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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 

 

  یبسمه تعال 

 

 کنه. یتا آسمون عوض م نیزم شویزندگ ریهاش مس یکه سرنوشت با باز مانهیپاک و با ا ی:درمورد دخترخالصه

  دیلذت ببر دوارمیام

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 منم؟. نیا یعنیتا آسمون فرق کرده بودم، نیشدم،زم رهیخ نهیتو آ دمیچهره جد به

کرد،بدن سر تا  یم ییتا سوراخ روش خود نما۴سوراخ حاال  هی یکه به جا ی،گوشیمشک ،شالیکوتاه خامه ا یموها

 بیعج یلباس پاره  هی اه،بایبغل ابروم،رژ س نیم،نگینیب فیکه هنوز جاشون خوب نشده بود،حلقه ظر یسر خالکوب

 بودم. دهیمغازه ها د نیتریکه تا قبل از اون روز فقط پشت و

 با آل استار ساقدار. یپاره نود سانت شلواره

 گفت: یمامانم افتادم که م ادی

 و عفتش رو حفظ کنه. ایح دیبا یطیتو هر شرا دختر

 نیکجا و ا ریو سر به ز یدخترت از دست رفت،شوهرت نابودش کرد،اون دختر چادر ینیکه بب ییمامان کجا آخ

 آشغال. کهیت هیشم،مثل  روز سر مواد معامله هیکردم  یوقت فکرش رو نم چیکجا،ه

 گفت: یجد یلیو خشنش زل زد بهم و خ یخی یاز اعضاشون بود،با چشا یکیباز شدن در به خودم اومدم، یباصدا

 منتظرته. دیحم

 میکه اومد یریبهم نخورد،از مس نیضد آب بود واسه هم شمیلرزون دنبالش رفتم،آرا یپاک کردم و با پاها اشکامو

خورد،همشون دور  یبه چشم نم یزیچ متیگرون ق ینایاز موتور و ماش ریغ م،بهیو وارد همون گاراژ شد میبرگشت

 گفت: دیکه اومد دنبالم رو به حم ید،هموننشسته بو نیکاپوت ماش یرو دمیجمع شده بودن،حم نایاز ماش یکی

 .آمادس

 

 سه_پارت#

 

 با بچها آشنات کنم. ای:ولش کن اون توله رو ،بدیحم

 .یش یکم کم آشنا م اتشمیسالشه  همه کاره،با خصوص۲۴نه،یشاه نیاشاره  کرد و گفت:ا شونیکی به
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 واسه خودشون درست کرده بودن. یترسناک یها افهیگفت جذاب بود،همشون ق شهیم بایتقر نیشاه

 گروه. زیارسالنه،برنامه ر یکی نیا_

 .راشیسبز از همون پاچه گ یبلند داشت و چشا ییخرما یبود،موها یکلیپسر با قد متوسط اما ه هی ارسالن

 هوشنگه،نگاه به چثش نکن،از همه ما فرز تره. یبعد_

 رو باال بود ،در کل خوب بود. یچهرش معمول هوشنگ

 .اسیحسامه،دست دوم منه بعد ال یکی نیا_

 دم پرش نشو. ادیس،زیخوب ن ونشیدم گوشم گفت:با تازه کارا م دیحم

 داشت. یجذاب و ترسناک یلیبود که اومد دنبالم،چهره خ یتکون دادم،حسام همون سر

 سالشه و مخ گروه.۱۹همه بچه تره، نه،ازینفرم رام نیآخر_

 حال جذاب بود. نیچهرش بچه گونه و در ع نیرام

هم خوب  ،حاالیایباهاش کنار ب یسالشه،فکر نکنم حاال حاالها بتون ۲۷اسه،یاون سوسک توله هم که قاط زد رفت ال_

که خودم  یوقت ،تایکسو ندار چیتو کار ه دنیسرک کش ،اول،حقیگوشت کن ی زهیآو زویچند تا چ دیگوش کن، با

 ست،سوم،یدر کار ن یرفتن رونیب گهید یشد نجایوارد ا یدستور بدم،دوم،وقت

 آخه. یگفتم:ول هوی

 نجایپنجم،ا ،یداشته باش یهنر هی دیباست،ین یمفت و مجان نجایحرف من نپر،چهارم،موندن ا س،سوم،وسطیه_

و زر زر و عرعر  یزار هیگر م،هفتمیزنم،ششم،سر کار گذاشتن و از پشت خنجر زدن ندار یحرف اول و اخرو من م

 ؟یبگ یخواست یم یزیفهم شد؟حاال چ ریش م،یندار

گفت:زبونتو مار  هویشد،.با بغض سر تکون دادم، مونیپش یول رونیتونم از گروهشون برم ب یخواستم بگم چرا نم یم

 ؟یمادر زاد الل ای دهیگز

 .دمیکدوم،بله آقا فهم چیه_

 خان  دیآقا نه ،حم_
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 خان دیبله حم_

 یبه بعد همه آرام صداش م نیاز ا یدختره اسمش درساس،ول نیبرو بجز،ا ،خبیریگیزود م ادیخوشم م نیآفر_

 س؟ین یکنن،حرف

 م؟یبگ یشه چ ینم دهیحرفمون شن ی:وقتحسام

 .نی:مرخصدیحم

و فندکشو از  گاریرو از چشام خوند و پوزخند زد،س ینگران دم،ازیترس کمیم،یتنها شد دیو منو حم نیرفت همه

 ؟یکش یکرد گفت:نم یروشن م گارویدر آورد،همونجور که س بشیج

 نه ممنون._

 

 چهار_پارت#

 کن. فیبه کارت نداره،نگاه به زرت و پرتشون نکن،خب ،تعر یکار یجات امنه،کس نجای:نترس،گفتم ادیحم

 رو؟ یچ_

 .تویکه باس بدونم،زندگ یهرچ_

 دید افمویق یدم،وقتید یتار م دویکه حم یگلومو فشرد،چشمام پر اشک شد،جور یخاطرات بغض بد یآور ادی با

 ،حسام؟یزنیمث آدم زر م یایم گهیدوساعت د یر ی،میگفت:اه حالمو بهم زد

 لحظه بعد. چند

 حسام:بله؟ 

 :ببرش.دیحم

آبو بهم  وانیاره،لیبهش گفت بره واسم آب ب دیاومد حم نمیکردم،رام یم هیابر بهار گر ه،مثیگر ریزدم ز یپق هوی

 ،یینجایا گهیکه آروم شدم گفت:دوساعت د کمیاد،یازش خوردم تا هق هقم بند ب کمیداد،
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 تکون دادم. سر

 رم،برویگیم دیبارو ند نیا_

 یجا هیپر از گلدون و قاب عکس،انگار وارد  کیش یلیخ یراهرو هیبه همون راهرو، میحسام رفتم،باز برگشت دنبال

 پرت کرد سمتم و گفت: دیکل هی ستادیاز اتاقا ا یکی یجلو یشد یم دیجد

 که انقدر هواتو داره. یواسش خوند یچه ورد ستین معلوم

 گهیبه بعد د نینگاه ترسناکم بهم انداخت و رفت،تا چند لحظه با بهت به رفتنش نگاه کردم،درسا تموم شد،از ا هی

تو سرش،اشک باز  ومدیاونا باد هزار جور فکر م یحق داشتن ،هرکس جا ست،البتهیدر کار ن یشیو آسا یزندگ

از ته دل زار زدم،به حال خودم،به حال  درو باز کردم،خودمو انداختم رو تخت و عیکرده بود سر سیصورتمو خ

 کنم. یوقت حاللت نم چی،ینامرد یلیحال سرنوشت شومم،بابا خ م،بهیبدبخت

          *** 

بلند  هیبه ک یکجام و ک دمیکه فهم کمینشستم سر جام، خیدر اومد،س یشد که صدا یداشت کم کم گرم م چشام

 شدم و درو باز کردم،هوشنگ بود.

 .ششیپ یت برگف دیهوشنگ:حم_

 شممیخودم وحشت کردم،چشمام سرخ و پف کرده بود،آرا دنیاز د نهیآ یسوخت رفتم جلو یم یلیخ رفت،چشمام

 غیکارم تموم شد چشمم به ت یدست و صورتم رو شستم وقت عیجن شده بودم،سر هیپخش شده بود،شب کمی

 رون،برگشتمیرفتم ب وشدم الیخیذاشت،ب ینم یترس لعنت نیافتاد،چند بار خواستم برش دارم اما نتونستم،ا

 یرفت،حت یحرف چیه یتا حضور منو حس کرد ،بلند شد و ب اسیبود،ال ششیپ اسمیگفت،ال دیکه حم ییهمونجا

 .دیکش یم پیپ د،داشتیحم شیفرصت نداد سالم کنم،رفتم پ

 .نی:بشدیحم_

خونه بابات  گهید نجایزنم گفت:دختر جون،ا یم جیگ دید ی.وقتن،ینبود روش بش یزیو برمو نگاه کردم،چ دور

 .نیبش م،گفتمیو ادا و آخ و اوخ ندار ،نازیستیهم پرنسس بابات ن ست،توین

 نشستم. نیو رو زم دمیکش ینبود،اه اروم نجایرفتارا واسه ا نیگفت،ا یم راست
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 شنوم. ی:خب،مدیحم

 مکث زبون باز کردم: کمیاز  بعد

 یخوب و آروم یلیخ یام،زندگ هیو مامان هان نیحس ا،بابایکردم،من،خواهرم دن یم یخانواده چهار نفره زندگ هی یتو

 نکهیرفت تا ا یم شیخوب پ یچ د،همهیرس یرو شکر بابام کارخونه داربود و دستمون به دهنمون م م،خدایداشت

باهاش  یمدت هم صحبت هیاز  سه،بعدینو یم یداد کار ارنفر قر هیخبر به خونمون وا شد،بابام با  یاز خدا ب هی یپا

 م،چونیکنه خونمون،نگران نبود یدعوتش م یسر هیکنه  یکامل بهش اعتماد م یکنه وقت یتوجه پدرمو جلب م

 شتریسال ب۲۶.۲۷مثل اونو خورد،جونم بود، یآدم پست هیگول  یبود که چه جور بیپدرم کارشو بلد بود،واسم عج

بهش نداشتم،نگاه  یمن حس خوب ،امایشد یاحت جذبش مر یلیکه خ یکرد،جور یبرخورد م بمود یلینداشت،خ

 عروسک. هی ،مثلیلیخوشگل بود،خ یلیهم خ ایکردم،دن یحس م ایخودم و دن یرو گاهشمیگاه و ب

 .دیصدام لرز ادشی با

 بایگذشت،تقر یماه هیبه مامانم گفتم اما باور نکرد،دل مادرمم برده بود،انگار مهره مار داشت،حدودا  یدو بار یکی_

 یرو هم م ایرفتم تو اتاقم،دن یشدم و به بهونه درس خوندن م ینم یجلوش آفتاب ادیهر هفته خونمون بود،من که ز

 هی م،یسالش،هممون هم معتقد و محجبه بود۱۵ ایبود و دن سالم۱۷تر بود،اون موقع من  کیدوسال ازم کوچ ایبردم،دن

گفت ذهنش  ی،میمدن گفت عاشق شده،عاشق همون عوضمن من کردن و سوسه او یبعد از کل شمیاومد پ ایروز،دن

که اصال توقع اون  یبد،دعواش کردم،جور یلیبد شد،خ یلیتونه درس بخونه،حالم خ ینم یو حت رشهیهمش درگ

باهام حرف نزد،اون سال  گهیهرچقدر خواهش کردم د یرفتار رو ازم نداشت،از اون روز به بعد رفت تو خودش حت

کردم بتونم قبول شم،خالصش کنم،همه  یشده بود که فکر نم ادیز میذهن یدغدغه ها یبه قدر یکنکور داشتم ول

 .میبود هکرد،هممون نگران شد رید یلیشب بابام خ هیمثل چشاشون بهش اعتماد داشتن جز من،

رفت تو اتاقشو  میمستق دیاومد خونه و تا رس کیاون شب  یول ادیتر ب رینداشت از هشت شب د سابقه

 یو االنم خستس،ول دهیحتما کارش طول کش میمارو اروم کرد و گفت بخواب م،مامانمیشکه شده بود د،هممونیبخوا

 یلیروز بعدش ،خ نطوریخواب رفتم،روز بعد بابام کارخونه نرفت،و هم ینگران بود،اون شب با بدبخت یلیخودش خ

 .میعوض شده بود،همش تو خودش بود،ساعت رفت و آمدش مشخص نبود،همه نگرانش بود

 

 پنج_پارت#
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 یم قیبه خودش تزر یزیچ هیداره  دمیروز رفتم تو اتاقشو د هی نکهی،تا ا میبفهم یزینذاشت چ یهفته ا دو

هم خونمون  ارویاون  گهیدتر از اون  بیبود،بابام معتاد شده بود،عج دیبع یلیکه ازم خ دمیکش یغیکنه،چنان ج

که تو خواب سکته کرد و ترکمون  دیبه دو روز  نکش دیفهم یاونقدر غصه خورده بود که وقت چارمیب ومد،مامانینم

 کرد.

 زد؟ یم ی:چدیحم

 وونیاون ح یبار مصرف معتاد شده بود،نقشه  هیدونم که با  یم نویخوام بدونم،فقط ا یوقت هم نم چیدونم،ه ینم_

داشت و نداشت داد بابت اون  یبود دار و نداربابامو باال بکشه و موفقم شد،هرچ دهیبود،نقشه کش فیکث

نداشت،دست خودش نبود،بدجور گرفتار  یا دهیماهم فا یواسش نموند،دعوا و غرغرا یچیشد،ه ،ورشکستیزهرمار

که جونشم واسه زن  یکسخوردن  یکه همه رو اسمش م ی،کس نیکرد،حاج حس یفکرشو م یشده بود،ک یاون کوفت

زد،همش تو  یکلمه هم باهام حرف نم هی یتر اون خواهرم بود،حت فته،بدیبه اون فالکت ب یروز هیداد یو بچه هاش م

 یکردم باهاش ارتباط برقرار کنم نم یم یسع یخونه واسمون مونده بود،هرچ هیهمون  قطهم ف ایاتاقش بود،از دار دن

نداشت،نگرانش بودم،خوشگل بود و  یریباهاش دعوا کردم اما تاث یلیار گذاشت،خچادرشم کن یشد،در کمال ناباور

 دینداشتم،ق یکار شباها رت،اصالیغ یرگ و ب یب هیشد،بابامم که شده بود  یراحت طعمه م یلیجوون و ساده،خ

آدرس بود، شماره رو  هیاومد ، امیکردم که واسم پ یم یروز داشتم آشپز هیبرام جهنم شده بود، یدرسم زدم،زندگ

آپارتمان بود،  هیحاضر شدم و رفتم به اون آدرس،  یدونه چه جور یو خواهرتو ببر، خدا م ایشناختم ،گفته بود ب ینم

کردم،  داشیپ تیوضع نیخبر با بدتر یمشت از خدا ب هی نیب یپارت هیتو  واهرمورفتم باال و خ عیدرم باز بود، سر

همون آشغال رو  دیوح یکردم صدا یلباساشو تنش م هیادم ، همونجور که با گرد یو بهش فحش م دمیکش یم غیج

 موخون جلو چشم ،یاون بود یکاش تو جا فیح یول دیخوب بود بهم چسب یلیبا خنده گفت: طعمش خ دم،یشن

 انیخواستن ب هیبق د،یفهم ینم یزیهم منگ بود و چ ایگفتم، دن راهیتونستم زدمش و بهش بد و ب یگرفت، تا م

 لیم یاومد سراغ خواهرت اونم بهم ب یبهم توجه نکرد یسمتم اما نذاشت، بهم گفت من تو رو دوست داشتم اما وقت

 منن. ی وونهیشده بود، همه د وونمید ییجورا هینبود، 

 یم تیکردم که ازش شکا دشیبه تمام معنا، خواهرمو برداشتم و به زور از اون جهنم رفتم، تهد یروان هیبود،  ضیمر

 یرفت تو اتاقش، درم قفل کرد ،هرچ یحرف چیه یب ایخونه، دن میگرفتم و به زور رفت ینداشت، تاکس یریکنم اما تاث

سه  ش،یبخاطر سادگ ،یرفته بود، بخاطر ندونم کار فتشو ع یهم داد زدم و صداش زدم جواب نداد، خواهرم پاک

شب درو باز کرد، ظاهرا خوب بود، تا خواستم سرش  ی، اخرا ختمیهمونجور پشت در نشستم و اشک ر یچهار ساعت

 داد بکشم گفت:
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 بهم بگو. یخواست یهرچ امیبذار برم حموم ب_

ساعت گذشت  هیساعت گذشت ،  میربع گذشت ، ن هیبگم، رفت حموم  یزیچ ومدیگفت که دلم ن نویمظلوم ا انقدر

اخرش درو باز  گهید ومد،یآب م ریش یفقط صدا نشد، نگرانش شدم، در زدم، صداش زدم ، اما جواب نداد، یاما خبر

 .دهیخواهر کوچولوم با همون لباسا تو وان غرق خون خواب دمیکردم و د

 

 شیش_پارت#

 

که افتادم بلند شدم و  ایدن ادیبودم، مارستانیشدم تو ب داریب یبهم دست داد و همونجا غش کردم، وقت یعصب حمله

خواستم قبول کنم،  یچشمم اما نم یجلو ومدیاون صحنه م یکردن،ه دادیها شروع کردم به داد و ب وونهیمثل د

 خواهرمم ترکم کرد.

 یچه جور دمیفهم یلب تشکر کردم و ادامه دادم: نم ریدستمال در آورد و بهم داد، ز هی دیشد، حم سیخ چشمام

اتفاقات اون بود،  نیتمام ا یبابام بود، باعث و بان ریجنازه تو مراسما حضور داشتم، همش تقص هیمثل  گذرن،یروزا م

که بهم  یا دهیخواستم بکشمش اما با کش یکنترلمو از دست دادم و حمله کردم سمتش، واقعا م هویروز تو خونه،  هی

شد بابام روم دست  یکردم، باورم نم هیبار بعد مرگ خواهرم گر نیاول یزد به خودم اومدم، طلسممم شکست و برا

 لمیفام هیخدا  یمحض رضا یکنه، حت یکار م یمرگ خواهرمم واسش مهم نبود، واقعا مواد با آدم چ ید کرده، حتبلن

واسم مهم نبود، بابام پاش به خالف وا  یچیه گهیشد، د یم یصبح تا شبم گوشه اتاق سپر شش،یکه برم پ اشتمند

پاش به  دمیکه فهم یبار روز نیاول ینگاش کنم، برا یکردم حت یرغبت نم گهیشد تابتونه پول موادشو جور کنه، د

روز بابام هراسون اومد خونه  هی نکهیگذشت تا ا یروال م نیمرگشو کردم، خالصه روزام به هم یخالف باز شده آرزو

 عیاون خونه در اندشتمونم در کار نبود، اونم بخاطر طلبش داده بود به طلبکارا، اومد خونه و گفت سر گهی، اما د

ساک و دنبالش رفتم  هیتو  ختمیر مویخرت و پرت ضرور کمیشدم،  الیخیب یجمع کنم، خواستم لج کنم ول لمویساو

  ن،یدون یکه خودتون م شمیو فروخت به شما، بق نجایآورد ا نوو اونم م

 تو . یروشن کرد و گفت:چقدر بدبخت گاریس هیفرستاد،  رونینفسشو با حرص ب دیحم

 .نییانداختم پا سرمو
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کم نداشتم ، اما  یچیشم، من ه یم یکس هیدکتر موفق و واسه خودم  هیشم  یم یروز هیکردم  یفکر م شهیهم_

 حاال.

 زبون منو به باد داد. یپول ب ونیلیم ستیپدرت دو ،یذاشتم بر یوگرنه م شهینم فیح_

 ؟نیو اون همه پولو بهش داد نیبهش اعتماد کرد یشما ها چه جور ون؟اونوقتیلیم ستیدو_

معتاد  هیسپرم،پدرت  یبهش کار نم کارسیو چ هیک قاینفهمم طرفم دق یمن تا وقت چونه،یتونه منو بپ یکس نم چیه_

کرد  یاخرم هوشنگ نفهم یسر ره،ینم یشده بود پول موادشو جور کنه تا از خمار نیبودکه تموم دغدغش ا یمفنگ

 و اونقدر پولو داد دستش .

 شم؟ یمگه من واست پول م ،یبگذر ونیلیم ستیاز دو یخورم که حاضر شد یخب من به چه دردت م_

 .یاریچند برابر اون پولو واسم در ب یتون یسازمش،تو م یخودم م لیرو که بخوام باب م یمن هرک_

 کنم. یاگه حدسم درست باشه خودمو بدون مکث خالص م د،یکه به سرم زد تنم لرز یفکر از

 یتو سرم م یچ یفهم یکم م ست،کمیکوچولوت ن یمد، هدف من اون فکر تو کله :فکرت غلط از آب در اودیحم

 ؟یکرد یکار م یچ یاگه االن آزاد بود نم،یگذره، خب بگو ب

 .سیتو  سرم ن یفکر چیندارم، ه یبه زندگ یدیام چیه گهیدونم، د ینم_

 هی م،یچرخ و فلک نیهممون سوار ا چرخه،یرو بهت بگم اما، نظرم عوض شد، چرخو فلک زمونه م نایخواستم ا ینم_

رو قلبشون حک  یزخم هی نجانیکه االن ا ییکسا یمونه، همه  ینم ینجوریا شهیاوضاع هم ن،ییبار پا هیبار باال و 

 دیدم اما، شا ینشدن، قول نم میکه ثابت کنن تسل رن،یگکه بجنگن ، که انتقام ب نجانیخودت، االن ا نهونیشده، ع

 .یزو زانوتو بلند ش یمن دستتو بذار به کمک یتو هم بتون

 

 هفت_پارت#

 

 ه؟؟یهنرت چ نم،ی:خب بگو بدیحم
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 هنر_

باال، فکر کن، محکم و با  ریسرتو بگ ،یمحکم حرف بزن یریبگ ادی دیرو بذار کنار، اول از همه هم با یخنگ باز_

 جواب بده. نانیاطم

 سخت بود اما به حرفاش عمل کردم. واسم

 ؟یکن یکمکم م یچرا دار_

 بگو هنر؟ شه،خبینگران نباش،کم کم حسابت بام صاف م_

 گرفتم باال و گفتم: سرمو

 .ی،بافتنیاطی،خیآشپز_

 ت؟یمگه اومدم خواستگار ،دختریباف ،قالبی:گلدوزدیحم

 ندارم. یخب هنر خاص_

 خوره،حاال دستپختت قابل خوردن هس؟ یبه درد م تیآشپز

 .نهینجام بدم همتونم ا یکه م یکار نیبله،فکر کنم بهتر_

 شه؟یم تیحال یزیو ورزش چ یاز زرم_

 .یچینه،ه_

 ؟یدار یصدا چ_

 تا حاال امتحان نکردم._

 .رهیکه قراره تو رو بگ یاون بدبخت چارهیشما از داشته هات بگو،ب_

 .نییانداختم پا یبا شرمندگ سرمو

 بوده؟ یچ تیلیتحص ،رشتهیبش دیخواد سر خو سف یباشه حاال نم_
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 بود. ینمره هام عال شهیدرس و مدرسه باز داغ دلم تازه شد،هم یآور ادی با

 تو هپروت؟ یرفت یهوو_

 .یاضیر_

 .یپس مخ_

 بگم. نویرفت ا ادمیآره ،_

 ن؟یرم،رامیازت بگ دیتست هوش با هی_

 اومد. نیبعد رام کمی

 خان. دیبله حم_

 سواالتو آماده کن._

 لپ تاپ برگشت. هی ربع بعد با هینگاه بهم انداخت و رفت و  هی نیرام

 .شهیشروع م ناتیفردا تمر ،ازیبلد باش دیبا ،امایستیکارن،درسته جزء ما ن ی:همه بچه ها رزمدیحم_

 شروع کن. ،یبهشون جواب بد دیتا سواله با۳۰لپ تاپو گذاشت جلوم و گفت: نیرام

وقت گرفت، اما فکر کنم از پسشون  یا قهیدق۴۰ هیسخت بود و  یلیسواالش خو شروع کردم، دمیکش قینفس عم هی

 لپ تاپ و گرفت،چند لحظه بعد با تعجب گفت. نیتموم شد رام یبر اومدم ، وقت

 د؟ی:حمنیرام_

 :ها.دیحم_

 تا.۲۸:نیرام_

 رو دستت بلند شده، جمع کن . یکی نمیب یم نی:نه بابا خوشم اومد، رامدیحم_

 جمع کردو رفت. لویبا همون چهره متعجب وسا نیرام
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 جا واست باز کنم. هیبتونم تو جمعمون  دیشا ،ی:اگه خودتو ثابت کندیحم_

 باند خالفکار کار کنم. هیخواست با  یوقت دلم نم چیگرفت، اونا خالفکار بودن، ه دلم

 نیا ،یزن یفقط درجا م یریبگ شیعدالت رو پ یبخوا یتو کله پوکت فرو کن، تا وقت نویبا تشر گفت:آرام، ا دیحم_

 یبدر دیبا ینش دهیدر یخوا یکنه، اگه م یکس رحم نم چیبه ه ایدن

 ینم جایو مهربون و دل نازک باشم به ه فیدختر ضع هیکه  یگفت، تا وقت یداشت، راست م ریروم تاث یلیخ حرفاس

 داشته باشم؟ هیتونم از بق یم یچه توقع گهیپدرمم بهم رحم نکرد، د یشدم، وقت یعوض م دیرسم، با

 در گاراژ باش. یهم پاشو،فردا ساعت هشت صبح جلو حاال

 خان. دیبله حم_

 .یمرخص ،یافت یخوبه، زود راه م_

 یبا سن کم هم کل یماجرا ها حت نیعوض شده بودم، قبل از ا یلیخ نه،یآ یبه اتاقم ، نشستم جلو برگشتم

شروع  دم،یترس یدمم از خودم مبرد، اما حاال خو یکس ازم حساب نم چیبا اون چهره ه ادمهیخواستگار داشتم، 

 کردم به حرف زدن با خودم:

کس دلش به حالت نسوخت، همه ترکت کردن،پس  چیه ،یباش یقو دی،نه،درسا نه، اون دختر مرد، آرام تو با+درس

 محکم باش و بجنگ.

    *************** 

 

 هشت_پارت#

 

باغ بزرگ  هی یدر ورود یتو دهنم، جلو ومدیاشت مروند،قلبم د یتند م یلی، خ فتهیمحکم گرفته بودم که ن شالمو

 موتورو برد تو و گفت:زد و درو باز کرد، موتویرساد،یباال شهر وا

 .نییبپر پا_
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پر از دارو  ،ییطال دیسف یبزرگ با نما یلیعمارت خ هیواسه اون بود؟ نجایا ینیاندازه غار باز شده بود، دهنم

 از پشت زد تو سرم و گفت: یکی هویاستخر بزرگم پشتش بود، مثل بهشت بود،  هیدرخت،

 مگس نره توش. ببند

 لهیوس یقشنگ تر بود، همه  رونشیخودمو جمع و جور کردم، پشت سرش راه افتادم، توش از ب کمیبستم و  دهنمو

و  ستادمیسرجام ا دید یوقت د،یارز یکرده بود سه برابر من م زونیکه وسط آو یبود،  لوستر یمتیو ق قهیها هم عت

 خورم گفت: یتکون نم

بود،  کیرمز درو زدم، تار نییپا ام،رفتمیلباساتو عوض کن االن م 2582رمز در  نییروبه رو رو برو پا یپله ها نیهم

بزرگ پر از لوازم  یسالن ورزش هیزدم سر جام خشکم زد،  یکردم، وقت دایچون پنجره هم نداشت، به زور چراغو پ

رفتم تو رختکن و لباسامو عوض کردم و منتظر  عیسر ادیب دیحم نکهیبود، قبل از ا یکه فکرشو بکن یهرچ ،یورزش

 .ادیشدم تا ب

 

 نقدرینداشتم، تا حاال تو عمرم ا دنمیجون نفس کش یجون همون وسط افتادم، حت یامروز بسه ب یگفت برا یوقت

برش  یمعطل یآب افتاد کنارم ، ب یبطر هیکال پاک شده بود،  شممیعرق بود، آرا سیم خبود، کل تن ومدهیبهم فشار ن

 یادامه م گهید کمیشنا رفتم، کتک خوردم، اگه  ،دراز نشست رفتم دم،یسه ساعت دو دم،ینفس سر کش هیداشتم و 

 به نعشکش. زدیزنگ م دیداد با

 رفتم. یاین گهیساعت د میتا ن ا،یلباساتو عوض کن ب ریدوش بگ هی:دیحم

کارم که  ره،یگ یدونستم تموم بدنم م یناله کنان بلند شدم و رفتم حموم..همونجا حموم داشت، م ه،یدونستم جد یم

رفتم،  یکرد، به زور راه م یوقت اضافه آوردم، تموم بدنم درد م قهیو رفتم باال، پنج دق دمیتموم شد لباسامو پوش

 کردم. چشیسوال پ یکل اراژگ میم ، تا برسانگار ده دوازده نفر به قصد کشت زدن

 واسه خودتونه ؟ نجایا_

 آره._

 کشه؟ یچند وقت طول م نامیتمر_

 نداره. یوقت تموم چیهم ه نیبه خودت داره، تمر یبستگ_
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 ن؟یکن یم یچرا تو گاراژ زندگ ن،یدار یقشنگ نیبه ا یجا یوقت_

 کم داره؟سوما اوال. یزیچ الیو نیدوما مگه اونجا از ا ومده،یبه تو ن شیاوال فضول_

 ها؟_

 .اریبهش فشار ن یچیه_

 کنه. یبدنم درد م_

 هه،تازه اولشه._

 .گمیم_

 کنه. یاالن ول نم نکهینه به اون روزه سکوتش نه به ا ،یمخمو خورد گهیعه بسه د_

با تاسف،  یکیبا هوس،  یکیجور،  هیهمه روم بود، هرکس  ینگاها م،یجا پشت چراغ قرمز موند هینزدم،  یحرف گهید

با بغض تا  ،یابونیالت خ یدخترا هیشب ؟شدمیبدون چادر رفته باشم، اما االن چ ییجا ومدینم ادمیبا حسرت،  یکی

حوصله بودم که   یانقدر خسته و ب دن،یپلک یگاراژ م وت یچند نفر میدی، رس نییبه مقصد سرمو انداختم پا دنیرس

 شدم. هوشیکه ب دینکش قهیرفتم تو اتاقم خودمو انداختم رو تخت، به د میان، مستق یتوجه نکردم ک یحت

     

اروم  کمیخواب بوده  یهمه چ دمیفهم یزدم اما وقت ینفس نفس م دم،یهراسون از خواب پر دمیکه د یکابوس بد با

م، از اون شب به بعد واسه شام می کرد یفکر هی دیخوابم برده بود، ساعت چهار بود، با رونیب یشدم،  با همون لباسا

 غذا با من بود. تیمسئول

 

 نه_پارت#

 

شلوار اسلش همرنگش  هیروش و  یخارج  یبا نوشته ها یشرت سرمه ا یت هیگشتن  یسراغ کمد، بعد از کل رفتم

با خودم کلنجار رفتم تا قبول کنم حجابو بذارم کنار،  یرون،کلیهم پام کردم و رفتم ب یال انگشت ییدمپا دم،یپوش
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کجاست، اخه  یدونستم آشپزخونه اصل ینبود، نم یمعنا بود، رفتم گاراژ ، کس یاون همه پسر حجاب داشتن ب نیب

 داشت. ییواسه خودش آشپز خونه و حموم دستشو یبود و هرک تییاتاقامون مثل سو

و بزرگ،  کیالن شس هی یکیبود،  یقیو آالت موس لیپر از وسا شونیکیدرو و اتاق اونجا بود، دوتاشون قفل بود، یکل

که گشتم  کمی ک،یبه راه پله تنگ و تار یخورد یم یکرد یبازش م یدرم بود که وقت هیهم انبار بود،  یکی

از  یهم بزرگ ، با تمام امکانات، لبخند یلیبود و خ راژگوشه از گا هیرفت باال،  یخورد م یپله م افتم،یآشپزخونه رو 

گرفتم زرشک پلو  میزاد، تصم یمرغ تا جون آدم ریتوش بود، از ش یهمه چ خچال،یزدم، رفتم سراغ  تیرضا یرو

درو باز کرد، هول شدم و  یکی هویکه  ارمیدر ب زریبذارم، دستامو شستم و شروع کردم، خواستم موغا رو از تو فر

نرتو نشون ه نینشدن، حسام بود. پوزخند زد و گفت:اول فیکث نیبودن واسه هم کیتو پالست ن،یزم افتادنمرغا 

 .یدست و پا چلفت ،یداد

ترسناکش بهم  یآب برداشت خورد، بعد با همون چشما وانیل هی ریش ریتونستم جوابشو بدم  از ز یدونم چرا نم ینم

 .یزینمک تو غذا مرگ موش نر ینگاه کرد و گفت:حواست باشه به جا

 یر از اشک شده بود، دلم بدجور گرفت، ک، مات و مبهوت زل زدم به در، چشمام پ رونیچشم غره رفت ب هیبا  بعد

 فتهیب یگفتن باال چشت ابروعه با باباش طرف بود، به روز یکسب که اگه بهش م ن،یکرد دختر حاج حس یفکرشو م

صورتمو  یکنم اما اشکام با لجباز هیخواستم گر ینم ،بگه و تهمت نا روا بزنه راهیاز راه برسه بهش بد وب یکه هرکس

 کردن، انگار مسابقه گذاشته بودن. سیخ

 هیرفتم به اتاقم که  یداشتم م رون،یکه تموم شد صورتمو شستم آشپزخونه رو جمع و جور کردم و رفتم ب کارم

در نگاه  یباز بود، از ال مهیدرش ن ه،یقیبه همون اتاق موس دمیاهنگ بود، دنبالش کردم و رس ی، صدا دمیشن ییصدا

 خوند. یم مزمانزنه و ه یم تارینشسته و داره گ نیمرو ز اسیال دمیکردم، د

 تو ام/از حس تو پرم یبگو آروم_

 خوام ینم یادیز زیباهام/چ یمون یم بگو

 من مال تو ام/بگو من فال تو ام بگو

 شو به من. رهی..با من حرف بزن/فقط خبگو

 کمیمهمون صورتش شد ،  یظیاخم غل دینخوند، منو که د گهیخورد به در و صدا داد، متوجه شد و اهنگو د دستم

 باشم. یاما تمام تالشمو کردم عاد دمیترس
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 از خصلتاته؟ گرانیتو کار د یفضول_

 مگه؟؟ یجوابشو بدم،گفت: الل یدونستم چ یشده بودم ، نم هول

 نه، صدات قشنگه._

 تشکر کنم؟ دیاالن با_

 بود. مینه، نظر شخص_

 به نظرت ندارم. یازین_

 ؟یبد اخالق نقدریبا همه هم_

 قینگاه عم هیکه باهاش حال نکنم، حاال هم برو تا کنترلمو از دست ندادم،  یگفت: نه، با هرک یشد و با لحن بد بلند

قدردان  شهیکه هم نه؟منیبه کدوم گناه مجازاتم ا ایبهش انداختم و برگشتم به اتاقم، بغضم باز شکست ، خدا

 وضعم؟ نهیحجابم کامل بوده، پس چرا االن ا شهید، من که همنمازم اول وقت بو شهینعمتات بودم، منکه هم

 

 ده_پارت#

 

 تماسو وصل کردم.رو برداشتم، خودش بود، یخورد، گوش یکه بهم داده بود داشت زنگ م یفونیآ

 الو_

 شام. ایب_

 .ستیگرسنم ن_

 .ایب یعنی ایب گمیم یوقت ستم،یمن ناز خر ن نییب_
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کردم تا پف چشام معلوم نباشه، رفتم  شیآرا کمیو بلند شدم، لباسام خوب بود،  دمیکش یرو قطع کرد، آه یگوش

چش تو چش شدم، تا خواست بلند  اسینشسته بودن تا وارد شدن با ال زیدر آشپزخونه وباز بود، همه دور م رون،یب

 گفت:بتمرگ. دیشه برو حم

کردم و نشستم، همه مشغول  دایپ یخال یصندل هیما بود، کنار ارسالن  ینگاه ها رو یمکث کرد و نشست، همه  کمی

 دیو مشغول خوردن شدم، اصال اشتها نداشتم و به زور و از ترس حم دمیغذا کش کمیسر و صدا  یب یلیشدن، منم خ

همونجور که مشغول  دیتموم کردن و رفتن، حم شونوزودتر غذا نیو شاه نیدادم هوشنگ و رام یلقمه ها رو قورت م

 دست پختت خوبه زاتیچ هیگفت:بر خالف بقغذا خوردن بود 

 دادم سکوت کنم. حینه، ترج ایدونستم تشکر کنم  ینم

 حالت چطوره؟؟_

 بدن درد دارم._

 .نمیباال ب اریسرتو ب_

 سرمو اوردم باال. اروم

 ؟یکرد هی:گردیحم_

 .نه

 .یرو مخمه که به حرفم توجه نکرد نیس،ایواسم مهم ن_

 بشه؟ یکه چ یآورد یدختر بچه نق نقو رو برداشت هیبا پوزخند گفت: اسیال

 بهش: دمیرفتارم دست خودم نبود، بلند شدم و توپ گهیآوردم ، د جوش

 خان بوده. دیبهت نگفتم به احترام حم یزیحرف دهنتو بفهم، اگه تا االنم چ_

 :زیرو م دیبلند شد و کوب اونم

 .انجیا یایشده ب یکه راض یبه خوردش داد یچ ستیمعلوم ن_
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که صب تا شب  ییهرجا یبدون، من با دخترا نویا یکه تونستم حرصت بدم، ول ؟خوشحالمیسوز یم یدار هیچ_ 

فکر نکن چون برو و  ،یقضاوتش کن یشناس یرو نم یکی یوقت یفرق دارم، تو حق ندار یباهاشون سر و کار دار

 کن. فروتو کله پوکت  نویچشم، ا گمیم یبگ یشم و هرچ یعاشق چشم و ابروت م یدار

 

 ازدهی_پارت#

 

و با حسام چش تو چش شدم، زل زدم تو  دیخوابوند تو گوشم، سرم چرخ یلیس هیدفعه هجوم آورد سمتم و  هی

 ذارم. یجواب نم یکارتو ب نیو با نفرت گفتم:مطمئن باش ا اسیال یچشا

 ره.. ینم یگور چیکس ه چیداد زد: ه دیخواستم که حم هیتوجه به نگاه بق یب

 انگار نه انگار، ،یشده خاله باز اتونو،یمسخره باز نیا نیحسام بلند شد و با داد گفت:جمع کن سادم،یجام وا سر

 گفت: لکسیر دیسر تکون داد و رفت، حم هیارسالنم با اخم  ومد،یصداش ن گهیو د رونیب رفت

 ..نینیبش_

 گفت:با همون لحن آروم  دینشست، حم اسمینشستم، ال ریتاخ کمی با

حاال هم  رون،یندازم ب یم یتکرار بشه هر جفتتونو با اردنگ گهیبار د هیندارم، اگه  تونیچون بار اول بود کار_

بلند شدم و رفتم تو اتاقم و درو  رون،منمیرفت ب عیپرت کرد و سر زویم یرو یها لهیبا دست وس اسیال ن،یگمش

پهلو اون پهلو  نیانقدر ا دم،یرو تختم دراز کش دم،بودم هم خوشحال که تونستم جوابشو ب یهم عصب دم،یمحکم کوب

 شدم تا خوابم برد.

 

کردم، چون  یتمام تالشمو م یخونه، ول گشتیو جنازم بر م نیرفتم همونجا واسه تمر یم دیروز صبح زود با حم هر

 یکردن دزد یمجبورم م ایکردن،  یمعتادم م ایو دارو دستش  دیکردم حم یفکر م شهیشدم، هم یساخته م دیبا

 یمجبور شدم خالف کنم، هفته  دمیراه بودم، شا ولنبود، البته هنوز ا نطوریاما ا گه،ید فیهزار تا کار کث ایکنم 
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کردم، اون روزم  یبهشون عمل م دیگفت که با یجمله بهم م هیهرروز  دیحم م،یرفت یم نیبود که واسه تمر یدوم

 بود؟ یچ روزیدرس د نم،یبهم گفت:خب بگو ب

 مرگ. یعنیو استرس  یتمرکزه،حواس پرت یهرکار تیبدون مکث گفتم:اولو نیسوالش بودم واسه هم منتظر

 بهت دستور بده، البته جز من. دیکس نبا چیبار حرف زور نرو، ه ریز ،ی:خوبه، درس بعددیحم_

 دمیفهم_

 .یبهشون عمل کن دیخوره، با ینمبه درد  دنیفقط فهم_

 بله چشم._

 نفسم بند اومد، چشامو از درد بستم، سادم،یوا خیبار زد تو کمرم ، س نیبا لگد زد رو رون پام، از درد خم شدم، ا هوی

 زد:چشاتو باز  کن،  نگاش کردم،  داد

 روز اولم بهت گفتم. نویا ،یچشم نگ یمونه به کس یم ادتی گهید یدفعه _

 خان. دیگفتم:بله حم درد با

 دم،یبود پوش داسیشرت و شلوار آد یت هیکه  مویراحت یتو باغ، با درد و ناله لباسا ایحاال شد، لباساتو عوض کن ب_

 ..یسینمیمنم نگفتم وا دن،تایباغ دو نیدور ا یکن یگفت:شروع م دنمینشسته بود، با د کمتین یرو

 ؟؟یدار یمشکل هیگفت:چ دیکه د افمویرفت تو هم، ق چهرم

 خان. دیبله حم یعنیچش،  ،ینه نه، چه مشکل_

 .ارمیزدم، دعا کردم تا اخرش دووم ب یتو دلم داشتم زار م اما

        

 قهیدق ستیکه گفت:بسه،ب نیخوردم زم یواسه تنفس وجود نداره،داشتم م ییهوا گهیکردم د یم احساس

افتاد  هیسا هی هویدم،ی.، به پشت دراز کشژنیذره اکس هیاز  غیاما در دمیکش یتمام،همونجا افتادم،تند تند نفس م

 .دمیاز جام پر ده،یحم دمیروم، سرمو چرخوندم د
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 ؟ینکنه خسته شد ه،ی:چدیحم

 نه._

 پس پاشو._

گفت  یکه م یبوکس، هر ضربه ا سهیسراغ ک میبعد رفت ختم،یر یدراز نشست و شنا رفتم، شرشر عرق م یکل اول

 هیزدم  یکه بد م یکه واسم مونده بود استفاده کردم.، هر ضربه ا ییروینانداشتم اما از تمام ن گهید نکهیزدم، با ا یم

بار  نیاول یکه تموم شد برا نیسفت شده بود،تمر نمبد یلیدو هفته خ یکی نیکرد،تو ا یلگد حوالم م ایمشت 

 .میخوام تن به تن مبارزه بد یگفت:م

 

 دوازده_پارت#

 

 کرد. یبهم رحم نم دیلحظه عرق سرد کردم، حم هی

 بخورم. یزیچ هی شهیفقط فشارم افتاده،م_

 .قهیفقط دو د_

 یچون معدم خال اد،یسرم ن ییدعا کردم که بال یآب خوردم، کل کمیشکالت و با  هیفم،یسرعت جت رفتم سراغ ک به

 .ششینکردم و برگشتم پ یحالت تهوع بهم دست داد،توجه کمیبود 

 .یاریزنمت تا خون باال ب یوگرنه انقدر م یخوام تو فقط دفاع کن یم  االن_

 و گفتم: من آمادم. دمیکش قیتکون دادم،چندتا نفس عم سر

کرد و گفت:چرا دفاع  زیضربه به پام خورد،چشاشو ر نیبود اول عیسر یلیدو سه گفت و شروع کرد،چون خ هی

 ؟ینکرد

 ،د،هو،هولیببخش_
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 دیتونستم نفس بکشم،حم یکردم نم یمشت خورد تو شکمم،نفسم رفت،هر کار م هیجملم تموم نشده بود که  هنوز

 .االیاومد باال سرمو گفت:نفس بکش، عیسر

 دمیباالخره تونستم نفس بکشم، هوا رو با ولع کش هیده ثان دیکردم صورتم کبود شده، بعد از شا یاحساس م خودم

 ؟یادامه بد یتون یخودآگاه از گوشه چشمم سر خورد، متوجه حالم شد و گفت:مقطره اشک نا هیهام، هیتو ر

 .اوردمیکم م دیبه عالمت مثبت تکون دادم،من نبا سرمو

 .،پاشویاستراحت کرد یادیبسته،ز گهیخب د_

حواسم کامل جمع شد،هر ضربه  نباریامادم شروع کرد،ا دید یتا حالم بهتر شد، وقت دمیپر نییباال پا کمیشدم، بلند

جا از دستم در رفت و  هیباال بود، یلیدادم،سرعتش خ یم یجا خال ایکردم، یدفاع م یسمتم به خوب ومدیکه م یا

 یداد بزنم اما خودمو کنترل کردم،عمدا ه استمپاش محکم خورد تو صورتم،احساس کردم فکم جا به جا شد،خو

هر جور شده چند تا ضربه  دیگفت:خب حاال نوبت توئه ، با قهی،بعد از ده دقخوابوند یکرد و ضربه هاشو م یم جمیگ

حرفه  یلیتونستم ضربه هامو بخوابونم، خ یکردم نم یهر کار م م،یآرام تموم شد، شروع کرد گهید یچی،هیبخوابون

 .شنیجوش آوردم،پامو به قصد زدن تو سرش آوردم باال اما وسط راه محکم زدم تخت س سطاشبود، و یا

 .یافت یراه م یآها حاال شد،تازه دار_

 یاون منو م شتریجون گرفتم و سرعتمو بردم باال، اما بازم هرکار کردم نتونستم بزنمش، اون وسط مسطا ب فشیتعر از

تو  دمیچک خوابوندم تو گوشش، دستمو محکم کوب هیهوا  یشدم و ب یشد،عصب یدونم چ ینم هویزد تا من اونو، 

 که چک زدم. ییلب شروع کردم فاتحمو خوندم،دستشو گذاشت جا ریدهنم،ز

 ؟؟یکار کرد یتو االن چ_

 بود. یبخدا،اتفاق یچی،هیه_

 بود. یکه اتفاق_

 کمیاومد،  دمیدرخت رفتم باال، حم هیاز  مونیتو باغ و مثل م دمی.دودنیدو سه گفتم و شروع کردم به دو هیدلم  تو

 . یایخودت ب یپس به نفعته خودت با پا ،یینجاینم ادو یم-نکرد، بلند گفت: دامیگشت پ

 .دیداد زد که چهار ستون بدنم لرز هیدم  یجواب نم دید یوقت
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 .رونیب یایم یاالن هرجا که هست نیآرام، هم_

 .یبزن یخوا یم ام،ی:نمدیلرزیم صدام

 درخته چقدر بلنده. دمیکرد، تازه فهم دامیشاخ و برگ درخت پ یچش گشت و ال به ال با

 .نییپا ایاون باال،پس خودت مثل دختر خوب ب امیب ستیزرنگ،کار سه ثان نیبب_

 بود. یگفتم که اتفاق ،یزن یم امین،ب_

 ندارم. تیکار ایب_

 .امینم_

 .ایب گمیم_

 +نه نه نه.

 .رونیزد ب یچشام داشت از حدقه م ،یبپر دینه صبر کن، با ا،یکنم پس ب یحرفو سه بار تکرار نم هیوقت  چیه_

 هم هستا؟ یبهتر یراه ها یاز شرم خالص ش یخوا یجان؟م_

 تا شناس. ستیدو متیکه گفتم،وگرنه جر نیهم_

 من کجا بودم؟ یکرد یم میبنده هات تقس نیشانسو ب یداشت یخدا وقت یدر آوردم:ا هیگر یادا

 ؟یگفت یزیچ_

 پرم. ینه،االن م_

 مکث کردم. یدم،کلیکش یتند نفس م ستادم،تندیا زیخ مین

 ؟ی.چرا معطلگ،ید االی_

 تو. دیبه ام ایهرچه باداباد.خدا_
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 دیشم با زانو فرود اومدم،به حم یم نیکردم االن پخش زم یکمال تعجب که فکر م دم،دریکش غیو همزمان چ دمیپر 

 نگاه کردم.

 .یداشت یخوب ن،فرودیافر_

تو  یزن یدور برداشتم گفت:که م دید یکرده، بلند شدم و با غرور لباسامو تکوندم، وقت فیذوق کردم که ازم تعر یکل

 گوش من اره؟

 حرفت؟ ریز یبزن یخوا یم د،یشدم:من که گفتم ببخش پکر

 .میدونستم و تو،جمع کن بر یبودم،وگرنه من م یکه امروز ازت راض فیح_

 

 زدهیس_پارت#

 

 ساعتشو نگاه کرد  و گفت: دیگاراژ.حم میبرگشترفتم لباسامو عوض کردم و  یخوشحال با

 ناهار بذار. ایب ،بعدشیساعت وقت استراحت کن دو

 خان. دیبله حم_

با  م،رفتارامونیباهم کنار اومده بود یمدت تا حدود نیتو ا دم،یرو د نیو شاه نیافتادم سمت اتاقم .تو راهرو رام راه

 نه. اسیحسامم نرم تر شده بود،اما ال یهم خوب بود.حت

 .یکه مثل لشکر شکست خورده ا نمیب یهوشنگ:به به، م_

 ?سوزه یرحمتون مگه دلش به حال آدم م یب سیرئ نی.بابا انایتمر نیاه بابا خسته شدم از ا_

 خان. دیپشتم اشاره کرد و گفت:سالم حم به

 ولیگفت:ا نیخنده.رام ریزدن ز نیو رام نی. شاهستین یکس دمیقلبم رفت رو هزار.آروم آروم برگشتم و د ضربان

 خوب بود. یلیداداش خ
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 .یحرص گفتم:هرهرهر، رو آب بخند با

 .ایترس ی:بد جور ازش منیرام

 یمتحرک.پشت چشم یبرو استراحت کن جنازه  ار،یگفت:باشه حاال جوش ن نیچش غره توپ بهش رفتم.شاه هی

بود.  شونیحال رتیخالفکار بودن اما غ نکهینازک کردم و رفتم. تا اون روز معرفتشون رو ثابت کرده بودن. با ا

 رفتم. ابخو عیسر یلیرو تخت، ساعت رو کوک کردم و خ دمیلباسامو عوض کردم و پر

نشستم سرجام.دست و  خیافتادم س دیحم ادی یزنگ رو اعصابم بود. قطعش کردم.خواستم باز بخوابم اما وقت یصدا

کردم و رفتم  شیارا کمیعوض کردم ،  یکیریو شلوار چ یبلند مشک نیآست هیصورتمو شستم، لباسامو با 

 تو گاراژ بود. دی.حمرونیب

 .ریتاخ قهیدق۷:دیحم

 مگه پادگانه؟_

 نگاهش کال الل شدم. با

 .ارمیآشپز نم گهیبه بعد با توئه، د نیاز ا یآشپز_

 باشه._

 .رمیخوام ازت تست صدا بگ یم ایکارت که تموم شد ب_

 ؟یتست صدا واسه چ_

 کنم.به کارت برس. یفقط من سوال م نجایا_

 خان. دیبله حم_

دونست دوست  یمامانم افتادم،م ادیدرست کنم. ایگرفتم الزان میکرده بودم.تصم ایتو آشپزخونه،هوس الزان رفتم

رفت از فر  ادمیدرست کردم اما  یخونه نبود به کمک کتاب دستور آشپز یبارم وقت هیپخت. یدارم و هرهفته واسم م

بازم داغ دلمو تازه کرد.به خودم تشر زدم و  راتخاط یآور ادیکردم،  هیاون روز گر یو سوخت:) کل ارمیدرش ب

کجاست گفت تو اتاقشه.پشت در  دمینبود.از هوشنگ پرس دیحم رون،یدادم.از آشپزخونه رفتم ب یحواسمو به آشپز

 و در زدم،درو باز کرد ستادمیا
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 غذا آمادست.._

 .امیماالن  یقیبرو اتاق موس_

 یگفتم بهم م یبودم ،اما هربار که به بابام م انویو پ تاریعاشق گ یبچگ انو،ازیحرف رفتم اونجا و نشستم پشت پ بدون

 هیکالو یدادم،دستمو رو یادامه نم گهیتلف کنه، منم د زهیچ نیوقتشو واسه ا ستیمثل تو خوب ن یگفت:دخترگل

ناخوداگاه  دنشیپشت سرش اومد.با د اسمیدرو باز کرد، ال دیخوب بود.همون موقع حم یلیخ دم،صداشیهاش کش

 رو به روم بود. قایدق اسینشستن.ال یصندل هیبود.هرکدوم رو  نییاخم کردم،معلوم بود به زور اومده.سرم با اخم پا

 هات غرق شده؟ یکشت ه؟چرای:چدیحم_

دارم.سرشو بلند کرد و  یآلرژ یکیبه  س،یانداختم و گفتم:دست خودم ن دیکش یم گاریکه داشت س اسیبه ال ینگاه

 شکست. ینبود همونجا گردنمو م دیبندم اگه حم ینگفت، شرط م یزیبا غضب نگاهم کرد، اما چ

 .یبخون اسیبا ال دیکنم خوب گوش بده، بعد با یم ی:اول آهنگو پلدیحم

 خان. دیبله حم_

 

 چهارده_پارت#

 کرد و نشست سر جاش. یبا حرص اهنگ رو پل اسیال

 رو بشکن وبگو. یسکوت لعنت نیتا کنارتم قدر عشقمو بدون/ا_

 کشنم. یشکنم،م یتو م یآرزوت منم/نرو ب بگو

 به تنفر نکن./نرو حال من بده. لیپر نکن/حس عشقمو تبد یخال یاز جا مویزندگ

 سرمون اومده، نگاه کن. یچ

 زنم. یرو م یزندگ دیمنم/که بخاطرت ق نیا

 منم. نیمنم/ا نیغمگ یقصه  نیاول تو ا نقش
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 کنم. یدل م هیتو دل بستم و از بق به

 منم. نیغمگ یقصه  نیاول تو ا نقش

 کنم. یدل م هیمنم/به تو دل بستم و از بق نیا

 .یره تو فکر خود زن یم گهیاگه نتونه پاشه د/نیمرد اگه خورد زم/یو منزو ریگ گوشه

 .یبه جونم غر زد زیر هیباهام  یومدین راه

 /؟یکه دلمو دور زد ید یپز م یهمه به چ شیپ حاال

 هیباالخره  ریتقاص/نگو تقد یب یحرکت چیمونه ه یدونم نم یم ینخواس/ ول یک چیحواس/منو ه یرمق ب یب

 دست ماست. مییزایچ

عشقت رفته تو پوست و استخون  یخوبه نه؟/ول یتازه دار یخالص/تو االن زندگ یستیکار ن نیراحتت کنم ا بذا

 /هی./بغض پشت فرمو تو صدر و مدرس چهیحس چ هیاصن عشق چ یفهم یمن/تو چه م

 .شهیکه..وجودت حس نم ییتو ایوجود منم  یب

 .شهیروز عشق من برات/قصه م هی یبودم ول یمن ک یدینفهم تو

 هیمنم به تو دل بستم و از بق نیمنم، ا نیغمگ یقصه  نیزنم، نقش اول تو ا یرو م یزندگ دیمنم /که بخاطرت ق نیا

 کنم. یدل م

 یجا یمن نشست منم رفتم رو صندل یبرگه که تکست اهنگ بود داد دستم.خودش جا هی دیقطع کرد. حم اهنگو

 تمرکز کردم و شروع کردم به خوندن کمیبرداشت. تاریگ هی اسمیاون نشستم.ال

و اون شروع کرد.صداش فوق العاده بود.اهنگ که  نییکنه.سرمو انداختم پا یداره نگام م دمیکه شد د اسیال نوبت

 .یکردم انقدر خوب بخون یبار اول فکر نم یبهم گفت:برا دیتموم شد حم

 کرد انداختم.همون موقع ساعتم زنگ خورد. یکه داشت با حرص نگام م اسیبه ال یمندانه ا روزیپ نگاه

 شه برم. یم دیغذام تو فره، حم یوا یا_

 برو._
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راه  یبه به و چه چه هیشد  ی.هرکس رد مدمیچ زویخوش رنگ و بوم رو از تو فر در آوردم و م یایزانرفتم و ال عیسر

نزدن. همه غذاشونو کامل خوردن و با تشکر بلند  یحرف دیو حم اسیحسام، فقط ال ینداخت ، حت یم

 یپسره  رون،یرفت ب از آشپزخونه کرنصفه غذاش رو خورد و بدون تش اسیشدن.دستپختم به مامانم رفته بود. ال

خسته  یلیجمع کردم و ظرفا رو شستم. خ زویهمه رفتن م یفوشش دادم ، وقت یفرهنگ، تو دلم کل یب شعوریب

 زود خواب مهمون چشمام شد. یلیرفتم تو اتاقم و خ میمستق نیبودم، واسه هم

 یتو اتاقاشون به سر م اینبودن  ایهم  هی.بقنیواسه تمر میکار داشت و نرفت دیبودم.اون روز حم کاریصبح ب از

چشمم خورد به  دمیکه تو گاراژ چرخ کمینکنم، بلند شدم  هیگرفته بود، اما قسم خورده بودم گر یبردن.دلم بدجور

چه  اسیاومد ال ادمیفکر کردم و  کمیبرداشتم.  تارویگ تو،لبخند محو نشست رو لبم.درباز بود، رفتم  هی. کیاتاق موز

 ؟یکن یکار م یچ نجایگفت:ا یکی هویخودم غرق بودم که  ی. تو حال و هواگرفت یدست م یجور

 بود. اسیال دم،یکش غیو ج دمیترس یلیخ

 نجا؟یا یاومد یک ی.با اجازه ؟یدیجن د ؟مگهیچته روان سیه_

 .زهیام، چ_

 یچیافتادم.به خودم مسلط شدم و گفتم:ه دیحم یحرفا ادی

 ؟یاومد یچیه ؟واسهیچیه_

 اره._

 ؟یاجازه گرفت یاز ک_

 ؟یریگ یاجازه م یاز کس نجایا یایتو م یوقت ؟مگهیچ یعنی_

 ؟یکن یم سهیتو خودتو با من مقا_

 کنم؟ سهیمقا یپس با ک_

 ارما؟یسرت م ییبال هینکن، وونمید رونیرو ب-کرد.با حرص گفت: یزور داشت خودشو کنترل م به

 ؟یتا حاال دست روم بلند نکرد نکهیا ؟نهیکار کن یچ یخوا یمثال م_
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 .رونیآرام، برو ب_

 رفتم. یهم م یگفت ینم_

 یرو دار یلیخ_

 دونم. یم_

 ریاتاقم از ته دل زدم ز دمیرس یحرفا رو از کجا آوردم.وقت نیدونستم ا یرون،نمیشدم و از اونجا رفتم ب بلند

چشام.خندم به بغض  یم اومد جلوچهره خواهر دمیخند یکه داشتم م نجوریخنده،خوب تونستم حرصش بدم.هم

 .ومدهیبه من ن یشد،اصال خوشحال لیتبد

سرگرم کردم تا وقت شام.رفتم غذا درست کردم و برگشتم تو اتاقم، واسه شام نرفتم  ونیزیخودمو با تلو کمی

مطمئن شدم همه رفتن رفتم آشپزخونه رو جمع کردم.خسته شده بودم از اون  ی.وقتومدیهم سراغم ن ی.کسرونیب

 شهی.رفتم باال.اون شب آسمون از همومخوره به پشت ب یم کیبهم گفته بود اون راهرو تار دیحم ،یواریچهار د

 بود. شتریستاره هاش ب

 

 پانزده_پارت#

 

شد به  رهیاولش.ارسالن بود، اونم خ دمیکنارم نشست، ترس یکیبه آسمون بودم که احساس کردم  رهیخ

 نیکردم از ا یفکر م شهیسکوت کرد..بعد خودش سر صحبتو باز کرد:دستپختت خوبه ها.هم یا قهیآسمون.چند دق

 .سیبلد ن یکار چیکه ه یهست ییایمامان شیتیت

 نگفتم. یزیزدم و چ لبخند

 ؟یانقدر ساکت شهیهم_

 .دیشا_

 گه. ینم یزیکه چ دی؟حمیینجایا یواسه چ_
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 ناراحت شه. دیترسم حم یم_

 .سین یباشه اصرار_

هم تقاص پس بده،  دیاون وح دوارمیرو خالصه واسش گفتم.اخرش گفت:متاسفم، ام میزندگ دیمکث و ترد کمی با

که توش پر  میدار نهیس هی.هممون میستین نجایا یکدوم واسه خوشگذرون چیاز من داشته باش، ما ه نویا یول

 .میپشتت ریتامون مثل ش شیمطمئن باش هر ش ،یزن یتا صبح زار م یما رو بشنو یگدرده.اگه قصه زند

