنم بود.. اروم گفت: وقتی چک یکی برگشتتتت         

بخوره و طرف نده شتتترخر می فرستتتتن ستتتراغن.. ما هم خودمون نمی تونیم بریم..     

کایتم نمی تونیم بکنیم.. پس یکی از ا   کارن رو می فرستتتتیم       شتتت که این  هایی  ین ادم

سراغشون... اونا چند تا ادم معمولی ان شهرزاد.. گروگانگیر و ادم دزد نیستن.. بنابراین      

 ..جلوی این ادما کم میارن

با چشمای خمارش داشت بهم نگاه می کرد.. نمی تونستم چشم ازش بردارم.. این چشما  

 عجین ارامن داشت.. شاهرخ: موافقی؟

سرم رو تکون دادم.. دستن رو اروم برداشت.. گرمای دستن هنوز روی صورتم         اروم

 ..بود.. روی لبهام.. شاهرخ: ببخشید.. مجبور شدم... منظور بدی نداشتم

 ..اروم گفتم: نه.. نه اشکالی نداره

شد و گفت:       شاهرخ اروم از جاش بلند  ستم بهن نگاه کنم..  قلبم تو دهنم بود.. نمی تون

 ..بشورم برم دستامو

و از اش زخونه خارج شد..دستم رو بردم باال و جای دستشو رو صورتم لمس کردم..گونه        

هام اتین شده بودن.. داشتم می سوختم.. خدایا این چه مسی بود؟.. منم بلند شدم و از       

اشتتت زخونه خارج شتتتدم.. پالتوم رو از رو مبل برداشتتتتم و رفتم رو ایوون.. به نرده های  

دم و به دوردستتتهای ستتبزرنگ خیره شتتدم..هوا بدجوری گرفته بود.. مکل  ایوون تکیه دا

ماک من.. باد ستتترد موهام رو به هم می ریخت ولی برای درون ملتهبم این از همه چی         

 ...بهتر بود.. اب دهنم رو قورت دادم

 ..ای چراغ هر بهانه از تو روشن از تو روشن

 ..ای که مرفای قشنگت منو اشتی داده با من

 گنجیشکای خونه دیدنت عادتمونه منو

 به هوای دیدن تو پر می گیریم از تو لونه
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موهام رو می زنم کنار..باد سرد لرز میاره ولی گرمای بدنن که از دیشن رو تنمه گرمم  

 کرده..الزم نیست پالتو رو دور خودم ب یچم.. گرم گرمم

 باز میای که مکل هر روز برامون دونه ب اشی

 ..میریم تو اگه خونه نباشیمن و گنجیشکا می 

شتتهرزاد این چه مستتیه؟..لبم رو گزیدم.. چقدر دلم هوای صتتدای گیتار این اهنگ رو   

  ...کرده

 همیشه اسم تو بوده اوک و اخر مرفام

 ..بس که اسم تو رو خوندم بوی تو داره نفس هام

اشتتکم جوشتتید.. صتتورتن یه لحظه از جلوی چشتتمم عقن نمی رفت... شتتهرزاد.. اون     

ارده ستتاک ازت بزرگتره.. برای تو اگه یه مرد کامل باشتته تو براش یه بچه ای.. گفت  چه

خوشتتن میاد ازت.. اره؟ نگفت که دوستتتت داره.. گفت؟ نه.. تو هم روزی از هزار نفر   

 ..خوشت میاد

 عطر مرفای قشنگت عطر یک صحرا شقایب

 ..تو همون شرمی که از اون سرخه گونه های عاشب

قدر کم  گه این جوری از خود          پس چرا ان خاطر یکی دی به  ماضتتتره  نه.. کی  کم می ک

گذشتتتگی کنه؟.. رامبد؟.. به خاطر کاری که رامبد و نگار کردن؟.. می تونستتتن منو اگاه  

کنن ولی نکردن؟.. منو فروختن؟.. ولی خودش گفت که نه... دلت خوشتتته شتتتهرزاد..       

 خوب بگه نه.. از دلن خبر داری؟

 پاک بی ریایی شعر من رنگ چشاته.. رنگ

برای خودت داستان نباف شهرزاد... بی جنبه نباش.. نمی تونم.. نه باید بتونی.. یه تیرتای  

باش.. می خوای              ندارن؟.. دارن.. ولی واقع بین  ها دک  ته؟.. تیرتا یادت رف قدرتمندی.. 

 خودت رو تحمیل کنی؟ پست بزنه چی؟.. غرور نداری تو دختر؟

 زرد کهرباییبهترین رنگی که دیدم.. رنگ 
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اشکم چکید... من تیرتای قدرتمند هم که باشم.. دخترم.. دلم اغوش گرم یه مرد رو می   

خواد.. اغوشتتی مکل اغوش دیشتتن.. موقعی که می ترستتم..ومشتتت زده ام.. بیلم کنه..    

شم اروم اروم تکون بخوره... دلداری بده... منی که طعم     شم کنه.. برای اینکه اروم ب نواز

و.. هرچند کم چشتتیدم چطور می تونم دیگه بهن فکر نکنم.. چطور می چنین اغوشتتی ر

 ..تونم دوستن نداشته باشم.. چطور می تونم

 ..انارام جلوم راهر شد..تو دلم زار زدم: انارام

سمون گرفتم.. گفتم: خدایا..          سمت ا صورتم رو به  ستم و  انارام لبخندی زد..چشمام رو ب

 ...مکل همیشه تو کمکم کن

سوم.. چهارم.. لبخند      یه قطره  صورتم..چشمام رو باز کردم.. قطره دوم..  بارون خورد تو 

زدم.. لبخند خدا روی ابرها پیدا بود..دوباره چشتتمام رو بستتتم تا لبخند خدا رو صتتورتم   

شتم.. خدا           شه... این خیسی رو دوست دا صورتم خیس می  شینه.. اهمیت نمی دادم که  ب

ستم..      داشت غصه های منو می شست... این       بارون همون دست نوازشی بود که می خوا

شید         ستی منو ک شتم لذت می بردم که د شو نوازش می کنه... دا دیگه خدا چطور بنده ها

عقن..بهن نگاه کردم که با اخم می گفت: این چه طرز بیرون اومدنه... نمی گی تو این         

 هوا سرما می خوری؟

اخت رو سرم.. اخم داشت ولی چشماش  منو کشید تو ویال..موله ای که دستن بود رو اند

مکل همیشه مهربون بود..پالتوی خیسم رو دراورد و سریع درجه شوفاژ رو زیاد کرد.. به     

  ..مرکاتن نگاه می کردم.. به سمتم برگشت و گفت: موهاتو خشک کن

موله رو موهام بود و داشتتتتم همونجوری نگاش می کردم.. وقتی دید کاری نمی کنم به       

سر منو گرفته بود.. زیرلن         سمتم اومد   شون..دستاش کل  شروع کرد به خشک کردن و 

 ..گفت: نیگا کن.. سرخ شدی.. متما تن می کنی

کجا کاری.. تن کرده ام.. خیلی وقته تن کرده ام... دستتتتم رو ناخوداگاه باال اوردم و رو      

ام  شت دستن گذاشتم.. دست اونم داغ بود... مکل گونه های من.. مکل درون خودش.. انگ   
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رو گرفت تو دستتتن..چشتتمای خمارش می لرزید.. صتتورتن رو که نزدیک اورد نفس   

 ..کشیدن یادم رفت..تنها چیزی که تو ریه هام بود عطر مردانه ورساچه بود

شتیم بارون رو           شونه ام بود و دا ستن دور  شاهرخ تکیه داده بودم.. د شونه  سرم رو به 

اون سکوت قشنگ رو بشکنیم.. نفسهای       تماشا می کردیم.. هی  کدوم دوست نداشتیم    

مداوم شتتتاهرخ که می خورد به موهام لذت عجیبی بهم می داد.. دوستتتت داشتتتتم زمان  

صدای اروم گفت: بابات منو می         شاهرخ با  شکل باقی بمونیم..  سته و ما تا ابد به اون  بای

 ..کشه

 اروم خندیدم و گفتم: اگه بفهمه دخترش عاشب شده چی؟

 ..دوتامون رو می کشهشاهرخ: اونوقت هر

ستاش رو تنگتر کرد.. گفتم:          شار دادم.. ملقه د شاهرخ ف شتر به  خندیدم و خودم رو بی

 فکر می کردی یه روز عاشقم بشی؟

شتتاهرخ ستترش رو پایینتر اورد و گفت: اصتتال به فکر کردن نرستتید..همین که بابا گفت  

فهمیدم که تو واقعا   شتتهرزاد مشتتتاقت شتتدم.. وقتی هم دیدمت و باهات تو باغ قدم زدم

 ..همون شهرزاد توی قصه هایی

سه           شاهرخ ما رو از اون خل صدای زنگ موبایل  ستم و نفس عمیب کشیدم..  چشمام رو ب

شروع کرد به             شو جواب بده..  شی شاهرخ گو شدم تا  ضایتی بلند  شیرین دراورد.. با نار

ستی.. چطوری باید ب      شده بودم.. را  ه مامان و بابا میصحبت کردن..هنوز به باران خیره 

ستی الی موهام         شه..د شاهرخ با سن چیز کمی نبود هرچند  ساک اختالف  گفتم؟ چهارده 

باز           ند شتتتدم و رفتم تو اشتتت زخونه.. در یخچاک رو  جام بل یدم و پوفی کردم.. از  کشتتت

شاهرخ می اومد که داشت به یکی می گفت چیکار کنه       صدای  کردم..هیچی توش نبود.. 

و برگشتم تو سالن..از بیکاری وسط سالن ایستاده بودم و داشتم به        ..تیکه نونی برداشتم 

اینور و اونور نگاه می کرد... صتتدای خدامافظی شتتاهرخ اومد و بعد با کاپشتتنن از اتاق   

 خارج شد.. پرسیدم: جایی می خوای بری؟
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یه خرده خرت و پرت             فت: اره..برم بیرون  ید گ کاپشتتتنن رو می پوشتتت که  مالی  در

 ..یست چند وقت اینجا بمونیم.. یه خبری از از دور و اطراف بگیرمبخرم..معلوم ن

 ..سریع گفتم: منم باهات میام

 ..شاهرخ با نگرانی گفت: اون بیرون خطرناکه شهرزاد.. اینجا جات امنتره

 ..پالتوم رو از رو مبل برداشتم و گفتم: نه باهات میام.. تنهایی می ترسم

 ..از مککی گفت: باشه بیاشاهرخ دستی تو موهاش کشید و بعد 

شتتاک نازک رو ستترم کردم.. اه از نهادم براومد.. من که کفن نداشتتتم.. دم ایی ویال بود  

همن.. ولی برای اینکه شاهرخ از بردنم منصرف نشه صداش رو درنیاوردم.. در ویال رو     

شون کنم.. نگاهی به        ستم قایم شاهرخ به پاهام افتاد.. ای کاش می تون ستیم نگاه   مکه ب

 ..کرد و گفت: خوب شد.. برات کفن هم می خریم

شاهرخ                 شین  شن کردن ما شدیم.. به محض رو سوار  شین رفتیم و  سمت ما سریع به 

بخاری رو روشتتن کرد و به ستتمت در رفتیم.. جلوی در جایی که ستتوئیت اقا مجتبی بود  

لوی  رد.. جنگه داشتیم.. اقا مجتبی با دیدن ما دوید تا در رو باز کنه که شاهرخ صداش ک   

 ...در مالتی مکل سایه بون داشت که اجازه نمیاد بارون ماشین رو خیس کنه

 ..شاهرخ: اقا مجتبی ما می ریم یه دوری بزنیم و برگردیم

 ..اقا مجتبی: به سالمت اقا

ستی اقا مجتبی متین می گفت اینورا چاقو کشی شده ..زدن چند نفر رو لت و        شاهرخ: را

 ..پار کردن

فت: اوووووو اقا اونو می گین؟.. اره اقا دعوا شتتده بود بردنشتتون امل... نمی   اقا مجتبی گ

  ..دونی اقا نه نفر چاقو خورده بودن

اقا مجتبی انقدر با اب و تاب تعریف می کرد که کم کم داشتتتم می ترستتیدم.. شتتاهرخ:   

 ..اخه می دونی از وقتی متین گفته شهرزاد می ترسه.. دیشبم نتونست خوب بخوابه
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ا مجتبی ستتریع گفت: نه اقا... اینجاها که امنه... ستتر همین کوی کالنتری هستتت.. مگه اق

تا طرفای بازارن..                ت ت ت ت ت ت ت ت ندیدید؟.. اینورا نمیان خیالتون تخت.. اینورا بیان چیکار؟ اون

 ..بازار روز.. اونجا که دستفروشا هستن.. پاتوقشون اونجاس.. دعوا هم اونجا شده بود

رگشتتت و لبخندی بهم زد.. ای موزمار.. اینجوری از زبون اقامجتبی  شتتاهرخ به ستتمتم ب 

سرش رو تکون داد و گفت: چی بگم اقا مجتبی.. امان      شید بیرون باید کجا بریم.. بعد  ک

 ..از دست اینجور ادما

اقا مجتبی هم گفت: اره اقا.. به خدا اگه نبودن اینجا بهشت خدا بود.. خدا ازشون نگذره..  

 ..اصیرچاقوکشو.. مسابی اسم اینجا رو خراب کردناین دارودسته 

 شاهرخ: دستت درد نکنه اقامجتبی.. زممت در رو می کشی؟

 ..اقامجتبی سریع گفت: بله..بله اقا

به سمت در دوید و در رو باز کرد..از ویال خارج شدیم.. طوری نشسته بودم که پشتم به      

قشتتنگ بود که اگه ترس از پیدا   بیرون باشتته.. خیابونهای ستتاکت و بارون خورده انقدر 

شاهرخ تو فکر بود...         سرم رو می بردم بیرون..  شه رو پایین می دادم و  شی کردنم نبود 

 گفتم: به چی فکر می کنی؟

 ..شاهرخ نگاهم کرد و گفت: به اصیر چاقو کن

 من: فکر می کنی قبوک کنه؟

 ..شاهرخ: پای پوک که بیاد وسط چرا قبوک نکنه

 کجا میریم؟ گفتم: االن داریم

 ..شاهرخ: دفعه پین که اومده بودم اینجا یه مرکز خرید بود... بریم برات خرید کنم

به دم ایی های ابری ابی رنگ نگاه کردم.. جای به این باکالستتی اونوقت من.. اینجوری..  

اخه کی تو دی ماه با دم ایی میاد بیرون.. اگه تابستون بود باز یه عذری بهانه ای بود ولی   

 ..ال... دی ماه؟ اه از نهادم براومد و ناخوداگاه با صدای بلند گفتم: وایما

 شاهرخ سریع گفت: چی شده؟
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 ..دستام رو روی صورتم گذاشتم و گفتم: شاهرخ.. بدبخت شدم

 چشم نگران شاهرخ مدام بیرون رو می کاوید.. گفت: کسی رو دیدی؟

 من: نه... امتحانام شروع شدن نه؟

 ..ش رو به بیرون فوت کرد و گفت: وای دختر.. منو کشتیشاهرخ نفس اسوده ا

با نارامتی تکیه دادم و گفتم: من اینهمه زممت کشیده بودم.. اینهمه درس خونده بودم..  

 ..یه ترمم رفت

 ..شاهرخ با دلگرمی گفت: اشکالی نداره.. جونت سالمت دوباره می خونی

ی                 برز تو  عنتتت بتته  ل تم..ای  فرو رف تو خودم  می          بب کردم و  فتی..  ی ن گیرم  ن.. اگتته 

ترکونمت..بدتر از بالیی که ستتر پاشتتا اوردم ستترت می ارم..باش ببین.. شتتاهرخ جلوی   

شلوار کتان کرمی رنگ          شت..نگاهی به تی م انداختم.. دم ایی ابی..  شیکی نگه دا ساژ  پا

شکی.. پوفی کردم و پیاده          شاک نازک زر شکی و  شده بود.. پالتوی م که االن کلی ککیف 

. کنار شاهرخ به سمت میازه ها رفتیم..چندتا از میازه ها باز کرده بودن.. شاهرخ:    شدم. 

 ...وقت نداریم بیشتر بگردیم.. هر کدوم رو که خوشت اومد برش دار

شتم فقط برم تو یه      نمی دونم چرا فکر کرده بود بیشتر می گردم.. با این تی م دوست دا

شاهرخ یه  شونم داد.. یه پالتوی شکالتی یه وری     میازه و خرید کنم و بیام بیرون.. پالتو ن

 ..با دکمه های درشت.. گفتم: فقط کفن کافیه

 ..شاهرخ: نه کافی نیست.. بیا.. دوست ندارم دیگه اینا رو ب وشی

شتم و به سمت اتاق پرو رفتم..و           سریع وارد شدیم پالتو رو بردا شتم  خودمم دوست ندا

پرو. با این که از طرز نگاهها بی نهایت   همراه من ستته جفت چشتتم هم رفت داخل اتاق 

نارامت بودم ولی بهشتتتون مب می دادم.. دختری با تیپ من همراه مردی مکل شتتتاهرخ 

قطعا شتتتک برانگیز بود.. خودمم اگه چیزی مکل این می دیدم فکرای بدی می کردم..        

فت:  و گ پالتو رو که پوشیدم و در رو باز کردم.. شاهرخ نگاه سریعی انداخت و لبخند زد   

 دوست داری؟
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اتیکت قیمتن رو نشونن دادم.. سرش رو تکون داد و دوتا شلواری که دستن بود رو      

 ..داد بهم و گفت: تو کاری به اوناش نداشته باش

در اتاق رو بست..شلوارها رو پوشیدم.. یه جین مشکی کشی و یه ابی همجنس مشکی...         

ستتریع مستتاب کردیم و اومدیم بیرون..   هردوش کامال اندازه.. از اتاق پرو بیرون اومدم

شون        شاهرخ: از شت.. هنوز دم ایی های ابی تو ذوق می زدن..  واقعا تی م نگاه کردن دا

 ..پرسیدم.. گفتن اینجا کفشاش مناسبه

شکی تخت انتخاب کردیم و همونم        سریع یه جفت نیم بوت م شونم داد..  میازه ای رو ن

شاهرخ دوتا بل  شکالتی هم گرفت... کیف     خریدیم.. عالوه بر اونا  شاک  وز ابی رنگ و یه 

هم می خواست بگیره که نزاشتم.. دیگه وقت این چیزا نبود.. سریع سوار ماشین شدیم..  

 گفتم: االن می خوایم کجا بریم؟

شتتتاهرخ نگاهی بهم انداخت و گفت: بازار روز..باید این یارو رو ببینیم.. هرچه زودتر             

 ..بهتر

شهرک می         لبم رو گاز گرفتم و به شلوغ  شتیم وارد جاهای  صندلی تکیه دادم.. دا شتی  پ

شکی رو هم بکن رو خودت.. می      شاهرخ بهم گفت: برو عقن دراز بکن پتو م شدیم.. 

 ..ترسم یکیشون بشناستت.. زود برمی گردم

 اطاعت کردم و رفتم عقن دراز کشیدم.. شاهرخ: گرسنه ات که نیست؟

 ...گفتم: نه

اضطراب داشتم.. از اینکه قرار بود چی بشه.. شاهرخ باالخره نگه  گرسنه نبودم ولی کمی 

 ..داشت.. هیاهوی مردم رو می شنیدم.. شاهرخ گفت: زود برمی گردم

پیاده شد.. صدای دزدگیر اومد.. نفس عمیقی کشیدم.. یاد صبح افتادم.. لبخندی اومد رو     

شدم  م.. نه متما اجازه می داد.. ما اگه بابا اجازه نمی داد؟ پوفی کرد لبم.. تو خودم مچاله 

سرم رو تکون           سنن؟  شت؟  شاهرخ چه عیبی دا صال  اینهمه خوبی ازش دیده بودیم.. ا

دادم.. االن وقت فکر کردن به این چیزها نبود شهرزاد..اروم سرم رو از زیر پتو دراوردم  
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مردم  و به صتتداهای بیرون گوش دادم.. متما نزدیک بازار روز بودیم اینو از رفت و امد

می فهمیدم.. پوفی کردم و به ساعت ماشین چشم دوختم.. نزدیک یک بود.. از بس فکر     

کرده بودم ذهنم دیگه نمی کشید.. از ترسم هم بیرون نمی تونستم برم.. خوابم هم نمی     

اومد.. به معنی واقعی دقیقه ها رو می کشتم..کم کم داشت گرسنه ام می شد.. پس چرا       

اتفاقی براش افتاده باشتتته؟.. لبم رو گزیدم.. نه چه اتفاقی..            شتتتاهرخ نمی اومد؟ نکنه   

شتتاهرخ بلده از خودش مراقبت کنه.. ستترم رو دوباره بردم زیر پتو..نمی خواستتتم فکر   

کنم.. یه ساعت به زور گذشت.. شاهرخ نیومد.. موبایل هم نداشتم که بهن زنگ بزنم..      

صتتدا داد... بعد بالفاصتتله درهای  نمی دونستتتم باید چیکار کنم که یهو دزدگیر ماشتتین  

شین پیچید.. از ترس خودمو جمع           سیگار بدی تو ما شد.. بوی  سته  شین باز و ب جلوی ما

 ..کردم

 ..صدای شاهرخ ارومم کرد: شهرزاد ماییم

سته بود نگاه کردم.. یه        ش شاهرخ ن سرم رو از زیر پتو بیرون اوردم و به مردی که کنار 

ار می داد.. داشتتتم خفه می شتتدم ولی چیزی نگفتم..  مرد ژولیده که بدجوری بوی ستتیگ

اصیر چاقوکن این بود؟ بهن نمی خورد.. شاهرخ کیسه خریدهاش رو گذاشت عقن و 

 گفت: گرسنه ات که نیست؟

 ..گفتم: نه

 شاهرخ ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.. پرسیدم: کجا میریم؟

 ..شاهرخ: پین اصیر اقا

ستتتاعت نگاه کردم.. ستتتاعت دو بود.. با اینکه گفته بودم پوزخندی زدم.. اصتتتیراقا.. به   

سته نون محلی           سه خرید نگاه کردم توش یه ب سنه ام بود.. به کی ستم ولی گر سنه نی گر

بود.. از بخاری که تو نایلون بود معلوم بود که تازه اس.. بازش کردم و تیکه ازش کندم..  

 ..یزی بخوریم بعدشاهرخ تو ایینه بهم نگاه کرد و گفت: اوک بریم یه چ

 ..مرد: دیر برسیم پین اصیر دیگه رامون نمی ده
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 ..شاهرخ چشم غره ای بهن رفت و گفت: رامون نده.. خانم من گرسنه اس

مرد دیگه چیزی نگفت ولی من داشتتتتم غن می کردم.. گفت خانم؟ خانم من؟ لبم رو       

صدای بلند د     ستم با  شدنم رو بگیرم..می خوا د  اد بکشم.. چن گزیدم تا جلوی ذوق مرت 

دفعه نفس عمیب کشتتیدم تا مالم برگرده ستتر جاش ولی می تونستتتم لبخندم رو جمع    

کنم؟ اصتتال چرا باید جمع می کردم.. شتتاهرخ یه جا نگه داشتتت و همراه مرد از ماشتتین   

پیاده شد..چند دقیقه بعد در ماشین رو باز کرد و جعبه پیتزا رو به سمتم گرفت و گفت:     

 هم می خوای؟ بیا.. چیز دیگه ای

 ..جعبه رو ازش گرفتم: ممنون

 ..لبخندی به روم زد و گفت: قابلی نداشت

شه افتادم..       شروع کردم به خوردن..یاد بنف ست و رفت.. در جعبه رو باز کردم و  در رو ب

جان داشتتتت.. چقدر جیغ جیغ می کرد و می           با اممد بره بیرون هی که  قدر برای این چ

کردم.. خودمم مکل اون شده بودم... دوست داشتم فقط    خندید.. مالن رو االن درک می

سمتی که مرد می گفت مرکت کردیم..      بخندم و از خوشحالی داد بزنم.. بعد از ناهار به 

شهره..نمی        صیر یه جایی خارج  صیره و پاتوق ا فهمیدم که اون مرد یکی از نوچه های ا

م کم به جاهای خلوت     دونم شتتتاهرخ چطوری راضتتتین کرده بود ما رو ببره اونجا... ک   

رسیدیم... رو صندلی نشستم و به بیرون نگاه کردم.. وارد یه جاده خاکی شدیم و بعد از       

پی  و خم های فراوون به در یه باغ رستتتیدیم.. از ستتترو روی باغ معلوم بود داخلن چه 

وضتتعی داره.. مرد پیاده شتتد و در باغ رو زد.. در باغ باز شتتد و مرد رفت تو.. با نگرانی   

 ...گفتم: شاهرخ

 ..شاهرخ تو ایینه بهم نگاه کرد و گفت: نترس.. من هستم

لبخندی زدم.. دلم گرم بود از اینکه شتتاهرخ پیشتتم بود ولی باز ته دلم می ترستتیدم.. از  

اینکه بالیی سر خودم بیاد نه.. اگه اتفاقی برای شاهرخ می افتاد... در بزرت باغ باز شد و     

شین رو به داخل هد   شیاک    شاهرخ ما ایت کرد.. داخل باغ ومشتناک بود.. همه جا پر از ا
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بود.. ساختمون قدیمی و رنگ و رو رفته وسط باغ نشون می داد کسی اونجا زندگی نمی       

کنه.. اروم از ماشین پیاده شدیم.. سریع رفتم کنار شاهرخ.. وقتی کنارش بودم امساس        

دم که جلوی من شتتروع کرد به می کردم هیچی نمی تونه بهم استتین بزنه.. انارام رو دی

مرکت کردن.. وارد ستتتاختمون شتتتدیم.. بوی بدی می اومد. با شتتتالم جلوی دماغم رو       

گرفتم.. صتتورت شتتاهرخ هم جمع شتتده بود.. مرد ما رو به داخل یکی از اتاقها هدایت   

کرد.. محکم به شتتتاهرخ چستتتبیده بودم.. عجن جایی اومده بودیم.. تو خواب هم نمی        

امو یک چنین جایی بزارم..ستته تا مرد تو اتاق روی قالیچه رنگ و رو رفته دیدم یه روز پ

سعی کردم بهشون نگاه نکنم.. مسابی کیفشون کوک بود... مهمونی        ای لم داده بودن.. 

گرفته بودن واستته خودشتتون... مردی که همراه ما بود رو به اونی که بالن زیر دستتتن  

ص    شته بود و لم داده بود کرد و گفت: ا شما رو    گذا ستن  یر اقا... این اق مهندس می خوا

 ..ببینن.. می گفتن یه کار نون و ابدار براتون سراغ دارن

صدای داد مرد منو که هی ... کل ساختمون رو لرزوند: اممب.. یه پا برش داشتی اوردی      

 اینجا که چی؟ مردک اگه پلیس باشه چی؟

.  نی کردن: نه اقا... می شناسمن.مرد با اینکه خیلی ترسیده بود شروع کرد به چرب زبو 

پلیس نیست.. کارش گیر یه ادم بدعنقه.. ماشاهلل اقا مهندسم که از وجناتشون می بینید..     