 تا؟ سیچرا ش یممنون ،ول_

 .ریفاکتور بگ اسویال

 .دمیخند

 .ریداره،اونم درد داره،به دل نگ لیواسه کاراش دل_

 کارش کردم؟به خونم تشنس. یچ شم،مگهیانگار دشمن خون_

 .شهی.کم کم خوب مزارهیها از دخترا ب هیقض یسر هیسر _

 با حرفات آروم شدم. دوارم،ممنونیام_

 .یبود آبج فهیوظ_

 بگم؟ زیچ هی_

 بگو._

 داره؟ یخاص لیدل ،ییایپسر خارج نیا هیشب یلیتو خ_

 اره.بابام اهل فرانسه بود._

 .گمیم_

 واست. گمیداستانم مفصله.سر فرصت م_

 .نیمهربون باش ادیباشه.به چهره ترسناکتون نم_
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 .یکن یاز ترس تشنج م ینیبب نهیتو آ یکیشب خودتو تو تار هی.واال یخودت ترسناک نشد نکهینه ا_

 گفت. یم دم،راستیخند

 .ریباز کن،بمون و انتقام بگ ندهیآ یگذشته ها رو رها کن،جا رو برا_

 باشه._

 .ریشب بخ_

 .ریشب تو هم بخ_

  دی.با د،یجنگ یموندم و م یم دیمن با د،شیم یداشت جد ممیبه حرفاش فکر کردم، تصم یرفت کل یوقت

 

 یم داتیپ شیخوبه، اگه چن سال پ یلی:دستپختت خگفت نیشاه هوی مهیناهار در حال غذا خوردن بود زیم سر

 گرفتمت. یکردم خودم م

شم با اکراه بلند شد وبا تمام  یدارم خفه م دید یکنارم نشسته بود.وقت اسیتو گلوم و به سرفه افتادم.ال دیپر غذا

نگاه  هیکشت،  یکرد،به زور سرفمو خوردم وگرنه اون منو م یعقده داشت سرم خال یتو کمرم، هرچ دیقدرت کوب

 خوردن شد. ولنبود و مشغ الشیخ نیغضب آلود به چهره خونسردش انداختم.ع

 .نیحسام:شاه_

 نگفتم که. یزی:چنیشاه_

 .نی:شاهدیحم_

 :بله.نیشاه_

 :خفه.دیحم_

 .ی:اوکنیشاه_

 .اسیجز ال دن،یخند یم زیر زیبچه ها ر همه
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 ره؟ یم شیگفت:کارا چطور پ دیبه حم اسیبعد ال قهیدق چند

 :خوبه.دیحم_

 کردم. دایپ دیسوژه جدحسام:_

 شنوم. ی:مدیحم_

 ره خارج. یداره م گهیروز د هیداراس،  هیاز اون ما_

 .نیبد بشویتو نخش،به درد بخور بود ترت نی:بردیحم

تو  ختمیناهارو که خوردن رفتن.اصال حوصله ظرف شستن نداشتم ، همه رو ر اوردم،یاز حرفاشون سر در نم یچیه

 .رونیو اومدم ب ییظرفشو نیماش

 

 شانزده_پارت#

 

اصال درباره کار و گروهشون  دمی.حماسیگذشت، همه باهامون خوب بودن جز ال یاز حضورم اونجا م یماه هی بایتقر

کرده بودم.دلم واسه مامانم تنگ شده  شرفتیپ یلی.خمیرفت یم نیگفت.هر روز واسه تمر یبهم نم یزیچ

 و رفتم سراغش. ایخونه بود.دلو زدم به در دمیبود.حم

 زدم . در

 ه؟یک_

 آرامم._

 تو. ایب_

 .دیکش یم گاریبود و س دهیداخل، رو تخت دراز کش رفتم

 .شیفرما_
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 نکرد. نگاهمم

 دل بودم. دو

 مامانم. شیخوام برم پ یم_

 .شیبردار.خودتو خالص کن برو پ غیت هی_

 گفتم. یجد_

 گفتم. یمنم جد-

 خوام برم سر خاکش. یم_

 نه._

 چرا؟_

 خوام بخوابم. یبرو م ل،یدل یب_

 چرا اخه؟_

 .رونیگفت:رو مخم نرو دختر، برو ب کالفه

 هیگر یربع هی.حدود هیگر رینگه دارم و زدم ز کرد.نتونستم خودمو یبرگشتم تو اتاقم .بغض داشت خفم م یدلخور با

 غمتو. نمیدر.حسام بود، دستشو زد به چارچوب و گفت:نب یکردم و بعد در اتاقم زده شد.رفتم جلو

 ؟یداشت یحوصله گفتم:بله کار یپاک کردم و ب اشکمو

 مادرت.؟پس حاضر شو. دنید یبر یخواست یمگه نم_

اماده  دینکش قهیتشکر رفتم که حاضر شم.به پنج د هیبپرم بغلش.خودمو کنترل کردم و با  یبود از خوشحال کینزد

نشسته بود.منم کنارش نشستم و راه افتاد.ضبطو روشن کرد،  نیخوب بد بود.تو ماش سیرئ هی دیدر بودم.حم یجلو

 کیقصد سکوت کنم، نزدبه م دنیح دادم تا رسیبرد باال.ترج یلیآهنگ رپ داغون در حال پخش بود.صداشو خ هی

خاک مامانم پارک کرد و  کیدادن.بهش آدرس دادم.نزد یم ریضبطو کم کرد.چون مطمئنا بهش گ یبهشت زهرا صدا

 معطل نکن. یلیمنتظرتم، فقط خ نجای:همگفت
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 باش،.ممنون._

نجا و شروع کردم رفتم باال سر قبرشون.، مادر مهربون و خواهر ناکامم.اشکام باز مسابقه گذاشتن.نشستم همو عیسر

نه؟منکه دارم تو جهنم دست  ایپات هست  ری؟بهشت زگذره یباال خوش م ؟اونیبه درد و دل:سالم مامان جون خوب

بود  دهیتارموش رو نامحرم ند هیکه  ینشسته؟دختر وتجل یبا چه سر و وضع نیبب ن،یزنم.مامان دخترتو بب یو پا م

اسم  فیح ،یلی.خ شتر،یب یلیکنه. اما اون هفت تا پسر معرفتشون از بابام خ یم یهفت تا پسر زندگ نیحاال داره ب

 دیخواهر خوشگلم نبا رم،یرو ازشون بگ ایجنگم.تا انتقام خون تو و دن یدارم م یول ،یلیپدر. مامان خسته شدم، خ

 مهمونتونم. یجا واسم باز کن که به زود هی شتون،یپ امیکارم تموم شد م یسهم خاک باشه، مامان وقت ناال

داده  هیحسام، حسام سرسو تک شیشدم برگشتم پ یخال یحساب یهق هقم سکوت قبرستون رو شکست.وقت یصدا

دستمال بهم دادو استارت  هی دیداغونمو که د افهیو چشاش بسته بود،من که نشستم چشاشو  واکرد، ق یبود به صندل

 .یکن هیارزش نداره که بخاطرش گر یچیزد.گفت:ه

نبود،  نینبود.من حقم ا نیحقشون ا چارمیخوش کنه؟مامان و خواهر ب یزدم و گفتم:پس آدم دلشو به چ پوزخند

 .کشمیم یچ یبفهم یستیمن ن یجا

خواد.نگاه  یمردونه بابام رو م یخواد، شونه ها یکنم، منم دلم مامان م یحسام، دارم دق م یستیرفت باال:ن صدام

لعنتت کنه حاج  ستن،خدایکدوم ن چی.هسین گهیکو؟د یخواد  ول یم امویخواد، دلم بچگ یقشنگ خواهرمو م

 .نیحس

 گردن؟یاونا برم هیقطع شد گفت:با گر میگر ینگفت تا اروم شم.وقت یچیکردم ، ه هیجون نشستم سر جام و گر یب

 .ششونیمن برم پ دیشا ینه ول_

و  دنیخند ی.مومدنیرفتن و م یغم و غصه م یکه ب ییشدم، به آدما رهیخ رونیو به ب یدادم به صندل هیتک سرمو

 رد و بدل نشد. نمونیب یحرف گهیبه گاراژ د دنیو تا رس دمیکش یتو دل من چه خبره.اه دنیفهم ینم

 

 هفده_پارت#

 

 سال بعد۱
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 رسه. یخودتو برسون، االن م عیسر اد،ی:طرف داره مدیحم

 .امیدارم م_

به خودم نگاه  نهیاهنگ کر کننده بود.تو آ یبلند شد.صدا کایالست غیج یبه چراغ قرمز.زدم رو ترمزو صدا دمیرس

 دیبغل ابروم دو تا شده بود.موهاهم کال سف نیسوخته.نگ یسرد تر بود.رژ قهوه ا شهیاز هم میطوس یکردم.چشا

ر سرد دخت هیخواستم،  یکه م یزده بود.چراغ که سبز شد پامو گذاشتم رو گاز.شده بودم همون یکرده بودم و خامه ا

با اون همه ادعا  دمیکه حاال حم یواسش مهم نبود.دختر گهید یچیکه جز خودش و هدفش ه یکیاحساس،  یب

زدم، کم کم وارد گروهشون شدم.  دیاون حرفا رو به حم نکهیبعد از ا ش،یسال پ کی.اوردیاوقات جلوش کم م یگاه

شده بودم.تموم  یتو هک حرفه ا گهیره بود.دکار خب نیداد، خودش تو ا ادیهک رو بهم  نیبخاطر هوش خوبم رام

 نداشتم.. فیهم حر یورزش و رزم یگرفتم.تو ادمیهم  یقیموس ینوت ها

 زایچ یسر هیذاشتن از  یمجاز، مواد، قاچاق.تازه نم ریاهنگ غ ،یاخاذ ،یدزددوتا نبود، هک، یکی دیگروه حم خالف

از اونا شده بودم.البته کار من فقط هک بود و  یجزئ گهیکارشون ساخته بود.منم د فتادنیم ری.اگه گارمیهم سر در ب

همو  یهوا ریاما مثل ش میبود.اهل محبت کردم نبود بخو یلینکرده بودم.با بچه ها خ شونیقاط یلیخودمو خ

 دمیبود.رس رفتهیمنو عضو اون گروه پذ یبود اما نه به شدت قبل.تا حدود نیهمچنان باهام سرسنگ اسیال م،یداشت

 یتو اون شرکت م یهمه نوع خالف د،یکش یم دکیبارکد.البته ببشتر اسمشو  وتریشرکت، شرکت قطعات کامپ یجلو

سال بود  هینگاه کردم، ترسناک و سرد. یقد نهیو سوار آسانسور شد..به خودم تو آ نگیبردم تو پارک ور نیشد.ماش

 هیدستم،  یرو یشناختمشون، نگام افتاد به خالکوب ینم گهیبودم.د بهیهم غر هیبود.با گر ومدهیکه خنده رو لبم ن

از جاش  عیسر دنمیبا د یرفتم.منش رونیب وربچه ها حک شده بود، با باز شدن در آسانس یدست همه  یبارکد که رو

توجه  ید، باون شرکتم واسه من بو یاز اتاقا یکیبردن. یهمه ازم حساب م یبودم ول زهیم زهیبلند شد و سالم کرد، ر

پشت  دیرفتم داخل.حم یاجازه و در زدن م یبودم که ب یتنها کس د،یبدون در زدن رفتم تو اتاق حم یبه منش

مبل مهمان نشسته بودن.زل زده بودن بهم.رفتم رو مبل تک نفره رو به  یدخترم رو هیو  پسربود.دو تا  زشیم

 ارام ستوده هستن. شونیگفت:ا دیروشون نشستم و خونسرد نگاهشون کردم.حم

 خواد کار ما رو راه بندازه؟ یم شونیخورد گفت:ا یداشت جر م راهنشیکه پ ایقیتزر کلیه نیاز پسرا از ا یکی

 ه؟یتند گفتم:مشکل یلیخ

 شد. الل

 مدارکتون کامله؟_
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 . عتریکامله، فقط تو رو خدا سر میکنان با ناز و عشوه گفت:اره همه چ نیف نیف دختره

 .رونیبود ب ختهینگم بهتره، کل دارو ندارشو ر پشیاز ت اصال

 گذرم، بهم قول ازدواج داده بود.خامم کرد. یازش نم_

اتاق بچرخونم تا خفه  نیدور ا نقدریتو دستم ا رمیبلوندشو بگ یدوست داشتم بلند شم موها ه،یگر ریزد ز دوباره

برادراشن. دختره عکساش رو فرستاده  دمیحرفاشون فهم نیدادن.از ب یم شیپسرا هم دلدار نجاستیشه، جالب ا

دارو ندارتو  یهمون اول همه  یکن یغلط م یترس یخواد ازش سو استفاده کنه.تو که م یاونم م ،یکیبود واسه 

 ..یفرست یواسش م

 نجوری.اونم همزمیتق تق کفشاش رو مخم بود.نشستم پشت م یشدم.دختره هم باهام اومد، رفتم تو اتاقم.صدا بلند

که روشن شد   ستمیخورد نشست رو مبل، اصال نگاهش نکردم و مشغول کارم شدم.س یماش داشت منو مکه با چش

 گفتم:مشخصات.

 هپروت بود، بلند تر گفتم:مشخصات. تو

من  فیحر یکاره بود ول نیخودش ا ارویپوشه در آورد و بهم داد.و منم به کارم ادامه دادم،  هی فشیترس از تو ک با

 ؟یکارش یکه گذشت گفت:چ قهیشد، ده دق ینم

 بله؟_

 ؟یکارش یگم،چ یم دویحم_

 داشته باشه. یکنم به شما ربط یفکر نم دوما،د،ینه حم د،یاوال اقا حم_

 تو کارم غرق بودم که باز حواسمو پرت کرد.کرد، اخم

 ؟یکن یدولتو هک م یخسته شدم.مگه دار یوا_

 صدات رو مخمه. رون،یبرو ب یساکت باش یتون یگفتم:خانوم محترم ، اگه نم تیبا عصبان_

.+تموم شد.بعد از پرداخت _ساعت بعد کارم تموم ش میواقعا ترسناک بود، حدود ن تمیترس ساکت شد، عصبان با

 .یریبگ لیتحو یتون یمبلغ م



 بارکد

38 
 

 ممنون. یلیارام جون،خ یمرس یگفت:وا یذوق خرک با

 ستوده هستم._

.پسرا رونیکه بهم داده بود رفتم ب یرو خاموش کردم و با فلش مستیمنم س رون،یگرفت و پکر رفت ب منظورمو

.فلشو دادم به یهکر باشه، اونم انقدر حرفه ا ومدیساله نم۱۹.۲۰دختر  هیکردن.حق داشتن.به  یباتعجب نگاهم م

در  نیداشت یو گفت:ادرس مطبمه.کار مکارت گرفت جلو هیاز داداشاش موقع رفتن اومد کنارم. یکیدختره ، 

 خدمتم.

 .لیسه ییبایز یکارتش نگاه کردم، نوشته بود مرکز جراح به

ندارم، روز  یبه عمل جراح یازیخوشبختانه ن ای:متاسفانه چشماش پارش کردم و گفتم یازش گرفتم، جلو کارتو

 کرد و رفتن یخدافظ یخوش،با دلخور

 

 هجده_پارت#

 

 انداختم رو مبل . خودمو

 بود؟ ی:سوژه چدیحم

دن، پس حقشونه.چقد  یبهش م لمی، البته دخترا خودشون عکس و ف یعکس و اخاذ دنی.دزدنهیارش اک اروی_

 دادن؟

 تا. یس_

 خواست؟ یچن تا م اروی_

 دوازده تا._

 خو چرا اومدن سراغ ما؟_

 خواستم بهش پول بدن.اعتمادم نداشتن. یکال نم_
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 رو تلخ خوردم و بلند شدم. قهوم

 ؟یبار یکار_

 نه فعال._

 .فعال_

 مهیجر یکنم.هرماه هم کل یتونستم مث ادم رانندگ یشدم و تا خونه گازوندم، کال عادتم بود، نم نیماش سوار

 یعنیکردم. ینصف م دیدادم با حم یهم که انجام م یصاف کرده بودم.هرکار دیوقت بود با حم یلیداشتم.حسابمو خ

 دمیدست من بود، رس یگرفته بود.ول دیحم مپام ریز یپس انداز داشتم.پورشه  ونیلیم صدیخواست خودش بود، س

 به هم. میاز دور اومد سمتم، مشتامونو طبق عادت زد نیکه شدم شاه ادهیگاراژ ، پ

 روباه؟ ای یری:شنیشاه

 ل؟یمگه تا حاال روباه بودم کرکود_

 .لیگفتم کرکود یگفت بهش م یم نویا هرموقع

 ؟یزد بیچقد به ج_

 تا..۱۵_

 .گهیهمون کن دشام م هی...خب ولیا-

 مگه بار اولمه؟_

 ؟ینبود سیتو که خس_

 ..ادی.جهنم بگو شب آشپز ن س،یرو که ن_

 اها حاال شد._

 .میکنه.شام مهمونش یخواد ولخرج یزد:برو بکس.آرام م داد

 و هوشنگ ته گاراژ بودن.هوشنگ داد زد:آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ ارسالن
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 کنسل کنم. یشمال.مشکل دار از

 زده. بیتومن به ج۱۵االن  نی:همنیشاه

 .نیشاه_

 پولتو. میخور ی:نترس بابا نمحسام

 .ادیزنگ بزن بگو آشپز ن نیسابقتون خرابه، رام_

شد.خواستم  یهم ناراحت نم یبود، کس یمدل نیهامونم هم یکردم.شوخ یمن غذا درست نم گهیوقت بود د یلیخ

.حواسشون انویزنه و هوشنگ پ یم تاریداره گ اسیال دمیکج کردم.د.راهمو ومدیصدا م کیبرم به اتاقم اما از اتاق موز

 کرد اما همچنان سرد بود. ینم خمبهم ا گهیبه من نبود.آهنگ که تموم شد باهاش چش تو چش شدم.د

 کردم.اونا هم جوابمو دادن. سالم

 شد. ی:چهوشنگ

 به خاک. دمیاز دخترا بود.پوزشو مال یکارش اخاذ اروی یچیپسر شد، ه_

 ؟یحاال چند صاحاب شد ک،یبار_

 .نیشامم مهمون من یتومن، راست۱۵ _

 سوژه ها. نیبابا، تا باشه از ا ولی:اهوشنگ

 .ینش ری:فقاسیال

 .رمیکمتر بگ یکی یخودت باش، ناراحت بیتو نگران ج_

 گفتن مفت باشه کوفت باشه. مینه چرا ناراحت.از قد_

و شلوار همرنگش.برگشتم تو گاراژ.بچه ها همه جمع  دمیشرت طرح اسکلت پوش یت هیندادم و رفتم اتاقم،  جوابشو

 .اسیو ال دیبودن جز حم

 .نیخوب بدون من گرم گرفت_
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 .نی:بچه ها جا باز کننیشاه

 ?تزایپ یخوره ک یم چیساندو یکنم، ک ی.اومدم نظر سنجخوادینم_

 .تزای:من پارسالن

 :منم.نیشاه

 :من هات داگ.هوشنگ

 ..تزای:منم پنیرام

 .ری:واس من کباب بگحسام

 .ایب ریخورن بگ یم یاون دو تا چ نی.بپر بب ،یدر اوردم و گفتم:رام یتا تراول صد دو

 .ینکرد دایکوتاه تر از من پ یواریبابا د یا_

 پا زدم بهش و گفتم:پاشو کم زر بزن. با

 .ششونیغذا رو آورد برگشتم پ یرفتم تو اتاقم، وقت ادیب نیرام تا

 .اسیدن جز البو همه

 کو؟ اسیپس ال_

 خورم. ی:گفت نمنیرام

 واسش؟ ینگرفت یعنی_

 گرفت.. تزایچرا مخلوط گرفتم،واسه تو هم پ/

 گفت:بتمرگ . دیشدم برم دنبالش.حم بلند

 .ارمشیم_

 .شیاریب یعمرا اگه بتون امیگفته نم ی:وقتحسام
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 شرط سرچند؟_

 ؟یتو بگ یهرچ_

 پونصد چطوره؟_

 .ادهیز_

 بگم. یهرچ یرش،گفتینزن ز_

 باشه._

 و در زدم.. سادمیدروا اس،پشتیدنبال ال رفتم

 خورم. یگفتم نم یهست ی:هر کاسیال

 رو. لهیطو نیبه در:باز کن ا دمیکوب

 ؟یگفت یاومد درو باز کرد و گفت:چ عیسر

 خبر؟ ،چهیچیه_

 دسته تبر._

 شام منتظرن. امیب_

 زنم. یفک کنم به زبون خودت دارم حرف م_

 .یش ینم رینترس نمک گ_

 خورم. ینم_

 .ایبابا،مثل دخترا ناز نکن،ب یا_

 ؟ینگرانم شد هیچ_

 ر.. یپولمم که هدر م اه،نگرانیزدم:صد سال س پوزخند
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 من که گفتم نخره._

 .ایب دهیحاال که خر_

 خوام.بده بچها بخورن. ینم_

 ره تو پاچم. یاالن پونصد م گهید ایبابا ب یگفتم:ا کالفه

 .یچ_

 کرد. خی ای.بیچیه_

 ؟یشرط بست_

 نه._

 اره._

 نه._

 اره._

 نه...._

 .یستین یخوب یاره.دروغ گو_

 .ایب یدیحاال که فهم_

 عمرا. گهید امیدرصدم قرار بود ب هیاگه _

 .دمیگند یتارمو هی یلگد زدم به در و گفتم:سگ تو روحت،به درک،فدا هیمحکم بست،  درو

 

 نوزده_پارت#
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 سین اسیال دنید یکرده بودم.برگشتم تو آشپزخونه.بچها وقت یرو ادهیالتماس کردن نبودم، تا همونجاشم ز اهل

 خنده. ریزدن ز

 .ادیم یسوختن یبو اد،یپونصد رد کن ب عی:سرحسام

 کنم. یهه هه هه بامزه.نترس فرار نم_

 داغون شروع کردم به خوردن. یاعصاب با

برداشت و مشغول خوردن  تزاشوی.پزینشست پشت م لکسیر یلیبود.خ اسیو.الاز در اومد ت یکیچند لحظه بعد _

 ای؟یگم کرد یزیچه؟ینوشابه خورد و گفت:چ کمیشد.همونجور زل زدم بهش، انقدر نگاش کردم که موند تو گلوش.

 ؟یزهرمارم کن یقصد دار

 کم مونده بود از سرم دود بلند شه. گهید

 نه بخور.نوش جون._

 زد به سرم. یدیفکر پل هیهمون حرفم از صد تافحش بد تر بود، یول

 دیحم_

 ها._

 دارم. یفکر هی_

 عیبنال سر_

 شم. قیاخاذه،حمشته رف اروی نیخوام با هم یم_

 اخماش رفت تو هم. اسیال

 به چه منظور؟_

 .یو خوش گذرون یریحالگ_

 سر جات. نی:الزم نکرده،بشاسیال
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 تو رو سننه._

 ه کرم درونت بگو آروم باشه.که گفتم، ب نیهم_

 به دستور تو ندارم. یازین_

 :بس کن آرام.دیغر

 رسم. یکه بخوام م یزیپا داره، من به چ هیکه مرغم  یدون یکنم.م ینم_

 شه سر در آورد. یوقت نم چیه یموذ یاز جونورا_

 .شیریو هفت جدآبادت، لقب خودتوبه من نچسبون.دراز س یخودت یجونور و موذ_

 خودم خفت کنم؟ ای یش یخفه م_

 خجالت بکش. اسی:بسه ارام ولش کن.الحسام

 ...یبکن یتون ینم یغلط چیه_

 جلوشو گرفتن. عیو ارسالن سر نیآورد سمتم، شاه هجوم

 نه؟توله سگا. ای نیکن یداد زد:بس م دیحم

 .یگیم یبفهم چ دی:حماسیال

 حواستو جمع کن. اس،یزبونت دراز شده ال_

 .رونیزد و رفت ب شیلگد به صندل هیبچه ها رو پس زد. اسیال

 سر جات. نیمثل ادم بش گه،یتوئه د ریداد زد سرم:همش تقص نیشاه

 برو بابا._

 غذاتو بخور. نیشدم برم،حسام گفت:بش بلند

 شه. ی.من باشم همه کوفتشون مینه مرس_
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برداشتم . سوار موتورم شدم و  چویسو دم،یپوش مویمخصوص موتور سوار یرفتم لباسا عی.سررونیاونجا اومدم ب از

 یبود که کس یاعصابم داغون بود.کاله کاسکت و لباسام جور دم،یکش یم ییدادم و ال یگاز م ابونیتو خ رون،یزدم ب

آروم موتورو بردم  یلیدر گاراژم.خ یجلو دمیبودم.به خودم اومدم د ابونایدونم چقدر تو خ یدخترم.نم دیفهم ینم

 زود خواب رفتم. یلیسر و صدا رفتم تو اتاقم و خ یگذشته بو..ب۱۲تو.ساعت از 

 

 ستیب_پارت#

 

 .دمینفس سر کش هیبرداشتم و  مویزدم رفتم بطر یکه نفس نفس م همونجور

 .یتا آسمون فرق دار نیزم دمیکه روز اول د یبا اون آرام نه،ی:ارادت قابل تحسدیحم

 استاد. میدست پرورده ا_

 پس کلمو گفت:ببند در دهنو. زد

 نکهیا یبرا دیرحم کجا.با یارام سرتق ب نیکجا.ا یو خجالت یاحساسات ریسر به ز  یکرده بودم.اون درسا رییتغ واقعا

رو بهم داده  نجایا دیکل دیگرفتم و رفتم باال.حم یدوش سرسر هیکردم. یرو قبول م تیوضع نیا دمیرس یبه هدفم م

شدم و آهنگ  نمیرفته بود.سوار ماش دیبودم، حم لهیپ لهیش یشده بود.چون واقعا هم ببود، اعتمادش بهم جلب 

 دادم: یهرروز گوش م بایکردم.تقر یپل اسویبارکد 

 باز بکوب. نیمحکم پاهاتو رو زم بکوب

 پات بمون. یرو رهیتازه اول مس نجایا

 مبارزه برد با ماست بجنب. نیا یانتها

 دم. یپاشو بگو من ادامه م ستین وقت

حرف  یدم تا وقت ی../ادامه منمیساکت بش نکهیا یدم به جا یادامه م/نمیفردا ماکت بچ یواسه  وقتشه

./تا االنم به دادمیاوج دردا اوج ب یدادم، تو یغنچه م دیبا یشه با برف بست، له شدم وقت یهست/آتشفشانو نم

 یگم به اونا که حرفامو م یم نویشکنم./ا یدم.مرزا رو م یادامه م/الدمیمپا برج  هی/من  ن،یدادم بب یدردام فرجه م
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کنه./ناگ  یکه نداره با یکه اون نهیو به نرخ آدما/ماجرا ا متیداره به ق یعشق ناتمام/بستگ هیشنون.ارق با دوام.

بارکده/من  هی یروزا هر آدم نینداره کالبدت/تو بدون ا یارزش یکه ندار یخودت/وقت یپا تیاوته.مرگ و زندگ

مردن./همونا که سر  یعقده م یهمه نظاره گر/نگاه شادشون به دردم اضافه کرد/همونا که داشتن تو و نیخوردم زم

 هیخوردن/منم جواب دادم با  یکردن و تخمه م یتماشا م/میخورد نیما زم/دنیفهم نویخوردن/تا ا یسفره ما لقمه م

کردم/تو دردام ناله کنم/فعال مهم هدفه  هامکه منو تو حال خودم ر ییوناآه بلند/اونا نشستن و منم تو راه قلم./ا

 نامشونو پاره کنم. یرسه که زندگ یوقتش م/یول

 شونیکی.دمیشن ینم یزیبود چ ادیاهنگم ز یگفتن اما انقدر صدا یهم م ییزایچ هیدور و برم بودن،  نیتا ماش چند

راحت  یلیشکست، گازشو گرفتم و رفتم.خ نشیرد شدم که آ ینکردم از بغلش جور یمنم نامرد شم،یاومد زد به ش

افتاده بود رو..حسام منو  کیفقط به خراش کوچ نه، ایسالمه  نمیماش نمیبب نییاومدم پا عیسر دمیگمم کردن.تا رس

 ؟یرو بدبخت کرد یگفت:باز ک دیکه د

 ندارم. شونینذارن کار ریدم ش یتا پا_

 .یزخم ریش هیمخصوصا _

 ه؟یبه هدف.بق یزد_

 معامله. یرفتن پا_

 ا؟یک_

 .نیارسالن،هوشنگ،شاه_

 گه؟ید_

 با تو بود. دمیتو اتاقشه.حم نیرام_

 خب؟_

 دونم کجا. یخراب شدس اما نم نیاونم تو هم اسهیخب به جمالت، اهااگه منظورت ال_

 حله برو._

 مننظر دستور شما بودم._
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 گمشو نکبت._

بودم صدامو دوست  دهیمدت فهم نیدر اتاقش بازه، تو ا دمیشدم که د یو رفت، داشتم از تو راهرو رد م دیخند

رگ  رمیبرداشتم و شروع کردم به خوندن:گ تارمویمبل نشستم.گ نیتر کیداره.عمدا در اتاقمو باز گذاشتم.رو نزد

خودم، که  یدوست داره اندازه  رمیحرفاشه، گ مث رمیمث من باشه، مغرور و عاشق، گ رمیدستاشه،گ یخراب تو، تو

 داد،  یداد ب یعاشقت شدم، ا

 افتاد( واریرو د شی)سا

بگه عشق منو  یهرک گهید ،ینخوا ی.اگه حتادیب ادتیچشمامو  ،یبست اد،چشماتویم ادتیداره باز اون لحظه رو _

 .ادیم ادتی

 یمشتر هیبهم زنگ زد و گفت  دیحم یو بست.عصرپاش اومد که رفت تو اتاقشو در یادامه ندادم.صدا گهید عمدا

 یمشک یمانتو هی.دمیپاره پوش یبا زانو یشلوار مشک هیحاضر شدم،  عینون و آب دار داره، منم معطل نکردم و سر

 یسر کردم، عطر تلخمو رو خودم خال ممیمشکشال  دم،یقرمزمم پوش یشرت قرمز.کتون یت رشمی.زدمیجلو باز پوش

با احترام سالم کرد.منم سر  شهیمثل هم ی. منشدمیرس یا قهیبرداشتم و رفتم. ده د مویکردم ، ساعتمو بستم، گوش

نگاهم کرد.بعد رو  ینشسته، چند لحظه ا پیو خوشت دهیپسر اتو کش هی دمید دیرفتم تو اتاق حم یتکون دادم، وقت

 کنم با شما کار دارن. رگفت:فک دیبه حم

 هستن. :آرام ستودهدیحم

 چهار تا شد چشاش

 جدا؟_

 :بله.دیحم_

 .تونیی.، خوشحالم از آشنانیکردم شما ارام ستوده باش یش،.دستشو به سمتم دراز کرد و گفت: اصال فکرشم نم بلند

 یم حیداشت بهم توض دی.حممیبرخوردو نداشت.هر جفتمون نشست نیسرد نگاهش کردم و دست دادم.توقع ا یلیخ

که نگاهش کردم کم  کمیکردم، کالفه شدم، منم زل زدم بهش. یرو خودم حس م رشویداد، اما تموم مدت نگاه خ

که تموم شد مدارکو گرفتم و رفتم  دیمح یداد.حرفا یجواب م شهیاورد و روشو برگردوند.اون مدل نگاه کردنام هم

 یاقدام نم یدونم چرا قانون یسرقت برده بودن.نم شرکت واردات و صادرات داشت که اطالعاتشو به هی ارویتو اتاقم.
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 ریدرگ یساعت هیکرد.حدود  یاعتماد نم یبه کس یالک دمیسراغ ما.حم ومدنیداشتن که م یکلک هیکردن.همشون 

 شد هکشون کرد. ینم ایراحت نیو به ا نبود یحرفه ا یلیبودم.خ

 

 کیو_ستیب_پارت#

 کردم و گفتم:بله؟ یمشغول کارم بودم که در زدن.پوف سخت

 درو باز کرد و گفت:اجازه هست؟ اروی همون

 .دییاخم گفتم:بفرما با

 ایخوره  یم یزیچ دمیازش نپرس ی.حتارهیقهوه ب هیزنگ زدم و گفتم  یو رو به روم رو کاناپه نشست.به منش اومد

 اومد .قهوه رو گذاشت و رفت... یبعد منش کمینه.،

 دختربچه حساب ببرم. هیاز  روز هیکردم  یوقت فکرشو نم چیه_

 کرد. ینیب شیشه پ یرو نم زیچ چیه_

 .ی.راستنطورهیحتما هم نیگیشما م یوقت_

 .یاقا دینیبب_

 هستم. دیفر_

به ضرر  نیو ا فتمیقدم عقب م هیگذره من  یکه م یا هیثان هیهر  ن،یحرفه ا یلیخ باتونیاقا،رق دیجناب فر دینیبب_

 تا من به کارم برسم.  نیشماست.پس بهتره سکوت کن

 نزد. یحرف گهیغرورش بر خورد و د به

بهت گفته  یکه تموم شد مدارکش رو دادم .اونم رفت پولشو حساب کنه.قبل از رفتنش بهم گفت:تا حاال کس کارم

 ؟یخوشگل یلیخ

 خوش انداختمش تو سطل. یکارتم در آورد بهم داد.جلو هی
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 .ستین یدیجد زیگفتن،چ ادیبله ز_

تو  کمیواسم نمونده بود. یاحساس گهیبا اجازه رفت، ست خودم نبود.د هیو دلخور بهم انداخت و با  یعصبان نگاه هی

 نداشتم. ینشستم.تو خونه کار دیاتاق حم

 نونت تو روغنه ها. رنتیخوب باش، اگه بگ نای:با ادیحم

 کنه. یم یدونستم شوخ یم

 داد فقط خودم؟ ادیبهم  یک_

 .از ما گفتن بود.ادمیبه هر حال، من زرنگ بودنم بهت داد _

 بهشون ندارم، چقدر پول داد؟ یازین_

 .ونیلیچهل م_

 ون؟یلیچهل م_

 پوال واسشون پول خورده. نیادما ا نیاره.ا_

 دادن. یذارن.اگه واسه خودشون بود واسه هزار تومنشم جون م یم هیباباشون ما بیهه،چون از ج_

 بودن وعاشق بوشون بودم. یشکالت گارامیکردم، سروشن  گاریس هی

 تموم شد بلند شدم. گارمیس یوقت

 .اسیبه ال یدیباز پر نمیبب امی:ندیحم

 دم. یقول نم_

 سگ تو روحت._

 ندادم و رفتم. جوابشو

 کمی نیشاه شی..خواستم برم پدیرو ند ی.تو نگاه اول کسهیدست ک ایدن نمیبب رونیشدم رفتم ب داریخواب که ب از

خواد  ی.فکر کردم مشهیدم خونش سبز م ادی، مار از پونه بدش م ادیداره م اسیال دمیحرف بزنه روحم شاد شه که د
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.خودتم یبفهمم غلط اضافه کرد هیگفت:فقط کاف وشمبهم سفت بازومو گرفت و دم گ دیتا رس یاز کنارم رد شه ول

 .هیمنظورم چ یفهم یخوب م

 تو؟ یگیم یهو، .دستو بکش، چ_

 دونم و تو. یمن م یشد قیرف ارویبفهمم با اون _

 .دهییقبال هم گفتم ، مادر نزا_

 و دستاشو گذاشت دو طرف صورتم. واریمنو چسبوند به د محکم

.االنم رو به روته و به خونت تشنس.منتظره ازت دهیی:چرا زادیخوشرنگ به خون نشستش نگام کرد و غر یچشما با

 .رهیآتو بگ

 ?ینداره گرفت یربط چیبه تو ه?بابام ای ی.ننمادیبذا باد ب یو گفتم:برو حاج نشیتخت س دمیدستم محکم کوب با

 شما دو تا؟ نیکن یم یچه غلط_

 ازم فاصله گرفت. دیحم یصدا با

 .ریرو بگ یعلف ابوی نیا یبه من چه؟جلو_

 گفتم؟ یزودتر گفت:جفتتون خفه.ارام.من بهت چ دیبگه حم یزیچ اومد

 مثل بز نگاش کنم؟ سمیوا یهم دلش خواسته بهم گفته..توقع دار یاغون کرده،هرچزده دستمو د دیحم_

 .یهم بهش دار یبی:اتفاقا شباهت عجاسیال

 نذاشت. دیهجوم ببرم سمتش اما حم خواستم

 تازه. یریگ ی:مثل سگم پاچه ماسیال

 سر به سرم نذار. یدون یتو که م_

 .االیاتاقم  نیایخودم دست به کار شم؟جفتتون ب ای نیش ی:خفه مدیحم
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 ودو_ستیب_پارت#

 

 اسمیاز مبال نشستم.ال یکیروشن کرد.منم رو  پشویدنبالش رفتم، با حرص نشست رو مبل و پ اسیتوجه به ال یب

 نیریگ یبار چندمه که پاچه همو م نیمنفجرشد:د اخه سوسک توله ها، ا هوینگفت.بعد  یچیه یا قهیاومد باال.ده دق

 رونیدم، حقتونه مث سگ پرتتون کنم ب یاز دست م رمومن کال اعتبا نهینفر اگه رفتاراتونو بب هین؟یها؟مگه بچه ا

 .نیبکن نیخوا یم یچه غلط نمیبب

دارم که  یخودگ اونقدر ستم،یخواب تو ن یلقمه نون وجا هی ؟محتاجیترسون ی.بچه مرونیداد زد:بنداز ب اسیال

 کارتن خواب نشم.

 از صدقه سر منه. یدار ی:هر چدیحم_

 جهینت شیکه قرارمون بودواست نون در آوردم.بق یاز اون شنریب یوقته حسابم باهات صاف شده، حت یلیمن خ_

 زحمت خودمه..پس منت نذار.

 ؟یواسه من شاخ شد یاوردی.هنو سر از تخم در نیزبون در آورد_

تو  ی.ولستمیخور ن یتو سر گهی.دستمیپسر نق نقو و لوس ن اون گهی.من دمیمن ک سین تینه شاخ نشدم.تو حال_

 .هنوزم رفتارت باهام مثل اون موقعست.یقبول کن نویا یخوا ینم

زد ، گلدون روش افتاد  زیلگد به م هی اسیهمش حرف بود، ال نایدونم ا ینگفت وفقط نگاهش کرد.م یچیه دیحم

 گفت: دیرفت حم یزد.وقت یم یخسارت هیتودعوا ها  شهیوشکست.کال هم

 باهاش کل کل کنم. دیتو با تیهمش بخاطر خر_

 .بگوسر به سرم نذاره ،منم کرم ندارم .یاش نخورده ودهن سوخته.الزم نکرده بخاطر من باهاش کل کل کن_

 :خوندم که حسام اومد، ادامه ندادم .گفت یبرداشتم و رفتم روپشت بوم.داشتم واسه خودم م تارمویتو اتاقم، گ رفتم

 ؟یشد عاشق

 کنم عشقه. یکه بهش فکر نم یزیزدم:تنها چ پوزخند
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 گن. یم گهید زیچ هیاهنگات  یول_

 به زر زر خواننده ندارم. یشم،کار یخونم آروم م یم یوقت_

 .یبیعج یلیخ_

 دونم. یم_

 ؟یذار یچرا انقد سر به سرش م_

 ندارم. شیکرم ازخود درخته، پا رو دمم نذاره کار_

 .یمگه دم دار_

 هه هه،نمکات تموم نشه._

 نکن. تشی.اذ دس،یدارم، به هر حال ، اون خودش درد د رهینه ذخ_

 جواب. یعالمه سوال ب هیرفت و من موندم و  حسام

 

 وسه_ستیب_پارت#

 

واسه  یبا خودش آورد.کل راهو سگرمه هام تو هم بود .وقت اسمیال نیبرم سر تمر دیروز صبح که خواستم با حم اون

 .یاز خودت دفاع کن اسیخوام در برابر ال یم-گفت: دیه شدم حمآماد نیتمر

 آدم قحط بود؟_

 ؟یگفت یزی:چاسیال

 نه با خودم بودم._

 هم. یتو چشا می.زل زده بودستادیرو به روم ا اومد
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 کنه. ی:اول آرام دفاع مدیحم

 گرفتم. یچشم ازش بردارم حالت دفاع نکهیا بدون

داشت  یماهرانه ردش کردم.بعد پشت سر هم سع یلیمشت آورد سمت شکمم که خ هیحمله کرد. دیشمارش حم با

پا(.تعادلمو از دست دادم  ری)زدیاف کش هیذاشتم.اون فرز بود.من از اون فرز تر.حرص گرفت. یلگداشو بخوابونه.اما نم

 داد زد سرم:حواست کجاست؟ دی.حمنیو خوردم زم

استاپ داد.هردومون نفس  دیمبارزه باالخره حم قهیبخوره.بعد از ده دقنذاشتم بهم  گهیحله.د یعنیتکون دادم. سرمو

 .میزد ینفس م

ضربه آوردم سمت سرش اما  هی عیبه مبارزه.سر میاستراحت نوبت من شد.شروع کرد قهیآب خوردم. بعد دو د کمی

 عیکردم.خواستم لگد بزنم تو سرش که سر یزود خسته م یلیخ فمویاز نقاط قوتم سرعتم بود.حر یکیدفاع کرد.

 شده بودم. یمنو زده بود که ضربه فن دیحم ینجوری.دردم نگرفت.انقدر انیپامو گرفت و کوبوندتم زم

تا اومد  اسیشده.اومدن سمتم.ال میزیفکر کردن واقعا چ اسیو ال دی.حمدمیهمونجور به شکم دراز کش نیزم یرو

 نویخوشش اومد.ا یلیاز حرکتم خ دیضربه خوابوندم تو شکمش و بلند شدم.حم هیاز فرصت استفاده کردم و  کمینزد

 از چشاش خوندم.

 نداشت. یزد اثر یاز قبل جمع کردم.هرچ شتریمنم حواسمو ب یفاتحت خوندس.ول یعنیلبخند زد. هی اسیال

نکردم و  یداره.منم نامرد هیببازه تنب ی.هرکنیگفت:بسه، حاال نوبت مبارزس.به هم رحم نکن دیحم قهیاز چند دق بعد

.انگار میهمه رو در آور..واقعا به هم رحم نکرد یدونه زد تو پام و تالف هیدو تا بهش زدم.اونم  یکیشروع کردم به زدن.

 اسمی.الدمیواسم نموند و همونجا دراز کش ییواقعا نا گهید قهید هار.بعد سه چمیکرد یم یعقده هامونو خال میداشت

 ؟یشد یاومد باال سرم و گفت:خال دیادامه نداد.حم گهید

کرد که مجبور شم باهاش برخورد کن..با آتش  یم یخودش بود کار نینداشت..ا اسیبا ال ینگفتم.من مشکل یچیه

 گاراژ. میو برگشت میلباسامونو عوض کرد دیبس دادن حم

.همونجور داشتم تلخ و داغ قهوه ام رو ارهیگفت دو تا قهوه ب یگفت برم.به منش دیهمون روز رفتم شرکت.حم عصر

 توپ واست دارم. یخوردم که گفت: مشتر یم

 ؟یک_
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 دو تا پسر._

 مطمئن هستن؟_

 من کارمو بلدم._

 .یکنم درست و حساب یم دی.تاکایب یدرست و حساب پیت هیگفت:فردا راس ساعت دو با  میرو که خورد قهومون

 که هست. نهیمگه االن چمه؟هم_

 .یکه گفتم...خوش اومد نینرو .هم یرو مغزم اسک_

 رفتم. یندادم و بدون خدافظ یتیاهم_

 

 وچهار_ستیب_پارت#

 

.با شلوار نود  دمیپوش رشیتاپ ز هیو  یمانتو جلو باز مشک هی.دمیخر یرفتم م یم دینداشتم با یلباس رسم چون

 .کجا؟یزد پیگفت:ت دیبود.منو که د ریموتورش درگ.حسام تو گارا با رونیکاملم کردم و رفتم ب شیآرا هی.یل یسانت

 .دیخر_

 باهات. امیم_

 رم. ینه م_

 دارم. دیخودمم خر_

 حاضر شد.نشستم پشت فرمون و راه افتادم. یا قهیکنار گذاشت.رفت تو اتاقش و پنج د لشویوسا

 چشمت چرا کبوده؟_

 معلمومه مگه؟_
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 .زمیت یلی.من خادینه ز_

 مبارزه._

 کبوده. اسمی.بدن الدهیخبراش رس_

 کنم. یکه باور نم ؟نگویابونیاون غول ب_

 یجلو میدینگاهشو داشتن.رس هیشد.دخترا حسرت  یجذاب و البته ترسناک م یلیخ دیخند یم ی.وقتدیخند

و شونه  نگیبردم تو پارک نویبود.ماش دیواسه خر نمیداشت.تنها گز یکردم.همه چ یم دیازش خر شهیکه هم یپاساژ

 .میشد ادهیهم پ یبه شونه 

 یاخم داشت.منم توجه شهینگاها رومون بود.حسام مثل هم یخاص بود همه  افمونیو ق پی.چون تمیپاساژ شد وارد

 و نگهش داشتم:اون چطوره؟ دمیساده چشمو گرفت.لباسشو کش یمانتو هیکردم. ینم

 کدوم؟_

 نگاش کرد و گفت:خوبه .برو پرو کن. کمیمانتو اشاره کردم. به

 شد. خکوبشیحسام م دنیدختر بزک دوزک کرده بود که با د هی.فروشنده میوارد مغازه شد باهم

 گفت: یجد یلیخ حسام

 .میخواست یرو م یرسم ی.اون مانتوسالم

 ؟یزیهول شده بود گفت:ب، بله، حتما، فقط،چـ،چه سا دختره

_۴۲. 

 .ارمیاالن م_

 ا کردم.پوزخند اکتف هیخنده.منم به  ریکه رفت حسام زد ز دختره

و با  ادیم یدختره داره عشوه خرک دمی..درو که باز کردم ددیرو آورد.ازش گرفتم و رفتم تو اتاق پرو و پوش مانتو

نگاه به سرتاپام  هیبهش نداشت.صداش زدم.اوم.. یبود و اصال توجه شی..حسامم سرش توگوشبلعیچشاش حسامو م

 .یستین کلیو بد ه ختیر یب نمیهمچ نمیبیکرد و گفت:نه م
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 .رونیلباسو عوض کردم و رفتم ب عیو رفت.سر دیتو شکمش.خند زدم

 ؟یخوا ینم یا گهید زیچ زمی:عزحسام

 بخاطر دخترس. دمیباال بود فهم مییرایکه گ ییاونجا از

 حسش نبود. یکنم ول شیضا خواستم

 .خوامیچرا، مغنعه و شلوارو کشفم م_

 .ارمیبا حسرت گفت:چشم االن م دختره

 .رهینگاه بهش بنداز آرزو به دل نم هیرفت گفتم: یوقت

 همشون لنگه همن._

 ؟یبا من که نبود ،یپس تجربه دار_

 تو که بحثت جداس._

 

 وپنج_ستیب_پارت#

 

.منم دیشرت مثل هم خر یتا ت شیاصرار کردم نذاشت لباسارو حساب کنم.حسام واسه خودش و بچه ها ش یهرچ

داره با توپ  اسیال دمیشدم د ادهیپ نیاز ماش نکهیگاراژ.هم میدی.زود  رسرونیب میو اومد دمیخر شیلوازم آرا کمی

 گفت: یبلند بایتقر یبا صدا ستادویا میقدم هیسمتم.تو فاصله  ادیپر م

 ؟ید یجواب نم تویگوش چرا؟یهست یمعلوم هس کدوم گور

 .منم صدامو بردم باال.اوردمیخودم ن یبه رو یشوکه شدم ول لحظههی

 چه خبرته؟به تو چه اصن. یهو_

 :چتونه باز؟حسام
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 ؟سر توئه.عشق و حال خوش گذشت ری:تو خفه شو حسام.همش زاسیال

 ؟یگ یم یدار ی:حرف دهنتوبفهم.چحسام

.دعوا و پاچه گرفتناش واسه ما.اگه سی، خودتو به اون راه نزن.خانوم خوشاش واسه بق گمیم یچ یدون یخوب م_

 ؟یکن یم میبگو چرا قا هیخبر

 چه برسه به اون. د،یخودمم پر یزدم تو گوشش که برق از چشا یلیس یجور

 گهیآخر، د میزنم به س یم یواسم خط و نشون بکش ای یبهم تهمت بزن گهید ی.دفعه یکن یزر زر م یبفهم چ_

 ؟یدی.فهمیدیاز چش خودت د یدید یهرچ

 .دمید نوینگام کرد، بهش تنه زدم و رفتم.تو راهرو هوشنگ و رام فقط

 ?شده یجلومو گرفت:چ هوشنگ

 زدم و گفتم:عامل فتنه تو گاراژه برو از اون بپرس. پسش

بوکسم و شروع کردم به مشت  سهیک ی..رفتم رو به رودیلرز ی.هنوز از خشم مدمیتو اتاقم و درو محکم کوب رفتم

دامه ندادم.پنجه هام ا گهید سهیک یرد خون رو دنیگفتم.با د یم یور یزدم و بهش در یزدن.پشت سر هم ضربه م

خونه رو به  شتریتا ب  ییتو دستشو دمیپر عیرنشدم.س یچی.انقدر داغ بودم که متوجه هومدیزخم شده بود و خون م

 آب. ریش ریگند نکشم.دستمو گرفتم ز

و با گاز و چسب  رونی.اومدم بدیحال و روزم نرس نی.به درد ادیسوخت.اما به سوزش قلبم نرس یلی.خسوخت

.همونجور که دمیتو تنم نمونده بود.گرسنمم بود اما حال نداشتم بلند شم.رفتم رو تخت دراز کش یجون گهیبستمش.د

 کردم خوابم برد. یفکر م اسیال یبه رفتارا

 

 شیوش_ستیب_پارت#
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 فمویکمتر بود.ک شهیاز هم شممیبه تنم نشسته بود.آرا یلیانداختم.لباسام خ نهیآخرو به خودم تو آ نگاه

چون عادت نداشتم راه رفتن  یپاشنه نداشت ول یلی.خدمیپاشنه دارمو پوش یزدم.کفشا مویشگیطر همبرداشتم.ع

 کردم. رکتشدم و ح نیدرست شد.سوار ماش نیتمر کمیباهاشون برام سخت بود. اما با 

دهنش اندازه  دیمنو که د ی.درباز شد.منشدمیرس یبه دو بود.به موقع م قهیآسانسور به ساعتم نگاه کردم.سه د تو

 شدم. دینکردم و وارد اتاق حم یکرده بودم.توجه رییتغ یلیغار باز شد.خ

 زشونیآنال هیدر عرض چند ثان باز شدن در نگاها برگشت سمتم.دو تا پسر خوش پوش و جوون نشسته بودن با

پف  کمی یقهوه ا ی. چشمایبود با شلوار فاق کوتاه مشک دهیپوش یبور بود.کت اسپرت قهوه ا کمی شونیکیکردم.

 اهیهم کال س یکیبود.اون  خوشگل.در کل جذاب و ومدیکه بهش م یکیو خوش فرم.و لب کوچ کیکوچ ینیدار.ب

.لب ومدیبهش م یلیکه خ دهیکش ینیلخت که داده بود باال.ب یپر کالغ ی.موها یمشک یبود.با چشم و ابرو دهیپوش

 جذبه داشت. یلیمتناسب با صورتش.اون هم خ

 .درست رو به روشون.یشگیرفتم نشستم رو مبل هم یسالم خشک و خال هی با

 ستوده هستن. شونی:ادیحم

 م؟یبد شونیرو دست ا یپروژه ا نیقراره چن یعنیگفت: یپوشه با لحن بد اهیس همون

االنم  نی.همنجایا نیایکس مجبورتون نکرده ب چیکردم و گفتم:ه ی.قاطیتکرار یحرفا نیشده بودم از ا خسته

 .نیببر فیتشر نیتون یم نیشد مونیپش

 همچنان اخم داشت. هیبرخوردو نداشتن.اما مشک نیا توقع

 :آرام.دیحم

 دونم و تو. یصبر کن من م یعنیارام گفتنش  نیهم

 .یملک انیک یآقا شونیاشاره کرد و گفت:ا اههیبه س دیحم

 اشاره کرد: یکیاون  به

 مهرداد حاسب هستن. یآقا شونمیا

 به زور گفتم:خوشبختم.. لمیخالف م بر
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 .نیفقط جوابمو داد:همچن مهرداد

 ننیدنبال ا بامونی.متاسفانه رقمیشرکت بزرگ واردات و صادرات دار هی.ما نیبعد مهرداد گفت:راستش رو بخوا کمی

 ما بشن، ما هم . شرفتیکه شده مانع پ یقیکه روز به روز از هر طر

 دایدرز پ ییبود.به نفعتونه که جا نجایا میکرد دایکه پ ییجا نی.بهتردیهکشون کن میخوا یادامه داد:م انیک

 .درست مثل شما.ستین ی..کار ماهم قانونگید زیاصلش چ ینکنه.اسم شرکت ما واردات و صادراته ول

 کارشون مثل شماس، مگه نه؟ باتونمیفهمم.مسلما رق ی:مدیحم_

 اره. ی:تا حدودانیک

 پس. ره،یپامون بد گ میفتیب ریاگه گ نه،ی:خب.پروژتون سنگدیحم

 خوبه؟ ونیلی:صدو  پنجاه مکتش در آورد و گفت بیدسته چکشو از ج انیک

 .میخودمونو جمع و کور کرد عیخشکمون زد.سر دیو حم من

 .میسیقرار دادو بنو میتون ی.مسین یاره.مشکل_

که نه  میسینو یقرار داد م هی.میباش یشه.اگه راض یدونه ختم نم هی نیکار ما به هم شه،یجور آزما هی نی:امهرداد

 بسوزه نه کباب. خیس

 م؟؟یهوا گفتم:از کجا بهتون اعتماد کن یب

 .میکن ی:ارا، .بعدا صحبت مدیحم

 کرد.زل زدم بهش. یم تمیشه.نگاهش اذ قیروم دق انیزدم و باعث شد ک پوزخند

دونم اون چشا  ینداشت.نم دهیکردم فا نگاش یحرفا بود.هرچ نیاما پرو تر از ابرد، یکه همه رو از رو م ینگاه همون

 بود. بیبشم.واسه خودمم عج رهیبهشون خ یلیداشت که نتونستم خ یچ

 ده. یبرو.خودش مدارکو بهت م یملک ی:آرام.با آقادیحم

هم  بای.تقردمیرس یبلند شد به زور با اون کفشا به شونه هاش م یکردمو بلند شدم.وقت یشانس.پوف یبه خشک یا

 رفت. یمحکم و مردونه راه م یلیتو اتاقم.خ میبود.با هم رفت اسیقد ال



 بارکد

61 
 

 

 وهفت_ستیب_پارت#

 

که الزم  ییزایچ یبود.همه  اهیپوشه س هی.خودش مدارکو گذاشت جلوم.زیداشت، نشستم پشت م یاقتدار خاص هی

نصف راهو  یعنی.موفق نبودم ادیگذشت اماهنوز ز یساعت هیو حساب شده اماده بود.کارمو شروع کردم. قیداشتم دق

آب  کمی.میشونینشسته بود رو پ عرقکرد. یم تمیهم اذ انیک رهینگاه خ یکرد.از طرف یرفتم.داشت هکم م

 هست. ییخبرا هی دیخوردم.فهم

 شد پس؟ یزد و گفت:چ پوزخند

 جوابشو دادم. محکم

 ه؟یبه چ یچ یاریمن کارمو بلدم.مگه سر در م_

 رو باز نکن. الیکدوم از فا چی.هینگ یبگ یه_

کارمو کردم و اومدم  عیهاشون نفوذ کنم.سر ستمیتونستم به س گهید قیطر هیندادم و مشغول شدم.از  جوابشو

 .دمیکش ینفس راحت هی.رونیب

 کردم و گفتم:تموم شد.... نگاش

 خونسرد به نظر برسه. یلیکرد که خ یتظاهر م یاما جور بهیبود براش عج معلوم

 .ایتوش و ب زیست.اطالعاتو برتو پوشه چند تا فلش ه_

.داشتن وستمیسوختم.کارارو انجام دادم و منم به جمعشون پ یلیهم نکرد.خ یتشکر خشک و خال هی ی.حترفت

 کردن. یکوفت م ییچا

 گفت:تموم شد؟ دنمیبا د دیحم

 تکون دادم. سر

 ?.نیبود ی.راضیملک ی:خب آقادیحم
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 :من که هنوز چکشون نکردم.انیک

 .زیانداختم رو م پوششو

 .نیمن چک کن ستمیبا س نیخوا ی:اگه مدیحم

 :نه مچکر.لپ تاپ همرامونه.مهرداد

مشغول بودن.سرشو بلند کر..نگاهش سرد بود.بدتر از نگاه  یا قهید ستیگفتم کدوم فلشه.زدش به لپ تاپ.ب بهش

 من.

 .ستین ی:خب ظاهرا که مشکلانیک

 سر اصل مطلب. می:پس بردیحم

 ست؟ی.نظر من واستون مهم ندیببخش_

 (دیان.)حم یمسعود ی:طرف حساب من آقاانیک

 نه. گمیانجام کار شما به عهده منه.منم م یدرسته.ول_

 .سکوت کن لطفا.می:آرام، ما حرفامونو زددیحم

 خفه شو. نکهیا یعنی نیزد..چه مودب!و ا پوزخند

بگم که در  نمیسرسخت ما هستن.و البته ا بیرق ..پنج تا شرکت خالفکار کهیدار نی:ما پنچ تا سوژه سنگمهرداد

 .ستین یافتادن باهاشون کار ساده ا

 واستون گرون تموم شه. ممکنه

 .ادی:مطمئنم آرام از پسشون بر مدیحم

 .اوردیخودش ن یبهش انداختم.اما اصال به رو یشینگاه آت هی

پروژه  نینونتون تو روغنه.فک کنم خرج دو.سه سالتونو با ا نیبر شیتا اخرش پ نیبگم اگه بتون نمی:امهرداد

 .نیاریدرم
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 وهشت_ستیب_پارت#

 

 ن؟یکار در نظر گرفت نیرو واسه ا ی:چه مبلغدیحم

 در آورد.مهردادم گفت: بشیدسته چکش رو از ج انیک

 چهارصد تومن._

 وضعش بهتر از من نبود. دمیبود از سرم دود بلند شه.حم کینزد گهید

 ومن؟:تدیحم

 :بله،کمه؟انیک

 قراردادو. میسی:نه.باشه.پس بنودیحم

 شد گذشت. یاز اون همه پول نم ینبودم ول یراض نکهیا با

 تومن هم بعد کار. ستیتومن قبل کار دو ستی:دوانیک

 ه؟یچ نشیتضم ی.ولستین یمشکل

 .چطوره؟نیبد لی.بعد به ما تحونیری.پولو بگنی:شما کارارو تموم کنانیک

 :خوبه.دیحم

 .میایبعد از ظهر م شیقرارداد.فردا ساعت ش میواسه تنظ می:االن وقت ندارانیک

 .می:باشه پس.منتظردیحم

 .زل زد تو چشامو و گفت:خداحافظ،آرام خانم.ستادیاومد جلوم ا انیکردم.ک یشدن.از مهرداد خدافظ بلند

 خانم ستوده._



 بارکد

64 
 

 زد و رفت. پوزخند

 روشن کردم. گاریس هی.منم روشن کرد پیپ زشویبست.نشست پشت م ددرویحم

 .یمرخص یر ی.تا دوماه میاگه کارتو خوب انجام بد_

 وقت. هی ینش ریهه.فق_

 چته باز؟_

 که مسئولشونم منم. ییواسه کارا یکنه.حت یکس منو آدم حساب نم چیجالبه که ه یلی.خیچیه_

 ؟یزن یم بیچقدر به ج یکارو تموم کن نیاگه ا یدون ید اخه نفهم.م_

 .یانقدر بهش اعتماد دار ی.؟اصال چه جورمتیبه چه ق_

 رد شه. دیاز هفت خان رستم حم دیبا نجایا ادیکه م یکنم.کس یکار م یدونم دارم چ یبار هزارم...من م یبرا_

 بود. یواقعا پول قلمبه ا یندادم.ول جوابشو

 نصف نصف._

 ؟یچ_

 نصف نصف. یدر آورد یهرچ_

 ونوقت نصف نصف؟نکنه.کل زحمتش واسه منه.ا ریتو گلوت گ_

 کالم. هیگفتم. نکهیهم_

 ۷۰.۳۰دو کالم._

 ۵۰.۵۰نوچ_

 ۷۰.۳۰ گمیم_

 ۵۰.۵۰نع._
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 .دیدم بهت حم ینم نیبب ۶۰.۴۰_

 باش قبول._

 عجله؟ نیرفتن.گفتم:کجا با ا یرفتم.برگشتم گاراژ.هوشنگ و ارسالن داشتن با دو تاکوله م یخدافظ بدون

 .میتوپ دار یمشتر دوتا

 خوبه.حواستون باشه نپره._

 تخت. التی:خنیرام

رفتم تو اتاقم.اول از همه  میمستق نیبودن.حوصلشونو نداشتم واسه هم کیو حسام تو اتاق موز اسیرفتن.ال بچها

 خالص کردم یلعنت یخودمو از شر اون کفشا

روشن کردم.بعد  ونویزی.تلورو کاناپه دمیعادت نداشتم.لباسامو عوض کردم و پر یپاشنه نداشت ول یلیخ نکهیا با

 ینفر صدیس ستیدو هیفکر کنم  لمیکردم.از اول تا اخر ف دایپ یسیپل ییجنا لمیف هیکردن کاناال  نییباال پا یکل

 ینت گرد کمیرو خاموش کردم. یو یکردم و ت یتموم شد پوف ی.وقتفتادیمردن.اسلحه و چاقو از دستشون نم

باند  هیجالب بود که تو یلی.خ۵که شسته بودمم پهن کردم تازه ساعت شده بود  ییهم خوردم.لباسا یزیچ هیکردم.

 .یمگس بپرون یکاریو از ب یخالفکار باش

 

 ونه_ستیب_پارت#

 

بعد  دمیاونجا ول چرخ کمیزنه.سکوت مطلق بود. یزد.البته سگ کال پر نم یچه خبره.سگم پر نم نمیبب رونیب رفتم

اون لحظه دلم خواست باهاش کل کل کنم.موتورشو  یازش نداشتم ول یدل خوش کهنیدرو وا کرد و اومد.با ا اسیال

رو  دمیپر عیرفت.سر یداشت م یحرف چیه ناخم کرد و بدو دنمیپارک کرد و کاله کاسکتشو گذاشت روش.با د

 و گفتم: دیحم نیکاپوت ماش

 ؟یدرد ندار_

 ?ی:چسادیوا
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 ؟یگم درد ندار یم

 ؟ینه، واسه چ_

 که بهت زدم درد کنه. ییکتکا یجا دیگفتم شا_

 ؟یگردیموهاشو گفت:دنبال شر م یال دیحرص دست کش با

 گرده. یگردم.شر دنبال من م یمن دنبال شر نم_

 توووپ. افتمی یمشتر هیبره بلند گفتم: خواست

 ؟ی:مشترستادیکامال اومد رو به روم ا گهید

 اوهوم._

 ؟یا یچه مشتر_

 بد رفت. یجاها فکرش

 دن. یخوب پول مکه  ییاز اونا_

 تو؟مثل آدم حرف بزن. یگ یم یدار یزد:چ داد

 حرفام واضحه._

 ؟یکرد یگفتم درست زر بزن.چه غلط ،یکن یم وونمید یگفت:آرام باز دار شویشونیتوپ زد

 تو. یباو چه منحرف_

 ؟یکش یو گفتم:م رشیدر آوردم .فندک زدم ز گاریس هی لکسیر یلیخ

 .ختیر ینبود همونجا خونمو م دیاگه بخاطر حم یعنی

 داد. یواقعا داشت کنترلشو از دست م گهیفرستادم سمت صورتش.د گارمویس دود

 سوژه هک دارم.بگو چند؟_
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 از چشاش خوندم. نویراحت شد.ا الشیخ

 چند؟_

 تومن.۴۰۰زدم: گارمیبه س گهیپوک د هی_

 ون؟یلیم۴۰۰_

 سی_

 هس طرف؟ یحاال ک_

 .یکن یحض م ینیبب فشونوایو ق پیدو تو پسر چنتلمن.ت_

 خدا بود. یاینقاش نیاز بهتر یکیکرد.اون حرفام همش واسه حرص دادنش بود.وگرنه خودش  اخم

 تو صورتم؟ یگم کرد یزیگفت:چ یدلخور با

 نه._

 که دو تا جنتلمن._

 اره._

 کنه. یم فیان که آرام ستوده داره ازشون تعر یدو تا ک نیا نمیمشتاقم بب یلیخ

 .کسیبدجور ت شونیکی ی.ولنیبب ایب_

 .انیوقت سراغت نم چیآدما ه نجوری.ای. توخالفکاریگیم یآرام بفهم چ_

 .یکرباس هیخواس شوهرکنه.برو بابا دلت خوشه.شما مردا همه سر و ته  یحاال ک_

 ن؟یستیتو و امثال تون نکهینه ا_

 خورن. ی.قماش منم به درد نمیگیچرا راس م_

 شرکت. ادینگفت ورفت.مطمئن بودم فردا م یزیچ
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 یس_پارت#

 

 گاراژو زدن ، داد زدم:اومدم. در

 .لهیپ لهیش یمرد مسن و ب هیآشپزه. دمیباز کردم د درو

 تو. ای.بمیسالم مش رح_

 سالم دخترم._

 ینم بیع ی.باالخره کار از محکم کارمینزن یحال بازم حواسمون بود که جلوش حرف نیبهش اعتماد داشت.با ا دیحم

 تند تند بوق زد.حسام بود. یکیکنه.خواستم درو ببندم که 

 شدم دربون. نجایبابا.من ا یا_

 .ایدر وا کرد هیاومد تو گفت:حاال  یوقت

 .ایتازگ یزن یحرف م ادیز_

 یاوقات سکوت م شتریب ارمیدونستم کل کل کردن با من سر و ته نداره و من کم نم یاما چون م دنیترس ینم ازم

 ؟یچطور اسیو گفتم:با ال ششیکردن.رفتم پ

 .چه خبر؟میزن یفعال که حرف نم_

 .شهی.مثل همیچیه_

 ؟یمطمئن_

 نپرس. یدون یرسه.تو که م یخبرا زود م_ 

 سفت بچسب به طرف ولش نکن._

 .یهنوز منو نشناخت_
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 ؟یدار گاریس_

 ؟یاره.مگه خودت ندار_

 .رمیبرم بگ تموم کردم حال نداشتم_

 بهش دادم. گارمویس بسته

 ؟یخودت چ_

 .نمشیب یدارم.از ارسالن چه خبر؟چند وقته نم_

 تو اتاقشه.با طلبکاراش دعواش شده.زدن آش و الشش کردن._

 ن؟یبه من خبر بد نیمرد یگفتم:م تیعصبان با

 خانوم سوپر من. ادیاز دستت بر م یچه کار ی.حاال که دونست؟بعدشمیتو اصال بود_

 تو. ایگفت:ب یفیضع یجواب دادن بهش رفتم سمت اتاق ارسالن.در زدم.صدا بدون

 دمیکه شدم د کشیبود.روشم بسته بود.نزد دهیبعد رفتم تو.رو کاناپه دراز کش دمیسرک کش هیباز کردم.اول  درو

 .یزخم و کبود یصورتش داغون شده.پر از جا

 بسته بود. چشاش

 ؟یخوا یصابخونه.مهمون نم یهو_

 لبخند زد.خواست بلند شه اما صورتش از درد جمع شد.خوابوندمش. دیکه د منو

 خوره؟ یم یبه چه درد کلیه نیبا خودت؟پس ا یکار کرد ی.پهلوون پنبه چیخواد بلند ش ینم_

 خوردم. ناشمی.من بدترازاستین یزیچ نکهیا_

 .ایکار یسرت رزم ریخ_

 هشت نفر بودن._
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 حاال؟ ینامردا، سر چ_

 خوان. یپول م_

 چقد؟_

 بخشمش. ی.مطمئن باش نماردیلیم۱۲همونقدر که گفته بودم، _

 مونه. ینم ینجوریا شهیهم ایده.دن یتقاص کاراشو پس م یبابات به زود_

پدر و مادر  یکنه.واقعا معن یعشق و حالشو م دشیآرام.راحت رفته اون ور آب داره با خانوم جد یک گهید_

 شد؟ یدن.پس چ یگن بخاطر بچه هاشون جونشونم م ینم ه؟مگهیچ

 ..اوردی.منم از بابا شانس نیستیفقط تو ن_

که داره  یخالفکار مفنگ هی ن؟شدمیاالن بب ینگر و هدف دار بودم.دوست داشتم بشم جراح قلب.ول ندهیآ شهیهم_

 شه. یم اقتشیل یپاسوز پدر ب

 اون طلب پدرته نه تو.?یکن تیازش شکا یچرا نرفت_

 یهم پولشو م گهیماه د شیتونستم.تا ش یافتاده بود گردن من.نم یواسم پرونده ساخته بود که همه چ یجور_

 خواد.

 ره. ی.بگو تو که پولت از پارو باال مهیعجب آدم_

 نبود که االن اون همه پول نداشت. ینجوریاگه ا_

 خودم برم سراغش ؟ یخوا یم_

 .دیگفتم خند یجد نکهیا با

 گفتم. ینخند جد_

 ؟یش یم فشونیحر یکن یفک م_

 ؟یایب رونیذارن از اون خونه سالم ب ی.مگه میدختر تو
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 ؟یخورد یزیعوض کردم:چ بحثو

 ره. ینم نییاز گلوم پا_

 

 کیو_یس_پارت#

 

پارچ آبم  هی.قرص و زیبود آوردم گذاشتم کنارش رو م یتنقالت و خوردن یشدم رفتم از تو آشپزخونش هرچ بلند

نبود که  یبود.پول رشدهیفکر نکنه.رفتم تواتاقم.فکرم درگ یچی.ازش خواستم استراحت کنه و به هواسش گذاشتم

 نبود..... ی.پول کمداشتمکرد.از بچها هم خبر ن یکه قبول نم دمیمن بتونم واسش جور کنم.حم

که  میخورد یشام م میبهتر شده بود..داشت کمی.ارسالنم اومد.حالش رونیشب تو اتاقم موندم.موقع شام رفتم ب تا

 !یتوپ دار یمشتر هی دمید،شنیگفت:حم اسیال

 ..یدی:درست شندیحم

 .یریگ ینم لیتحو گهیشدم.د بهی:چند وقته غراسیال

 :سرم شلوغه..حوصله خودمم ندارم.دیحم

 ان؟ی:فردا ساعت چند ماسیال

 :چطور؟دیحم

 .ینجوری.همیچیه_

 .انیب۶قراره _

 نزدن. یحرف گهید

روشن کردم و غرق گذشته ها شدم..اون زمان  گاریس هیرو مبل و  دمیشامم رو که خوردم رفتم تو اتاقم.دراز کش منم

 یآروم،ول ین،زندگی،خونه،ماشییبای،زداشتم.مادر،پدر،خواهر یبودم..همه چ نیزم یدختر رو نیکه خوشبخت تر

.انداختمش لهیتیبود به ف دهیرس گاریسوزه.س یزود تموم شد.احساس کردم دستم داره م یلیخ ایخوش نیکه ا فیح
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ساعت  میبود.ن نیتلق دمیدونم.شا یشدم..نم یآروم م دمیکش یم یروشن کردم.وقت گهید گاریس هی.  یگاریتو جاس

 نیرو برداشتم و باند دستمو عوض کردم.کال پوست دستم رفته بود .واسه هم هیاول یبعد بلند شدم.جعبه کمک ها

 .........................دمیکردم و چو  خسته بودم زود خواب ینت گرد کمیشه... وببرد تا خ یزمان م

دفعه  نیشرکت..کال عادتم بود به موقع برسم..من که رفتم باال اونا هم پشت سرم در زدن..ا دمیرس شیش راس

ازموهاشم  کمیبود. دهیپوش یمشک یبا شلوار پارچه ا یجذب مشک راهنیپ هی انیبود..ک شیاز دفعه پ شتریب شمیآرا

بود.اول مهردادسالم کرد.بعد  دهیپوش یجذب با شلوار مشک دیشرت سف یت هیبودتو صورتش.مهردادم  ختهیر

تونستم نگاهش کنم.سر جام  یشد بهم نم یم رهیخ ینگاه نافذ.بهم انداخت ..وقت هینشست  ی.کسان وقتانیک

 :نشستم وپاموانداختم روپام. مهرداد سر صحبتو باز کرد

 ؟یمسعود یخبر آقا چه

 حاسب.. یخبرا دست شماست آقا یچی:هدیحم

 .میسیقراردادو بنو عتریست،سرین یخب.اگه مشکل_

 قهوه؟ ای.نسکافه ی:حتما..فقط قبلش..چادیحم

 :نسکافه لطفا...مهرداد

 ؟یملک یآقا ی:شما چدیحم

 ..یچا_

 ...ارهیو دوتا  قهوه ب یچا هینسکافه.. هیگفت  یبه منش دیحم

شدم اما نه به اون  یبود.متوجه نگاه مهردادم م یزیکرد.انگار تو صورتم دنبال چ ینگام م قیدق  یلیخ انیک

 مجبور شد سرشو برگردونه.. دینداشت.با حرف حم دهیشدم.منم زل زدم بهش اما فا یشدت.داشتم کالفه م

 !نیانقدر ساکت ،چرایملک ی:آقادیحم

 گفتن ندارم... یبرا یحرف_

 ...نطوریکه ا_
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 داد دست مهرداد. سیروان نو هیکه از قبل نوشته بود با  یکاغذ دیحم

 ..نینداشت امضا کن یاگه مشکل نی:بخوندیحم

خوند برگه رو داد دست  یو رفت.وقت زیرو گذاشت رو م ینیاومد داخل.س یخوند که منش یداشت م مهرداد

 شروع کرد به خوندن.. ظیاخم غل هی..اونم با انیک

 گفت:آرام تو هم بخون و امضا کن... دیامضا کردن.حم رشویجفتشون ز تموم شد یوقت

 انداختم و امضا کردم.. ینگاه سرسر هیرو ازشون گرفتم.چون حوصله خوندن نداشتم  برگه

 ..دیچکو نوشت و داد به حم انیک

 :مچکرم..دیحم

 یپایبا ت شهیزده بود که نگو..هم یپیت هی اسیدهنم باز موند.ال دنشیموقع دو تقه به در خورد و در باز شد...با د همون

 یصری..کفش قی..کروات قرمز مشکرشیز یمشک راهنیو پ یبودمش.کت شلوار مخمل مشک دهیلش د ایاسپرت 

 قبل خودش اومد. هعطرشم ک یبلند بود از پشت بسته بود.بو کمیبراق..موهاشم چون 

 

 ودو_یس_پارت#

 

 کردن. یقفل شد..اونا هم منتظر نگاهش م و مهرداد انینگاه به همه انداخت و رو ک هی

 ..دوست و همکار چند سالم.اسیال شونی:ادیحم

نداشت اما مجبور شد بره و باهاشون دست بده..منم که  ییبه خوش آمد گو یلیتما یلیخ اسیبلند شدن.ال دوتاشون

و  انیه نگاهش به کلب همونجور ک ریاومد کنارم نشست.ز اسیاز جام تکون نخوردم..سالمشون که تموم شد ال

 مهرداد بود گفت:

 ...یستیسالمم که بلد ن_

 نه.._
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 زل زده بهت؟ ینجوریچرا ا ارویاون _

 دونم...برو از خودش بپرس.. ینم_

 ..یکرم از خود درخته..حتما چراغ سبز نشون داد_

 نگاش کردم که حساب کار دستش اومد.. یجور

 امروز شروع کن... نیبرو کارتو از هم ونی:آرام ..با آقادیحم

 ینم یول ادیخواد باهامون ب یبود..معلوم بود م یدنیاون لحظه د اسیال افهیو مهردادم بلند شدن.ق انیمن ک همراه

کرد.من رفتم اونا هم پشت سرم اومدن تو  یم یخال دی.مطمئنا بعد رفتن ما عقدشو سر حمیدونست به چه بهونه ا

 سامسونت گذاشت جلوم و دم گوشم گفت: فیک هی.ممد کنارم.خم شد سمتاو انیاتاق.مهرداد نشست رو مبل اما ک

 یتوش هست..برا یکه الزم داشته باش یشرکته و هر اطالعات هیهست.هر کدوم مربوط به  فیک نیتا پوشه تو ا پنج

روز  هیخوام..نه  یروز کار تموم شده رو ازت م15من بعد  یعنی.یانجام کار هر کدوم از پوشه ها سه روز وقت دار

 کنم... یم ککارارو چ امیبارم م هیروز زود تر.هر سه روز  هینه  رترید

 قراردادم  ذکر شده بود. یتو نی.اشهیکم م یاز مبلغ  توافق یدرصد هیباشه  یمشکل اگه

 کردم. دییسر تا با

 ؟یزبون ندار_

 هم درازه... یلیچرا دارم خ_

 بگه اما مهرداد نذاشت: یزیحرص اومد چ با

 !...انی:کمهرداد_

 خورد.. یحلق من بود.با اون اخمشم داشت منو م تو

 شنوم.. ی.از فاصله دورترم منیکن تیرو رعا یخوره فاصله جانب یو بهتون بر نم ستین یاگه مشکل_

 دونم... یم دیبع_
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 گفت: عیبگم اما مهرداد سر یزیچ هی.خواستم ختیفاصله گرفت.باالخره زهرشو ر ازم

 ؟یایبرم ..نم دیمن با انیک_

 .امیم گهید کمی:نه تو برو منم انیک

 .خدافظ خانوم ستوده.نمتیب یباشه پس م_

 خدافظ_

 تشکر و تعارف نبودم. اهل

 نشست روبه روم.پاشو انداخت رو پاش و گفت: انیک

 ؟یمغرور یلیخ یدونست یم

 ؟؟یفضول یلیخ یدونست یآره..تو هم م_

 جلوت نشسته.... یبفهم ک_

 بعد با من حرف بزن... هیآرام ستوده ک یدی..در ضمن هر وقت فهمنمیب یرو نم یمن کس خاص یول_

 دارم..وگرنه.. ازیبهت ن فیح_

 ؟؟یوگرنه چ_

 اهلل.. یال اله ال_

 ..یزدم و گفتم:برو توبه کن حاج پوزخند

..خواستم هیبه چ یچ نمیخوندم بب قیرو برداشتم و بازش کردم..دق یتوش بود..اول اهیتاپوشه س ۵باز کردم. فویک

 کارمو شروع کنم..قبلش گفتم:

 خواهشا برو بذار تمرکز کنم.. یندار یکار اگه

 بهت ندارم..به کارت برس.. یمن کار_
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 کنه.. یم تمیگفتم:نگاهات اذ کالفه

 شهیمکه گذشت گفت: کمیتفاوت باشم.مشغول کارم شدم.. یکردم ب یمحو و مرموز زد.سع یلیخ یلیلخند خ هی

 ؟یبد حیبهم توض  کمیدرباره هک 

 ..هیبه چ یکه چ ارهیکه بهم داده بود تا کارشونو راه بندازم معلوم بود سردر م یاطالعات از

 

 وسه_یس_پارت#

 

 .یاریمعلومه از هک سردرم یکه بهم داد یپوزخند گفتم:از اطالعات با

 خوام به معلوماتم اضافه شه.. یم_

 ؟یندار ی.مشکلشهیم یلیکردم و گفتم:اونوقت کار تعط یپوف

 ...فتهینم یاتفاق چیه قهیبا چند دق_

 دادن: حیجمع کردم و شروع کردم به توض ستمویس عیسر

از  یکه هر کس نهی...بخاطر همیداشته باش یعال یهوش بیضر دیبا یباش یهکرخوب یبتون نکهیاز همه واسه ا اول

...تو ستین نطوریبنده اما ا یتو ذهنشون نقش م یو فکر بد ریاکثرا تصو ادیو هکر ماسم هک  ی..وقتادیپسش برنم

که کال اون حرفه  شهینم لیدل نیا ی...ولنهست ادیسود جو ز یسوءواستفاده کردن و آدما یو شغل نهیهر زم

 ..کشنیکنن هم آدم م یپوست م وهیکه هم باهاش م ییبده....مثل چاقو

 ن؟یهم_

 داد؟! حشیتوض ایراحت نیکه بشه به ا هیزیبگم؟مگه هک چ یچ_

 ...دونهیرو االن بچه سه ساله هم م یکه گفت یینایا_

 یداد..مثال برا حشیکه بشه توض ستین یزیداره و چ یادیگسترده و ز یلیخ یگم...هک راه ها یخالصه م کمی_

 ..شهینم جادیا لیاطالعات اون فا یتو یرییچسبه..البته تغ یره به سوژه م یم روسینوع و هی لیفا هیهک کردن 
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اجرا  روسویاجرا کنه و  لیفا خوادیم ستمیس یکنه و وقت یعوض م لیجاشوبا خودفا روسیکه و نهیا گهید روش

 ..کنهیم

 یلیگم..راهاش خ یکنه...م یم بیکال تخر لویکنه و فا یم نیگزیخودشو جا ییکد اجرا روسیکه و نهیا گشید راه

 گستردس...

رو   یبودن.کار سخت یگفت..منم اعتنا نکردم و باز مشغول کارم شدم..واقعا حرفه ا ینم یزیکرد و چ ینگاهم م فقط

شونه  یتفاوت یغرق کارم شده بودم..با ب یلی...خستین دمیساعت بعد سرمو بلند کردم د هی بایداشتم.تقر شیدر پ

 باال انداختم و به ادامه کارم پرداختم..... یا

 هیخسته شدم بودم..چشمام درد گرفته بودم. یلیببرم.خ شیکارو پ ۲/۱۰ بایدو ساعت تازه موفق شدم تقر بعد

..دهنش قد غار بازه و داره زیپاهاشوانداخته رو م دمی.ددیخاموش کردم.رفتم اتاق حم وترویو کامپ دمیکش ازهیخم

 یکنه.نگواقا خواب هفت پادشاهو م یر مسخت کا ادیم ریکه د ییکردم شبا ی..هه!.منو باش فک مکنهیخر وپف م

 ..نهیب

 دیازخواب پر هوی.نییلنگشو تکون دادم و انداختم پا هی

 ؟؟یچته وحــش_

 مگس بره توش.. دمیترس_

 زر نزن...تموم شد؟_

 هه..هنوز شروعم نشده..واسه تو که زودترتموم شد.._

 ..میتو رو سننه؟کم حرف بزن..بر_

 دارم.. نیماش_

 هست بمونه... دیحم یمجبور بودتا وقت چارهیزد..ب یبدبختم داشت چرت م یرفتم ..منش جلوترازاون

 باالسرش و گفتم: رفتم

 تموم شدبرو.. تی...ساعت کاریاز فردا بمون ستیالزم ن_
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 خا... یول_

 رو دوبار تکرار کنم.. یچ هیعادت ندارم _

 .نیممنون.لطف کرد یلیبله خانوم.خ_

 ندادم ورفتم...جوابشو میشگیعادت هم طبق

روشن کرده  شیگوشه آت هیحسام  اسویگاراژ.ال دمیرس دی..ساعت ده شب بود..........قبل ازحمنگیتوپارک رفتم

 رفتم تو اتاقم.حوصله کل کل نداشتم..اول ازهمه قهوه جوشو زدم برق... عیبگه سر یزیچ نکهیبودن...قبل ازا

 کردم و مشغول خوردن قهوم شدم.. یکه آماده شد نشستم رو مبل...آهنگ خدا پشتمه ماکانو پل قهوم

 دم.ـ. ی...که هرشب  بغضمو قورت ممیمن...خوداون_

 و تاره.. اهی..شبام سمن

 ...الهیخ هیواسه من فقط  ییروشنا

 ...دمیند یمن من خوب من

 ..بمیفر دنیخانوادم م یحت

 رمیپ ریجوون پ هی من

 ..دمیشده ام دهیبر یازهمه چ که

 دمیخدا پشتم بودو ند یوقت

 بمیتنها و غر زمییپا نیا تو

 نداره یسود چیکه ه یجوون هی مثل

 افتاده از چشم خانواده یحت

 دشمنمه یدوستمه ک یدونم ک ینم
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 پشت منه.... یبا منه ک یدونم ک ینم

 و خاموشش کردم.. ختیبه هم ر اعصابم

 

 وچهار_یس_پارت#

 

بود که  یزیشد..تنها چ یانداختم.داشت تموم م گارمیبه پاکت س یزد.قهومو خوردم.نگاه یحرف دلمو م آهنگش

 غصه دار آروم شه. هیسوزونه تا  یخودشو م

 اتاقو زدن: در

 ه؟یک

 شام ای:بنیشاه

 سیگشنم ن_

 کارت داره دمیحم_

 ..ادیبگو بعدا م_

 چی..اما هاوردمیتو نگاهش داشت که جلوش کم م یونم چد ی...نمانیشد سمت ک دهی...فکرم کشومدین ییصدا گهید

کار کنم خوابم  یچ کردمیبدجور زده بود به سرم...داشتم فک م یخواب یبود...ب۱۲ذاشتم بفهمه..ساعت  یوقت نم

 ببره که در زدن...

 ه؟؟یک_

خودم گفتم حتما هوشنگه باز داره  شیدر اومد...پ یندادم...خواستم برم تو اتاقم بازم صدا تی...اهمومدین ییصدا

 زهیر یکرم م

 برو حوصله ندارم.. یهست یهرک_
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 در زد.... بازن

 !ایهست یعجـــب زبون نفهم_

 در یبلند شدم رفتم جلو یبازم در زد....مثل ببر زخم و

 باختم و گفتم:بود...خودمو ن سادهی...دستشو زده بود به چهار چوب و وااسهیال دمیباز کردم و در کمال تعجب د درو

 ...یستیول کنم ن ینصفه شب هیچ_

 بزن....چه خبرته؟ ایب_

 ...یبخوا دیبا میخوا یبخواه نم یخوا یکه هس..مدلمه...م نهیهم_

من مثل برج زهرمار بود...نگاهش کردن..اما  شیپ شهیبودم...هم دهیوقت ازش ند چیکه ه ی...خنده ادیخند

 ..فتادیرو گونش چال م دیخند یم ی...وقتشهیسرد..مثل هم

 ؟؟یدعوتم کن یخوا یتموم شدما....نم_

 وقت شناس باشه.. دینع...مهمون با_

 ..پس ناز نکن..ادیمعلومه خوابت نم_

 کنار..اومد داخل.. رفتم

زد و نگاش رون قفل  دی...منم رو مبل تک نفره نشستم..کل خونه رو دیو یت یرو مبل سه نفره رو به رو نشست

زانو....درسته جلوشون  یباال یقرمز و شلوارک ل یتاپ بند هیتنمه... یچ دمیبه خودم انداختم..تازه فهم نگاه هیشد...

 ...نقدرینه ا یراحت بودم ول

 کن اون المصبارو.. شیزدم:درو داد

 کنم.. شیتو درست لباس بپوش منم درو_

 

 وپنج_یس_پارت#



 بارکد

81 
 

 

و پرت شدم سمتش.منو مثل  دیدستمو کش هویشدم  یم شدم تا برم لباسامو عوض کنم.گ.داشتم از جلوش رد بلند

 خوام برم... یچه مرگته؟ولم کن م یپر بلند کرد و نشوند رو پاش ...زدم تو سرش و گفتمهو

 نداشت یا دهیزدم اما فا یدست و پا م یه

 کنه بره.. یکجا؟ادم که مهمونشو ول نم_

 ..یرو مخم نرو نصف شب اسیخوام برم لباسامو عوض کنم..ال یزر نزن...م_

 ...نی...پس بشدمید دموید یم دیرو که نبا یهرچ گهید_

 گفت: یم راست

 رو مبل... نمیولم کن بش باشه

 جات بده مگه؟_

 عوض شده بود... یلیشوک بودم...خ تو

 نشستم ایدن یجا نیکنم بدتر ی...احساس ماره

 بد بگذرون.. قهیعب نداره..حاال چند دق_

 ..چته تو امشب؟نهیگ پا قزو...سنستیرو که ن_

 زد: یحرف م یمدل خاص هی

 باشه؟؟ یزی..مگه قراره چیچیه_

 بود...دوباره تقال کردم: دیکلک جد هیباز  حتما

 خوام بلند شم... یولم کن م_

 ...ریآروم بگ قهید هیبابا  یزد:ا داد
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 تونستم از توشون بخونم... یرو نم یچیخوش رنگش...ه یزدم تو چشا زل

رو بازوم و کم  دیلب و چشام در نوسان بود...غرق چشاش شدم..قدرت پلک زدنم نداشتم...دستشو کش نیب نگاهش

به خودم اومدم  هویاز صورتم بود .. یمتر یلیجلو...تو فاصله چند م ومدیکم آورد باال و صورتمو قاب گرفت...داشت م

 بهش.. دمیو پسش زدم...توپ

 رونیبرو ب ؟گمشویکن یم یچه غلط یمعلوم هس دار_

 ..زیآروم نبودم...پس باز منو بهم نر نقدریوقت ا چیدم گوشم گفت:ه اروم

رو بدنم  یاری...دست خودم نبود...زل زد تو چشام.بازم اروم اروم اومد جلو.اختاوردمی...داشتم کم مدیتنم لرز کل

که فبکر  دمیکش یغیفت...چنان جخم شد و بازوم رو گاز گر هویاز صورتم بود. یمتر یلینداشتم انگار.تو فاصله دو م

دندوناش مونده  یشد.جا یدستم چ نمیخنده.خم شدم بب ریپاره شد.ولم کرد و زد ز میصوت یکنم سه تا از پرده ها

.از هر دمیموهاش رو گرفتم تو دستم و کش هوی.انقدر حرصم گرفته بود که حد نداشت.دیخند یبود.هنوز غش غش م

 کردم.گفتم:بکش.درد داره نه؟ یم فیزد و من ک یداد اون بلند شد.اون داد م یدو طرف.حاال صدا

 .کچل شدم.ی.موهام رو کندیولم کن وحش یآ_

 نگات کنم بخندم. نمیمن هر روز بش یکچل ش یاله_

ولش کردم.مقاومت هم کردم که  ارمیکنم شروع کرد به قلقلک دادنم.نقطه ضعفم بود.نتونستم طاقت ب یولش نم دید

 شه. الیخیکردم که ب یم دشیندم اما نشد.حاال من داشتم تهدنخ

 .نجایا زنیکشم که همه بر یم غیج یجور یاالن ولم نکن نیباور کن اگه هم_

 شناسن. یرو م یوحش ی.همه توزنیبر_

 دهنم رو سفت گرفت. یشدم که جلو یخودمم داشتم کر م گهی.ددنیکش غیکردم به ج شروع

کشم.اما شک  ینم غیدهنم بود.با اشاره بهش گفتم دستش رو برداره.ج یرو خوابوند رو مبل.دستش همچنان رو من

 داشت.گفت:مطمئن ؟

 تکون دادم.. سر
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 شیوش_یس_پارت#

 

 حسام از پشت در اومد: یکنم دستشو برداشت.صدا یتقال نم گهید دید یوقت

 ؟ییاونجا اسی...چه خبره اونجا؟الآرام

 ..ستین یزیرو...چ:تو باسیال

 همو؟؟؟ نیباشم؟نکش مطمئن_

 اره برو.._

 اد؟یچرا آرام صداش نم_

 ..امیالل شده...حسام برو االن م_

 از دست شما..._

 باز داد بکشم که محکم تر دهنم روگرفت. خواستم

حرفا بودو دستمو خوند...پاهامو با  نیقدماش معلوم بود که رفت...خواستم بزنم وسط پاش اما زرنگ تر از ا یصدا از

 پاهاش قفل کرد..

نگاش  یشیزنم دستشو برداره...با شک آروم دستشو برداشت...داد نزدم اما آت یاشاره بهش فهموندم که داد نم با

 کردم و گفتم:

همه  یزنم که ابروت جلو یم غیج ی..اگه نه جورچیکه ه رونیب یخودت رفت ی...اگه با پاشمارمیسه م تا

 ...دو.....ســــــــــــهکیبره...

به لبم زد.رفتم تو شوک.توقع اون حرکت رو ازش نداشتم.هم حرصم  یمنتظره خم شد و بوسه اروم ریغ یلیخ

رو مبل  دمیگفت و از درد خم شد.پر ینکردم و با زانو زدم تو شکمش.آخ یگرفت.هم تعجب کرده بودم.منم نامرد

 و گفتم: یکنار

 ...یدیاز چش خودت د یدید یهرچ یبش کیبه من نزد گهیبار د هی هی...فقط کاف...در ضمنحقته
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 بود ارزششو داشت. یهرچ_

 ...یستین ی...مهمون نواز خوبومدیشد و گفت: اصال خوشم ن بلند

 برو کم حرف بزن..._

 خوش گذشت... یلیخ یبره گفت:ول نکهیسمت در ..قبل از ا رفت

 و بهش نخورد...شروع کردم به فحش دادن... رونیپرت کردم سمتش..اما رفت ب کوسنو

 زد..اما حاال... یم ریبا ت مویشه؟سا نقدرعوضیشبه ا هیادم  هی شهیکردم..اخه مگه م یدرکش نم واقعا

دونستم چه مرگمه...رو تخت  یروش...درونم غوقا بود..خودمم نم دمی..لبم قرمز شده بود...دست کشنهیآ یجلو رفتم

 ینیب شیقابل پ ریواقعا غ اسیروشن کردم...قبل از خواب تمام اتفاقا برام مرور شد...ال گاریس هیو  دمیدراز کش

 بود................................

 ادمیزدم تو سرش و خفه شد.... یکی یحال نداشتم قطعش کنم...با کالفگ یکشت اما حت یداشت خودشو م ساعت

چشام  دمید نهیکه تو آ یزی..بلند شدم رفتم دست و رومو بشورم...از چ.دیکارمو شروع کنم..خوابم پر دیاومد که با

 گردنم؟ چرادونم  یبود.نم اهیچها تاشد...گردنم کبود شده بود...بازومم س

 کنم؟؟؟ ی..حاال من چه غلطاسیتو روحت ال _

 تا گردنم معلوم نشه...حاضر شدم و رفتم.. دمیبسته هم پوش قهی راهنیپ هیکردم.. شیکامل آرا عی...سررونیب رفتم

 نبود..رفتم تو اتاقم و با تمرکز کارمو شروع کردم... یکس دمیرس ی...وقتشرکت

بودم...چشام  یکوفت نیا یپا کسرهیبه بدنم دادم..از صبح  یخاموش کردم..کش و قوس ستموی.ساعت هشت شب س

 گفت: دیمنو که د دیبردم.حم شیپ یلیشد..خوشبختانه کارو خ یداشت کور م

 شده؟ یشده؟چ یگردنت چ-

 موند... یشد و جاش م یداشتم ...زود کبود و داغون م یبدن حساس کال

 ..چطور مگه؟یچی+ه

 شده. اهی+س
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 دونم.. ینم-

 ...اوردیخودش ن یبه رو گهیبود اما د دهیبود...قطعا فهم زیت یلیخ

 فحش بلد بودم نثارش کرده بودم.. یصبح هرچ از

 

 وهفت_یس_پارت#

 

 یبا اسما ایناشناس بود  ای رونیدادن ب یکه م ییساختن..اهنگا یم یگاراژ ..بچها داشتن ملود دمیرس

 .یتیکار باهاشون زده بودم به اسم سرنته پ هیذاشتم لو برن.منم کال  یمستعار.خالصه نم

استراحت کردم.خواستم برم واسه  کمیگوش دادم و رفتم تو اتاقم..لباسامو عوض کردم. شونیبه ملود ستادمیا کمی

و رفتم تو  دمیدار پوش قهیتاپ  هی.سیضا دمیدستمال گردن بستم.د هیگردنم توچشمه. یکبود دمیشام د

 دیچ یم زویداشت م میآشپزخونه..مش رح

 ??یخوا ی.کمک نممیسالم مش رح_

 سالم دخترم.نه ممنون..._

 ...بکش کنار اومدم..مایتعارف نداشت_

غذا واسه خودش برداشت و  کمی...مثل هرشب میکرد لیتکم زویخوام توجه نکردم و با هم م یگفت کمک نم یهرچ

 درست کنه و واسه خودشم ببره. شتریب کمی شهیرفت.قرار شده بود هم

 گفت: دیاومدن.حسام منو که د نیموقع حسام و رام همون

 هنوز؟؟ یزنده ا_

 کنم... ینمولتون  ایزود نیهفت تا جون دارم..به ا_

 بچها هم اومدن. هیو بق نیو شاه اسیهم نزدم.بعد اوت دوتا ال یلبخند خشک و خال هیاما من  دیخند
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بودم.هنوزم منگ بودم.اون  یازدستش کفر یلیتونست بخورتم.خ یمن عسلم نم هیکردم که با  یاخم هی دنشید با

.غذامو که کوفت کردم دیخند یم زیر زیکرد و ر یبه خودم و لباسم نگاه م یبود.وسط غذا ه دیبع یلیرفتارا ازش خ

 گفت: دیخواستم برم اما حم

 کارت دارم... نیبش قهید دو

 سر جام:بله؟؟ نشستم

 ره؟ یم شیکارا چطور پ_

 تازه روز اوله...خوبه.._

 ؟؟یگفت:تو چ دیخواست بلند شه حم نمیشاه

 ؟؟ی:من چنیشاه

 کارا خوبه؟؟_

 نداره.. یفیتعر_

 تو همرفت  دیحم یاخما

 ؟یچ یعنی:دیحم

 ...میاونجا قرار بذار میتون ینم گهیجامون لو رفته...د_

 ..گهید نیعرضه ا یب_

 :به ما چه...هوشنگ

 ...میو لو رفت نیبه حالتون اگه بفهمم شل زد ی..وانیحواستونو جمع کن_

 ؟یو ارسالن...شما چ نیرام

 نرماله... یتخت..همه چ التی:خنیرام

 شرکت کارتون دارم.. نیای...فردا ماسی:خوبه...حسام و الدیحم
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 میتصم یداد...ول یحرفا داشت اما عمرا اگه م نیا شترازیب یلیخ دیدونستم حم یبدجور تو خودش بود...م ارسالن

 گرفته بودم باهاش حرف بزنم...

 همه رفتن گفتم: یوقت

 دیحم

 ها.._

 دارم ازت.. یخواهش هی_

 بگو.._

 خوام... یپول م_

 نگام کرد:چقد؟؟_

 ...ادهیمکث گفتم:ز کمی با

 گفتم چقدر..._

 ...اردیلیم۱۰.۱۲_

 ؟؟؟؟یچـــــ_

 خوام.... ی...بعدشم ..واسه خودم نمستین یزیپوال که واسه تو چ نیخب چه خبرته...ا لهیخ_

 ؟یخوا یم یپ واسه ک_

 ارسالن...._

 نبودم.. نجایهمه پول داشتم االن ا نیمن اگه ا_

 پوله... نیچند برابر ا ناتیماش نینکن که..تو پول هم ایمنو س دیمح_

 کنم.. یدارم خرج شما نره خرا م ارمیدر م یهرچ_
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 ..یارینده..چرا بهونه م یبد یخوا یباش..منم باور کردم...نم_

 ؟؟یاز مادر شد زتریعز هیحاال چرا دا_

 ...ریشب بخ_

 زنم... یدارم با تو حرف م_

 ..الیخیداره...ببحثمون سر و ته ن_

 کرد.. یاگه عرضه داشت خودش جمع م_

 همه؟؟ نی...ا دیحم_

 ..میزن یحرف م ادی..بگو خودش بگمیدونم که م یم زیچ هی_

 دونه بهت گفتم..خودت باهاش حرف بزن... ینم_

 باش.._

 زدم و واسه دلم خوندم: تاریگ کمی...مییبه کلبه تنها برگشتم

 فهمم.. یم ی...از بغض پریدلخور

 ..فهممیم ی...غصه داریناراحت

 ...یبا من بودن یفردا دلواپس

 ..یمن ریاز من..اما درگ یریدلگ

 تو کم کم..... یکن ی..دل میزن یدل م یدار

 فهمم.. یدم..من حالتو م یبهت حق م من

 تو کم کم.. یکن یدل م یزن یدل م یدار

 فهمم.. یدم..من حالتو م یبهت حق م من
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 ..ستیو حالت خوش ن رمیگ یاحساستو م نبض

 ..ستی..تو فالت خوش نرهیمن خ تیدفعه ن نیا

 داد.. یدادب یبازمت ا یم دارم

 کردم که لعنت بر خودم باد.......................... خودم

 

 وهشت_یس_پارت#

 

 یمشک و شال یل یبا مانتو یخی یشلوار ل هیو نسکافه خوردم و حاضر شدم. کیک هیساعت هفت بلند شدم.. صبح

رو  یخواستم دوم یپوشه اولو تموم کردمو امروز م روزی..رژ براق قرمزم زدم و راه افتادم..روز سوم بود..ددمیپوش

..پوشه اولو ومدیهم تا هشت م ی..منشومدیم۹ دیشرکت ..حم دمیروز جلو بودم...قبل هشت رس هی یعنیشروع کنم..

 زنگ زد بهم:بله یمشغول بودم...منش۱۲...تا یگذاشتم کنار ورفتم سراغ دوم

 اومدن... یملک یخانوم آقا_

 ..ادیبگو ب_

 چشم االن.._

.سرمو بلند ستادیبود..اومد جلوم ا وتریدر زد و اومدداخل.من سرم تو کامپ انیبعد ک کمیرو گذاشتم... یگوش

 ب کتونروش و شلوار جذ یمشک قهیبود.با جل دهیپوش یجذب سرمه ا راهنیپ هیکردم..

 ..نمیبب نیخانوم محترم ..اگه برانداز کردنتون تموم شد لطفا کارو بد_

 کردم: اخم

 ..یستیهم ن یتحفه ا نیهمچ

مشغول بود...لپ تاپشو  یا قهید ستیربع ب هینگاهم کرد..پوشه رو گرفت و رفت نشست...لپ تاپشم آورده بود... فقط

 خاموش کرد ..پوشه رو بهم داد و گفت
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 ومد؟ین شیکه پ ی...مشکلیواسه گرفتن پوشه بعد امیم هگیسه روز د_

 غرور گفتم:من کارمو خوب بلدم.. با

 راهنیو پ یزده بود خفن..کت و شلوار مشک پیاومد تو..بازم ت اسیباز شد و ال هویدفعه اون پوزخند زد...در  نیا

دو  نیبلند شد..با هم دست دادن.ع انی.کهیکارا چ نیقصدش از ا ستیبود تو صورتش.معلوم ن ختهی.موهاشم ردیسف

 تا گرگ درنده زل زده بودن به هم

 ؟؟ نیبود ی.....ملکیسالم ..اقا_

 خان.. اسیال دنتونیسالم..بله ..خوشحالم از د_

 ...نطوریمنم هم_

 گفتم: یجد یلیسرفه کوتاه کردم تا به خودشون اومدن..خ هی..

 ؟؟یداشت یکار اسیال بله

 بهت بزنم.. یسر هیسرد برخورد کنم:نه اومدم  نقدرینداشت ا توقع

 اخم کرد و گفت انیک

 گردم..روز خوش.. یبرم گهیبرم...سه روز د دیبا گهیمن د_

 خدافظ.._

 چرخوند سمت خودش موینشستم و مشغول کارم شدم...اومد با حرص صندل اسیتوجه به ال یرفت ب یوقت

 ..یریها گرم بگ بهیبا غر یخوب بلد_

 نداره.. یبه تو ربط_

با اجازه  هیبرداشت و با  شویگوش زیم ینگاهمون کرد..اومد از رو کمی...انهیک میدید میباز شد..جفتمون برگشت در

 هولش دادم.. اسای..النهیبه هم بب کیاونقدر نزد اسویدونم چرا دوس نداشتم من ال یرفت..نم

 چته.. ی:هواسیال
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 خوب شد؟_

 شده مگه؟ یچ_

 فقط برو.. اسیال یچیه_

 کنه.. یدربارت م ینکنه برات مهمه چه فکر_

 نداره.. یبار گفتم به تو ربط هی_

 ..نییپا ارشیمن صدام از تو بلند تره پس ب_

 بذار به کارم برسم.. ؟برویخوا یاز جونم م یچ_

 از دستم؟؟ یتر گفت:ناراحت اروم

 جوابشو ندادم.._

 ؟یقهر یعنیاالن _

 ..ادیخوشم نم ایمسخره باز نیاز ا_

 ..یآشت یعنی_

 خورد... یداشت بهم م گهید حالم

 اومد تو دهنت.. اریاخت یدستم ب یدید هوی اسیال_

که گذشت صورتمو چرخوند  کمی...وتریدلبرانه بود..سکوت کردم و چشم دوختم به صحفه کامپ یلی..خندش خدیخند

 ده سانت باهام فاصله داشت.. دیسمت خودش..با اخم نگاهش کردم..شا

 عقب..رومو برگردوندم و گفتم دمیخودمو کش عیجلو اما سر اومد

 ..یریاالن ازم فاصله بگ نیبه نفعته هم_

 ..سیخس_
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 گوسفند.._

 ..یگرگ وحش_

 کنه_

 پلنگ.._

 ؟یگفت یچ_

 ..یچیه_

 ..ختمیموهاشو به همشون ر یوسواس درست کرده..دستمو کردم ال یبودموهاشو با کل معلوم

 ..ینکن وحش_

 ..یدونم قبال گفت یم_

 دارم برات.._

 ..نیاریآب قند ب وانیل هی..دمیترس یواها_

 ..دایبهت نشون بدم اون سرش ناپ یترس هی_

 برو گفتم کار دارم.._

 ..میبگرد کمی میکار کار...جمع کن بر یه گهیاهـه بسه د_

 جاان؟؟_

 بال.. یجونت ب_

 ?نخورده ییسرت به جا یمطمئن_

 ..دیدونم شا ینم_

 دن..ز در
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 .دیی:بفرمااسیال_

 آب قنداومد.... وانیل هیبا  یمنش

 ه؟یآب قند واسه ک_

 ..نیاریآب قند ب وانیل هی نیمگه خودتون نگفت_

 خودمو گرفتم که نخندم.. یجلو یلی..خودمم خدیاز خنده ترک اسیال هوی

 خواستم..حالش بده.. یم اسیچرا..واسه ال_

کرد..آب قندو گذاشت رو  یبود و نگاهمون م سادهیوا جیهم گ یمشن چارهی..بدیخند یداشت م همچنان

 ..خواست بره گفتمزیم

 ...رونیبندازش ب نمیا_

 ..نیببر فیلطفا تشر اسیو واج گفت:آقا ال هاج

 ..خدا صبرت بده..ایدار یبد اخالق سیرئ-رفت سمت در گفت: یو م دیخند یکه م همونجور

 بود.. دهی..تا حاال اون روشو ندیاز خوشحال فتادیداشت پس م دختره

 ..نمتیب ی:عصر ماسیال

 آخرمون باشه. دارید دوارمیام_

 ..ادیبارو نم اهیگربه س یبه دعا_

تمرکزم برگشت دوباره مشغول  یچشمامو بستم..وقت کمیدر آوردم پرت کنم سمتش اما رفت و بهش نخورد... کفشمو

 شدم......

 

 ونه_یس_پارت#
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جمع کردم و رفتم گاراژ...بچها  ینفوذ کنم که به دردمم نخورد..با خستگ ستمیم به دوتا سساعت سه فقط تونست تا

 یم یباز قتیحق ایدارن جرئت  دمی..دششونیرفتم پ یدور هم حلقه زده بودن و نشسته بودن..با کنجکاو

 ..نیبه به..گل سرسبدمون کم بود...بچهاجا باز کن-نفر حسام متوجهم شد و گفت: نیکنن...اول

 ن؟یکن یم ینه حوصله ندارم..باز_

 ..نیبش ای:آره بهوشنگ

 ..نیمن ش الیخینه ب_

 ..ایب گهی:ناز نکن دنیرام

 اسیحسام و ارسالن جابود..رفتم نشستم..همه بودن جزال نیب

 کو؟؟ اسیحسام ال_

 ؟؟ینگرانش هیچ_

 ببند..._

...آرامم ااسی...النیلحظه نچرخون هیصبرکن..بچهاا  ادیاالن م ی..ولادیخوشش نم ایمسخره باز نیته گاراژه..گفت از ا_

 ؟؟یایاومد..جمعمون جمعه نم

 ..پوزخند زدم..ادیاز اون ته داره م دمید

 گفتم یدی:دحسام

 ..نیچرخوند افتاد به حسام و رام نینشست...شاه نیهوشنگ وشاه نیرو به روم..ب اومد

 قت؟یحق ای:جرئت حسام

 :جرئتنیرام

 :باباشجاع...حسام
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که  یتموم شه...پاکتوازش گرفتم..پر بود..تنها کس دیبا گهیساعت د هیدر آورد و گفت:تا  بشیاز ج گاریپاکت س هی

 کردم یبود..قاط نیدرامیکش ینم

 ؟یگیم یچ یفهم ی....میهو_

 ..هینده باز ری:آرام گحسام

 رودستمون... فتهیم رهیمیباالس ...م نینفهم دز ا_

 دش من..ب شهینم یچی:نه آرام هنیرام_

 ندارم..عوضش کن حسام یببند...حوصله نعش کش یکیتو_

 ..گهیبابا زهرمارمون نکن د ی:احسام

 ..ستمیشدم:من ن بلند

 و گفت: دیدستمو کش ارسالن

 ازش.. میریگ یروخراب نکن..حالش بد شد م یباز نیبش

 به حسام نشستم... یشینگاه آت هیکردموبا  یپوف

روچرخوند و افتاد به خودش و  یبطر نیدادم..شاه ینخ اولو روشن کرد..منم تو دلم به اون و حسام فحش م نیرام

 ارسالن..

 قت؟یحق ای:جرأت نیشاه

 ..قتی:حقارسالن

 اخودتو؟ی ید یو جونمون در خطر باشه..اول منو نجات م میروز لو بر هی:اگه نیشاه

 :خودمو...ارسالن

 از صداقتت.. یمرس

 راه.. مهین قی:رفهوشنگ
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 :بز دل ترسو..حسام

 ..نیشن..خودتون بدتر ازمن یانگارخودشون دهقان فداکارم گنیم یجور هی:ارسالن

 ..یموردو راست گفت هی نی:انیشاه

 شانس.. یبه خشک ی...ااسیرو چرخوندن...افتاد به من وال یبطر باز

 ..قتیاحقینگام کرد:جرأت  یبدجنس با

 رأت..._ج

 گفتن:اووووووو همه

 عاشقتم... یهمه بهم بگ یجلو دیفکر کرد و با اعتماد به نفس گفت:با کمی

 مـــــــن؟؟عمـــــــرا_

 ..سایپاش وا یحرف زد_

 گفت: نی..شاهخوردمیو من حرص م دنیخند یم بچها

 ن؟یکن یرو نم هینکنه خبر اسیال

 خونت حالله.. یزر بزن گهیبار د هی نی:شاهگفتم

 خب.. نیزن ی:مشکوک منیشاه

 اسیبه ال نگاهمودوختم

 :بجنب...منتظرم.....اسیال

 نوچ.._

 زنه... یحرفش نم ریوقت ز چی...آرام هگهی:بگودهوشنگ

 کرد.. یمنتظر نگاهم م حسامم
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 ..ارمی%بعدش باال م90چون به احتمال  ارهیسطل ب هی یکیواقعا سخت بود...قبلش گفتم:فقط  واسم

ساکت شدن اشاره کرد که بگم..چشمامو بستم..دستام از حرص  یکرد..وقت کیاخم کوچ هی اسیو ال دنیخند همه

 عاشقتم.. اسیگفتم:+ال عیسر یلیمشت زده بود...خ

 ابراز نفرت بود تا عالقه.. شتریبه نظرم ب اسی:الهوشنگ

 ...میراض نشمیکرد گفت:اشکال نداره..به هم یهمونجور که نگام م اسیال

رو چرخوند افتاد به من و هوشنگ..مرموز نگاهش کردم..آب دهنشو با صدا قورت  یشده بود...حسام بطر نیسنگ جو

 داد:

 قت؟یحق ایجرأت _

 ...قتیهوشنگ:حق_

 ..یکش رفت دیراستشو بگو..تا حاال چقد از دخل حم_

 دنیخند بچها

 ..میو ن کی...ی.خب روستشو بخواام. ییخدا دمت گرم...چه جا یمونه..ا یپشت ابر نم شهیهوشنگ:راسته ماه هم_

 ..یگیدروغ م_

 نبوده شتریجون تو دو تومن ب_

 ؟یمطمئن_

 ..میکنم دو و ن یفک م شتریحاال که ب_

 مارمولک.. ی:اارسالن

 نصف نصف تا لوت ندم.._

 ..سیباو...مال االن ن نمیب نیشیب_

 ..دهیفهم دیخودته..پس شب نشده حم لیم_
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 شو.. الیخیب دمی...پونصد مایهست یزن رآبیعجب ز_

 نوچ..راه نداره.._

 ..شصدیش_

 نه.._

 ..ینیبب رشویهفتصد خ_

 کالم.. کیتومن  هی_

 جون تو راه نداره..نه حرف من نه حرف تو..هشتصد.._

 چه کنم که دل رحمم.._

 نکنه توگلوت؟ ری:گهوشنگ

 مادرم حالل تره.. ریاز ش_

ازش گرفتم و پرت  گارویبلند شدم..س عی..چشاش خمار بود..معلوم بود فشارش افتاده..سرنیافتاد به رام نگام

 بود... دهیکردم..چهار تا پشت هم کش

 ..ینشون بد یخود یخوا یم یکن یزدم سرش:اخه غلط م داد

ت آب به کردم..دستشو انداختم دور گردنم..بچها خواستم کمک بدن نذاشتم...بردمش تو اتاقش...چند تا مش بلندش

 بهش فحش دادم گفتم استراحت کنه... یکل نکهیآب قندم بهش دادم...هنوز بچه بود...بعد از ا وانیل هیصورتش زدم..

 

 چهل_پارت#

 

 برنگشتم.. یواسه باز گهیتو اتاقمو د رفتم
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بود هک بشم اما جلوشو گرفتم...کال  کیبارم نزد هیرو تموم کنم.. یتونستم پوشه بعد یروزم گذشت و با بدبخت سه

پوشه سوم  ری...درگارهیب یگفتم واسم چا یجمع کردم و به منش لمویوسا یبود...با خستگ نیپروژه هاش سنگ

 زدن دربعد  قهیدادم و چشامو بستم...چند د هیتک یبودم...سرمو به صندل

 تو... ایب_

 هیکردم منش فکر

 برو.. زیبذار رو م_

 رهی...کال تیمشک راهنیبود با پ دهیپوش ی...کت شلوار طوسانهیک دمی...چشامو باز کردم دادینم ییصدا چیه دمید اما

 پوش بود...سالم کرد ..منم مثل خودش جواب دادم

 آمادس؟_

 تموم شد.. روزیآره د_

 کرد...گفتم: یرو دادم بهش و مثل دفعه قبل شروع به بررس پوشه

 اد؟؟یواسه قرارداد؟پس اون چرا نم نیومدیدوستت ن یکیتو با اون  مگه

 ساکته گفتم دمید ینگاه بهم کرد و بازم به لپ تاپش چشم دوخت...وقت هی

 با تو اما؟؟؟ یهو_

 یم یحرف بزن ینجوریبا من ا گهیبار د هیگرفت جلوم و گفت:اگه  دیتهد یاخم نگاهم کرد..انگشتشو به نشونه  با

 انداخت.. یکه عرب ن ییفرستمت جا

 بود.. یجد یلیخ

 کنم جواب بده... یسوال م ی...خب وقتدمیناترسیمامانم ا یوا_

 دم.. یاگه صالح بدونم جواب م_

 بار حرصم گرفت...اما سکوت کردم.. نیاول واسه
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شما کال هم نکرد..دوباره رفت نشست...گفت: یتشکر خشک و خال هی ی..حتزمیبعد پوشه رو گذاشت رو م قهیدق چند

 نه؟ نیکن ییراینتون پذاز مهمو نیعادت ندار

 ...نیصابخونه شد گهی..شما ددیینفرما_

 ؟یکش یم گاریروشن کردم..با اخم گفت:س گاریس هیزد... شخندین هی

 ؟؟یکش یآره..مگه تو نم_

 نه.._

 ...نیآفر_

 گرفتش... یشد ازم م ینداشت بلند م تی...معلوم بود اگه محدودگارمیزده بود به س زل

 ..نسکافه؟یقهوه ..چا_

 آب... وانیل هی_

 موهاش... یال دیکش یدست م یواسش..ه ارهیگفتم آب ب یمنش به

 خوره.. یمشخص بود داره حرص م کامال

 ؟؟یکن یکار م دیچند وقته با حم_

 ..به شما چه؟؟دیببخش_

 جواب نده... ی..خواستدمیپرس ینجوریهم_

 ندادم جوابشو

 ؟یکن یم یزندگ تنها

 پوزخند گفتم:نه..با هفت تا پسر با

 ؟؟یترس ینم_
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 دو سرن؟ ویمگه د_

 ات.. هیاس یشه اعتماد کرد..حت یکس نم چیروزا به ه نیقلوپ از آبش خورد و گفت:ا هیاومد آبو داد و رفت.. یمنش

 کنم.. ادداشتیباشه  ادمی..یاشاره کرد یفیبه نکته ظر_

 گفتم یمن جد_

 نکردم.. یمنم شوخ_

 ؟یهست ینجوریچرا ا_

 مدلمه..._

 کردو بلند شد... یپوف

 گردم.. یبر م گهیسه روز د_

 نکن.. یآور ادی نقدریدونم..ا یبه جان عمه نداشتم م یوا_

 کرد و رفت.................. یخدافظ عیسر یلیگرفته بود اما جلون بروز نداد..خ خندش

 کردم دایسوژه توپ پ هی:حسام

 :بگودیحم

 یریپ هی_

 ؟؟یریپ_

 نونمون تو روغنه.. میبرش دار میالماس داره..اگه بتون هیشهر...تو مغازش  نییپا رمردیپ هی_

 ه؟ی:نقشت چاسیال

 مینداز یراه م شینما هی:حسام

 :مثل آدم بگودیحم
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 یم فشویک ادیم دیشه..حم ی..آرام داره از اونجا رد منهی...نقشم انهیش یمغازش م یجلو شهی..همدمیسرک کش_

و الماسو  میر یم اسیمن و ال رونیکه از مغازش اومد ب اروی...رونیب زنیر یهمه م ارهیدر م یباز یکول نمیزنه..ا

 ..هیبه چ یدونم چ ی..امارشو دارم ممیاریم

 که توش الماس داره رو ول کنه... یمغازه ا ادیکه نم اروی...لسوفی:اخه فاسیال

 ..کال داغونه..هیمریبابا هشتاد سالشه...آلزا_

 ؟یشروع کن یاخو یم یک_

 امروز_

 :امروز؟؟ گفتم

 آره ساعت پنج.._

 ...یاشتباه نکرده باش دوارمی:امدیحم

 

 کیو_چهل_پارت#

 

 گردم.. یرم تا چهار برم یکار دارم..م یی:من جااسیال

 شرکت.. میر ی:من و آرامم مدیحم

 نیحتما تا چهار برگرد ی:باشه ولحسام

 ...............می:باشه..آرام بردیحم

از همه سخت تر بود و مجبور شدم شب قبلش تا دو بمونم شرکت....فقط دو تا  یکی نیسومم تموم کردم...ا پوشه

بعد مهرداد  انیکردم که در باز شد و اول ک یم یپوشه مونده بود تا از شرش خالص شم...تو اتاقم داشتم نت گرد

 گفتم انیاومدن داخل...رو به ک
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 داشته باشه.... یاستفاده ا هیدر  نیکنم ا فکر

 زنه.. یصابخونم..خب صابخونه که در نم ی:مگه نگفتانیک

 ؟؟یبهت گفته با مزه ا یهه هه هه ..ک_

 ..نیکن تیندارم..پس ادبو رعا یخانوم محترم من با شما شوخ_

 زنه.. یداره دم از ادب م یک نیبب_

 ..خارهیتنت م نکهینه مثل ا_

 پس ادبت کجا رفت؟_

 کنم.. یبا به بچه کل کل م سادمیکه واسه تو رفت..منو باش وا ییهمونجا_

 بسه.. انی:کمهرداد

 گردونم.. یبرم لب آب تشنه بر م یبچه؟هه..من ده تا مثل تو رو م یگیبه من م_

 :خانوم ستوده..لطفامهرداد

 نگم اما خودش ول نکرد یزیچ خواستم

 ..ادیحرف بزن که بهت ب ی:در حدانیک

 زدمداد زویرو م زدم

 نداره من..... یبه تو ربط_

 درو باز کرد واومد تو دیحم

 ؟؟چه خبره نجای:ادیحم

 بود... یعصب افمیزد..منم به شدت ق ینفس نفس م انیک

 ؟؟ی:آرام باز تو شروع کرددیحم
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 :پس خانم سابقه دارنانیک

 حرف دهنتو بفهم.._

 چه طرز حرف زدنه.. نی:ساکت شو ارام..ادیحم

 تونه بگه... یخواد م یدلش م یکر کرده چون بچه پولداره هرچولم کن بابا...ف_

 ادامه نده.. گهیتو هم د انی..کنی..لطفا شما خودتونو کنترل کنستین یادم نیهمچ انی:خانوم ستوده کمهرداد

 کرد.. یاروم و با متانت برخورد م یلیمهرداد خ انیک نیعکس ا بر

 ...نیرو دوستتون کار کن کمیبه مهرداد گفتم: رو

 ?ببندمش امیخودم ب ای یبند یداد زد:ارام م دیحم

منو  یمعلوم بود داره گند کار دیچش غره توپ رفتم...با حرص بلند شدم..بهشون تنه زدم و رفتم تو بالکن.. حم هی

..هنوز هیفکر کرده ک ارویزدم.. یبودم تند تند پوک م یبرداشتم و روشن کردم..چون عصب گاریس هیکنه.. یجمع م

 منو نشناخته..