  ..ادم دست و دلبازی ان.. شما ماال یه کمکی بهشون بکنید

شت           شید بیرون.. پ شت مار رو از لونه اش می ک شیوک چرب زبونی بود.. دا ضرب م یه 

سنگر گرفته    بودم..فشار دستی که به دستم وارد می کرد خیلی از اضطرابم کم       شاهرخ 

می کرد ولی با اینحاک اونا چهارتا مرد قوی هیکل الت بودن و ما هم که منو مستتتاب می 

کردی یه نفر و نصفی.. کاری از پین نمی بردیم... اصیر سرتاپای منو شاهرخ رو ورانداز  

صیر    ضای       کرد .. جو اینجا درست مکل این بود که ا شه و ما رعیت که برای تقا شاه با پاد

 کاری اومده باشیم پیشن.. اصیر پکی به قلیونن زد و گفت: خوب ماال کارش چیه؟

 ..اینبار شاهرخ پیشقدم شد و گفت: یه امانتی پین یکی داریم... بهمون پس نمیده
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 اصیر: امانتی چی هست؟

 ..شاهرخ: ماک خانوممه.. یه تیکه پوست و یه مهره

 ..خندید و گفت: همچین گفتی امانتی که گفتم صندوقچه جواهراتهاصیر 

شما پولتو          شما که نون داره..  شن گفت: برای ما اب نداره.. برای  شاهرخ با همون ارام

 ..بگیر

 ..اصیر انگار خوشن اومده بود با صدای بلند گفت: عبداهلل برای خانم و اقا صندلی بزار

اغون برامون اورد و با دستتتن خاک روش رو همون مرد ستتریع دوتا صتتندلی درب و د 

شست.. به تبعیت از اون          شاهرخ بی تعارف ن شینم ولی  ستم روش ب تمیز کرد.. نمی خوا

 ..منم نشستم.. اصیر پکی زد و گفت: اهلن هستی بگم برات بیارن

 ..شاهرخ: نه ممنون

 اصیر: خوب ماال این پوستی که میگی چقدر ارزش داره؟

ن    یادی  یدن.. می خوایم برش        شتتتاهرخ: ارزش ز که ازش دزد مه  خانوم ماک  داره ولی 

 ..گردونیم

سا گوش می         شما باکال سراغ پلیس.. اونا به مرف  صیر: خوب اگه دزدیدن که که برو  ا

 ..دن

شتتاهرخ به جلو خم شتتد و گفت: من برای کارام هرچند کوچیک باشتتن.. میرم ستتراغ     

 ..عقابها.. نه جوجه فنچا

ه شاهرخ نگاه کردم.. این طورین رو دیگه ندیده بودم.. انقدر  اصیر خندید.. با دهن بازب

همیشه اروم و مبادی اداب بود که باور نمی کردم بلد باشه با یه گنده الت چطوری مرف  

ست اومدی ولی خوب... خودت        شن اومده بود با خنده گفت: در صیر انگار خو بزنه.. ا

 ..ه.. گرونی المصن بیداد می کنکه گوشی دستته می بینی چقدر اوضاع جامعه بی ریخته

 ..شاهرخ: شما اونی که می خوایم رو برامون بیار.. ضرر نمی کنی

 اصیر: یه چیزی اولن باید دستمو بگیره یا نه؟
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شاهرخ دست تو جیبن کرد و کیفن رو دراورد.. چندتا تراوک بیرون کشید و به دست       

و گفت: فقط نازشتتستتت باشتته یا  عبداهلل داد تا به اصتتیر بده... اصتتیر تراولها رو شتتمرد  

 سرشونم برات بیارم؟

دهنم باز موند.. شتتاهرخ: ما فقط اون پوستتت و مهره رو می خوایم.. باید ستتعی کنی بی   

 ..سروصدا تموم کنی.. خون از دماغ کسی بیاد معامله منتفیه

  اصیر تراولها رو کف دستن کوبید و گفت: خوب ماال این چیزی که می گید کجاست؟

شه...       شاهرخ ا  س صیر داد و گفت: این ادر ست ا ز جیبن تکه کاغذی بیرون اورد و به د

  ..البته نمی دونم تا االنن اونجا موندن یا نه

 اصیر: نمونده باشن هم برات پیداشون می کنیم.. ماال این پوستی که میگید چه شکلیه؟

 ..نقدریشاهرخ به من نگاه کرد.. اب دهنم رو قورت دادم و گفتم: یه تیکه پوست ا

صیر گفت: عبداهلل.. یه تیکه        شون بدم.. ا ست رو ن ستام رو از هم باز کردم تا اندازه پو د

 ..کاغذ بده دست خانوم

عبداهلل سریع رفت و یه دفتر قدیمی که کاغذاش زرد شده بود برام اورد.. یه صفحه اش    

شدم.. مهره رو         ست  شیدن پو شیوک ک شاهرخ رو گرفتم و م هم  رو باز کردم.. خودکار 

کنارش کشیدم و به دست شاهرخ دادم... شاهرخ هم به دست عبداهلل داد... اصیر نگاهی  

 ..کرد و گفت: یه تلفن هم بنویس که زنگ بزنم محل تحویل رو بهت بگم

شت           شماره ای که می نو شت کرد.. به  شماره ای یاددا شاهرخ دفتر رو دوباره گرفت و 

و شکر.. پس شماره اصلی خودش رو نمی داد...  نگاه کردم یه شماره ایرانسل بود.. خدا ر

 اصیر گفت: ماال این ادمهایی که می گین چه شکلی ان؟

 ..نفس عمیقی کشیدم و گفت: پنج یا شن تا مرد و دوتا زن

 ..یاد روزی که پاشا مرد افتادم.. گفتم: امتماال رئیسشون هم مریض باشه

 شاهرخ بهم نگاه کرد..اصیر: اسلحه مسلحه چی؟
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و با زبونم خیس کردم و گفتمک فقط دست سایه بود یا گلشن.. متی ندیدم برزین    لبم ر

 ..دستن بگیره

 اصیر پوزخندی زد و گفتک ماسماسک دست زن جماعت چیکار می کنه؟

 ..گفتم: همون سایه یه نفر رو جلوی چشمام کشت.. دست کم نگیریدش

ازکردن دکمه هاش..با با این مرف من اصتتفر اروم از جاش بلند شتتد و شتتروع کرد به ب 

بهت بهن نگاه کردم.. چیکار می خواست بکنه..بعد پیراهنن رو دراورد... هینی کشیدم  

و صورتم رو برگردوندم.. رو بدنن یه جای سالم نبود.. پر از خط.. انگار به بچه عصبانی     

  دیه مداد پررنگ برداشته باشه و افتاده باشه به جونن.. اصفر دوباره پیراهنن رو پوشی     

 ..و گفت: الکی که به من نمی گن چاقو کن... منو از دوتا زن نترسون

مده                هایی او چه ادم نا...ستتتراغ  چاره او که بی به این فکر می کردم  قا االن داشتتتتم  دقی

بودیم..اصتتیر دوباره پیراهنن رو پوشتتید و رو به شتتاهرخ گفت: من فردا صتتبح بهتون   

 ..زنگ می زنم می گم شیریم یا روباه

سرش    شی ببینی         شاهرخ  شیر با ست دارم  شد و گفت: دو رو تکون داد و از جاش بلند 

 ..پین من شیر بودن چه معنی میده

سناک          شدیم و از اون باغ تر شین  سوار ما سریع  همراهن از اون خونه اومدیم بیرون.. 

بیرون اومدیم.. وقتی وارد جاده اصتتلی شتتدیم ستترم رو به پشتتتی صتتندلی تکیه دادم و    

 ..گفتم: خدا اخر عاقبتمون رو به خیر کنه.. عجن ادمهایی بودن چشمام رو بستم..

 شاهرخ: بدتر از ادمهایی نیست که تو رو دزدیدن

 سرم درد می کرد.. پیشونیم رو مالیدم.. شاهرخ: چیزی شده؟

 ..من: سرم درد می کنه

 ..شاهرخ: داروخونه ببینم نگه می دارم مسکن می خرم
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اشین متوقف شد و شاهرخ پیاده شد.. چند لحظه بعد      سرم رو تکون دادم.. برای مدتی م 

دوباره سوار شد و راه افتاد...موبایلن به صدا دراومد.. نگاهی به صفحه اش کرد و گفت:  

 ..مادرته

 گوشی رو به سمت من گرفت..جواب دادم و گفتم: الو؟

 ..صدای مامان اومد که گفت: الو شهرزاد.. صدات نمیاد.. با خونه یه تماس بگیر

 و زود قطع کرد.. همونجور مات موندم.. مامان بود.. مطمئنم.. شاهرخ : چی شد؟

 گفتم: مامان بود.. گفت با خونه تماس بگیر زودم قطع کرد.. شماره خونه ات چنده؟

ست انارام اومد            سبزرنگ رو بزنم د ستم دکمه  شماره اش رو گفت ولی تا خوا شاهرخ 

االرم لو باتری رو نشتتون داد...مبهوت موندم.. یه  جلو و زد به موبایل.. باالفاصتتله موبایل

 اتفاقی افتاده بود

 شاهرخ: چرا صحبت نمی کنی؟

 ..من: باتری موبایلت تموم شد

 ..شاهرخ: اه دیشن یادم رفت شارژش کنم

 سعی کردم بد به دلم راه ندم.. رسیدیم ویال.. گفتم: تو خونه تلفن هست؟

 ...شاهرخ: اره باید باشه

قا مجتبی د  که کرده بود رو برداشتتتتیم و رفتیم        ا باز کرد و رفتیم تو.. خریدهایی  ر رو 

داخل.. شتتماره خونه اش رو گفت و ستتریع تماس گرفتم.. مامان گوشتتی رو برداشتتت و   

 ..گفت: شهرزاد

 من: سالم مامان جان چی شده؟

 مامان: سالم فدات شم کجایید؟

شیدم .. االن چطوری باید می گفتم که   شا   من نفس عمیقی ک هرخ  سوئیت بابا نرفتم و با 

 ..اومدم خونه دوستن؟.. انارام اروم گفت: همیشه راستن رو بگو

 ..بهن گفتم: دقیقا می خواستم همین کار رو بکنم
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سته بودن          شن اقای دکتر خ ست اقای دکتر.. دی ستن مامان اومدیم ویالی دو گفتم: را

 .دیگه نرفتیم سوئیت

 ..وبی کردین.. نرید اونجامامان نفس رامتی کشید و گفت: کار خ

 من: چطور؟

مامان: مهندس زادمهر امروز زنگ زد.. می گفت دزد زده به سوئیت.. دیشن همسایه ها 

دیدن یه زن و مرد رفتن تو ستتوئیت و مستتام بهن گفته بود تو میری اونجا.. صتتبح که  

نم  . نمی دومهندس رفته بود اونجا دیده بود مسابی به هم ریخته... شهرزاد.. اونجا نرید.  

چطوری ولی مستتتام میگه امتماال دارن تلفنهامون رو کنترک می کنن که فهمیدن تو می       

 خوای بری اونجا.. شهرزاد.. می خوای برگرد.. اره؟

شون         شکم زده بود... عجن ادمهایی بودن.. یعنی تا این مد برا ستم خ شی تلفن تو د گو

 ..مامان.. ما اونجا نمی ریم مهم بودم؟ شاهرخ بهم اشاره کرد.. گفتم: نگران نباش

 ..مامان: بیا با مسام صحبت کن

 ..بابا گوشی رو گرفت و گفت: شهرزاد جان

 من: سالم بابا خوبین؟

 بابا: خوبم دخترم.. کارت تموم نشد؟

 ..اهی کشیدم و گفتم: نه هنوز.. ولی به زودی تموم میشه

 ؟بگم برگرد.. اقای دکتر اونجان بابا: نمی دونم واال... نه می تونم بگم بمونم نه می تونم

 ..من: بله

 ..بابا: بده من باهاش صحبت کنم

ش زخونه و مشیوک           شروع کرد به صحبت کردن.. رفتم تو ا شاهرخ دادم..  گوشی رو به 

سالن می اومد که به بابا اطمینان می داد و        صداش هنوز از  شدم..  مرتن کردن خریدها 

ساعت نگاه کر  سنه ام می      گاهی تعارف می کرد.. به  شت گر شن بود.. دا دم.. نزدیک 
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شدم..               ست کردن املت  شیوک در سیس م سو شتم با  شد.. چندتا تخم مرغ محلی بردا

 ..شاهرخ تلفن رو قطع کرد و وارد اش زخونه شد.. بو کشید و گفت: چه بویی راه انداختی

ازه  که ت  برای اینکه جو رو عوچ کنم ابرویی باال دادم و گفتم: ماال کجاشتتتو دیدی.. این      

 ..سوسیس تخم مرغه

 ..شاهرخ پشت میز نشست وگفت: باریکال.. دیگه چیا بلدی

سعی می کردم به این فکر کنم که ما از برزین یه قدم جلوتریم.. به اینکه اونا نمی دونن   

ما کجاییم.. به اینکه ما به زودی مهره و پوستتت رو به دستتت میاریم و از شتترش خالص   

امان و بابا.. روزهای خوبی در انتظارمه.. شتتتاهرخ.. اینده          میشتتتیم و برمی گردم پین م 

زیبای من.. ایده هایی که برای اینده شتتتیلیم دارم.. به اینا باید فکر کنم.. نه به هی  چیز  

دیگه ای.. همه چیز درستتت میشتته.. همه چی.. دستتتی از پشتتت ستتر اومد رو دستتتم.. جا  

رو برگردونم و به شتتتاهرخ که     خوردم و تا عقن رفتم به دیوار محکم خوردم.. ستتترم    

 درست پشت سرم ایستاده بود نگاه کردم.. شاهرخ: داری گریه می کنی؟

دستی رو صورت خیسم کشیدم.. تازه االن فهمیدم که دارم گریه می کنم.. شاهرخ: بسه        

 ..دیگه.. اینقدر به هم نزن

س    سو   یس ها نموندهبه تابه نگاه کردم که از بس به هم زده بودم هیچی از تخم مرغها و 

شاهرخ گفت: به      صندلی و برام یه لیوان اب ریخت.. لبم رو گزیدم..  شوند رو  بود.. منو ن

 چی داشتی فکر می کردی؟

مانی فکر می کردم           یه ز به چیزی فکر کنم..  ندارم اصتتتال  من: هیچی.. االن دوستتتت 

من از  بزرگترین دغدغه ام اخرین نقشتته های معماری و درس و نمره اس.. اینکه پروژه 

صال یادش نمی افتم.. عوضن دوره          شه..االن چی؟ ا سه من بهترین با شه.. نق همه بهتر با

یه مشتتتت اراجیف.. اصتتتال اینا همن             باک  باک چاقوکن و ادم کن که برن دن افتادم دن

دروغه.. مزخرفه.. دارن بازمون می دن ... می خوان اخاذی کنن.. چه می دونم.. یه غلطی        
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ن االن برمی گردم.. برمی گردم تهران.. هر چی میشتتته بشتتته.. می کنن... من اصتتتال همی

 باالتر از سیاهی که رنگی نیست.. فوقن می کشنم خالص می شم.. مگه نه؟

از بس میون گریه تند تند مرف زده بودم نفستتم باال نمی اومد.. شتتاهرخ اروم پشتتتم رو 

ستی..      مالید و مجبورم کرد اب بخورم.. اروم گفت: عزیزم.. می دونم.. تو صبانی ه االن ع

شه.. به زودی.. من بهت قوک می دم      ست می شه..همه چی در اروم باش.. همه اینا تموم می

 ..نزارم برات اتفاقی بیفته

 

هب هقم شتتدت پیدا کرد.. امیررضتتا هم بهم همین مرف رو زده بود.. ولی بعدش.. زار  

گه شاهرخ طورین بشه زدم.. شاهرخ سعی می کردم ارومم کنه.. تو دلم زار زدم خدایا ا 

من می میرم.. طاقتن رو دیگه ندارم.. شتتاهرخ مجبورم کرد چند لقمه غذا بخورم و بعد 

با یه مستتکن برم تو اتاق.. کمی بعد مستتکن انر کرد و از ستتردردم کم شتتد.. خوابم نمی  

برد.. کمی ستترجام غلت زدم.... ستترم هنوز ستتنگین بود.. ویال ستتاکت و تاریک بود تنها  

می اومد تیک تیک ستتاعت دیواری بود.... نور کمی از ستتالن می تابید .. ستتر  صتتدایی که

جام نشتتستتتم و دستتتی الی موهام کشتتیدم.. مستتابی چرب و ککیف بودن.. با این وضتتعم  

چطوری رفته بودم تو بیل شاهرخ؟..دلم یه دوش مسابی می خواست.. اروم از جام بلند     

دیگران استفاده کنم مس خوبی نداشتم...     شدم و رفتم به سمت کمد... از اینکه از موله  

شاهرخ         سالن  شتم و تو  ستم تحمل کنم.. یه موله بردا ولی خوب.. واقعا خودمو نمی تون

شتم و رفتم       شلواری که برام خریده بود رو بردا صدا کردم.. نبود.. چه بهتر.... بلوز و  رو 

بدنم مالم رو خیلی  مموم.. اب رو تنظیم کردم و زیر دوش ایستتتادم..جریان اب از روی 

بهتر کرد.. انقدر که دوست نداشتم بیرون بیام.. نگاهی به شام وها انداختم.. خوشبختانه      

شیدم.. در             ستم و تو رختکن لباس پو ش سرم رو  شون مونده بود..  کا هنوز تا تاریخ انق

  امالی که موهام رو الی موله پیچیده بودم از مموم اومدم بیرون.. انگار جون تازه ای پید

کرده بودم.. بوی خوبی می اومد که منو به سمت اش زخونه کشوند.. شاهرخ داشت قهوه       
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درستتت می کرد.. معده ام تیر کشتتید.. تازه می فهمیدم گرستتنمه.. به ستتبک خودش بو  

 کشیدم و گفتم: چه بویی راه انداختی؟

 ..هبه سمتم برگشت و با لخند گفت: تازه کجاشو دیدی.. این که تازه قهوه فرانسوی

 ابرومو دادم باال و گفتم: ادای منو درمیاری؟

 ..شاهرخ قهقهه ای زد و گفت: مگه ادای تو بده؟.. بشین

شت.. قهوه رو         شستم.. جعبه بیسکوئیت رو از تو کابینت دراورد و جلوم گذا پشت میز ن

 تو دوتا فنجون ریخت جلوم گذاشت و گفت: شیر؟

 ..من: نه شکر

.کمی تو قهوه ام شتتکر ریختم و شتتروع کردم هم شتتاهرخ شتتکردون رو گذاشتتت جلوم.

زدن. هردومون ستتکوت کرده بودیم.. شتتاهرخ کمی از قهوه اش مزمزه کرد و گفت: به 

 چی داری فکر میکنی؟

 من: فکر می کنی بتونن پوست و مهره رو به دست بیارن؟

  ..شاهرخ سرش رو تکون داد و گفت: نمی دونم

زد..دستتتتم رو دور فنجون گرم قهوه ملقه کرده    بعد از پنجره اشتتت زخونه به بیرون زک   

سرش رو کرد تو لپ         شاهرخ  سکوئیتمون رو خوردیم... بعد  سکوت قهوه و بی بودم.. تو 

تاپ تا به کارای عقن افتاده اش برستته.. منم موهام رو خشتتک کردم.. نگاهی به ستتاعت  

.. پرده رو شتتن بود.. به شتتاهرخ شتتن به خیر گفتم و رفتم تو اتاق 10انداختم.. ستتاعت 

کمی کنار زدم ..ماه پیدا نبود.. سرجام دراز کشیدم و به فکای تاریک بیرون نگاه کردم..  

خوابم نمی برد.. بالن رو بیل کردم.. دوست نداشتم به چیزی فکر کنم.. نباید به چیزی    

شون.. یعنی تاماال رفته          سر وقت صیر می رفت  شن ا شد؟ ام فکر می کردم ولی مگه می 

اونجا بود؟ لبام رو به هم فشتتار دادم.. نمی تونستتتم تصتتورش رو بکنم دارن    بود؟.. االن

شو کرده بود.. خوابم نمی        شار دادم.. قهوه کار خود شمام رو روهم ف چیکار می کنن.. چ
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برد.. البته همه اش هم تقصیر قهوه نیست.. فکر و خیاک نمی زاشت بخوابم.. انارام راهر    

 شد..گفتم: انارام.. چی میشه؟

 ..ارام: نمی دونم.. ولی هرچی پین بیاد صالمتهان

 ..من: دعا کن همه چی به خوبی تموم بشه

 ..انارام لبخندی زد وگفت: متما.. خودتم دعا کن

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: باشه متما دعا می کنم

شتم            شروع کردن به دعا کردن.. کم کم دا ستم و  شمام رو ب شد.. چ انارام اروم ناپدید 

ی شدم که با صدای شکستن چیزی سریع چشمام رو باز کردم و سرجام نشستم..           اروم م

گلوم خشتتک شتتده بود.. چشتتمم تنها قامت درشتتت مردی رو می دید که تو چهارچوب   

پنجره ایستتتاده بود... قدمی به داخل گذاشتتت.. هینی کشتتیدم و از جام بلند شتتدم.. عرق 

نبود.. خواب دیده بود.. خودم رو   کرده بودم.. چشتتتمم رو داخل اتاق گردوندم.. هیچی   

ها دستتتت از ستتترم برنمی داشتتتتن؟.. چرا تموم  ب.و.ستتتروی تخت انداختم..چرا این کا

نمیشتتدن؟.. صتتدایی از ستتالن نمی اومد.. شتتاهرخ هم خوابیده بود.. دیگه می ترستتیدم   

یا در       یه نفر از پنجره  گار منتظر بودم هر ان  له کردم.. ان  بخوابم..خودم رو زیر پتو مچا

بیاد تو.. صتتدای تیک تیک ستتاعت رو اعصتتابم بود.. بلند شتتدم و پرده رو کشتتیدم..روی  

 ..تخت نشستم

 تموم ساک من بی تو..پر از سوز زمستونه

 صدای خنده رو هی  کس نمی شنوه از این خونه

 تو رفتی و نگاه من یه دریا درد و غم داره

 یکی انگار توی سینه ام گل یاس داره می کاره

ق خیره شتتده بودم.. یاد دیشتتن افتادم.. ستترم رو تکون دادم.. چیکار می کنی    به در اتا

  ب.و.سدیده بودی... مگه امشتتتن کا    ب.و.سشتتتهرزاد.. نه دیشتتتن فرق می کرد.. کا   
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شن خیلی بدتر بود... امروز رهر یادت رفته؟.. هنوز     شن فرق می کنه.. دی ندیدم؟ نه دی

 ..که نگفته دوستت داره

 ل خونه واسم سردهبی تو قلن جهنم هم مک

 ..با اون مالی که تو رفتی محاله بازی برگرده

اون بیل کردناش.. اون نگاهاش.. اره.. ولی نگفت که دوستت داره.. گفت؟ از کجا معلوم 

نبوده باشه.. یه مرد سی و چهار ساله اس.. پر از تجربه.. پولدار.. زیبا..    ه.و.*سهمه اش 

 بوده؟ از کجا می دونی خودداری کنه؟ از کجا می دونی همیشه انقدر خوددار

 دارم یخ می زنم بی تو تا فرصت هست اخه برگرد

 تو این سرمای تنهایی نمیشه مفظ راهر کرد

شتباه زندگی خودت رو       سک نکن.. نمی خوای که با یه ا شهرزاد.. ری لبم رو گزیدم.. نه 

ات؟ ن مامان و باب    به باد بدی.. اگه خدای نکرده اتفاقی بیفته.. روشتتتو داری برگردی پی       

اونا بهت اعتماد کردن .. مکل همیشتته.. یادته ستتر امیررضتتا؟ بعد از اون بابات بازم بهت  

اعتماد کرد..تو هم بهن قوک دادی.. اینبارم زیر قولت بزنی دیگه با چه رویی می خوای        

 برگردی؟

 جای خالی تو داره همه دنیامو می گیره

 یرهبی تو اسونترین کارا واسم سخت و نفس گ

چنگی به تخت زدم.. نه نمی تونستتتم.. نمی تونستتتم..خدایا.. عجن برزخ بدی..شتتهرزاد   

این کار رو نکن.. نمی تونم.. می خوام پیشن باشم.. می خوام پیشم باشه.. تو دیوونه ای      

شتتهرزاد.. اون یه مرد تو هم یه زنی.. همینقدر که باهم زیر یه ستتقفید مکل پنبه و اتین   

ست کاری      هستید.. چه برسه    به اینکه بیاد پین تو.. دستم رو مشت کردم.. اگه می خوا

شهرزاد اممب..         شهرزاد..  شدم...  شن تو بی خبری می کرد.. از جام بلند  بکنه همون دی

نکن این کار رو.. اممب نرو.. بگیر ک ه مرگت رو بزار االن صتتتبح میشتتته.. شتتتهرزاد.. به 

  ..سمت در رفتم
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  ..هاردونه دیوارهبی تو هم صحبت شبهام همین چ

 بی تو این سقف هم سقف نیست ازش دلتنگی می باره

رفتم تو ستتالن..شتتاهرخ ستترجاش دراز کشتتیده بود با دیدن من ستترش رو چرخوند و    

 پرسید: بیداری؟

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: اره.. خوابم نمی بره

 بلند شد و نشست ونفسن رو داد بیرون.. گفت: تو فکر فردایی؟

  تکون دادم و گفتم: یعنی فردا همه چی تموم میشه؟سرم رو 

شه... بعد دوتایی برمی گردیم      شاهرخ لبخندی زد و گفت: اره.. بهت قوک می دم تموم ب

 ..تهران.. مشکل اصلی اونجا منتظرمونه

لبخندی به لبخند مهربونن زدم.. شاهرخ: ماال برو بگیر بخواب.. فردا روز خوبی خواهد 

 ..بود

سراسر مشکی چشمام زک زدم.. امشن از اون شبهایی بود که چشماش برق         به تیله های

داشت.. اروم به سمتن رفتم و دستم رو به سمتن دراز کردم.. گفتم: تو هم میای؟.. تو     

 ..که باشی رامتتر می خوابم

نگاهن رو از رو دستم به سمت چشمام کشید..بعد اروم دستم تو دست گرمن گرفت         

 ..و از جاش بلند شد

با صدای زنگ تلفن ناشناسی چشمام رو باز کردم..هنوز اتاق تاریک بود..موبایل ماک کی      

بود؟ شاهرخ دستن رو از دور کمرم باز کرد و چرخید.. صدای خواب الودش رو شنیدم      

 ..که گفت: الو... بفرمایید

چنتتد لحظتته ستتتکوت و صتتتتدای فریتتاد شتتتتاهرخ کتته منو از جتتام پرونتتد: چی؟ تو  

 تیمطمئنی؟......لعن

سرجام نشستم و با ترس به شاهرخ نگاه کردم.. دستشو تو موهاش فرو برد و گفت: نه        

 ..هنوز.. معامله منتفی نیست.. باید بگردیم.. باید اینورا باشن.. من بهت زنگ می زنم
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تماس رو قطع کرد و موبایل رو رو تخت انداخت.. از ترسی چیزی که می خواستم بشنوم  

شاهر    سیدم..  خ کارم رو رامت کرد.. گفت: رفتن از اون خونه.. خالی بود..  چیزی نمی پر

 ..هیچی نبود

 سرم رو گفتم میون دستام.. از دستمون در رفته بودن.. گفتم: االن چی میشه؟

 ..شاهرخ: نمی دونم

صتتتبح همینجوری تو خونه راه رفتیم.. هی  کدوم   8ستتتکوت عذاب اور بود.. تا ستتتاعت 

 ونی مدس بزنی کجا می تونن رفته باشن؟مرفی نمی زدیم.. شاهرخ: نمی ت

شتتونه هام رو باال انداختم و گفتم: نه.. از کجا بدونم؟.. من اصتتال نمی دونستتتم کجام.. تو 

 ..منو پیدا کردی

نفس عمیقی کشید و گفت: اینجا انبار کاه که نیست.. پیداشون می کنیم.. متما ترسیدن       

 ..جاشون رو عوچ کردن.. باید فکرش رو می کردیم

 من: کجا می تونن رفته باشن؟

شتتاهرخ: چشتتماشتتو ریز کرد و گفت: به همین اصتتیر می گیم پیداش کنه.. این شتتهر     

کوچیکیه... فصل هم فصل مسافرت نیست.. اونایی که اومدن اینجا ویالی به اون بزرگی      

رو تونستتتتن اجاره کنن و رامت بودن که دور و اطرافشتتتون خلوته متما جای دیگه ای          

 ..ره کنن راه میشه پیداشون کرد.. فقط باید مواسمون جمع باشهبخوان اجا

شروع کرد مرف زدن.. مخاطبن همون        شماره ای رو گرفت..  شت و  موبایلن رو بردا

اصتتیر بود.. گفت: ببین.. من بیشتتتر بهت می دم.. ببی اونایی که تو اون خونه بودن هنوز 

نباش.. گفتم که... باشتته.. بهم خبر   این دور و بران... تو پیداشتتون کن.... تونگران اونن

 ..بده

 ..زانوهام رو بیل کردم.. شاهرخ گفت: درست میشه شهرزاد

 بی ماک گفتم: اینجا نباشن چی؟.. از اینجا رفته باشن چی؟

 شاهرخ: خوب.. فکر نکنم اونا تا تورو نگیرن از اینجا برن درسته؟
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. می گفت برای اون شتتن منو  یاد مرف گلشتتن افتادم.. گفت هفته بعد هفته شتتیرنامه.. 