 عطرش قبل خودش اومد.. یبالکن باز شد اما توجه نکردم....بو در

 ...نییپرت کردم پا گاروینکردم ..س نگاهش

 بگو.. یدکتر خوب سراغ دارم اگه خواست_

 و منتظر نگاهش کردم..اونم به رو به رو چشم دوخته بود...برگشت سمتم و گفت برگشتم

 دکتر اعصاب..._

 یلیبه جوش اومد..دستمو اوردم که بخوابونم تو گوشش اما رو هوا مچ دستمو گرفت و فشار داد...خ خونم

زل زده بودم بهش...اونم با اون  یشیات ینکردم...با چشا نجادیتو حالتم ا یرییتغ نیمحکم..دردم گرفت اما کوچکتر

 کرد... ینافذش نگام م اهیس یچشا

 ...دمیداشت تو اون چشاش....دستمو کش یدونم چ یکه گذشت خشمم فروکش کرد..نم کمی
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 ؟؟یری:چرا با همه درگگفت

 باهاش ندارم.. ینده کار ریطرفم گ_

 ؟؟ینگفت_

 رو؟ یچ_

 ؟یخوا یدکتر نم_

 ...یدار اجیاز من احت شتریرو مخم نرو...خودت ب_

 من تازه دورم تموم شده.._

 ؟؟یبر شهیم_

 تازه اومدم.._

 منو گاو کن... ایخدا_

 ..نیآم_

 ؟؟یر یم ینیکارو بب_

 ...دیشا_

 

 ودو_چهل_پارت#

 

 تو اتاق..پوشه رو برداشتم و بهش دادم میکردم و با هم برگشت یپوف

 ومد؟ین شیکه پ یمشکل_

 ..ریبگ لیبه تو چه..تو کارتو تحو_
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 اوضاع ارومه گفت یدید ینگفت..نشست و مشغول چکش کن.مهردادم اومد..وقت یزیچ

 گذشت.. ریخب خدارو شکر بخ_

 بعد مهردادگفت کمیو باهم مشغول چک شدن... انیکنار ک نشست

 ...نیدار یمعلومه استاد کاربلد_

 کشه.. یاصل مخ منه که م_

 :اون که صدالبته..مهرداد

 پوزخند بود... هیجوابش  انمیک

 ..نیاگه تموم شد رفع زحمت کن_

 ..یستین ی:اصال مهمون نواز خوبانیک

 .هیجد ایکنه  یم یشوخ دیفهم یکرد..ادم نم یم انیب یکال حرفاشو محکم و جد انیافتادم..ک اسیال ادی

 ..میش یمرخص م گهیهم نداشت..ما د ی:اره تموم شد..مشکلمهرداد

...تو انگشت اشاره و شستش انگشتر دشیکش ی..نگاهم رفت سمت انگشتازیبلند شد..پوشه رو گذاشت رو م انمیک

 ...ومدیبه دستش م یلیانداخته بود..خ

 ..میر یم گهی:ما دانیک

 به سالمت.._

 ...یچه استقبال گرم:انیک

 خان روز خوش.. مهرداد

 :روز خوش..مهرداد

 پوزخند زد و رفتن... بازم
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 شهینم فمیحر دید یکل کل کردم و جواب بهش پس دادم..وقت یساعت هی..دیجمع کردمو رفتم اتاق حم لمویوسا

 یبا موتور...کوچه پشت اسمی..حسام و المیرفت نیباماش دیبود...منوحم4 کیگاراژ..ساعت نزد میشد..برگشت الیخیب

موتور  یمغازه که شدم صدا کیمن رفتم...نزد ول..امیو شروع کرد می...با هم هماهنگ کردمیسادیوا رمردهیمغازه پ

 در آوردن: یباز یکه زد شروع کردم به کول فویگرفت  که راحت ازم بزنه...ک یجور هی فموی...کدمیشن دویحم

...حواسم ستادمیمحو شد ا دمیاز د یوقت یول دمیدو کمیزدن...کمک..دارو ندارمو برد....خودمم  فمویدزد..ک یآ

 کردم یم دادیبود...بلند شدم و لرزون لرزون اومد سمتم..همچنان داد و ب هیرینامحسوس به پ یلیخ

 دنبالش..دارو ندارمو برد.. نینامرد..بر یآبرو یب_

 ..نیخودمو زدم به غش و ولوشدم رو زم یالک هویکم همه جمع شدن... کم

 شد..همه هم از دم مرد بودن ادیدورم ز همهمه

 شد؟؟ یخانوم چ یوا یا_

 زنگ بزنه اورژانس... یکی؟؟یخوب یآبج_

 .ـسین ناییما نییپا نیها..معلومه واسه ا هیزیجون عجب چ_

 حرفاس؟؟ نیخفه شو نفله..االن وقت ا_

 شد تو صورتم دهیزنه اومدو همزمان آب پاش هی یصدا

 کس شمارشو برنداشت؟ چی...دختر جون؟؟هشاهللیکنه ا لشیخدا ذل_

 رفته بود.. میدیما رس_

 تا چک خورد در گوشم... دو

 اورژانس نیبابا زنگ بزن یا_

 ..میزد_

 یلی...منم اروم چشامو وا کردم..خرونیاز مغازه زدن ب اسیچشام .همون موقع حسام و ال ی..از الطهیاوضاع خ دمید

 کردم... یم ینقش باز یعیطب
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 ؟؟یکنه...دخترم؟؟خوب یزنه گفت:الحمداهلل..داره چشاشو باز م همون

 ..اخرالزمون شده...نیهاشو بب یسن خالکوب نیگفت:واه واه واه..تو ا گهیزنه د هی_

 خودمو گرفتم پانشم دهنشو آسفالت کنم. یجلو یلیخ

 ده بود بهم.اروم اروم بلند شدم و نشستم..جفت چشم زل ز۱۲

 ??خانوم نیپسره گفت:خوب هی

 شد در رفت؟ یآ..اره..چ_

 رفته بود.. میدیما رس_

 پسر جلفه گفت: هیقطره اشک... هیاز  غیدر آوردم..اما در هیگر یادا یالک

 کنم.. یم داشیسنگم شده پ ری..خود  اززدارویاون مروار زینر زمی..عزیاله

 چشم غره توپ رفتم که حساب کار دستش اومد.. هیکو اشک؟؟ حاال

 دکتر؟؟ میبر یخوا یم یگفت:آبج گهید یکی

 نه خوبم..ممنون.._

 دمیکش یم تیجمع یپس زد و دستموسفت گرفت..داشت از ال توی..جمعادیداره از دور م اسیال دمیشدم د بلند

 ؟؟یکارش یول کن...چو گفت:دستشو  سادیجلوش وا ی.همون که بهم گفت آبج رونیب

 :به تو چه..زنمه...اسیال

 ..زنته؟؟؟نیحس ای:زنه

 ه؟؟ی:بله حاج خانوم مشکلاسیال

 ..کمی..اخه..بچس ینه واالچه مشکل_

 ..سهیف یبیسالشه..ب ی..سنینکن افشی:نه حاج خانوم نگاه به قاسیال
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 سه؟؟یف یچ یچ_

 باز نذاشت و گفت اروی میبر مینداد..خواست جوابشو

 ..میننشو به عزاش بشون نجایبگو هم یترس یاگه ازش م?شوهرته یمطمئن یآبج_

 ..فتوی:ببند دهن کثاسیال

 مشت حواله صورتش کرد.. هی همزمان

بزن بزن  کمیخوردم.. یزدم..دوتا م یرفتم کمک..چهارتا م ییشه تنها ینم فشونیحر دمیسرش..د ختنیر ینفر چن

کوچه خلوت  هیتا گممون کردن..تو  میدی..با قمه و چاقو افتادن دنبالمون..انقدر دومیو پا به فرار گذاشت میکرد

 زنگ خورد.. اسیال یشد..گوش ی...حالم داشت بدممیزدی..هردو نفس نفس ممیستادیا

 الو...._

_..... 

 زد.... یزر مفت م_

_.... 

 ....میباشه اومد_

 رو قطع کرد و گفت: یگوش

 سر کوچن...... میبدو بر_

 

 وسه_چهل_پارت#

 

 ..نیروموتور بود.حسامم پشت ماش دیشدم و دنبالش رفتم...حم بلند

 .سوسک توله ها..نیدردسر درست کن نی:همه جا فقط بلددیحم
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 ..ادهیز نجای..شرخر اسیحرفا ن نی:االن وقت احسام

 ..نمی:رو کن بگفتم

 ..هیمتیق یلیزد..معلوم بود خ یالماسو درآورد...برقش چشو م فشیاز تو ک حسام

 ارزه حاال؟ ی:واو...چقد مگفتم

 ..یکه فکرشو کن یاز اون شتریب یلی:خاسیال

 بفهمه درجا سکته کردهــ اروی_

 .می..برنیخب..کم حرف بزن لهی:خدیحم

 اومدن ما هم باموتور...تو راه بهش گفتم:سهم من چقده؟ نیبا ماش یو ال حسام

 واسه شما. شیباشه نصفش مال منه باق متشیق یهرچ_

 .یحاج میشو باهم بر ادهینره...پ نیینگرانم از گلوت پا_

 گفتم ... نکهیهم_

 نگفتم. یزیچ گهیخورد شد و د اعصابم

 گفت: دیمارو که د نیبودن..شاه دهیزودتر از ما رس یو ال حسام

 م؟ی..حاال چقدر کاسبکیبار

 م؟؟ی..کاسبدمی:نشنگفتم

 ..نیکن یذارم همه رو هاپول یم نیکن یاگه فک م دنیکور خوند_

 گفت: یبا لحن باحال دیحم

 ..گمشو

 دست. نیشانس ما..بشکنه ا نمی:انیشاه
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 ارزه.. یچقد م مینیبب دیکم زر زر کن..اول با نی:شاهگفتم

 د؟؟یارزه..حم یهممون م کلیاندازه ه دمیکه من د یزی:اون چنیشاه

 :ها؟دیحم

 کنم.. یریحالگ کمی خوامیم_

 االن... سی:وقتش ندیحم

 ..یگیم نوی:بس کن تورو ابوالفضل..االن سه ساله همنیشاه

 ..گمیدونم که دارم م یم یزیچ هی:بزمجه حتما دیحم

 ..ختمی..نقشه هامو رامیکوتاه نم گهید دیشد:حم یجد نیشاه

 گم نه بگو چشم.. ید نفهم م_

 ؟؟یبگ یخوا یو نم یدون یم یزی:نع..چنیشاه

 :...دیحم

 ام...حرف بزنبا تو  دی:حمنیشاه

 ..گمی:به وقتش بهت مدیحم

 ..یکن ینم دایپ نیوقت بهتر از ا گهید_

 :االن نه..دیحم

 ...ــــــــدی:حمنیشاه

 ؟؟؟یبشنو یخواست یم نویزد:ننت مرده...تموم شد..هم ددادیحم_

 ..خودمم تعجب کردم...میزد یکدوممون حرف نم چیکال خشکش زد..ه نیشاه

 کشه.. ینفسم نم یکردم حت احساس
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 ن؟؟ی:شاهگفتم

 ..رفتم تکونش دادمدینداد..زل زده بود به حم جواب

 ؟؟یخوبچته؟؟ نی:شاه

شد واسش..دل سنگم واسش سوخت.اون  شی..واقعا اون لحظه دلم ردمیخورد.حلقه اشکو تو چشاش د ینم تکون

 لحظه واقعا سخت بود.

 دیبه حم دمیتوپ

 مادرش بود... دشیپسر تنها ام نیدن اخه؟؟؟ا یخبر م ینجوریا ی:لعنت

 صبر کن.. گمیم ی..هشهینم شی:حرف حالدیحم

 صبر کن به وقتش؟؟ یگ ی:مادر من مرده..اونوقت مدیلرز یم صداش

 مناسب نبود.. تتی:وضعدیحم

 ؟؟یبهم نگفت یچیجونش در خطره...چرا ه یدونست یتو م_

 دونستم.. ی:نمدیحم

 زد سرش یحمله ور شد سمتش..همزمان داد م نیهوشاهی

 کشمت... ی..مدیکشمت حم یکه قائله ختم شه...م ی...عمدا نگفتیدونست یم یلعنت یدونست یم_

 کردم گوششون بدهکار نبود..... یداد م یداد و ب یشده بودن..هرچ قهیهم دست به  با

 جا پرتش کرد و گفت: هیبود.. شتریزورش ب دیحم

چند  نیا یفک نزن..مگه خبر دار یالک یخبر ندار یچیتا االن سرت مثل کبک تو برف بوده و از ه یدهنتو.وقت ببند

 توحلقوم اون نامرد ختمیوقت چقدپول ر

 ؟؟ی...چرا به من نگفتیکرد خودی:تو بنیشاه

 ..نذار روم تو روت وا شه..نی:خفه شو شاهدیحم
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 ..اروم باشنیزدم:بس کن شاه داد

 حرفش نموند.. یشد اما پا یم فی..داشت رددهیا حاال از  چاپت ونیلیم ستی:دودیحم

 بود... دیازش بع یلی...بدجور شوکه شدم..خهیگر رینشست همونجا و بلند زد ز هوی

 کنه..محکم باش پسر... ینم هیمرد گر_

 مادرم بود...رفت... می...زندگی..کشک چی:مرد چنیشاه

 الیخیکدوممون رحم نکرد....ب چیبه ه ایدن نی..ایستیفقط تو ن_

 ???یراحت نیهم ال؟؟بهیخیب_

 شه.. یکرد.گذاشتم اون خال یم ینیتو گلوم سنگ زیچ هیکرد. هیگذاشت رو شونم و بازم گر سرشو

 نگه یچیشده.ازش خواستم ه یچ دیرفت وهمون موقع حسام اومد..با اشاره از همون دور پرس دیحم

سوار  میریجلوشو بگ میبتون نکهیبلند شد...قبل از ا هوی...ستادنیفاصله ا اومدن و منتظر با نمی.هوشنگ و رام

 ...رونیموتورش شد و زد ب

 بودم..بدجور...حسام اومد : کالفه

 ن؟؟؟؟ی:چش بود احسام

 دیفهم_

 رو.. یچ_

 مادرش مرد..._

 ؟؟چرا؟؟؟ی:چحسام

 ظاهرا.. هیکار همون عوض_

 :نره االن کار دست خودش بده؟؟نیرام
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 بود رهینقطه نامعلوم خ هیو به  دیکش یم پینشسته بود و داشت پ زیتو آشپزخونه بود...پشت م دیتو..حم رفتم

 هم گفتم نرو گوش نکرد.. یرفت..هرچ_

 ...اوردهیسر خودش ن ییبال هیبگو برن دنبالش تا _

 ؟؟یمادرش بود..چرا بهش نگفت_

 آرام برو اعصاب ندارم.._

 ره؟؟ یم شیمن چطور پ یکارا_

 به هدف.. میکینزد_

 ؟؟یکرد داشیپ_

 ..بایتقر_

 بره...... نییآب خوش از گلوش پا هی یحت دیاون پست فطرت نبا_

 

 وچهار_چهل_پارت#

 

بود...رفتم اتاق  ریآشفته و درگ یلی..ذهنم خرونیندونستم و رفتم ب زیجا ادویبود..موندن ز یعصب یلیخ دیحم

 نشستم و خوندم.. انوی..پشت پکیموز

 پره یکه دلم/از زندگ یوقت_

 بره یکه تشنه م هیاون درخت مث

 که مثل زندونه ایدن نیا از

 مونه ینم یجور نیا شهیبدون هم نویا
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 یچند چنده شهر/تا بعد بش ینیبب یکه ماجراس چن دور/بزن ییخوام ببرمت جا یبپوش و لباس تن کن/م کفشتو

رو  دیچیپ یهمه چ/یفهم یحال و سنگ سفت بود مسر/یوقت هینمه پرکنده تر/من..همون که خوش بود  هیمن 

 یهرنوعش..با هر نوع قیفر/یمتنا بلند بوده مشت شهیسال/هم لیروز تحو یحساب/روزاشم مث همه حت نیهم

همه جوره  می../غصه که مال قصه هاس/ما خوشییوقتا هیخوخوش  ی..ولمییتنها یکه تهش باززخم میدیو د/میگشت

 ...دهیگرگ بارون د هیشه  یده/که ساده ترش م یما رو م یشاد لیدل/نیبا چشم بازهم نیرو زم

 پره یکه دلم..از زندگ یوقت

 بره.. یکه تشنه م هیاون درخت مث

 که مثل زندونه.. ایدن نیا از

 (یدلخوش-گرضی.بنیمونه...........)حص ینم ینجوریا شهیبدون هم نویا

 یگارمیس واریها زل زده بودم به د وونهید نی...دو ساعت عومدمین رونیتو اتاقم و تا وقت شام ب رفتم

 دونستم چه مرگمه... ی...خودمم نمدمیکش

 گشتم اما نبود.. نیدنبال شاه زی..با چشم سر مرونیشام رفتم ب وقت

 کو؟؟ نیشاه_

 ..ومدهی:هنوز نحسام

 ن؟؟یخور یشام م نینشست لکسیاونوقت ر ومدهیهنوز ن_

 ..ادیکه..خودش م سیکار کنم؟؟بچه ن ی:چدیحم

 گفتم: یعصبان یلیخ

 رو بده.. ارویآدرس اون  حسام

 ...یتر از مادر بش زیعز هیخواد تو دا ی:آرام بتمرگ نمدیحم

 حسام آدرس..._

 بلند شد و گفت: اسیال
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 دونم کجاست.. ی..من ممیبا هم بر ایب_

 نبود.. ینبودم باهاش همراه شم اما چاره ا لیما نکهیا با

 رم حاضر شم.. یمن م_

شالم انداختم سرم و  هیعوضش نکردم.. گهی..شلوارمم اسلش بود ددمیشرت پوش یمانتو رو همون ت هیرفتم  عیسر

 منتظر بود..کنارش،نشستم و حرکت کرد... نیتو ماش اسیرفتم..ال

تو همون خونه ده و چون پدرشم وضعش خوب نبود  یپدرشو از دست م یقرار بود که تو جوون نیاز ا نیشاه یماجرا

 نیماش هیگرده خونه با  یدوستش بر م نیداشت با ماش نیروزه شاه هیکردن... یم یشهرشون زندگ نییپا یکلنگ

 یفروخت نم یم شمیخوام.کل زندگ یومو من خسارتم ییمقصر تو گهیهم م ارویکنه.اون  یمدل باال تصادف م

 داغون شده بود. قشمیرف نیبده..تازه ماش نویتونست خرج اون ماش

خواهش و التماس ازش  یبا کل نمیندازمت زندان...شاه یو م ادیب سیزنم پل یزنگ م ای ید یپولمو م ای گهیم اروی

هفته  هیبهش مهلت بده تا پولشو جور کنه.. گهی...مشییبا کارت شناسا ارویده به  ی..ادرس و شمارشم مرهیگیوقت م

 فهمهیم یره دم در....وقت یخبر م یهم از همه جا ب دره..مانیره در خونه شاه یکه محمود باشه م ارویبعد همون 

پولو  دیبا گهیتا دو روز د ایزنه بهش که  یخونه نبوده..محمود زنگ م نی....شاهیزار هیبه گر کنهیشروع م هیچ هیقض

 دانپدر نداره اگه بره زن حرفاش بهش گفته بوده که یال نیمادرت...شاه یخواستگار امیب یبذار دیبا ای..یجور کن

 گهی..م گهیبهش م ادیاز دهنش درم یو هرچ ارهیشنوه جوش م یحرفو م نیا یوقت نمیکنه...شاه یمادرش دق م

 ...فتهیب یاتفاق نیذارم همچ یکنم نم یاگه شده دزد یحت

جوون و خوشگل بود..عکس  یلیاون موقع هنوزم خ نیجوون بود ازدواج کرده بود..واسه هم یلیخ نیشاه مادر

مرده پولداره..اگه باهاش ازدواج کنه هم  گهیبهش م نیبرد...مادر شاه ینگاه دلو م هیمادرشو بهم نشون داد..واقعا با 

تو پارک نشسته بود که  نیروز شاه هیکرد... ینمشن..اما همچنان قبول  یفالکت خالص م نیخودش هم اون از ا

 ..؟یچته پسر تو هم گهیکنارش...بهش م نهیش یهوشنگ م

 چی...حرفام که هگهید بستیغر گهیخودش م شیکنه..پ یزود سفره دلشو واسش وا م یلیچون دلش پر بود خ اونم

اهل خالف مالف هست  گهیهوشنگ بهش م شهیم یزنه و خال یحرفاسو م یحساب یکنه...وقت یبه حالش نم یفرق

اره و  گهیم رهیمادرش با محمود سر نگ تفکر کرده بود که اون پول جور شه و وصل یمدت به هرکار نیکه ا انه؟اونمی

تا شب تو  نمیده...شاه یتا شب بهش خبر م گهیو م رهیگیم نویبده...هوشنگ شماره شاه یحاضره تن به هرکار

 کنه... یفکر م یزیزنه و به عواقب کارش و خالصه هرچ یپرسه م ابونایخ
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 نیشاه نهیبب ای رهیخسارتو بگ ایکه  ومدی...روز بعدشم محمود مشهیاز هوشنگ نم یبرخ یگذره ول یروز م اون

 عیسر گهیده و م یآدرس بهش م هیزنه و  یهوشنگ بهش زنگ م ادیب نکهینه..دو ساعت قبل ا ایشده  یراض

سفرشون نبرده بود...اما با اون کار برکتو از  ..اول دو دل بود...تا حاال نه خودش نه مادرش نه پدرش نون حروم سرادیب

کرده بود و  بشیسر قرار....تموم مدت هوشنگ تعق رهیشه و م یم روزیپ طونهیبرد..اما باالخره ش یم شونیزندگ

 گهیکنه و م یم فیتعر دیرو واست حم هیقض نیبره اونجا..شاه نیشدن شاه یرو در اورده بود که راض هیقض یتاتو

اون  گهیم دمیبود...حم دهیخسارت د یلیخ نیبود...واسه هم یاردیلیمحمود م نیخواد...ماش یم پول ونیلیم۱۶۰

 به بعد همونجا بمونه.... نیاز اون به بعد باهاشون کار  کنه و از ا نکهیدم به شرط ا یپولوم

 

 وپنج_چهل_پارت#

 

ده به  یو م رهیگیکنه...پولو م یچون مجبور بود قبول م نمی..شاهرهیگیمدرکم ازش م یخط و امضا و خالصه کل دست

ره مسافرت...اونم  یمدت واسه کار داره م هی گهیبه مادرش م نی..شاهشهیکم نم شونیمحمود...اما شرش از زندگ

فهمه  یم یکنه وقت یسو استفاده م تیموقع زکنه...اون محمودپست فطرتم ا یسوال پسچ کردن قبول م یبعدکل

خوان  یگروگان گرفتن وم نویکه شاه گهیره دم خونشون به مادرش م یچند وقت بعدم سیدت نم هی نیشاه

رن  یکنه و روز بعدم یقبول م عیاونم بخاطر پسرش سر ی..مادر ساده دمینجاتش م یبکشنش..اگه باهام ازدواج کن

به خواستش  ارویکار از کار گذشته..هم پاش به خالف واشده بود هم اون  گهیکه د هفهم یم یوقت نمیمحضر....شاه

خواد که  یمونه و ازش م یم دیحم شیبود...همونجا پ ریکنه چون خودشم پاش گ یتونست کار یبود....نم دهیرس

 ..ندسخالفکار گ هیفهمه که محمود خودش  یم یهرجور شده مادرشو از شر اون خالص کنه...مخصوصا وقت

از دست دادن  هیوا یزیچ گهید نمی...شاهسیخارج شدن ازاون باند ممکن ن گهید گهیم یکنه ول یقبول م دمیحم

 ....رهیپذ یم نینداشت..واسه هم

 ینگفت...جلو یزیچ ستیحالم خوش ن دید یوقت اسنی..المیدیرس یک دمینفهم نیراهو تو فکر بودم..واسه هم کل

 خوشگل بود... یلیخ یلی.....خسادیبزرگ وا یلیقصر خ هی

 تا من برگردم نیبش نجای:تو همگفت

 باطل الیخ یزک_
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 خطرناکن... نایآرام حرف گوش کن..ا_

 میاز من بترسن...بر دیاونا با_

 ..زمیر یروز خودم خونتو م هی اتیلجباز نیمطمئن باش سر ا_

 ..میشد ادهیندادم و پ جوابشو

 اومد... کیشل یخونه صدا یتو میبرس نکهیتو...قبل از ا میدیو دو میدر بازه..جفتمون نگران شد میدیجلو د میرفت

 ...نیشاه نیحس ایتو سرم: زدم

افتاده  نیغرق خون رو زم نهی...با سنیشاه شیپ دمیداد زدم و دو دمیکه د یشد....با صحنه ا شتریب سرعتمون

 بود...سرشو گذاشتم رو پام

 دکتر متیبر یاالن م اری.داداش .طاقت بنیشاه_

 تونست حرف بزنه یزور م هب

تموم شــــد....همـ...همه کسم  یواسه از دست دادن ..نــ..ندارم...همه چ یزی..چــیچ گهی...دگهیآرام.....من د_

 ...نی...شاهــیرو...در حقــ..حقم تموم کرد.....بگو.....بگو شاه یبگو بردار دیمادرم بود....بــــ..به حم

 جون رو دستم افتاد....محکم تکونش دادم یبست و ب چشاشو

 شیزود پا پ نقدریا دی....محکم باش پسر...تو نبانیبلند شو...چشاتو واکن شاه نی....شاهنیشاه_

 اای......خدانی....شــاهیبکش

 بخاطر داداشم شکست... کسالمیبغضم شکست..طلسم  باالخره

 گوش خراش محمود اومد یصدا

 مرد کجا بودن؟ یم یکه داشت از گرسنگ یوقت خواهر و برادر فداکار نیا_

 دمیلرز ی..از خشم مدمیبه خون نشسته زل زدم بهش و غر یهنوز تو شوک بود....با چشا اسیال

 کشمت کثافت.. یکشمت..م یم_
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 وونهیبهش برسم چند تا از نگهباناش جلومو گرفتن..مثل د نکهیدر آوردم..قبل ا مویبیج یبردم سمتش...چاقو هجوم

 دادم یزدم و فحش م یست و پا مها د

 فیکث یوونای....حنیولم کن نیآشغاال..اگه جرأت دار نیولم کن_

 .؟ششیپ یبر یخواد منو بکشه..نکنه تو هم هوس کرد یجوجه م هی:هه...محمود

 ..ی:خفه شو آشغال عوضاسیال

 خواست حمله کنه سمتش اما جلوشو گرفتن... اسمیال

 کنم.. یچالتون م نجایبا داداشتون هم ای..نیر یم نیش یجنازه گم م نیاالن جفتتون با ا نیهم ای:محمود

 نذاشت.... اسیبار ال نیاشاره محمو ولمون کردن..بازم خواستم حمله کنم سمتش ا با

 کشم... ی..ولم کن تو رو هم ماسیولم کن ال_

 گرده.... یبرنم گهید نیمرده.....با کشتن ا نمی..شاهرسه. یو دارو دستش نم یحروم نیآرام بس کن.....تو زورت به ا_

 و داد ززم سرش نشیمشت زدم تو س با

 نیداداشت بود......تموم شد.....ا نیشاه اسیباهاش؟؟ال یکنار اومد عیسر نقدریمرده؟ا نمی؟؟شاهیراحت نیبه هم_

 کثافت کشتش...

 ....میبر ای..بارهیسرت م ییبال هی...باور کن وونسید اروی نی..اما اسیواسه منم راحت ن زمیعز_

 شد... رینگاه کردم..دوباره اشکم سراز نیو باز به شاه برگشتم

 ....کاش....یکرد ی..کاش حرف گوش منیشاه یومدیکاش نم_

 گذاشت رو کولش...قبل رفتن گفتم نویبلند شد...منم بلند کرد..پاهام سست بود....کمکش کردم شاه اسیال

 ...رمیگی....انتقام خون خودش و مادرسو ازت مید یتقاصشو پس م_

 کن... کیج کی:برو جوجه..کم جمحمود
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باز کردم و گذاشتش  نوی....در ماشرونی...نگهباناش تا دم در اومدن و هولمون دادن بمیانداختم سمتش و رفت تف

دادم به  هیسرشو پذاشت رو فرمون...منم موهامو گرفتم تو دستم وسرمو تک اسی...المی...ما هم نشستنیعقب ماش

 ..حالم اصال خوب نبود...اصال...یصندل

شد...از  فی...تو حس رفتناش..آهنگ خوندناش..همش از جلو چشمم رد شد...حاشیکاراش..حرفاش..شوخ تمام

 و استارت زد.... دیآه بلند کش هی اسیلدونم چقدر گذشت که ا ی..جوون رفت..ناکام رفت..نمدیند ریخ شیزندگ

 

 وشش_چهل_پارت#

 

اومد درو وا کرد..بچها همه  نیدر گاراژ..دو تا بوق زد..رام یجلو میدیکردم..رس هینه حرف زدم نه گر میتا برس گهید

 یهمونجور اسیشدم اما ال ادهیشدم..پ ی..داشتم خفه منوبردتویشد...ماش یچ نیچششون به ما بود که بب

 ینم دهید نیبود وتو ماش کی..هوا تاراسیال غمن..ارسالن و حسامم رفتن سرا شیاومدن پ نینشست..هوشنگ و رام

 شد...

 ??کو نیشد؟؟پس شاه ی:چهوشنگ

و  نیباز شدن در ماش یداغون شم..صدا نقدریکردم ا یتونستم حرف بزنم..اصال فکرشم نم ینگاهش کردم..نم فقط

..بارون گرفت...تابستون بود و نیفتن حسام اومد....زانوهام شل زد و نشستم رو زمگ نیشاه یهمزمان باهاش صدا

 بود.. بیعج کمیبارون 

 نه؟؟ هوشهیب نی...شاهاسی:الارسالن

 یم جیخودشو گرفت..واسه چند لحظه همه سکوت کرده بودن....سرم داشت گ یچشاش پر اشک بود اما جلو اسمیال

آرام  یصدا دمیکه شن ییصدا نیو...آخر نیم کم چشام تار شد و افتادم زمرفت...صداهاواسم گنگ شده بود...ک

 بود ......................... اسیگفتن ال

هشت صبح  کیچه خبره...ساعت نزد ادیب ادمیبه خودم فشار آوردم تا  کمیکه وا کردم تو اتاقم بودم... چشامو

 ...دیزنگ زدم به حم عی..همه جا سوت و کوربود...سررونیب دمیاز اتاقم پر عیبود...سر

 الو_
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 ن؟؟ییکجا_

 ..میدرو وا کن اومد_

 همشون تو هم بود..رفتم سراغ هوشنگ افهی...قدنیبعدرس قهیدرو باز کردم..دو سه د رفتم

 ن؟؟یکجا بود_

 دمینداد و رفت...از حسام پرس جواب

 ..می:دفنش کردحسام

 کجا؟؟_

 ....یگاودار_

 اا؟؟چرا اونج_

 پس؟؟ مشیبرد ی:کجا مدیحم

 به خودم اومدم اسیال ینداشت...با تکونا یفیتعر حالم

 ؟؟؟یآرام خوب_

 برم گفت نکهیاصال خوب نبودم...راه افتادم سمت خونه...قبل ا یلحظه نگاش کردم و سر تکون دادم..ول چند

 نکن.. تیکه شده...خودتو اذ هیکار

 کردم برگشتم سمتش ..زدم به بازوشو گفتم یقاط هوی

 نقدریاد؟؟؟ایخواد ادم بکشه و صداشم در ن یدلش م یکه شده؟؟مگه شهر هرته هرک هینکنم؟؟؟کار تیخودمو اذ_

 شد؟؟؟ یزود واستون عاد

 داد زد: اونم
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واسه ما  یکن ی...فکر میباش یزیهرچ یآماده  دی...بانهیتونم بکنم؟؟خالف هم یکار م یچ???کار کنم یچ

 نیاون رفته بودم...راحت شد از شر ا یکاش من به جا یسوزه...ا یقبل از تو داداش ما بود...منم دلم م??راحته

 ..ینکبت یزندگ

 میتونست ینم ممیخواست یاگه م گهی..دمیواسه هممون جهنم شده بود..تا گردن تو باتالق بود یگفت..زندگ یم راست

 ...میدغدغه داشته باش یب یزندگ هی

 نیروشن کردم...چهره غرق خون شاه گارمویبود...به زور خودمو رسوندم به اتاقم..نشستم رو مبل و س نیسنگ قدمام

برم  دیاومد با ادمیرفت... جیتا سرم گ دمیکش نقدریروروشن کردم..ا یرفت...تموم شد بعد یچشام کنار نم یاز جلو

خوام..بعد دوتا بوق  یم شتریروز وقت ب هیکه بگم  انیزدم به ک اصالتمرکز نداشتم...زنگ یشرکت...کارا عقب بود..ول

 جواب داد

 الو؟؟_

 الو سالم_

 شده؟ یزی؟چیکرد:خوب رییتغ لحنش

 شده باشه؟ یزیچ دیبا_

 ..یباهام تماس گرفت بهیاخه عج_

 خوام.. یروز وقت م هیکنم... یآخرو شروع م یخواستم بگم من فردا پوشه  یم_

 چرا؟؟_

 س؟یخوب ن ادیافتاده..حالم ز ییاتفاقا هی_

 اد؟یاز دست من برم یکار_

 حال حرف زدن نداشتم اصال

 خوام.. یاره..گفتم که..وقت م_

 شروع کن ینداره...هروقت خواست یاون که مشکل_
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 بود..مهربون شده بود بیعج

 ممنون..خدافظ_

 آرام.._

 کردم سکوت

 خانوم.._

 بله.._

 ..خدانگهداریچیه_

 شد.... یم شیزیچ هی اسیبدتر از ال نمیرو قطع کرد..ا یگوش

اخرو شروع کردم به  می....زدم به سدمیمحمودو د سهیک یلحظه جا هیبوکسم.. سهیک یبودم..رفتم رو به رو کالفه

ندادم و بازم  تیحال بازم خون شد...اهم نیمشت زده بودم دستم محکم شده بود اما با ا یلیمشت زدن...چون خ

 زدم...

تا  ییشده بود...رفتم دستشو ی..لباسمم خونومدیاز پنجه هام خون م نجوریضعف کردم...هم گهیمشت زدم که د هی

 شروع کردم با خودم حرف زدن نهیدستامو بشورم..تو آ

 شم کابوس شب و روزتون............ ی....مرمیگیحقمونو از همتون پس م_

 

 وهفت_چهل_پارت#

 

هم نخورده  یچیتا حاال ه روزیزد..حال هممون گرفته بود..از د یرفتم شرکت....اصال حرف نم دیبعد با حم روز

 ...میبود

 کارم بودم که در زدن.. مشغول
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 ..دیی+بفرما

بود  دهیپوش دیسف یراه راه مشک قهیجل هیمتفاوت بود.. کمی پشیبود...طبق معمول..اصال حوصلشو نداشتم...ت انیک

 ...موهاشم داده بودباال...یکوتاه مشک نیآست راهنیبا شلوار و پ

 شدم به زور باهاش دست دادم بلند

 افتاده؟؟؟ یسالم...اتفاق_

 که گفتم روزیبله د_

 شده؟ یخب چ_

 ..یچیه_

 ؟؟یداغون یچیواسه ه_

 ...یبش یخودمون نقدریفک نکنم اجازه داده باشم ا_

 کنم.. یبتونم کمک دیگفتم شا_

 ؟یزندش کن یتون یمرده..م یکی_

 ؟؟یکرد:ک اخم

 برادرم_

 ؟؟؟یمگه برادر داشت??برادر_

 اره..هفت تا..._

 ؟؟یکن یم یمنظورت همون پسراس که باهاشون زندگ_

 حاال..._

 متاسفم_
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 کنه یرو درست نم یتاسفت کار_

 از حرفات ناراحت شه؟؟ یاگه کس سیواست مهم ن_

 نه..._

 نباشه.ـ رید گهیکه د یایبه خودت ب یوقت دوارمی..ام یهست ینجوریدونم چرا ا ینم_

 بمونه... ادمیدم  ی..قول نمفهیحافظم ضع_

 تکون داد و رفت................ سر

رفتم به در  یم یقابر نفوذ و رو مخ بود....از هر راه ریغ یلیخ یکی نیرفت..ا ینم شیبودم اما کارم پ ریظهر درگ تا

که  یزیشم.....از چ ستمشینابود کنم که باالخره تونستم وارد س وترویبود بزنم کامپ کینزد گهی...دخوردمیبسته م

زدم که خودمم  یبود....چنان داد فشیبود...خود کث ودش......محمود شمس....خارمیبود شاخ درب کینزد دمید

 دیچه برسه به حم دمیترس

 ـــدیحمــ_

 تو دیپر دیدرباز شد و حم هوی

 ؟؟یزن یچته چرا داد م_

 کردم.... داشی.پمحمود.. دیحم_

 گم شده بود؟؟ ؟؟مگهیکرد داشیپ یمث ادم حرف بزن..چه جور_

 ایلحظه اون تن مبارکتو تکون بده ب هی یوا_

 نگاه کنه..کم کم چشاش گرد شد... وترهیکنارم...گفتم کامپ اومد

 اره ظاهرا که خودشه..._

 سیدم به پل یشونمش..اصال لوش م یم اهیکنم..به خاک س یم چارشیب_

 ...ینکن یادیغلط ز_
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 کار کنم.. یدونم چ یم_

 واسمون.. یبه حالت اگه دردسر درست کن یوا_

 نترس...کارمو بلدم_

 رم.. یاز دستش نده...من م_

 به سالمت..._

کشت..و من تونسته  نویبود که شاه یا یمشتاق تر از قبل به کارم ادامه دادم...محمود همون عوض یلیرفت خ یوقت

 ده... یزود تقاص پس م یلیبار خ هی نیگرده...ا نیگن زم یداروندارش نفوذ کنم....راسته م و ستمیبودم به س

شرکت ۱۲ یکایتا نزد بایبرد..اما سخت ادامه دادم....تقر شیشد کارو پ یبود و راحت نم یحرفه ا یلیخ یلعنت

رو کامل  یخستگ نیو هم دمیخواستم رس یکه م ییزایشدم...و خوشبختانه به چ یواقعا داشتم کور م گهیموندم...د

دستم  شترشی..بنشیسنگ یقراراش..قرارداداش..اطالعات خودش..شرکتش..پروژه ها یکرد...آدرسا یاز تنم در م

خواست خودم حقشو بذارم کف  یدلم م یسه سوت کارش ساخته بود...ول سیفرستادم واسه پل یبود..اگه با ادرس م

بهم زنگ  اسیخودمو فرمت کردم و رفتم سمت خونه..تو راه ال ستمیردم ..سک رهیدستش...همه رو چندجا ذخ

 دمیرس عیبود و سر خلوت ابونایزد..جوابشو ندادم...خ

 کردن دادیاومد سراغم و شروع کرد به داد و ب اسیرفتم تو ال تا

 ...ها؟؟ید یجواب نم تویگوش ؟؟چراییموقع شب کجا نیمعلوم هست تا ا چیه-

 بودم.. یخر حمال ینگفته؟؟شرکت پ دیوس پسرم دور دور...خب ابله مگه حمرفته بودم با د_

 موقع؟؟؟ نیتا ا_

 سرم ختنیر هیموقع حسام و بعدم بق همون

 اروباهی یری:شحسام

 ..ریش ریش_

 ...نهی...اولیهوشنگ:ا_
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 وهشت_چهل_پارت#

 

 به توئه.. دمونی:آرام..امحسام

 کار کنم... یچ دیدونم با یم_

 ؟؟یکار کن یچ یخوا ی:ماسیال

 ..یفهمیصبر کن م_

بوق  ی...بعد کلکری..تلفنو برداشتم و شمارشو گرفتم....زدم رو اسپمیگفتم..همه دور هم جمع شد دیواسه حم برناممو

 توسرش شده یچه خاک دهینحسش اومد..صداش خواب الود بود..معلوم بود هنوز نفهم یباالخره صدا

 الو.._

 س..شم یبه به..سالم عرض شد اقا_

 شما؟؟_

 چه خبر؟بد موقع که مزاحم نشدم؟؟_

 بود یا نهیکردم با لحن ک یم اتیکه ب یتک تک کلمات 

 بابا ستم؟؟گمشویمزاحم ن یگیم یشب زنگ زد۱ ؟؟ساعتیهست یک_

 ..یزدم:به نفعته قطع نکن داد

 بدم یپول مفت ندارم به کس ؟؟منیکن یکرده که اخاذ رتیاج ؟؟حسنیگیم یچ_

لحظه  هیرو  ستمتیپاشو برو س میمن ک یبدون یخوا ی..اگه می..اما نه..اشتب گرفتستنیدوتا هم ن یکیکه  نمیبیم_

 رمیگ یبازم تماس م گهید قهیچک کن و برگرد...ده دق

 روقطع کردم.. یگوش
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 :حروم خور توله سگاسیال

 ..میستیحالل خور ن نایخودمونم همچ_

 ?یکن یم سهی:تو مارو با اون مقاهوشنگ

 ..میاز اون نباشه کمتر از ون خالف نکرد شتریب_

 ..قهی:خفه چن ددیحم

 دنشینعره کش یبار بوق دوم جواب داد..صدا نیشد و باز تماس گرفتم..اما ا قهیهمه به ساعت بود..باالخره ده د نگاه

 از پشت تلفن اومد

 ؟؟یخوا یم یآشغال؟؟چ یهست یتو ک_

 ... یکی یکیارام باش گارداش.. یهو_

 خواست منواز پشت تلفن خفه کنه... یزد...معلوم بود دلش م ینفس م نفس

 ؟؟یهست یک

 یرسینم جهینکن..چون به نت رینفر...ذهنتو درگ هی_

 خواد؟؟ یفقط بگو چقد م_

 خوشم اومد. یریگی..زود میهست یا دهیاهاا..خوشم اومد..پسر فهم_

 شر و ور نگو..جوابموبده نقدریا_

 جلوشو  گرفتن خواست داد بزنه اما بچها اسیال

 ره باالتر.ـ یمبلغ م یاحترام یهر ب_

 بگوو..._

 ...تومن...اردیلیهشت.....م_
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 بهت بدم... نویمن ا ینیهه...تو خواب بب_

پوال که واسه شما پول  نی...ایکن یمنه خدافظ ی..و با...دارو ندارت که االن تو دستایدون یخودته...م لیم_

 شد.. یخورده..چ

 روشا؟؟؟اونوقت منم... ادیبگذره م یهرچ

 خواد بکن.. یدلت م یهر غلط_

 ..یحاال حاال ها اب خنک بخور یباشه..پس حاضر شو...قراره بر_

 سکوت کرد کمی

 دم.. ینم شتریپنج ب_

 صرفه.. ینوچ..نم_

 ....شیش_

 انصاف ما هم کار دستمون داده... نی..ا می...چه کنیهع_

 سگ مفت خور.._

 و اون... ییداد زد:سگ تو اسیال هوی

 دهنشو گرفتن یجلو بچها

 ..نی...چند تا مفت خورنیستین یکیپس _

 ..ـمیبهتر فتیاز تو و اون دارودسته کث میباش ی...هر چیگیم یخفه شو..بفهم چ یهو_

 نگفت یزیکارش لنگ بود چ چون

 ...یاریبه حالت اگه ادم با خودت ب ی..فقط وایبا پول نقد سر قرار۱۲..فردا ساعت فرستمیادرسوواست م_
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 ونه_چهل_پارت#

 

 ارم؟؟یب یپول نقدو چه جور اردیلیم شیش_

 ی..فردا منتظرم ..شبت خوش..خوب بخوابسیاونش به من مربوط ن_

 گفتن بچها بلند شد... ولیو ا نیتحس یپوزخند قطع کردم....صدا با

 استراحت... نیر یمدت م هی ادیکه م ادیاگه ب_

 ..یریگ یم میمن تصم ی:مچکرم که به جادیحم

 ..مگه نه؟؟میمنو تو ندار_

 نگفت... یزیچ

 بود... یخنث شهی..هماسیخوشحال بودن جز ال همه

بره جلو اول هم بعدا  یک نکهیسر قرار....ا میر یم اسی...فردا من و ارام و حسام و النیلحظه همه ببند هی:دیحم

کنن...فقط  یباهاش بود خفتشون م یرن واسه دفاع..اگه کس یم نمی...هوشنگ و ارسالن و راممیکن یمشخص م

 ...نیلو بر دیحواستون باشه نبا

 ...سیواسم مهم ن_

 گفتم..ارام بحث نکن.. نکهی:همدیحم

 طرفه................................. یبفهمه با ک دیاون کثافت با_

 ساعت چنده؟؟؟_

 ۱۲:۰۱حسام:-

 اومد..خودش بود... نیماش یهمون موقع صدا...ادیاالنا بود که ب گهید
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....باندانامو بستم دور دهنم..کالمو میخارج شهر بود یآهن آالت هیرفتن تو خونه...خونه که نه..خرابه..تو  عیسر بچها

در باز  هویو  ستادمیجلو...در زدن.....خودم رفتم جلو....اسلحمم در آوردم..چند لحظه پشت در ا دمیکش شتریب

 ...اسلحه رو گرفتم سمتش.....نیر شد و افتاد زمیتو و درو بستم..غافلگ دمشیکش یناگهان یلیکردم..خ

 .....االیدستاتو ببر باال..._

 با.....باشه..اروم باش....._

 که گفتمو بکن... یخفه شو نکبت..کار_

 و کنرش و گفتم..ت دمیبرداشتم...نوک اسلحه رو کوب نیکه همراهش بودو از رو زم یفیبرد باال...ک دستاشو

 ..ـعیبلند شو ..سر_

 شد...هولش دادم و افتاد جلو.. بلند

 بود.... دهیسگ ترس مث

  م؟یر یم میکجا دار_

 زر اضافه موقوف...برو..._

 .....نیجلو تر نگهش داشتم..هولش دادم و افتاد زم کمی

 .....یخور یتکون نم_

 اول مدارکم...._

 ....شهیبه ضررت تموم م یدست منه...پس هر حرف اضافه ا تیاالن همه چ_

 االن دست توئه ...پس تو هم فلشو بده... فیاون ک_

بستمو  فویدر آوردم و پرت کردم جلوش...ک بمیچک کردم....همش تراول بود.....و اصل.....فلشو از ج فویک اول

 ..بلند شد و لباسشوتکوند....زل زدم بهشستادمیگذاشتم کنار....رفتم جلوش ا

 آمار خالفات دستت هست؟؟_
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 ..شرت کم..یاونش به خودم مربوطه...پولتو گرفت_

 ؟؟یابرو کرد یچندتادخترو ب یخبر دار_

 جلو...رفت عقب... رفتم

 تو رو سننه.._

 جلوتر رفتم

 ؟؟یچند تا خانواده رو داغ دار کرد یخبر دار_

 رفتم جلو... بازم

 ؟؟؟یکرد ابونیچن تا جوونو اواره کوچه و خ یارخبر،د_

 جلو رفتم

 ؟؟یچند تا خانواده رو از نون خوردن انداخت یخبر دار_

 آه چندتا مادر پشتته؟؟؟ یخبر دار_

 خوندم..بدون محافظاش پشه هم نبود... ی...ترسو از چشاش مواریبه د دیچسب

 یبه وقتش..جور ی..ولادهیز یلیصبرش خ ؟؟خدایدان دارمن خبر دارم..امار تک تکشونو دارم....تو اصال وج یول_

 ......یمرگ کن یهزار بار از خودش آرزو یده که روز یجوابتو م

 زدم:بچها داد

تو  دمیمشت زد تو صورتم ..خواست فرار کنه با لگد زدم تو شکمش...خم شد با ارنج کوب هیکه برگردوندم  رومو

خونو  یزدن..طعم شور یدادن و م یو شروع کردن به زدن....فحش مو حسان اومدن  اسیصورتش...همون موقع ال

زد و ناله  یداد...داد م یچشام جون م یجلودستمال در اوردم و گوشه لبمو پاک کردم...داست  بمیحس کردم...از ج

 چشاشو گرفته بود یخون جلو اسی....چهار تا کتک کمش بود...الومدیسرش م نایبدتر از ا یلیخ دیکرد..با یم

 ....یریو بم یمث سگ جون بد دی؟؟باشهر هرته ی.فکر کرد_
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 مرد.. یداشت م یجد  یزدنش...جد یلیخ

 ....نیبسه بچها ولش کن_

 

 پنجاه_پارت#

 

و له بود.نشستم  ی.همه جاش خوندیچیپ یو حسام نفس نفس زنون رفتن عقب.محمود از درد به خودش م اسیال

حرکت  یچند لحظه ب دنمی..با دنییپا دمیباز بود.باندانا رو از رو دهنم کش مهی...چشاشم ندکریکنارش.از دردناله م

 گرده. نینه؟زم یکرد ی:فکرشم نمفتمکنم..پوزخند زدم و گ یکرد انقدر زود تالف ینگام کرد.فکرشو نم

 .یریو بم یذره ذره جون بد دیلگد زدم تو شکمش و گفتم:با هیشدم. بلند

 ذارم... یروز از عمرم مونده باشه زندت نم هیاگه  یکشمت.حت یدرد گفت:م با

 شد. هوشیمحکم زد به پهلوش و ب دیشن نویتاا اسیال

 کشمت.. یبا هفت جد و آبادت..قبل از اون خودم م یکن ی:تو غلط ماسیال

 شده. هوشی:بگفتم

 رو دستمون.. فتهیب رهی:نمحسام

 کجاس؟ دیرفاس.حمح نیزدم و گفتم:نترس.سگ جون تر از ا پوزخند

 پاش اومد.اومد باال سر محمود.نبضشو گرفت و گفت: یصدا

 که جرئت نکنه غلط اضافه کنه... نیکن دشیخونش...تهد یجلو نشیبنداز نیببر نیزنه...جمعش کن یم هنوز

 بچها اومدن داخل.... هیرفتن بق  یبلندش کردن و بردنش....وقت اسیو ال حسان

 :همراه داشت؟دیحم

 .می:اره دو تا قلچماق بودن همراش.خفتشون کردهوشنگ
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 :آرام پوال..دیحم

شرکت..به مهرداد گفتم  میبر دیراحت شد گفت:با الشیخ ینباشن.وقت یدادم بهش.کامل چکشون کرد که تقلب فویک

 ادیسه ب

 ؟یهم درباره محمود بهشون گفت یزی:چگفتم

 نه خودت جمعش کن..._

 شه بهشون اعتماد کرد؟ یم یمطمئن_

 کنم. یکار م ی.حواسم هست دارم چنهیسابقشونو چک کردم.خالفکار و سابقه دارن.خالفشونم االن سنگ_

 .........دوارمیام_

اطالعاتشو داشتم.بعد چند وقت ناشناس  یبود.همه  دهیشرکت..اروم شده بودم.اون تنش درونم خواب میهم رفت با

 .حمکش صد در صد اعدامه.سیفرستم واسه پل یهمه رو م

 .یندادم چرا در نزد ریگ گهیاومد داخل.حاال خوبه گفت به مهرداد گفتم.د انیباز شد و ک در

 :سالمانیک

 سالم_

 .شیشگیهم یجا نشست

 .امیزود ب نیکه گفت هیحتما خبر مهم_

 قهوه؟؟ ای یچا_

 ..یمهمون نواز شد_

 سوالم جواب نداشت؟؟_

 قهوه..._

 ..ارهیگفتم دو تا قهوه ب یمنش به
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 خونسرد زل زدم بهش وگفتم: یلیخ

 پوشه ها تموم شد. یرم سر اصل مطلب...اول بگن که همه  یم

 ...یرفت شیخوب پ_

 ...مینفرکه مادنبالش بود هیبگم پوشه اخر مربوط بود به  نمیو ا_

 رفت توهم اخماش

 خب؟؟_

 میبهش داد یحساب یگوش مال هیو  می.امروز رفتفیادم کث هیو همخونه منو کشت. قیکه رف هیاون همون ادم_

 کرد: یقاط هوی

 ؟؟نیاز مدارک ما سو استفاده کرد یشما به چه حق_

 بود... یشخص یریدرگ هی نیدم..ا یم لیبه پروژت نداشتم..همشم االن بهت تحو یمن کار_

 سیخوام امارشو بدم به پل یم االنم

 ..یکن یم خودیتوب_

 کنم یدلم بخواد م یزدم:صداتو واسه من بلند نکن..من هرکار داد

 ..نیپولو بزن هیبق دیباشه..پس ق_

 نداره... یمنم به تو ربط یجداس.کارا شی..اون قضیهو یهو_

 

 کیو_پنجاه_پارت#

 

 یکارو کن نیا ی+حق نداشت
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 ؟؟یدار کاریمگه تو باهاش چ_

 .ریدرست انجام بده و پولتو بگ فتوی+به خودم مربوطه تو فقط وظ

 .سیخوام مدارکو بفرستم واسه پل یبود،االنم م یشخص یریبه کار تو ندارم،گفتم که درگ ی+من کار

 لختش بعد چند لحظه گفت: یموها یال دیکش یرفت و دست م یبلند شد راه م کالفه

 ..سیدم دست پل یخودم مدارکو م_

 ؟یگی+از کجا مطمئن باشم راست م

 زندون مالقاتش. یها لهیپشت م ایب گهید یاهلل...هفته  یال اله ال_

 +قبوله

 حاال پوشه ها رو بده._

 و بهش دادم فیپوشه ها رو گذاشتم تو ک تموم

 .سمیرو بنو یچک بعد میپاشو بر_

جمع کردم و رفتم اتاق  لمویمزمن داشت.وسا یریو درو محکم بست.خود درگ رونیزود تر رفت ب خودش

 داد و بلند شد. لشی.همون موقع چکو تحودیحم

 گفت: دیرو به حم انیک

 ...نی...شما هم دعوتمیدار یمهمون گهی..هفته دی+راست

 ؟؟یا یچه مهمون_

 .شهیمهرداد برگزار م یالی.تو ویکار تیمطمئنه.به مناسب موفق نی+نگران نباش

 کنم. یم مویسع یدم ول یقول نم_

 برم...خدا نگهدار. گهیکنم.من د یم امکی.ادرسو واسه خانوم ستوده پنیاریب نیتون ی+:همراهم م
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 حدافظ_

 نگام کرد و با اخم رفت. کمیکنارم که خواست رد شه چند لحظه مکث کرد. از

 گفتم: دیرفتنش به حم بعد

 ؟یقبول کرد ی+واسه چ

 گفتم اگه شد_

 .دیکرد حم سکیشه ر ی+نم

 کنم. یکار م یدونم دارم چ یم_

 .امینم ،منیجملت دهن مارو صاف کرد نی+تو هم که با ا

 یایم_

 +حوصله ندارم ولم کن.

 .یایهرجا من برم تو هم م_

 رم فعال. یم ،منیوقتا واقعا رو مخ ی+بعض

 نیگاز دادم و رفتم خونه سوت و کور بود ، بعد مرگ شاه ابونایتو خ کمیبود، یاعصابم خط خط رونیاز شرکت ب زدم

 .دمیشن اسویلا یرفتم تو اتاقم که صدا یمن.داشتم م یاروم شده بودن حت یلیبچها خ

 آرام؟؟_

 سمتش برگشتم

 +هان؟؟

 باهات حرف بزنم. کمیخواستم  یم_

 عوض شده بود یلیخ
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 پشت بوم. ایلباسات رو  عوض کن ب_

 ود.بکرده  زونیعوض کردم و رفتم باال، لبه بوم نشسته بود وپاهاشو آو یشرت و شلوار مشک یت هیبا  لباسامو

داره زل  یچشم ازم برنم دمیکرد.د یمثل خودش کنارش نشستم،نگاهمو دوختم به رو به رو ما اون به من نگاه م منم

.نگاهشو دوخت به دیاه کش نییبعد سرشو انداخت پا کمی.دمید یمثل حسرت م یزیچ هیزدم بهش.تو چشاش 

 اسمون و شروع کرد:

شد بعدم  یو نعشه م دیکش یبود و مامانمم حمال خانواده بابام م یمفنگ یعمل هیچشم وا کردم بابام  یاز وقت_

شدن مامان جوون و خوشگلم بودم  ریشد،روز به روز شاهد پ یزد تا خسته م یگرفت به کتک.اونقدر م یمامانمو م

 دهیازش ند یریشدخ یشد که کاش زودتر م واصلسالم که بود بابام به درک ۱۴.۱۵.ومدیاز دستم بر نم یاما کار

زن  یکرد یفکر م شیدید یسالش بود اما اگه م یدلم خوشحالم بودم مامانم س ختم،تهیقطره اشکم نر هی یبودم،.حت

 کهیسالس،بعد مرگ بابام خانوادش دست از سرمون بر نداشتن.خانواده مادرمم طردش کرده بودن،چون با اون مرت۵۰

 کرد. یبود کاش از اول به حرفشون گوش م ردهازدواج ک یعمل

 ایخنده  ریزد ز یم هویکند. یو موهاشو م دیکش یم غیشد.تو خونه ج وونهیکردن تا د تشیبابام اونقدر اذ یالیفام

 زد. یکس حرف نم چیرفت تو خودش و با ه یروز کامل م هیوقتا  یبعض

کردن.چند وقت موند و بعدم خبر دادن که خود  شیو بستر مارستانی،بردنش ت نیکردم و نفر یم هیفقط گر منم

 کنم. یلحظه هم حاضر نبودم با عمه هام زندگ هی یکرده،حالم قابل وصف نبود حت یکش

روز نشستم گوشه  هیکم آوردم  گهیآواره شده بودم.پولمم کم بود.د ابونایدعوا کردم و زدم به خ یهمشون اساس با

کردم بدبخت تر از من وجود  یضم شکست و از ته دل زار زدم.احساس م.بغومدیبارونم م ادمهیرو جدول  ابونیخ

 نداره.

 دی.حممیبدبخت دمینشست کنارم فرشته نجاتم بود،شا یکیکردن به حال خودم بودم که  هیدر حال گر نجوریهم

.منم از خدا خواسته قبول یواسم کار کن دیبا یدم ول یرو واسش گفتم.اون گفت بهت جا م یبود،همه چ

 سالش.22سالم بود و اون 18کم بود من  مونمیکردم،اختالف سن

.اما هیگر ریزدم ز یزود م یترسو بودم،سر هر کار یلیخ لیگروه بارکد شدم.اوا لیبودم که باعث تشک ینفر نیاول

خوب شد،عادت  یم کم همه چکرد.ک ادهیکه واسه ساختن تو کرد اول رو من پ ییکارا نیمنو به خودم آورد،هم دیحم

 کردم و سخت شدم.
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 ودو_پنجاه_پارت#

 

نبود،تو  میدلمو باختم خر بودم،داغ بودم ،جوون بودم حال ییروز کذا هی یروز هی نکهیکردم و سخت شدم..تا ا عادت

:باالخره من می:اما نه من نه خودش نتونسترمیخواستم ازش فاصله بگ یلیدل نه صد دل عاشقش شدم خ هینگاه  هی

 تظاهر بود. اشکار یاما همه  یخانواده معمول هیخالفکار بودم و اون از 

 خوشگل بود؟؟؟_

 زد به چشام زل

 نه._

 کردم تعجب

 هیقبول کرد حدود  عیسر یلیدادم خ یدوست شنهادیبهش پ یوقت ومدیبه چشمم نم گهید یخوشگل بود ول یلیخ_

 شد. یصبحم شب نم دمشید یروز نم هی.جونم به جونش بسته بود.میسال باهم بود

 اوردیم یبهونه ا هیاما هر بار  شیخواستم برم خواستگار یم یکردم.حت یواسش فراهم م عیخواست سر یم یهرچ

نشدم  الیخیبازم ب یگفت هنوز زوده ول یبار م هیذاره  یگفت بابام نم یبار م هیدرسم تموم شه  دیگفت با یبار م هی

خواد ازت بچاپه  یهمشون مثل همن م شهیگرم نم یزیدخترا چ نیشم.از ا الشیخیگفت ب یم دیفهم دیکه حم لیاوا

 ارهیسرم م ییدم گفت پس دردسر واسش بسازم بال ینم تیاهم دید یو بعدم ولت کنه اما کور و کر شده بودم وقت

 اسمون به حالم زار بزنن. یکه مراغا

 چیخوب بود و از نظر من ه یلیدماغش خ نکهیو عمل کنم با اخوام دماغم یروز اومد بهم گفت م هیقبول کردم؛ منم

دوست داره قبول کردم،خودمم خرجشو دادم چند وقت بعد اومد گفت همه دوستام رفتن  دمینداشت.د یمشکل

 خوام برم پروتز کنم. یم کهیلباشونو پروتز کردن من لبم کوچ

شدم و رفت،کم کم کل صورتش  یقبول نکرد.بازم راض ادیهم خوبه و به صورتت م یلیبهش گفتم لبت خ یهرچ

دوست داشتم هر  شتریب شویشد فکشو عمل کرد ابروهاشو تاتو کرد گونه کاشت.اما من اون چهره قبل یمصنوع

 برد که به دوستاش پز بده یشد منو م یهم که م یا یمهمون
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نوع پوشششم  یخواستم نبود حت یم که یاون دختر گهیبار به سرم زد ولش کنم اما وابستش شده بودم.د چند

 یرو نم یدختر نیمن همچ یحرف زدم گفتم تو عوض شد یبار باهاش جد هیعوض شده بود بدن نما و زننده 

کشش ندادم  گهیکردم و د یسوخت ازش معذرت خواه یبود دلش به حالش م دمیزیکرد که اگه  هیگر یخوام.جور

 روال گذشت. نیچندماه به هم

بدجور  ینوشته بود ساعت پنج عصر منتظرمداولش خواستم نرم ول رشمیآدرس بود ز هیاومد  امیروز واسم پ هی

 ..دمیکنجکاو شده بودم همون ساعت رفتم به اون ادرس زنگ زدم ودرو باز کردن رفتم باال د

 مکث کرد کمی

 هیخنده  یگه و م یداره م گهید یکیتو بغل  طیشرا نیکه هوش و حواسمو برده بود تو بدتر یعشقم همون دمید_

رو  اقتمیکرد ناراحت نشدم،چون ل شهیبهم دست داد نفرت از همون لحظه تو وجودم ر یچه حس یدون یلحظه نم

خنده رو لبش  دنمیجلو با د فتم.رومدمیاتفاقات به خودم م نیخورم که کاش قبل ا یافسوس م ینداشت ول

 گفتم ارویم نشون بدم به همون رو تو چهر یناراحت ایبشم  یعصبان نکهیبدون ا د،تفیخشک

 مثل من خر نباش خوب ازش استفاده کن._

 یخواست با دستا یدلم م دمید یرو که م یازش نشد،کال هر دختر یمدت خبر هیبهش نگاه کنم رفتم  نکهیا بدون

 شده بودم. وونهیناله و التماسشون رو بشنوم د یمشت و لگد،صدا ریز رمشونیخواست بگ یخودم خفش کنم.دلم م
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نداشتم،به نظرم  یاندازه نوک سوزنم بهش حس یشد.حت دایکه سر و کلش پ ومدمیکم داشتم با خودم کنار م کم

 گفت اشتباه کردم مجبورم کرده بود،منو ببخش. یکرد م ی، اومده بود التماس م ومدیحال به هم زن م یلیخ

دونست  یشاپ .جامو م یکاف هیپارک بود و  هیپوزخند بود.پاتوقم  هیفقط  ی.جواب منم هر سرمیخواستگار ایب گفت

 نشد. داشیدور و برم پ گهیو د دیکردم،اونم ترس دشیاخر تهد یسر ومدیم یه

ذره هم ته دلم  هی یدخلش رو آورده  بودن.حت یهفت هشت نفر ایاز پارت یکیسال بعدم خبر مرگش اومد.تو  دو

 کس جز خودم واسم مهم نبود. چیه گهیکه پدرم مرد،د یمثل روز نکردم.درست یاحساس ناراحت
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 نکهی.اونم ازهیچ هیبا اونا گرم شد.هدف هممون االن  کمیوقت بعد کم کم بچه ها بهمون اضافه شدن و سرم  چند

 .نیزم مشیمارو گرفته بزن شرفتیپ یکه جلو یهرک

 بدبخت باشه. نقدریا اسیکردم ال یوقت فکر نم چیه

 .نطوریکه ا_

 چقدر بدبختم نه؟ یگیتو دلت م یاالن دار_

 یخواستم بلند بگم خودت ذهنمو خوند یتو دلم نه.م_

 باهام چپه ایدونم کال دن یم_

 ابراز احساسات کنم. تونمینم نیاز ا شتریمتاسفم ب_

 کنه. یرو درست نم یزیتاسف خوردن چ_

 سکوت برقرار شداما خودم شکستمش نمونیب

 بود آشغال خانوم؟؟ یاسمش چ ی.راستیلج بودپس بگو چرا بام _

 دیخند

 آرام._

 منو گاو کن. ای؟خدایچ_

 گاو کنه. دویحم دیچرا تو رو؟؟با_

 یندار دنموید یچرا چرا رو دمیکامال فهم گهیدادم،د یبهت حق م یختیر یاگه خونمم م نیبب_

 نداشتم._

 ؟؟یاالن دار یعنی_

 .ینگ یبگ یه-
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 سرت اومده. یاصال حقته هرچ یستیتو ادم بشو ن_

 .گهیمثل توام د_

 ؟یکن یم سهیخودتو با من مقا_

 استادمون مشترکه.._

 گهیپوف من برم د_

 ؟ینر شهیم_

 گفت چشاش توان مقاومتو ازم گرفت نشستم. یمدل خاص هی

 اد؟؟یتو از من بدت م_

 .ینگ یبگ یه_

 منو تکرار نکن یکوفت حرفا_

 راستش رو بگم؟_

 آره.._

 یلیخ_

 همون خنده قشنگا دازیخند

 ؟؟ی:چرا انقدر سردمیحاال که خودمون_

 عادت کردم._

 به جاش یزیهرچ گهیبا ما هم؟د_

 کنم. شیتونم کار یمدلم وفق دادم نم نیکال خودم رو با ا_

 .یایدخترونه ب یو ادا یناز کن یفک کنم خوبم بتون یریگ یخوب پاچه م یول_
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 .دیزدم به بازوش دستشو گذاشت روشو بازم خند مشت

 ؟یخند یچقد م_

 ؟ینخندم؟تو که دوست دار_

 گفته؟ یعق ک_

 مونه. یواسه زنم نم یزیچ گهید ینجوری. ازتیه ینگاها_

 ؟شهیزن تو م یوا کن واسه خودت.اخه ک یپپس کمی_

 .یجمع کن ییفدا یایب دیچشمک کار تمومه ، با هیمو و  یدست ال هی.یدار اریاخت_

 .شتریزشت تر اداش ب یهرچ مونیم_

 سمتم اومد

 ؟یگفت یچ_

 .یهمون که شنفت_

 اومد که در نرم. عی.اونم سرنیلب بوم بلند شدم و نشستم زم از

 بگو غلط کردم عیسر_

 زارت شاتا بابا_

 ؟یگیم هیچرت و پرتا چ نیا_

 رمزه._

 دستاشو گذاشت دو طرفم. نیخم شد روم کمرم درد گرفت و افتادم زم کامل

 بگو غلط کردم_

 .یقورمه سبز ندیعمرااا شتر در خواب ب_
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 انگشت کردم تو چال لپش. دیخند باز

 ؟یکن یکار م یچ_

 یچیه_

 بگو. عیزود تند سر م؟اهایکجا بود_

 کنم. یمن ازت عذر خواه ینیتو خواب بب نیبب_

 حرف اخرته؟_

 اره_

 .یخودت خواست_

 فشیحر دمیتقال کردم د کمینبود  یتالف ایاز خشونت  یاصال خبر دیبوس یلبش کرد اروم و با لطافت م یزندون لبمو

 شدم. الیخیشم ب ینم

 بعد ازم فاصله گرفت. کمی

 خمار شده بود. چشمام

 بد نگذشته. نکهیمثل ا_

 کنم. یم یتالف یاالن خستم به زود_

 گفتم تیجلو انگشتمو گذاشتم رو لبش با جد ادیب بازخواست

 ؟یکن یاونو رو من تالف یخواد کارا یم ایمنم مثل ارامم؟ ی؟ نکنه فکر کرد هیکارا چ نیهدفت ازا_

 وقت. چینکن خب؟ه سهیوقت خودتو با اون مقا چیه_
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.نگامو دوختم به لیموش بودم تو آغوش ف هیو منو گرفت تو بغلش.مثل  دیگم دراز کش ینم یزیچ دید یوقت

 امیدوست نداشتم از بغلش ب یدونم چرا ول یزدن.بعد مدت ها اروم بودم نم یاسمون،ستاره ها تک و توک چشمک م

 .رونیب

 آرام؟_

 بله._

کنم فکر نکن  ی.خواهش مییتو ستمیکه متنفر ن ی.از تنهادختریواسم فرق دار هیبگم.اما تو با بق نویخواستم ا ینم_

 حرفام. نیدارم از ا یقصد ایخوام ازت سوء استفاده کنم  یم

 ؟؟یپس چ_

 دونم نپرس. ینم_

 .نمیب یبچها.به چشم برادر م هیتو رو هم مثل بق یول_

 سرش و گفت ریو دستشو گذاشت ز دیدراز کش یور هی

 .ستمیمن برادرت ن یول_

 یمنم نگفتم هست_

 نگو پس

 باشه اما حسم همونه که گفتم_

 هستم. ینداره بگ یلیدل ستمیبرادرت ن یوقت ادیخوشم نم ایلوس باز نیاصال از ا_

 یهست یپس چ_

 ...هی قیرف هیهمکار، هیهمخونه،  هی-

 خورد حرفشو
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 ؟؟یچ هی_

 بلند شو یچیه_

 بلند شم گفت خواستم

 لحظه صبر کن هی_

 شد. قیلبش به کل تنم تزر ی.گرمادینرم بوس مویشونیشد و پ خم

 یشیم یخوب یبابا_

 تلخ یلیزد اما خ لبخند

 بلند شدم گفتم یوقت

 بگم؟ یزیچ هی_

 بگو_

 خوام بگم یم یچ نهیمشتاق بود بب یلیخ

 بدم. دیام کمیتونم بهت  یم یبخند شهیاگه هم ی.ولیهنوز سر حرفم هستم که زشت_

 تو اتاقمو درو بستم صداش ازپشت در اومد. دمیکرد سمتم.منم پا به فرار گذاشتم پر حمله

 ری.شب بخرونیب یایتو که از اونجا م_

 .اسیاز دست تو ال اسیشد.باالخره طلسمم شکست ال یتا بناگوشم بازه.باورم نم شمین دمیخودم که اومدم د به

 ساعتم زنگ خورد،با غرغر بلند شدم شیبعد ساعت ش روز

 روز تونستم مثل ادم کپمو بذارم. هیبابا،اگه  یا_

 زدم رو تخت. رجهیگفتم و دوباره ش شیاخ هیاومد کارم تموم شده. ادمی
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خودمو شستم و  یراست رفتم حموم.حساب هیبودم.بلند شدم و  دهیوقت بود انقدر نخواب یلی.خدمیخواب۱۱ساعت  تا

 داده بود ادرس رو فرستاده بود امیپ انیاومد.ک میگوش یصدا رونیاومدم ب

 .میمنتظر شهیدوشنبه ساعت هفت شروع م_

 خودمو رسوندم بهشون عیسر رونیرفتن ب یداشتن م یو ال دیحم رونیاز  اتاق ب رفتم

 دیحم_

 ها_

 امروز چند شنبس؟_

 جمعه..چطور؟؟_

 دارن. یدوشنبه مهمون_

 کنم فعال یم فشیباش رد-

 فعال_

 ه؟یچ یمهمون هی:قضاسیال

 .گمیراه بهت م اتوی:بدیحم

 .ادیحسام داره م دمیرفتن د یوقت

 .یاردیلیم یسرقت گرید یروزنامه واسه ماست و بار تریببر ت ضیف نیبب ایآرام ب_

 که. میلو نرفت میکه معروف شد نمیب یبه به م_

 لبشم کج شده. مارستانیافتاده گوشه ب دهیفهم یوقت اروی گنی.م میشه لو بر ینه بابا مگه م_

 .دیخودش خند بعدم

 حاال؟ یخند یچرا م_
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 دونم. یخودمم نم_

 .یریکنم شفا بگ یدعا م_

 شاهللیبا هم ا_

 خل و چل._

 روشن کردم و رفتم تو فکر. گاریس هیبه اتاقم. برگشتم

 

 وپنج_پنجاه_پارت#

 

گدا گوله ها بزرگ شده بود.انقد ازش  نیب یبدبخت که از بچگ نی.راممیبود چارهیفکر بچها،هممون بدبخت ب تو

پدر و مادرش تو راه سفر بودن که  شی.حسامم پدر مادرش دو سالگدیبودن که پناه اورد به حم دهیکش یگاریب

ها  طهیکنه.زن عموشم از اون سل یرو قبول م شیو عموش سرپرست رنیم یکنه و جفتشون م یسقوط م مایهواپ

فرستنش  یشه م یسالش م شیحسام پنج ش ی.وقتیستیخونده که بفرستنش بهز یدر گوش عموش م یبوده ه

 کنه. یمونه و بعدم فرارم یم شیسالگ۱۷اونجا.تا 

 لشیمادرش ف هویداده  یبوده و باباش به زور خرجشونو م ریفق ی.هوشنگ از بچگشهیوارد باند م اسیال قیاز طر و

 یکار م یینونوا هیره تو  ی.هوشنگ مرهیگ یسرطان م ادیره باباشم از غصه ز یذاره م یکنه و م یهندستون م ادی

بارم  هی.شهیم دیناام ایارن واسش که  باباش مرده.کال از دنیخبر م نکهیکمک کنه به باباش.تا ا کمیکنه تا بلکه بتونه 

.اونم از همه جا مونده و رونیکنه ب یفهمه از اونجا پرتش م یم یمونه صابکارشم وقت یزنده م یکنه ول یم یخودکش

ن بوده خوش گذرو یپولدارا نیره.پدرشم از ا یتو گروه.ارسالنم مادرش سر زا م ادیشه و م یاشنا م دیرونده با حم

 نکهیکنه تا ا یرو تحمل م نایا یده.ارسالن همه  ینم تی.اصال هم به پسرش اهمرهیگ یبعد مادرشم دو تا زن م

 نی.شاهشهیازکشور خارج م دشیندازه گردن ارسالن و خودش با زن جد ی.همه رو مارهیگند بزرگ باال م هیپدرش 

 معلوم بود. فشیکه تکل اسمیهم که رفت ال چارهیب

 .میدیرس یبود که به خواستمون م نیبا ورودمون به گروه به منجالب فرو رفته بودم اما حداقلش ا همه

 بازم حوصلم سر رفته بود. یکردم تو گاراژ ول یولگرد کمیآهنگ زدم و  کمیشب  تا
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 احت نشدم.نار دنشیبار از د نیاول یبود.اون لحظه برا اسیبرم زودتر بخوابم که در زدن.درو باز کردم،ال خواستم

 سالم_

 سالم_

 ؟یداشت یبله کار_

 ستایبد ن یخوش اخالق باش کمی_

 که هس بگو. نهیهم_

 ؟یکرد یکار م یچ_

 شن واسه خواب. یشب معموال اماده م۱۱ساعت _

 م؟یبا هم بخواب امیب یخوا ی؟میترس ینم ییتنها_

 خواستم با مشت بزنم تو شکمش اما رو هوا دستمو گرفت._

 ه؟یچ یمهمون هینشو.قض یباشه حاال وحش_

 بهت نگفته؟ دیمگه حم_

 نه._

 کرمم گرفت. نیواسه هم گهیدونستم دروغ م یم

 دعوتم کرده برم خونش. انیک_

 .یشد یمیغلط کرده.چه زود صم یلیخ انیکرد:ک اخم

 ؟یسرکار ملک یبگم جناب اقا یخوا یه؟میچ_

 به چه مناسبت؟_

 .یمهمون_
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 .یگیچرا دروغ م_

 ؟یبا ک_ یپرس یم خودیب یدون یآخه تو که م_

 دیمنو حم_

 ن؟یهم_

 ادیخواست ب ینه گفت هرک یواا_

 ؟یر یم یبا اجازه ک_

 خودم_

 نه بابا_

 بابا. زن

 آرام بسه_

 گلرنگه سیبس ن_

 ؟یکن وونمید یدوست دار یلیخ_

 یلیاره خ_

 اهلل یال اله ال_

 محمد رسول اهلل.._

 خورد. یهم حرص م دیخند یخنده.هم م ریو زد ز اوردین طاقت

 ؟یبه ارث برد یزبونتو از ک نیا_

 امرزمیخدا ب یبابا_

 مگه مرده؟_
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 واسه من مرده_

 سوزه یدلم واسه شوهرت م_

 تو به فکر زن خودت باش_

 .نهیزم یادم رو نیزن من که خوشبخت تر_

 .یاسفند دود کن چش نخور_

 زنه یچشم نم یجز تو کس_

 هه هه هه با مزه.نمکات تموم نشه._

 دارم ینترس کارخونه نمک ساز_

 زدم پوزخند

 ارام_

 ها_

 تو موهام دیکش دست

 کن. یموهاتو مشک_

 وسط دعوا هوی یگیم یوا،چ_

 .ادیبهت م شتریب گهیاحساسم م_

 زنه یتو رو سننه.مگه احساستم حرف م_

 کوتاهشون نکن. گهیکنم و د یخواهش م_

 نگفتم. یزیچ

 گفتم رونوی.هولش دادم بشدیزد بهم.باز داشت خطرناک م زل
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 .یخوش اومد گهیباشه د_

 برم؟ یعنی_

 ازت. میراض یباهوش یلیخ نیآفر_

 .یواسم بخون شهیم_

 دونم چرا قدرت نه گفتنم بهش رو از دست داده بودم.رفتم تو اونم دنبالم اومد. ینم
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 به خوندن: دادم بهش.خودمم نشستم کنارش و شروع کردم تارموینشست گ یوقت

 تک و تنها شدم من ایدن نیدر ا_

 در دل صحرا شدم من یاهیگ

 زدیکه ازمردم گر یمجنون چو

 شدم من الیل یدر پ شتابان

 خندم یاثر م یب چه

 میگر یثمر م یب چه

 چرا رسوا شدم من یناکام به

 شدم من دایعاشق چرا ش چرا

 به هم میزده بود زل

 شناسم یآشنا را م یمن آن ب_
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 شناسم یادا را م نیریآن ش من

 ما کار خدا بود نیب محبت

 شناسم یمن خدا م نجایا از

 دیسر آ ایدن نیکه ا یروز خوشا

 دیمحشر آ امیبا ق امتیق

 یدامن عدل اله رمیبگ

 دیبر آ یکام عاشق ک بپرسم

 خندم یاثر م یب چه

 میگر یثمرم چه

 چرا رسوا شدم من یناکام به

 شدم من. دایعاشق چرا ش چرا

 دنیکنه.طاقت د هیمرد گر هی.دوست نداشتم سهیچشاش خ اسمیال دمی.ددیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 یم سیجفتمون صورتمون تند تند با اشک خ دمشیقدم شدم و بوس شیبار من پ نیاول یاشکاشو نداشتم.برا

عقب  اسینبود ال لممایخ نیکردم اما ع یزدم و اشکامو پاک م یپسش م دیدونم چه مرگم بود.االن با یشد.نم

تنونستم.محکم بغلش  گهی.ددیلرز یمردونش م یتو بغلش شونه ها دیجفتمون قرمز شده بود منو کش ی.چشادیکش

 کردم و از ته دل زار زدم.

 روصورتم و گفت: دیکردم که به هق هق افتادم.منو از خودش جدا کرد.دست کش هیآدمم منم دخترم.انقدر گر منم

 نکن من. هیدلم گر زیآرام عز_

 .ادیازش خوردم تا هق هقم بند ب کمیآب برگشت داد دستم. وانیل هیبعد با  قهینداد و رفت تو آشپزخونه چند د ادامه

 تر بود. رهیت شهیخوشرنگش ازهم یچونم و سرمو بلند کرد چشا ریبود.دستشو گذاشت ز نییپا سرم
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 نبود. یجور نیشناختم ا یکه من م یون آرام_-

ساله چقدر کشش ۱۹دختر  هیدخترم.مگه  هیمنم آدمم هرچقدرم تظاهر کنم سنگم،سختم محکمم بازم  اسیبسه ال_

نگفت  رتشیسر بهم بزنه.غ هی ومدین یمدت حت نینامردم که تموم ا یداره؟اون از مادرم،اون از خواهرم،اون از بابا

.بعد از اون فیاون سگ کث دمیمنتظر وح ،فقط االنم.ارنیسرش ب ییوقت بال هیبه هفت تا پسر.نکنه  یدخترتو فروخت

 خالص. گهی.دشهیتموم م ایدن نیکارم با ا گهید

فالکت  نیب یبچگ م،ازیهممون داغ دار می.هممون درد داریستیحرفو.فقط تو ن نینشنوم ا گهیخفه شو آرام د سیه_

 یم یرو چه شکل یدونم خوشبخت ی.من که اصال نمیدیرو چش ی.باز توطعم خوشبختمیبزرگ شد

 بدون، نویادامه بده و به هدفت برسو ا ینجوری.خودتونباز،همسنینو

 گرفت و گذاشت رو قلبش. دستمو

 هست که یکیتپه، یقلبش فقط واست تو م ایدن نیهست که توا یکی_

 دمیداد.دستمو کش یادامه م دینبا نه

 میدار ی.ما نه حق زندگومدهیها ن چارهیبه ما بدبخت ب ینگو.عشق و عاشق یچیکنم ه یبس کن.خواهش م اسینه ال_

 به دردام اضافه شه؟ گهیدرد د هیخوام  ینه دل باختن.نم

 ...یول_

 تمومش کن. نجایرو هم هیقض نی.خواهش کردم ازت اسیه_

 نگفت بلند شد. اشکاشو پاک کرد و گفت: یزیشد اما چ دلخور

 نکن. هیوقت گر چیه گهید یول یتو بخوا یباشه.هر چ_

 .میخورد یما درد هم نم یاز جانب من بشه رفت و درو بست،دلم گرفت،ول یوابمنتظر ج نکهیا بدون

 

 وهفت_پنجاه_پارت#
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 رو مبل زانو هامو بغل کردم و با بغض زمزمه کردم. نشستم

 خودم یهوا ینفس بکشم.تو دیبا_

 خودم یکه سر بذارم رو شونه ها دیبا

 خودم یکنم.واسه عزا هیکه گر دیبا

 خودم. یگل ببرم خودم برا شبونه

.گوشواره بلند با ظیکامل و غل شیآرا هیخوب بود. یبار آخر خودمو چک کنم.همه چ یتابرا یقد نهیآ یجلو رفتم

 یلباس مشک هیبودم  دهیپوش یبار مجلس نیاول یومدوبرایکرده بودم که واقعا هم بهم م رهیگردنبند ستش.موهامو ت

 یبود.خالکوب یو مخمل یشد.اونم مشک یم دهیچیپام پ دورزانو.کفشامم پاشنه دار بود و بندش  یساده و کوتاه تا باال

 ساقم پام کردم. هیتو چشم بود یهامم بدجور

 هیبا هم بق اسمی.حسام والمیایقرار شد با هم ب دی.منو حمرونیو رفتم ب دمیپوش رمویبا شال حر مویبلند مشک مانتو

 .انیهم گفتن نم

عوض  یلیزنونه و اون رنگ مو خ پیتق تق کشفام همه برگشتن سمتم و با دهن باز زل زدن بهم با اون ت یصدا با

 شده بودم.

 .نیکن شیچتونه تموم شدم درو یهو_

 .میو خبر نداشت میداشت یگری:به به چه خواهر جارسالن

 ببند در دروازه رو_

کرد.اونم بدجور خوشگل شده بود ،  یبهت نگام م.با اسیشد سمت ال دهیکردن.نگام کش فیمدل ازم تعر هی همه

 .میبعد نشست و راه افتاد قهیچند د دمی.حمنیدهنشونو ببندم رفتم نشستم توماش نکهیواسه ا

 نوی.ماشدیسف یبا نما کیش یالیو هیبه  میدی.طبق ادرس رسمینزد یکدومم حرف چی.همیتو راه بود یساعت هی حدود

 بهم و گفت: دیاومد چسب اسیشدم ال ادهیدنبال ما اومدن.تا پ اسمیتو باغ.حسام و ال میخدمتکارا برد ییبا راهنما

 خب؟ یخور یاز کنار من تکون نم_
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 نترس از من خوشگلتراشم اونجا هست_

 ما بود حقم داشتن خی.نگاها همه ممیوارد شد ییچهارتا

 نیهم ا هی.بقدنیرقصیرقص م ستیوپعده داشتن ت هیاهنگ کر کننده بود. ی.صدارمیگ یم لیچه خودمونم تحو هه

بود  دیبع انیکه نگم.از من داغون تربود،از ک پاشونمی.تستادهیعده ا هیعده نشسته و  هیطرف و اون طرف ول بودن.

 .رهیبگ یا یمهمون نیهمچ

 خدمتکار اومدسمتم و گفت هی

 .نیاتاق لباساتونو عوض کن نیطبقه اول.اول نیببر فیتشر نیخوش اومد یلیخ_

 ایتو هم زود ب مینیبش میر ی:ما مدیحم

کلنجاررفتن با خودم ساقمم از پام  یگفتم و رفتم باال.مانتو و شالمو در اوردم.موهامم درست کردم،بعد از کل یا باشه

نگاه به  هی اسیکردم و رفتم سمتشون ال داشونیزود پ یلی.با چشم دنبال بچها ها گشتم.خنییدر اوردم و رفتم پا

 .اوردمیمبارکم ن ینگفت؛منم به رو یزیچ یاخم کرد ولپاهام انداخت و 

 

 .میبود یجد هممون

 ؟یاوک نیزنینه حرف اضافه م نیخور ی:نه تکون اضافه مدیحم

 .میدوتاشونو تور کن میبر ایداره،ب ییها کهیعجب ت اسیال گمی:باشه محسام

 چش غره توپ به حسام رفت هیتفاوتم نگاه کرد و بعدم  یبه چهره ب اسیال

 راهنیپ هیبراندازش کردم، عیبودمش.سر دهیوقت بودند یلیسمتمون.خ ادیمهرداد داره م دمید قهیاز چنددق بعد

 ختهیذره بلند شده بودو ر هی.موهاشم ومدیبهش م یلیبود که خ دهیجذب پوش یو کت و شلوار نوک مداد دیسف

 بودتو صورتش.

 کرد. یگرم باهامون احوالپرس یلیخ م؛اونمیو باهاش دست داد میبهمون،بلند شد دیرس

 ستن؟ین هیپس چرا بق نیشتریبودم ب دهی.شننیخوش اومد یلیخ_
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 .میدیعجب ما شما رو د ومدن،چهی:ندیحم

 دیخند

 .نمتونیب یشلوغ بود.خوشحالم که م کمیشرمنده سرم _

 .نیهمچن_

 در خدمتم. نیبگ نیهم خواست ی.هرچنی.اصال هم تعارف نکندینیبش دییبفرما_

 :مچکر.برو به مهمونات برسدیحم_

 مهرداد:ممنون با اجازه_

 متر زبونتون فقط واسه منه؟ شین؟شیزد به اون دوتا و گفت:شماها زبون ندار زیم ریاز ز دیرفت حم یوقت

 .میبگ یزی.با ما نبود که چنیحسام:مخاطبش فقط شما دوتا بود_

داره  انمیک دمینگذشته بود که د یلیمطمئن شدم سالمه خوردم.هنوز خ یبو کردم وقت کمیاوردن. یدنینوش واسمون

 .ادیم

 یلیکرد.خ یکال با غضب نگاش م اسیال میبود.موهاشم داده بود باال باز بلند شد دهیپوش یمعمول سرتا پا مشک طبق

 روم مکث کرد دست داد و گفت: کمی دیکرد.به من که رس یو البته مودب باهمه احوالپرس یجد

 .نیخوش اومد یلیالم خانوم ستوده خس_

 ممنون. یملک یسالم اقا_

 .مینافذ بود و مثل چاقو برنده.با حرف حسام چشم از هم برداشت نگاهش

 رو دارم؟ یملک انیبا ک ییافتخارآشنا_

 :بله.انیک

 دراز کرد. دستشو

 خوشبختم حسامم._
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 .نیهمچن_

 باهاش داشت. یا یدونم چه دشمن ی.نمدیبار یکه خون م اسینگاه ال از

 بهتون خوش بگذره.. دوارمیام نیخوش اومد یلیخ ی:همگانیک

 :ممنون.دیحم

 رسم فعال. یبرسم بازم خدمت م هی:من برم به بقانیک

 

 وهشت_پنجاه_پارت#

 

 دم گوشم گفت: اسیرفت ال انیک یوقت

 .رینگ لشیتحو ادیازش خوشم نم اصال

 شهیخشک م رتیحرص نخور ش_

 .ستین یواسه شوخ یاصال وقت خوب_

زدم  یم دی.داشتم کل سالنو دانیسه تا کله گنده جرئت نداشتن سمتم ب نیپسرا رو من بود.اما با وجود ا یهمه  نگاه

 ثابت موند. انیکه نگام رو ک

 داد. یزد اما فقط سر تکون م یداشت باهاش حرف م یکیکرد  یداشت نگام م اونم

 ؟یکن ینگاه م ی:به کاسیال

 شدم از دستش کالفه

 بخدا. یا وونهیخودمم ندارم؟بابا د یچشا اریاخت_

 رفت باال. یلیلحظه خ هی صدام
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 ؟یهست یشهر نییپا یاقیبفهمن  دیچه خبرته؟همه با ی:هودیحم

 گفت. اسیبا ناز رو به ال زمونیاومد سر م یدختر با لوند هینگفتم و فقط چشم غره رفتم. یزیچ

 ن؟ید یم ییسالم افتخار اشنا_

 میکرد ینگاهش م میچهار تامون با اخم داشت هر

 اون اخما رو نیوا کن کمی.ستمیمجرم ن ستا؟منمیدادگاه ن نجایا یوااا_

بلوندشم  یکامل ،موها شی.با ارارونیب فتادیپاش کال م هیطرفش باز بود و  هیبود که  دهیپوش یلباس بلند صورت هی

 بود دورش.دستشو به سمتم دراز کرد و گفت: ختهیر

 ؟؟و شما سمیتیکه اعصاب ندارن.من آم ونیاقا نیا_

 دست دادم: یلیم یب با

 خوشبختم منم آرامم._

 ییبایواو.چه اسم ز_

 .ختهیریلوس و ب یلیاسم تو خ یدلم گفتم:ول تو

 و گفت: یشد سمت ال خم

 ؟ید یدور رقصو م هیافتخار _

 دم با نامزدم برقصم. یم حی.ترجریگفت:نخ یجد یلیخ اسیال_

 دستمو گرفتو بلندم کرد.دختره که کنف شده بود دم گوشم گفت: بعدم

 .سفت بچسبش.ادینم رتیگ گهید نیمثل ا_

 اخه نامزد؟؟؟ اوردنیداشتن شاخ در م دمیو حم حسام

 از پهلوش گرفتم و گفتم: گشونین هیرقص  ستیره سمت پ یداره م یجد یجد دمید
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 ؟یدیفهم یگردیمو مثل بچه آدم بر یکن یاالن راهو کج م نیهم_

 شن. یم الیخیب ننیبب مونویبار عشق باز هیبدن  شنهادیبهم پ انیب یحوصله ندارم تا اخرش ه_

 کنم. تیدرصد فکر کن همراه هی؟یعشـق باز_

 ..یکن یم_

 بسه اسیال_

 بیدستش تو ج هی.همونجور که میکار کن یچ میخوا یم ننیخلوت شد که بب کمیهولم داد وسط و دهنمو بست. هوی

نگاه همه رو رو خودم حس  ینیدستشو انداخت دور کمرم سنگ یکیشلوارش بود اومد سمتم.دستمو گرفت و اون 

 کردم. یم

 بهم گفت: اروم

 امشب کارت ساختس نیهم نجایهم یحرکت اضافه بکن هیفقط کاف_

 شید منم همراهگرفته بودم.شروع کر ادیشروع به پخش کرد و نورا کم شد.تمام رقصا رو خوب  تیال کیموز هی

منو  هوی.دمیکش یزل زده بودم تو چشاش و واسش با نگاهم خط و نشون م دیرقص یاروم و قشنگ م یلیکردم.خ

 .میهمون حالت قبلو گرفت عیرچرخوند .تعادلمو از دست دادم و افتادم تو بغلش.دوباره بلندم کردم و س

و  دمیحرکت زد چند دور چرخ هیخواست خفش کنم بازم  یتموم شه دلم م عتریکردم اهنگ سر یدعا م یه

و دست  غیج یجلو که اهنگ تموم شد.صدا ومدیبرگشتم تو بغلش خم شد سمتم.منم رفتم عقب.داست اروم اروم م

 تو سالن بلند شد.

هم  یشاد و خفن بود رو به رو یلینکردم،اهنگو عوض کردن.خ یبار مخالفت نی.امیخواستم دوباره برقص ازمون

 ختنیبه تکون دادن خودمون همه ر می.شروع کرددمیرقص ی.کفشم واسه شافل خوب نبود وگرنه شافل ممیستادیا

 یکی دمید یجلومم نم گهیشد.د طعبه هم.کالنورا ق میخورد یکه م یسوزن انداختنم نبود.طور یجا گهیوسط،د

 یروبازوم.حالم داشت بد م دیگردنم.دستشو اروم کش یسرشو فرو کردتو گود اسهیال دمیبهم از عطرش فهم دیچسب

 .اوردمیداشتم نفس کم م تیاون جمع نیشد.مخصوصا ب
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نبود.سرمو  اسیعطرش فرق داشت،ال نیدادم و ازم دور شد.اما بازم اومد سمتم،از پشت بغلم کرده بود اما نه ا هولش

بود نگاهمون به هم قفل شده  یدونم چ ینه نم.از ترس دیلحظه کل تنم لرز هیچش تو چش شدم. انیچرخوندم و با ک

 بود خواستم ازش جدا شم اما باز منو چرخوند.دم گوشم گفت

 شش؟یپ یبرگرد یخوا یتو بغلش بهت خوش گذشته که م_

 :اوردمین کم

 ؟یبه تو چه مگه مفتش_

 .یریگ ینم لیکسو تحو چیکردم ه یفکر م_

 خوام برم. یولم کن م یاشتباه فکر کرد_

 گرمه گهید یباش سرش جانگران ن_

 کردم اومدما. یتو عجب غلط یگیم یچ_

 مگه بهت بدگذشته تا االن؟_

 بود یعصب

 .یزن یچرا مثل طلبکارا حرف م_

 نگو یچیه سیه_

 خدا شفات بده. وونهید_

 بهت خورده. یدست کس یتا اخر مهمون نمیبب هیفقط کاف_

 شد،مثل جن بود. دیناپد تیجمع نیب عیسر بعدم

 

 ونه_پنجاه_پارت#
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 گفت دیکه د افمویق دیکردمو رفتم نشستم،حم دایپ زوی.مهیبه ک یدونستم ک یبودم..نم جیتموم شد هنوز گ آهنگ

 مگه؟ یدیچته؟جن د_

 آره_

 لب به غرغر کردن ریکردم ز شروع

 یکنم.به تو هم ربط یخوام م یدلم م یهر غلط ره،منیگیم میپوش.فکر کرده که واسه من تصم اهیپلشت س کهیمرت_

 نداره ازگل.

 ؟یزن یغر م یرزناهیمثل پ یگیم ی:چحسام

 زودتر تموم شه. یکوفت یمهمون نیکنم ا ی.دارم دعا میچیه_

دونست.خب معلومه  یخواست از الشون فرار کنه اما نم یم ی.هادیذاشتن ب یگرفته بودنو نم اسوینفر دور ال چند

 و گفت زیرو م دیکوب هویه باالخرهاز دستشون خالص شد و اومد سمتمون.کن یرو ول نم یفرشته ا نیکس همچ چیه

 زد؟؟هان؟؟؟ بتیکجا غ هوی_

 دیشن ینم یبود که کس ادیسر و صدا ز نقدریا

 هندستون کرد. ادی لتیف هوینرفتم.تو یگور چیمن ه_

 ؟؟یدیرقص یبود باهاش م یتو؟؟اون نره خر ک یگیم یچ_

 نره خر بود مثل تو. هیکس  چیه_

 نییو اورد پا چوندیدستشو پ دیحم عیآورد باال که بزنه اما سر دستشو

 دونم و شما یجشن امشب تموم نشه وگرنه من م نیا نی:دعا کندیحم

 اون لحظه واقعا ترسناک شده بود. نکهی.با ادمیترس یو بدون ترس زل زده بودم تو چشاش.اصال ازش نم یگستاخ با

 به عزا. نیکن لشیتبد نیتون یم مینی.ببمیاومد یمهمون هیال سرمون بعد چند س ریبابا.خ ی:احسام

 نشست و سرشو گرفت تو دستاش. یبا کالفگ اسیبلند شد و رفت ال بعدم
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 ننشسته بود که اونم بلند شد و رفت. کمی هنوز

 :چند بار بگم سر به سرش نذار.دیحم

 زده.حاالم اومده طلبکاره بچه پرو بشیغ هویبس کن به زور منو برده وسط،بعدم  دیحم_

 خبر خوب واست دارم. هیرو ولش کن، نایا_

 خوشحالم کنه. یزیچ گهیفک نکنم د_

 ..نجایا ادیم دیمشب،وح_-

 لحظه رفتم تو شوک هی

 د؟؟یوح ی؟؟؟گفتیگفت یچ یچ_

 اره._

 ؟؟یدون  یتو از کجا م_

 .یمدت نشستم و پامو انداختم رو پام سخت در اشتباه نیا یبا اونش نداشته باش.اگه فکر کرد یکار_

 .سهیبنو یقرارداد کار هی انیشده امشب قراره با مهرداد ک رمیاون جور که دستگ_

 از هم پاشوند. مونویراحت زندگ یلیکه خ یمن و خانوادم،کس یشد.عامل بدبخت داشیپ باالخره

 اد؟یم یک یدون ینم_

 .مینه پاشو بر_

 کجا_

 .انیمهرداد و ک شیپ_

 .شمونیکردن و اومدن پ یعذر خواه دنمونیزدن با د یسمتشون،داشتن با دو نفر حرف م میشدم و باهم رفت بلند

 کنن. یمگه ولمون م امینتونستم ب دی:ببخشمهرداد
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 کنم. ی:خواهش مدیحم

 نظر داره. ریمعلوم بود تمام حرکاتمو ز ینگاه نکردم ول انیبه ک اصال

 جشن چطور بود؟؟ ینجایانوم تا ا:آرام خمهرداد

 بذارن. ایمچکرم خوب بود البته اگه بعض_

 بود. یواسم کاف دیکه فهم نیلحظه نگاش کردم.با اخم نگام کرد،هم هی

 ن؟یاریب فیشه چند لحظه تشر یخان م دی:حمانیک

 :بله.دیحم

 .ستادنیگوشه ا هیهم رفتن دور تر از ما  با

 :کارتون حرف نداش.مهرداد

 خوب بود. یلیسن کم خ نیا با

 کنم. یخواهش م_

 چه خبر؟؟اوضاع خوبه؟_

 ن؟؟یبه هدفتون برس نیره؟؟تونست یم شیکاراتون خوب پ یاره فعال خوبه.شما چ_

 .ومدهین شیپ یکه مشکل نجایتا ا ی.ولمیکم کم اقدام کن دیبا_

 خوبه...._

 صداش کرد یکی

 خوام فعال. یزنن عذر م یصدام م نیکن ییرای:از خودتون پذمهرداد

 .دییبفرما_
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بودم لب بزنه  دهیخورد.تا حاال ند یپشت سر هم مشروب م اسینگام افتاد به ال انیتا بچها ب سادمیگوشه وا هی رفتم

 کم بود،به درک اونقدر بخوره تاجونش دراد. یلیبار،اونم خ هیجز 

 

 شصت_پارت#

 

 پسر جلف و حال بهم زن. هیاومد کنارم  یکی

 .گرمیج ییتو دختر چرا تنها یچقدر خوششگل یییوو_

 دهنش. ادتویمشت شد هر لحظه ممکن بود ب دستام

 .یکه تا االن بود یینداره برو گمشو همونجا یتو ربط به€

 چه ترسناک. یوا_

 داشتم اون لحظه عق بزنم معلوم بود مسته. دوست

 ملوسک. میخوش بگذرون کمی ایب مییجفتمونم تنها_

 تیاز عصان نیمشت حواله صورتش کردم پرت شد رو زم هیسمت صورتم که  ومدیم داشت مچسبوند به خودشو

 کنن. یزدم اصال برام مهم نبود که دارن نگام م ینفس نفس م

 کثافت _

 حالم بد بود.wcتف انداختم سمتش و رفتم سمت  هی

که اروم شدم صورتمو خشک کردم.فقط رژم پاکشده بود رژ مات  کمیتند چند مشت آب زدم به صورتم. تند

 .واریداد به د هیاومد تو درو بست و تک اسیدر آوردم خواستم بزنم درباز شد و ال فمیاز تو ک مویزرشک

 

 بودوانگار مسته باز پاچه گرفتم. یجور هی حالتش
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 ماتت برده؟؟ ه؟؟چرایها چ_

 .یچقدر خوشگل شد_

 .دید یر تو نمکو یخوشگل بودم چشا_

 ش؟؟یبعدا واسم بپوش ید یقول م ادیبهت م یلیلباسه خ نیا_

رفتم سمتش و بازوشو گرفتم بردم سمت  فمیرژمو انداختم تو ک سیمطمئن شدم تو حال خودش ن گهید

 زد. شمیلبش آت یگرما دیدستمو گرفت و بوس هوی.دستمو اب کردمو زدم به صورتش.ییروشو

 کرد. یباز کردم مثل مسخ شده ها نگام م راهنشویدکمه اول پ اوردمیخومد ن یرو به

 ؟؟ینگام نکن ینجوریا شهیم_

 ؟؟یچه جور_

 .میاستراحت کن تا بر کمیباال  یاتاقا میبر ایب یچیه_

 .سیکنارتم خالم قابل وصف ن یمن حالم خوبه اصال وقت_

 .یگیچرت م یدار یمست_

 مستم؟ یدون یازکجا م_

 گند دهنت معلومه. یاز بو_

 .صورتمو با دستاش قاب گرفت و گفت:واریمنو چسبوند به د هوی

 آره مستم مست تو._

 اسیال_

 نگو بغلش چطوربود؟؟آرومت کرد؟؟ یچیه شیه_

 ؟؟یگیم یدار یچ_
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 حاال؟؟ گفتیم یچ یزد یخوب باهاش الس م_

 .هویچرتو پرت نگو خوده _

 بهت گفته که دلتو برده ارام. یچ_

 گفته؟؟ یچ

 .دیلرز یفاصله گرفت چشاش پر از اشک بود باز برگشت سمتم.صداش م ازم

رو دارم پس چرا  نایا یمنم همه  یداره؟؟د لعنت په؟؟پولداره؟؟دوستیداره که من ندارم؟؟جذابه؟؟خوشت یاون چ_

 ؟؟؟ینیب یمنو نم

 داغون بود. یلیخ

 ته من دوسش دارم؟؟؟گف ی.اصال کیاز اون کم ندار یچی، آروم باش تو ه اسیال_

 نفهمم؟؟ یکن یرفتارات،نگاهات،حرفات فک م_

 به اون ندارم. یحس چی.من هیحساس شد یلیفقط خ یستینه تو نفهم ن_

 ؟؟یبه من چ_

 ازش متنفر نبودم اما دوسشم نداشتم. گهید هیحسم بهش چ دمیفهم یندادم.نم جوابشو

 آرام؟؟_

 حرفاموبهت زدم. اس،قبالیال_

 مه حق دارن عاشق شن.مسخرس.ه لتیدل_

 .دیلرز یصداش م هنوز

 

 کیو_شصت_پارت#
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ازش جدا شدم و بغلش کردم.فکر کنم  عیسر یلیکردم...رفتم سمتش و لبمو گذاشتم رو لبش...خ یآرومش م دیبا

دونم چقدر گذشت  یاز شوک خارج شد دستش دورم حلقه شد.محکم بغلم کرده بود.نم نکهیآروم شد.چون بعد از ا

 و زمزمه وار گفت میشونیگذاشت رو پ شویشونیکه پ

 آرام.._

 بله.._

 دوست دارم.._

 ییبرمت جا یدم.م یکنم.قول م یم ؟؟خوشبختتیتو هم منو بخوا شهیارام...م_دادم...  حیمن بازم سکوتو ترج اما

 کس. چیکس بهت نرسه.ه چیکه دست ه

 جدا شدم . ازش

 زده بمونیغ هویکنن  ی.شک ممیبر ای..بسیحرفا ن نیاالن وقت ا_

 شه؟ی.بگو.می.فقط تو مهمسیبه درک.واسم مهم ن_

 اسیال_

 جان؟_

درو  عیو سر دیبدبخت گرخ دیپسره امد تو.مارو که د هیبست.همون موقع درباز شد و  یحرکاتش دهنمو م نیا با

 خنده. ریز میبست.جفتمون زد

 .میزن ی.بعدا حرف ممی؟بریخواست یم نویکه قطع شد گفتم:هم خدم

 خوام.. ی..جواب مثبت مشهینم میمن حرف حال_

 ..یزبون نفهم یپس قبول دار_

 مورد اره هی نیتو ا_
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 ؟ییتو دستشو ؟اخهیکن یخواستگار یتونست یبهتر نم یتو جا_

 ..میشمرد.بر متیغن دی:فرصتو بادیخند

 ؟یگیم ونیهذ یاالنم دار یعنی؟ی..مگه تو مست نبودنمیب سایداد زدم:وا هوی

 ..ستمیمن مست ن_

 ؟یمنو اسکل فرض کرد_

 دور از جون اسکل_

 ..شعوریدرد..ب_

 حرص خوردناتم قشنگن..._

 ..امیتو برو منم االن م_

 کنم... یخفتت م امیبازم م یکن ریباشه..د_

 لنگه کفش درارم؟؟ ای یر یم_

 باشه نزن.._

 .وونهیبود.د وونهیچشمک دختر کش زد ورفت.د هی

 .رونیم ب.رژمو زدم و رفتنهیآ یجلو رفتم

 نکردن. ییباهاشون حرف زده ..چون بازجو اسیبچهانشستم..معلوم بود ال شیپ رفتم

 ینم لیرو تحو یبود و کس شیتو گوش دیباز چشمک زد..چشم غره رفتم و رومو برگردوندم.حم دیمنو که د اسیال

بگه نگام به پشت سرش قفل  یزیچ هیتا اومد  اسی.الرفتیگرفت.حسامم نبود.حوصلم کم کم داشت سر م

.از ترس دنیکر به لرز روع.دست و پام شدیبه وح دی..خط نگاهمو گرفت و رسفشیشد.اومد..خودش بود..خود کث

..جفتشون زل زده بودن به دشید دمینه..از خشم.ازنفرت.ضربان قلبم رفت روهزار.دستام مشت شده بود..حم

 ؟یدستمو گرفت:آرام خوب اسیمن.ال
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لحظه چشم تو چشم  هیکردم که بلند نشم برم دهنشو آسفالت کنم. ی.خوب نبودم.فقط داشتم خودمو کنترل منه

عوض شده بودم..فک کنم نشناخت.چون نگاهشو  یلینه..خ ایشناخت  یدونم منو م ینم دیجد افهی.با اون قمیشد

 یبه رخ م دشویورز کلیه هبود ک دهیپوش دیجذب سف راهنیپ هیشناختم نقشه داشتم. یازم گرفت.اگه م

 دخترا دورشو گرفته بودن. شتریبود.ب دهیهم پوش ی.شلوار جذب مشکدیکش

 .یرو خراب کن یهمه چ نمیارام...نب ی:هودیحم

 شونمت. یم اهی:کثافت حال بهم زن .به خاک سدمیحرص غر با

 .اروم باش...سی:هاسیال

 دستم به خونش آلوده نشه.. نی...دعا کناسیتونم ال ینم_

 ..پس خودتو کنترل کن...یباهاش رو به رو بش دی:تو بادیحم

 باشه. نجایاالن ا دینفس بکشه؟با دیبا یکثافت نیچرا همچ اخهدیحم_

 ؟یخواست ینم نوی:مگه همدیحم

 ...نمیکه ذره ذره جون دادنشو بب نهیخوام ا یکه م یزیتنها چ_

 .یتوجهشو جلب کن یامشب بتون نیهم دی..بلند شو.باینیب ی:مدیحم

 بودم... دهیچون و چرا بلند شدم..چون از قلب نقشه هامو کش بدون

 :کجااسیال

 نباشه.. تی:تو کاردیحم

از جلوش  رد شدم.قشنگ نگاهشو رو  یمبل نشسته بود.. عمدا رفتم و با لوند هیکردم...رو  داشینامحسوس پ یلیخ

گوشه..واسه جلب توجه الزم بود..نگاش کردم.تمام حواسش  هی سادمیبرداشتم و وا کیپ هی..نهیخودم حس کردم..ا

 به من بود ..

داره  دمینگذشته بود که بلند شد.د شتریب قهیتفاوت باشم.واسه جلب توجه الزم بود.چند د یکردم بهشون ب یسع

دستشو کرد تو  هی.ستادیزدم.اومد جلوم ا یلب م گهیاز مشروبو خوردم.مثل زهر مار بود.عمرا اگه د کمیسمتم. ادیم
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کردم که تف نکنم تو  یخودمو کنترل م اشتمخمار زل زد  بهش.به زور د ی.سرمو بلند کردم و با چشابشیج

 صورتش.

 نداشت.. یلبخند دختر کش زد که رو من اثر هی

 سالم عرض شد مادمازل..._

 ناز به صدام اضافه کردم:سالم کمی

 رو دارم بایبا کدوم فرشته ز ییافتخار آشنا_

 سرمو اوردم باال که موهام رو هوا پخش شه. یجور هی..زیگذاشتم رو م وانویل

 آرامم..._

 دیرس یبه نظر م نجوریکنم نشناخته بود..ا فک

 ..زمی...خوشبختم عزدمیوح_

کردم..به زور بهش دست  یساتور داشتم و تک تک انگشتاشو قطع م هیاورد جلو.دوست داشتم اون لحظه  دستشو

 عقب. دمیو کشدستم عیدادم و سر

برداشت و  کیپ هینشه.. عیکرد.رومو برگردوندم تا ضا یبود و نگامون م سادهیبا فاصله ازمون وا کمی.دمید انویک

 تعارف کرد

 نه..ممنون.._

 چرا؟؟_

 خورم.. ینم ادیز_

 ...یباشه..هرجور راحت_

 

 ودو_شصت_پارت#
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 موهاش.که مثال دل منو ببره یال دی..دست کشدیکه زل زده بود به چشام سر کش همونجور

 زم؟یچند سالته عز_

_۲۲ 

 خوره.. یبهت م شتریجدا؟؟ب_

 حق داشت اشتباه کنه شیاون ارا با

 گنیهمه م_

 )ارواح عمم(

 ..دمیکه د یدختر نیبهتره بگم خوشگل تر دی.شایخوشگل یلیخ_

 .ممکن بود کارو خراب کنه نیکنم..و هم یزور لبخند زدم.اصال بلد نبودم دلبر به

 ؟؟ید یدور رقصو به من م هیافتخار_

 دو بار اره

 .دیدارم از سر شب.ببخش جهیسرگ کمی_

 زم؟یچرا عز یوا یا_

 زودم پسر خاله شد..حال بهم زن چه

 سیحالم خوب ن ادیدونم..ز ینم_

 ؟یببرمت باال استراحت کن یخوا یم_

 مونده با تو برم  نمیهم

 نه .._
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 جوابشو دادم یجد یلیخ اریاخت یب

 اوه._

 دیخند

 ؟یحاال چرا خشونت .باشه..با خانوادت اومد_

 یتا سنگکوب کن یانقدر بخور دوارمیپر کرد.ام گهید کیپ هی

 نه...با برادرم_

 ..دمشیجدا...چرا ند_

 اون طرف نشسته..._

 از خودت بگو.. زمیاها..خب عز_

 بگم یچ_

 یدوست دار یهرچ_

 .میکن یم یزندگ نجایا دمیخوندم.خانوادم کانادان.منوحم وتریسالمه..کامپ۲۲آرامم..آرام ستوده.._

 تنها ای نیکن یم یباهم زندگ_

 با هم..._

 ....نطوریکه ا_

 ..دیبا اخم سر رس انیبگه همون موقع ک یزیسکوت کرد.اومد چ کمی

 زنه... یجان.مهرداد صدات م دیوح_

 رم حاال... یکرد:م نگام

 ..هیکارش ضرور_
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 که.. کنمیبابا فرار نم یا_

 یعوض زیتو ذاتت..ه تف

 کارتون دارن.. یچ دینیکنم..بب یمن فرار نم_

 ندزدنت. امیدونم تا من م یم دی..البته بعنیشما بگ ی:چشم مادمازل..هرچدیخند

کردم لبخند  یو سع دمیدستمو کش عی.سراوردمی.اگه راه داشت همونجا تو صورتش باال مدیاورد باال و بوس دستمو

 زهرخند بود. هیشب شتریبزنم..اما ب

 بود که بره رو مخم.. انینوبت ک حاال

 ..دی..کارتون دارم..فقط خود تو حمنینر ییکه تموم شدجا ی:مهمونانیک

 کار..؟ یچ_

 ...یفهم یم

نحسش نگاه  ختیواسم زجر آور بود.به زور به ر دینداد بهم..اصال اعصاب نداشتم.واقعا تحمل وح ری...باز خوبه گرفت

 کردم... یم

 موقع اعالم کردن همون

 تو باغ..وقت شامه... نیاریب فی...تشرونیخانوما آقا_

 ..بازم فحشمو دادماسهیال دمیاز مچ دستمو محکم گرفت.خواستم فحش بدم د یکی هوی

 ..دستم شکست..یچته وحش یهو_

 شد؟ رفهمی..شیخور یاز کنارم جم نم_

 نه نشد..ول کن دستو بابا.._

 یعوض زیه کهی..مرتیرفت یامشب باکارات رو مغزم اسک ینکن..به اندازه کاف وونمیکنم...ارام د ینم_

 باشه ولم کن.._
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 یش بیباز غ نمینب_

 منوگاو کن ایخدا یواا_

 گاو.. فیح_

 دویحم عیتو باغ..سر میبگه..رفت یزیاخش در اومد.اما چون دورش شلوغ بود نتونست چ یتو پاش..صدا دمیکوب

 ..ششیپ میو رفت میافتی

 .زادیمرغ تا جون ادم ری.از شیکرد یم دایپ زیرو م یهم بگ یسرتا اون سر باغ..هرچ نیبودن از ا دهیچ زیم هی

بشقاب پر از انواع غذا گرفت  هی اسی.الفتادیرنگارنگ دهنت آب م یاون همه غذا دنیبا د یگرسنه هم نبود اگه

 جلوم

 مگه گاوم؟؟_

 بخرم یکیه تولدت دم واس ینه؟؟قول م یبه گاو دار یادیعالقه ز_

 کار.. یخوام چ یاالن کنارمه..دو تا م شیکی_

 فیح_

 ؟یچ_

 وگرنه.. ادیدلم نم_

 وگرنه؟_

 دستم خشک شد.. رینخور منو...بگ یچیه_

 وستیرفت.حسامم بهمون پ یو م داشتیخواست برم یم یهرچ یبود هرک سیازش گرفتم..چون سلف سرو بشقابو

 به به ..اقا حسام..چه عجب..چشممون به جمالتون روشن شد_

 از عزا در آوردم یدل هی..یجات خال_

 پرو_
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 شنیم زونیاز سر و کولم او انیبهشون دارم؟خودشون م یاخه مگه من کار_

 نیا فتهیهمتون خود ش ادیبدتر..خوشم م یکیاز  یکی_

 نیکوفت کن نیگوشه بتمرگ هی نیبر نیبردار نیخوا یم یآبرومون رفت..هرچ گهی:خفه ددیحم

 حرف زدنت.. نی:اشتهام کور شد کال با ااسیال

 که هست... نهی:همدیحم

دونم چرا  یبه هم.نم میبود.دستش رو دستم موند..زل زد انی.کیکیکردم..اومدم نوشابه بردارم دستم خورد به  یپوف

 اسیبرداره رفت.ال یزیچ نکهی.بدون ادیکش به خودش اومد و دستشو عتریتونستم ازش چشم بردارم..اون سر ینم

 ی..داشتم مثل بچه ادم کوفت ممینشست زیم هی ورد میو رفت می.غذامونو برداشتدیزد و ند یداشت با حسام حرف م

 .. زیکور شد.قاشقو انداختم رو م هویخورد.اشتهام  یمنو م زشیه ی.داشت با اون چشادمید دویکردم که وح

 ..گهیشد؟؟غذاتوبخور د ی:چاسیال

 شدم.. ریخورم..س ینم_

 ضرب گرفتم.. نیپام رو زم با

 که.. یبود ؟؟خوبیختیبهم ر هوی:چرا حسام

باغ  نیبندازم دور گردنش و تو کل ا ریزنج هیهمه تمام لباساشو جر بدم..بعدم  یخواد بلند شم..جلو یاالن دلم م_

 بچرخونم...

 :خشم پشه...حسام

 دردش گرفت یلیرو پاش...خ دمیکوب زیم ریز از

 ..درد داشتشعوری...گوسفند..بیاقی_

 ..ـیاعصاب ندارم زر اضافه نزن یوقت یحقته...تا تو باش_

ساعت  میومهرداد طبقه باال و حدود ن انیکه اومد رفتن با ک دمیداخل..وح میخوردم و رفت گهید کمی اسیزور ال به

 بعد برگشتن..
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 گذشته بود که مهمونا کم کم قصد رفتن کردن..۱۲..ساعت از نمشیکردم که تا وقت رفتن نب میقا خودمو

 داد.. یتقاص پس م یبدجور دیبا دیکه قرار بود انجام بدم..وح ییتمرکزم رو افکارم بود...رو کارا تمام

 

 وسه_شصت_پارت#

 

 مونه. ینم ادشیه معلومه منو ک ادهیدورش دختر ز نقدریبود که چطور منو نشناخت..البته ا بیعج واسم

خودشه..بازم مجبور شدم تظاهر کنم.چون تنها نشسته  دمی.از کفشاش فهمسادیجلوم وا یکیحال خودم بودم که  تو

 رو به روم نشست... یبودم رو صندل

 ...شتیپ امی..باالخره موفق شدم بشیآخ_

 ندادم جواب

 بدم شنهادیپ هیخواستم بهت  یبرم...فقط....م دیهرچند االنم با_

 زدم حدس

 ..دییبفرما_

 خواستم که ی.می...بدجور به دلم نشستیامشب دلمو برد نیهم_

 دمی...نشندی:ببخشاسیال

 کرده بود یسمتش...بدجور قاط میبرگشت جفتمون

 :شما؟؟دیوح

 ..شونیام...ا_

 :نامزدشم..اسیال
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 .ختیبرنامه هاموبهم ر یحرفش همه  نینه..با ا یوااا

 که.. ی.آرام جان بهم نگفته بودنطوری:که ادیوح

 س؟ی:آرام جان؟؟به نظرت آرام خانوم بهتر ناسیال

 که.. می:باشه...دعوا نداردیوح

 منتیدور و برش نب گهی...لطفا دمی:اتفاقا داراسیال

 اسی:الدمیغر

 یسر کن یا وونهیادم د نیبا همچ دیتو که با فیبلند شد و گفت:ح دیوح

 :خفه شو کثافتاسیال

و  انیو ک دیخوردن...باالخره حم یزدن هم م یشدن..همهمه سالنو برداشت..جفتشون هم م قهیهم دست به  با

 نبود... الممیخ نیتونستن جداشون کنن..منم که ع هیمهرداد وبق

 شونم.. ی..مادرتو به عزات میش یدور و برش آفتاب گهیبار د هی هی:فقط کافاسیال

 ..یکن یواق واق م ادی:هه..زدیوح

 من نذاشتم نباریخواست بره سمتش ا اسیال باز

 یادم ش یخوا یم ی....تو کاسیبس کن ال_

 سرتوئه ریخفه شو..همش ز یکیتو _

 کردن یکه مونده بودن فقط نگامون م ییاخر..مهموناهم اونا میکردم و زدم به س یقاط گهیشدم..د شوکه

دست وپاتون شل  نینیب یدختر م هی..تا نیبه حال خودتون بکن یفکر هی نیداره؟؟شما مردابر یمن به چه ربط_

 اقتیکدومتون ل چیدور...ه نینداز یآشغال م کهیت هیرو مثل  ی..قبلداشهیازاون بهتر پ یکی...فردا پس فردا شهیم

 ..نیندار

 .انیک ی..حتکردنیبا تعجب نگام م همه
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 کمیمرگش نبود.دلم خنک شد که حداقل  چیهم که ه یگور به گور دیشده بود.اون وح یگوشه لبش خون اسیال

 برداشتم و گذاشتک گوشه لبش.. زایاز م یکیدستمال از رو  هی..اسیال شیکتک خورد.رفتم پ

 کتکش زدم؟ یکرد فیحاال ک_

 توئه ریخفه شو..تقص یگفتیم یاالن داشت نیزدم:خوبه هم پوزخند

 سین شیحال یچیآدم تو اون لحظه ه_

 ..رمیگ یبه دل م متاسفم..من زود_

 ختی.شرمنده جشنتم بهم رمیجان ما بر انیوقته ک ریبسه....د گهی:باشه ددبلندگفتیحم

 کارمون داره میگفت ما دوتا بمون انیو در گوشش گفتم:ک دیحم شی.رفتم پمیمنتظر نگام کرد.گفته بود بمون انیک

 کار؟ ی:چدیحم

 دونم نگفت ینم_

 فقط منو تو؟؟_

 آره.._

 اون دوتا رو دست به سرکن یجور هیباشه برو _

 نداره..خودت برو. یبه من ربط_

 کل شق زبون نفهم_

 دست پرورده خودتم._

 شونیباالخره راض یکنه ول یاعتراض م یمعلوم بود ه اسیباهاشون حرف زد..ال کمی..اسیحسام و ال شیرفت پ دیحم

کردن...نگاهش به من  یم یپاچه خوار ششیپ ومدنیپشت سر هم م یرو مبل نشسته بودو ه دمیکرد که برن.وح

فرستاد رفت...خدا رو شکر از  دویوح ردادمرفتن...مه یو حسام بدون خداحافظ اسینکردم..ال یبود..منم اصال توجه

 هم که مونده بودن باالخره دل کندن . ییشرشون خالص شدم.اونا
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 کردن شدن. زیرا مشغول تمزور بفرستنشون برن.خدمتکا دبهیشب با کی..ساعت میقد یمهمونا مهمونم

 ..ادیاالن م انمیطبقه باال..اتاق سرم دست چپ..ک نیببر فیو گفت:شما تشر شمونیاومد پ مهرداد

 کارمون داره؟ یچ نیدون ینم_

 به منم نگفته..._

 باشه..ممنون_ 

 باال. میرفت دیحم با

 ..دنیمبل نشست اما من شروع کردم به سرک ش نیرو اول دیبود واسه خودش.حم الیپا و هیکه گفت . یاتاق همون

 گفت بهت؟ یم یاالن..چ یبر یابرومونو م نیبش ای:بدیحم

اومد تر  اسیرفت.اما ال یم شیداشت خوب پ ی.همه چوونی..حزمیخواست خونشو بر ی..چرت و پرت...دلم میچیه_

 زد تو برنامه هام..