شته... می گفت منو باید تو معبد       شت.. منو زنده نگه دا شته وگرنه منو می ک زنده نگه دا

سوزونن... یعنی تو کویر.. از کنار دریا.. تا کویر..تو معبد.. تو اون معبد.. معبدی که من   ب

شاهرخ نگاه کردم.. فکر عج  س   با نیروم خرابن کرده بودم.. هفته بعد.. به  سو ه ام  یبی و

 ..می کرد.. گفتم: شاهرخ.. اونا تا هفته بعد منو نمی کشتن

 شاهرخ: چی؟

 گفتم: گلشن گفت من باید شن شیرنام بمیرم.. اونم هفته دیگه اس؟

 شاهرخ: خوب هفته بعد چه روزی؟

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: نمی دونم... فقط تا جمعه فرصت داریم

م: فرصت نداریم منتظر شیم اصیر پیداشون کنه.. باید      شاهرخ چشماشو ریز کرد.. گفت    

 ..کاری کنیم اونا ما رو پیدا کنن

 شاهرخ با تعجن گفت: چی تو سرته؟

 ..نفس عمیقی کشیدم و گفتم: بهتره منو پیدا کنن.. بعد من مهره رو بردارم

 ..شاهرخ وسط مرفم پرید و گفت: اصال مرفشم نزن.. من اجازه نمی دم

شه اونا     با دردمندی گف شاهرخ خواهن می کنم نه نیار... فکر می کنی چقدر طوک بک تم: 

برزین رو پیدا کنن؟ یه روز؟ دوروز؟ اونا اگه منو پیدا نکنن می رن ستتراغ بقیه.. اونوقتم  

 ..باز مجبور می شم باهاشون برم

 ..شاهرخ: نه.. اونموقع به پلیس خبر می دیم

ستتت... اینجا ایرانه.. تا پلیس بخواد به خودش  گفتم: پلیس؟.. نه شتتاهرخ اینجا کانادا نی

  ..بجنبه اونا یه اسیبی می رسونن

 ..شاهرخ اینبار محکمتر گفت: وقتی گفتم نه یعنی نه
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من: شتتتاهرخ.. چرا اینجوری می کنی.. خوب تو که می دونی من کجام... میاین دنبالم..       

به مهره و پوستتت می رستتیم  اره؟.. با همین اصتتیر.. میاین دنبالم منو ازاد می کنین.. هم

 ..هم من ازاد میشم

شاهرخ با کالفگی گفت: تو هم فکری اینجا هالیووده که این فکرای گانگستری به سرت 

 می زنه؟

 ..من: این بهتره باور کن

 شاهرخ: نه اصال هم بهتر نیست.. من مطمئنم تا غروب پیداشون می کنن

 من: پیداشون نکردن چی؟

 ..دیگه می کنیمشاهرخ: اونوقت یه فکر 

 من: چرا از االن اینکار رو نکنیم؟

 ..شاهرخ: ببین.. اونا خط های ما رو کنترک می کنن... این یعنی یه نابیه بینشون دارن

 ..سریع گفتم: نابیه شون پاشا بود.. اونم مرده

شتتتاهرخ: فقط پاشتتتا بود؟ کس دیگه ای نمی تونه باشتتته؟.. به هر ماک امتماال از مکالمه  

شبت ف  سوئیت پدرت.. االن اونام دنباک     دی سه همون رفته بودن  همیدن هنوز اینجایی.. وا

 ..توان

 ..گفتم: شاهرخ.. من می خوام این ماجرا زودتر تموم شه.. متی یه ساعت زودتر بهتر

شتتتاهرخ: اره اما به چه قیمتی.. به قیمت به خطر انداختن جونت؟.. می دونی اینبار اگه              

 ..گیرت بیارن

  ..گفتم: اونا هی  کاری نمی تونن بکنن.. مب ندارن با عصبانیت

شن..          شن رو مفظ کنه گفت: گفتی تو رو نمی ک سعی می کرد ارام شاهرخ درمالی که 

شکنجه ات که می تونن بکنن.. تحقیرت که می تونن بکنن...    اذیتت که می تونن بکنن.. 

 ..این از هزار بار مردن بدتره شهرزاد
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فکر می کنی این برزخی که االن توش هستم خیلی خوبه؟..    نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

.. هر شن ترس.. تا کی می خواد ادامه پیدا کنه.. چقدر می تونم صبر    ب.و.سهر شن کا 

کنم.. هر دقیقه که می رم بیرون همن می ترستتم شتتاید یکیشتتون منوببینه.. نکنه برن    

قاطی   .. مبادا یکی بی گناهسروقت پدرو مادرم.. نکنه برن سروقت بنفشه.. یا یکی دیگه.    

 ..این ماجرا بشه

 ..شاهرخ با کالفگی دستی تو موهاش کشید... گفتم: شاهرخ بزار این ماجرا تموم شه

 شاهرخ: می دونی چی ازم می خوای؟.. می دونی چی داری می گی؟

من: اره می دونم... می دونم.. ولی انتظار که نداری من بشتتینم دستتت رو دستتت بزارم تا  

 روقت ادمای دیگه؟برن س

شاهرخ: بالیی سرت بیاد من جواب پدرومادرت رو چی بدم؟.. اونا به کنار.. خودم چی؟..  

 ..خودم رو نمی بخشم

 ..دستم رو الی موهام فرو کردم و گفتم: شاهرخ

 ..شاهرخ: همینکه گفتم.. نه

و ا شتتن تاب دهنم رو قورت دادم.. این بهترین راه بود.. باید اینجوری عمل میکردیم.. ت

ویال موندیم.. متی تا دم ایوون هم نرفتیم.. من که همن رو مبل دراز کشتتیدم و متی به 

برنامه های بی ستتروته تلویزیون هم نگاه نکردم.. شتتاهرخ هم گاهی با تلفن مرف زد و  

سرشو فرو می کرد تو لپ تاپن و         شین چک کرد.. گاهی هم  شو از طریب من برنامه ها

سکوت   سی بهم    کار می کرد.. تو  صیر نبود.. نمی دونم چه م ناهار خوردیم... خبری از ا

می گفتم نمی تونه پیداش کنه.. من و شتتتاهرخ هم به روی هم نمی اوردیم... رفتم کنار        

پنجره و به ماهی که داشت در می اومد نگاه کردم.. منبع اصلی انرژی من..پر نور.. زیبا..    

اید باهوش باشم.. کی جرات داره از شیر بیشه    میرور.. و من اینجا... تیرتای قدرتمند.. ب

جلو بزنه.. من همونی ام که وقتی اهوها فکر کردن اسیرش کردن از دست همه شون در  

رفت.. اهوهای بیچاره.. باید نقشتته ام رو براتون عملی کنم.. متی شتتده شتتاهرخ رو اینجا  
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سی           سا صمیم می گیره.. اره.. داره ام سی ت سا شاهرخ داره ام صمیم می گیره..   بزارم..  ت

نقشتتته اش تا اونجا خوب بود که می تونستتتتیم پیداشتتتون کنیم... ولی االن؟.. بعد از یه        

شون       شون ن روز؟.. نه.. می خوام باز بزارم اهو های بیچاره امساس قدرت کنن... ولی به

میدم.. شیر شیره.. همیشه ازشون یه قدم جلوتره... متی اگه بی دندون باشه.... شاهرخ          

اموبایل خودش مرف می زد.. به طرف گوشی که به اصیر زنگ می زدم رفتم و    داشت ب 

برش داشتم... اخرین شماره رو گرفتم... دلم داشت می لرزید.. ولی نباید می لرزید.. به    

  ..ماه نگاه کردم.. عزمم جزم شد... صدای مردونه ای پشت گوشی پیچید

 گفتم: الو

 ..اصیر: بفرما خانم مهندس

 کشیدم.. شناخته بود... گفتم: چی شد؟ پیداشون کردید؟نفس رامتی 

 ..اصیر: واال.. راستیتن یه ردی ازشون گرفتیم خانم

 ..دهنم باز موند.. گفتم: خوب

ستن ولی به جای چهارتا        شن یا نه.. دوتا زن که گفتید ه صیر: البت نمی دونیم همونا با ا

 ..مرد شن تا مرد هست

 ..ودشون باشنلبم رو گزیدم.. گفتم: امتماال خ

 ..اصیر: بده گوشی رو اق مهندس

مرصتتم گرفت..برگشتتتم.. شتتاهرخ داشتتت نگام می کرد.. ستترزنشتتبار.. بی هی  مرفی   

شی رو ازم گرفت و گفت: الو.. بگو.. اره.. کجا؟... یعنی       سمتن گرفتم..گو شی رو به  گو

 ..مطمئن نیستی؟.. ادرسشو بده؟.. باشه.. باشه... من االن میام

 طع کرد.. گفتم: چی شد؟گوشی رو ق

 ..شاهرخ به طرف کاپشنن رفت و گفت: ب وش بریم.. مکل اینکه پیداشون کردن

 گفتم: خوب اگه پیداشون کردن که چرا کارشون رو شروع نمی کنن؟

 ..شاهرخ: مطمئنی خودشونن؟.. اوک باید مطمئن بشیم.. نمی خوام اشتباهی کرده باشیم
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شیدم و از خونه      صدا لباس پو سرو شدیم.. اقا مجتبی با دیدن ما باز دوید و در   بی  خارج 

رو باز کرد.. تمام راه رو تو ستتکوت طی کردیم.. طوالنی بود.. طوالنی تر از ویالی قبلی...  

 ..کنار یه بنگاه نگه داشتیم.. شاهرخ گفت: همینجا بمون.. زود برمی گردم

د...  اهی صتتحبت می کرپیاده شتتد و رفت تو بنگاه..بهن نگاه می کردم که داشتتت با بنگ

چند لحظه بعد خدامافظی کرد و اومد بیرون.. ستتوار ماشتتین شتتد و راه افتاد.. گفت: می  

 ..گفتم خانمی به اسم ژاله افخمی اجاره کرده

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: نه... ژاله نداشتیم

 شاهرخ زیر چشمی بهم نگاه کرد و گفت: چرا به اصیر زنگ زدی؟

سم     سرم رو انداختم پ  ستم ب ر ایین.. جوابها رو تو ذهنم باال پایین کردم.. گفتم: می خوا

 ..به کجا رسیدن

 ..شاهرخ: چرا به من نگفتی زنگ بزنم

 ..من: تو داشتی با تلفن صحبت میکردی

 ..شاهرخ: خوب صحبتم تموم می شد

با بی موصلگی صورتم رو به طرف بیرون گرفتم و گفتم: شاهرخ خواهن می کنم.. اصال  

 ..صله بازجویی ندارممو

 شاهرخ اخمی کرد و گفت: من بازجویی کردم؟

  ..من: هرچی

 ...شاهرخ: عزیزم.. من خوشم نمیاد با اینجور ادما مرف بزنی

من: جدی؟ خوشتتتت نمیاد ولی منو با خودت برداشتتتتی بردی تو اون باغ میون اون همه 

 ..معتاد و خالفکار

ه دیگه ای که نداشتیم.. می تونستم بهن می شاهرخ: اونجا خودمم بودم.. در ضمن.. چار

گفتم بیاد تو ویال.. یا چه می دونم یه جای دیگه... ولی نمی تونستتتتم.. باید ما می رفتیم            

 ...پین اونا
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شماره ای رو گرفت و گفت: الو... نه اونا        شاهرخ  شاهرخ هم ادامه نداد..  چیزی نگفتم.. 

شه نگران نباش.. پول     شه.. چی؟ با ستن... با ش نی ه  تو می دم.. گفتم نگران نباش.. کجا؟.. با

 ...االن بیا اونجا

شه ای نگه        شاهرخ گو سمتی روند.. خدایا.. چرا هی  راهی جلو پای ما قرار نمی دی..  به 

داشتتت و پیاده شتتد.. از صتتندوق عقن چیزی برداشتتت و رفت.. همینجوری داشتتتم به   

ستتتاکت و خلوت بود که شتتتک      اطراف نگاه می کردم.. هی  چیزی نبود.. انقدر همه جا    

داشتتتتم اینورا کستتتی زندگی کنه... متی یه پرنده هم پر نمی زد.. تنها چیزی که تو اون  

خیابون مس زندگی به اوم میداد دکه سیگار فروشی بود که جلوی یکی از خونه ها قرار    

داشتتت.. اروم دستتتم رو به ستتمت پخن بردم و روشتتنن کردم... یه اهنگ فرانستتوی    

رم و اهسته می خوند.. هرچند چیزی نمی فهمیدم ولی مس قشنگی بهم می   شروع شد..ن  

داد.. به خیابون چشتتم دوختم.. یه ماشتتین از دور پیداش شتتد.. تو دلم گفتم چه عجن..   

کنار دکه نگه داشتتت و یه مرد ازش پیاده شتتد.. هرچقدر به مرد بیشتتتر نگاه می کردم    

داشتم اشتباه می کردم؟ مرد یه بسته       چشمام بیشتر گشاد می شد... نه امکان نداشت..      

ستتیگار خرید... نه خودش بود.. اشتتتباه نمی کردم.. یکی از همون مردایی بود که تو ویال 

دیده بودمن.. به اطراف نگاه کردم.. شتتاهرخ پیداش شتتد.. نفس رامتی کشتتیدم.. مرد  

شو تندتر کرد و          شاره کردم.. قدمها شاهرخ ا شد و مرکت کرد.. به  شین  سوار   سوار ما

 ماشین شد . گفت: چی شده؟

 ..من: اون ماشینو دیدی رد شد؟.. خودشون بودن

 ..شاهرخ: تو مطمئنی؟

 ..من: اره.. اره.. من اون مرد رو تو ویال دیدم... چند بار

شون کرده بودیم..           شت می ت ید.. پیدا شن کرد و دور زد..قلبم دا شین رو رو شاهرخ ما

شین که یه پژوی نوک مدادی بود ا  صله مون رو باهاش مفظ می    ما شد.. فا ز دور نمایان 
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شد و در ویال رو باز کرد و      شت... همون مرد پیاده  کردیم.. باالخره دم در یه ویال نگه دا

 ...ماشین رفت داخل... اخمهای شاهرخ رفت تو هم و گفت: این که همون ویالس

 بهن نگاه کردم.. شاهرخ: مطمئنی همونا بودن؟

 ..صال مگه میشه یادم برهمن: اره مطمئنم.. ا

 شاهرخ پوفی کرد وگفت: پس چرا به یه اسم دیگه ویال اجاره کردن؟

 ..بعد پوزخندی زد و گفت: خوب معلومه.. برای اینکه نتونیم بعدا ردشون رو بگیریم

ماشتتین رو به مرکت دراورد و تو خیابون بعدی نگه داشتتت.. باید به اصتتیر می گفت...   

 ...ت: سالم... اره منم... گوش کنشماره اش رو گرفت و گف

چند لحظه ستتتاکت شتتتد.. بعد ادامه داد: همون ویالیی که پیدا کرده بودی.. اره.. نه االن  

دیدمشون... خودشونن... نه .... گوش کن.. باشه.. بهت بیشتر می دم... فقط همین امشن    

یل خیابون بقاک قکتتیه رو بکن.. همونجوری که گفتم .. بزار نصتتفه شتتن بشتته بعد... ما  

 ..ویالییم... جایی نمی ریم.. همینجا هستیم

شده بود.. خیابونهای اطراف مخوفتر از     برگشتم و به عقن نگاه کردم.. هوا کامال تاریک 

ساعت        شاهرخ: اون پوست رو بیار همینجا پولت رو بگیر...  همیشه به نظر می رسیدند.. 

 ..چند میری؟ باشه خدامافظ

 ..رو به پشتی ماشین تکیه داد.. زیرلن گفت: اره تموم میشهتلفن رو قطع کرد و سرش 

 هنوز اضطراب داشتم.. گفتم: کی میرن تو؟

شاهرخ نگاهی بهم کرد.. امساس کردم چشمای خمارش خسته اس.. خستگین بین از  

هر چیزی قلبم رو می فشرد.. گفت: بعد نصفه شن.. نگاهی به ساعتن کرد و گفت: اگه      

 ..زی بخوریمگرسنه ای بریم یه چی

 ..گفتم: نه.. گرسنه ام نیست

شید                  ستی منو ک شد و د ساس کردم در باز  شه تکیه بدم ام شی سرم رو به  ستم  تا خوا

بیرون.. جییی کشتتیدم که دستتتی محکم اومد جلوی دهنم.. شتتروع کردم به تقال کردن   
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ولی دستتتتای قدرتمندی که دورم بود اجازه نمی داد.. تو چراغهای خیابون شتتتاهرخ رو         

شد.. دوتا مرد         سمت من دوید ولی یهو متوقف  شد و به  شین پیاده  سریع از ما دیدم که 

 ...دیگه پشت سرم بودن.. مرد با خشونت گفت: راه بیفت.. سریع

صبانیتن رو مس کنم.. مرد هلن        ستم ع شاهرخ بدجوری تو هم بود.. می تون اخمهای 

  دن اجازه نمی داد کاری بکنه...داد و شاهرخ به راه افتاد.. اسلحه ای که پشتن گرفته بو   

مرد هنوز منو وک نکرده بود.. داشتتتت گریه ام می گرفت.. واقعا این چه فکری بود من      

کرده بودم... اینکه برگردم پین اینا تا مهره رو به دستتت بیارم؟.. خوب شتتد شتتاهرخ   

 ونزاشتتت ولی االن.. باز تو چنگالشتتون استتیر بودیم.. دعاهای من برای اینکه کستتی ما ر 

ببینه بی انر بود.. متی یه نفر هم تو خیابون نبود... وارد ویال که شتتدیم تمام امیدم به باد 

رفت.. خدا رو شکر که شاهرخ هم بود وگرنه از ترس سکته می کردم.. مرد در زیرزمین  

رو باز کرد و شتتتاهرخ رو انداخت اون تو و خودش و مرد دوم رفتن تو.....فکر می کردم  

شاهرخ        منم می ندازه ا صدای داد  شون از پله ها برد باال ..  شون ک ون تو ولی مرد منو ک

دلم رو لرزوند.. ستتتعی می کردم با تقال خودم رو ازاد کنم ولی نمی شتتتد.. مرد منو وارد   

ویال کرد.. داشتم از فشار دستاش خفه می شدم.. منو کشوند سمت یکی از مبلها و روش       

ش     شم با پ ستم بلند ب صورتم.. برای چند لحظه    رهام کرد.. تا خوا ت دستن محکم زد تو 

گیج شتتدم.. جریان گرم خون رو رو صتتورتم مس کردم.. تا خواستتتم از جام بلند شتتم    

 ..صدایی اومد... گلشن بود

 ..گلشن: سالم شهرزاد

به سمتن برگشتم.. با پیراهن سرخابی کنار شومینه ایستاده بود.. اگه کس دیگه ای بود 

ولی االن می خواستتتم بکشتتمن... ای کاش شتتوکا بود... ای    می گفتم چقدر پر شتتکوهه

 ..کاش فقط شوکا بود

 ..گلشن: خوشحالم بازم می بینمت
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تا به سمتن یورش بردم دستی منو به سمت عقن کشید.. گلشن سرش رو تکون داد و         

 ...گفت: هنوزهم عین ومشی ها هستی

 ..دادکشیدم: خفه شو

گاه می        به من ن باهوش فرچ می    با لبخند مرص دراری  کرد.. گفت: من تو رو خیلی 

کردم.. فکر نمی کردم انقدر جرات داشتتتته باشتتتی که خودت تنهایی بخوای بیای دنباک         

 ..پوست... ولی االن می بینم که یه دختربچه اممقی

داشتتتم تقال می کردم که از دستتت اون مرد خالص شتتم اما نمی شتتد.. گلشتتن ادامه داد:   

 ..ه که دنبالت راه افتادهاممقتر از تو اون پیرمرد

بدجوری عرق کرده بودم و نفس نفس می زدم.. دستتتای مرد ستتنگین تراز اون بود که  

 ..بتونم از زیرش فرار کنم.. گلشن: واقعا نمی دونم ما رو چی فرچ کرده بودی شهرزاد

پس از ماجرای اصتتیر خبر نداشتتتن.. خوب بود.. یک هی  به نفع من... فقط کافی بود تا   

صفه  شما رو یه مشت ادم عوضی         ن صبر کنم اونوقت همه چی تموم بود.. گفتم: من  شن 

 ..بیشعور فرچ کرده بودم

گلشتتتن خندید و مستتتتقیم بهم نگاه کرد.. الن رگه هایی از نفرت و عصتتتبانیت رو تو          

 ..چشماش می دیدم.. پوزخندی زدم و گفتم: برزین و سایه کجان؟.. نمی بینمشون

 ... نگران اون نباشگلشن: سایه مالن خوبه.

 ..من: پس برزین چی؟..نگو که اونم رفته پین پاشا

 .صدای خشدار وقوی از پشت سرم اومد: هنوز نه.. قبل اون خیلی کارای مهم تر دارم

برزین بود.. اب دهنم رو قورت دادم.. پای چشتتتماش گود رفته بود.. الغر شتتتده بود و      

بود.. همونقدر که وارد بدنن کرده   ستترفه می کرد.. پس نیروی اون شتتن من انر کرده

بودم انر کرده بود.. برزین تو چشمای من نگاه کرد.. با اینکه خیلی ضعیف شده بود ولی  

هنوز فروغ داشتتت.. هنوز کینه داشتتت.. ولی میف گوزن پیر.. هر چی هم باشتتی باز من  
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می  شتتتیرم.. من شتتتیرم.. برزین: اوک از همه جلوی چشتتتمات اون مرتیکه رو تیکه تیکه

 ..کنم

 ..تو چشماش نگاه کردم و گفتم: جراتن رو نداری

 ابروشو داد باال و گفت: جراتن رو ندارم؟

 ..گفتم: نه جراتن رو نداری.. چون دست به اون بزنی دیگه رنگ اون مهره رو نمی بینی

همزمان چشمای گلشن و برزین گشاد شد.. وای شهرزاد گاف دادی.. اونا نمی دونستن         

 دوم رو می دونی.. برزین: تو چی گفتی؟ تو جای مهره

نه شتتهرزاد.. تو شتتیری.. نباید بترستتی.. از این گوزن زخمی و رو به موت نترس.. تا می  

تونی عذابن بده.. پوزخندی زدم و گفتم: درستتتت شتتتنیدی.. مهره دوم پین منه.. ولی     

 ..فکرشم نمی تونی بکنی کجاست

 ...ه کرد.. بعد به مرد گفت: برو بیارش باالبرزین با عصبانیت فوق العاده ای به من نگا

 ..بهشون نگاه کردم.. گلشن گفت: خون اون مرد بیچاره رو دستاته

 ..پوزخندی زدم و گفتم: رو دستای من؟.. یا رو دستای شما؟ سایه بود اونو کشت

 ..گلشن: تو باعکن شدی

 ..من: سعی نکن با این مرفات منو عذاب بدی.. دیگه خام شما نمیشم

ر ویال باز شتتتد.. چیزی رو که می دیدم باور نمی کردم.. شتتتاهرخ غرق خون بود.. دوتا  د

مرد از دستاش گرفته بودن و رو زمین می کشیدن.. اوردنن تو و رو زمین ولن کردن..  

به ستتتمتن دویدم.. برش گردونم.. ناله ای کرد.. وای خدایا شتتتکرت.. زنده بود.. ارو           

صداش کردم.. باز   ستام      تکونن دادم و  شیدم.. د ستم رو الی موهاش ک ناله ای کرد.. د

خونی شد.. بهشون نگاه کردم.. به دستای خونیم.. مسی نداشتم.. می دونستم کدومشون  

 ..این کار رو با شاهرخ کرده.. داد کشیدم: ککافتا چیکار کردین

هرخ یکی از مردا یقه ام رو گرفت و منو از شاهرخ جدا کرد.. اخرین لحظه صدای ناله شا

 ..رو شنید که گفت: شهرزاد
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 برزین نزدیک اومد و گفت: بگو جای مهره کجاست؟

 ..داد زدم: برو به جهنم

برزین سرفه ای کرد و گفت: من می رم به جهنم ولی تو رو هم با خودم می کشم پایین..  

 ..بگو جای مهره کجاست

 ..باز با داد گفتم: امیدوارم بمیری... به زودی.. همین االن

ن دستتتن رو به ستتمت یکی از مردا دراز کرد.. مرد استتلحه ای از پشتتت شتتلوارش  برزی

 دراورد و به سمت برزین گرفت..مکطرب گفتم: چی کار می خوای بکنی؟

  ..اسلحه رو به سمت شاهرخ گرفت.. داد کشیدم: نه اممب اینکار رو نکن

ته  کارش نداش  خواستم به طرفن بدوم که مرد دوباره منو گرفت.. داد کشیدم: کاری به  

 ..باش عوضی

شده            شاهرخ.. همینجوری بهن خیره  سرد داد  شت  شکلیک پیچید تو خونه و پ صدای 

بودم.. شاهرخ به خودش می پیچید.. گلوله رو زده بود به پاش.. برزین: اینبار دیگه صبر  

 ..نمی کنم... بگو مهره کجاست

 ..شاهرخ نالید: نگو شهرزاد

 ..زار زدم: ومشی

 ..ید: بگو .. گلوله بعدی وسط پیشونیشهبرزین داد کش

 ..شاهرخ از درد به خودش می پیچید.. گفت: نگو شهرزاد.. باالخره منو می کشه نگو

راس می گفت.. ولی نمی تونستم بشینم و مرت شاهرخ رو ببینم... نه.. در مورد شاهرخ       

 نمی تونستم ریسک کنم.. برزین: می گی یا نه؟

ز پاش مستتابی خون می رفت..اشتتکام رو کنار زدم.. باید شتتاهرخ دیگه نایی نداشتتت.. ا

 ..سرشون رو گرم می کردم..دماغم رو کشیدم باال و گفتم: تو ماشینم

 برزین چشماشو ریز کرد و گفت: کجا؟

 ..گفتم: تو ماشینم
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شانس من..نیروم خیلی کمتر شده     برزین نزدیکتر اومد و فکم رو گرفت... لعنت به این 

شن ب  ه بعد همه اش هوا ابری بود.. فکر نمی کردم کار به اینجا بکشه.. ولی   بود.. از اون 

ته مونده نیروم رو وارد بدنن کردم.. باید می مردی برزین خان.. گفت: دروغ نگو.. ما          

 ..کل ماشینت رو گشتیم.. هیچی توش نبود

..  تبه زور گفتم: همه جا رو نگشتی.. زیر گلگیر تایر عقن.. سمت چپ.. اونجا یه جا هس   

 ..اونجا گذاشتم

گاه کن.. برزین:           خت ن بدب گاه کن.. داری میمیری  گاه کرد.. اره ن مام ن برزین تو چشتتت

 ...باشه.. خودت برامون میارین

 ..بعد رو کرد به بقیه و گفت: جمع کنین... همین االن از اینجا می ریم

 ل داد رواوک از همه گلشن رو پاشنه پاش چرخید و به سمت اتاقن رفت.. برزین منو ه    

 زمین.. سریع به سمت شاهرخ رفتم و صداش زدم: شاهرخ شاهرخ

 ..جوابی نداد.. اشکام دونه دونه چکیدن.. باز صداش زدم: شاهرخ.. تو رو خدا جواب بده

دستتتم رو روی نبکتتن گذاشتتتم .. خیلی ضتتعیف می زد.. التماس می کردم: شتتاهرخ..    

 ..شاهرخ چشمات رو باز کن... تو رو خدا

رخ هی  عکس العملی نشون نمی داد.. گریه ام شدت پیدا کرد.. گفتم: شاهرخ..  ولی شاه

 ..شاهرخ .. ببخن منو... نباید بهت زنگ می کنم.. ببخن منو

شاهرخ چشماش رو           شاهرخ دست می کشیدم.. ولی  سر و صورت  گریه می کردم و رو 

دم  کاری می کر باز نمی کرد.. از فکر اینکه طورین بشتته داشتتتم دیوونه می شتتدم.. باید

 ولی چیکار؟

 ..برزین داد زد: زود باشید دیگه.. وقت نداریم

 گلشن با یه ساک اومد.. برزین: سایه اماده اس؟

 ..گلشن: با اونیکی ماشین میاد
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ساعت بعد     شما بمونین اینجا.. اوک ما راه می افتیم ..یه  برزین رو به یکی از مردها گفت: 

 ..هم شما راه بیفتین

 یکارش کنیم؟مرد: اینو چ

برزین پوزخندی زد و گفت: الزم نیستتت کاری بکنید.. انقدر می مونه اینجا کلکن کنده  

 ..شه

بعد شتتروع کرد به ستترفه کردن.. مرد اومد و دستتتام رو گرفت.. داد کشتتیدم: ولم کن..  