 بهش بدم یگوش مال هی دیمدت چشه..با هیتوله سک  نیفهمم ا یکرد..نم شیکار هی شهی...اونشو مسیمهم ن_

 ..عاشقهستیدست خودش ن_

 سمت کتابخونش رفتم

 حتما عاشق تو.._

 ...یدرست حدس زد_

 زد..... پوزخند

 ...نجای:چقد کتاب داره اگفتم

 ...نیبش ایبه تو چه..ب_

 خل.اومد دا انیاز کتابا رو برداشتم.در حال ورق زدنش بودم که در باز شدو ک یکی
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 نی..معطل شددیببخش_

 :نه اشکال نداره...دیحم

 نشستم. انیک ی..درست رو به رودیگذاشتم سر جاش و رفتم کنار حم کتابو

 

 وچهار_شصت_پارت#

 

 خونسرد بود.. یلی.خمیکرد یزده بود باال..منتظر نگاهش م ناشویدر آورده بود و آست کتشو

 رم سر اصل مطلب.........چند؟ ی..مستمیرفتن ن هی:اهل حاشانیک

 چند؟ ی:چند؟چدیحم

 :آرام...چند؟انیک

 داد... یلحظه رفتم تو شوک..کل بدنم قفل کرد..مغزم داشت ارور م هی

 ؟یگیم یشم چ ی:آرام چند؟متوجه نمدیحم

 بپردازم.... یخوام...و بخاطرش حاضرم هر چقدر که بگ ی:من آرام رو مانیک

 ؟یخر یواسه خونت جنس م یهمه راهو..مگه دار نیره ا یم یتر.. ک واشیاداش کرد:هه..د یاتصال مامیس هوی

 به من توجه نکرد اصال

 ینگفت دی:حمانیک

 ...شیبخر یخوا یکه م هی:مگه آرام فروشدیحم

 ..یکن یولش نم ایراحت نیدونم به ا یخوام ازت بخرمش..چون م یدارم...و م ازشیمن واسه کارم ن_

 ...ارام پاشو...میندار ی.ماجنس فروشیزن یاشتب م یبلند شد:نه اقا دار دیحم
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 چطوره؟؟ اردیلی:ده مانیک

 یکارو نم نیوقت ا چیدونستم ه ی...مانیبا تعجب زل زده بود به ک دیبلکه خودمم دهنم بسته شد...حم دیحم تنها

 راحت بود... المیدخیکنه واسه حم

 فروشمش ینم یچی..منتظر بودم بگه نه..بگه به هبرقرار شده بود ینیسکوت سنگ نمونیب

 ..؟؟سمی:بنوانیک

 تونست بگذره.... یاز پول نم دیشده...حم ریذهنش درگ یعنی نیکرد..ا یحالمو بد م نیکرده بود..و هم سکوت

 ته؟؟ی:سکوتت عالمت رضاانیک

 کردن...بلند شدم و داد زدم یداشتن سر من معامله م ی،جدیاخر..جد میزدم به س بدجور

من  ن؟مگهیکن یمنو معامله م نیخودم دار یرو به رو نین؟نشستیکش ی...شما خجالت نممیبا هم بر نیش ادهیبابا پ_

 ستم؟یادم ن

 از خودت یکیاز شمام.. یکی.بگو منم ستمین لهی..بگو من وس یفروش یبگو منو نم کهیمرت نیبه ا دیحم

 زدم غیزوش و جنگفت..محکم زدم به با یزیچ

 ...گهی..بگو دیلعنت ید چرا الل شد_

 ..خواستم بزنمش که محکم بازوهامو گرفتانیکردم سمت ک حمله

 ...یتونی...نم؟؟نعیبا پول بخر یتونیرو م یهمه چ یکن یولم کن آشغال..ولم کن فکر م_

 تا کارمون تموم شه... ینیداد زد:به نفعته که مثل بچه ادم بش اونم

 پرتم کرد رو مبل... بایسردش به کل تنم نفوذ کرد..تقر نگاه

 سم؟ی:بنوانیک

 یزندگ نیبه ا یدیام چیه گهیفروخت د یمنو م دمیاونا بودن..اگه حم دمی.تنها امدیالتماس وارمو دوختم به حم نگاه

 نداشتم یکوفت
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 .....سی:بنودیحم

منو  دمی....حمیچیرو سرم خراب شد...نه التماس کردم..نه داد زدم...نه فحش دادم..ه ایکردم کل دن احساس

 هزار تا حرف بود.. یایکه گو یفروخت..مثل بابام..نگاهش کردم..نگاه

 با پوزخند نشست و دسته چکشو در اورد انیک

 با آرام حرف بزنم.... قهیخوام چند د ی:مدیحم

 ندارم... یکس حرف چیمن باه یلحن ممکن گفتم:ول نیسرد تر با

 :آرامدیحم

 دیلرز یآوردم باال..بدجور م دستمو

 برو.. نجایزود تر از ا ینگو....فقط گورتو گم کن هرچ یچی..هسیه_

 زدم غیها ج وونهیسمتم...مثل د ومدیشد داشت م بلند

...همتون لنگه یو فروختمن رتمیغ یب ی..تو هم مثل اون بابانجایاز ا رونی..گمشو بایمن ن کیبرو عقب...نزد_

 ..همتون...نیهم

 ...یبهتره بر دی:حمانیک

 نیکاش از اول به ا یگرفت و رفت...با رفتنش جونمم با خودش برد..لعنت به من..ا انینگاه بهم کرد...چکو ازک هیدیحم

خواستم  ی..و نمددیمنو خر یدونستم واسه چ ینم یشد.حت یتموم م یکاش همونجا همه چ ی..اومدمینم یمهمون

 ...دیچرخیداشت دور سرم م ایواسم مهم نبود...دن یچیه گهیبدونم..د

 ...میبر دیبلند شو..با_

 ریاالن چند سال پ نیبگم..احساس کردم هم یزیکه چ دیجنب یدهنم نم یحرف داشتم اما حت یشدم بهش..کل رهیخ

 شدم..بلند شدم...جلو تر رفت گفت

 ...نییپا ایبرو لباساتو بپوش ب_
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در منتظر  ی.جلونیی.رفتم پادمینگفتم ..رفتم تو همون اتاق و به زور مانتو و ساقمو پوش یزیچ بازم

و چشامو  یدادم به صندل هی...در عقبو باز کردم و نشستم.سرمو تکماشیبود..جلوتررفت..منم دنبالش..نشست تو اپت

که از  ییدونستم..به جا یکه نم ییجا..حرکت کرد.به اوردمیخودم ن یکنه اما به رو یبستم.حس کردم داره نگام م

 دونستم...... ی..نمی..چه جوریاونجا شروع کنم.با ک دویجد یزندگ هیبه بعد قرار بود نیا

..چشامو وا سادیوا نیدونم چقدر گذشت که ماش یبه پا کنه.نم یبفهمه قراره چه الم شنگه ا اسیال ینبود وقت معلوم

 پارک کرد برگشت سمتم.. یخونه....وقت هی اطیبرد تو ح یم نویکردم..داشت ماش

 ؟یخواب_

 نه..._

 شو... ادهیپ_

 ...نیینگاش کنم رفتم پا نکهیا بدون

و مدرن و بزرگ بود..اما واسه من  کیش یلیخونه خ هیآرومم....دنبالش رفتم.. نقدریکه چرا ا بهیبود واسش عج معلوم

 نداشت... یفرق چیباجهنم ه

 استراحت کنم؟؟ کمیتونم  یکجام_

 ؟؟یینجایچرا االن ا یبدون یخواینم_

 ..سیواسم مهم ن_

 طبقه باال..اتاق اول..سمت راست...._

 

 وپنج_شصت_پارت#

 

 گارمویس فمی.نشستم رو تخت..از تو کیچیواسم مهم نبود...ه یچیه گهیکه گفته بود.د یرفتم تو همون اتاق میمستق

 ادمیکه پام به گروه بارکد باز شد... یاومد جلو چشم..از روز اول..تا روز مینخ روشن کردم....تموم زندگ هیدر اوردم و 
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دست و پا و ترسو  یاومد چقد ب ادمیرو روشن کردم... یاومد چقد التماس کردم که بابام منو نفروشه....نخ بعد

کارست..نخ  ی..چهی..چهیشناسم ک ینم یپسرم که حت هی ؟؟خونهیو با وقار..االن چ نیبودم...چقدر خانوم..چقدر مت

 به اونا ندارم.. ینید چیو فروش کنن؟من ه دیبذارم منو خر دی.از خودم بدم اومد...چرا بایبعد

 شم؟ میتسل یراحت نیبه ا دیشد با یهمه ادعام م نیکه ا ی..چرا منیبعد نخ

.اولش واسم مهم نبود..اما حس کردم صدا ..ادیگرفتم..ضعف کرده بودم..احساس کردم داره صدا م جهیسرگ

 زد یبه در و داد م دیکوب یاومده بود.داشت م اسیآشناس..رفتم تو بالکن..ال

 شه؟ینم تی...مگه تو ناموس حالکهیرو باز کن مرت یدر لعنت نیا_

 کرده... دایرو از کجا پ نجاینبود ا معلوم

 تو... امیم واریدرو باز کن وگرنه از د انی؟کییآرام کجا_

 زد...تک و توک مردم اومده بودن پشت پنجره هاشون.. یو داد م واریبه درو د دیکوب یم خودشو

 ..رونیب ایب یمرد ؟اگهیشد میچرا مثل موش قا_

 بود... دهی...هنوز منو نداطیدر اول رو باز کرد و رفت تو ح انیک

 دیشد داخلو د یبودو راحت م یو تور یفلز ی..در ورودسادیوا یفاصله از در اصل با

 ؟؟یخر یکه ادم م دهیرس ییکارت به جا ؟حاالی:باالخره از لونت در اومداسیال

 سادیوا نهیدست به س انیک

 ..سیزنم به پل یزودتر گورتو گم کن..وگرنه زنگ م یهرچ_

 دیوار خند وونهید اسیال

 ...زنگ بزن...رهیگیکه اول خودتو م ادیب سیس؟؟پلیپل_

 بکنم... دیکنم که نبا یم ی...وگرنه کاریر یم نجایو از ا یکن یجمع م لتویاالن بار و بند نی:همانیک

 ..یدرو باز کن یجرئت ندار ی..حتیستین شتریسوسک ترسوب هیکار؟؟تو  یچ_
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 شن..بلند گفتم یدارن خطر ناک م دمید

 .....اسیال_

 چهرش آروم شد... کمی دنمیکرد....با د دایو صدا رو پ برگشت

 حسابشو بذارم کف دستش؟؟ امیب یهمون موقع زنگ نزد ؟؟؟چرایارام مگه قرار نبود برگرد?زمیانم عزج_

 برو....من به خواست خودم اومدم... اسیال_

 به خودش اومد عیزده نگام کرد...اما سر بهت

 شم اره؟؟ الیخیکه من ب یبگ ینجوریکردن..گفتن ا دتیدونم...تهد یتو؟؟من که م یگیم یدار یچ_

 سخت بود اما بازم گفتم برام

زنن به  یترسم...حاال هم برو....مردم زنگ م ینم یمن از کس یدون ی......خودت خوب مستیدر کار ن ینه.....دروغ_

 ...سیپل

 زد: داد

 رم.... ینم جایمن ه ای میر یم نجایتو امشب با هم از ا امنویبزنن...به درک..._

 ...میشد یوقت باهم خوشبخت نم چیکرد..منو اون ه یمنو فراموش م دیبا اسیهجوم اورد به گلوم...ال بغض

 گردم.... یبر نم گهیبذاره...من د انمیاگه ک_

 ؟؟؟یلعنت یگیم یدار یچ_

 ..برویدیکه شن نیهم_

 دم.... یدادن نه؟؟چقدر بهت وعده داده..من دو برابرشو م تیمغز یشستشو_

 که هست خرابتر نکن... ینیبرو...کارو از ا_

 ...ینیب یمنو نم گهیاگه االن برم مطمئن باش د_
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 دیخودمو گرفتم نشد...اشک رو گونم غلت یتونستم..هرچقدرجلو ینم گهی..ددیلرز یم صداش

 برو..._

 رفت ادتیحرف اخرته؟؟ارام..حرفام چه زود _

..پس بهتره تموم شه لشویدل یدون یممکنه..خودتم خوب م ریغبرآورده شدنشون  یکه تو بهم زد ییحرفا اسیال_

 ...یهمه چ

 آرام.._

 خدافظ...._

 ...نییخواست خودمو از اونجا پرت کنم پا یشد...دلم م یو دستشو گذاشت رو قلبش...حالم داشت بدتر م دیگز لبشو

 ..؟؟گمشوی:جوابتو گرفتانیک

 توجه نکرد و گفت بهش

 ....امتیبه ق داریداشته باشه..د اقتتویل دوارمیرم...فقط ام ی....مستین یباشه..حرف یخوا یچون توم_

 خواست دادبزنم بگم نرو...غلط کردم برگرد..اما نگفتم...بازم الل شدم.... ی....دلم مرفت

برداشتم و  غویباز کردم...ت خویآب  ریمتحرک بودم..رفتم تو حموم ..ش یکنم...مثل مرده  یکار م یدارم چ دمینفهم

 دمیبترسم کش ایبلرزم  یذره ا نکهیبدون ا غوی...تدمیفهم ینم یچیبود اما اون لحظه ه خی خینشستم تو وان....آب 

خون کم کم همه جا رو گرفت...چشامو  یتو وان....سرخ دمیش...دراز کدیرو دستم....سوخت..اما به سوزش قلبم نرس

آب گنگ شد....هرکار کردم پلکام  ی...کم کم صدادنیکه چندهفتست نخواب ییبود...مثل ادما نیبستم...سرم سنگ

 .............دمینفهم یچیه گهیوانشدن...دست و پام شل شد و د

 

  شیوش_شصت_پارت#

 

 افتادم... امیبدبخت ادیفکر کردم باز  کمیواسم گنگ بود... یآفتاب چشامو وا کرد.همه چ دینور شد با
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 لعنت به من... یا_

بودم. پاهام  گهیاتاق د هیرفت. تو  یم جیبود...بلند شدم.سرم گ یچیه به دستم کردم.باند پنگا هیمردم . یکاش م یا

 روش بود... ادداشتی هی...رفتم سمت در..رفتمی.به زور راه مدیلرز یم

دو دستم.دستم  یفتیب یریحاضره.برو بخور نم زیصبحونه رو م نییطبقه پا یاما اگه شد یبلند نش گهید دوارمیام_

  انی..امضا..کامینزن تا ب یزیبه چ

 هیاز  غیشکست.در یتاک ساعت م کیت ی.سکوتو فقط صدانییکردم..رفتم پا زشیر زیحرص برگه رو کندم و ر با

خودمو  یاون همه غذا نتونستم جلو دنیبود.واقعا گرسنم بود و با د یموجود زنده.رفتم تو آشپزخونه..همه چ

بلند شدم و رفتم باال.از  عیهم دست نزدم.به من چه خودش گفت..سر یزیعقب..به چ دمیشدم کش ریس ی..وقترمیبگ

 ادیب نکهیقبل از ا دیموندم..با ینم نجای..من انییپا دمیشالم انداختم رو سرمو دو هی..رونیب دمیمانتو کش هیتو کمد 

 فرار کنم...

 بود  ادداشتیرو دره.. یزیچ هیباز  دمید دمیاولو باز کردم و رفتم سمت در دوم...تا رس در

..بچرخ باال ینظر من ریداره االن ز نی... درضمن کل خونه دوربیبر ییجا یتونی...نمرونیفکر فرارو از سرت بنداز ب_

 سرتو نگاه کن...

 بود... نیدر دورب یباال قای.دقبرگشتم

  انی..کامیمثل دختر خوب برگرد تو تا ب ؟حاالیدید_

 هیرفتم تو..برگشتن تو همون اتاق  یلگد به در زدم و وقت هی..با حرص یدبرنگر شاالیو مرض..ا انیو درد...ک انیک_

 هی.کاش مامانم زنده بود. کاش خواهرم بود...کاش زهیکنم. اما نذاشتم اشکام بر هیخواست گر یگوشه کز کردم.دلم م

 یسوخت.بازم بستمش..نم یم یلیخورده بود..خ هی. سه تا بخدمکس نبود...باند دستمو باز کر چیگاه داشتم..ه هیتک

 ادی...واریهمونجا نشستم و زل زدم به د ریگوشه گ یبودم..چند ساعت مثل افسرده ها هوشیدونستم چند وقت ب

 ییکذا یاون ماجراها ی...از وقتمیباهم بود مونیتو زندگ مینداشت یمشکل یدوستم..تاوقت نیتر کیافتادم..نزد ایمیک

مساعد نبود...دلم  طمیشه و کمکم کنه  اما من شرا کیخواست بهم نزد یلیخشروع شد منم کال از همه دور شدم..

..به زور خودمو نگه داشته بودم...همونجور تو فکر خاطراتم بودم...کم کردیذره شده بود.بغض داشت خفم م هیواسش 

 خواب رفتم...... واریکم چشام گرم شد و همونجا کنار د
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به خودم دادم و بلند شدم و  یبود..کش و قوس5:20شدم.ساعتو نگاه کردم داریب ومدیم نییکه از پا ییسر و صدا با

گاز  یکه پا ومدیبسته بود...اصال به اون همه جذبه نم شبندمیپ هی..کنهیم یداره آشپز انیک دمی.دنییرفتم پا

 ...یکن یخوره آشپز یو کالست نم پیگفتم:به ت شخندی...رفتم جلوتر...با نسهیوا

 اخم کرد عیلحظه اخمش وا شد و دوباره سر هی دنمیدسمتم...با برگشت

 سالم  کیعل_

 سالم میریگ_

 هنوز ؟ یزنده ا_

 ...کنهیمردم؟؟روحمه داره باهات معاشرت م ینیب ینه مگه نم_

 ؟یبهت گفته بامزه ا یک_

 بگه...نمک تو خونمه... یکس سین ازین_

 ادیاصال از لحن صحبتت خوشم نم_

 دراوردم...اصال رو مثل خودش گفتم : اداشو

  سیاصال مهم ن_

 ؟یاریادامو درم_

 ؟یدیعه..فهم_

 اهلل یال اله ال_

 اوه شرمنده حاج اقا..._

 دهیزبونت اخرش کار دستت م_

 تا االن داده بود خواستیاگه م_

 شد.... شیزبون نفهمم مشغول آشپز دید
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 زیتو آشپزخونه و نشستم پشت م رفتم

 ن ادامه داشت:ها همچنا کهیت

 چهارصده  صدیهم به زور س هیارزش داشته باشم د اردیلیم10 کردمیفکرشو نم چوقتیه_

 نگفت  یزیچ

 ؟ یدیمنو خر یحاال واسه چ_

 ...یستیو فروش نزن.. برده ن دیانقد حرف از خر_

 خبر ندارم .. ندگانیاز آ گهی.. ددیشدم...تو..بابام...حم یدسه به دست نم نقدریچرا اتفاقا هستم... اگه نبودم ا_

 ؟یزنیچرا انقدر زخم زبون م_

 دروغ گفتم مگه ؟_

 و اومد نشست روبه روم..  نکیپرت کرد تو س رویشد..کفگ یعصب

....بدبخت هفت تا پسر ریدر انتظارت بود؟نخ یخوب یزایچ یموند یاگه تو اون خراب شده م یفکر کرد_

 یدیرو بکنن که به ضررته..هه..د ی؟؟هرلحظه ممکنه کنترلشونو از دست بدن و کار یچ یعنی یفهم یاونجاس...م

 چه راحت ولت کرد؟؟ یزد یم نهیهمه سنگشو به س نیکا ا یدی؟حم

چه راحت گذاشت  یدی...دیکرد یواسش کاسب دتتیکه خر یبندم تا االن کم کم دوسه برابر اون پول یم شرط

خونه  یجلو یکه اونجور یخالفکارا...پاش برسه همون شازده ا یقط اون..همه رفت؟؟اون فقط پول براش مهمه..نه ف

..از همه جا رونده و اههیدلشون س همشونکه به نفعش باشه...اونا  گهید یکیدنبال  رهیالم شنگه به پا کرد م

 ...یانقدر راحت بهشون اعتماد کن دیموندن...نبا

 حرفاشو با داد گفت... منم صدامو انداختم تو سرم ی همه

همه مدت  نیکنن ا یبهم ثابت کردن...اگه قرار بود کار اقتشونویمدت ل نیحاال تو گوش کن..همون هفت تا پسر ا_

 کردن... یسره م هیدفاع بودم کارو  یدست و پا ب یدختر ب هیخواستن همون اول که  یکردن..اگه م یصبر نم
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گرگ  یزمونه  نی... مرد بودنو تو اسمیخودم وا یبتون رو پا یداد چه جور ادیکرد...اما بهم  ینامرد دمی..حمدرسته

 داد... ادیصفت بهم 

 

 وهفت _شصت_پارت#

 

 و عفتمو حفظ کنم  یمدت پاک نیو تونستم ا_

 ؟یاز کجا باور کنم پاک_

از چشم خودمم  یچیز چش اون که هبه جوش اومد...بلند شدم و رفتم محکم خوابوندم تو گوشش..برق ا خونم

 ..کردی...دستم گز گز مدیپر

 شد  یپنج سانتم نم دیبرداشت سمتم..مچ دستمو سفت گرفت...فاصلش باهام شا زیخ هویکال برگشت... صورتش

 یکنن...تا االن هر غلط دایکه جنازتم نتونن پ کنمیم یکار یدست روم بلند کن گهیبار د کی..فقط گهیبار د کیاگه _

 یادم ش دیهار مرد...با یتموم شد...اون دختر وحش یکرد یکه م

 نهینه..وضع هم ایدارم  یو روح یآرامش جسم نجامویا یکه ندونم واسه چ یو هفت جدو ابادت...تاوقت یهار خودت_

 اوردمیخودم ن ی..دردم گرفت اما به روزیداد...محکم خوردم به م هولم

 کرد... یم یپر قو زندگ یارامش انگار تا االن ال گهیم یجور هیلقمه اندازه دهنت بردار..._

 بود اونجا راحت بودم.. یهرچ_

 شد... یاضافه م اتیبه بدبخت یبدبخت هی یکه اونجا بود یروز هیهر  چارهیهه راحت؟ب_

 ؟ کنهیکمک م یخدا به کس یمحض رضا دیحم ی...فکر کردکننیولت نم ایراحت نیبه ا رنتیبگ االنم

 ؟؟ یکنیکمکم م یمثال تو االن دار_

 فکر کن  یهرجور دوست دار_
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تو باتالق فرو نرم؟؟االن ادما از هزار تومن  نیاز ا شتری؟که ب یکه کمکم کن یدیمنو خر یداد اردیلیباور کنم ؟ده م_

 کشن ... ی..واسه پول ادم مگذرنینم

 ...ستمیمن مثل اونا ن_

ندارم... االن  یهم واسه ادامه زندگ یدیام چی... هرونیمنو بکشه ب تونهینم یکس گهیمن تا گردن تو گل و باتالقم...د_

 ...بعد اون کارم تمومهرمیحق خون مادر و خواهرمو پس بگ خوامیفقط م

 نشون دادم و گفتم  دستمو

 کس نتونه نجاتم بده... چیکه ه زنمیم یچور گهیدفعه د_

 شهینم یچیدست خودته ؟تا خدا نخواد ه یکرد یفکر کرد_

کشم؟پس  یم یچ نهیبینم نه؟مگهیبی؟ مگه منو نم ستی؟چرا ن قایکجاس دق یزنیکه دم ازش م ییخدا نیخدا؟؟ا_

ازم  ییمن با حجاب نبودم ؟مگه خوب نبودم ؟خطا خوندم؟مگهیبرد ؟مگه من نماز نم ادی؟چرامنو از  کنهینم یچرا کار

خدا  یبود..ول دهیند یکار موم رو کس هیفتاد...یعقب نمرکعت نمازم  هیباهام قهر کرد؟؟ هویسر زده بود ؟چرا 

 کدومو چی...هدیند

 ..هوا واسم خفه بود...دنبالم اومد..رونیب رفتم

 دوست داره... یلیحرفو نزن...اتفاقا خ نیا_

 ...چون دوسم نداره زنمیچرا م_

 ...کنهیدوسشون داشته باشه رو امتحانشون م یلیکه خ ییخدا بنده ها_

 ... شروع کردم به داد زدناطیتو ح رفتم

جونمو  ایتونم...کم اوردم.. من نتونستم امتحانتو خوب پاس کنم.. ی؟نم یشنوی..صدامو مگهیتونم د ینم ایخدا_

 تمومش کن... ای...ریبگ

 خواست آروم باشم  یداد و ازم م یبازوهامو گرفته بود و تکونم م انی...ککردمیم هیو گر زدمیم غیج

 بس کن.. شهی..تموم مدرسا...آروم باش_
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منبع ارامش  هی..فقط هی..چهیبعد منم سفت بغلش کردم..واسم مهم نبود ک کمیتو بغلش..   دیکش منو

رو  دیمهم نبود.. به هق هق افتاده بودم. دست کش یچیشدم...ه سی...بارون گرفت...مهم نبود که خخواستمیم

  کردمیبعد آروم شدم...اما هنوز هق هق م قهی...چند دقکردیموهام...آروم نوازشم م

 ...یفروشی...میمنو...م گهیتو هم...چن...چند  رو...روز د_

 کارو نکنم... نیا دمیمنم قول م یباش یدختر خوب یاگه قول بد_

 یشد سی...خادیبارون م_

 سیمهم ن_

 اومد بهم گفت درسا... ادمیکه گذشت  کمیواسه اونم مهم نبود... پس

 ...نگاش کردم و گفتم رونی...از بغلش اومدم بکردیموهامو نوازش م داشت همچنان

 درسا...درسته؟ یتو بهم گفت_

 گفتم؟ یبیعج زیاره چ_

 شب بود... یکیبه تار چشماش

 غذام سوخت... یگفت:وا هوی

 شده بود... یو خنده باهم قاط هیکارش خندم گرفت...حاال گر نیتو...از ا دیشد و دو بلند

 اومد نشست  یی...غذاشو که چک کرد با دوتا چاخواستمیم گاری...سکردیتو..رو مبل نشستم...سرم درد م رفتم

 ؟یدونیخب بگو...اسممو از کجا م_

 دمیشن دیاز حم_

 ...رهیم ادشیوقتا اسم خودشم  یبعض ؟اونیگیهه..چرا جک م_

 بود ادشیفعال که _

 ؟؟یازم دار یچه توقع نجا؟یا یچرا منو اورد_
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 خوام کمکت کنم... یتو فک کن دلم به حالت سوخته...م_

 ؟؟یسیپل_

 ... یخوردیآب خنک م یبودم االن گوشه زندون داشت سیمطمئن باش اگه پل_

 ...ادیبا عقل جور در نم یگیراس م_

 

 وهشت _شصت_پارت#

 

 نداشت.. یشد مثل برج زهر مار... کال تعادل روان دوباره

 نه ؟ یندار یتعادل روان_

 ور ؟؟چط_

 خوردت... شهیمن عسلم نم هیبد با  قهید هی یخوب قهید هی_

 سرد شد تییچا_

 خفه شو  یعنی نیا_

 یریگیخوب م_

 من هنور آرامم...پس حواست باشه  نیبب_

 درسا_

 آرام_

 درسا_

 ارام _
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 ؟؟یباش گهید یکی یچرا اصرار دار_

  ادیچون از خود منم بدم م_

 چرا_

 و دل نازکه...و شکننده فیدختر ضع هیچون درسا _

 نجامیمن چرا ا یحرفا.. نگفت نیا الیخیب

 گفتم که..._

 اون جواب من نبود _

 فک کن فرشته نجاتتم _

 لب گفتم : ریز

 تا نجات  یمثل فرشته مرگ شتریتو ب_

 ؟؟یگفت یزیچ_

 نه _

 خوبه _

 ؟ نمیبب دیرو با یاگه من نخوام فرشته نجات داشته باشم ک_

 ..بازداشتگاه..زندان..و در اخر طناب دار...سیپل_

 ره؟یکه خودتم پات گ ؟تویبد لیمنو تحو یخوایاونوقت تو م_

 واسه من مثل آب خوردنه_

 ....گهیم طونهیش_
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از  یخبر گهی...اول.. دیخط بکش دیرو با زایچ یلیبه بعد دور خ نیکنه...گوشاتو خوب وا کن.. از ا یغلط م طونهیش_

 ...دوم..سیو دود و دم ن گاریس

 ...یریبگم واسم بگ خواستمیاالن م نی...هم تونمینم گاریاول استپ کن... من بدوم س نی...همیهو یهو یهو_

 ...یترک کن دیبا_

 ...کنمیسنگکوب م هویتونم نکشم  یدزم باالس نم_

خانم متشخص  هیلحنت مثل  دی...بامیحرف زدن ندار یکنم..دو..الت و لوت یم شیکار  هیهوووف...حاال _

...فقط جز لی..مگر درصورت دفاع از خودت...چهار ..هک تعطیرو ندار یاحدالناس چیحق دعوا با ه گهیبشه...سه..د

 یا گهیمرد د چیمن نه ه ینه جلو گهیوجه...و آخر د چیو خالف که به ه یکه من ازت بخوام...پنج..دزد ییوقتا

 ...یگرد ینم ینجوریا

 ...گشتمیم یگشاد تنم بود و شلوار ستش... خبر نداشت تا االن چه جور شرتیت هیدم انداختم..نگاه ب خو هی

 جا افتاد یچ هی_

 یچ_

 ی...صداتم نامحرم نمنییپا یندازیسرتو م یهم باهام حرف بزن یسرت خواست ینداز یچادر م هی یریم_

 ذارم... ی...رو زبونتم قاشق داغ مزنمیاز ته م ساتویشنوه...وگرنه گ

 بخنده  خوادیبود دلش م معلوم

  نیافر_

دوباره درستش  ستمیجون کندم اسکل ن یلحنم کل نی..دوما..واسه اکنمیترک نم گارویتر... اوال من س واشیداداش _

اگه ولش  رهیم ادمیکه شاخ بزنم..چهارما..هکم  ستمیدعوا کنم..گاوم ن یالک یکنم...سوما...من مرض ندارم با کس

 هوا... نیکنم تو ا چیپ یشب خودمو گون اصبح ت تونمیکن... من نم شینجما...شما چشاتو دروکنم...پ

 که دارم برات ییداد...از اونا لمیلبخند ژکوند تحو هی

  ستیدست خودت ن یچیه یینجایا یتا وقت_
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 هست..خوبم هست_

 ...یکنیلباساتو عوض م یریاالن م نیامتحانش ضرر نداره...هم_

 ...رمینوچ..نم_

 برو لباساتو عوض کن  گمیو آرم گفت:بهت م لکسیر

 رمینم_

 یریم_

 نع_

 که نه ؟_

 بار ابرو باال انداختم...بلند شد مچ دستمو سفت گرفت  چند

 بهی...عیدست به نامحرم بزن دهیاوا..برادر از شما بع_

 یدر آوردم ب یباز یوحش یگرفت که نخنده...همونجور منو کشوند و برد باال...هرچ یخودشو م یداشت جلو بدجور

 بود... دهیفا

 ؟؟یدیکه بهم دستور م یکارم یولم کن... تو چ_

...اگه نه خودم دست به چیکه ه یشمارم... اگه بلند شد یو گفت:تا سه م سادیوا نهیکرد تو اتاق...دست به س پرتم

 .....دو.......کی....شمیکار م

 ارم؟یخبرم لباس از کجا ب_

 ون دادتک تیرضا یاز رو یسر

 ...یعوض کرده باش دی..باامیم گهید قهیهست...پنج د یبخوا یتو کمدا هرچ_

 که بست داد زدم  درو

 زنت....... چارهیب_
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 ونه _شصت_پارت#

 

رو تحمل کنم؟؟؟ از  نایا ی... با غر و فحش رفتم سراغ کمد..همشون گله گشاد بودن..آخه من چه جوردیشن مطمئنم

عادت  یول ومدیبهم م یلی... انگار واسه خودم دوخته بودن..خدمیدامن دراوردم و پوش هیبلند و  راهنیپ هیالشون 

 نداشتم..در زد 

 تو ایب_

 حرکت فقط نگام کرد... یب قهیداخل...چند د اومد

 بهم؟؟مورد پسند واقع شدم؟؟ یمثل مجسمه ابوالهول زل زد ه؟؟چرایچ_

 ..نییپا ایبکش سرت ب یچ هیهنوز نه.. _

رنگ لباسم انداختم رو سرم...بابا جنگه  ریشال حر هیپرت کردم سمت در... به زور  موییا حرص دمپارفت ب یوقت

نبود.. و  یفعال راه ی.. ولرونیاز اونجا برم ب خواستیدلم م یلی..خنییهم پام کردم و رفتم پا یال انگشت ییمگه... دمپا

 مات و مبهوت زل زد بهم  دنمید...رفتم جلوش...باز با دید یم ونیزی... داشت تلوومدمیباهاش کنار م دیبا

 تو هپروت باز ؟؟ ی؟؟رفتیحاج هیهاچ_

 کرد  اخم

 .. نمیب یم ونیزیبرو کنار دارم تلو_

 یسیپل ییجنا لمیف هیرفتم ... نشستم رو مبل ... داشت  یو راه م نیرو زم دمیکوبیاز حرص محکم پاهامو م عمدا

 خاموش شد... ونیزیتلو   هویحساسش که  یبود به جا دهیشده بودم... رس لمیداد... محو ف ینشون م

 کردم... یعه...داشتم نگاه م_

 پاشو وقت شامه..._

 کردم  یداشتم نگاه م گمیبه من چه م_
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 که... یومدیوقت شامه..بلند شو..خونه خاله ن گمیمنم م_

 منو گاو کن  ایخدا_

 ...نیآم یاله_

 تو آشپزخونه... رفت

 اروی نیا یکرد یم میبنده هات تقس نیاخالق رو ب یداشت یخدا وقت یبود...ا یمن اگه شانس داشتم اسمم شمس_

 کجا بود 

 گفت  کارمیب دید ی... وقتدیچیم زویداشت م ششیانقدر غر نزن...رفتم پ ایاز تو آشپزخونه اومد:پاشو ب صداش

 کمک  ای؟؟بیسادیچرا اونجا وا_

 هوف _

از اون غذا  دمیخوش رنگ و بو بود... خواستم نخورم اما د یلی...زرشک پلو درست کرده بود...خمیدیچ زویم باهم

 تو  ختمیهم بود ر ی... هرچدمیکش ری...چهارتا کفگزینمشه گذشت... نشستم پشت م

 ..ی...ساالد...ماست...همه چی..ترشبشقابم

 دخترم آروم...باور کن همش مال خودته..._

 ترسم بهم نرسه... ی... میخور یم یلی...حتما خینشد یابونیغول ب یتو که الک_

 تو خودت؟؟ یرو جا کن نایا یتون یذره جثه م هی نیبا ا ی...خودت چستمی...من غول نیتو فنچ_

 .. نخواستم اصال همشو خودت بخور...میکوفت کن یزیچ هیبابا اگه گذاشت  یهل دادم و گفتم:ا بشقابو

 ...غذاتو بخور...میندار یکش ناز نجایباشه بابا... ما ا_

 خورم  ینم_

 دوبار تکرار کنم... زویچ هی ادیبدم م_
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و اوش بشقابو گذاشتم جلوم و مشغول خوردن شدم..در عرض  شی... حوصله کل کل نداشتم.. با اهیجد یلیخ دمید

 شد.. یحالم داشت بد م گهیهمه رو تموم کردم ..ناهار نخورده بودم گشنم بود... د قهیپنج د

 ... گشنم بودا..شیاخ_

 پس معلومه دستپختم خوبه.._

 ...نییخوره... به زور فرستادمش پا یم یادم گرسنه سنگم بزار یکنه ...جلو فیتعر یک ینکن فیتو از خودت تعر_

 اره..از ملچ ملوچ کردنت معلوم بود..._

 شدم برم...گفت  بلند

 کنم شما زحمت نکش... یدستم درد نکنه...ظرفارم خودم جمع م_

 ...اریب مییدو تا چا یقربون دستت اومد_

 ...نهیکه... سنگ پا قزو ستیرو ن_

 ..حاال جورشم بکشه...نجایکه هست...به زور اوردتم ا نهیپرو بودم... هم یلیخ واقعا

 نیکه ا دیرس یم انیبه ک یفهمم اخه چرا...چ یرو مبل..رفتم تو فکر بچها..دلم واسشون تنگ شده بود... نم نشستم

 همه پول بابتم داد؟؟نکنه بخواد...

از  یاومد..خستگ ییچا ینیس هیاونو... تو فکر راه فرار بودم که با  ایکشتم  یخودمو م ایافتاد  یاتفاق م نیاگه ا نه

 تو سکوت نشست ...بعد گفت  کمی.....دیبار یچهرش م

مرخصش  یول ومدیخانومه م هی شیخونه با توئه..تا چند روز پ یازفردا کارا_

 کردم...صبحونه..ناهار..شام..نظافت..شست و شو با خودته...

 مونده تعارف نکن... یزیفکر کن...اگه چ کمی_

 .. فعال حضور ذهن ندارم...گمیاومد م ادمی یزیاگه چ_

 ..گهید یبکن مویدفعه بگو اوردم کلفت هی_
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 ...یکاراشم انجام بد دی...پس بایکن یم یزندگ نجایا ی.. دارسین یاسمش کلفت نیا_

خواد برم زندان...تو  یتو..اصال دلم م یخوا یاز جونم م یخوام آدم شم...چ یبمونم...اصال نم نجایخوام ا یبابا من نم_

 ؟یگیم یچ

 دست منه... ارتی...اختدمتیفعال که خر_

 ...یمحروم کن یآدمو از آزاد هی یحاضر ی... چه جوریهست یک گهیبابا تو د_

 بهتره... یلیاز اونجا خ نجایباش ا ؟مطمئنیآزاد بود یبود دیحم شیپ یمثال وقت_

 ؟یا کارهیاصال خودت چ_

 به خودم مربوطه.._

 کنم باهات به منم مربوطه... یم یخونه زندگ نیکه من تو ا ییاز اونجا_

 ...سیکس مربوط ن چیمن به ه ی..کاراستین_

 یاریکلفت ب هی ادیدلت نم رهی..برو بابا... پولتم از پارو باال میهست یحاال انگار ک_

 ندارم یازین گهیهست د یکی یوقت_

 ... ستمیمن کلفت ن یاالن گفت نیپس.. هم یهم دار یریوا... خوددرگ_

صبحونم اماده باشه ...شب  دی...قبلش با رمیگفت :من هر روز ساعت هشت م زویرو گذاشت رو م شییچا استکان

 ...ریبخ

 ..ینیبه جونت.. تا صبح کابوس بب فتهی..بختک بیتا صبح خواب نر شاهللیا_

 

 هفتاد_پارت#

 ادیبارون نم اهیگربه س یبه دعا_

 شد بلند
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 هیتو حلق  زهیر یزبونو م یپول ب اردیلیم۱۰ ینباشه...اخه کدوم ادم عاقل یا گهید زیاصال از کجا معلوم هدفت چ_

 بنده رو سر به راه کنه... هیمفت خور که فقط 

 من.._

بده به  یخرجشون کن یچه جور یدون ینم نیادینه....اگه پوالت ز یگیم یندار یگم تعادل روان یاونوقت م_

 من....دست به خرجم خوبه..

 ...ریشب بخ_

 باال........ رفت

تو فکر بودم...اصال با عقلم جور کردم اما همش  نییشبکه ها رو باال پا کمیخوردم..استکانو رو شستم .. موییچا منم

 یا جهینت چیو فقط واسه کمک کردن بهم منو اورده باشه...اخرم به ه لیدل یشه ب یم ی...اخه چه جورومدیدر نم

خاموش کردم و رفتم تو  ونویزیعادت کرده بودم...تلو بچهاباشه به  یبه ضررم نبود اما هرچ نجایا ی..زندگدمینرس

دست  هیشدم...لباسامو به  الیخینه اما ب ایداره  نمیخواست..به سرم زده بود برم ازش بپرسم بب یم تاریاتاقم....دلم گ

زنگ  نخواستم به ارسال ی..ممیرسه...رفتم سراغ گوش یتاپ و شلوارک عوض کردم....احساس کردم داره بهم هوا م

 ...اوردمی...داشتم شاخ در مانی.ک.مهیشماره تو گوش هیفقط  دمیباهاشون حرف بزنم..اما د کمیبزنم...حد اقل 

 شدم و با توپ پر رفتم سراغش...محکم چند بار زدم به در...هراسون اومد دم در.... بلند

 شده؟؟؟ یچ_

 ؟؟یدون یرمز منو از کجا م ؟اصالیدست زد میبه گوش یتو به چه حق_

 شد: لکسیر باز

 به من مربوطه.. تیهمه چ_

 شه ها. یمدستم به خونت الوده  یجد یجد نیبب_

 رفت سمت لباسام...اخم کرد نگاهش

 ایب یدیبرو هروقت درست لباس پوش_
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 محکم بست...مشت زدم تو در و گفتم درو

 ...یرانینداره...اسکل ا یربط چیپوشم..به تو هم ه یهرجور دلم بخواد لباس م_

از کجا اورده بود؟واقعا مثل جن  مویکه گوش خودمم درد گرفتم..رمز گوش دمیکوب یرفتم تو اتاقم و درو جور منم

 شدم.................. یم وونهیخونه د نیبود..کم کم تو ا

شد که باز در زد.با  ی...دوباره داشت چشام گرم مومدین ییه؟؟صدایخواب ناز بودم که در زدن.خواب الود گفتم :ک تو

 گفت تیصبانبازم نگاش کردم..با ع مهین یچشا یغرغر بلند شدم و درو وا کردم.از ال

 آماده باشه؟ دی:مگه نگفتم صبحونم با

 که.... یخودت اماده کن یریم یاوو...باشه حاال نم_

 تکرار نشه... گهید_

 دم ی:قول نمدمیکش ازهیخم

 ؟؟یگفت یزیچ_

 اه...باشه...._

 باشه نه...چشم..من رفتم...فعال_

 ....یبرنگرد گهید یبر_

 خوابم نبرد... گهیروش بستم....رفتم تو تختم..اما د درو

 ..مگس مزاحمانیتو روحت ک یا_

همونجور ول کرده بود رفته بود.با حرص و  زوی...منییشدم ..دست و رومو شستم.موهامو شونه زدم و رفتم پا بلند

پر بود..اولش  ییلباسشو نیقرار دادنش اضافه ها رو جمع کردم.صبحونمو خوردم و ظرفا رو شستم.ماش تیمورد عنا

کردم تا  مشیروشن کردم و تنظ نویدن بهتره.ماشیو ول چرخ یکاریاز ب دمیهمه حرفاش شم.اما د الیخیخواستم ب

 یکیاتلق که واسه خودم. هی..همه اتاقا طبقه باال بود.هیبه چ یاصال چ نمیبب دمیکارشو بکن..منم رفتم تو خونه چرخ

 یزیچ یهم قفل بود.وقت یکیکتابخونه بود. هم یکیبود که روز اول اومدم توش. یاتاقم همون هیبود. انیهم واسه ک
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بستم به سرم و مشغول  یروسر هی.همه جا خاک نشسته بود.دلم هوس کار کرده بود...نییرفتم پا دیماسبهم ن

 تا کارا تموم شه.وسطاش به غلط کردن افتاده بودم.... دیشد..چهار ساعت طول کش سیشدم...دهنم سرو

 یکردم...به معنا یناهارم درست م دیبود..با کیشد...ساعت  یزد اما کمرم صاف نم یکه تموم شد خونه برق م کارا

 ...انیکلمه شده بودم کلفت اقا ک یواقع

اماده کردم و گذاشتم بپزه...تا غذا حاضر  لشویبذارم.وسا یگرفتم قورمه سبز میکه خودمم گشنم بود تصم ییاونجا از

اشت و مجبور شدم از حموم راهرو استفاده کنم....داشتم واسه خودم حموم ند دمیاتاق جد نیشد رفتم حموم..ا یم

 اومد انیک یکردم که صدا یم فیک

 ....زمیکرم بر کمیگرفتم  میشد؟در قفل بود...تصم داشیپ یک گهید نی؟ایدرسا؟زنده ا_

 درسا؟...درسا_

 زد... یزد و اسممو صدا م یندادم..تند تند در م جواب

 ؟؟ید یجواب نم ؟؟چرایکر ایمگه؟؟ یالل_

 زدینگران شد..همچنان در م صداش

 درو.. نیشکونمااا..باز کن ا یم ؟؟درویکرد یباز چه غلط_

 ره... یشکونه ابروم م یدرو م یجد یاالن جد دمید

 ؟؟یچته.چرا سر اورد_

 ؟؟ید یمرگ...چرا جواب نم_

 خواب بودم_

 منم عر عر..._

 ..یشک نکن که هست_

 ...رونیب یایتو که از اونجا م_
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 کیو_هفتاد_پارت#

 

افتاد  ادمیموندم و باالخره دل کندم... گهید کمیرفت  یحرفو بهم زده بود....وقت نیافتادم..افتادم..اونم ا اسیال ادی

 دمیپر ستین یمطمئن شدم کس ی..وقتدمیدورم...اول سرک کش دمیچی..زدم تو سر خودم..حوله رو پاوردمیلباس ن

بزنم..رفتم تو  یبود سکندر کیکرد به فرش و نزد ریگسمت اتاقم که پام  دمیدو یپا اومد..جور ی..صدارونیب

 در..محکم درو فشار دادم یاتاقم..خواستم درو ببندم که پاشو گذاشت ال

 کنم.. یبردار پاتو وگرنه لهش م_

 بازکن درو_

 پاتو بردار گمیکنم..م یباز نم_

 خر اره؟؟ یگیدارم..به من م یبر نم_

 ...یدت اعتراف کردبه من چه خو_

 و رفتم پشت در دمیکش غیدرو هل داد...ج هوی

 ای..تو نرونیبرو ب_

 ..یکش یم غیچرا ج یچته روان_

 سینفهم لباس تنم ن_

با  ییمویلباس ل هیگفتم.... راهیبهش بد و ب یرفتو درم بست...کل نمشیبب نکهیخنده...قبل از ا یکردم داره م احساس

 هم سر کردم.... ییموی....شال لدمیشلوار جذبم پوش هی..دمیروش پوش یسارافون مشک

..داشت دمشی...توآشپزخونه دفتهیب ابیآب از آس کمیصبر کردم بعد رفتم تا  یساعت مین هی..اما رونیبرم ب خواستم

 زد...زدم تو کمرش... یبه غذا ناخنک م

 :برگشت
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 ؟؟یچته وحش_

 دست به غذا نزن..._

 انداخت.... یکه عرب ن ییفرستمت جا یبشم م ی...عصبانیبهت لطف کردم تا االن سالم یلیخ_

..منم رفتم سراغ یشد...نشست رو صندل یزدم باز بحثمون م یم ی..اگه حرفهیندادم..چون معلوم بود جد جوابشو

نگاهم  رهیخ ری...خدمی...غذا هم کشدمیبا وسواس چ زوی...مدنیکرد...شروع کردم به کش یغذا..بوش آدمو مست م

 کرد..اعصابم خورد شد و گفتم یم

 ؟؟یدیخوشگل ند هیچ_

 ...دمیند یاقی..خوشگل دمید_

ها رو  سی...دزیرو م دمشیو محکم کوب نییکه دم دستم بود رو پرت کنم سمتش....اما اوردمش پا یوانیل خواستم

 ره یداره بدون تشکر م دمی...دمی...غذامونو تو سکوت خورددمیمنتظرش بشم کش نکهیگذاشتم سرسفره و بدون ا

 خسته نباشم..دستمم درد نکنه_

 ..اریهم ب ییبه اون در...دوتا چا نیا_

و رفتم نشستم...رو کاناپه خوابش  ختمیفقط واسه خودم ر یچا هیکرد..ظرفا رو جمع کردم.. ی..بزمجه تالفرونیب رفت

 برده بود....

 نوچ کرد و گفت:خاموش کن اونو.. هیو صداشو بردم باال.... نویزینشستم و تلو عمدا

 کنم یدارم نگاه م_

 ..کمش کن.یستیکر که ن_

 دم گفت یجواب نم دید

 دوبار تکرارکنم..... ادیالاله اهلل ..گفته بودم بدم م_
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 اخم کرده بود یشد..اما بدجور بلند

 هوا گفتم: یب

 .دیحم شیبرم پ دیمن با_

 

 ودو_هفتاد_پارت#

 

 سادیوا

 ..؟لیبه چه دل_

 دارم.... ششیوپول پ لهیوس یکل_

 دوباره... یخر یم یبخوا ی...هرچیندار یازیکدوم ن چیبه ه_

 با کدوم پول؟؟ دیببخش_

 کارا نداشته باش..اون پوال حرومه.. نیبا ا یتو کار_

 مادرم حالل تره البد... ریتو از ش یاها..اونوقت پوال_

 ؟؟یدون یاز کجا م_

 ؟یدون یازکجا م یگی..اونوقت می...شرکت خالف داری....توکارهکیکن یپول خرج م اردیلیم اردیلیم یهه..دار_

 ..ستمیبدم .اما من خالفکار ن حیواست توض نمیب ینم یلزوم نکهیباا_

 کرد؟؟ یفرق م هیکه قض شیشد؟؟تا چند وقت پ یچ_

 توبه کردم..._

 پورخندزدم
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 برو بخواب... یخسته ا یلی..فکر کنم خیگیباشه تو راس م_

 نشست سر جاش و گفت اومد

 شدم... مونیرم...پش ینم_

 بکش... نویبازم ا ایبکش.. نویا ای ایخدا_

 ؟؟؟یاورد ییچا هیچرا _

 ....زهیر یره م یخواست خودش م یهر ک_

 ....دمینفهم_

 ...یکن بفهم یسع_

 ...ارواسمیب ییپاشو برو چا_

 اباب یبه من چه...ا_

 دیکه نبا فتهیم ی..اونوقت اتفاقسیجلودارم ن یچیه گهیاگه کنترلمو از دست بدم د ی...من صبرم باالس...ولنیبب_

 ...فتهیب

 ؟؟یکن دیتهد یتو فقط بلد_

 ؟؟؟یامتحان کن یتونم بکنم..پس خوا یم شمینه...عمل_

 ....دسیفا یاصال بحث کردن با تو ب_

 شدم بلند

 بگو کم اوردم..._

 برو بابا_

 ختمیر یسر خال ییچا هی...ادیاداشودر اوردم و فحشش دادم تا حالم جا ب یتو آشپزخونه..تو راه کل رفتم

 فرصته واسه کسب اطالعات.. نیبهتر دمی...بردم گذاشتم جلوش..دینیتو س ختیواسش..نصفشم ر
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 رفت تو هم افشیق دیرو د ییچا

 ه؟؟یچ نیا_

 ..معموال...ییچا میگ یم یجوشوندن نی..ما به انیبدم....بب حیبذار واست توض ؟؟خبیدون ینم_

 ؟؟یزیمثل ادم بر یتون یعه کم چرتو پرت بگو..نم_

 حده... نیوسعم در هم گهینه د_

 کرد... ینگام م رهیخ رهیخ

به  یتو گلوم....انقدر سرفه کردم که جد وآبادم اومد جلو چشم..حت دیقلوپ ازش خوردم پر هیبرداشتم..تا  موییچا

 بزنه پشتم....حالم که خوب شد گفتم ادیخودش زحمت نداد ب

 ....یدار یشور یچه چشما_

 ....یریگ یاز همون دستم م یاز هر دست بد_

 گمیم_

 ؟؟یگیم یچ_

 ؟؟یدار یچه نسبت دیتو با وح_

 د؟؟؟یوح_

 ...ومدمیشد نم یکاش پاهام قلم م ی..ایی..همون شب کذاتیکه اون شب اومده بود تو مهمون یهمون عنتر_

 بود دیکه..فکر کنم بحث وح یتو بدتر از من_

 ..یگفت یاره م_

 باهم میندارم...قرارداد بست ینسبت_
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 وسه_هفتاد_پارت#

 

 ؟؟یچه قرارداد _

 به خودم مربوطه_

 ؟؟؟یچه باهاش اشنا شد_

 مهمه؟_

 پرسم.. یحتما هست که م_

 نفر هی قیاز طر_

 ؟؟یواسم بکن یکار هی یتون یم_

 ؟یچ_

 وا شه... نجایکن پاش به ا یکار هی_

 تاپ به ابروش داد و گفت هی

 ل؟؟یبه چه دل_

 ؟؟یدون یمنو نم یتو زندگ_

 نه..._

 کنم فیمجبورم واسش تعر دمید

 ؟؟یدار دنیداستان شن کمیحوصله _

 آره..._

 کردن..اما به طور خالصه....اخرشم گفتم فیکردم به تعر شروع
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 ندارم... یا گهیهدف د نیاالن موندم واسه انتقام....جز ا_

 ...یفتیبا اون در ب یتون یبابت خانوادت متاسفم..اما تو نم_

 چرااا؟؟؟_

 نداره....تو کار مواد و قاچاق دختره به اون ور اب واسه عربا.... یکه دوم هیشارالتان هی دیوح_

 شد.... یم شتریبه لحظه نفرتم بهش ب لحظه

 خودش استفادشو ازشون برد نکهیه بعد از االبت_

 ادامه نده... گهید_

 بود نیزم یادم رو نیتر فینظرم کث به

 کردم... یمشت هفت خط چاقو کش زندگ هی نیرسه....من خودم ب یاون دستش به من نم یول_

 چشش تو رو گرفته... یدون یرسه...و .....خودتم م یکه بخواد م یاون به هرچ_

 جوابو بشنوم... نیهمه مدت صبر نکردم که ا نیگه خورده..ا_

 راه هست هیفقط _

 نگاش کردم منتظر

 امیمن شوهرتم و همه جا همرات ب یبگ نکهیا_

 حواله کنه... گهید یجا توی...خدا روزیبرو حاج_

 یندار یا گهیخودته..چون انتخاب د لیم_

 شه؟؟یم الیخیب یرسه..مثال بگم شوهرم یکه بخواد م یزیاون به چ یگیاخه عقل کل..خودت م_

 همراهتم شهینه...اما حداقل هم_

 ...یعاشقم شد ؟؟نکنهیچرا نگرانم_
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 زد پوزخند

 درصد فکر کن....من....عاشق تو...مسخرس.... هی_

 .....اردمیلی...هنوز تو کف اون ده مومدمیمن که هنوزباهاش کنارن_

 ..یایباهاش کنار ب دیکم کم با گهید_

 گلوتو... خیگذاشتم ب یغیشب ت مویباشه من سابقم خرابه...اومد ی؟؟هرچیبهم اعتماد کرد یاصال چه جور_

 ..یکن یکارو نم نیتو ا_

 کردم... دیشا_

 ...ایاون دن میر یاونوقت باهم م_

 ندادم کشش

 شد؟؟ یچ_

 پسر شد..._

 با نمک...نظرتو گفتم_

 نامزدمه.... اسیمن گفتم ال یول_

 ...یکرد...حاال هم با من ازدواج کرد انتیاون بهت خ یگینداره...م یکار_

 اونم باور کرد.._

 کنم... کاریدونم چ یخودم م_

 ؟؟؟یندار یدونم..در عوضش شرط ینم_

 چرا دارم...._

 ...یچ_
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 ..یاطالعات بهم بد یسر هی دیبا_

 در مورد؟؟_

 ...یکه تا االن توش بود یباند_

 ؟؟؟یواسه چ_

 ....یکار شخص_

 قبوله..._

 .................خوبه

 

 وچهار_هفتاد_پارت#

 

شدم..صبحونشو  یکنار اومده بودم..هر صبح بلند م فمیبا وظا گهیگذشت..د یاز حضورم تو اون خونه م یهفته ا دو

رفت تو  یخورد و م ی...ناهارشو مومدیم3ذاشتم..ساعت ی..ناهار مدمیرس یخونه م یکردم...بعد به کارا یاماده م

 یرفت م یکه حوصلم سر م یی...فقط وقتامیدید یهمو نم یلیشد...خ یازش نم یدو ساعت خبر یکیاتاقش و تا 

 یمدت هرچ نی...اششیرفتم پ یکارم داشت م ایکه ازم سوال داشت  ییکردم ...و وقتا یرفتم باهاش کل کل م

 چند بار خواستم فرار کنم اما نشد...جزوشون نبودم.... گهیبهش گفتم...چون د دیدرمورد اون باند پرس

 گذشت.... یبهم بد نم نمیشده بودم..اونجا همچ الشیخیکال ب گهید

کردم...رفتم باال...تو  یداشتم دق م گهینذاشت که برم..د یعنینرفتم.. رونیکه اونجا بودم از خونه ب یاون مدت تموم

بالش برداشتم و  هیرفتم جلو.. نیپاور چ نیبود...پاورچاتاقش بود...اروم در زدم و درو باز کردم...رو تختش خواب 

 گذاشتم رو سرش....خودمم انداختم روش..شروع کرد به دست و پا زدن...اما سفت گرفته بودمش...

 ...یش یخفه م ریاون ز ای رونیب یبر یمنو م ای_

 تکون نخورد.. گهیبعد د کمیتقال کرد بلند نشدم.... یهرچ
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بالشو برداشتم...چشاش بسته بود....محکم  عیشد...سر یطوالن یلیخ دمیکنه..اما د یم یفکر کردم داره شوخ اول

 زدم تو صورتم

 ..غلط کردم پاشو...انیک انیخاک بر سرم مرد...ک_

 زده روم... مهیو خ دمیمن دراز کش دمیلحظه د هینکرد..زدم تو گوشش..چپ و راست...در عرض  یحرکت

 ??یکن یرو من دست بلند م یبه چه حق_

 به مردن؟؟ یخودتو زد یسکته کردم..واسه چ_

 شتریداد..البته من ب یم ریبهم گ یکوتاهم کل یرو حرف زدنم کار کرده بود...تو همون مکالمه ها یلیمدت خ نیا

 کردم یاوقات لج م

 ؟؟یتو گوشم..حاال طلبکارم هست یزن ی..میختیتو اتاقم...کرمتو ر یاجازه اومد یب_

 یر یم یخور یم یزیچ هی....یایکنم..بعدم تو م یخونه..صبح تا عصر مثل خر کار م نیتو ا دیبابا...من دلم پوس یا_

 ...گهی...خب دق کردم دیخواب یم یر یو م ید یم ریبهم گ یایتو اتاقت تا شب...بعدم م

...رنگ و حالت دیچرخ یچشمام م نیخورد به صورتم..نگاهش ب یم میکم بود...نفساش مستق یلیباهام خ فاصلش

 تو موهاش... دیبلند شد و پشت به من نشست...چند بار دست کش هویشب.... یاهیچشماش معرکه بود...به س

 برو حاضر شو.._

 ...زی...دمت جیدار ولیا_

 بله؟؟؟؟_

 شم... یرم حاضر م ی...االن می....مرسیعنیام _

 حاال شد...برو..._

 ..تو اتاقم. دمیدرست کردم و پر شالمو

مانتو سبز  هیمجبور بودم... یجلو بسته بود..عادت نداشتم از اونا بپوشم ول ایکمدو باز کردم..همه مانتو ها بلند  در

....تو سالن نشسته بود...با رونیکاملم کردم و رفتم ب شیارا هی..دمیپوش یشمیو شال  یشلوار ل هیتا مچ پا و  یلجن
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..موهاشم داده بود یمشک راهنیبود..با پ دهیپوش یطوس قهیو جل یشلوار جذب مشک هیبلند شد... دنمید

 بهش اخم کرد و گفت دمیباال....رس

 ؟؟یعروس میر یمگه گفتم م_

 چطور؟؟_

 ..سربع برو پاکش کن...یدیمال یهم م گهیهفت قلم د_

 نده جان مادرت... ریگ یوا_

 بله بله..._

 ..هیدونم چ ینده نم ریمعادل گ_

 ...یایم یکن یکمش م یر یاالن م نیهم_

 رم... ینم_

 ...یر یم_

 نه_

 ...ستین یخبر رونیپس از ب_

 چش غره توپ رفتم و گفتم هیدارم... اجیازاد احت یبه هوا یلیخ دمید

 بابا بزرگ غرغرو.._

 قیکنارش نشستم و درو باحرص بستم...دق نیبود....رفتم تو ماش ادیکم کردم...اما هنوزم ز شمویارا کمیباال..... رفتم

 گاهم کردن

 ..شیبند یم یاونجور سیبهتره..در ضمن....مال بابات ن ی.ولستیخوب ن_

 بکن.. نجاشمیفکر ا یخر یم یاقی یدختر وحش هی یوقت_

 نگفت و حرکت کرد یزیچ
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 وپنج_هفتاد_پارت#

 

ازاد نبودم...با  نمیچشه..البته همچ یرو م یپرنده رو داشتم که بعد مدت ها داره دعم ازاد هیحس  دمید رونویب یوقت

 کردم یطرف و اون طرف نگاه م نیذوق به ا

 ..اوردمتیزودتر م یش یم فیدونستم انقدر خر ک یم_

 هیچ فیگذاشته؟خر ک ریحرف زدن من رو تو هم تاث_

اون طرف تر  کمیپارک  یجا هی....سادیرستوران وا هی یو جلو دیتو شهر چرخ کمینگفت.. یزیزد و چ مهیلبخند ن هی

 کرد و رفت همونجا.. دایپ

 من شام درست کردم.._

 نگه دار واسه فردا..._

 یخورد م یبزرگ....اولش چهار پنج تا پله م یلیبود و خ ی...رستورانش سنتمیشدم.باهم وارد رستوران شد ادهیپ

وض ح هیتخت گذاشته بودن...وسطم  هیهر درختم  ریبزرگ بود..پر از دار و درخت ز یلیخ اطیح هی..نییرفت پا

 یم دی.....داشتم اطرافو دمیو نشست میکرد دایپ یتخت خال هیگوشه  هیبود بود... یکاهگل واراشمیخوشگل بود....د

 زدم گارسون اومد...

 ن؟یدار لیم ی...چدیخوش آمد یلیسالم ...خ-

 رو نگاه کردم و گفتم منو

 ..یمن کباب سلطان_

 کرد...منو رو دادم بهش ینگاش م یزخم ری..مثل شانیخورد...رومو برگردوندم سمت ک یداشت با چشاش منو م اروی

 ...انتخاب کن...انیک_

 کرد..بهم اشاره کرد شالمو بکشم جلوتر....بهش گوش دادم.... نگام
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 و جوجه...با دو تا دوغ... یپرس کباب سلطان هی_

 زد... بشیغ عیچشم گفت و سر هی..دیگرخ دید انویک افهیق پسره

 بلند کرد و گفت: دیانگشت اشارشو به نشونه تهد انیک

 دونم و تو.. ی..اونوقت من مید یچراغ سبز نشون م یکیبه  نمیبب هیکاف_

 یباهام حرف بزن ینجوریا یباهات دارم..پس حق ندار ینسبت چیمن نه زنتم..نه خواهرت...نه ه نیبب_

 ..یگوش به فرمانم باش دی...پس بایکن یم یمن زندگ شیپ یو دار دمتیفعال که خر_

رم همون تو...تو زندان موندن و  یکنم..خودمم م یم تیرم ازت شکا ی...اصال میدیمنو خر یکرد جایب یلیتو خ_

 تو بمونم .... شیکه پ نهیبهتر ازا دنیپوس

 دیبلند شم مچ دستمو سفت گرفت و غر خواستم

 بتمرگ سرجات..._

 کنن نشستم... ینگامون م عیهمه دارن ضا دمید

 بعد سفارشمونو اوردن...غذامو گذاشت جلوم.... قهینگاهش نکردم...چند د گهیو د نییانداختم پا سرمو

 شروع کن..._

 خورم... ینم_

 ..پس بخورستمین یناز کش خوب_

 گفتم ییبلند کردم و با پرو سرمو

 خورم... ینم گمی؟؟میفهم یم_

 عقب... دمیبرداشت..پر برنج کرد و اورد سمت دهنم...خودمو کش قاشقمو

 ...یر ینم رونیب نجاینشه از ا یبشقاب خال نیتا ا نیبب_
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 خوام یاشتهام کور شد...نم_

 باز کن دهنتو_

 یزیتونستم بهش چ ینم یاومد جلو و قاشقو به زور کرد تو دهنم...دهنم پر بود..حت هویمحکم بهم فشردم.... لبمو

 شروع کرد به خوردن و گفت لکسیر یلی....با غضب نگاهش کردم...خبگم

 ...نهیهم یاگه نخور_

 شدم.... الشیخیره ب یاز رو نم دمینگاهش کردم..د نجوریلحظه هم چند

 سکوت گفت: قهی...بعد از چند دستیول کن ن دمینخورم اما د گهید خواستم

 ...البته فقط من...میدعوت دیوح یفردا خونه _

 ؟؟یواسه چ_

 ؟؟یخواست ینم نویمگه هم_

 اونجا؟؟ میر یم میدار یچرا....به چه بهونه ا_

 ....هیکار هیقض_

 دونه منم هستم؟؟ ینم_

 ...ادی...مهردادم مفهمهینه..فردا م_

 شم... کیتونستم بهش نزد ینم گهیگفت زنشم د یشدم..اما اگه م یم کیبه هدفم نزد داشتم

 ه؟؟یبرنامت چ_

 ..یفهم یم_

 خوام بدونم..به منم مربوطه... یاالن م_

 بشونمش... اهی...بعدم به خاک سارمیشم...دلشو به دست ب کیخواستم بهش نزد یم_
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 ..یبچه ا یلیهه...خ_

 چرااا_

من  زیگه بفرما..همه چ یکنه م یم متیداره و نداره رو تقد یهرچ یشه همون اول...بعدم دو دست یاونم عاشقت م_

 متعلق به توئه..

 کار کنم؟؟ یچ یگ یم_

 جلو... میاروم اروم بر دیبا_

 ؟؟یدار ینقشه ا_

کنه...کم کم نقطه ضعفشو  یراحت تر بهمون اعتماد م ینجوریخودت...ا نطوریپر باره...و هم یلیاره...سابقه من خ_

 شه.. یسره م هی هی...و کار میکن یم دایپ

 ؟؟؟یهست یتو ک_

 سوالم جا خورد از

 ..یملک انیک_

 دونستم.. ی..نمیشد گفتخوب _

 آدمم...مثل تو هی_

 یگی..میبند یم نیسنگ یو قراردادا یکن یم یباهاشون همکار ی..ولستمیخالفکار ن یگ یازت..م ارمیسر در نم_

 ....کدوم حرفتو باور کنم؟؟یکن یم یمثل کارآگاها جاسوس یول یستین سیپل

 ....یرس ی..و میکه به هدفت برس ینی...تو دنبال ایرس ینم یا جهی..چون به نتینکن ریکنم ذهنتو درگ یم شنهادیپ_

 شد؟؟ یده...محمود چ یجواب نم گهیمغزم د_

 زندانه.._

 نمش؟؟یبب یمگه قرار نبود ببر_
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 ??یقبولم ندار یعنی_

 نه..._

 قبوله؟؟ ارمیهوووف...عکساشو ب_

 ؟؟یچه جور_

 ارم؟؟؟؟یب_

 آره.................._

 

 شیوش_هفتاد_پارت#

 

 یچ نمیبود...دوست داشتم بب دیتو دستش چندتا پاکت خر دیهم که رس یاومد..وقت رتریدو ساعت د انیبعد ک روز

 ..دوتا از پاکتا رو بهم داد و گفتدهیخر

 ...نشونیبرو باال بب_

 هست؟؟ یچ_

 ..یفهم یبرو م_

بود..ساده و  یجعبه بزرگ بود..درشو باز کردم...توش کت شلوار مشک هیاز پاکتا توش  یکیرفتم تو اتاقم... عیسر

 گفتم.. نیافر قشیتنم بود...به سل تی..فدمشونی..پوشکیش

 ستش بود...با فیو ک یجفت کفش براق مشک هی...یسراغ پاکت بعد رفتم

 د..بو یبود با ساعت و ست گوشواره و ساعت و انگشتر....همشون عال یروسر هیتوش  یبعد پاکت

از همش  نکهی...با اسادمیداد....همون باال وا یداشت به گال و درختا آب م اطی...تو حنییعوض کردم و رفتم پا لباسامو

 خوشم اومده بود اما کرمم گرفته بود
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 ..ومدی..اصال خوشم نیا قهیبد سل یلیخ_

 یاونا رو بپوش دی...امشب باسینظرت واسم مهم ن_

 ؟؟یدوست دار اهویرنگ س یلیخ_

 تو فکر کن اره..._

 داد... یبه کارش بود...جواب منم م حواسش

 گفتم یالک

 من اصال دوست ندارم یول_

 ??کارکنم یچ_

 که من دوس داشته باشم یگرفت یم یرنگ هی دیخب قاعدتا با_

 حاال که نگرفتم..._

 پرو.._

 درسا...._

ذاشتم تا  یوقتا عمدا سر به سرش م یزنه...بعض یقشنگ اسممو صدا م یلیبس کن... حس کردم که خ یعنی نیا

 اسممو صدا کنه

حرکات و  یگرفت...همه  یهرزشونو م یها کهیداد و ت یوسواش بهشون آب م یلیرو تاب نشستم...خ نییپا رفتم

 کردم... ینشستم نگاش م یکردن چند ساعت م یرفتاراش مردونه و محکم بود...اگه ولم م

 تموم شدماا؟؟_

 گرد شد..آخه پشتش بهم بود.. چشام

 ..یستیهم ن یتحفه ا نیهمچ_

 سمتم برگشت
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 گه.... یم گهید زیچ هیجدا؟؟نگاهت که _

 که نگاهم دوست داره خفت کنه... ینیب یم یاتفاقا اگه دقت کن_

کردم تا بتونم صورتشو  یسرمو بلند م دی..باسادیشمرده اومد سمتم...جلوم وا ییگذاشت پشتشو با قدم ها دستاشو

 نییداشت...سرمو انداختم پا یدونم چشاش چ ی...نمنمیبب

 گهیم ینگاهت چ نمیسرتو بلند کن بب_

 گه..برو به کارت برس. ینم یچیه_

 گفتم سرتو بلند کن.._

 پاش اشاره کردم و داد زدم ریبه سرم زد...به ز یدیپل فکر

 مارمولک.. یوا_

 ردکه اشاره کردم نگاه ک ییجا به

 کو..کجاس؟؟؟_

...شالم دمیکش یم غیو ج دمید یپرت شد..منم پا به فرار گذاشتم.....به خودش اومد و افتاد دنبالم..تو باغ م حواسش

 فتادمیداشتم از نفس م گهی....ددمیاز سرم افتاد اما همچنان دو

 ...یسی..پس به نفعته وارمتیگ یمن که باالخره م_

 ...یحاج گهیغلط کردم..شکر خوردم..ول کن د_

خورد بهم پرت شدم رو چمنا اونم افتاد روم...وزنشو  رهی..خواست منو بگ دیتا سرعتم کم شد..بهم رس دمیدو انقدر

 کم کرد تا خفه نشم

 کردم جو رو عوض کنم.. یبه هم..اخم داشت اما چشاش اروم بود...سع میزده بود زل

 ...پاشو...ینبود یا نهیتو که ک یبابا حاج یا_

 ؟؟یذار یکه سر من کاله م دهیرس ییبه جا کارت_
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 نه؟؟ یگولمو بخور یکرد یهرهرهر..فکرشم نم_

 یهست یاز بس موذ_

 م؟؟یمن موذ_

 بودم.. هینه با همسا_

 خوندم.. یرو از چشاش م طنتیزد اما ش یحرف م یجد

 ؟؟یکرد دایپ_

 و؟؟یچ_

 یرو که تو چشام گم کرد یاون_

 وا کرد یواسه خودش پپس نیبا ا_

 خوب تو واسم باز کن.._

 عق زدن در آوردم... یادا

 من؟؟؟عمراااااا_

 چرا؟_

 چون.....چون....._

 چون؟؟؟_

 ...یچون گند دماغ_

 باشم.. ینجوریا یکن یم یکار هیخودت _

 ...دی...خدا مرگم بده موهامو دیفاصله اسالم یاوا خاک بر سرم..حاج_

 شدم یجد گرفت نخنده..دوباره یخودشو م یزور داشت جلو به
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 له شدم کلتویبابا جمع کن ه_

 ؟؟یستیکار ن یمگه رزم_

 ندارم.. لویگور هیتحمل وزن  گهیداره؟؟د یچه ربط_

 بحثو عوض نکن..ادم باش خوب باشم..._

 ن؟؟یادم تر از ا گهید_

 اره..._

 شم  یمن اخرش از دستت خل م یوااا_

 بود... ی...و خواهی...هستیخل بود_

 

 وهفت_هفتاد_پارت#

 

 خواد؟؟ یدلت کتک م_

 گهیم یبه ک یهه...ک_

 نکن بزنماااا یکار_

 ....نمیبزن بب_

 دست خودمه رو صورتم دمیطرف صورتم سوخت...د هیشد  یلحظه چ هیدونم  یآوردم باال بزنم تو دهنش نم دستمو

 هو؟؟یشد  یآخ آخ...چ_

 دیکوچولو خند هی

 ؟؟یبزن یخوا یم ینجوریا_
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 نامرد سوخت_

 با بهت و اخم گفت دنمیگرفتم به خودم..چشام پر اشک شده بود...با د هیبغض کردم و حالت گر یالک

 ؟؟؟یکن یم هیدرسا؟؟؟گر_

 دمیخند یدلم بهش م تو

 خب درد داشت...._

لبشو رو گونم حس کردم....رفتم تو شوک...چشامو باز  یدفعه گرما هیکردم... یم هیگر یبسته بود و الک چشام

 کرد یو بدون اخم نگام م یکردم....عاد

 خوب شد؟؟؟_

 هان؟؟آره..._

 کنم باز اخم کرد ینم هیگر دید یوقت

 ؟؟یکرد ینم هیتو مگه گر_

 خنده که جو هم عوض شه ریزدم ز هویتو شوک بودم...اما  هنوز

 یدوبار اسکل شد قهی..در عرض چند دولیا یوااا_

 یم گهید زیچ هیتونست خندشو کنترل کنه..با خنده اصال  ینم دمیخند یبلند م نقدریخورد..هم من ا یحرص م هم

رو چمنا  دمی...برگشتم سمتش دسادمیشدم...رفتم باال...رو پله وا میج هیشد....از روم بلند شد..منم در عرض دو ثان

 کنه..گفتم ینشسته و نگام م

 ...در ضمنایشد طیبدجور خ یحاج_

 بوسش اشاره کردم و گفتم یجا به

 ....دیچسب یلیخ_

 دادم و بهم نخورد یدر آورد و پرت کرد سمتم...جا خال شوییدمپا
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 ..دیچش سف یایح یب یدختره _

 ...دمیخند ی..بعد مدتها از ته دل داشتم مدمیخند یتو اتاقم و کل رفتم

بعد رفتم سراغ  دمی...شروع کردم به حاضر شدن..اول لباسامو پوشمیرفت یم دیبود...هشت با۶:۲۰نگاه کردم.. ساعتو

هم  یذره بلند شده بود بستم...الک مشک هی...بعد از اون گوشواره ها و دستبند و ساعتمو انداختم..موهامم که شیآرا

کردم..عاشق عطر مردونه  یخورد برداشتم و رو خودم خال یکه بوش به مردونه م یعطرا اون نیزدم...از ب

 ومدهیهنوز ن انی..ساعت هفت بود..کنییر کردم و رفتم پاس ممی..روسرفمیرو انداختم تو ک میبودم...گوش

 پاش از پشت سرم اومد.... یبعد صدا قهیبود....نشستم رو مبل....چند د

 یکاله باباکرم هی...یصریبود با کفش ق دهیپوش یمشک راهنیزده بود که نگو..اونم کت و شلوار پ یپیت هی... برگشتم

عطرشم که قبل  یصاف و دختر کش بود..بو ششیمردونه...خط ر یهم گذاشته بود...ساعتشم مثل من بود...ول

تو چشاش  نویکرد..برق تحس ی...عاشق راه رفتنش بودم..مردونه و با اقتدار..اونم داشت براندازم مومدیخودش م

 خوندم...

 ...بلند شدم..مجلس ختم. میر یم میکرد دار یفکر م دید یما روم یکس اگه

 اد؟؟یمهرداد نم_

 چرا..االناس که...._

کرد منم براندازش  کیسالم عل انیموقع اف افو زدن..چه حالل زاده هم بود..رفتم درو زدم..اومد باال...تا با ک همون

....موهاشم کوتاه ومدیبهش م یلی....که خ یو شلوار مشک راهنیبود...با پ دهیپوش دیکت سف هیکردم...برعکس ما 

 کرده بود...

 سالم درسا خانوم.._

 سالم..._

 کنه؟؟ ینم تتونیکه اذ انین؟؟کیخوب_

 ....ی....هممنون

 دیخند
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 گه؟؟یدار بود د یآه معن نیا_

 نگام کرد... انیک

 شکنجه بشم.. دیرو باز کنم...وگرنه بازم با هیقض نینه..نذار_

 خنده... ریبلند زد ز مهرداد

 ..یکن فینشونت بدم ک یشکنجه ا هی:انیک

 ؟؟یدید_

 با خنده گفت: مهرداد

 ...میبهتره بر_

 ....میمهرداد شد ی..سوار پرادورونینفر از خونه اومدم ب نیرو خاموش کردم و اخر چراغا

باادب  یلیخ انیجلو اما قبول نکردم...برعکس ک نمینشست پشت فرمون..مهرداد چند بار گفت بش انیک

 نگام کرد و گفت نهیاز تو آ میکه شد دیخونه وح کیبود....نزد

 دورت نپلکه... ادیحواستم باشه ز یازم دور ش نمینب_

 ...یباشه حاج_

خونه ها  نیفهمم ا ی...من نمسادیکاخ بزرگ وا هی یقطعش کرد...جلو عیسر انیاما با چش غره ک دیباز خند مهرداد

 بودمشون....... دهیهمه مدت ند نیکجا بودن که من ا قایدق

 

 وهشت_هفتاد_پارت#

 

 نییباال....طبقه پا میو رفت میشد ادهیو با هم پ نگیبرد تو پارک نوی..اونم درو زد...ماشدیتک زنگ زد به وح انیک

فرستادمش  یامشب م نیتونستم هم ی...اگه مسادهیدختره وا هیبا  دمیو خونه...از دور د اطیبود باالشم ح نگیپارک
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تونستم دختره رو  میتر که شد کیبازوشو آورد باال..منم دستمو دورش حلقه کردم.....نزد انی...کقبرستون نهیس

 یبسته بود.... دماغ و لبشم عمل یبود با شلوارک تا وسط رون...موهاشم دم اسب دهیشرت پوش یت هیبدم.... صیتشخ

 به رخ بکشه.... کلشویخواست ه یتنش بود...دکمه هاشم تا نافش باز بود...مثال م راهنیپ هی دمیبود...وح

 بود دهیهنوز منو درست ند دی...وحدیبلع یم انویو داشت با چشاش مهرداد و ک دیخودشو چسبونده بود به وح دختره

 ...نیخوش اومد یلی:سالم..خدیوح

 به من..چشاش گرد شد... دیو مهرداد دست دادو رس انیبهشون...با ک میدیرس

 .....انجیسالم آرام جان...تو...ا_

 قبل من گفت انیک

 همسرم آرام........_

 پکر شد.... دیوح

 رو قبال داشتم...مبارکه...اما.... یی:بله افتخار آشنادیوح

 مفصله... شی:قضانیک

 داخل؟؟ یدعوتمون کن یخوا یجان نم دی:وحدمهردا

 ...دیی:اوه بله بفرمادیوح

 و مهرداد نشستم..اون دو تا هم روبه رومون...دختره با لهجه گفت انیک نی...من بمیداخل و نشست میهم رفت با

 ..اسم من الرا هست...نیخوش آمد یلیخ یلیخ_

 انمی:خوشبختم...کانیک

 ..اسم شما؟؟باهستیز یلی...)رو به مهرداد گفت(شما خی:مرسالرا

 خودشو گرفت بود نخنده. یبه زور جلو مهرداد

 ....تونییآشنا :ممنون...مهردادم..خوشحالم ازمهرداد
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 رو به من گفت: الرا

 هست...مثل عروسک... بایز یلیتو هم خ_

 زور لبخند زدم: به

 ممنون...منم آرامم_

 لبخند زد.... اونم

 ....یسیمادرش انگل ی..ولهیرانی:الرا پدرش ادیوح

 بله مشخصه...._

 گفت دیشدن...همون موقع وح ییرایتا خدمتکار اومدن و مشغول پذ چند

 ؟؟یآرام جان..مگه نامزد نداشت یراست_

 دلم گفتم درد و آرام جان.... تو

 ...یچرا..ول_

بتونه زودتر  نکهیازدواج دادم...آرامم واسه ا شنهادیکرد....منم ارامو دوسش داشتم و بهس پ انتیبهش خ اسی:الانیک

 ...میفراموشش کنه قبول کرد..االنم هردوهمو دوست دار

 رو نداشت.. یفرشته ا نیمچه اقتی:واقعا معلومه لدیوح

 کرد.... یداشت خودشو کنترل م یلیدستاش مشت شد..خ انیک

 دهیپلنگم بهش چسب هی نکهیکرد...با ا یم فیشوهرم داشت ازم تعر ینبرده بود...مثال جلو تیاز انسان ییبو واقعا

 بود....

باز شه  نیزم ای ارمیمن چشاشو در ب ایخواست اون لحظه  یکرد....دلم م ینگام م زیداشت مثل گرگ درنده و ه دیوح

 و بره توش...

 چه خبر... گهی...ددی:خب وحمهرداد
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 شلوغه... یلیمدته خ هیکارم..سرم  ری..درگیچیه_

 شد؟؟آمادس؟؟ ی:پروژه چانیک

 تو مونده.. دیی:آره...فقط تادیوح

 ؟؟یک_

 :فردا چطوره؟؟دیوح

 ..میزن ی:خوبه..حاال حرف مانیک

 کردم... ینگاشون م جیزنن..گ یحرف م یدرباره چ دمیفهم ینم

 پروژه ماست..دردسر نشه؟؟ نیاول نیا دی:وحمهرداد

 راحت..رامشون کردم... التی:خدیوح

 ...دیواضح حرف بزن شهی:مالرا

 نکن... ری:عشقم مربوط به کاره..تو خودتو درگدیوح

 الشونمیخ نیو مهرداد ع انیلبشو گذاشت رو لبش..انگار نه انگار سه تا خرس گنده اونجا نشستن.....ک بعدم

 ضرب گرفتم.... نیبود....با پام رو زم یواقعا عاد دمی...شاهیکردن که نگار واسشون عاد یتظاهر م ینبود..جور

 دم گوشم گفت: مهرداد

 ...هیواسشون عاد زایچ نیباش..ا یعیطب_

...شروع هیعکس العملم چ نهیخواست بب ینگاهش کردم...م یسرد و عاد یلینگام کرد..منم خ دیون دادم..وحتک سر

 درباره مسائل چرتو پرت و روزمره بحث کردن.... کنیکردن و 

 

 ونه_هفتاد_پارت#

 گفت: دیوح
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 باغم خارج از شهر... میروز بر هی نیاگه موافق_

 ..میهم نگاه کرد به

 کنم... یم یدم اما سع ی:قول نمانیک

 ...میفرصت حتما بر نی...تو اولگهی:نه ددیوح

 رو بگو.. قشی:باشه...زمان دقانیک

 وقت شام؟؟ ه؟؟تایدور رقص چ هی....حاال...نظرتون درباره ی:اوکدیوح

 ..نی:منو معاف کنمهرداد

 :آه...چرا...الرا

 :آخه تنهام..مهرداد

 ....انی..جز من و کدنیخند همه

 مهرداد؟؟ یکن یواسه خودت نم یفکر هی:چرا دیوح

 ستی:فعال وقتش نمهرداد

 شه... یکس زنت نم چیه گهید یش ری:پسر دست دست نکن...پدیوح

 جذاب هست  شهی:نه...مهرداد همالرا

 ...دیکش ی...دختره خجالتم نمدیخند مهرداد

 ...یریگ یاز دخترا رو قرض م یکی:اشکال نداره..حاال پاشو..دیوح

 خواست بلند شه گفت دی....وحدمیرو هم شن انویک یدندونا شیسا یصدا

 .....میدرباره کارمون بحث کن شتری..بهتره امشب رو بستین ی:نه..به نظر منم وقت مناسبانیک

 ؟؟یپسر چقدر کار...خسته نشد یبا مهمونه...ول تیاولو-
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 :نه...انیک

 :قانع شدم..دیوح

 بود..... یعیبراش طب زایچ نینبود...و ا یرانیشد...دختره جلف سبک..البته اون کامل ا زونیالرا آو افهیق

 ...میحرف بزن کمی می:پس بردیوح

 ..می:برمهرداد

 قبل رفتن اومد دم گوشم گفت دیو مهرداد جلوتر رفتن..وح انیتاشون بلند شدن...ک سه

 کن...ها سرگرم  یمجبورم تنهات بذارم...خودتو با خوردن دیببخش_

 انی....کرتیغ یبلد بودم نثارش کردم....ب نیفحش و نفر یاون دوتا...تو دلم هرچ شیچشمک زد و رفت پ هی بعدم

 خورد...به من چه.... یکرد و حرص م یداشت نگام م

برم....الرا بلند شد اومد کنارم  رونیذاشت از اونجا ب یشوهرمه..وگرنه فکر کنم اصال نم انیک میخوبه گفت حاال

 داشت متنفر بودم...... ینسبت دیکه با وح یخواست اونم خفه کنم...کال از هرک یشست....دلم من

 انداخت رو هم و گفت پاهاشو

 تو چند سالت هست؟؟_

 ??ی..تو چ20+

 ??ی...چند وقته ازدواج کرد۲۸_

 هفته.. دو

 تو تازه عروس هست؟؟ یعنیگاد.... یاوه ما_

 ؟؟یکن ینم یزندگ رانیآره...ا_

 خوام بمونم...همراه پدرم امد... یتازه اومدم...و...م یعنینه.._

 آها..._
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 گم ی..مکیهم...تبر تیواسه..عروس_

 سپاس.._

 ؟؟ی....مرسیعنیسپاس.._

 ؟؟یدار یچه نسبت دیآره همون...تو با وح_

 عشقش..._

 باش.... الیخ نیدلم گفتم زارت...به هم تو

 ؟؟یباهاش ازدواج کن یخوا یم_

 دپرس شد کنی

 دوست هست... یکی...هر روز با یگه...ول یم نطوریخب..خودش که ا_

 ؟؟؟یپس چرا باهاش_

 کارخونه داشت.... رانیچون دوسش داشت...همه بخاطر پولش..اما من نه...من پدرم ا_

 ??یگرفت ادی یچند وقته فارس_

 سه ماه. دیکم..شا یلیخ_

 ...یزن یمدت خوب حرف م نیتو ا_

 خوشگل.. یلی...تو خیمرس_

 ستم؟؟ین_

 ...یخوشگل هست یلیاوه...نه...خ_

 ..نطوریممنون..توهم هم_

 مثال... یالک
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 کمتر بهت ...بهت یلی...خیهست سیف یبیتنکس...تو ب_

 اد؟؟یم_

 ...ادیاوه..بله...م_

 خوره؟؟ یبهت م شتریب گنیم یول_

 دوست داشت... یلیل اون رو خمث ییهست...من پسرها بایز یلی...ام...مهرداد...خدیدونم...شا ینم_

 دوست داشت..:/ دویگفت وح یاالن داشت م نینه انگار هم انگار

 رو دوست داره.. یکیاون _

 واو...چه بد..._

 ؟؟یرو دوست دار رانیا_

 رو دوست داشت.. رانیهست...من ا بایز یور رانیبله...ا_

 دوست داشت.... یدلم گفتم تو همه چ تو

 ...ومدنی...نومدیچرا ن_

 زنن..؟؟ یحرف م یدرباره چ یدون یشد...تو نم یاره...صحبتشون طوالن_

 ....نیبب ارمیبه من نگفت...من برم عکس هام رو ب دینه..وح_

 برو........._

 

 هشتاد_پارت#
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 یاشنا شده...اون چ دیبا وح یحرف زد...چه جور یساعت شروع کرد به فک زدن...از همه چ هیعکساشو آورد  رفت

 هیداد  یکه نشون م یداد...درستم که بلد نبود حرف بزنه..هرعکس ینشون م یچه عکس العمل نیت..ابهش گف

 گفتم انویک شیرفتم پ عی...سردیوح شیپکرد...باالخره مردا اومدن تو.....الرا هم رفت  یم فیساعت خاطره تعر

 دختره مخمو خورد.... نیساعته..ا هی نییکجا_

 شد.. رمیدستگ ییزایچ هی_

 ...یچ_

 ...میزن یکنن..بعدا حرف م یدارن نگامون م_

 حله..._

 شام حاضره... نیایره ب یبابا آرام شوهرت در نم یاز اون ور داد زد:ا دیوح

 ...گهیم طونهیش_

 ....میکنه...بر یم خودیب طونهیش_

 دوازده نفره بزرگ گوشه سالن بود.... زیم هی....زیسر م میرفت باهم

شد....خدمتکارا  یروش پر نم یدیچ یهم م یسرش..انقدر بزرگ بود که هرچ هی دمیا و وح..الرمیسرش نشست هی ما

 ایچهره دن یکردم..ه یرو خودم حس م دویگاه وح یگاه و ب ی...نگاهامیشدن...ماهم شروع کرد ییرایمشغول پذ

 رفت..... یم نییجلو چشمم...غذا به زور از گلوم پا ومدیخواهرم م

 ...یرو تور کرد یا کهی..خوب تگمیم نیآفر قتی...به سلانیک نیافر ی:ولدیوح

 رو از دست دادم و قاشقو انداختم تو بشقاب...دستام از حرص مشت شده بود... کنترلم

 پرستم... ی...من آرامو عاشقانه مستیاسمش تور کردن ن نیگفت:ا یجد انیک

به وضوح  دیخورد....حرص خوردن وح یبود و داشت غذاشو م نییشد....نگاش کردم..سرش پا یجور هیدلم  ته

 نگاه کردم و گفتم انیبود..عاشقانه به ک یریمشخص بود...وقت حالگ

 نداره... ییبدون تو واسم معنا ی..اصال زندگانمیعاشقتم ک منم
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 نکهیا نیبود تو گلوش....معلوم بود در ح دهیبلند کرد...همون موقع مهرداد شروع کرد به سرفه کردن...غذا پر سرشو

داشت  شتریتونه خندشو کنترل کنه...الرا بلند شد و اومد باال سرش و چند بار زد پشتش..ب یشه نم یداره خفه م

 و داد دستش و گفت ختینوشابه ر وانیل هیکرد.... ینوازشش م

 ....یستیشد.....چرا مواظب خودت ن یچ_

از نوشابه خورد....الرا  کمیبسه.... یعنیاال کرد دستشو اورد ب یباز بزنه پشتش..مهرداد همونجور که سرفه م خواست

 ...رونیبود ب ختهیخم شده بود سمتش.کم مونده بودبره تو حلقش....کل دار و ندارشم ر

 :خوبم ممنون...مهرداد

 ...گفتمستین الشیخ نیع رتمیغ یب دیره...وح یدختره از رو نم دمید

 ....الرا جان...غذات سرد شد...ام

 لبخند دلبرونه بهش انداخت و رفت نشست... هیخارج شد.. ایرو از

 شده بود گفت فیتشکر کردم...اونم خر ک دیبه زور خوردم و از وح غذامو

 ....انی...خوش به حال کیهست یو بارب فیانقدر نح نیکه...اتفاقا بخاطر هم ینخورد یزیچ ی..ولزمیجونت عز نوش

 ؟؟یکن یم فینقدر از خانومش تعرجلوش ا شهیشوهرش ناراحت م یکن یخان فکر نم دی:وحانیک

 دم..؟؟ یم دی:بده دارم بهت امدیوح

 :من دوست ندارم... انیک

 ....ی...به زحمت افتاددی:باشه حاال...دستت درد نکنه وحمهرداد

 گرفت انینگاهشو از ک دیوح

 نکردم.... یجان...من کار نوش

خواست  ی....دلم مرونیب دمیکش یتونستم اون زبونشو از حلقش م یحال کردم....خوب جوابشو داد..اگه م یلیخ

خروارها خاک خوابن....بابام  ری....خواهر و مادرم بخاطر اون کثافت زفی...پست کثنمیخودم جون دادنش رو بب

 کجاس.... ستیبخاطرش االن معلوم ن
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و نذاشت به هدفش  دیسر رس نایشه اما هربار ک کیمختلف بهم نزد یخواست به بهونه ها یه دیشام وح بعد

 کنف شد..... دیوح یجلو و حساب دیکش مویاومد دستشو انداخت دور گردنم و روسر انیبارم ک هیبرسه....

...کامل به داخل ششونیتو بالکن بودن....الرا هم رفت پ دمیو وح انی..کمیو مهرداد رو مبل کنار هم نشسته بود من

 داشت....... دید

 ایاون  ایتو... ادیب شونیکیخواست  یدونستم اما دلم م ینم لشویواسش....دل ومدیم یوه خرکعش یجلف ه ی دختره

گرفت  ویکشی...ختیمشروب ر کی....الرا بلند شد...دو تا پرونیزنگ خورد و رفت ب دیوح ی...گوشانیک

 ....سیحواسم بهش ن مثالچپ  یخودمو زدم به کوچه عل عیبرگشت نگام کرد..منم سر انیسمتش......ک

 نه...مهرداد باخنده گفت ایخورد  دمیند گهیازش گرفت...د کویپ

 دزده...بدو برو نجاتش بده.... یداره م عشقتو

 گفتم سیکردم واسم مهم ن یکه تظاهر م یلحن با

 خودش یکنم......ارزون یهمخونه هم به زور تحملش م هی...عشقم؟؟من به عنوان هه

 ندادم و خودمو با انگشتام سرگرم کردم...... تی....اهمیخر خودت یعنیکه  یی...از اون خنده هادیخند بازم

 

 کیو_هشتاد_پارت#

 

 رو کم داشتم...زل زد بهم: یکی نیاومد تو ..از فرصت استفاده کرد و نشست کنارم...هم دیوح

 نم؟؟یخوشگلتو بب یاون موها یاریدرب تویروسر یخوا ینم تو

 راحتم.._

 ...لباسا راحته نیبا ا یاخه ک_

 کنم.... تشیخواد اذ یشه..دلم نم یناراحت م انیک_
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 ما مرداس...مگه نه مهرداد؟؟ تیخاص نی...ارهیگ یده و م یم یبا الرا چه دل و قلوه ا نیبس کن دختر.....برگرد بب_

 ...نینکن ایباز نیگفت:منو وارد ا یمهرداد به شوخ_

 کمی....بد نبود ومدیم شیزد و قر و قم ینگاه کردم...الرا داشت باهاش حرف م انی..به کدنیخند دیو وح خودش

 حرصش بدم...

 شیشد کار ینم گهیشدم...اما د شمونیلحظه پ هیکرد... یم ینیروم سنگ زشیدر آوردم....نگاه ه مویروسر

 دمیبلند شد و رفت....وحجا گذاشته  نیتو ماش یزیچ هی نکهیکرد......اخم مهمون صورت مهرداد شد....به بهونه ا

 ......یارد یناز یتو موهام و گفت:چه موها دیبهم....دست کش دیاومد کال چسب

 ناخنامو کف دستم فشار دادم که فک کنم زخم شد.....به زور لبخند زدم و تشکر کردم.... انقدر

 یدرنده نگام م ریش هیتو هم بود...داشت مثل  یچش تو چش شدم....اخماش بدجور انیچرخوندم...با ک سرمو

 لب و چشام در نوسان بود..... نیبا دستش صورتمو چرخوند سمت خودش..نگاهش ب دیکرد....وح

 قصر... نیملکه ا یشد ی....میشد یاگه تو خانومم م شدیم یآخ چ_

 خودمو گرفتم که تف نکنم تو صورتش... یجلو یلیخ

 شرمنده ...من صاحب دارم...._

 کرد بره... ی...وگرنه ولت نمیستیکه واسش مهم ن ینیب یم_

 خصلت مرداس... نیبه قول خودت ا_

 خصلتو خط بکشم... نیمن حاضرم بخاطرت دور ا یول_

 ....دیکش یداشت منو م بایبلند اومد سمتم...دستمو گرفت و بلندم کرد..تقر یبا قدما انیدر بالکن باز شد....ک هوی

 ....می...بهتره برگهیوقته د ری:آرام دانیک

 ..میزد یگپ م می:کجا...تازه داشتدیحو

 :واسه امشب بسه....ممنون...انیک
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 شویاز فشار دستش کم کرد...مهردادم اومد داخل و گوش کمی دیشد....چهره درهممو که د یدستم داشت خرد م مچ

 برداشت .....الرا هم اومد تو... زیاز روم

 :کجا.....تازه سرشب هست...الرا

 ...می....زحمت دادمیبر دی:نه مچکرم....بامهرداد

کردم....بهم دست داد و دم  یخداحافظ دیو از وح دمیپوش مویداد بهم...دستمو ول کرد...روسر مویخودش روسر انیک

 گوشم گفت

 شونمش سر جاش ی..سه سوت میبهم بگ هیکرد کاف تتیاذ اگه

 کنه...گفتم یکه خدافظ شد....الرا اومد یخراب م یدادم سکوت کنم وگرنه همه چ حی...ترجدیخند بعدم

 ؟؟؟خوش گذشت انیبا ک_

 مرد هست..و با......با....جذ... یلیبله...اون خ_

 جذبه.._

 آه بله...._

 بره..... ادتی تمی...زبون مادریچیکه ه ینشونت بدم...فارس یبا جذبه ا هی

 ....ریشب بخ_

....استارت دیکوب نویبود..محکم در ماش یعصب انی...تمام حرکات کمیو باالخره از اون جهنم رفت میکرد یخدافظ همه

 ......مهرداد بهش گفتیبه صندل دمیزد و پاشو گذاشت رو گاز....چسب

 چته پسر...اروم تر..._

 داد زد هوی

 نگو... یچیخفه شو مهرداد...ه_

 رداد اومدمه یصدا هویبودمش... دهیند ی..تا حاال انقدر عصبانومدینفسامم نم یصدا گهینگفت...د یزیچ چارهیب



 بارکد

240 
 

 مواظب باش.... انیک_

بار نوبت مهرداد  نیاون طرف...ا نیگذشت...رفته بود تو ال ریکنار.....بخ دیکش هویکه  نیماش هیرفت تو  یم داشت

 کنه... یبود که قاط

شو  ادهی.....پمینشد ریبه درک..منو ارام هنوز از جونمون س ؟؟خودتیهممونو به کشتن بد یخوا یچه مرگته؟؟م_

 ....نمیمن بش

 شد و جاشو با مهرداد عوض کرد.... ادهیتو همون حالت موند....بعد پ کمیرو فرمون بود.. سرش

 

 ودو_هشتاد_پارت#

 

خونه  ی....جلومینزد یکدوم حرف چیه میدر انتظارمه..البته غلط کرده...هنوز منو نشناخته.....تا برس ینبود چ معلوم

 گفت انیک میدیکه رس

 شو... ادهیلحظه پ هی مهرداد

ساعت طول  میلحظش ن هیاون طرف تر و مشغول صحبت شدن.... کمیمن بتمرگم سرجام....رفتن  یعنی نیا

 چیمهرداد اروم شد...البته ه یبا حرفا یبود ول یعصب یلیگرفت....اولش حالتاش خ یداشت خوابم م گهی.....ددیکش

 ..شهی........مهرداد زد به شدمیکدومو نشن

 شو..... ادهیپ_

 شدم...گفت ادهیپ

 امشبو باهاش کل کل نکن....به زور ارومش کردم..._

 ...رهیگ یبگه جواب م یهرچ ??کار کردم یمگه من چ ی...ولدایببخش_

 ..شب خوش زن داداش....نیبگم...جفتتون لج باز یچ_

 شد و رفت..... نیسوار ماش دیبهش بگم خند یزیچ نکهیا قبل
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سرش رفتم...معلوم بود آرامش قبل توفانه...چراغو روشن کرد....کتشو در آورد و پرت کرد  درو باز کرد...پشت انیک

 رفتم باال داد زد ی....داشتم منیباز کرد و نشست...کالهشم دستش بود انداخت رو زم راهنشویپ یرو مبل...دکمه ها

 ....یر ینم یگور چیمن نگفتم ه یوقت تا

 نباختم خودمو

 ....یزن یباهام حرف م ینجوریکه ا ستمیمگه؟؟بردت ن یوردچه خبرته...سر آ یهو_

 ....دیمونه....غر یفشار داد که مطمئن بودم ردش م یکرد و هجوم آورد سمتم...بازومو سفت گرفت...جور یقاط

 ؟؟؟؟یدیتمام کارات دست منه...فهم اریاخت یکن یم یبا من زندگ یخونه دار نیتو ا یتا وقت_

 لحظه حس کردم پرده گوشم پاره شد...... هی..دیداد زد که گوشم سوت کش یجور

شد..حاال خوبه  یم دهیواضح شن شیعصب ینفسا یکردم..صدا یشوک بودم....چشاش گرد شده بود...فقط نگاش م تو

...ازم دیکش یم قیموهاشو نفس عم یال دیکش یمهرداد آرومش کرده بود....هولم داد و رفت عقب...تند تند دست م

 شدم... ریکه فاصله گرفت باز ش

فهم شد؟؟؟من هنوز  ری....شگهیمن دست خودمه نه کس د اریشم....اخت یساکت م یبکن یفکر نکن هرغلط_

 نداره.... فیکه حر یآرامم...همون

 سمتم... برگشت

 صداتو نشنوه..... یکنم که تا اخر عمرت کس یم ینداره...کار ی..امتحانشم ضررسادهیچرا داره...االنم رو به روت وا_

 قدم زد و کالفه گفت کمی

 که؟؟؟یبا اون مرت یگفت یم یچ_

 گفتم خودمو ننداخته بودم تو بغلش.... یهم م ی...من هرچگهیم یبه ک یک نیهه...بب_

 شده.... شونیپس بگو....خانوم حسود_

 خنده.... ریزدم ز بلند
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 دارم ازت؟؟ یدل خوش یلیکنم؟؟خ یون دختره نچسب حسودبه تو و ا دیبا یاخه من واسه چ_

 گفت یم یگفتم چ_

 ...یچیه_

 گردنم... فتهینکن امشب خونت ب ی....کارنیبب_

 کشم.... یرو خط م یخانوم خونم شو...گفت دوست دارم...گفت بخاطرت دور همه چ ایزدم:گفت ب داد

 پرت کرد و داد زد زویم

 کرد....... غلط

 .....زهیبهم بر نقدریکردم ا یزده نگاش کردم..فکرشو نم بهت

 دهنم.... یگرفتم جلو دستمو

 ...نییاومد پا صداش

 شه... کیمگه نگفتم نذار بهت نزد_

 الرا خانوم.... شیپ یبر ینذار یخواست یبه من چه..م_

 اون خودش اومد سمتم.._

 اونم خودش اومد سمتم..._

 ....یدکش کن یتونست یم_

 ...یچرا مشروب خورد یزن یم غمبریکه دم از خدا و پ یی..تو.نمیبب_

 ...نشست

 داشت... یاالن چه ربط_

 نگفتم... یزیچ
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 اون مشروب نبود..._

 من عرعر..._

 ..یبهش گفت یبود...چ ؟؟؟شربتیدیچش ای؟؟یدیمگه تو د_

 کنم.. یفکر م شنهادتیگفتم به پ_

 سمتم... دیچرخ هوی

 تند گفتم: تند

 باشه باز آمپر نچسبون....دروغ گفتم.._

 ؟؟یگفت یچ_

 گفتم.....گفتم...._

 ؟؟یگفت_

 نگام کرد... منتظر

 ...گفتم دوست دارم..شیا_

 رو...؟؟ یک_

 ....اوردمیشد همونجا باال م یاه اه...تو رو....اگه م_

 .....نمیتا خندشو نب برگشت

 برو تو اتاقت...._

کردم فحشش دادم....چون خسته بودم  یکه لباسامو عوض م یتو اتاق....تموم مدت دمیفرصت استفاده کردم و پر از

 خوابم برد................ عیسر
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 وسه_هشتاد_پارت#

 

 نییاز پا فونیآ یشد که صدا یصبحونشو حاضر کردم و برگشتم تو اتاقم..تازه داشت چشمام گرم م شهیهم مثل

 اومد.....

 ود....ندادم اما ول کن نب تیاهم اولش

 محل... یبر  پدرت لعنت...خروس ب یا_

 برداشتم و گفتم فونویتا خوابم نپره...آ نییباز رفتم پا مهین یجا گذاشته....با چشا یزیچ انیکردم ک فکر

 ؟یجا گذاشت یباز چ_

 آرام منم باز کن...._

 گفتم یوا شد...حسام بود...اخم ناخودآگاه مهمون صورتم شد..جد چشام

 نجا؟؟یا یاومد یواسه چ_

 رسه... یم یکیباز کن درو االن _

 ...یکه تا االن بود ییبرگرد همونجا_

 گفت عیبذارم سر فونویآ خواستم

 آرام کارت دارم واجبه....بزن درو..._

 داشت...شکو کنار گذاشتم و درو زدم..... نیمکث کردم...دو دل بودم...کل خونه دورب کمی

....لباسامو چک کردم...خوب بود....ناخواسته رو پوششم حساس شده ومدیدو به بعد م انیبود..ک میهشت و ن ساعت

 بودم....

بود  دهیپوش یشرت جذب سرمه ا یت هی.....ادیو منتظر شدم ب سادمیتو....دست به کمر وا ومدیباز کردم...داشت م درو

 طلبکارانه گفتم دیجذاب بود.....بهم رس شهی..مثل همیبا شلوار مشک
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 ش؟؟؟یافرم_

 ....دلخور شد....دیخواب بادش

 اه اه اون شد به به؟؟؟ میداده نه...؟حاال ما شد تیمغر یشستشو_

 بگو کارتو.... عی...سریبد لمیمزخرف تحو یخوا یم یکار واجب دارم....نگفت یگفت_

 .....یمزخرفات گوش بد نیبه ا یمجبور یمزخرف؟باشه..ول_

 مبل نشست.... نینگاه به خونه انداخت و رفت رو اول هیتو.... ادیکنار تا ب رفتم

 نشستم رو به روش..سر تاپامو برانداز کرد.....گفت رفتم

 ....واسه ماهم سر نماز دعا کن.....یشد تیکه به راه راست هدا نمیب یم_

 ؟؟ینداز یم کهیت_

 ؟؟یکن ینم ییراینه....پذ_

 ...شهیم داشیارم جلوت....زود حرفتو بزن االن پبذ یچ ی...توقع داریاومد یساعت هشت صبح بلند شد_

 ...یدیترس ینم یاز کس ادیم ادمیکه  ییتاجا_

 ترسم.... یهنوزم نم_

 ......؟؟یرو همه چ یراحت پا گذاشت نقدریچرا ا_

 زدم... پوزخند

 به حال شما کرده باشه... یفکر نکنم بود و نبودم فرق_

 ؟؟یکن یم یفکر نیچرا همچ_

 برو..... یندار ی..کارادی...خوابم مستین حیواقعا حس توض_

 جواب سوالمو بده..._
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 کردم.. یقاط

سراغ اون نامرد  ؟؟برویخوا یاز من جواب م یسراغ من؟؟واسه چ یاومد یچ ؟؟؟واسهیمن پا گذاشتم رو همه چ_

 پول پرست....

رو براش در آورده بودمم  زایچ نیکه ده برابر ا یبه من ی.....حتسیجز پول واسش مهم ن یچیکه ه یدیحم همون

 ...برگرد برو سراغ صاحبت....یفروخت.......آدرسو اشتباه اومد

 گناه خودتو گردن اون ننداز..._

 دمیحرص خند با

 ...نجاینه...گمشو برو از ا ای یکن یباور م سیاصال واسم مهم ن_

 شدم یم وونهید فتادمیکه م اشونیمعرفت یب ادیبود به هم... ختهیبدجور ر اعصابم

 رفته؟؟؟ ادتی...یبرگرد ی..خودت نخواستنجایا یزد:تو خودت موند داد

 بهتون گفته؟؟ یچ_

 کرد..اونم قبول کرد..... یازش خواستگار انیگفت آرام خودش موند....ک_

ه امروز گرفتم...تاز ادیرو امروز تازه ازت  ی......درس زندگیمرد یلیبگو خ دیگفتم...اما به حم اسیاره...درسته...به ال_

 خودتم اعتماد نکن..... هیسا یکس..حت چیخلف کامل....به ه هیشدم 

 

 وچهار_هشتاد_پارت#

 

 ؟؟یبمون نجایا یخودت نخواست یعنی_

 کردم... سکوت

 نه؟؟؟؟؟_
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 نه..._

 ؟؟یپس چ_

 منو فروخت...._

 سکوت گفت:چند؟؟ کمی بعد

 ....اردیلیده م_

 شد.... یم یراضبه دو سه تومن هم  میخوبه باز..اگه ما بود_

 چرت نگو...._

 باشه؟؟؟ شیدوم دیگذره که حم یهمه پول م نیدوره زمونه از ا نیتو ا یک ییخدا_

 مگه کم داشت؟؟چند برابر اونو خوابونده تو حساباش..._

 ...هیپولک یدون یخودت م_

 زندم.....مردم.... نیسراغم؟؟نگفت نیومدیکدوم  ن چیه ؟؟چرای...شما ها چیچیاون ه_

 اسیال یباور نکردم...اما وقت دوی......راستش اولش حماسی...بعدم الدیاما نذاشتن ...اول حم میچند بار خواستم ب_

 شکم برطرف شد..... گهیراسته د یبرگشت و گفت همه چ

....بچها تا چند یخوشبخت ش ینجوریا دیکرد..گفت شا دمونیتهد ی...حتمیایهممون رو قسم دادکه دنبالت ن اسیال

 شه... یاحساس م یلیخ تیخال یدپرس بودن...جا شیوقت پ

 چطوره؟؟ اسیال_

شد...اخر  قهیدست به  دیاالن بهتره...اما حالشو نگم برات....داغون بود....شب و روز نداشت...اون شب که اومد با حم_

اهنگ از اتاقش  یو صدا گاریس یموند تو اتاق و فقط بو ینو صبح برگشت...کل روزشو م رویشبم زد ب

گفت خوبه و  یشد....م دیهاش تمام سف قهیکنار شق یاباورت نشه اما موه دی...باالخره با خودش کنار اومد...شاومدیم

شب بلند بلند تو خواب  هیگفت...... یم گهید زیچ هی..اما غم تو چشاش میخواد درموردت جلوش حرف بزن ینم گهید
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سراغت....به  ادیخواست ساعت دو نصفه شب ب یکردم...م دارشیکرد....تب کرده بود....ب یزد و استمو صدا م یداد م

 ...میجلوشو گرفت آرامبخشزور 

 بدجور گرفت...... دلم

 اما من دوسش ندارم....._

حرفا رو بزنم....االن  نیکه فقد ا ومدمیبدونم....ن لشویخواست دل یو ازت بپرسم چرا....دلم م امیبود که ب نیقصدم ا_

 دستم.... ادیب انیدم که امار رفت و امد ک یم کیدر کش یهفتس دارم جلو هی

 تونست از اون همه پول بگذره؟؟ یچه جور د؟؟واقعایتو رو خر یواسه چ اصال

 دونم.... ی...اما خودمم هنوز نمستین یزیپوال واسش چ نیا_

 کنه؟؟ ینم تتینکرده؟؟اذ یبهت دست دراز_

 ...نه._

 وقت.. هی یبهش اطالعات ند_

 ....دتتیداره....قطعا تا االن د نیدورب نجایا_

 متیکش ی...سه سوت با بچها میستین نجایبدونم به خواست خودت ا هیکاف نیتونه بکنه...بب ینم یغلط چیه_

 ....رونیب

کن فراموشم کنه...چون ما به درد  ینگو....کار یزیچ اسمیتصور بمونن...به ال نینزن..بذار تو هم یحرف ینه..به کس_

برگردم  ستمیحاضر ن گهید یدلم واسه گاراژ بچها تنگ شده باشه..ول دیبهش ندارم..شا ی...منم حسمیخور یهم نم

 اونجا....

 ...هیک یدون ینم ی؟؟حتیبهش اعتماد کرد یچه جور_

... دمی..منم کامل برستیدر انتظارم ن یهم کس نجایاز ا رونیندارم..ب یفرق چیکاال ه هیکنار اومدم که با  نیفعال با ا_

 ندارم.... میبه ادامه زندگ یدیام

 گرفت... یکاش خدا زودتر جونمو م یا
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 نجایاز ا یدم به زود ی..اما بهت قول مکنمی...فعال صبر میگیپرت و پال م یبه مغزت فشار اورده دار یخواب یب_

 ...یشیخالص م

 ...نیبهم فکر نکن گهی.....دیرو در حقم تموم کرد یبدون که برادر نوی...ای...ممنونم که اومدتیبرو دنبال زندگ_

 شد بلند

 ....فعال....ستیآخرمون ن دارید نیا یرم..ول یم_

 

 وپنج_هشتاد_پارت#

 

زندون  ...تهشممی..البته خودمونم مقصر بودمیشد دیحم یحقمون نبود...هممون قربان نیدم در همراهش رفتم....ا تا

 در انتظارمون نبود............ یخوب ندهیاعدام....آ ایبود 

 ...دهیخودشه...حتما فهم دمی...برگشتم ددمیدر باز شد..ترس هویپختم که  یبود..داشتم غذا م۱۱ ساعت

 سالم..._

 ...یسالم..زود اومد_

 برگردم... یناراحت_

 به من چه..مگه خونه منه...._

 چشم غره مشغول کارم شدم...اونم نشست... با

 ...اریب ییچا هی_

 ....زیبر ایدستم بنده...خودت ب_

 کنم...... یحرفو دو بار تکرار م هیکه  هیبار نیآخر_

 و بردم واسش....گرفتم جلوش...چند لحظه نگام کرد و گفت ختمیر ییاستکان چا هی..ستیاوضاع خوب ن دمید
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 کارت دارم... نیبش_

 و گذاشتم جلوش و نشستم...ر ینیس

 ...خوش گذشت...؟یمهمون داشت نکهیمثل ا_

 مهمون نداشتم...._

 بود... یپس ک_

 حسام..._

 گفت حاال؟ یم ی...چادیکه مهمون به حساب نم یباهاش جور یلیخ س؟معلومهیاها....حسام مهمون ن_

 ...یچیه_

 گفتم؟؟ یاالن چ نیگفت؟؟هم ینم یچیساعت ه هی_

 ...میبرگرد ایگفت ب_

 ؟؟؟یگفت یتو چ_

 میبوده...زندان یچ لشیدونم دل یمدت نم نی..گفتم هنوز بعد انجایکردم به داد زدن:گفتم به زور آوردتم ا شروع

 بهشت زهرا........ ادیدسته گل ب هیبا  گهیکنم...چند وقت د یکرده تو خونه..دارم دق م

....برگشتم سمتش....نفس شیلیس یستمو گذاشتم رو جاطرف صورتم سوخت......د هیبرداشت سمتم و  زیخ هوی

 زد..با نفرت زل زدم بهش ینفس م

 ازت متنفرم.....متنفر...._

 یچی....هواریبود به هم...شروع کردم به مشت زدن به د ختهیرفتم تو اتاقم....بدجور اعصابم ر دمیشدم و دو بلند

....از قبل پوست کلفت تر شده شهیداره زخم مباز  دمینبود...دستم سوخت...به خودم اومدم...د میحال

داد اما  یم گاریخواست...بهم س گاری....دلم سودماروم شده ب کمیکه مشت زده بودم رفته بود تو... ییبودم....اونجاها

ها افتادم...خواستم برم  ینیزم بیس ادیدونه واسم مونده بود...نشستم رو تخت و روشنش کردم..... هیکم.... یلیخ

 خواد بکنه........ یم یاما گفتم به درک....خودش هر غلط نییپا
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اومد...پا  نشیماش یجوابشم ندادم...صدا ینرفتم...وقت ناهار اومد صدام زد اما حت رونیساعت چهار از اتاقم ب تا

 ی....دستم منییمطمئن شدم رفته بلند شدم رفتم پا ی...وقترونیرفت ب ی...داشت مدمشیشدم از پشت پنجره د

رو گاز...من کامل نپخته  یزخمم....چشمم خورد به غذا یچسب زدم رو جا هیکردم و  شیضد عفون نیوخت...با بتادس

و شروع کردم به  دمیبشقاب کش هیبودم...خودش امادش کرده بود...دلم ضعف رفت...صبحونه هم نخورده بودم....

رفتم  یتم برم اومد....اصال نگاش نکردم...داشتم م...خواس نکیخوردن...تموم که شد ظرفا رو همونجور انداختم تو س

 باال گفت

 ....کارت دارم..... نرو

 

 شیوش_هشتاد_پارت#

 

 ندارم.... یمن با تو کار یول_

 .....سایمگه نظر تو رو خواستم...؟گفتم وا_

 حرص برگشتم سمتش.. با

 ...عیبگو سر_

 ...نیبش ایب_

 راحتم...._

 دختر خوب گوش بده... هیزنن مثل  یرو م یحرف هیبار بهت  هی یوقت_

محکم رفتم رو مبل نشستم...اومد کنارم با فاصله کم نشست...خواستم رومو برگردونم اما با  یشدم و با قدما بلند

 دستش مانع شد.....

 افتاد به دستم.....اخم کرد.. نگاش

 شده؟؟ یچ_
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 ...یچیزدم:ه پوزخند

 شده؟؟ یدرسا...چ_

 مگه مهمه؟؟_

 ه....تو فک کن ار_

 سوخت... یموقع اشپز_

 ...نمیبازش کن بب_

 نه..._

 ی....جاستین یسوختگ یجا نیگفت:ا دنشیدستمو گرفت و شروع کرد به باز کردن باندم....با د خودشم

 ؟؟یکار کرد یضربست...چ

 مشت زدم .._

 به کجا؟؟_

 ......وارید_

 شهیبود..بدتر از من هم یدر آورد..مشک کیکوچ یجعبه مخمل هیو  بشینگفت...دست کرد تو ج یزیکرد و چ هوف

 عزادار بود..گرفت جلوم...رومو برگردوندم و گفتم

 خودت... یارزون_

 ...رشی...بگهیزور یهمه چ نجایا_

 ....رمیگ ینم_

خوشگلم دستش  یلیخ فیظر ریزنج هیکنارم بلند شد...چند لحظه بعد دستاش از پشت سرم اومد جلوم... از

 بود... یسیخودمو گرفتم...پالکش اول اسمم به انگل یبود....چشام برق زد اما جلو

 نفساش به گردنم حالمو دگرگون کرد... برخورد
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 ...یخر کن زایچ نیبا ا یتون ی...منو نمی....فاصله اسالمیحاج یهو_

 یش یخوبم م یشیچرا م_

 شم.. یگفتم نم_

 کنم.. یپس راه دومو امتحان م_

و رو  رمیخودمو بگ یاز نقطه ضعفام بود....نتونستم جلو یکیبود و  یکرد به قلقلک دادنم...کال بدجور قلقلک شروع

 کردم ولم کنه... یمبل پهن شدمـ..التماسش م

 شد.... یم شتریخندش ب دنمید با

 ??نه ای یخر شد_

 نه.._

 شروع کرد دوباره

 ب....بسه ...باشه خر شدم.....تو رو خدا..._

 کرد.....به زور خودمو جمع و جور کردم و نشستم... ولم

 شالتو باز کن....._

 موفق نبودم....شالو باز کردم ادمیباشم اما ز یداشتم جد یسع یلیخ

 ..خودش گردنبندو انداخت .با برخورد دستش به گردنم مورمورم شد.....