 ..ولم کن عوضی

مقاومت کردم که مشت محکم مرد روی گونه ام نشست.. با همون یه ضربه منگ شدم..       

مرد منو کشید بیرون.. چشمم به بدن خون الود شاهرخ بود.. اشکام اجازه نمی دادن خو      

ببینمن.. تو دلم زار زدم: خدایا... خدایا به دستتت خودت ستت ردمن.. خودت مواربن   

 ..باش

مرد منو چ وند توی ماشین... برزین و گلشن هم سریع نشستن.. انارام جلوم راهر شد..        

 ..خنالیدم: انارام.. شاهر

 ..انارام: به فکر خودت باش... فرشته نگهبانن مواربشه

 ..گفتم: نکنه بمیره؟

 ..انارام: اگه مهلت به پایان نرسیده باشه نمی میره نگران نباش

 گفتم: اگه رسیده باشه چی؟

 ...انارام: اونوقت هی  کس هی  کاری نمی تونه بکنه

به        یا.. خودت کمکن کن.. خودت  خدا یه کردم و گفتم:  مک کن.. من بی   گر من ک

نده    شتتتتاهرخ می میرم.. نزار بمیره.. خواهن می کنم.. جون منو بگیر ولی بزار اون ز

 ..بمونه.. خواهن می کنم

شته بود تا کسی از بیرون منو نبینه..        سر منو پایین نگه دا گلشن رانندگی می کرد.. مرد 

 گریه می کردم.. خدایا کمکمون کن.. گلشن: کجا میریم؟
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وک بریم تهران تا مهره رو برداریم.. بعدش می ریم ریگ جن.. شتتتن شتتتیرنام  برزین: ا

 ..نزدیکه.. همون جا تمومن می کنیم

 گلشن: دروغ گفته باشه چی؟

 ..برزین با لحن مسخره ای گفت: بالیی که سر اون بچه ژیگوک اومد سر بقیه میاد

ه بود.. وای خدای من..   لبم رو گزیدم.. وای.. االن باید چیکار می کردم؟ مهره پین روزب     

شه چی؟ اممد چی؟.. روزبه... خدای      شون امن بود.. مطمئن بودم.. ولی بنف مامان و بابا جا

شدت پیدا کرد.. خدایا .. خودت یه راهی بزار جلوی      سراغ اونا.. گریه ام  من.. می رفتن 

شاهرخ       ساک...همه اش فکرم پین  شت.. هر دقیقه اش یه  پام.. نمی دونم چند وقت گذ

بود.. نقشه ام نگرفت.. متی اگه اصیر وارد اون خونه می شد و جنازه شاهرخ رو می دید     

در می رفت.. دیگه نمی اومد که دنباک من.. اشتتکام خشتتک شتتده بودن..یاد زنی که توی  

لپ تاپن دیده بودم افتادم.. چقدر مهربون بود.. چشماش درست عین چشمای شاهرخ       

شد.. چطوری می     شرده  صیر رامبد     بود.. دلم ف ستم تو روش نگاه کنم؟.. همه اش تق تون

بود.. اگه از اوک باهاشتتتون همکاری نمی کرد... خدایا... انارام کنارم راهر شتتتدو گفت:             

 شهرزاد.. شنیدی می گن عدو شود سبن خیر گرد خدا خواهد؟

 سریع گفتم: انارام خبرهای خوبی داری مگه نه؟

 ..ری خداوند باش شهرزاد... خداوند با توئهانارام خندید و گفت: درسته... منتظر یا

دلم گرم شتتد.. انگار از استتمون بارقه نوری به قلبم تابید.. نفس عمیقی کشتتیدم و منتظر  

شن داد کشید: لعنتی           شین خورد.. گل شدیدی به ما ضربه  شدم.. یه مدت بعد  یاری خدا 

 ها.. اینا دیگه کی ان؟

 ..برزین: واینسا برو

شن گاز داد..نباید   صورتن       گل سمت مرد ممله کردم و ناخونامو تو  شتم.. یهو به  می زا

ساس کردم دک و روده ام پی          شکیمم.... ام شت زد تو  شید و با م فرو بردم.. مرد داد ک
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خورد.. دوباره یه ضربه محکم.. سرم محکم به در خورد.. یه ضربه محکم دیگه.. گلشن       

 ..عصبانی داد زد: نمی تونم کنترک کنم

شد و باالخره نگه           برزین فرمون شیده  سفالت ک سطح ا شین رو  رو گرفت و پیچوند.. ما

داشت.. برزین سریع اسلحه اش رو کشید ولی تا خواستیم کاری بکنم ضربه محکمی به        

شه ها به              شی صورتم گرفتم تا خرده  ستامو جلوی  سریع د شین خورد.. .. شه عقن ما شی

شه اومد پایین..        شی ضربه دوم کل  شین      صورتم نخوره.. با  شید.. از ما شن جیغ می ک گل

پام رو         نداختم بیرون که مرد  باز کردم و خودم رو ا کشتتتیدنن بیرون.. ستتتریع در رو 

  ..گرفت.. داد بلندی کشیدم و گفتم: ولم کن.. ولم کن اممب

مرد قوی هیکلی اومد به طرفم و زیربیلم رو گرفت و کشید.. پام از دست مرد رها شد..     

 ..که گفت: برو بشین تو ماشین خانم مهندس صدای عبداهلل رو شناختم

 ...گفتم: شاهرخ

 ..جواب داد: نگران نباش.. چندتا بچه ها رفتن تو ویال

شین برزین         صندوق عقن ما سمت وانت ابی که  شد.. نفهمیدم چطوری به  خیالم رامت 

رو داغون کرده بود رفتم و ستتوارش شتتدم.. هیچی دیده نمی شتتد..وستتط جاده پی  در   

یم.. هی  جا رو نمی شتتناختم.. تنها نور توی جاده چراغ ماشتتین برزین و وانت   پیچی بود

بود.. صدای جیغ گلشن می اومد.. نمی دونستم داشتن چیکار می کردن که صدای برزین 

و اون مرد نمی اومد.. دوباره از ماشتتین پیاده شتتدم و به کنار جاده رفتم.. گلشتتن داد می 

 ...کشید: نزدیک نیا.. ولم کن

 ..صدای لرزونم گفتم: اصیر اقا.. اصیر اقا با

صدای جیغ گلشن امد: کمکم کن شهرزاد.. شهرزاد.. تورو خدا.. بگو به من کاری نداشته  

 ..باشن

 ..رفتم تو خاکی.. داشت از ترس می لرزید.. گفتم: پوست و مهره کجاست؟
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لی  کنم.. و فکن می لرزید.. چیزی نگفت.. با مرص گفتم: گلشتتتن.. من اونا رو پیدا می     

 ..بهت یه فرصت می دم .. اگه نگی می س رمت دست همینا

 ..گلشن: باشه.. می گم.. فقط تو رو خدا بگو ولم کنن

 ...گفتم: بگو

گلشتتن اب دهنن رو قورت داد.. ومشتتت زدگی از تمام مرکاتن پیدا بود..گفت: اونو   

ماد         هاش ا با با خودش برد.. برد ریگ جن.. قرار بود معبد رو  باور کن    اردوان  ه بکنه.. 

 ...پین اردوانه

چشمام رو بستم.. یه چیزی رو روی پوستم امساس کردم.. چشمام رو باز کردم و رو به      

اسمون نگاه کردم.. ماه از پشت ابرها اومد بیرون.. داشت همه جا روشن می شد.. دوباره  

انرژی از   چشمام رو بستم.. تمام انرژی ماه رو کنار خودم امساس می کردم..این جریان   

کجا بود؟.. این دور و ورا که اتین نبود.. پس این جریان انرژی از ماه چطوری رو بدن      

 ..من جریان داره.. گلشن گفت: بهشون بگو بزارن من برم شهرزاد

نفس عمیقی کشتتتیدم.. یه جای کار ایراد داشتتتت... صتتتدای عبداهلل اومد که گفت: خانم  

 مهندس.. ببین این چیه؟

 م.. پوست تو دستن بود.. سریع ازش گرفتم و گفتم: این کجا بود؟به سمتن برگشت

 ..گفت: زیر صندلی شاگرد

 به سمت گلشن برگشتم و گفتم: که پین اردوانه هان؟.. این پین اردوانه؟

 ..زبونن بند اومده بود... پوزخندی زدم و گفتم: گور خودت رو کندی گلشن

اهن می کنم... شهرزاد.. ببین.. من.. به  با صدای لرزون گفت: نه.. خواهن می کنم.. خو 

 ..دردت می خورم.. باور کن

 رو به عبداهلل گفتم: اون مردا چی شدن؟

 ..عبداهلل: اونا هستن.. اونور
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گلشتتن همچنان التماس می کرد ولی انگار نمی شتتنیدم.. به پوستتت نگاه کردم.. عبداهلل   

ست او    ستم به د شن به طرفم اومد..   مهره رو هم داد بهم.. چیزی رو که می خوا ردم.. گل

گریه می کرد.. ازم می خواست ببخشمن ولی انگار سنگ شده بودم.. هنوز تصویر بدن      

شن.. خفه              شو گل شیدم: خفه  صبانیت داد ک شمم بود.. با ع شاهرخ جلوی چ غرق خون 

شتتو.. مگه تو به من و شتتاهرخ رمم کردی که من به تو رمم بکنم؟... تو از اونا نبودی...   

ا نبودی.. ولی اینهمه دشتمنی کردی باهام.. من کمکت کردم ولی تو ذره ای بهم  تو شتوک 

 ..کمک نکردی.. عمرا نمی بخشمت

 ..رو به عبداهلل گفتم: اون زن ماک شما

 ..عبداهلل: ولی اق مهندس گفت

 ..با عصبانیت گفتم: اق مهندس بگه.. اینجا من االن دارم بهت می گم

در طوک جاده شروع کرد به دویدن.. کارین نداشتم..     گلشن با صدای بلند داد کشید و    

کجا می خواستتتت در بره تو این رلمات.. ماه کامل از پشتتتت ابرها بیرون اومد.. من االن  

باید مهره رو از بین می بردم.. ولی چطوری؟.. صتتتدای یکی از مردها اومد.. به ستتتمت         

 ..یادماشین دویدم.. مرد: باید از اینجا بریم.. گشت پلیس داره م

 من: بقیه چی؟

 ..مرد: ما میریم.. اونا خودشون میان.. اینجاها رو خوب بلدن

نگاهم به ته جاده و نورهای ابی و قرمز رقصتتتانی بود که نزدیکی می شتتتد.. اصتتتیر: برو 

 ..عقن وانت دراز بکن

شم.. وانت یهو از جا      شت وانت.. یکی از مردها هم اومد باال پی بدون هی  مرفی پریدم پ

شتتد و شتتروع کرد به مرکت کردن.. دستتتام از زور ستترما کرخت شتتده بود ولی    کنده 

پوست و مهره رو یه لحظه از خودم جدا نمی کردم.. به خاطر اینها چه عذابی که نکشیده    

 بودم... اروم به مرد گفتم: اینجا کجاست؟

 ..مرد: نزدیک سواد کوه
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ورت دادم و گفتم: ما رو از   نمی شتتتناختم.. ولی به روی خودمم نیاوردم.. اب دهنم رو ق   

کجا پیدا کردید؟.. اق مهندس زنگ زد به اصتتتیر گفت بیایم همون ویال... عبداهلل همون    

نزدیکی ها کشیک می داد ببینه خبری نباشه... صدای گلوله رو که شنید بهمون خبر داد      

که یه خبرایی هس... ما هم جلدی خودمون رو رستتوندیم... وقتی رستتیدیم که شتتوما رو 

 ...برده بودن.. یه سریمون رفتن تو ویال.. یه سری مون هم اومدیم دنباک شوما

 با نگرانی پرسیدم: ماک شاهرخ چطوره؟

 ...مرد شونه ای باال انداخت و گفت: من خبر ندارم.. اومدیم اینجا

لبم رو گزیدم .. خدایا.. فاصله سواد کوه تا ویال به اندازه یه ساک گذشت.. همن با خودم  

می کردم اتفاقی نیفتاده باشتتته.. شتتتاهرخ تیر خورده بود.. این یعنی باید می رفت         دعا  

بیمارستتتتان.. بیمارستتتتان که می رفت به خاطر وضتتتعیتن باید به پلیس خبر می دادن..  

اینهمه ازشتتتون دوری کردیم.. ولی ..ولی جون شتتتاهرخ مهمتر بود.. اره جونن مهم تر  

بود.. نباید به خاطر خودم جونن رو به خطر می بود.. اینهمه به خاطر من عذاب کشتتیده 

نداختم.. باید چیکار می کردم؟.. واره محوطه شهر که شدیم بلند شدم و نشستم.. گفتم:       

 کجا میریم؟

 

 ..مرد: داریم می ریم به یکی از خونه هامون

 من: پس شاهرخ چی؟

 ...مرد: اونم بردن اونجا

 . خونه چرا بردین؟داد کشیدم: چی؟.. باید ببریمن بیمارستان..

 مرد عصبانی گفت: داد نزن دختر.. طرف تیر خورده.. ببریمن بیمارستان چی بگیم؟

 ..گفتم: تو رو خدا... می میره.. خیلی خون ازش رفته

 ..مرد: نگران نباش.. ما دکتر اشنا داریم
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شین            سیدیم.. از ما شهر ر شیه  شیدم.. باالخره به یه خونه کوچیک تو ما نفس رامتی ک

ین پریدم.. اصیر جلوتر از من مرکت کرد و وارد خونه شد.. پشت سرش وارد شدم..  پای

زنی گوشه خونه نشسته بود.. سالم دادم که جوابی نداد.. اصیر بدون هی  مرفی در یکی      

از اتاقها رو باز کرد و وارد شد.. پشت سرش وارد شدم... شاهرخ اونجا بود.. به سمتن         

ه بود.. هنوز همه جاش خونی بود.. یه زن دیگه هم تو     دویدم.. روی تختی دراز کشتتتید  

 ..اتاق بود... تکونن دادم و گفتم: شاهرخ.. شاهرخ

بیض گلوم رو گرفته بود... جواب نمی داد.. به زن که داشتتتت ستتترم رو اماده می کرد       

 گفتم: مالن چطوره؟

 زن چپ چپ نگام کرد و گفت: از من می پرسی؟

کردم.. زن با عصتتبانیت گفت: به اینام گفتم.. من دکتر   لبم رو گزیدم و به شتتاهرخ نگاه

 ..نیستم

با دهن باز بهن نگاه کردم.. اونا که گفته بودن دکتره.. زن: من فقط یه پرستتتتار ستتتاده 

 ..ام.. بلد نیستم گلوله دربیارم.. باید ببریدش بیمارستان

 ..التماس کردم: خانم تو رو خدا... یه کاری بکن

شتر از این ک  ست    زن: بی ستم برنمیاد...زخمن رو می بندم ولی به فکر دکتر در اری از د

 ..و مسابی باشید

کنار تخت وا رفتم.. دکتر باید از کجا پیدا می کردم.. نالیدم: خانم من اینجا کسی رو نمی  

 ..شناسم

شت گریه ام می گرفت.. چرا هر مشکلی رو مل می کردم یه مشکل       زن جوابی نداد.. دا

تاق رفت بیرون.. بیرون رفتنن     بدتر پین می اوم   د... زن ستتترم رو وصتتتل کرد و از ا

مصتتادف بود با ترکیدن بیض من... با صتتدای بلند گریه می کردم.. لعنت به من... لعنت  

به من اینقدر باعخ عذاب بودم..صتتورتم رو به دستتت ستترد شتتاهرخ تکیه دادم و گریه  

ینکه تو دنیا هی  کس رو   کردم.. بینهایت امستتتاس بی پناهی می کردم.. درستتتت مکل ا     
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نداشتتته باشتتم که بهم کمک بکنه.. گریه کردم و تو بی پناهیم خدا رو صتتدا می زدم.. در 

باز شد و زنی که اوک ورودمون به خونه دیده بودمن اومد تو.. دستن یه لیوان اب بود..   

ده  رکنارم نشست و با لهجه محلی که داشت شروع کرد به دلداری دادنم.. ابی که برام او  

 بود مالم رو بهتر کرد.. زن: کسی رو نداری که بیاری باال سرش؟

ستترم رو تکون دادم.. بابا.. باید به بابا زنگ می زدم.. اون می تونستتت کمکم کنه... ولی..  

شرم بود.. لبم رو گزیدم.. بابا اگه      سرتاپای وجودم پر از  ولی باید چی بهن می گفتم؟.. 

میدید چه جوابی داشتتتتم بدم.. ولی دیگه به کی می        می اومد اینجا و این وضتتتعیت رو     

تونستتتم اعتماد کنم.. گوشتتی شتتاهرخ رو از تو جیبن پیدا کردم.. رمز نداشتتت.. لیستتت  

سها رو        شکام رو پاک کردم و تما شماره خونه اش رو پیدا کنم.. ا سها رو باز کردم تا  تما

به چیزی خ           یدا کنم.. یهو چشتتتمم  ماره رو پ تا شتتت پایین کردم  ورد.. لیستتتت رو باال 

برگردوندم... اره خودش بود.. چرا فکرش رو نکرده بودم.. اون بهمون کمک می کرد..    

نصفه شبه.. سریع شماره   2باید کمک می کرد.. مدیون بود.. دیگه فکر نکردم که ساعت 

اش رو گرفتم.. به شاهرخ نگاه کردم.. صورت گندمی اش سفید بود.. تلفن بوق می زد..     

م و محکم فشار دادم و گفتم: نگران نباش عزیزم.. همه چی درست می   دستن رو گرفت 

 ..شه.. اگه بمیرم هم نمی زارم اتفاقی برات بیفته

 صدای خوابالودی تو گوشی پیچید: چی می گی شاهرخ؟

 ..مرصم گرفت.. ببین چطوری می گفت چی می گی شاهرخ.. رامبد: الو؟ شاهرخ

 ..با مرص گفتم: شهرزادم

 نشون می داد خیلی تعجن کرده.. رامبد: شهرزاد.. خوبی؟سکوت پشت خط 

شونن می دادم چقدر خوبم.. ولی میف       شتم نزدیکم بود تا ن ست دا اون لحظه چقدر دو

االن به کمکن امتیاج داشتم.. ای کاش نداشتم.. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: همین االن  

 ..دت بیارلباس ب وش بیا شماک.. هرچی لوازم پزشکی هم می تونی با خو

 صدای رامبد نگران شد.. گفت: چی شده؟



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

501 

 

باشتتتم.. گفتم: شتتتاهرخ         ماک ستتتعی کردم محکم  با این  فت...  بیض راه گلوم رو گر

 ..تیرخورده

 رامبد با صدای بلند گفت: تیر خورده؟ کجا؟.. کی اینکارو کرده؟

 ..با عصبانیت گفتم: همونایی که منو بهشون فروختی

 ..اقعا نمی خواستمرامبد: شهرزاد... من.. من و

منک االن وقت این مرفا نیست.. زود بیا اینجا.. خیلی ازش خون رفته...نمی تونم ببرمن  

 ..بیمارستان.. سریع خودت رو برسون

 ..رامبد: باشه من همین االن راه می افتم.. ادرس اونجا رو بهم بده

ا هستتت که بتونه  ادرس رو از زن جوون گرفتم و به رامبد دادم... رامبد: کستتی هم اونج

 کمکم کنه؟

 ..صدام خشدار شده بود... گفتم: اره.. انگار یه پرستار دارن

 رامبد: گوشی رو می تونی بدی بهن؟

شسته بود... گوشی رو به طرفن گرفتم و         سریع از اتاق بیرون رفتم.. تو هاک کوچیک ن

 گفتم: دکتره.. می تونید ببینید چی می گه؟

رفت و شتتروع کرد به صتتحبت کردن.. چندتا بله بله  با بی موصتتلگی گوشتتی رو ازم گ 

خشک و خالی گفت و گوشی رو بهم برگردوند... رامبد: خوبه شهرزاد.. بهن سرم وصل  

 ..کرده و زخمن رو بسته... تا صبح خودم رو می رسونم.. نگران نباش

چیزی نگفتم و گوشتتی رو قطع کردم.. و برگشتتتم پین شتتاهرخ.. همه ستتر و صتتورتن   

.. لبن پاره شتتتده بود و روی گونه راستتتتن خون مردگی بود.. دماغم رو باال       خونی بود

ساله خوابیده.. پتو رو روی       سه چهار  شیدم.. انقدر مظلوم خوابیده بود که انگار یه بچه  ک

تنن مرتن کردم.. لبم رو گزیدم.. باعخ همه اینها من بودم... من و نیروی مسخره ام...   

شتتتنا نمی شتتتدم.. ای کاش هی  وقت باهاش اون جای       ای کاش هی  وقت با امیررضتتتا ا   

شانه بود که نرم.. ولی من گوش نکردم..      سخره نمی رفتم.. خدایا.. نیما.. نیما اونجا یه ن م
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شاهرخ دوباره مالن      شیدم.. خدایا.. نذر می کنم  من توجه نکردم و بعد اینهمه عذاب ک

. یه ساعت بعد رامبد پیام   خوب شه یه قربونی بدم.. خدایا.. خودت مراقن شاهرخ باش.  

داد که راه افتاده.. از زن جوون یه دستتتتماک خیس گرفتم و برگشتتتتم پین شتتتاهرخ..       

خونهای روی ستتر و صتتورتن لخته شتتده بود.. اروم با دستتتماک شتتروع کردم به پاک     

کردنشتتون... کاش می شتتد ببرمن بیمارستتتان.. اشتتکم چکید... چقدر ند شتتد.. بدبخت  

شقم جلوی چ  شاهرخ..        بودم که ع ضا و اینم از  شد.. اون از امیرر شمام باید اینجوری می

نگاهی به ساعت انداختم.. با تخمین من رامبد باید هفت صبح اینجا می بود و ساعت تازه  

سریع کنار رفتم تا داخل           سرنگ بود..  سه و نیم بود.. پرستار وارد اتاق شد.. دستن یه 

 ..سرم تزریب کنه.. زیر لن گفتم: ممنون

 : چقدر قراره به اصیر بدید که انقدر هواتون رو داره؟زن

 ..من: نمی دونم.. شاهرخ قرار بود بده

 ..زن: پس بگو.. واسه همینه نمی زاره من برم خونه همن می گه بمون

 ..اهی کشیدم و گفتم: باز مرام اصیر.. باز مرام اون

شده بود با مهربونی گفت: درسته گنده      سر درددلن باز  ی  الت و چاقوکشه ول زن انگار 

 ..زیر مرفن نمی زنه... نارو هم نمی زنه

 ...تو دلم گفتم: ببین رامبد.. قد یه الت چاقوکن بی سوادم نیستی

شدم..گاهی تو اتاق راه می رفتم..          شتم دیوونه می  شتن که دا ساعتها انقدر اروم می گذ

ن که بلند شد باز  گاهی باالسر شاهرخ بودم و گاهی تو خودم مچاله می شدم.. صدای اذا     

گریه ام گرفت.. این چند ستتاعته رو انقدر گریه کرده بودم که میزم داشتتت می ترکید..  

سمونی           سرم رو به تخت تکیه دادم و به ا سته بودم..  ش شاهرخ روی زمین ن پایین تخت 

که از پنجره کوچیک اتاق پیدا بود نگاه کردم.. اشتتتکام دونه دونه چکیدن.. تو دلم فقط            

ا می زدم.. صتتدای ناله ای رو شتتنیدم.. فکر کردم اشتتتباه می شتتنوم ولی نه..  خدا رو صتتد

به خندیدن.. لبهای              له ارومی کرد.. میون گریه شتتتروع کردم  نا شتتتاهرخ بود.. دوباره 
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خشکن تکون خوردن... اروم دستی تو موهاش کشیدم و اروم صداش کردم: شاهرخ..       

 ..عزیزم

ستتت.. باز میون گریه لبخندی زدم.. این اولین  الی چشتتماش رو اروم باز کرد و دوباره ب

عزیزم من بهن بود.. جواب داد.. چشماش رو باز کرد.. سرم رو به سوی اسمون گرفتم      

 ..و گفتم: خدایا شکرت.. شکرت

دوباره دستتتی تو موهاش کشتتیدم و گفتم: نگران نباش.. دکتر یه خرده دیگه می رستته  

 ..عزیزم.. طاقت بیار.. باشه طاقت بیار

باش خشک و به هم چسبیده بود.. سریع دستماک رو برداشتم و از اتاق خارج شدم.. می    ل

دونستتتم االن تشتتنشتته ولی نباید بهن اب بدم.. ستتریع دستتتماک رو شتتستتتم و برگشتتتم  

 پیشن.. بیرون اتاق بودم که زن منو دید و پرسید: به هوش اومد؟

 ..از کردبا خوشحالی سرم رو تکون دادم وگفتم: اره.. چشماش رو ب

وارد اتاق شدم.. لبهاشو با دستماک خیس کردم که اذیتن نکنه.. صورتن سرد بود..پتو        

رو بیشتر باال کشیدم.. سعی می کردم گرمن کنم ولی باز دستاش سرد بود.. صورت بی       

 ..مالن از درد تو هم رفته بود.. گفتم: درد داری؟ اره؟.. بزار بگم یه مسکن بزنن

 دم و به زن پرستار گفتم: درد داره.. میشه یه مسکن بهن بزنین؟سریع از اتاق خارج ش

زن با بی میلی در مالی که همن ن  ن  می کرد از جاش بلند شتتتد.. اهمیتی ندادم.. تنها         

چیزی که برام مهم بود این بود که شتتاهرخ به هوش اومده.. رفتم تو اتاق.. دستتت ستترد 

م و گفتم: عزیزم یه خرده دیگه طاقت  شاهرخ رو گرفتم تو دستم..فشار ارومی بهن داد

 ..بیار.. فقط یه خرده

زن اومد داخل و ستترنگ رو داخل ستترم فرو برد.. موبایل شتتاهرخ شتتروع کرد به زنگ   

 ..زدن.. اسم رامبد اومد رو صفحه گوشی.. سریع برش داشتم و گفتم: الو

 رامبد: شهرزاد.. من االن اومدم تو شهر... کجا باید بیام؟

 ..م.. گفتم: یه لحظهدست اچه شد
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 به زن گفتم: اینجا کجاست؟

زن استتتم محله شتتتون رو گفت.. به رامبد گفتم... رامبد با مرص گفت: خوب من االن از  

 ..کجا بدونم اونجا کجاست؟.. این وقت صبح که جایی باز نیست ب رسم

 گفتم: خوب.. تو االن کجایی؟

 ..رامبد: من االن میدون..... هستم

ن ستترش رو تکون داد و ادرستتی داد... بعد گفت: ب رس ماشتتینن چیه    به زن گفتم.. ز

 ..اصیر بفرسته دنبالن

 من: ماشینت چیه رامبد؟

 ..رامبد: سوناتای سفید

 ..من: باشه االن می فرستیم دنبالت.. تو بیا

ستتریع از در خونه رفتم بیرون و به اصتتیر گفتم رامبد داره میاد.. اونم ستتریع یه نفر رو  

با    تاد دن قدر ترس تو دک ادم می      فرستتت که تو وهله اوک ان گاه کردم.. ادمی  لن.. بهن ن

ریخت که نمی تونست نفس بکشه ولی االن می دیدم پشت این چهره خشن و ترسناک       

چه معرفتی خوابیده.. نیم ستتاعت بعد رامبد با کیف پزشتتکین پیداش شتتد.. موهاش به 

س رت بود.. م     ست ا شه نبود و تنن هم فقط یه  از   علوم بود که خیلی با عجلهمرتبی همی

 خونه خارج شده بود.. رامبد با دیدن من سریع پرسید: کجاست؟

به داخل خونه راهنمایین کردم.. نگاهی به وضتتتع خونه انداخت و رفت تو... وضتتتعیت              

شتتاهرخ رو چک کرد و رو به من گفت: عجن جایی اوردینن... نه می تونم عملن کنم  

 ..نه می تونم تکونن بدم

 ..: باید یه کار بکنیگفتم

رامبد تو چشتتتمای من زک زد وگفت: چیکار؟.. وضتتتع اینجا رو نمی بینی؟.. اینجوری از        

 ..عفونت می میره

 با درموندگی گفتم: خوب االن چیکار کنیم؟
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رامبد دستن رو الی موهاش فرو برد و پوفی کرد.. شاهرخ ناله ای کرد.. صدای ضعیفی      

 ..ن رفتم و گفتم: چیزی می خوای شاهرخاز گلوش خارج شد.. سریع به طرف

 ....چشماش خمارتر از همیشه بود.. همین اتیشم می زد.. نالید: دا.. ر..م... می.. می..رم

 ..بیض بدی گلوم رو گرفت.. گفتم: نمی زارم... نمی زارم شاهرخ.. به خدا

 ..رامبد: شهرزاد.. ما نمی تونیم کاری بکنیم

 ..گفتم: چرا نمی تونی؟.. اون برادرتهبا عصبانیت به طرفن برگشتم و 

 ..رامبد با مرص گفت: نه نیست

شت.. بهن نگاه        ست بود که برادر ناتنین رو قبوک ندا شماش نگاه کردم.. انقدر پ تو چ

کردم و گفتم: تو به من مدیونی.. باید اینکار رو بکنی.. وگرنه پام برستته تهران رستتوات  

 ..می کنم

. فکر می کردم هر چقدر بیشتر بکشم تمیزتر می شه.. در اتو رو محکم رو مالفه کشیدم.

 ..باز شد و رامبد اومد بیرون.. گفت: بسه دیگه... تموم شد

 با دهن باز بهن خیره شد..با صدایی که برای خودمم نا اشنا بود گفتم: چی تموم شد؟

 ..عرق پیشونین رو پاک کرد و گفت: گلوله رو دراوردم

ه ماک خودش و به ستتمت اتاق دویدم.. رامبد جلوم رو گرفت و  اتو و مالفه رو وک کردم ب

 ..گفت: شهرزاد بزار استرامت کنه

 ..اخمی کردم و گفتم: مگه من نمی زارم؟.. می خوام فقط ببینمن

  گفت: زیاد پیشن نمون.. بیا باهات کار دارم.. اینجا دستشویی کجاست؟

اتاق شتتتدم.. نور افتاب اتاق رو زن جوون دری رو نشتتتونن داد.. در روباز کردم و وارد 

سینه اش اروم باال         شاهرخ بود که اروم خوابیده بود.. قفسه  روشن کرده بود.. چشمم به 

پایین می رفت.. رنگن هنوز ستتتفید بود و موهاش رو پیشتتتونین ریخته بود.. نگاهم به 

شدم و پیشونین      سمتن رفتم.. خم    سرمی بود که دونه دونه می ریخت پایین.. اروم به 

 ..یدم و گفتم: زود خوب شو شاهرخب.و.سرو 
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پتو رو مرتن کردم و از اتاق اومدم بیرون.. شتتاهرخ داشتتت دستتتاش رو پاک می کرد..   

ستتترم رو گردوندم و به زن جوون که داشتتتت ستتتفره رو پهن می کرد گفتم: اصتتتیر اقا  

 کجاست؟

 ..زن: باید بیرون باشه.. االن میاد

.. و بعد ستترکی تو کوچه کشتتیدم.. اصتتیر تو کوچه با  بدون توجه به رامبد رفتم تو میاط

 ..ادماش ایستاده بود.. ارومم به سمتن رفتم و گفتم: سالم ..صبح به خیر

شته نجات ما        شما.. فر شن... خیلی ممنون..  صیر همینجوری نگام کرد.. گفتم: بابت دی ا

 ..بودید

 اصیر: من کاری نکردم.. معامله کرده بودیم... یادته؟

کون دادم و گفتم: درسته.. ولی باز می تونستید بزنید زیر قولتون.. یا دنباک من   سرم رو ت 

 ..نیاید

 ..اصیر اخمی کرد و گفت: من نامرد نیستم.. قولی بدم پاش وایمیسم

بابت همین ازتون خیلی ممنونم.. شتتتاهرخ چقدر بهتون قرار بود       لبخندی زدم و گفتم: 

 بده؟

 ...ودش طی می کنماصیر: بزار خودش سر پا بشه.. با خ

من: قرار ما تا به دست اوردن پوست و مهره بود.. تا االنشم خیلی لطف کردین.. بهتره ما 

 ..دیگه بریم

 اصیر نگاهی به من کرد و گفت: این ادمی که اومده.. داششه؟

 ..سرم رو تکون دادم.. اصیر پوزخندی زد و گفت: خودش مردتره

دن.. اصیر: ما ماشین مهندس رو بردیم این خونه..  با این مرفن انگار قند تو دلم اب کر

 ..هروقت خواستی برش دار

با دیدن من گفت:             تاده بود..  تشتتتکری کردم و برگشتتتتم خونه.. رامبد تو میاط ایستتت

 شهرزاد.. کی شاهرخ رو به این روز انداخته؟
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 نگاش کردم و گفتم: برزین کاشف... می شناسین؟

 رامبد: همون مرد قد بلند؟

شهرزاد.. من به     سرم رو   تکون دادم.. رامبد کالفه دستی تو موهاش کشید و گفت: ببین 

ستن؟..               شک شینت رو  شه ما شی شدم.. یادته اون روزی که  شاهرخم گفتم.. من مجبور 

 ..همون شن اومدن سراغ من... نمی دونی نگار چقدر ترسیده بود.. تهدیدم کردن

گفت... همین ادمی که برادرین  پریدم وستتط مرفن و گفتم: شتتاهرخ همه چیز رو بهم 

نداری همن بهم می گفت ببخشتتتمت.. می گفت ترستتتیده بودی.. می گفت           رو قبوک 

تهدیدت کردن.. می گفت کاری از دستتتتت بر نمی اومد... همن طرفداریت رو می کرد  

به همین مردی که بیرون این        ولی تو چی؟.. تو چیکار کردی براش؟.. نیگا کن رامبد.. 

ساده..   سرت چاقو خورده..     در وای صیر چاقوکن.. به اندازه موهای  اینجا بهن می گم ا

می دونی دیشن شاهرخ تو چه وضعی بود؟.. می دونی تا کجا دنباک من اومد تا از دست      

برزین نجاتم بده؟... اونوقت تو چیکار کردی؟.. تو برای من و شتتتاهرخ چیکار کردی؟        

یستتت.. شتتاهرخ رو چه به برادری مکل  تازه می گی شتتاهرخ برادرت نیستتت؟.. البته که ن

 ...تو

 راهم رو کشیدم و سریع رفتم تو.. زن جوون گفت: صبحونه نمی خوری؟

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: نه مرسی.. میل ندارم

شاهرخ رو زمین دراز         شتم.. کنار  ضعف می کردم ولی واقعا میل ندا شتم  سنگی دا از گر

د.. وقتی چشمم رو باز کردم همه جا تاریک بود..   کشیدم.. انقدر خسته بودم که خوابم بر  

کمی تو جام غلت زدم.. چقدر خوابیده بودم؟ بلند شدم و نشستم.. از پنجره باالی در نور  

می اومد داخل ..بلند شدم و چراغ رو روشن کردم.. شاهرخ هنوز خوابیده بود.. موبایلن  

ستتیزده ستتاعت تموم خوابیده   رو از تو جیبم دراوردم و به ستتاعتن نگاه کردم.. اوف.. 

بودم.. کنار شاهرخ نشستم.. هنوز رنگ پریده بود ولی امساس می کرد نفسهاش منظم        

  یدمن و اروم از اتاق رفتم بیرون..ب.و.ستره.. دستن رو گرفتم.. به سردی صبح نبود.. 
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شسته بود.. بی توجه بهن رفتم          شه اتاق ن سنگی می مردم...رامبد گو شتم از گر واقعا دا

اشتت زخونه.. اشتت زخونه کوچیک زن مفروش بود.. خودش روی زمین نشتتستتته بود و    تو

داشتتتت برنج پاک می کرد.. زیرلن ستتتالم دادم.. خجالت می کشتتتیدم بگم چیزی برای  

 خوردن هست یا نه که از جاش بلند شد و گفت: خوب خوابیدی؟

 لبخندی زدم و گفتم: ممنون.. کاری هست برات انجام بدم؟

 ..زن: نه

م رو برام گرم کرد.. به زن گفتم: ببخشتتتید.. من خیلی اذیتتون کردم.. جبران می   شتتتام

 ..کنم

 ..زن اروم گفت: اشکالی نداره.. من عادت دارم

دیگه چیزی نگفتم..کمی خوردم و برگشتتتم تو هاک.. رامبد هنوز گوشتته خونه نشتتستتته    

 ..بود..می خواستم دوباره برم تو اتاق که رامبد صدام زد: شهرزاد

 ..ه سمتن برگشتم و گفتم: بلهب

 ..رامبد: بهتره صبح زود از اینجا بریم

 ..کمی فکر کردم و گفتم: تا شاهرخ به هوش نیاد هی  جا نمی ریم

به طرف اتاق که چرخیدم مرف رامبد منو ستتترجام میخکوب کرد: شتتتاهرخ به هوش          

 ..اومد

 با تعجن برگشتم سمتن و گفتم: چی؟ کی؟

صر بود.. نگران  شد... بهن   رامبد: ع تو بود... وقتی دید کنارش خوابیدی خیالن رامت 

 ..گفتم تو منو کشوندی اینجا

 ..پوزخندی زدم و گفتم: کار خوبی کردی

بدنن کوفته اس...             به خودشتتتم گفتم... بدجوری کتکن زدن.. همه  به هرماک  رامبد: 

  هخوشتتبختانه استتتخوناش نشتتکستتته ولی باید یه ستتی تی استتکن ازش بگیریم.. ممکن   

 ..خونریزی داخلی داشته باشه
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باید          استتتم خونریزی داخلی قلبم رو لرزوند.. ستتترم رو تکون دادم.. رامبد گفت: البته 

ببریمن تهران.. اینجا می ترستتم گیرمون بندازن... تهران ستتی تی استتکن اشتتنا ستتراغ  

 ..دارم

شه... بعد اینکه با اصیر تسویه           شاهرخ بیدار ب ردیم راه  کگفتم: باشه.. بزار صبح بشه و 

 ..می افتیم

 رامبد: مکل اینکه تو متوجه نیستی.. من می گم

مرفن رو قطع کردم و گفتم: اتفاقا خوب متوجه دلستتتوزیت برای برادرت هستتتتم...       

شتتاهرخ رو بردار و ببرش.. ولی من می مونم..نمک به مروم نیستتتم کستتی رو که انقدر   

 ..بهم کمک کرده و قاک بزارم

. تا خواستتتتم وارد اتاق بشتتتم رامبد دوباره صتتتدام زد و گفت:  رامبد دیگه چیزی نگفت.

 ..شهرزاد

 برگشتم و نگاش کردم... رامبد: پوست رو پس گرفتی؟

 ..تو دلم گفتم دیگه بهت اعتماد نمی کنم... گفتم: اره.. پس گرفتم و از بین بردمن

سر جام دراز کشیدم.. هنو     سترس رامبد دیگه چیزی نگفت.. وارد اتاق شدم و دوباره    ز ا

دیشبم از بین نرفته بود.. دیشن تو چه مالی بودم و االن تو چه مالی.. صدای ناله شاهرخ 

 منو به خودم اورد.. سریع از جام بلند شدم و گفتم: شاهرخ.. چیزی می خوای؟

دوباره نالید.. چراغ رو روشتتن کردم و رفتم باالی ستترش..به ستتمتن خم شتتدم و گفتم:  

 چی می خوای؟

شو ارو    شما شماش.. دو دو زدنن.. با دیدنم     چ ضعف رفت برای خمار چ م باز کرد.. دلم 

 ...لبخند ارومی زد.. لباش تکون خورد.. اروم گفتم: نمی شنوم چی می گی

 ..کمی صداش رو بلند کرد..شاهرخ: اب

 ..من: نمی دونم می تونم بهت اب بدم یا نه... بزار از رامبد ب رسم
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فت.. دوباره نشستم.. شاهرخ به سختی شروع کرد به       تا خواستم بلند بشم دستم رو گر   

.. توش یه بسته تراوله...   7541مرف زدن: صندوق عقن ماشین یه کیف هست.. رمزش    

 ..بدش به اصیر

 گفتم: چنده؟

ست        ست رو به د شتر از اینا بهن بدهکاریم.. پو شاهرخ: فقط بده.. به خاطر جونمون بی

 اوردی؟

 شون کردی؟سرم رو تکون دادم.. گفت: چیکار

به در نگاه کردم.. نمی دونم چرا همن می ترسیدم رامبد فاک گوش وایساده باشه..گفتم:  

 ..از بین بردمن.. همون دیشن

 ..شاهرخ: باید بریم

 ..گفتم: تو هنوز مالت خوب نشده

شتتاهرخ: نه.. بهتره بریم.. مگه نمی گفتی همین که مهره اوک از بین رفت مهره دوم دوتا  

 ..مهره باید در کنار هم از بین برن.. بهتره برگردیم و کار رو تموم کنیم میشه.. دوتا

 ..من: ولی تو

شاهرخ: خواهن میکنم شهرزاد.. اصال وقت لجبازی نیست... این ماجرا هر زودتر تموم       

 ..بشه به نفع همه مونه

 ...شاهرخ راس می گفت... باید برمی گشتیم..گفتم: به رامبد میگم اماده بشه

 ..اق بیرون رفتم و به رامبد گفتم: شاهرخ بیدار شده.. می گه برگردیم تهراناز ات

 رامبد: ما که دوتا ماشین داریم.. ماشین شاهرخ چی می شه؟

برگشتتتتم و گفتم: فکر می کنی رانندگی بلد نیستتتتم؟ ماشتتتینن رو من می رونم.. تو با 

 ..ماشین خودت بیا

 ..ه بگیرنترامبد: تو که گواهینامه ات پیشت نیست.. اگ

 ..خودم و رو از تک و تا ننداختم و گفتم: مهم نیست.. خودم می رونم



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

511 

 

 رو به زن گفتم: اصیر کجاست؟

صدای            سریع رفتم خونه کناری..  شیدم و  شام رو پو شاره کرد.. کف زن به خونه کناری ا

سرک  تو  یخنده بلند مردا می اومد.. مردد بودم برم یا نه.. ولی باالخره که باید می رفتم.. 

سفید رامبد.. به             سوناتای  سرش  شاهرخ بود و پشت  شین مشکی  میاط کشیدم.. اوک ما

سمت ماشین شاهرخ رفتم و دزدگیرش رو زدم.. همین که صدای دزدگیر بلند شد یکی      

 ..از مردها اومد بیرون و داد کشید: کی اونجاس

 ..گفتم: منم

 عبداهلل بود.. گفت: ا.. خانم مهندس شمایی؟

 در صندوق عقن رو باز می کردم گفتم: اصیر اینجاس؟ در مالی که

 ..عبداهلل: بله

 ..کیف رو پیدا کردم و گفتم: االن میام پیشن

رمز رو وارد کردم و کیف رو باز کردم.. یه بسته تراوک رو دیدم.. برش داشتم و گذاشتم  

  ..تو جین پالتوم.. صدایی از پشت سر منو از جا پروند

 نی؟مرد: چیکار داری می ک

برگشتم.. تو تاریک روشن میاط چهره رامبد رو تشخیص دادم.. کیف رو بستم و شماره       

 ...ها رو قاطی کردم..بعد در صندوق عقن رو بستم و گفتم: تسویه می کنم بریم

 ...بعد بدون اینکه بزارم دوباره مرفی بزنه به سمت خونه رفتم و صدا زدم: اصیر اقا

 ..راهر شد.. در رو باز کرد و گفت: بفرماپرده پشت در کنار رفت و اصیر 

 ...از دوتا پله باال رفتم و گفتم: سالم... ما با اجازه ات داریم میریم

 ..اصیر کل هیکلن رو از پشت در بیرون کشید و گفت: االن که نصفه شبه

 ...گفتم: االن بهترین موقع اس

س      شیدم و گفتم: فکر کنم م سته تراوک رو از جیبم بیرون ک شه...   ابتون همینقدبعد ب ر با

 ..بشمرید اگه کم بود بازم می دم
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 ..بسته رو ازم گرفت و گفت: خدا بده برکت.. درسته.. ولی بمون فردا برو

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: نه ممنون.. االن بریم بهتره

چشم های ریز اصیر به رامبد خیره شده بود.. گفتم: تا عمر دارم لطف شما رو فراموش       

 ..نم.. جونم رو به شما مدیونمنمی ک

اصتتیر پوزخندی زد و گفت: از این مرفای قلمبه ستتلمبه نزن.. من بلت نیستتتم جوواب    

 ..بدم

 ..لبخندی زدم و گفتم: خدامافظ

  ..از پله ها پایین رفتم و به رامبد گفتم: ماشینتو بیار بیرون

دم تا ماشتتینن رو رامبد بی هی  مرفی به طرف ماشتتینن رفت.. منم در میاط رو باز کر

بیرون ببره.. بعد از اینکه ماشین رو برد تو کوچه سوار ماشین شاهرخ شدم و ماشین رو        

بردم بیرون.. از ماشین پیاده شدم و به سمت خونه رفتم.. زن هنوز تو خونه بود.. اروم به 

 من گفت: می خواین برین؟

 .... کلی شرمنده شدملبخندی زدم و گفتم: اره.. ببخشید ما کلی بهتون زممت دادیم

در اتاق شاهرخ رو باز کردم و پتورو از روی خودش کنار زده بود.. رفتم طرفن و گفتم:  

 ..چرا اینجوری می کنی.. بزار بیام کمکت

تمام بدنن ضتتعف داشتتت.. اینو از مرکاتن می فهمیدم.. ادم یه دندون می کشتته کلی    

سه به اینکه تیر بخوره... می خوا    شه.. گفتم: بزار کمک   ضعف می کنه چه بر ت  ست بلند ب

 ..کنم

ستم       سنگین بود.. نمی تون ستم رو انداختم زیر بیلن.. زیر لن اخیییییی گفت... خیلی  د

تنهایی بلندش کنم.. خودش هم که جونی نداشتتت بلند بشتته... گفتم: شتتاهرخ می دونم   

 ..سختته ولی یه خرده تحمل کن

 ..شاهرخ زیرلن گفت: سرم گیج میره

 ..محکم بگیر و بلند شو گفتم: منو
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 ..رامبد وارد اتاق شد و گفت: تو که نمی تونی بلندش کنی.. برو کنار

 ...تا خواستم مخالفت کنم شاهرخ گفت: بزار رامبد بیاد

با بی میلی کنار رفتم.. رامبد اومد و به ارومی کمک کرد شتتتاهرخ از جاش بلند بشتتته....         

یر رو به رون پای چ ن زده بودن.. اون    نگاهم به پای باندپیچی شتتتده شتتتاهرخ بود.. ت      

قستتمت از شتتلوار رو بریده بود.. رد خون روی باند معلوم بود.. شتتاهرخ نمی تونستتت     

شدم از اینکه رامبد اومد کمک.. وگرنه من عمرا      شحاک  خودش رو خوب نگه داره... خو

نمی تونستتتم وزن شتتاهرخ رو تحمل کنم.. ستتریع موبایل شتتاهرخ رو که کنار تخت بود  

برداشتم و پشت سرشون رفتم.. رامبد شاهرخ رو برد و عقن ماشینن خوابوند.. تا سوار 

 ..ماشین شدم شاهرخ نالید: شهرزاد

 ..من: بله

 ..شاهرخ: از تو جیبم به اون زنه یه خرده پوک بده

شتم تو خونه.. پوک رو      شتم و برگ صندلی کنار بود یه تراوک بردا از تو جین کتن که رو 

شت و زیر    به زن دادم و ازش خدامافظی کردم.. پوست و مهره رو هم از زیر تخت بردا

پالتوم جا دادم.. تا برگشتم تو میاط صدای عصبی رامبد رو شنیدم که سعی می کرد اروم  

 مرف بزنه.. می گفت: تو دیوونه ای شاهرخ.. می دونی اگه بفهمن چی میشه؟

ش          سمت ما شنیدم... اروم به  شاهرخ رو نمی  ضعیف  ین رفتم.. رامبد با دیدن من صدای 

 عصبانی به طرفم اومد و گفت: می خوای شاهرخ رو با این وضعن ببری خونه اش؟

 گفتم: چیه؟.. انتظار داری ببرم خونه خودمون؟

 ..اخمای رامبد تو هم بود.. گفت: اونجا بره که بهتره.. مادر و پدرت تو خونه شاهرخن

 ..گفتم: اره.. از صدقه سری شما

شهرزاد.. این نیروی عجین غرین تو هی      مرفم رو صیر من ننداز  قطع کرد و گفت: تق

 ..ربطی به من نداره

  ..من: اها.. پس اونی که همه چی منو گذاشت کف دست اونا عمه ام بود؟
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 ..صدای شاهرخ: بسه دیگه... چقدر دعوا می کنین

صندلی کن        شین رامبد جلوم بود.. رامبد رو  شستم..ما . اروم  ار نشست.  رفتم و پشت رک ن

 ..گفت: شاهرخ می گه به پدرومادرت همه چی رو میگی

 ..فرمون رو فشار دادم و گفتم: تا االنشم اشتباه کردم که نگفتم... متما می گم

  ...رامبد: پس... لطفا چیزی از نقن نگار نگو

 ..برگشتم و بهن نگاه کردم.. گفت: همه تقصیرا رو بنداز گردن من

شین مک    شینن ...      سکوتی تو ما شد و رفت تو ما شد.. چند لحظه بعد رامبد پیاده  مفرما 

استارت زد و به راه افتاد.. پشت سرش رفتم..ساعت یازده شن بود.. خدا کنه خبری از        

پلیس و گشت نباشه... از شهر که خارج شدیم رامبد سرعتن رو کم کرد و پشت سرم         

و ببینم.. وارد جاده شدیم.. جاده  قرار گرفت.. بهتر.. نمی خواستم یه لحظه هم ریختن ر

خلوت بود.. ولی نه به خلوتی دیشتتن.. دیشتتن انگار که گرد مرده پاشتتیده بودن..هر از  

چندگاهی کامیونی یا ماشتتینی رد میشتتد.. صتتدای ضتتعیف شتتاهرخ به گوشتتم رستتید:     

 ...شهرزاد

 من: چیزی می خوای؟

 ..شاهرخ: نه.. فقط می خواستم بگم منو ببر خونه رامبد

 چی؟ کجا ببرمت؟ من:

شتتاهرخ: خونه رامبد.. خونه خودم که نمی تونم برم.. خونه بابا هم که برم با این وضتتعم   

 ...سکته می کنه

 گفتم: چرا خونه خودت نمی تونی بری؟

 ...شاهرخ: نکنه یادت رفته پدرومادرت خونه منن

 ..من: نه یادم نرفته.. اتفاقا چون اونجان بهتره بریم

ید منو اینجوری        شتتتاهرخ: شتتتهرزاد..   با پدرومادرت ن خواهن می کنم لجبازی نکن... 

 ...ببینن
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فرمان رو محکم تو دستتتم می فشتتردم.. گفتم: می دونم داری از رامبد ممایت می کنی..  

 ...وگرنه پدرومادر من باالخره همه چی رو می فهمن

.. نمی  شتتاهرخ: شتتهرزاد.. من از رامبد ممایت نمی کنم... نمی خوام پدرومادرت بترستتن

 ..خوام بدونن ما با چه ادمهایی روبرو بودیم.. به خاطر تو

 ..اروم گفتم: من همه چی رو بهشون می گم

شتتتاهرخ: اره بهشتتتون بگو.. ولی بزار یه خرده اوضتتتاع اروم بشتتته بعد.. اینجوری بدتر  

 ..پریشونشون می کنی

شتم...    شاهرخ منطقی بود... وی با این وجود به رامبد اعتماد ندا شه .. ولی  مرف    گفتم: با

 ..یه جای دیگه می برمت.. خونه رامبد نه

شتتاهرخ دیگه چیزی نگفت.. موبایلن رو برداشتتتم و به اممد زنگ زدم.. با دومین بوق  

 ..گوشی رو برداشت و گفت: جانم دکتر

یه لحظه جا خوردم.. چقدر دلم برای شتتنیدن صتتداش تنگ شتتده بود.. اممد... یکی از     

 ..ی من.. عین برادر بود برام.. گفت: الو.. اقای دکتربهترین همکالسی ها

 ..چقدر از این صداها دور بودم.. اروم گفتم: سالم اممد

 ..شاهرخ: وای به اممد زنگ نزن

جا رفتی یهو.. اون           مه؟..ک جایی تو دختر.. اصتتتال معلو مد: شتتتهرزاد... خودتی؟.. ک ام

شهرزاد.. می   شدیم؟..   مزخرفات چی بود تو موبایلت گفته بودی؟.. دونی چقدر نگرانت 

 ..همه سراغت رو می گرفتن.. مادروپدرت گفتن بگیم رفتی مسافرت.. الو شهرزاد

 بیکم رو قورت دادم و گفتم: بنفشه خوبه؟

اون لحظه مرفی پیدا نکردم.. اممد اروم گفت: اره خوبه.. نمی دونی.. همه اش گریه می        

ب        گه تقصتتتیر اون بود.. می گفت مرفاتو  نه.. می  اور نکرده... هرچی هم می پرستتتم  ک

 ..منظورش چیه جواب نمیده

 ..گفتم: اممد.. یه خواهن ازت دارم
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 گفت: چی؟

گفتم: میشتتته به بنفشتتته بگی مالم خوبه؟.. بهن بگو یه کاری دارم که باید برام بکنه...           

 باشه؟

 اممد: باشه.. تو االن کجایی؟

 ..من: دارم میام تهران

 اممد: با اقای دکتری؟

 ..میقی کشیدم و گفتم: اره با ایشونم.. اممد خواهن می کنم به کسی چیزی نگونفس ع

 ..اممد: خیالت تخت.. به بنفشه هم نمی گم.. منتظرتیم

 ..من: فعال

گوشتتی رو قطع کردم.. شتتاهرخ: منو می خواستتتی ببری پین اممد؟.. میگم نمی خوام     

 کسی بفهمه اونوقت تو می گی اممد؟

 ..د ندارم.. از کجا معلوم هنوز باهاشون دستن تو یه کاسه نباشهمن: من به رامبد اعتما

 ...شاهرخ: نیست... میشناسمن

هیچی نگفتم.. شتتتاهرخ نفس عمیقی کشتتتید و گفت: به رامبد اعتماد نداری... به من که          

 ..داری

 ..گفتم: چطور می تونی انقدر نسبت بهن گذشت داشته باشی

باید جوابی که کاری که کرد رو پس بده.. ولی   شاهرخ: درمورد تو گذشت ندارم.. رامبد  

 ..نه به من.. به تو.. به پدرومادرت

 گفتم: در مورد خودت چی؟

 ..شاهرخ اروم گفت: من برادرشم شهرزاد.. برادر بزرگترش

 ..گفتم: اون تو رو به برادری قبوک نداره... اینو می دونستی؟ امروز به خودم گفت

 ..شاهرخ: می دونم.. مهم نیست
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شتم که بقیه راه            شد.. دیگه مرفی نزدم و گذا ضعیف می  شت  شاهرخ کم کم دا صدای 

رو بخوابه.. االن براش خواب از هر چیزی براش بهتر بود.. داخل ماشین خیلی اروم بود..  

دستتتم روبه طرف پخن بردم و روشتتنن کردم.. صتتداشتتو تا اونجا که می تونستتتم کم   

اریک شن رو می شکافتیم و جلو می رفتیم.. پام    کردم تا شاهرخ رو اذیت نکنه.. هوای ت 

شتم.. انگار تهران دراوزه ورود       شار دادم.. مس ازادی از زندان رو دا شتر رو گاز ف رو بی

من به ازادی بود.. چراغهای عوارچ رو که دیدم نفس رامتی کشیدم.. یه سوناتای سفید     

ص    سبقت گرفت تازه یادم افتاد دنبالم بود... ا ین ال از یادم رفته بود.. وارد الرامبد که ازم 

عوارچ شدم.. رامبد عوارضن رو پرداخت کرد و به من اشاره کرد که ماک منم پرداخت  

کرده.. چیزی نگفتم..دنبالن راه افتادم.. تهران.. شتتتهر من.. واردش شتتتدم.. وجن به      

با ولع همه هوا رو م        تا هواش بهم بخوره..  گذاشتتتتم  باز کردم..  ی وجبن... پنجره رو 

 ...کشیدم به ریه ها... شهر الوده زیبای من... تا ماال انقدر دوستن نداشتم

.. دماغم رو باال کشیدم و به خودم   91دی ماه ساک   15به ساعت نگاه کردم.. هشت صبح    

تو ایینه جلوی ماشتتین شتتاهرخ نگاه کردم.. شتتالم رو روی ستترم مرتن کردم.. به خاطر   

شده بود و خون    شه اش خونی  شوفاژ پهن کردم هنوز     اینکه گو شستمن و روی  ه رامبد 

چروک بود.. لبخندی زدم.. جو شتتهر داشتتت روم انر می زاشتتت..انقدر از اینکه صتتورتم  

شد مرکت کردم...         سبز  شت.. چراغ  ساده بود مقید بودم که مد ندا اونقدر بی اراین و 

سوم رو   خیابان اوک رو رد کردم... خیابان دوم...به ادرس توی دستم نگاه کردم..  خیابان 

هم رد کرد.. و پیچیدم تو خیابون چهارم...اضتتتطراب داشتتتتم.. پای چ م به شتتتدت می       

لرزید.. خوشحاک بودم که ماشین شاهرخ کالج نداشت... وگرنه با اون طرز رانندگی چه      

افتکتتتامی به بار نمی اوردم... وارد یه کوچه فرعی شتتتدم... و جلوی یه ستتتاختمون نگه         

درستتت بود... اپاراتمان شتتاهرخ همینجا بود... یه ستتاختمون با نمای   ..75داشتتتم.. پالک 

ست مکل ما... وارد          شاهرخ طبقه هفتم بود.. در سفید.. هشت طبقه ... خونه  سفید.. کامال 

.. ماشین رو نگه داشتم و خاموش کردم..دستمو  7پارکینگ شدم و رفتم به جایگاه شماره 
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ه رو کشتتیدم بیرون.. مهره دوم پین روزبه بردم و از زیر صتتندلی کنارم پوستتت و مهر 

بود... باید فعال همون جا می موند... از ماشین پیاده شدم و به سمت اسانسور رفتم.. قلبم       

سینه ام می کوبید.. بعد از مدود سه هفته داشتم می رفتم پین پدر و مادرم...       محکم به 

گفتم: شتتهرزاد.. از چی می  دستتتام می لرزید.. به خودم تو ایینه استتانستتور نگاه کردم... 

با... پس چرا االن انقدر           با مامان و  ترستتتی؟.. مگه همن نمی خواستتتتی برگردی پین 

 مکطربی؟

 ..لحظه دیدار نزدیک است

 

 باز من دیوانه ام مستم

 باز می لرزد دلم دستم

 ..باز گویی در جهان دیگری هستم

شد و           7دکمه طبقه  سته  سور ب سان شار دادم.. در کشویی ا شروع کرد به باال رفتن..   رو ف

سانسور نگه داشت.. صدای زنی گفت طبقه هفتم..        اب دهنم رو به ارومی قورت دادم... ا

د ر کشتتتویی کنار رفت.. در رو باز کردم و با قدمهای لرزون به طرف در رفتم..لبم رو         

ست چ م گرفتم و و مالیدم..        ستم رو با د ستم به طرف زنگ نمی رفت..م  را گزیدم.. د

صابم..        دوب صدای زنگ در رفت رو اع شار دادم..  شیدم و اروم زنگ رو ف ار نفس عمیب ک

بیکتتتم بدجوری اذیتم می کرد.. قلبم بدجوری می زد.. از بس محکم می زد درد گرفته     

بود... چند دقیقه بعد در باز شتتد... مامان پشتتت در بود...دهنم باز موند... نفس کشتتیدن  

بود؟.. مامان فرشتتته من؟... چرا پای چشتتماش انقدر  یادم رفت.. این مامان خوشتتگل من 

قدر پریشتتتونه.. فکن چرا داره می لرزه..         قدر الغر شتتتده... چرا این ته؟ چرا ان گود رف

شکام             شروع کرده به لرزیدن.. ا صویرش  شده.. ت شک  چشماش... چرا چشماش پر از ا

فت... از ته که چکیدن خودم رو پرت کردم تو بیلن... صدای هب هب مامان تا اسمون ر  
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دک گریه می کرد و منو به خودش فشتتار می داد... صتتدای ضتتربان قلبن برام ارامبخن  

 ..ترین موسیقی دنیا بود... مامان میون هب هقن گفت: شهرزاد.... اخ.. شهرزاد

عین بچه ها تو بیلن گریه می کردم..ستترم به ستتینه اش فشتتار می دادم.. وای خدایا...   

شد.. صورتم      اینجا بهشت بود.. خود به  شت.. مامان منو از خودش جدا کرد و به م خیره 

 رو بین دستاش قاب کرد و گفت: اذیتت کردن؟

ستتترم رو تکون دادم... اشتتتکاش همینجوری می چکیدن.. گفت: پس چرا الغر شتتتدی      

 ..مادر؟.. چیزی نمی دادن بخوری؟

  بابا بود.. صورتنوای مامان.. به فکر غذای من بودی؟.. به پشت سر مامان نگاه کردم ..   

خیس خیس بود.. وای بابا.. من با تو چیکار کردم.. دست بابا که باز شد به طرفن پرواز    

کردم.. از گردنن اویزون شتتدم... وای.. من اینهمه اشتتک رو از کجا اوردم؟.. دستتت بابا 

رفت الی موهام... انگار از اخرین باری که موهام رو نوازش کرده هزار ستتاک می گذره..  

 ..قدر دلتنگن بودم..بابا اروم زمین گذاشتم و گفت: شهرزاد.. باباان

لبخندی بهن زدم.. ستترش روباال گرفت و گفت: فرشتتته جان.. شتتهرزاد هنوز صتتبحونه  

 ...نخورده ها

صال           شو پاک کرد و گفت: اره.. راس می گی.. ا شکا سریع ا کم گرفت.. مامان  دوباره بی

 ..لم.. چی می خوری؟مواسم نبود.. بیا عزیزدلم.. بیا خوشگ

ستترم رو به شتتونه بابا تکیه دادم.. مامان ستتریع رفت تو اشتت زخونه.. بابا دستتتن رو دور 

 کمرم ملقه کرد.. گفتم: می دونین چقدر دلم براتون تنگ شده بود؟

  ..بابا: اره می دونم

 ...بهن نگاه کردم.. گفت: بیشتر از اون دک ما تنگ شده بود

یدم.. بوی چ   نه      نفس عمیقی کشتتت پدرا یت و ارامن بود.. بوی  نلن برای من بوی امن

ها..بوی عاشتتتقانه پدرانه...تازه یادم افتاد که تو اپارتمان شتتتاهرخم.. به اطرافن نگاه                   

شتم..          شالم رو دراوردم و روی مبل گذا سمنی.. پالتو و  سفید و بنفن و یا کرد..ترکین 
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ه نه رفتیم.. مامان داشتتت بپوستتت رو هم گذاشتتتم کنار پالتوم..با بابا به ستتمت اشتت زخو 

ستتترعت میز صتتتبحانه رو اماده می کرد... اشتتت زخونه یه اتاق مستتتتطیلی بزرت بود.. با 

شنگ        شت.. چقدر خونه اش ق سفید... انگار این خونه روح زندگی دا کابینتهایی به رنگ 

ما اینجا بیرون نمی ریم.. زنگ می زدیم از             باز کرد و گفت:  مامان در یخچاک رو  بود.. 

 ..پری برامون می اوردن... شیر.. شیر نداریمسو

 ..بابا: من زنگ می زنم میارن

 ..اروم گفتم: من شیر نمی خوام مامان

 ..بابا: مگه میشه؟ االن میارن

شون          شون نگاه می کردم.. این مدت که از ستاده بودم و به دوتا سمت تلفن رفت..ای به 

شتم.. چی    شتم می فهمیدم چه زندگی دا شین     دور بودم و برگ شهرزاد... ب بودم..مامان: 

 ..دیگه عزیزم.. بشین

دوباره بیلن کردم.. اصال هر لحظه دوست داشتم بیلن کنم.. اروم زیر گوشن گفتم:       

 مامان.. منو می بخشی؟

 ..صدای مامان باز می لرزید: عزیزم.. اخه تو که کاری نکردی

 ..من: کلی مرف دارم مامان

 رسنه ای مامان.. اوک یه چیزی بخور بعد.. باشه؟مامان شونه هام رو گرفت و گفت: گ

تازه هم برامون              با: گفتم نون  با مان میز رو چیدم..  ما به کمک  ستتترم رو تکون دادم.. 

 ..بگیره

شبخت..           شده بودیم.. همون خانواده خو شستیم.. دوباره خانواده  شت میز غذاخوری ن پ

شون بودم..مامان یه لحظه       ش شم بودن.. دوباره پی ستم رو وک نمی کرد.. می  دوباره پی د

دونستتتم چقدر این مدت عذاب کشتتیدن ولی هی  کدوم دوستتت نداشتتتیم در اون مورد 

 ..مرفی بزنیم.. مهم االن بود.. االن که دوباره کنار هم جمع شده بودیم

 بابا: اقای دکتر کجاست؟
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 ..من: رفت خونه رامبد.. گفت.. گفتن.. فعال تنها بیام اینجا بهتره

 ..ی این مدت بهمون لطف داشتن.. خیلیمامان: خیل

با یاداوری شتتاهرخ موج از عشتتب تو قلبم جریان پیدا کرد.. قلبم گرم بود گرمتر شتتد..   

هی  کدوممون به گذر زمان اهمیت نمی دادیم.. ستتکوت رو نمیشتتکونیدم.. می دونستتتم  

مامان و بابا هم مکل من این ستتکوت رو دوستتت دارن.. ستتکوتی که توش فقط صتتدای     

بهامون رو بشتتنویم.. گرمای دستتتامون همه چی رو بهمون می گفتن...صتتدای زنگ در قل

هر سه مون رو از اون خلسه ارام شیرین دراورد.. بابا لبخندی زد و گفت: اوردن.. خانم..     

 چایی رو دم کن تا من برم تحویل بگیرم

به خوردم داده بود که داشتتتتم می ترکیدم.. لقمه پشتتتت لقمه..             می دونم  مامان انقدر 

دستتت اچه شتتده.. منم بودم همونجوری می شتتدم.. بعد از صتتبحانه رفتیم تو نشتتیمن.. به  

سمت مبل سفید نگاه کردم..در عین سادگی خیلی زیبا بود.. با میز چوب سفید و یاسمنی  

که یه گلدون زیبا روش بود.. رو مبل نشتتتستتتتم وبه بابا نگاه کردم.. باید همه چی رو                

م... ولی نمی دونستم باید از کجا شروع کنم.. کمی این پا و اون    براشون تعریف می کرد 

 ..پا کردم و اخر سر گفتم: من.. باید یه چیزایی بگم

بابا مرفم رو قطع کرد و گفت: شتتهرزاد.. می خوای یه خرده استتترامت کنی بعد؟.. می  

 ..دونم که این مدت خیلی سختی کشیدی

 ..دتر روشن بشه.. اجازه بدید بگمگفتم: بابا... بهتره این موضوع هر چه زو

بابا به مامان نگاهی انداخت و مامان هم ستتترش رو تکون داد.. هر دو منتظر بهم نگاه               

شتم و گفتم: هرچی که بود... تمام این ماجراها        شون گذا ست و مهره رو جلو کردن.. پو

 ...سر این پوست و مهره بود و نیروی عجین غرین من

فت: این همون پوستتتی نیستتت که عموی امیررضتتا برات   مامان وقتی پوستتت رو دید گ

 فرستاده بود؟

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: چرا خودشه
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 بابا: تو چه نیروی عجین غریبی داری؟

لبم رو با زبونم تر کردم و گفتم: این نقاشتتی ها رو می بینید.. یه افستتانه قدیمی محلیه..   

ین بیرون میاد... تو شتتتبی که ماه کامله..       این تیرتاس.. می گن دختر بارانه ولی از تو ات   

می بینید.. این دایره ستتفید ماه کامله و این هم اتیشتته... تیرتا نیروی عجیبی داره.. البته   

وقتی که بین ماه و اتین قرار بگیره این نیرو وارد بدنن میشتتته... اینا رو هم می بینید..      

 ..میان... بهشون می گن شوکا این ادما رو.. اینا ادمهایی هست که تو خسوف به دنیا

 ...بابا: شوکا؟.. شوکا به شمالی یعنی اهو

پوزخندی زدم و گفتم: درستتته.. چون شتتوکاها در برابر تیرتا درستتت مکل اهو در مقابل 

 ..شیرن.. فقط تا می تونن باید ازش فاصله بگیرن

 ..مامان: برای چی؟

 ..من: برای اینکه کشته نشن

 

 بود؟بابا: خوب.. منظورت چی 

با خودم فکر کردم واقعا چطوری باید بهشون بگم.. به خودم جرات دادم وگفتم: تیرتا...   

 ..منم

چشتتمای مامان و بابا گرد شتتد.. بابا: چی؟.. کی این اراجیف رو تو میزت کرده.. اینا فقط  

 یه افسانه اس.. داستانه.. تو باور کردی؟

هره تکون خورد.. مامان و بابا از  مهره رو روپوستتت گذاشتتتم و دستتتم رو تکون دادم.. م 

مرکت مهره جا خوردن.. دستتتتم رو بردم باالی مهره.. مهره باز تکون خورد.. بردم به       

چپ.. مهره به سمت چپ امد.. بردم راست.. به طرف راست اومد.. مامان با چشمای گرد  

 ..گفت: باور نکردنیه

 ..توهم زدمسرم رو تکون دادم و گفتم: خودمم بعکی وقتا فکر می کنم 

 بابا: خوب.. تو .. اینا رو از کجا فهمیدی؟
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من: با امیررضتتتا که رفته بودیم ریگ جن می گفت یه پیرزنی هستتتت که فاک می گیره           

ستم و          ست رو انداخت زیر د شن این پو ست از اب درمیاد.. وقتی رفتیم پی فالهاش در

نفهمیدم.. بهم گفت   مهره رو ریخت..خونه اش زیاد روشن نبود.. تکون مهره رو ندیدم و

یه موهبت بزرت دارم با یه درد بزرت.. گفت برم دنبالشتتتون.. اونوقت نفهمیدم چی می 

 ...گه... ولی االن فکر کنم فهمیدم

 ..بابا: موهبتت اینه که تیرتا باشی؟

ستترم رو تکون دادم و گفتم: نه... دردم اینه که تیرتا باشتتم.. دردم اینکه..مردمی باید از   

 ..رار کنن.. ابنکه جونشون با چشمای من گرفته بشهچشمای من ف

 مامان با تردید گفت: کسی هم...؟

 ..بابا سریع گفت: فرشته جان

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: اره

گاه کردن... اب دهنم رو قورت دادم و گفتم: اولین               باز بهم ن با دهن  با  با مان و  ما

 ..امیررضا بود

 ..ررضا سکته کردهبابا: نه.. اشتباه می کنی.. امی

شدید بود.. می دونین این    گفتم: علت مرگن قرار گرفتن در معرچ نیروی میناطیسی 

باالی دکل برق نرفته.. این نیروی           نیروی میناطیستتتی از کجا بود؟.. مطمئنا امیررضتتتا 

 ..میناطیسی نیرویی بود که من اون شن تو کویر از ماه و اتین گرفتم

 کرد به قدم زدن..اروم گفت: گفتی اولین امیررضا بود؟بابا از جاش بلند شد و شروع 

 ..سرم رو تکون داد.. بابا: یعنی ادمهای دیگه ای هم بودن

 ..لبم رو گزیدم و گفتم: دو نفر.. یا سه نفر دیگه.. مطمئن نیستم

بابا دستتتن رو تو موهاش فروبرد و پوفی کرد... مامان به پشتتتی مبل تکیه داد و گفت:   

 بعدش؟
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سینا خودزنی         گفتم: بع شدیم..  شتیم تهران.. متوجه چیزهای عجین و غریبی  شم برگ د

کرد.. امیررضتتا مدام خون دماغ می شتتد و درد عجیبی تو قفستته ستتینه اش امستتاس می 

 ...کرد... ادمهایی ما رو تعقین می کردن.. بعدشم که .. مرت امیررضا

 مامان: گفتی دردت تیرتا بودنته... موهبتت چیه؟

 ...م.. چیزیه که در مورد الله مرودشتی داشتم.. قبل از اون در مورد روزبهگفتم: موهیت

مامان و بابا هردو منتظر مرفای من بودن.. گفتم: اون روزی که مامان از مشتتتهد اومد              

یادتونه؟.. رفتم پین روزبه تا ستتتی دی نرم افزارم رو ازش بگیرم.. جلوی خونه شتتتون       

.. جلوی لباس پر خون بود.. می گفت خون دماغ  بودم که دیدم از استتانستتور اومد بیرون

 ..شده.. وقتی اتفاقی به پیرهنن دست زدم

نفس عمیقی کشتتتیدم.. انارام داشتتتت بهم نگاه می کردم.. لبخندی بهم زد.. ادامه دادم:        

وقتی به پیراهنن دست زدم امساس کردم یه چیزی مکل برق منو گرفت.. چشمام خود     

رد رو دیدم و بعد یهو چشمام باز شدن.. بعد .. خونها شروع  به خود بسته شد.. دوتا نور ز

به مرکت کردن و من تو اونا.. همه چی رو دیدم... روزبه خون دماغ نشتتتده بود.. دعوا          

 ..کرده بود

 مامان دستی تو موهاش کشید و گفت: اخه.. تو.. مطمئنی؟

امیررضا.. دست    سرم تکون دادم و گفتم: سر ماجرای الله هم اینجوری شدم.. بعد خون    

 ..اونا که بودم هم یه بار اینجوری شدم

بابا اروم گفت: برای همین رفتی خونه دکتر مرودشتتتی.. که یه جوری بهشتتون بگی قاتل  

 ..دخترشون کیه

که بهشتتتون بگم..        به این فکر می کردم  ستتترم رو تکون دادم و گفتم: اون لحظه فقط 

 ..باید بهتون می گفتم... متاسفم مطلعشون کنم.. ترسیدم شما نارامت بشین... ولی

سینه اش.. بابا              سبوندم به  سرم رو چ سرم رو تو بیلن گرفت.. ست و  ش شم ن مامان پی

 پیشونین رو خاروند و گفت: خوب اینایی که دزدیده بودنت.. کیا بودن؟
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سه دنباک      شف.. همون مردی که می گفت پلی اب دهنم رو قورت دادم و گفتم: برزین کا

 ..سپرونده امیررضا

 ..دهن مامان از تعجن باز موند.. گفت: راس می گی؟ ولی.. کارتن رو بهم نشون داد

گفتم: مامان.. اون صتتتدای من رو ستتتاخته بودن.. و رو موبایلم ضتتتبط کرده بودن که          

 گمراهتون کنن.. فکر می کنین جعل کردن یه کارت براشون کاری داشت؟

 ..بابا: باید ازش شکایت کنیم

 ...ام.. همین امروز ازشون شکایت کنمامان: اره.. مس

 ...زیرلن گفتم: الزم نیست بابا

 ..مامان: چرا الزمه

 ..گفتم: مامان... اون... اون مرده

مامان با تعجن نگام کرد.. سترم رو انداختم پایین و گفتم: مجبور شتدم.. برای اینکه...از    

 دستشون خالص بشم... باید.. این کار رو می کردم

ت... مامان: اشتتتکالی نداره عزیزم.. کار خوبی کردی.. اصتتتال خودت رو       بابا چیزی نگف   

 ..نارامت نکن

لبخند زدم.. مامان برای اینکه من نارامت نشتتتم چه چیزهایی هم می گفت.. اینکه جون            

 ...یه انسان رو گرفتم کجاش کار خوب بود؟.. هرچند اون پاشا باشه.. یا برزین

م.. اینکه به دکتر زنگ زدی... بهن گفتی رامبد می بابا: ماجرای تلفن کردنت رو فهمیدی   

 ...دونه.. و بعد دکتر اومد دنبالت

تو برزخ گیر کردم.. نمی دونستتتم باید رامبد رو بگم یا نه... با بد شتتدن رامبد ناخوداگاه  

ذهنیت مامان و بابا هم نسبت به شاهرخ عوچ می شد.. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: به      

شما تعریف کردم.. رامبدم تو پرونده   رامبد گفته بودم هم ه چی رو.. همه اینایی که برای 

 ...نوشته بود.. گویا وارد مطن میشن پرونده ام رو می دزدن



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

526 

 

از اینکه این دروغ رو به مامان و بابا گفتم از خودم متنفر شتتتدم.. ولی مجبور بودم.. بابا:          

 خوب بعد از فرارت.. چرا موندی؟

سم     گفتم: برای اینکه پوست و  مهره رو به دست بیارم.. تا مهره ها رو نابود نکنم این طل

 ..همچنان می مونه

 مامان: مهره ها؟.. این که همن یه دونه اس

گفتم: مهره دوم رو تو خونه خودمون پیدا کردم.. وقتی اومده بودن خونه مون و همه چی  

 ..رو ریخته بودن به هم... دادم روزبه برام نگه داره

 ..چطوری باید نابودشون کنی؟ مامان: خوب..

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: نمی دونم

 بابا هنوز تو فکر بود.. مامان: یعنی روش خاصی داره؟

 ..من: انارام گفت وقتی به دستشون بیارم خودم می فهمم... ولی.. تا ماال چیزی نفهمیدم

 بابا متفکرانه گفت: انارام کیه؟

 ..نگهبانمصورتم رو خاریدم و گفتم: فرشته 

 مامان با تعجن گفت: کی؟

 ...من: فرشته نگهبانم.. همون فرشته ای که جلوی هر انسانه

بابا دستن رو تو موهاش فرو برد و گفت: بسه دیگه.. گیج شدم..تیرتا.. پوست.. نیروی      

 ..عجیبت... االنم که می گی فرشته نگهبان... واقعا سرم داره می ترکه

که شهرزاد برگشته.. ما هم که اینجا کاری نداریم.. برگردیم    مامان: مسام.. می گم االن  

 ..خونه خودمون

 ...من: نه... نباید برگردیم.. اونا هنوز دنبالمن

 ..بابا: من ازشون شکایت می کنم

من: نه.. شکایت راه به جایی نمی بره.. مدرکی نداریم.. چی بگیم؟.. اونا می زنن زیرش..  

 رین راههاز بین برده پوست و مهره بهت



                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

527 

 

 ..مامان: خوب اخه تو که می گی نمی دونی چطوری از بین می برنن

 سرم رو تکون دادم... بابا: شهرزاد.. من یه سواک دارم

 ...من: بفرمایید بابا

 ..بابا: چرا بعد از اینکه فرار کردی نیومدی خونه؟

  برش نمی گفتم: باید پوستتتت و مهره رو به دستتتت می اوردم.. هنوز پین اونا بود... اگه

 ..داشتم.. فرار کردنم صفرم نمی ارزید

 مامان: یعنی تو دوباره برگشتی پیششون؟

نا              نه اینکه برگردم.. شتتتاهرخ چندتا ادم عجیر کرد او جا کردم و گفتم:  به  جا  خودمو 

 ..برامون اوردنن

 چشمای بابا ریز شد و اروم گفت: شاهرخ؟

 ..بی هوا گفتم: اره دیگه.. شا

 ..اد چه سوتی دادم.. خودم رو جمع کردم و گفتم: اقای دکتر.. یعنیتازه دوزاریم افت

بابا چیزی نگفت.. از چشتتماش خجالت می کشتتیدم.. بابا هنوز کالفه بود..بعد گفت: ماال   

 می خوای چیکار کنی؟

گفتم: مهره دوم پین روزبه.. باید بیارمن اینجا.. ولی می ترسم..راستن.. می ترسم به    

فشه.. یا هر کس دیگه ای..که برام بیارتن ..بعد اونا سر برسن گیرش  روزبه بگم یا به بن

 ..بندازن.. هنوز رئدیسشون دنباک منه..نمی دونم باید چیکار بکنم

 ..بابا لبخندی زد و گفت: اما من می دونم

 من: می دونید؟

نه...  وبابا: اره.. زنگ بزن به بنفشه بگو بره خونه ما... به روزبهم زنگ بزن.. منم می رم خ 

فکر نکنم تعدادشتتتون زیاد باشتتته... میریم یکیمون مهره رو می گیره.. بعد ستتته تامون  

همزمان از خونه میایم بیرون و به ستتته مستتتیر مختلف می ریم.. اونا امتمالن زیاده که          

 ..مسیر اشتباه رو انتخاب کنن
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شه عالی بود.. از تلفن خونه به بنف  نگ زدم..  شه ز خندیدم.. بابا راس می گفت.. این یه نق

 ..وقتی گوشی رو برداشت شروع کرد به گریه کردن..دلم برای صداش تنگ شده بود

بنفشه: باور شهرزاد.. وقتی ماشینتو تو پارکینگ دیدم .. دیدم کیفت.. کتابات اون توئه...    

 ..دنیا رو سرم اوار شد

 ..خندیدم و گفتم: من که گم نشده بودم

ت بهن زنگ زدی... انقدر خوشتتحاک شتتدم که نگو..   بنفشتته: اره می دونم اممد بهم گف

 خوب بگو... کارت چیه؟

 من: بنفشه.. می تونی االن بیای خونه مون؟

 بنفشه: تو االن خونه تونی؟

 من: نه... ولی تو بیا خونه مون.. بهت می گم باشه؟

 .بنفشه: باشه.. االن راه می افتم

 ...روزبه: الوبا بنفشه خدامافظی کردم و شماره روزبه رو گرفتم.

 ...من: سالم روزبه

 روزبه: شهرزاد.. تویی؟ سالم دختر.. کجا رفتی یهو؟

 خندیدم و گفت: چطور؟ دلت تنگ شده بود؟

شه میره       سط امتحانات پا می شده بود.. اخه دختر عاقل ادم و روزبه: معلومه که دلم تنگ 

 مسافرت؟

ودم..  ه فکر درس و دانشگاه نب فهمیدم مامان و بابا گفتن رفتم مسافرت... راستن اصال ب   

 ..گفتم: یهو پین اومد.. خوب خودت خوبی؟ فریاک جون.. اقای وامدی.. روجا

 ..روزبه: همه خوبن.. خوب

های بی خودی نبود... گفتم:        عارف و مرف قت برای ت ستتتریع مرفن رو قطع کردم.. و

 روزبه.. اون مهره که بهت دادم یادته؟

 روزبه: اره.. چطور؟ می خواین؟
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 ن: اره می خوامن.. دم دستته؟م

  ..روزبه: اره

 من: خوب.. ببین بابا داره میاد خونه.. میشه بهن بدی؟

  ...روزبه: تو که اون سری گفتی اگه دوتا بشه.. هنوز که دوتا نشده

پوفی کردم... االن باید برای روزبه معادله دو مجهولی مل می کردم... گفتم: اشتتتکالی           

 ..ا... راستی روزبهنداره.. بابا میاد اونج

 ..روزبه: بله؟

 ..من: هیچی.. هیچی.. بابا میاد اونجا با خودت صحبت می کنه

 روزبه: اتفاقی افتاده؟

 ..من: نه.. همه چی خوبه.. فعال تا بعد

 ..روزبه: خدامافظ

شد.. قلبم                شاهرخ از خونه خارج  شین  سوئی  ما سرجاش... بابا با  شتم  شی رو گذا گو

به هیچی              محکم می ت ید.. این  چند وقته انقدر اتفاقهای جورواجور افتاده بود که دیگه 

شه... تو دلم          شم که مامان نگران ن شته با سعی می کردم رفتار عادی دا شتم...  اعتماد ندا

 ..همن می کردم که نقشه بابا بگیره

گوشی مامان رو برداشتم و رفتم تو اتاق... مامان داشت مقدمات ناهار رو اماده می کرد..     

بابا هم رفته بود خونه.. نمی دونستتتتم هنوز دارن خطمون رو کنترک می کنن یا نه... به         

  ..شماره شاهرخ زنگ زدم.. بعد از چند تا بوق صدای ضعیفن تو گوشی پیچید

 ..شاهرخ: بفرمایید

 من: سالم.. بیدارت کردم؟

سیدی؟..      شحالی گرفت و گفت: نه.. بیدار بودم.. رامت ر همه چی  صداش رگه ای از خو

 ..خوبه

 لبخندی زدم و گفتم: اره.. همه چی روبراهه.. تو چطوری؟ پات بهتره؟
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 ..شاهرخ: اره.. خوبه.. بهترم میشه... االن نگار برام یه کیسه خون اورد

 لبخندم ماسید.. پرسیدم: نگار اونجاست؟

 ..شاهرخ: اره.. داره اش زی می کنه

ش زی می کرد؟.. من باید اتین مسادت بی مسابی تو دلم زبانه کشید.. چ      را نگار باید ا

اونجا بودم.. من باید ازش پرستتتاری می کردم.. من باید براش غذا می پختم.. من.. من..  

 ..من... گفتم: اها.. که اینطور

 ..شاهرخ: ماک خودت چطوره؟

 ..من: خوب.. تو خوب باشی منم خوبم

ه  . از فکر اینکه نگار اونجا باش دروغ می گفتم.. تمام ماک خوبی که داشتم زایل شده بود.  

 ..می خواستم بمیرم... گفتم: من فکر می کنم به زودی برگردیم خونه

 شاهرخ:خونه؟

 ..من: اره دیگه... نمیشه که تا ابد اینجا زندگی کینم

 ..شاهرخ: نه.. ولی به نظرت بهتر نیست

 ..سریع گفتم: نه ..بهتر نیست

 ..ه خودمون تنگ شده.. برای اتاقمنفس عمیقی کشیدم و گفتم: دلم برای خون

 ..شاهرخ: درسته.. باشه.. هرجور خودت صالح می دونی

 ..اروم گفتم: دلم برای تو هم تنگ شده

 ..شاهرخ با صدای ارومی گفت: همن هفت هشت ساعته که از این گرت پیر دور شدی

و راز تشتتتبیهن خنده ام گرفت.. گفتم: متی یه ستتتاعتم طاقت دوری از این گرت پیر       

 ..ندارم

 ..شاهرخ: باشه.. هر وقت دلت خواست بیا این گرت پیر رو ببین

 ..با صدای عاشقتری گفتم: من عاشب این گرت پیرم
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خندید...از صدای خنده اش انقدر خوشحاک شدم که تمام مسادتم نسبت به نگار از بین       

 رفت.. گفت: خوب..کی میای؟

شتم این بود که     ست ندا دوباره پام رو بزارم خونه رامبد..از اونجا  االن دقیقا چیزی که دو

 ..متنفر بودم.. گفتم: به زودی

 ...شاهرخ: منتظرتم

 ..من: تا بعد

 ..شاهرخ: موارن خودت باش

گوشتتی رو قطع کردم و به اطراف اتاق نگاه کردم.. یه اتاق کار بود.. با میز تحریر فندقی  

از اتاق خارج شتتتدم.. به طرف در    و یه کتابخونه پر از کتابهای مختلف.. لبخندی زدم و        

سرمه ای        ساده  ستادم و نگاه کردم.. ست  دوم رفتم و بازش کردم.. اتاق خودش بود.. ای

صفه                شتم.. ن شه ادکلنن رو بردا شی سفیدش رفتم..  ساده  سمت میز اراین  شت..به  دا

بود.. به نوشتتتته ورستتتاچه روش نگاه کردم.. به ارومی تکونن دادم و به مبابهایی که از  

ین می رفت نگاه کردم.. درش رو باز کردم و بو کشتتتیدم.. عطر ورستتتاچه.. چه بویی         ب

داشت.. لبم رو گزیدم و خندیدم..گردنم رو باال گرفتم و کمی از عطر زدم به خودم.. بعد 

شلوار      سمت کمدش رفتم و درش رو باز کردم.. پر از لباس بود.. یه کمد پر از کت و  به 

واس و به ترتین رنگی از روشتتن به تیره چیده شتتده بود...   و پیراهن و کراوات.. با وستت

معلوم بود چقدر به نظم لباساش اهمیت میده.. برعکس من که لباسام یک در میون بود..  

کمد دوم رو باز کردم.. لباستتهای استت ورتن.. تیشتترت شتتکالتین.. همونی که تو عکس  

 د.. داری چی کار می کنی؟لپ تاپن پوشیده بود.. صدای مامان منو از جا پروند: شهرزا

 ..سریع در کمد رو بستم و گفتم: هیچی.. فقط نیگا می کردم

بار بیشتتتتر                    جاییم.. دو ته اس این یه هف ما نزدیک  گام کرد و گفت:  مان چپ چپ نی ما

نیومدیم تو این اتاق اونوقت تو از راه رسیده اومدی در کمد ها رو باز کردی داری توشو    

  ..نیگا می کنی؟
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 ..گفتم: خوب دست نزدم کهخندیدم و 

 ..مامان: زشته عزیزم.. شاید سر بریده داشته باشه

 ...از مامان اویزون شدم و گفتم: چشم مامان عزیزمممم

  ...مامان بو کشید و با چشم غره بهم گفت: ادکلنشم که زدی

خندیدم و گفتم: بابا یه پیس که این مرفا رو نداره.. بهشتتتون می گم خوب.. یه پیس رو 

 ..بخشه می

 ..مامان با محبت نگام کرد.. گفت: پاشو بریم.. خوب نیست اینجا بمونیم

وای مامان.. تو چه می دونی.. من دوستتت دارم تا اخر عمرم اینجا بمونم.. نمی تونم وقتی  

شتتاهرخ اینجا نیستتت دک از اینجا بکنم.. به ستتختی از اتاق رفتم بیرون.. مامان مشتتیوک   

 رام راهر شد.. تو دلم گفتم: چی شده؟درست کردن غذا بود که انا

 ..انارام: پوست و مهره و از اینجا ببر

 من: چی؟.. چی شده؟

 ..انارام: اتفاقهای خوبی پین نمیاد... مهره و پوست رو از اینجا خارج کن... همین االن

 مکطرب گفتم: کجا ببرم؟

 ..هر جا می بری ببرمانارام در مالی که ناپدید می شد گفت: از اینجا خارج کن.. االن.. 

ستتریع از اشتت زخونه خارج بیرون دویدم و پالتو رو از رو مبل برداشتتتم.. مامان با نگرانی  

 پرسید: شهرزاد.. چی شده؟ چرا داری همچین می کنی؟

 ..شالم رو انداختم رو سرم و گفتم: طوری نیست مامان.. االن بر می گردم

 مامان: اخه بگو چی شده؟ داری نگرانم می کنی

پوستتت و مهره رو برداشتتتم و گفتم: طوری نشتتده مامان جان.. من اینا رو ببرم بیرون و   

 ..زود برمی گردم

 مامان: کجا می خوای ببری؟
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صورتن رو     سواک میکرد..  س وای مامان چقدر  یدم و گفتم: من دو دقیقه بعد برمی ب.و.

 ..گردم.. اصال نگران نباش

.. مامان نگران داشت نگام می کرد.. اسانسور  کفشام رو پوشیدم و دکمه اسانسور رو زدم

اومد.. درشتتتو باز کردم و پریدم توش و دکمه پارکینگ رو زدم.. قلبم تند تند می زد...           

انارام دروغ نمی گفت.. چه اتفاقی پین اومده بود؟.. نکنه ردمون رو زده باشتتن؟.. هینی  

باشتتتن تو خ            ته  نه ریخ به؟.. نک مالن خو با  با یدم تو    گفتم.. یعنی االن  نه مون..رستتت و

 ..پارکینگ.. تو پارکینگ بی هدف دور خودم می چرخیدم.. االن باید چیکار می کردم

 ..تو دلم گفتم: انارام.. انارام چیکار کنم؟ گیج شدم

 ..انارام: شهرزاد.. بدو ته کوچه.. اونجا یه زمین قدیمی هست... بدو

رفته بود ولی بهن اهمیت    ستتتریع به طرف ه کوچه دویدم.. پهلوی چ م بدجوری درد گ    

ساخت و        سه  نمی دادم.. رسیدم ته کوچه.. یه زمین بود.. انگار که خرابن کرده باشن وا

 ..ساز..واردش شدم.. هی  کس نبود.. یه زمین بزرت بود.. گفتم: خوب چیکار کنم

انارام راهر شتتد و به دستتت به ته زمین اشتتاره کرد.. ستتریع رفتم به اخر زمین و گفتم:   

 کنم.. اینجا چالشون کنم؟چیکار 

 ..انارام: نه... اینجا یه چاهه... بندازشون تو چاه

 با چشمای گرد به انارام نگاه کردم و گفتم: چیکارشون کنم؟

 ..انارام: بندازشون تو چاه

گفتم: دیوونه شدی؟.. بندازمشون تو چاه که نمی تونم درشون بیارم.. من باید نابودشون  

 ..کنم

 ..و گفت: شوار... پوست و مهره نباید نابود بشن.. االن نه انارام نگاهم کرد

 گفتم: چرا؟

انارام چشماشو بست و بعد به ارامی باز کرد.. گفت: چون االن مهره دست اوناس... مهره  

 ..رو نابود کنی مهره دوم دوتا می شه.. اینجوری همه زمماتت به هدر میره.. می فهمی
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ی بود؟ بابا؟.. روزبه؟ بنفشه؟ به پوست و مهره ای که دهنم باز موند... مهره دوم دست ک

 ..دستم بود نگاه کردم.. انارام: بندازشون تو چاه

یام               عدا م چالشتتتون می کنم... ب جا  نه.. زمین رو االن می کنم و این چاه  نه.. تو  گفتم: 

 ..سراغشون

شدم.. ولی چه کندنی.          شیوک کندن  ستام م شتم رو زمین و با د ست و مهره رو گذا .  .پو

زمین یخ زده بود.. به اطرافم نگاه کردم.. یه بیل اون طرف افتاده بود.. ستتریع به طرفن  

رفتم و برش داشتم.. محکم رو زمین فشار می دادم ولی مگه کنده می شد.. تو این هوای  

ستترد.. دستتتام یخ زده بودن.. با مرص بیل رو به ستتمتی پرت کردم.. انارام دوباره راهر 

شوار ل    جبازی نکن... کی به مرف من گوش دادی و بد دیدی؟.. این کار رو شد و گفت: 

 ..بکن.. پوست و مهره رو بنداز تو چاه

ستم از بین ببرم تا         شون.. می خوا ستم از بین ببرم ست و مهره نگاه کردم.. می خوا به پو

تمام این ماجراها تموم بشتتته..اگه پوستتتت و مهره از بین می رفت دیگه هی  کاری نمی         

بکنن.. متی اگه منو می کشتن یه تیرتای دیگه زاده می شد.. و تیرتاهای دیگه..   تونستن  

 ..انارام: شوار... زود باش... شک نکن

اب دهنم رو قورت دادم و گفتم: انارام .. تا کی؟.. تا کی باید جون یه عده با نیروی من          

 ..گرفته بشه

.. این چیزیه که خداوند مقدر انارام: اینو چند بار پرستتیدی و من جواب دادم این تقدیره

 .کرده

 ..گفتم: من نمی خوام.. انارام

یه چیزی می دونه که تو رو             نارام: اینقدر نمی خوام نگو... این مکمت خداونده.. متما  ا

 ..انتخاب کرده.. شوار.. بندازشون تو چاه

 ..رفتم نزدیک چاه... انارام: قراره این چاه رو پر کنن..بندازشون اون تو
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و گزیدم.. اوک پوست رو و بعد مهره رو انداختم تو چاه.. نشستم لبه چاه..فکر نمی      لبم ر

کردم اینجوری تموم بشتته.. االن مهره دوم کامال بی ارزش بود.. از بین بردن یا نبردنن  

سمت خونه رفتم.. همه     شدم و با قدمهای اروم به  هی  فرقی نمی کرد.. اروم از جام بلند 

وم تموم.. از اینجا به بعد باید موارن چشتتمام می بودم.. چند نفر  چی تموم شتتده بود.. تم

دیگه باید مکل امیررضا می شدن؟ مکل پاشا؟.. نفس عمیقی کشیدم و وارد البی ساختمون  

 شدم... نگهبان با دیدن من گفت: با کی کار داشتید خانم؟

 ..شالم رو مرتن کردم و گفتم: با وامد طبقه هفتم.. دکتر کبیری

 ..ن: بله.. بفرماییدنگهبا

تا خواستتتم دکمه استتانستتور رو بزنم دیدم استتانستتور طبقه هفته.. پس یکی اومده بود..    

 برگشتم به نگهبان گفتم: ببخشید اقا... قبل از کسی هم رفت وامد اقای کبیری؟

 ..نگهبان: نه من چیزی ندیدم.. متما از پارکینگ رفتن

جوری شتتتور می زد.. همه اش فکر می تشتتتکر کردم و برگشتتتتم..دکمه رو زدم..دلم بد

کردم یه اتفاقی افتاده.. ستتوار استتانستتور شتتدم و رفتم طبقه باال.. از استتانستتور که بیرون   

اومدم دیدم در وامد بازه..اب دهنم خشتتک شتتده بود.. برگشتتتم به در استتانستتور نگاه   

کار می کردم؟..                ید چی با یدم..  تاده بود.. لبم رو گز فاقی اف یه ات ما  برمی کردم.. مت

گشتتتتم؟... ولی مامان... مامان تو خونه بود.. لعنت به من.. چرا مامان رو با خودم نبردم             

شاید مامان         شن؟..  صال از کجا معلوم اومده با شتم.. ا بیرون.. لعنت به من.. نباید برمی گ

خودش در رو باز گذاشته.. اره ... مامان خودش در رو باز گذاشته که برگشتم پشت در      

 ..سمت در رفتم و مامان رو صدا زدم: مامان... مامان نمونم.. به

صتتتدایی نیومد.. عجین بود.. وارد خونه شتتتدم.. قلبم محکم می زد.. دوباره صتتتدا زدم:       

 ...مامان

مطمئن بودم اتفاقی افتاده..خونه خیلی اروم بود.. خیلی اروم... مامان نبود.. صدایی از اتاق  

رفتم صدای بسته شدن در رو شنیدم و باعخ شد       کار شاهرخ اومد.. تا به سمت در اتاق   
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برگردم.. چشتتمام گرد شتتد.. دهنم باز موند... وای خدایا.. خوب شتتد پوستتت و مهره رو 

بردم وگرنه دنیا همینجا برام به اخر می رستتتید.. اردوان اینجا بود.. لبخندی زد و گفت:           

 انتظار نداشتی نه؟

 کجاست عوضی؟ اب دهنم رو به سختی قورت دادم و گفتم: مادر

با دستتتن به در اشتتاره کرد.. با مرص گفتم: فقط اگه یه مو از ستترش کم بشتته من می  

 ..دونم و تو

 صدای خنده اردوان تو خونه پیچید و گفت: مکال چیکار می کنی؟

 ...تو دلم گفتم: هیچی.. ارزو به دلت می زارم عوضی.. به دلت گذاشتم

دهنم بود.. مامان و بنفشه رو زمین به مالت سجده در اتاق رو باز کردم رفتم تو.. دلم تو 

شانه            سرشون ن سمت  سرشون .. یکی با تفنگ به  بودن.. دوتا مرد قوی هیکل هم باالی 

گرفته بود.. لرزش بدن مامان رو می دیدم.. با عصتتتبانیت داد زدم: چیکارشتتتون داری             

 ..عوضی

.. گفت: اینا کی ان  با عجله به ستتتمت مامان رفت و بیلن کردم.. داشتتتت گریه می کرد   

 شهرزاد؟

 ..پشتن رو مالیدم و گفتم: هیشکی مامان.. تموم میشه

 ..بنفشه با بیض گفت: شهرزاد

متوجهن شتتتد..دستتتت چ م رو از دورگردن مامان باز کردم و دور گردنن ملقه زدم..  

صال نفهمیدم دارن تعقیبم می کنن.. یهو تو پارکینگ گیرم      شه با گریه گفت: به خدا ا بنف

 ...داختنان

 ..من: اشکالی نداره

 ...بنفشه: مهره رو هم ازم گرفتن
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پوزخندی زدم.. من هنوز ببر با دندون بودم.. شیر بیشه... بدبختها... شیر همیشه از همه     

شکالی نداره.. هی  کاری نمی تونن        سی ندارین.. گفتم: ا شان تون یه قدم جلوتره... هی  

 ..بکنن

و به طرف برگردوندم.. مهر رو بین انگشتتت اشتتاره و  اردوان به ستتمت ما اومد.. ستترم ر

شستن گرفته بود.. پوزخندی زد.. نه نباید نشون می دادم که پوست و مهره رو انداختم  

تو چاه.. اون مهره یه چیز کامال بی ارزش بود.. اال تنها چیز باارزش اینجا جون مامان و           

باارزش جون اونا           به خاطر یه چیز  رو به خطر می نداختم.. اردوان:    بنفشتتته بود.. نباید 

 پوست و مهره کجاست؟

 من: مسلما اینجا نیست... فکر می کنی انقدر اممقم که با خودم همه جا ببرمن؟

 ..اردوان: پس کجاست؟

 ..پوزخندی زدم و گفتم: خیلی زرنگی.. به یه شرط جاشو بهت می گم

شرط بزاری... لن وا نکنی یک   ستی که برام  ی از این خانوما... ترجیحا  اردوان: در مدی نی

 ...مادرت.. میره اون دنیا

شه ازاد           شرط اینکه مادرم و بنف ست.. من باهاتون میام.. به  سخت نی شرطم زیاد  گفتم: 

 بشن.. مهم منم دیگه نه؟

 اردوان پوزخندی زد و گفت: پوست و مهره کجاست؟

 ..گفتم: گفتم که اینجا نیست.. بیرونه

سمن چی بود؟       اردوان قهقهه ای زد و گفت: شته ناجیت... ا شتی پین اون فر نکنه گذا

 شاهرخ؟ اره؟

من: نه.. پین اون نیستتتت.. اممب نیستتتتم که بزارمن پین اون.. چون می دونم اولین     

 ..نفری که می رید سراغن اونه

  ...اردوان بهم زک زد.. گفتم: من باهاتون میام
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سرش رو تکون داد و از جلوی در کنار رفت... م  سبید و گفت:     اردوان  سریع منو چ امان 

 نرو شهرزاد.. کجا می خوای بری؟ نرو باهاشون

  ..یدم و گفتم: همه چی درست میشه مامان .. به زودیب.و.سصورتشو و بعد سرشو 

 ..به طرف بنفشه برگشتم و گفتم: موارن مامانم باش

 ..سرش رو تکون داد و گفت: باشه... متما.. نگران نباش

اشتتاره کردم.. بنفشتته اب دهنن رو قورت داد.. ستتریع از جام بلند   با چشتتمام به بیرون

شدم و با اردوان رفتم بیرون.. یکی از اون دوتا مرد هم همراه ما بیرون اومد.. گفتم: مگه 

 ..قرار نبود مامان و بنفشه ازاد بشن

 ..اردوان: اوک پوست و مهره

 پوفی کردم... االن چطوری باید یکی رو خبر می کردیم؟

 ..دوان در رو بست و سوار اسانسور شدیم.. انارام راهر شد.. گفتم: انارام.. مامانمار

 ..لبخندی زد و گفت: دست کم نگیرش.. فرشته نگهبانن هست.. مواربشه

 نفس رامتی کشیدم.. راس می گفت.. گفتم: از دست اینا چطور خالص بشم؟

 ..انارام: نگران نباش.. کمک می رسه

دم رو به خدا ستتت ردم.. در استتتانستتتور رو باز کردیم و رفتیم تو     و بعد محو شتتتد... خو 

 ..پارکینگ.. گفتم: زیاد دور نیست.. همین وراس.. الزم نیست با ماشین بریم

 اردوان چشماشو ریز کرد و گفت: کجا بردین؟

 ..من: انتهای همین کوچه

 ..اردوان: راه بیفت

 ..بعد رو به مرد گفت: تو ماشین رو بیار

شد... ککافت... همون اک نود بود... پس       چشمم به اک  سوارش  شکی افتاد که مرد  نود زر

اینا بودن که همیشتتته منو تعقین می کردن.. از پارکینگ اومدیم بیرون.. مدام اینور و           

اونور رو نگاه می کردم بلکه کستتتی رو ببینم ولی اونوقت رهر کستتتی تو کوچه نبود.. یه 
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مساس کردم کسی تکون خورد.. نتونستم خوب     لحظه اونور کوچه پشت یکی از درختا ا 

ببینمن.. با وجود اردوان هم نمی تونستم زیاد نگاه کنم.. ممکن بود شک کنه... تصمیمم  

به اردوان گفتم:          فت..  فت... اگر می گر تاریکی.. اگر می گر یه تیر بود تو  رو گرفتم.. 

 ...انتهای همین کوچه یه خرابه هست.. باید بریم اونجا

 ..لم داد و گفت: برو ببینماردوان ه

 ..مرد پشت سر ما از پارکینگ بیرون اومد

خدا خدا می کردم ستترعتمون زیاد نباشتته... خن االن می رستتیدیم اونجا.. باید چی می   

 گفتم؟.. می گفتم انداختم تو چاه؟

 رسیدیم به اون خرابه... اردوان: خوب کجاست؟

 ..جابه ته خرابه اشاره کردم و گفتم: انداختمن اون

 اردوان چشماشو ریز کرد و گفت: تو کی اومدی اینجا؟

 ..من: صبح

 اردوان پوزخندی زد و به طرف ته خرابه رفتیم.. اردوان: چالن کردی؟

 ..من: نه... انداختمن تو چاه

 اردوان با چشمهای خشمگین نگام کرد و داد کشید: کجا؟

شد و گفت: خوب.. فکر می   ناخوداگاه دست راستمو س ر خودم کردم.. اردوان یهو اروم   

 کنم داشتی باهام شوخی می کردی دیگه... ماال واقعا بگو کجاست؟

 ...گفتم: واقعا اونجاست.. انداختمن اون تو

 اردوان محکم منو گرفت و تو چشمام نگاه کرد.. شمرده گفت: جدی این کار رو کردی؟

ه.. دستتتتم رو زمین  ستتترم رو با ترس تکون دادم.. اردوان منو محکم پرت کرد کنار چا   

کشتتیده شتتد و زخم شتتد... اردوان: خیلی خوب.. االن همونجوری که انداختین اون تو   

 ..خودتم میری میارین

 فکر کردم اشتباه شنیدم.. گفتم: چی؟ برم تو چاه؟
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 ..اردوان سرش رو تکون داد و گفت: اوهوم

 م بیرون؟من: دیوونه شدی؟ چطور برم اون تو... اصال گیریم رفتم.. چطوری بیا

 ...اردوان نگاهی به مرد انداخت و گفت: برو اون طناب رو از پشت ماشین بیار

مرد رفت.. عصتتتبانی گفتم: من هی  جا نمی رم... کور خوندی.. اگه می خواستتتتم اونا رو 

 ..بدم بهت که تو چاه نمی نداختمشون

رام  ستتت رو باردوان با عصتتبانیت به طرفم اومد و گفت: با زبون خوش میری پایین و پو

 ..وگرنه یکی از اون خانم خوشگالیی که اون باالس رو می دم برات بفرستن پایین

اب دهنم رو قورت دادم و گفتم: چه نفعی به ماک تو داره؟ هان؟ تو که شتتوکا نیستتتی..   

 چه فرقی به مالت داره من باشم یا نباشم؟

دختر کوچولو... تیرتا  اردوان خندید و گفت: تو هیچی تو اون میز کوچیکت جا نمی شتته 

شوکا اونجا جمع کردم؟ فکر       ستی.. می دونی من چندتا  شه باز یه میز فندقی ه هم که با

کردی تمام شتتتوکاهایی که دیدی همون چند نفر بودن؟ تو هی  می دونی رهبر یه گروه  

بودن یعنی چی؟ قلبه یه گروه بزرت از ادما بودن یعنی چی؟ نه.. از کجا باید تو اون میز 

دقیت جمع بشه... امیررضا رو که به اون روز انداختی شستم خبردار شد خودتی ولی با     فن

اینحاک گذاشتم یه خرده دور خودت بچرخی... می دونی موش کوچولو.. وقتن که رسید 

ستم امتحانت کنم ببینم انقدر جربزه داری        سراغت... می خوا شا رو فرستادم  برزین و پا

سایه اومد بی نظیر       که از خودت محافظت کنی دیدم  شا و برزین و  سر پا اره... بالیی که 

بود...پاشتتا رو که ندیدم ولی ستتایه و برزین..واو.. بی نظیر... البته ککیف کاری داشتتتی..    

هنوز بلد نیستی از نیروی خودت درست و تمیز استفاده کنی.. ولی با قدرت استفاده می      

افتاده بود... متی گلشتتتن هم در امان    کنی... باید بودی و می دیدی برزین به چه روزی      

  ..نبود

 ...من: چرا چرند می گی؟.. گلشن که شوکا نبود
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شتباه        شه؟ ا شوکاها می  اردوان خندید و گفت: فکر می کنی نیروی تو فقط باعخ مرت 

نکن عزیز من.. نفرت و خشتتم عمیب تو نستتبت به گلشتتن باعخ شتتده نیروت روش انر  

 چاره.. چیکارت کرده بود که اینجوری کردین؟بزاره... ن  ن  ن ... گلشن بی

 من: مگه چی شده؟

 ..اردوان: هیچی... تبدیل شده به یه گوشت.. هیچی از مشاعرش نمونده

ستترش رو با مستتخرگی تکون داد.. گفتم: نمی ترستتی من اینجا وایستتادم؟ فکر می کنم   

 ...همون خشم و نفرت شاید بیشترش رو نسبت به تو دارم

بد    با طناب  بدو اومد.. اردوان مهره رو از جیبن دراورد و گفت: این مهره چنین     مرد  و 

اجازه ای نمیده... در مقیقت منو از شتتر نیروی تو در امان نگه می داره...فکر کردی نمی  

 ..تونستم همون لحظه که اون شهر راه افتادین بیام بگیرمت؟

شهرزاد.. تو واقعا ق     سنگی زدو گفت: می دونی  ضربه به  شدن ب با پاش  ه یه ابلیت تبدیل 

اسلحه مرگبار رو داری... یه اسلحه تمیز.. سریع..مطمئن ... هی  کس هم شک نمی کنه..  

 ...فقط کافیه اموزش ببینی... من قوک می دم مربی خوبی باشم

 ...دندونام رو روهم فشار دادم و گفتم: من هی  جا باهات نمیام

ی به بقیه هم فکر کردی؟ مسام.. فرشته...    اردوان پوزخندی زد و گفت: میل خودته... ول

  ..شاهرخ

مرد طناب و درختی که نزدیک چاه بود بستتتت و به ستتتمت من اومد.. تا دستتتتن رو به 

 ..سمت من دراز کرد زدم رو دستن و گفت: عوضی به من نزدیک نشو

 ..اردوان به مرد اشاره کرد و گفت: بده خودش ببنده

و گفتم: درش میارم و می دم بهن.. گورت رو گم   یه سر طناب رو محکم به کمرم بستم

 ..می کنی.. دیگه هم اینورا نمیای

اردوان خندید و گفت: بی تو که نمیشه.. دوست نداری باهام بیای؟ دختر من بشی؟.. تو     

 که به دخترخونده بودن عادت داری؟
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.  دم.خشتتم عمیقی ستتراستتر وجودم رو گرفت.. بینهایت.. اصتتال اندازه ای براش قایل نبو 

قابل مقایسه با نفرت و خشمی نبود که به گلشن داشتم.. یا به نیشابوری... یا به هر کس       

دیگه ای... این یه خشم بی پایان بود.. از زخم عمیقی که توی رومم ایجاد شده بود... تو   

 ..قلبم... با عصبانیت به سمت اردوان یورش برد و داد کشیدم :خفه شو

تم زد.. انقدر محکم که تعادلم رو از دستتت دادم و افتادم  اردوان ستتیلی محکمی به صتتور

زمین.. زمین شتتیبدار باعخ شتتد رو زمین غلت بخورم.. یهو زیر خالی شتتد.. جیغ بلندی   

کشتتیدم.. هر ان منتظر بودم که محکم بخورم زمین و میزم متالشتتی شتته که درد عجیبی  

تا کرد.     .صتتتدای تقن رو تو کمرم پیچید.. امستتتاس کردم از پشتتتت یکی منو محکم 

شتتتنیدم..نفستتتم رفت.. بین زمین و هوا معلب بودم.. امستتتاس می کردم نمی تونم نفس  

بکشتتم.. هر کاری می کردم نمی تونستتتم.. تو ستترم امستتاس ستتنگینی می کردم.. متی   

دیگه نا نداشتم پاهام رو تکون بدم.. فرشته ای جلوم راهر شد متی نمی تونستم صداش       

 ...رم اومدم... فرشته مرت.. چشمام بسته شد.. مامانبزنم... فقط یه چیز به نظ

یه چیز ستتفید رنگ از جلوی چشتتمام رد شتتد.. همزمان نوری تو چشتتمام تابید... تو دلم   

 گفتم: انارام.. اینجوریه؟

انارام جوابی نداد.. نور رفت.. کجا رفت.. سفیدی کم کم داشت شکل می گرفت... شکل       

شته ام بود  شتم     انارام بود... کدوم فر شون اومد جلو... کم کم دا .. رفت کنار.. یکی دیگه 

شی ور         شت  شتر همهمه بود... انگار یکی هم تو میزم دا شنیدم.. همهمه .. بی چیزایی می 

ستم رو بزارم رو گوشام.. تمام بدنم بی مس بود..         شتم که د می کشید.. توان این رو ندا

کرد.. از سمت راستم.. صدای  عین یه تیکه گوشت بودم.. یهو امساس کردم کسی صدام 

شهرزاد گفتنن رو شنیدم.. صدای کی بود؟.. کم کم صدا واضح تر شد.. شهرزاد...چشمم  

رو به ستتمت راستتت چرخوندم.. کی بود؟ چقدر صتتداش رو دوستتت داشتتتم. یعنی اینجا   

بهشتتت بود؟دوباره صتتدا زد.. شتتهرزاد جان... صتتداش رو دوستتت داشتتتم. پلک زدم..    
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شد.     ضحتر  سیاهن.. ناخوداگاه     صورتن وا شمهای  .. موهای نقره این رو می دیدم.. چ

 ..لن زدم بابا... چشمام کم کم رو هم افتاد.. می خواستم بخوابم

سرم چشمام رو زد.. دوباره چشمام رو بستم..از          چشمام رو دوباره باز کردم... نور باالی 

که در تو همه جای   همهمه خبری نبود.. همه جا اروم بود.. خواستتتم دستتتم رو تکون بدم

بدنم پیچید.. ناخوداگاه اخی گفتم.. انگار بند بند وجودم از هم باز شتتد.. لبم رو گزیدم..  

کجا بودم.. دوباره به اطراف نگاه کردم.. تو یه اتاق بودم و روی تخت دراز کشیده بودم..  

بشم که   ندشبیه بیمارستان بود... یعنی نمرده بودم؟ هنوز زنده بودم؟ خواستم از جام بل    

درد کمرم نزاشتتت.. انقدر بد درد می کرد که نفستتم برید..هرباز که نفس می کشتتیدم    

دردی تو بدنم می پیچید.. در اتاق باز شتتد و کستتی اومد تو.. به طرفن برگشتتتم.. مامان  

 ..بود.. با دیدن من سریع به طرفم اومد و گفت: شهرزاد

 

 ..گفتم: مامان

شدار و اروم بود... همون    سرفه بیفتم..مامان      صدام خ شد که بدجوری به  یه کلمه باعخ 

 ..سریع پشتم و مالید و تند تند می گفت: خدایا شکرت.. خدایا شکرت

شد و باعخ      سرفه ای که می کردم کمرم می گرفت و درد بدی تو بدنم پخن می  با هر 

ان  ممی شد نفسم بگیره.. همون گرفتن نفس هم باعخ می شد دوباره سرفه ام بگیره.. ما

سریع یه لیوان اب ریخت برام و کمی به خوردم داد.. مالم بهتر شد.. مامان با خوشحالی     

 ..گفت: بزار به مسام هم خبر بدم.. خودتو اذیت نکن عزیزم

با اومد تو.. می دیدم که چقدر               با باز کرد.. کمی بعد  ستتتریع به طرف در رفت و در رو 

سر        ستی به  شک بود.. د م کشید و گفت: عزیزم.. باالخره به  خوشحاله.. چشماش پر از ا

 ..هوش اومدی

 ...لبخندی زدم و اروم گفتم: من ...دیدمت بابا.. من...و صدا ..زدی
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سیر            شها  شید... من تا اخر عمرم از این نواز سرم ک ستی به  شک بابا لبخند زد..د میون ا

کتر  رفتن.. دنمی شتتدم.. همیشتته کم داشتتتم.. دکتر میانستتالی اومد تو .. مامان و بابا کنار 

 اومد پین من و گفت: سالم شهرزاد خانم.. باالخره چشماتو باز کردی؟

 اروم گفتم: مگه چند روزه اینجام؟

 ...دکتر: مدود دو روزی میشه... شهرزاد چندتا سواک ازت دارم

 سرم رو تکون دادم.. دکتر: یادت میاد قبل از بیهوش شدنت چه اتفاقی افتاد؟

.. اردوان.. رفتم خونه شتتاهرخ.. شتتاهرخ؟.. االن کجاستتت؟  چشتتمامو بستتتم و فکر کردم

بهن گفتن؟ بعد چی شتتتد؟ پوستتتت.. مهره.. انداختمشتتتون تو چاه... اردوان اومد.. بعد 

 ...مرفمون شد..افتادم تو چاه

 دکتر: یادت اومد؟

 ..سرم رو تکون دادم و گفتم: اره

ی       چاه کشتتت هات مرف بزنم.. وقتی از  با دنت بیرون بیهوش  دکتر: خوب االن می خوام 

بودی.. متاسفانه به خاطر سقوطت و ضربه ای که به کمرت وارد شده مدتی تنفست قطع       

شتتده بود.. خوشتتبختانه دکتر کبیری اون نزدیکی بودن و به دادت رستتیدن... وگرنه تا    

 ..رسیدن امبوالنس معلوم نبود چه اتفاقی می افتاد

 ..دکتر کبیری؟.. لبخندی زدم و گفتم: شاهرخ؟

 خمهای دکتر رفت تو هم و گفت: شاهرخ؟ا

 رو به مامان و بابا کرد و گفت: من فکر می کردم اسم کوچیکشون رامبده؟

با نگاه کردم.. رامبد؟.. رامبد اون نزدیکی بود؟ رامبد جون منو                 با مامان و  به  با تعجن 

ستاش      شاهرخ بود.. مامان در مالی که د شاهرخ بود.. دکتر کبیری   رو نجات داد؟.. نه.. 

  ...می مالید گفت: اره عزیزم.. رامبد بود

چشتتمام رو بستتتم.. همین مونده بود که به رامبد مدیون باشتتم.. با شتتنیدن صتتدای دکتر   

شهرزاد.. من باید عالئم مرکتیت رو چک کنم.. بعد یه     شمامو باز کردم.. دکتر: خوب  چ
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شده    صدماتی که به میزت وارد  رو بفهمیم... البته   ام ار ای هم ازت می گیریم که میزان 

 ..همه اینا به خاطر اینه که خیالمون رامت بشه وگرنه زود به دادت رسیدن

پایین تخت و مالفه رو کنار زد.. چیزی از تو چیبن        ستتترم رو تکون دادم.. دکتر رفتم 

 دراورد و روی پای چ م گذاشت..گفت: رو کدوم پاته؟

 ..گفتم: چپ

 گفت: االن کجاست؟ برد کمی باالتر و رو زانوم گذاشت...

 ..گفتم: همون پا نزدیک زانو

 ..بعد روی م  پای راستم گذاشت.. گفتم: م  راست

 دکتر: می تونی پاهات رو اروم تکون بدی؟

تا پاهام رو تکون دادم دوباره درد کمرم همه جا پیچید.. اخی گفتم و گفتم: خیلی کمرم          

  ..درد می کنه

 د می کنه؟دکتر: هروقت پاهات رو تکون می دی در

 ..من: بله..خیلی هم درد می کنه.. همه جای بدنم می پیچه.. نمی تونم تکون بخورم

 ..دکتر: درد عالمت خوبیه.. خوشحالم.. فقط موند یه ام ار ای که اونم انجام میدید

 ..مامان: ممنون دکتر

کنار   وبابا با دکتر رفت بیرون.. مامان کنارم نشست و موهایی که رو صورتم ریخته بود ر   

 ..زد.. گفتم: شد سه بار

 مامان: چی؟

 ..من: بیمارستان افتادنم .. امساک این سومین باره

 ..مامان خندید و گفت: به اندازه تمام عمرت امساک موندی بیمارستان

 ..خندیدم.. مامان دستی به صورتم کشید و گفت: قربونت برم

 گفتم: مامان... چی شد؟
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.. ستتترش رو تکون داد و گفت: یادم ننداز... جدی گیر این     مامان انگار تازه یادش افتاد.      

 ادما افتاده بودی؟

 من: تعریف می کنین؟

مامان: شما که رفتین فهمیدم غذام رو گاز داره ته می گیره..به زور مرده رو راضی کردم    

برم زیرگاز رو خاموش کنم..وقتی داشتم برمیگشتم.. باور نمی کنی شهرزاد.. انگار اصال      

شت        خدا با شه.. انگار یکی گلدون رو میز رو گذا ستن مرد رو برگردوند.. باورت نمی د

شد.. گلدون رو بلند کردم و محکم کوبیدم پشت        صال نفهمیدم چی  تو دستای من.. منم ا

مرده.. مرده خورد زمین... بنفشتته ستتریع پرید به نگهبانی زنگ زد.. گفت به پلیس خبر  

اممد هم باهاشتته.. خدا رستتوندش. می گفت دیدت.. که  بده.. نگهبانه تا اومد باال دیدیم 

شه.. ببینه کجا می برنت.. وقتی می رفته      سرکوچه.. گفت میره مواربت با شون رفتی  باها

پایین رامبد رو می بینه.. رامبدم باهاش میره.. وقتی میرستتن دم خرابه می بینن تو با اونا  

ست همون موقع هم پل    شدی و افتادی تو چاه.. در سه.. اونا رو می    درگیر  سر می ر یس 

 ..گیرن و تو رو هم از چاه می کشن بیرون

چشتتمام رو بستتتم.. رامبد اونجا چیکار می کرد؟ مگه نباید بیمارستتتان می بود؟ مگه از     

ستم..        شاهرخ خونه اش نیست اونجا چیکار می کرد؟ می دون شاهرخ بدش نمیاد؟ وقتی 

شتتون هنوز همکاری می کنه.. خودش  می دونستتتم قابل اعتماد نیستتت..می دونستتتم باها

شاهرخ چقدر رامت بهن اعتماد می کرد.. مالفه      شاهرخم...  بهشون گفته بود من خونه 

رو تو دستتتتم فشتتتردم.. مامان اروم گفت: بچه ها همین چند ستتتاعت پین رفتن... اقای  

 ..دکترم اینجا بود... مسام اصرار کرد رفت

 پوزخندی زدم و گفتم: رامبد؟

 ...شاهرخ مامان: نه..

ستتریع برگشتتتم و به مامان نگاه کردم.. مامان یه جوری نگام می کردم انگار که مچم رو 

 گرفته باشه.. خودم رو به بی تفاوتی زدم و گفتم: جدی؟ اومده بود اینجا؟
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 مامان: اره... تو چرا به ما نگفتی سر ماجرای تو با ان ادما در گیر شده تیر خورده؟

 ..ش اصرار کرد... گفت شما بی خودی نگران نشید.. همینمن: خوب... خوب... خود

  ..مامان: سرش رو تکون داد و گفت: به هرماک مسام تصمیم گرفته ازشون شکایت کنه

 من: ماجرای دزدیده شدنم رو می گه؟

مامان: نمی دونم.. ولی همین که وارد خونه شتتتدن و تو رو با خودشتتتون بردن و بعدم         

 ...رای هفت پشتشون بسهاونجوری افتادی تو چاه ب

ستترم رو تکون دادم... مامان از کنار تختم بلند شتتد.. شتتاهرخ اومده بود اینجا... با اون    

مای             نگ... چشتتت نگ ت نگ بود.. ت ما خیلی ستتتختن بود.. دلم هنوز براش ت پاش.. مت

سته که همن            شم.. در شماش خیره ب شینم و به اون چ شتم ب ست دا خمارش.. چقدر دو

دم ولی انگار که ستتتالها کنارم بود و االن که ازش جدا شتتتده بودم         چند روز باهاش بو   

امساس می کردم تکه ای از من بریده شده و پیشن مونده.. االن می فهمیدم چرا وقتی     

 ...بابا نیست مامان انقدر ساکت می شه

 مامان: شهرزاد جان.. یه چیزی ب رسم راستن رو میگی؟

 ...من: بفرمایید مامان

 د.. نزدیکم شد و گفت: مامان جان.. چیزی بین تو و شاهرخ هست؟انگار مردد. بو

بهتم برد..همینجوری داشتتتتم مامان رو نگاه می کردم.. مامان: اگه چیزی هستتتت به من 

 ...بگو

لبم رو گزیدم و صتتورتم رو بگردوندم.. نمی تونستتتم دروغ بگم و بگم هیچی نیستتت..    

 ..ن رسید دوست نداشتم بگم هیچی نیست.. مامان دیگه چیزی

ستترم رو باال گرفتم و به بابا که دستتتشتتو به چهارچوب پنجره گرفته بود و به بیرون زک  

زده بود نگاه کردم... یه ترمم که هدر رفت.. خوشتتتبختانه به کمک رامبد تونستتتتم یه              

شه... وقتی       شگاه بدم تا عذر غیبتام از امتحانات موجه ب گواهی پزشکی جور کنم و به دان

ش    شتم خونه  شکایت بود..     برگ سر می زد... بابا دنباک کارهای  اهرخ تقریبا هر روز بهم 
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باالخره من و شاهرخ تصمیم گرفتیم به مامان و بابا همه چی رو بگیم...البته بیشتر اصرار      

من بود.. هنوز امساس می کردم شاهرخ بابت فاصله سنی مون معذبه... بابا پوفی کرد و      

 ..ش فرو برد و گفت: نمی دونم.. هیچی نمی دونمبه سمتم برگشت... دستی الی موها

 من: چرا بابا؟

با التماس به مامان نگاه کردم بلکه کمی از جانبن باشه.. ولی بهم نگاه نمی کرد..شاهرخ  

که کنارم نشتتستتته بود گفت: من بهتون مب می دم جناب مهندس.. راستتتن.. اگه دختر  

 ..خودمم بود همینقدر سختگیری می کردم

سختتر می       با بهت ب شت کار رو  صرار کنه دا شاهرخ نگاه کردم.. دیوونه عوچ اینکه ا ه 

 ..کرد... ادامه داد: شما هر تصمیمی بگیرید من امترام می زارم

واقعا عالی بود.. بابا جلومون نشتتستتت و گفت: ببین اقای دکتر.. ما تاماال هر چی از شتتما  

شه رو    ستن.. چطور بگم.. همی ساس بودم..      دیدیم خوبی بوده.. من را شهرزاد م اینده 

شه مراقن بودم کی        سر اینده اش انتخاب می کنه... همی سی رو به عنوان هم اینکه چه ک

ید موقعیت           باهاش مرف می زنه.. خوب .. همونطور که می دون نزدیکن میشتتته.. کی 

  ..شهرزاد عادی نبود... الاقل برای ما ایرانی ها عادی نیست

 ..: متوجهم... در جریانن هستمشاهرخ سرش رو تکون داد و گفت

شما ... نه برای         شیمونی پین بیاد... نه برای  ست ندارم بعدا موجبات پ ستن.. دو بابا: را

  ..ما

 ..با بهت گفتم: بابا؟

بابا دستتتن رو جلوم گرفت و گفت: شتتهرزاد من دارم در مورد هر دو طرف مرف می  

ه نظرت عوچ شتتد.. چهارده  زنم نه فقط در مورد خودمون... اومدیم دو ستته ستتاک دیگ 

ستتاک االن به چشتتمت نمیاد.. چون هنوز خیلی جوونی..چهارده ستتاک فقط ستتن نیستتت     

ساک           شتر... چهارده  ساک تجربه بی ساک یعنی چهارده  ست.. چهارده  ساک نی عزیزم..فقط 

سیعتر.. ارزوهای          ساک دیدگاه و ساک هدفهای متفاوتتر.. چهارده  شتر.. چهارده  تالش بی
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های عمیقتر.. چیزهایی که شاید تو درک نکنی.. درک نشدن خیلی بدتر از    بزرگتر.. مرف

اون چیزیه که تو تصتتتور می کنی... این فقط برای تو نیستتتت.. ممکنه برای شتتتاهرخ هم 

 ..پین بیاد

به شاهرخ نگاه کردم..مرفی نمی زد.. چشمای خمارش غمگین بود.. بابا ملتمسانه گفت:     

 ..منطقی فکر کن عزیزم

 امساسم چی می شه؟ گفتم: پس

نه گفتم: رو                نه... ملتمستتتا نالیز ک که بخواد مرفم رو ا گار  لک کرد.. ان عه پ با چند دف با

امستتاستتم پا بزارم؟ ستترکوبن کنم؟... بابا.. من بیستتت و یک ستتالمه... درستتته ستتنم از  

شاهرخ کمتره.. ولی.. بچه نیستم.. شاید ازش خیلی کم تجربه تر باشم.. شاید دیدگاهم        

اشتته... ارزوهام بستتته باشتته.. مرفام ستتطحی باشتته.. شتتاید ادم کوچیکی باشتتم  کوچیک ب

براش.. که هستتتتم... که این مدتی که باهاش بودم.. تو همین مدت کم.. فهمیدم که ادم           

به اینجوری از جون و پولن         یه غری ماضتتتره برای  عا کی  کوچکی هستتتتم براش... واق

نم ارامشتتتی که با شتتتاهرخ دارم رو تجربه      بگذره.. ولی بابا.. من.. من دیگه با کی می تو     

 ...کنم

بابا نمی تونم بفهمم                   با تعجن... ولی قیافه  بابا داشتتتتن نگام می کردن.. مامان  مامان و 

امساسن چیه یا به چی فکر می کنه.. خودمم باورم نمی شد که یه روزی جلوی مامان و     

چند وقته کلی تو رومیاتم      بابا از این مرفها بزنم.. ولی عوچ شتتتده بودم... اتفاقات این     

تانیر گذاشته بود.. ادامه دادم: بابا.. تو فکر می کنی من از زندگیم چی می خوام؟ نروت؟ 

موفقیت؟ خوشگذرونی؟ نه.. باور کن نه... شاید تا االن به این چیزا فکر می کردم... ولی..  

اس...   خوام یه شتتتونهولی با این اتفاقاتی که افتاد... فهمیدم تنها چیزی که تو زندگی می  

یه شونه محکم.. که بهن تکیه کنم.. که بدونم هست.. وقتی خوشحالم... وقتی نارامتم..     

سونه زندگی با         شما فکر می کنید ا شم..  شته با وقتی می ترسم.. ادمی که بهن اعتماد دا
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سون           شته؟.. نه بابا ا سی که چند نفر رو ک شه؟.. با ک سی که هر لحظه بتونه یکی رو بک ک

 ..ستنی

بابا برگشتتتت و به مامان نگاه کرد... گفتم: بابا.. من می خوام یه ادم دیگه بشتتتم.. یه ادم  

بهتر.. یه ادمی که ارزوهای کوچیک نداشتتته باشتته.. کستتی که به وجودش افتخار کنین..  

کسی که مایه مباهات تون بشه.. بابا.. من بهتر از شاهرخ سراغ ندارم که بتونه تو این راه  

 .... همراه من باشهکمکم کنه

ست       صحبت یه روز و دو روز نی بابا نفس عمیقی کشید... گفت: به عواقبن فکر کردی؟ 

 شهرزاد.. به بیست ساک بعد فکر کردی؟

از جام بلند شدم و کنار بابا نشستم... دستاش رو گرفتم توی دستم و گفتم: بابا... یادتونه  

یه ده کوچیک.    یه مرده زاد.. تو  یه یتیم که گاهی        من چی بودم؟..  با؟..  با .. من چی بود 

یادم           نا  که نون جلوش پرت می کردن.. فکر می کنی ای یه تی خت  دلشتتتون می ستتتو

رفته؟...من مرده زاد بودم بابا... شتتتما منو شتتتهرزاد کردین.. منو یه ادم دیگه کردین...         

قابل مقایستتته ام؟.. وقتی منو اوردین پین خودتون.        با اون دختر  به   .ببینید من اصتتتال 

 ..عواقبن فکر کردین.. همه رو هم قبوک کردین

 ..بابا مرفم رو قطع کرد و گفت: اون فرق می کرد

یا ارزش تیییر           باید ببینم ا بابا.. هر تیییری عواقبی داره... برای پذیرفتن عواقن  گفتم: 

 ...اینقدر هست که عواقبن رو به جون بخریم

 ..ا شاهرخ ارزشن رو دارهفشاری به دستای بابا وارد کردم و گفتم: باب

بابا به مامان نگاه کرد.. شاهرخ: اقای بهشتیان.. راستن.. من کامال درک می کنم شما چه 

 ..مسی دارید

 ..بابا: مگه شما پدر شدید که می گی مس منو درک می کنید

 ..شاهرخ جا خورد ولی خونسردی خودش رو مفظ کرد و گفت: نه.. متاسفانه

 ..درک نمی کنید بابا: پس هنوز مس منو
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چشتتمام رو بستتتم.. بابا: البته.. من نمی خوام جلوی پای شتتما ستتنگ بندازم.. یا فکر کنید  

دارم کارشکنی می کنم... اگه شهرزاد میگه می خواد با شما زندگی کنه.. و تصمیمن رو      

که داره ازش صتتتحبت می کنه فکر کرده... ولی من          به این عواقبی  ما  ته.. پس مت گرف

 ..هشی دارمازتون خوا

 ..شاهرخ: بفرمایید

 ...بابا: راستن.. می خوام فعال موضوع شما مسکوت بمونه

منظور بابا رو نفهمیدم.. ولی شتتاهرخ گفت: البته.. من شتتهرزاد رو هرگز مجبور به انجام   

 ..کاری نمی کنم

ستن... با این اتفاقاتی که این چند وقته افتاده..  ن و  م بابا نگاهی به مامان کرد و گفت: را

 ....فرشته صالح نمی دونیم شهرزاد ایران بمونه

بابا داشت راجع به چی مرف می زد؟.. ایران نمونم؟ پس کجا برم.. بابا ادامه داد: درسته 

که سرکرده اون گروه دستگیر شده ولی ما هنوز از خطراتی که ممکنه شهرزاد رو تهدید 

 ..به شهرزاد اسین بزننکنه بی خبریم.. متما هنوز کسایی هستن که می خوان 

شتتاهرخ ستترش رو تکون داد... بابا: راستتتن.. من می خواستتتم با هومن.. برادرم مرف   

بزنم تا مقدمات رفتن شتتتهرزاد به المان رو فراهم کنیم.. البته قبل از اون میخواستتتتم با 

 ..خود شهرزاد هم صحبت کنم.. ولی االن که شما این موضوع رو مطرح کردید

رزاد مایل باشتته.. می تونم از دانشتتگاهی که خودم توش درس خوندم  شتتاهرخ: اگه شتته

 ..برای پذیرش بگیرم.. شهرزاد میاد پین من

بابا چیزی نگفت.. مامان برای اولین بار از اوک صتتتحبتمون گفت: اقای دکتر.. ممنون از           

 ...لطفتون.. ولی.. خوب.. بدون تعهد که نمیشه

  ...لی به نظر من فکر خوبیهشاهرخ دیگه چیزی نگفت... بابا گفت: و

یه محیط ازادتر شتتتهرزاد               مدتی بزاریم تو  یه  عا  گاه کرد و گفت: بهتره واق مان ن ما به 

خواسته های خودش رو بشناسه... تا ماال هر چی بوده محیط بسته خانواده بود و ممایت      
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شاهرخ باشه تا ببینیم چقد     قعا به ر واما... به نظرم بهتره شهرزاد مدتی دور از ما در کنار 

 ...مرفهای خودش اعتقاد داره

با اینکه از بابا انتظار داشتتتم بیشتتتر از اینها ممایتم کنه ولی تا همینجا هم راضتتی بودم..   

همینکه با شاهرخ باشم برام کافی بود.. و اینکه فرصتی بهم داده شده بود تا انبات کنم..      

ستم که هر نانیه نظرم رو عوچ کنم... اینکه چ  سن خللی     دختری نی ساک اختالف  هارده 

 ...تو تصمیم من ایجاد نمی کنه

با ممایت و پی گیری شتتاهرخ ررف کمتر از دوماه کارهای من برای تحصتتیل تو کانادا    

انجام شتتتد.. قرار بود مامان هم باهام بیاد و تا وقتی اونجا جا نیفتادم همراهم بمونه...                

شت     شاهرخ پروژه اش تو ایران رو تحویل یه مهندس دیگ  ضای برگ ه داد و خودش تقا

به شعبه اصلی شرکت رو کرد که پذیرفته شد.. تو فرودگاه بنفشه انقدر گریه زاری راه        

پالتوم رو روی               که وارد گیت بشتتتیم از من دورش کرد..  بل از این که اممد ق خت  ندا ا

 چمدون گذاشتم و از جام بلند شدم.. مامان: کجا؟

 ..من: دستشویی... زود برمیگردم

دستشویی ارام بود.. شیر اب سرد رو باز کردم سرم رو پایین بردم و مشتی اب به        داخل

صورتم زدم.. امساس کردم کسی کنارم ایستاده... از تو ایینه به کسی که کنارم ایستاده         

سی نبود.. اب          شتم.. ک سریع برگ شویی خانومها...  ست بود نگاه کردم.. یه مرد بود.. تو د

ئن بودم کسی ایستاده بود... سریع از دستشویی خارج شدم و دهنم رو قورت دادم.. مطم

 ..به طرف مامان رفتم.. با دیدن من بلند شد و گفت: کجایی؟ پروازمون رو پیج کردن

 ..گفتم: خوب باشه... بریم

هر قدمی که به ستتوی هوا پیما برمی داشتتتم امستتاس می کردم نیمی از وجود من ایران  

سوی اینده     باقی می مونه و نیمی دیگر به سوی کانادا پرواز می کنه... پین می رفتم.. به 

ای که بستتازم.. خودم.. همراه شتتاهرخ.. ستتوار هواپیما شتتدیم... بابا برامون بلیط فرستتت  
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کالس گرفته بود.. سرجامون نشستیم.. از پنجره به فکای تاریک بیرون خیره شدم.. کم  

 ..کم باید با ایران خدامافظی می کردم

دار جلوی ردیف ما ایستاده بودن... مهماندار اوک: فردا شن تولدمه.. ای کاش    دوتا مهمان

 ..تاخیر نخوریم

 ..مهماندار دوم: خوب تولدت که میشه پس فردا.. می رسی ایران

مهمان اوک با خنده گفت: نه.. دقیقا بگیری شن به دنیا اومدم... خیلی دوست دارم تولدم    

 ..از اون تولدهای عجین بودرو شن جشن بگیرم.. اخه می دونی.. 

 مهماندار دوم: چطور مگه؟

سه همون.. انقدر    مهماندار اوک: اخه مامانم می گفت وقتی به دنیا اومده ماه گرفته بود.. وا

 ..خوشم میاد شن تولد ادم انقدر یاد همه بمونه.. که وقتی الهه به دنیا اومد اینجوری شد

 ..مهماندار دوم: راستی؟ چه جالن

 ر اوک: اوف... اون کاندیشنر رو بزن.. چقدر هوای کابین سنگین شدهمهماندا

دیگه صداشون رو نمی شنیدم.. سرم رو به پشتی صندلی فشار دادم و چشمام رو بستم..            

 ...طلسم هنوز سرجاش بود

 

 پیشنهاد می شود

  ریم ساالریم |رمان عشب مبارز من 

 مریم علیخانی |رمان سراب رد پای تو 

  Moaz17 |رمان وقتی که نبودی

 

  )1roman,ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

https://forum.1roman.ir/threads/18622/
https://forum.1roman.ir/threads/12718/
https://forum.1roman.ir/threads/32069/
https://forum.1roman.ir/threads/32069/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/


                 
 

 

 مامیچکا|  مرده زاد رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 
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