 ..انهی ادیبهت م نمیبرگرد بب_

 ..گناه داره...ی....نامحرمرینخ_

 نظر حالله..بازش کن... هیجواب داده...اما  امییکه زور گو نمیب یبه به..م_

 نوچ.._
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 ؟یخوا یبازم قلقلک م_

 شد... یم یخواستن یلی...با خنده خدیشالو در اوردم..خند عیسر

 ه...خوب قممیکه سل نمیب ی..مریخوبه نقطه ضعفتم دستم اومد....نخ_

 گردنبند... ایمنظورت منم _

 گردنبند..._

 ....دیدونم چرا...کوسنو پرت کردم سمتش...بازم خند یزد تو ذوقم...نم قشنگ

 شم... یم یا کهیدونم با خنده بد ت یخودم م_

 .....ی..از خود راضیاسفند دود کن چشم نخور_

 بوکس بخرم... سهیبنداز واست ک ادمی_

 خوام... یم تارینه...گ_

 مگه؟؟ یبلد_

 ...یپس چ_

 م؟؟یشام که ندار_

 شد... زونیو لوچم آو لب

 نه...درست نکردم..._

 افتاد به لبم... نگاش

 ؟؟ینکن اون لبو اونجور_

 وا چرا؟؟_

 گم نکن.... یم_
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 اون حرکتمو تکرار کردم.. باز

 نکن.. گمید م_

 کنم.... یم_

 نیمحکم....انگار با خشونت بود...شوک برم داشت...اصال توقع ا یلیاز دست داد و لبشو گذاشت رو لبم...خ کنترلشو

 عقب... دیکش قهیحرکتشو نداشتم.....کال برگشته بودم سمتش و برعکس رو مبل نشسته بودم..بعد چند د

خواست اون کارو کنه....اصال نگام نکرد..کت و  یفاصله گرفت و کالفه شروع کرد به قدم زدن....معلوم بود نم ازم

 برداشت و رفت...... چشویسو

 

 وهفت_هشتاد_پارت#

 

نبودم..ناراحت نبودم....اتفاقا  یرو لبم...عصب دمیکارو کرد...دست کش نیا یدفه ا هی یلیزده نگام به در موند...خ بهت

شدم....اما پس چرا  یحرکتو کرد در حد مرگ عصبان نیا اسیبار که ال نیبود...اول نیریآروم بودم....واسم ش یلیخ

 نیاونو از ب عیسر ندهیمحو مهمون لبام شد..اما ترس از آ لبخند هیاون عکس العملو نشون ندادم؟؟ انینسبت به ک

 وابسته شدم زمونه اونو ازم گرفت...... یباکاراش منو وابسته خودش کنه...من به هرک دمیترس یبرد..م

 نکنه.......... تمیاذ نیاز ا شتریب خودیب یاالیگرم کنم تا فکر و خکردن آشپزخونه سر زیگرفتم خودمو با تم میتصم

 در اومد...... یحدودا هشت بود که صدا ساعت

 سالم..._

 سالم..._

 ....دمشینداشت.....هه...چه راحت بخش شویچند ساعت پ یآشفتگ گهیبود....د آروم

 گه؟ید یدوست دار تزایپ_

 رو اپن و گفتم دمیپر
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 آره چه جورم..._

 اری...سفره هم با خودت بایپس بدو ب_

 ..گهید میبخور زیتوآشپزخونه رو م ایوا خب ب_

 ...شهیخدا نم نیزم یچیه_

 میادامه ندادم..سفره رو بردم وسط سالن پهن کردم..شامو با سربه سر هم گذاشتن خورد گهید

 مزه داد...سفره رو جمع کردم... یلی...خ

 ..دیچسب یلیخ یمرس_

 نوش جون...فقط_

 بود.. نیینگاش کردم تا حرفشو بزنه..سرش پا منتظر

 برت داره..... الیخ ای یخودت فکر بد کن شیخوام پ یاون حرکتمو فراموش کن....نم_

 اوردمیخودم ن یخواست اون حرفو بزنه...اما به رو یدونم چرا اما ناراحت شدم..دلم نم ینم

 از اولم واسم مهم نبود...._

رو انداختم تو  تزایپ یکردم...جعبه ها ینگاهشو راحت حس م ینیند شدم...سنگرو جمع کردم و بل یچ همه

رو مبل نشسته..خواستم برم تو اتاقم  دمیآشپزخونه....دستامو شستم...رفتم د یسطل..سفره هم گذاشتم تو کشو

 گفت

 ؟؟یترسناک دوست دار لمیف_

 جوابشو ندم و برم اما گفتم خواستم

 آره..._

 ....نیبش ایپس ب_

 برداشت و گذاشت.... ونیزیتلو زیاز تو کشو م ید یس هینشستم... یو یت یرو مبل رو به رو رفتم
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 چراغارم خاموش کنم؟_

 آره..._

 یبود..اون بخشا ختهیر لمایف نیاز ا بایگذشت..ترسم تقر لمیخاموش کرد و اومد کنارم نشست...نصف ف چراغارو

تاسف  یاز رو یکرد و سر ینگام م انیک دمیخند یکه م یسر..هردمیکه معلوم نشه ترس دمیخند یترسناکشم م

 داد... یتکون م

 خنده.... یم نیکشن ا یم غیج ؟همهیخند یچرا م_

 ترسم.. یدونم چرا نم ینم_

قبرستون...المصب قبرستونش  هیرفت تو  یصحنه داشت...دختره داشت م هیشدم.. لمیارواح عمم....محو ف اره

 بدجور خوف داشت...

 کیتونست بهش نزد یکس نم چیپر خون بود..ه ریش شهیش هیعروسک بود که دستش  هیاون قبرستونه  تو

جن افتاد رو  هی هوی....اروم رفت سمت عروسکه....دیچرخ یرفت چشم عروسکه هم م یکه م یشه...بعد هرطرف

 خنده... ریزد ز انی.....کدنیها شن هیزدم که کل همسا یغیپخم کرد...چنان ج انمیزد....ک غیسرش و ج

 ؟؟یدیترس یتو که نم_

 ...یبر ایناکام از دن شاهللیا_

 ..رهیگ ینم نتینفر_

 زد جلو.. عی+ سر18به صحنه  دیکه گذشت حالم بهتر شد...رس کمیچش غره رفتم.... بهش

 ماااایکرد ینگاه م میعه داشت_

 ...ادیبدتم نم نکهی..مث اایح یب_

 شـــی...استمیبچه که ن_

 داره..دختر و پسر عذب توخونس... یچه ربط_

 ..ییایچقدرم تو محجوب به ح_
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 مگه؟؟ ی...شک داریپس چ_

کنه.....باالخره  یداره از گوشه سالن نگام م یکی ایپشتمه.. یکیکردم  یفکر م یترسناک شده بود..ه یلیخ لمیف

 گفتم... شیاخ هیتموم شد...تو دلم  لمیف

 اصال هم ترسناک نبود.._

 زدم... ی....اون من بودم که از ترسم بالشو چنگ ماصال

 .؟؟یدیخودت نترس نکهینه ا_

 ترسه... یهه..منو ترس؟؟ترس از من م_

 دم... یدلم گفتم:نشونت م تو

 تو بغل خودم بخواب... ایب یدی..ترسینکن سیرفتم باال گفت:عمو جون شب جاتو خ یگفتم..داشتم م ریبخ شب

مطمئن  ی..منم رفتم باال...........تا ساعت دوصبر کردم....وقتدیخند یدر اوردم پرت کردم بهش ...داشت م موییدمپا

 کنم..... یعمل مویطانیبلند شدم تا نقشه ش دهیشدم خواب

 

 وهشت_هشتاد_پارت#

 

به  یردم و حسابپام کردم..موهامو باز ک دمیشلوار سف هی......داکردمیلباسا پ یاز ال دیلباس خواب بلند سف هی

کردم....رژ قررمز زدم و با دست  اهیچشمم...با خط چشمم کال پلکمو س ریز دمیکش یمداد حساب هی...ختمیهمشون ر

چراغ قوه برداشتم...از  هی...دمیگرخ دمیخودمو د یهمون جنه شده بودم..خودم وقت نیپخشش کردم دور لبم....ع

اروم باز  یلی...در اتاقشو خرونی....بستم به خالل دندون ...گاماس گاماس رفتم برونیب دمیدونه پرکش هیبالش  یتو

لب تخت...لباس تنش نبود..نگام رفت سمت  دمیرفتم....رس یکردم..خواب بود....رو سر پنجه هام راه م

 دیکش رو لبش...دست دمی...خم شدم سمتش....پرو اروم کشیبازوهاش...سرمو تکون دادم که منحرف نشم نصف شب

 ...رفتم اون سمت تخت....دی...جاشو خاروند و چرخنشیرو س دمیبعد پرو کش کمیرو لبش...
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 دید یکرد و منوم ی....رفتم رو تخت و خم شدم روش.....اگه چشاشو وا مدیحرکتمو تکرار کردم....کال به کمر خواب باز

صورتم...اروم چشاشو وا  ریم گرفتم زروچشاش...چراغ قوه ه دمیپرو کش کمیکرد همون دخترس.... یقطعا فکر م

 چشاش گرد شد و داد زد هوی دیکرد....منو که د

 ....بسم اهلل..دورشو....نیامام حس ای_

خنده.....رو تخت پهن  ریو بلند زدم ز رمیخودمو بگ ینتونستم جلو گهیاز رو تخت افتاد..د هویبچرخه بره  خواست

کرد....آباژورو روشن کرد...دلمو گرفته بودم و  ینشسته بود و منو نگاه م نیو منگ رو زم جیشدم..اونم همونجور گ

خدا رو شکر  ایکنه....دعوام کنه.. هیدونست بخنده..گر یم....نومدیکه از چشام اشک م دمیخند نقدری..ادمیخند یم

 کنه که من روح و جن نبودم...

 بودم... دهینخند ینجوری...انجوی...و...وقت بود...ایلیب...بده....خ رتی...خد...خدا خییوا_

 کشمت... یم_

 یم یاونم دنبالم..انگار گرگم به هوا باز دمیدو ی..تو اتاقم منییپا دمیزدم و از رو تخت پر غیبرداشت سمتم..ج زیخ

قدرتمندش شدم.....منو برگردوند سمت  یدستا یو زندون دی....باالخره موفق شدم برم سمت در اما به رسمیکرد

 کرد.... یکردم ماهرانه دفع م یم یاستفاده کنم..اما هر حرکت یاستم از دفاع شخصخودش...خو

 ..یکارم هست ینه بابا رزم_

 ..ریپس اروم بگ یش ینم فمیحر یدون یخودت م_

 ..دمت گرم..دمیخند یلیخ ییخدا ی....ولیجنبه ا یاه چقدر ب_

 دو طرفم بود... واری...دو تا دستاشم رو دواریبودتم به د چسبونده

 نه؟ یر یاز رو نم_

 نه.._

 محکم تر گرفتتم... نباریعقب..خواستم باز در برم اما ا دیگاز گرفتم....کش دستشو

 ؟؟یدینترس یدید نهیخودتو تو ا یینگا..خدا افشوی...قیوحش_
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 ...دمیترس یلیدروغ چرا...خ_

 برهنش....خندش که قطع شد گفت نهی...چشمم رفت سمت سمیدیخند باهم

 تر شدن.. زی...آخرالزمون شده...دخترا هنییچشاتو بنداز پا_

 به من چه...درست لباس بپوش.._

 ه؟؟یباق متمی..دو قورت و نمیشخص میتو حر یاومد یساعت دو نصفه شب بلند شد_

 ....یترس یخواستم بهت ثابت کنم تو هم م یم_

 ...نطوریعه......که ا_

 دستشو برد پشتم.... هی

 ....گمیم_

 زد.. یهم اروم حرف م یلیشروع کرد به نوازش پشتم....خ اروم

 هی.....با ادیکه.........مزاحممون بشه......منم بدم نم ستیکسم ن چی.....وهمیمنو تو.........االن.......باهم........تو اتاق...تنها_

 رو بسازم........ ییایشب رو هیروح خوشگل.....

 گفتم ی.....با لحن کشدارنشیرو س دمی..دستمو آروم کشاوردمینقشه داره.....کم ن دمیفهم

رو .....رقم  یموندن ادیشب به  هی......و جذاب.......کلی...خوش هپیپسر خوشت هیکه......با  ادیاتفاقا......منم بدم نم_

 بزنم......

من  یبا شگردا یباشه پسر بود...و البته هر کس ی........هرچدمی....تو دلم بهش خندارهیچشاش معلوم بود داره کم م از

 زد و گفت شخندی...ناوردیکم م

 ...یبه نفعته که دستتو بردار_

 گذره؟؟ یچرا...مگه بد م_

 رو هوا معلقم..... دمید هویداد.... یمحکم بست....واقعا داشت کنترلشو از دست م چشاشو
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 ...نی...منو بذار زمیکنیکار م یعه..ـچ_

شم رو تخت اما رفت سمت  یداد......فکر کردم االن پرت م یقلبش بهم ارامش م یبهم نکرد...صدا یتوجه

نشستم سر جام......انقدر  خیوا کرد رو سرم......س خویمنو انداخت تو وان و اب  هیچند ثان یحموم..درشو وا کرد....ط

خوردم....دندونام از  یو من حرص م دیخند یال اون مبگم....حا یزیچ ایتونستم تکون بخورم  ینم یسرد بود که حت

 خورد.... یسرما به هم م

 بست...خم شد سمتم و گفت: رویش

 سر به سرم نذار..خب؟؟ گهید_

 کردم... خیخدا لعنتت کنه..._

 کار کنم... یکنم....اتفاقا خوب بلدم چ یعموجون اشکال نداره...خودم تا صبح گرمت م یاله_

 ....گوسفند..رونیزدم:برو ب داد

....بلند شدم دمیلرز یهم از سرما م دمیخند یتو همون حالت نشستم ..هم به کارامون م کمی....رونیو رفت ب دیخند

 گفت رونیبود...چشاشم بسته بود.....خواستم برم ب دهی..رو تخت دراز کشرونیرفتم ب

 حاال..... یکجا.....بود_

 ایدیند چییه یدید هوی نیبب_

 بگو.. گهیبار د هیمن  ؟؟جونیچ_

 ...یوا_

 ...بلند گفترونیب رفتم

 ...یزیکرم نر گهید یتا تو باش_

به اتفاقات اون روز فکر کردم و کم کم چشام گرم  کمیپتو..... ریلباسامو عوض کردم و رفتم ز عیتو اتاقم...سر رفتم

 شد
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 ونه_هشتاد_پارت#

 

 یهنوزم باهام جد انیعادت کرده بودم...ک انیهفته از اون ماجرا گذشت..اوضاع اروم بود....به اون خونه و ک دو

واسم  گهیگفتم..د یبهش م دیپرس یم هیو بق دیهم از باند و وح ینرم تر شده بود....هرچ کمیبود....اما نه مثل قبل..

و مهرداد باهم  انیکردم که ک یم نییکاناالرو باال پا تماشنشسته بودم و د کاری....رو مبل بشهیم یمهم نبود چ

وارد شدن صحبتشونو تموم کردن...بلند شدم...اول مهرداد  یزدن..وقت یاومدن.....داشتن باهم حرف م

 گفت:به...سالم زن داداش....

 :مرگ.....انیک

 دمیخند

 ...نیسالم...خوش اومد_

 کتشونو در اوردن و اومدن نشستن.... جفتشون

 .قهوه...نسکافه...یاچ_

 لطفا... ییکه زن داداش...دو تا چا میومدیشاپ ن ی:کافمهرداد

 ...ستمایمن زن داداشت ن یول_

 ...یش یم کینزد یا ندهیدر ا شاهللی..اشوازیمن دلم روشنه...رفتم پ_

 خدا نکنه...بال به دور..._

 نگفت....رفتم تو آشپزخونه... یزیکرد و چ زیچشاشو ر انیک

 گفتم انیو خودمم نشستم...به ک زیو برگشتم.....گذاشتم رو م ختمیر ییچا دوتا

 س؟ین دیاز وح یخبر_

 :اتفاقا واسه پس فردا دعوتمون کرده باغش..انیک
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 ؟؟یهم ازش به دست اورد یزیچ_

 بنداز بهت نشون بدم ادمیمحمودم تو اتاقمه.. ی....عکسایتا حدود یه_

 ود....مهم نب گهید نیداشتم...واسه هم قبولش

دنده  هی...جفتتونم نیپاره نکرد کهیتا حاال شما دوتا همو ت یچه جور بهیعج یلیواسم خ?چه خبر گهی:خب دمهرداد

 .....نیو زبون دراز

 خاره.... یامروز تنت م نکهی:نه مثل اانیک

 :هوا چقدر خوبه...مهرداد

 بود..... ییگرفت...پسر شوخ و تو دل برو خندم

 گفت: انینگاه به ساعتش کرد و به ک هی.....دمیخند انینشست و من به کل کل اون و ک یساعت هی

 ....نیایمن برم..شما هم ب گهیخب د_

 باشه...._

 کجا؟؟_

 اماده باش.... کی...ساعت یفهم ی:مانیک

 کیفت....تا ر انیبعدم ک قهیکرد  و رفت...چند د ی....مهرداد خداحافظمیکجا قراره بر نمیکنجکاو بودم بب یلیخ

 ساعت مونده بود...به هرحال به قصد حاضر شدن بلند شدم... هی بایتقر

بازم بهتر از  یبا حجاب نبودما....ول نمی..البته همچدمیپوش یجلف نم یلباسا گهیپوششم حساس شده بودم...د رو

خفن زده بود...لباساشم  یدود نکیع هیهمون موقع ها اومد..... انمیدر بودم...ک یحاضر جلو کیبه  قهیقبل بود...ده د

 میشد نیجذاب شده بود.....سوار ماش یلی..خیزده بود باال...با شلوار جذب طوس ناشویبود که است یمشک راهنیپ هی

 و حرکت کرد............

 هم بود.... یمی..قدیداشت نه نشون ی..اما نه اسمسادیکارخونه وا هیشب ییجا هی یجلو

 شو.. ادهیپ_
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 گه؟؟یکجاس د نجایدر همونجا...گفتم:ا ی.....رفتم جلومیشد ادهیهم پ با

 تک زنگ زد...قطع که کرد در باز شد.... یکیبه  شینداد...با گوش جوابمو

 داخل..همه جا پر از کاه گل و اشغال بود... میگرفت و با هم رفت دستمو

 کجاست؟؟ نجایا انیک_

 ن؟یاومد یگفت: از طرف ک شونیکینگرفتم...دو تا مرد گردن کلفت اومدن..... یجواب بازم

 ...دی:وحانیک

 اسم رمز.._

 تا.....۱۱_

 کردن.. دییسر تا با

 ...نیایدنبالم بگفت: یکی اون

 و التماس هیگر یباز کردن...صدا ونویبزرگ بود....رفتن پشت کام ونیکام هیته اون سالن  بای..تقرمیرفت دنبالشون

...اون دوتا کله گنده هم نییاومدن پا نیتا دختر از ماش۱۱ قایبعد دق کمیواسم گنگ بود... ی....همه چومدیدختر م

 پشتشون....

 شدم.. یعصب

 ...نی..اانیک_

 ....سیه_

 خوشگلتر بود.... یکیاز  یکیبهمون... دنیرس دخترا

 رو بهت گفته؟؟ یکه همه چ دیمرده که اسلحه هم داشت گفت: حواست باشه...وح اون

 :من کارمو بلدم...انیک
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 نود_پارت#

 

 گفت: انیبه ک هیاز دخترا با گر یکیکردم... یفقط بهت زده نگاشون م من

 ...نیاقا تو رو خدا...شما بهمون رحم کن_

 نیلگد بهش زدو پرت شد رو زم هیاز اون مردا یکی

 خفه شو....._

 خودمم بودن... یهم سن و ساال بایشد....تقر شتریهمشون ب هیبراس سوخت...گر دلم

 ...ونیتو کام نشونی:ببرانیک

ها از ترسشون  چارهی....بدنیهم خشت و کاه جلوشون چ یکردن...کل ونشونیفحش و دعوا بردن دوباره سوار کام با

 ساکت شدن...

 درسا... ای:بانیک

 ...امیباهات نم جایه یکن یم یچه غلط یدار یتا نگ_

 کارو خراب نکن... میبر ایبهت...ب گمی.....مسیه_

شاگرد نشستم....حرکت کرد...درو  ی...خودش نشست پشت فرمون ..منم روصندلمیشد ونیگرفت و سوار کام دستمو

 یبدبختا چ نیا ؟؟بایکن یکار م یچ ی....دارانیکه از اونجا دور شد گفتم: ک کمی...رونیب میواسمون باز کردن و رفت

 ؟؟یکار دار

 جواب موند ی.بازم سوالم بزنگ خورد... شیگوش

 دونم.....فعال ی:الو......اره گرفتمشون.....نه درسته......خودم مانیک

خوردن و  دویگول وح ای نیفرار ایهمشون  یگیکه م ییبدبختا نینگاه بهم انداخت و گفت: ا هیقطع کرد... شویگوش

 واسه عربا.. یبفرستشون دب دی...قراره وحنجایاالن ا
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 ?یکن یکمکش م یدار ؟؟نکنهیکاره ا یوسط چ نیجدا؟؟؟حاال تو ا_

 مثال...._

 مثال؟؟ یچ یعنی_

 از کشور خارج شه.. ستیقرار ن یدختر چیه_

 ؟یبفهمه چ دیاگه وح??یچه جور_

 من کارمو بلدم...._

 ......دیکردن وح نیلب شروع کردم به نفر رینداره.....ز یمن به تو ربط یکارا یعنی نیا

 مامان بزرگ؟؟ یگیم یچ_

 ؟؟یکن یکارو م نیا ی....واسه چستمیباتو ن_

 زنم... یم بیوسط به ج نیهم ا یپول هیخدا... یواسه رضا_

 باور کنم؟ یتوقع دار_

 ..یندار یچاره ا_

 گهی....دسهیکردم پل ی....داشتم حس مینیب شیقابل پ ریبود..و غ یبیبهش مشکوک شده بودم...ادم عج یلیخ

 .....سادیاپارتمان لوکس وا هی ی...جلونگفتم یزیچ

 ...امیمن االن م نیتو بش_

 ادهیبعد دحترا دونه دونه پ کمیباز کرد.. ونویزنگ زد....درو باز کردن...در کام یکی....به دمشید یبغل داشتم م نهیآ از

 یکیشدم...زنگ زد به  ادهیتموم شدن پ یزد....وقت یشدنو رفتن تو.....پرنده هم پر نم

 ......ای:تمومه....بانیک

شد...به من سالم کرد به  ادهی.....مهرداد پشت فرمون بود...پرونیهمون خونه اومد ب نگیاز پارک ۲۰۷ هیبعد  قهید چند

 دست داد انمیک



 بارکد

267 
 

 حواسشون باشه.... ی:بگو چهار چشمانیک

 که دنبالتون نبود؟؟ ی:باشه...کسمهرداد

 نه...._

با تعجب  انیخنده...ک ریلحظه نگاش افتاد بهم و زد ز هیداد به مهرداد....مهرداد  ونمیکام دیازش گرفت....کل چویسو

 ؟؟یخند یچرا م هیبه من و اون نگاه کرد و گفت:چ

 شده... جیگ چارهیلحظه....ب هیخوب بود  یلیدرسا خ افهی:قمهرداد

 ...فعال.. می....ما بروونهی:دانیک

 و حرکت کرد..... میشد ۲۰۷ سوار

 اد؟؟یسرشون م ییسوزه..االن چه بال یدلم واسشون م_

 .........فتنیب دیوح ریگ ایکس مجبورشون نکرده بود که فرار کنن... چی....هجاسیب تیدلسوز_

 در خونه ترمز کرد... یجلو

 ....امیکار دارم زود م کمیتو برو باال....من _

 خواست همش باشه... یلم مخودمو گرفتم....د ی...اما جلوینر شهیخواست بگم م یم دلم

 باشه...فعال...._

 رفتم تو خونه اونم رفت................ یخونه رو بهم داد...وقت دیکل

 

 کیو_نود_پارت#

 

 دم گوشم داد زد یکی  هویبردم که  یخواب ناز به سر م تو
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 درســـا_

 بلند شد. انیخنده ک یبعد صدا کمیبه سقف...... دمیترس چسب از

 زدم. غیاومد ج ادمی تمیموقع ی.ضربان قلبم رو هزار بود..وقت

 ....خودم کفنت کنم....شاهللیا یش لی...ذلانیک_

 ناخونکم بهش نزنم قصد مردن ندارم!!!.. هیتو رو پخش نکنم و  یگفت:من تا حلوا دیخند یکه م همونجور

 زنه..... یقبلم هنوز تند تند م یوا_

 !؟!؟..یحقته....چه خبره سه ساعته خواب_

 دیازم رفته ، با ی.انرژ ،،یشوک بهم وارد کرد یکل یبرد یکنه...خوابم که خوابم!!منو برداشت یاز جرم تو کم نم نی+ا

 بخوابم.

 ازش سر زده.!!؟ یی، نه باهاشون سر و کار داشته، نه خودش خطا دهیانگار اصال نه خالفکار د گهیم یجور هی_

 ؟؟یشدم گفت:درسا...ناراحت شد یچه شکل دید ی.وقتارهیبرخورد...دوست نداشتم به روم ب بهم

 نه.!_

 .ستین یمن گوشام مخمل_

 و جوابشو ندادم.  نییانداختم پا سرمو

 عطرش بودم... یکنارم نشست..عاشق بو اومد

 درسا.._

_. 

 درسا نگام کن._

 چشاش شدم. یاهیبلند کردم..زل زده بود توچشام...غرق س سرمو
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 !؟یدل نازک نبود نقدریتو که ا_

 گرفت. یزد...نگاهش قدرت تکلمو ازم م یحرف م رایاروم و گ یلیخ

 :چرا خشکت زده....؟دیخند

 ....یچیه_

 به هم..دوست داشتم زمان متوقف شه.... میحرکت زل زد یب قهیدق چند

 گردوند سمت خودش....چونمو بر ری...دستشوگذاشت زنییخودم اومدم و سرمو انداختم پا به

 ...کارت دارم...نییپا ایب یکه سرحال شد کمیپاشو دست و صورتتو اب بزن....-

 ذهن آشفتم تنها گذاشت. نیو منو ب رفت

 .نییشونه زدم، لباسامو عوض کردم و رفتم پا یشدم دست و صورتمو  آب زدم.موهامو حساب بلند

 خوشگل رو مبله.!! یلیخ یلیخ تاریگ هی دمینکردم...چشم چرخوندم د داشیسالن پ تو

ذوق  ی...کلماشیرو س دمیبود....دست کش یشکالت یسمتش....رنگش قهوه ا دمیو دو دمیکش یفیخف غیج

 ..دمیکردم که صداشو ازکنارم شن یم فیک تارمیزدن تنگ شده بود.....داشتم با گ تاریگ یکردم...بدجور دلم برا

 چطوره؟_

 ..یمرس یذوق گفتم:عالـــ با

 .یواسم بزن دیبا یکنم...ول یخواهش م_

 باشه._

بودم که روشم کارشده بود....با  دهیبلند پوش یلباس صورت هینگاه به سرتا پام انداخت.... هیرو به روم نشست... اومد

 ..ی....و شال صورتیمشک یشلوار دمپا

 ...!ادیلباسا چه بهت م نیا_

  فیازم تعر ایلیبهم دست داد ، خ یحس خوب فشیتعر از
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 بود....! زتریواسم عز نیکردن اما ا یم

 اخه منو چه به خجالت... دم؛یدونم چرا خجالت کش ینم

 نگا چه لپاش گل انداخته._

 ...ییخودمو زدم به پرو باز

 ، هوا گرمه..! رینخ_

 .یگیتو که راس م_

 .امیم زمیر یم ییببر...منم دوتا چا تارتمی، گ اطی، برو تو ح الیخی

 

 ودو_نود_پارت#

 

باصفا  یلیتخت بزرگ بود واسه نشستن....رفتم اونجا...خونش خ کی اطیطرف ح کی...اطیگفتم و رفتم تو ح یا باشه

 بعد اومد ،  قهیشد..چند دق یم کیبود..هوا داشت تار

 و گفت نمونیرو گذاشت ب ینیکنارم ...س نشست

 ...یچند مرده حالج نمیخب.!!بزم بب_

 فکر کردم و شروع کردم به زدن و خوندن.... کمی

 خواد بگم دوست دارم یوقته دلم م یلیخ_

 دوست دارم بگم

 دوست دارم.. بگم

 من بخون که من تو و دارم یتو چشما از
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 تو رو دارم فقط

 ...ارمیتو کم م یب

 غم و اشکو تو چشمات نمینب

 لرزه دستات یداره م نمینب

 نفس هات یترسو تو نمینب

 وست دارم..د نیبب

 مثل تو با خودم تنهام منم

 امیخسته ازتموم دن منم

 گذره همه شب هام یسخت م منم

 دوست دارم نیبب

 دوست دارم... نیبب

 که یدارم وقت دوست

 یبند یم چشماتو

 ...یخند یم ایدن نیا یمن به دردا با

 یشم بگ یم آروم

 یغمات دل کند از

 دوست دارم... میبه هم بگ ایب

 دوست دارم. میباهام گفت:بگ اونم

. 
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 بردم... ضیف یتموم شد گفت:خوب بود...حساب یوقت

 ؟؟خوب بود؟؟ نیهم_

 بود. یعال_

 تا بناگوشم وا شد. شمین

 دلم گرفت!.حاال شادش کن..._

 ...ستمی+کال اهل اهنگ شاد ن

 بدش به من..._

 وند..منم از خنده غش کردمخ یزد و م یبهش دادم...به پشت گذاشتش رو پاش ..مثل تنبک م تارویگ

  نمیش یم حیتو کالس منتظر.زنگ تفر-

 زنگ بخوره نیکه ا تا

 نمیتو رو بب اطی.تو ح

 نمیتو رو بب اطیتو ح یوا

 زنگ هندسه سر

 دَرسا بسه.... نیگم ا یم

 زنگ بخوره دل به دلدار برسه نیا یکاشک

 به دلدار برسه.. دل

 کالس منم مبصر

 یزنگ عاشق سر

 یقیتو گل شقا یام وا نهیس ریکو تو
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 ...یقیگل شقا تو

 یایاز در تو م یوقت

 شم.. یکالس م تنبل

 شم.. یحواس م یو ب جیگ یشم..وا یحواس م یو ب جیامتحان عشق...گ یتو

 

 بودم. دهیروشو ند نی...تا حاال اخوندیزد و م یبامزه م یلیخ

 شد یم شتریداد و خنده من ب یتاب م گردنشم

 ...یخوب دست منو خوند_

 ...یسوزوند یبدجور منو

 برده  هیمثل  منو

 ...یکه نکشوند کجاها

 یدست منو خوند خوب

 یسوزوند یبدجور منو

 ....یبرده کجا که نکشوند هیمثل  منو

 و گفت دیتموم شد دل درد گرفته بودم...خودشم خند یوقت

 سرحالت کردم؟؟ یچه جور یکرد فیک_

 ؟؟یکرد یو رو نم یداشت استعداد هاهم نیخوب بود...تو از ا یلیخ_

 آهنگ بخون. هی!؟ خب ، حاال یبله پس چ_

 چه خبره. گهیبسه د_
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 رو حرف من حرف نزن._

 بخونم؟ یچ_

 .یهرچ_

 خونم... ی+اممم...مغرور و عاشق پازلو م

 درست گرفت دستش.... تارویگ

 بخون..._

 زدنم بلد بودـ...شروع کردم به خوندن تاریگرد شد....گ چشام

 دستاشه یرگ خواب تو....تو رمیگ_

 مث من باشه رمیگ

 و عاشق مغرور

 مث حرفاشه رمیگ

 دوست داره رمیگ

 خودم اندازه

 عاشقت شدم که

 داد یداد ب یا

 ادیم ادتیبا اون لحظه رو داره

 ادیب ادتی...چشمامو یچشماتوبست

 ....ادیم ادتیبگه عشق منو یهرک گهی..دینخوا یحت اگه

 خودش خوند: ادامشو
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 قلبم تو رو از من

 زدم راحت برو خط

 یباز وونهید

 بد عادت کرد تورو من

 یدوست دارم ول بد

 تورو ارمینم کم

 از قلبم تو رو من

 زدم راحت برو خط

 یباز وونهید

 بد عادت کرد تورو من

 یدوست دارم ول بد

 تو رو...... ذارمیم تنها

 خوند....صداش معرکه بود.... یقشنگ م یلیو مبهوتش شدم....خ مات

 !یخون یپسر چه خوب م یوا_

 نکرده بودم... فیتعر یتا حاال از کس من

 فرصت قسمت ما شد..مچکرم. نیعه.پس ا_

 ..؟یسمت خوانندگ یچرا نرفت_

 خونم. یم یبه عنوان حرفه و شغل دوسش ندارم.دل_
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 وسه_نود_پارت#

 بخور سرد شد.... توییچا_

 سوال بپرسم؟ هیگفتم: میکه خورد مونوییچا

 دو تا بپرس_

 زنه؟ یگولت نم طونیش ی..توچه جورستین یهم که کس نجایرو ندارم...ا ی، من که کس گمیم_

 کنه یصبح تا شب داره دم گوشم وز وز م طونهیبذار بگم ، اتفاقا ش ،یحاال که خودت بحثو باز کرد_

....تو دست یریگ یجلوشو م یایب رونیازش سرافراز ب دیو با  یامتحان اله نایکه ا یبا خودت فکر کن ی، وقت یمنته

 کرد.... انتیتو امانت خ دی..نبایمن امانت

 ...ستمین ی...من متعلق به کسیامانت؟چه امانت_

 ..یبنده خدا که هست_

داشتم؛  زایچ یلیدوسم داش....هنوز خ یلیوقت بود ازش غافل شده بودم...اتفاقا خدا خ یلی.....خدا......خدیلرز دلم

 ، عفت ، .تن سالم ،  ییبایز

 .درسته خانوادم رو از دست دادم اما خودش منو حفظ کرد

 .ادیسرم ب ییهفت تا مرد نذاشت بال نیب

 کنه ، بدون دلهره. تمیاذ یکس نکهیکنم بدون ا یم یشهر زندگ یجا نیدارم تو بهتر االن

 زنم... یساعته دارم صدات م هی! ؟ییالو،  درسا ، کجا_

 تنهاباشم؟ کمی شهیم_

 نگام کرد و گفت:باشه... قیدق کمی

 یکنار مهر ، برا حیتسب یسر سجاده ، برا یها هیگر یخلوت با خدا...برا یشدم و رفتم باال....دلم لک زده بود برا بلند

 اول صبح. یدعاها



 بارکد

277 
 

رفت تو اتاقش...صداش  یداشت م انی..کرونیوضو گرفتم؛ برگشتم تو اتاقم ، چادر بود اما سجاده نه...رفتم ب رفتم

 زدم

 ان؟یک_

 سمتم برگشت

 بله._

 ؟یمهر و سجاده دار_

 ....دمیرو تو چشماش د یلحظه ماتش برد...چند لحظه بعد برق خوشحال هی

 ...ارمیاره اره ، صبر کن االن برات م_

 داد..... یم اسیگل  یبعد با سجاده برگشت...بو کمیو  رفت

 ممنون..._

 .یخودت سر عقل اومد نمیب ی.خوشحالم که میدوست داشتم بهت بگم که نماز بخون یلیخ_

 ؟یخون یجدا؟مگه تو هم نماز م_

 اگه خدا قبول کنه...._

 لحظه خوشحال شدم.... هی

 کنه ، اما منو گمون نکنم. یواسه تو رو قبول م_

 خدا یاز صفت ها یکیحرفو نزن.. نیا_

 بخشتت....! ی،  م ی، اگه از ته دل توبه کن ی، هرچقدر هم که گناه کرده باش نهیاَرحم الراحم 

 قابل وصفه... ریغ شیبزرگ اصال

 ..دلم واسه اون دوران تنگ شدهفتادیرکعت نمازمم عقب نم هی یزمان هیحسرت گفتم: با
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 م؟یباهم بخون یخوا یاالن شروع کن..منم نماز نخوندم...م نینشده...از هم ریهنوزم د_

 گفتم:چرا که نه..! یخوشحال با

 ...منم جانماز رو رهیتو اتاقش ، .رفت وضو بگ میرفت باهم

 از سجاده اون پهن کردم.... ندترییپا کمی 

 ....دمشید نهیبود به هم...پشت سرم ، از تو آ ختهیرفته بود...اعصابمو ر ادمی.؛ چادر سر کردن نهیا یجلو رفتم

 ؟یزن یشده...چرا غر م یچ_

 تونم سر کنم...اعصابم خورد شد.... ینم-

 .نجایا اینجنگ با خودت ....ب_

 سادهیدور گردنم....محکم وا دیچیطرف چادرو پ هی...چادر انداخت رو سرم...بغلشو تا زد و سادمیرو به روش وا رفتم

 بود . موهامم کامل تو بود.

 .ادایزد و گفت:حجابم بهت م کیکوچ لبخند هیتموم شد  یکردم...وقت یمدت با لذت به حرکاتش نگاه م تموم

 هم قشنگ بسته بود چادرو.... یلیباحجاب شده بودم.خ یها یبارب هی...شبنهییآ یکردم . رفتم جلو یم ریابرا س رو

 بزن خودتو...شروع کردما.... دیخانوم کوچولو..کم د_

 باشه ._

باهاش  بایکه گفت ،  قامت بستم..تقر روی..تکبلب زمزمه کردم. ری..اذانو بلند گفت...منم زمیسادیسجاده هامون ا سر

دونستم رومو  یام گرفت و از خدا خواستم منو ببخشه..م یقابل وصف بود.سر نماز گر ریخوندم..حالم غ یهماهنگ م

حرف زدم....اشکامم باهم مسابقه گذاشته بودن....بلند  اهاشب یتموم شد سجده کردم و کل یندازه.....وقت ینم نیزم

 قشنگ گفت:قبول باشه.....التماس دعا.. یلیکنه.....اشکامو پاک کردم...خ یداره نگام م انیک دمیشدم د

 قبول حق...از توهم قبول باشه....._

 ؟یاالن اروم_
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 آروم نبودم... نقدریوقت بودا یلیخ_

 

 وچهار_نود_پارت#

 شکر.._

 کارت دارم. ایگفت:سجادتو بذار ب رونیجمع کردم..خواستم برم ب جانمازمو

 چشم._

 دونم چرا گفتم چشم یخوشش اومد ..معلوم بود..نم یلیخ

 بال... یب _

 تو اتاقم ..جانمازو گذاشتم و برگشتم...رو مبل نشسته بود... رفتم

 رو تخت...  نیبش_

 ....یخوام بد برداشت نکن یمکث کرد و گفت:ازت م کمیتخت  نشستم.... رو

 م...حرفا نیندارم از ا یمنظور چیه من

 خوام  ،  یباشه ، اما ازت م بیبرات عج کمی دمیشا

 ایخوام مثل حاج ی..نممیخونده شه.....تا به گناه آلوده نش نمونیب تیمحرم غهیص هی.یینجایا یبشه ، تا که وقت اگه

 .....مهیدرون دهیعق نیکنم...ا یسخنران

 داشته باشه.... یدیعقا نیهمچ ومدیحرفارو بهم بزنه...واقعا بهش نم نیا انیشد ک یباورم نم اصال

 ..یگناه چ گهی...من که پوششمم درست کردم...دنمیب یکار نم نیا یبرا یلیمن دل_

 کنه....  یم تمیهم اذ گاهمونیگاه و ب ینگاها نیمسخره باشه..اما هم دیشا_

 .یبیعج یلیخ_
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 دونم. یم_

 االن جواب بدم؟ نیهم ینکنه توقع دار_

 خواهشادرست فکر کن.... ینه ، فکراتو بکن...ول-

 باشه._

 ..............اوردمیبود...اصال ازش سر درنم ینیب شیقابل پ ریواقعا غ انیتو اتاقم...ک برگشتم

 که در زد دمیخوابیکم کم م داشتم

 بلهگفتم: یکالفگ با

 نمازه پاشو._

 شم. یگفتم:االن پا م ومدیخوابم م یلیخ نکهیرفته بود.با ا ادمی

کردم ..اما  یهم گرفتم.قبول م ممیکردم.....تصم یفکر م انیک یبود....تا اون موقع داشتم به حرفا مینچهار و  ساعت

 شرطـ........ هیبه 

 ....دیبهم چسب یلیشدم ، .وضو گرفتم و نمازمو خوندم...خ بلند

 نماز پاشدم رفتم دم اتاقش..چراغ اتاقش روشن بود..در زدم بعد

 ؟بله_

 تو؟ امیب شهیم_

 اره._

 خوند. یرو م یزیچ هیزده بود داشت با دقت  نکمینشسته بود..ع زشیداخل.پشت م رفتم

 رو مبل.. نشستم

 ؟یداشت یبله.کار_
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 فکر کردم... شنهادتیبه پ_

 چرخوند سمتم... شویدر اورد..صندل نکشویع

 ؟یفکر کن یاصال وقت کرد_

 تا االن.... دمینخواب_

 شد؟ یفکر کردن...خب ، چ یبرا یفرضا  وقت هم داشت-

 شرط... هیکنم......اما به  یقبول م_

 ؟یچه شرط_

 یبوده ، خودت ک ینجاچیهدفت از اوردن من به ا نکهی..ایرو بهم بگ ی....همه چمیاز محضر برگشت نکهیبعد ا دیبا_

 دونم.... یکه نم یزیو هرچ ،یهست

 فکر کرد ! قهیسه چهار دق حدود

 نگفتم.. یزیچ منم

 باشه قبول..._

 مطمئن باشم؟_

 ...دیباغ وح میکه عصرشم بر دیخر میمحضر..از اون طرفم بر میر یحاضر باش م۱۱...فردا ساعت هیکیحرف مرد _

 چند وقت؟ یبرا_

 سه ماه.._

 ..ریصبح بخ یعنیباشه ، شب....._

 ......................ری:صبح تو هم بخدیخند_
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 وپنچ_نود_پارت#

 

 کمی..دمیپوش دی.سرتا پا سفنییرفتم پا میشدم.صبحونه خوردم و کارامو کردم.ساعت ده و ن داریساعت نه ب صبح

 اومد بلند شدم و گفتم یبود.وقت دهیپوش یاومد.اون روز نرفت سرکا.کال مشک انمیبعد ک

 ؟یعزادار ؟یپوش یم اهیچرا همش س_

 .هیرودوست دارم...تضاد قشنگ ینه.مشک_

 ...اهیو اون س دیگفت.من سف یم راست

...کال با میشد ادهیبود....پ هینگه داشت..خونش فرمان کایمحضر همون نزد هی ی.جلومیرفت۲۰۷..با رونیب میرفت باهم

 باهاشون درست راه برم گفت: تونمینم دیفهم انیکفش پاشنه دار مشکل داشتم.ک

 اگه سختته دستتو بده من..._

 بعد... میبذار محرم ش_

 طبقه دوم. میکالممو گرفت.رفت شین مطمئنم ی..ولدیخند

 .چندنفر داخل بودن..مینشست منتظر

 خوان؟ ینم یزیچ ی...شاهدییننه بابا نایا گمیم_

 .میطرف آشنامه.بعدشم شاهدم دار_

 ؟یک_

 .ادیاالن م_

 بعد ، مهرداد نفس نفس زنان اومد... قهیپنج دق حدود

 ..یبه...چه شاهد به

 که نکردم.... ری:سالم..سالم...دمهرداد
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 :سالم...نه.انیک

 .دمیدو نجایتو راه پنچر شد.تا ا نمی!.ماششیاخ_

 زنداداشم.. یش یم یدار ؟یدیبه من گفت:به حرفم رس رو

 نبودم. نجای.بعدشم ، اگه دست خودم بود االن استین ینیب شیکدوم از کاراش قابل پ چیداداش شما ، ه نیا_

 

 .نییپا نگاه بهم کرد و سرشوانداخت هی انیک

 کنم ناراحت شد...دروغ نگفتم که فکر

کنه دست  یرو جار غهیکه قرار بود ص ییو مهرداد با همون اقا انیتو.ک میو ما رفت رونیکه داخل بودن اومدن ب ییاونا

 .مینشست گاهیکنار هم تو جا انیکردن.منو ک یدادن و روبوس

بود...دو دل بودم..اگه بله رو  یجور هیبود شروع کرد به خوندن خطبه..ته دلم  یعباس یآقائه که اسمش مهد همون

 کردم؟ یم دیکار با ی؟؟چیچ فتادیکه دوست نداشتم م ییگفتم. ،   بعدش اگه اتفاقا یم

 زنه.. یصدام م انیک دمیخودم اومدم د به

 درسا..._

 همشون چرخوندم.... نیب نگاهمو

 لم؟یوک ایبار اخر....ا ی:برایعباس

 چهار بار خوند؟دلهره رو کنار گذاشتم یعنی

 بله..._

 :مبارکه.یعباس

 محرمم بود؟شوهرم؟ انیواقعا االن ک یعنیو محکم جواب داد... عی..اونم سردیپرس انمیک از

 واسم سخت بود. باورش



 بارکد

284 
 

 چه وضعشه؟ نی....انی:مبارکه.اخماتونو وا کنمهرداد

به  انیدر ک ی.جلونییپا میحرف زدن رفت یو عباس انیک کمی نکهیو بعد ا می....چند جا رو امضا کردمیشد بلند

 ....ارمشیم2مهرداد گفت:ساعت 

 :باشه....خوش بگذره..درسا خانوم مبارک باشه ، فعال مهرداد

 ممنون...خدافظـ..._

 برسونمت. یخوا یم_

 گاه... ریبرمش تعم یم یجور هیتو راهه... نمی:نه بابا.برم ماشمهرداد

 :خب صبر کن.حداقل تا اونجا ببرمت.انیک

 نه داداش برو...خدافظ._

 ؟یبر یرو کجا م یرفت....گفتم:ساعت دو ک مهرداد

 ه؟یچ یزن و شوهر دیخر هی.نظرت راجع به یفهم یم_

 بود هم تلخ. نیریبهم دست داد..هم ش یبیحس غر هیلحظه  هی

 کار. یخوام چ یم دی...خریبهم نداد ینیریش هی_

 م؟یدم...بر یهم م ینیریش_

 .میبر_

نبود...اون به مدت سه ماه شوهرم  یگناه گهی...دستمو گرفت..دمیشد ادهیپاساژ بزرگ تو مرکز شهر.....پ هی رفت

 بود که چرا انقد راحت قبول کردم... بیشد...واسه خودمم عج یمحسوب م

 بخر!.تعارف نکن.. یخواست یهرچ_

 .ی.مرسیش یم ریخوام فق ینم_

 ال اهللال اله ا_
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 دمیرو کش انیخوشرنگ مردونه چشم رو گرفت.با ذوق ک یکت آب هیم،یکه جلو رفت کمینگفتم. یزیو چ دمیخند

 چه خوشگله. نیبب یو گفتم:وا کشیسمت بوت

 .ستینگاش کرد و گفت:آره.بد ن یو جد شه،خشکیمثل هم انیک

 "ستیبد ن"بود نیآقا ا فیهمه ذوق کردم،ته تعر نینگاهش کردم.من ا پوکر

 برو بخرش._

 دارم. ادیخوام.لباس ز ینم_

 

 شیوش_نود_پارت#

 

 دونس؟ هی نیبه هم_

 .دمیخر یداشتم م ازیاگه ن_

 جلو تر راه افتادم. زونیلپ و لوچه آو با

 نکردم. ی.دنبالم اومد و صدام زد اما توجه

 جلوم و گفت:جوووون. دیچیپسره پ هی

 تو خوشگله؟ ی..از کجا اومدیفرشته ا چه

 گفت:خفه شو کثافت انیمشت حواله صورتش شد و همزمان ک هیجوابشو بدم  نکهیا قبل

 دادو در رفت. کیرسه..چندتا فحش رک ینم انیزورش به ک دی..مَردم جمع شدن....دنیافتاد رو زم پسره

 بود.. یعصبان یلیزد.خ ی.نفس نفس میصندل هیخواست بره دنبالش اما جلوشوگرفتم....نشوندمش رو  انیک

 گفت؟ یباشه حاال مگه چ_
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 اهلل.. یبگه؟کم مونده بود..ال اله ال یخواست یم یچ گهیزد:د داد

 .شمیدلخور م هیاز حرف بق شتریتو ب یبدون...من از داد زدنا نویا_

رفتم.هنوز چند قدم نرفته بودم که حضورشو کنارم حس کردم.دستشو دور کمرم حلقه  یراه افتادم..اما اروم م بازم

 دختر و پسر بودن. هیو کج کرد و برگشت سمت همون مغازه...فروشنده هاش..شد...راه

 خواستم... یم راهنشیبا پ نویتری:سالم...اون کت اسپورت پشت وانیک

 نگاش کردو گفت کمی پسره

 .ارمیسالم..چشم االن م-

که اونجا بود...اونم رفت تو اتاق پرو.چند لحظه بعد پسره  ییها یاز صندل یکیاورد....با اخم نشستم رو  کتو

 ..خانوم خوشگله...یگفت:ه

 به خودم بگو... هیبلند کردم ، که گفت :دعواتون شده؟؟اگه مشکل سرمو

 دوران آرام بودنم ترسناک شدم..دختره کال حواسش نبود. ادی به

 شم.. یخودم وارد عمل م ای..یبند یاالن درشو م نیهم ای_

 سوخت. یحاال..منو باش دلم به حال ک یزن یکرد:چرا م کپ

 .ششیدر اتاق پرو رو باز کرد..رفتم پ انی..کییجذاب بود خدا یلیچش غره توپ بهش رفتم....پسره خ هی

 ..ادیچقدر بهت م زمیعز یذوق مثال گفتم:وا با

 دلم واقعا داشتم قربون صدقش رفتم.... تو

 ..هی...صحنه سازرینگ یاروم تر گفتم:جد دمیکه د تعجبشو

 ...امیگوشه واسا االن م نی.  .همدمیکرد:خودم فهم اخم

 

 ..خندم گرفته بود..رونیلباساشو عوض کرد و اومد ب قهیعرض سه دق در
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 .گهی.بازم جلوتر رفتم.اومد کنارم:درسا قهر نکن درونیب میحساب کرد و رفت عیسر

 با من حرف نزن..._

 درسا._

 دادم... یزد وا م یاسممو صدا م یوقت

 اسممو صدا نزن. گهید_

 درسا. یچ یبرا_

 .امنوبکشیخدا یوا_

 بدما یخوام  بهت بستن یعه.دور از جون...م_

 لبخند پت و پهن زدم هیاومد  یبستن اسم

 بهت کردم... یلطف هی دیرو بده...شا یحاال توبستن_

 .یدی..اول بگو بخشگهینه د_

 ...دمتی...باشه بخشیبسوزه پدر دل رحم یه_

 دمت گرم._

چه طرز  نیتوئه..ا تیره....حکا یم ادشی..راه رفتن خودشم رهیبگ ادیرو  یچ یدونم چ یراه رفتن نم ادیکالغ م_

 ؟حرف زدنه

 ....نیاصال اصل ضربه المثل بود..افر_

و  رونیب می.....از پاساژ رفت دمیو کفش ست خر فیمانتو و ک هی...بعدشم من میخورد یبستن میوخنده رفت یباشوخ

 شاپ نگه داشت... یکاف هی یجلو

 نجا؟یا میاومد یچ یبرا_

 برم خونه.. یم دارمیدنبالت...خر امیمهرداد منتظرته....خودم م_
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 ؟یایکار داره؟اصالچرا خودت نم یمهرداد با من چ_

 ؟یرو بدون یهمه چ یخواست یمگه نم_

 ..خوام از زبون خودت بشنوم. یمن م یول_

 دونه..برو. یرو م یمهرداد مثل برادر نداشتمه....همه چ-

 .فعال...مواظب خودت باش...دوارمی+باشه.ام

 ..نطوریزد:تو هم هم لبخند

 

 وهفت_نود_پارت#

 

دونم چرا دلشوره داشتم..واسش دست  یبرم داخل ،  برگشتم و نگاش کردم....نم نکهیشدم..قبل ا ادهیپ نیماش از

 تکون دادم..اونم جوابمو دادو رفت..

 گوشه برام دست تکون داد..رفتم و نشستم رو به روش.. هیدنبالش گشتم..مهرداد از  کمیداخل. رفتم

 کمیسالم عل_

 السالم.. کمیو عل_

 خوش گذشت؟_

 ..یشما خال یجا_

 نبود... یدونم جام خال ینگو..م یالک_

 ..دمیخند

 ؟؟یخور یم یچ_
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 خوردم.. ی..تازه بستنیچیه_

 بگو... یزیچ هیشه که...حاال  ینم_

 قهوه.._

 با شکر؟؟_

 نه تلخ..._

 باشه.._

 خودشم نسکافه سفارش داد... یبرا

 بپرس... یخوا یم یخب...من درخدمتم...هرچ_

من  دنیاز خر انی.!؟ اصال هدف کنجامیاالن ا یچ یبرا ن؟منیهست ی! شما که؟یک انیک نکهیخب...سواالم واضحه..ا_

 بوده. یچ

 شد و گفت: یمکث کرد....جد کمی

 ....!؟ باشه!؟یجا نکن یو رفتار ب یخوام تا آخر به حرفام گوش کن یازت م_

 +باشه....حتما...

کل اطالعات  سی....سرگرد ورئیمحسن انیهستم....سرگرد سازمان اطالعات هستم..و ک یعیمن....مهردادشف_

 ستاد.....

 زد....زبونم بنداومده بود...... خشکم

 ؟؟یگفت ی....تو االن چی+چ....چ

 ...میسیپل انیساده ترش...من و ک_

 ..ادیاصال با عقل جور در نم یو..ول_

 ......یفهم یبدم م حیکامل توض ی...اگه بذارادیچرام_
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 شنوم... ی:مسادیداشت وام قلبم

 مختلف  یحساب شده وارد باند ها ی..بانقشه هایجعل یها تی...بااسم و شخصهیکارمون چ یفک کنم بدون_

 یم مونیسابقه پر و پ هی....خود ستاد هم واسمون میکن یو به موقع هم ، حمله م میکن ی...اطالعات کسب ممیش یم

 باشه.. یعیسازه که طب

 ..!!!شهیم اتیکرده کمتر خودش وارد عمل دایکه سطحش ارتقا پ ریچندسال اخ نیا انی.ک

 گداربه اب بزنه....  ینبود که ب یادم دیو وارد عمل شد....حم ختیبودکه خودش نقششو ر ییاتای.باند بارکدم جزو عمل

از  یکیخودش  انیبگم ک نمیکنه...ا یراحت شد و قبول کرد با ما همکار الشیخ دیکردو سابقمون رو د قیتحق یوقت

 ....رانهیا یکر هاه نیماهرتر

 بپرسم داد نکهی...خودش جواب سوالمو قبل ااوردمیشاخ درم داشتم

 یاعضا یهمه  یاعتمادتو جلب کنه...ستاد تاتو نکهی، هم ا نهیخواست هم سطحتو بب ی،  م دیپرس یزیاگر ازت چ_

اون  نی...واسه همیستیبه خواست خودت اونجا ن میدونست ی...ممیدونست یباندو در اورده بود...داستان تورو هم م

حداقل با  ینجوریا میخواست ی...اونا پنج تا ادم خالفکارکله گنده بودن..میتا هکشون کن میپنج تا پوشه روبهت داد

 از جرمت سبک شه... کمیتا یکن یهمکار سیپل

 کار سه سوت بود... انیهک اونا واسه ک وگرنه

 

 دوباره ادامه داد رمیرفت مهرداد در برابر نگاه متح ی...وقتدیلرز یت وپام مسفارشارو آورد...دس گارسون

کارمون رو جلو  نیشد...و هم رشیدستگ یادیز یزاینامحسوس چ یلیخ ومدیرفت و م یم انیکه ک یتو همون مدت_

 انی...کستیخسارت هنگفت ن هی ایاون باند جز حبس ابد و اعدام  یکه جرم تک تک اعضا یدونیانداخت..خودت م

نبود که  یادم انیبود....چون ک بیعج اسمدلش به حالت سوخت...و یداشت یا یکه چه زندگ دیو فهم دیتو رود یوقت

تو  یبیغم عج هینظر داشتت...بهم گفت  ریز ی...حسابیکار طهیبسوزه..اونم تو ح یبخواد دلش به حال کس

 یمکت کنه...با ستادم هماهنگ کرد...اولش قبول نممصمم شد که ک گهی...دیفرق دار هیگفت با بق یچشاته....م

تو زودتر به  قیکرد که از طر انیب ینجوریرو ا شنهادشیتو روبخره موافقت کردن....پ انیک نکهیکردن اما اخرش با ا

 خواست تو رو هم نجات بده..... یم انیدر کنار اون ک ی....ولمیرسیباند بارکد م یریدستگ یعنیهدفمون ، 
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 وهشت_نود_پارت#

 

 شه.. الیخیبهش گفتم ب یلیخ من

 بره اما قبول نکرد..دروغ چرا..؟! شیپ ی.بذاره کارا طبق برنامه قبل

 به اندازه جون خودم دوس دارم..نگران بودم تو ،  انوی.ک

..اون همه ..دادینه؟ نَم پس نم ای یبهش گفتم عاشق شد یاز اون مطمئن بودم...هرچ ی...ولیاریسرش ب ییوقت بال هی

 .....تمهیگفت بخاطر حس مسئول ی....مستین یمطمئن شدم خبر نی..واسه همگفتیرو بهم م یچ

 

 شه کرد... ینم شیو کار ی..هرچند ،تا االنم شدیو دارو دستش ش دیپا سوز حم ستی، تو حقت ن درسا

باند  ی...به زودنهیما هم فهیچرا....وظ یحرفا رو بزنه...ول نیا نهیش یاخه مگه سرهنگ مملکت م یبا خودت بگ دیشا

 کن.. یشه...لطفا با ما همکار یم ریدستگ دیحم

 به نفع خودته... ینجوری.بدون ، ا نویا

 بد.... یلیبد بود..خ حالم

 رفت... یم جیگ سرم

 ؟ی:درسا خوبمهرداد

 .ادینه ز_

 کن بخور... نیریقهوتو ش_

 در انتظارمه؟ یره..االن چ ینم نییداشتم:از گلوم پا بغض

 مهردادم معذب بودم شینسبت بهشون عوض شده بود...پ دمید
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از  یلیهاباعث شد خ یعضو از بارکد....اون همکار هیو یکنم اما....باالخره تو هم خالفکار بود دتیخوام ناام ینم_

 .رونیب ارتیگفت م انی...اما کیحبس بکش دیمدت با هیجرمت کم شه اما بازم 

 ده؟ یانجام م یچشمداشت چیکارارو بدون ه نیا یهمه  انیک_

 یرو انجام نم یکار یوقت هم الک چیعاشق کارش....ه نیو معتقده.و همچن یپسر جد هی انی...کنطورهیظاهرا که ا_

 کنه.... یکار م یدونه داره چ یده..خودش م

بهم  گهیخوام د ی..نمنیبد لیزود تر منو تحو یخوام هرچ ی....ازتون میممنون جناب سرهنگ..بابت همه چ یلیخ_

 بخوره.... فیتخف

 ش؟؟یرون یازدر م یکه شانس بهت روانداخته خودت دار ؟؟حاالیخوا ینم_

دارم واسه ادامه  یدارم بمونم نه پول ییاگر زندان هم نرم بازم نه جا یندارم...حت یواسه ادامه زندگ یدیام چیمن ه_

 که حقمه برم.... ییزود تر به جا که منتظرم باشه.....پس بهتره ی..و نه کسیزندگ

 به بعدم باهاته.... نیخدا بزرگه..تا االن کمکت کرده..از ا_

 مجرم کمک کنه.. هیبه زور بخواد به  یسیپل دمی:جالبه....تا حاال نددمیخند یبغض داشتم هم م هم

خوان....گفتم بد  ینم نویابرگردن..اونا خودشون  شونیعاد یکه مجرما به زندگ نهیتموم تالششون ا سایاتفاقا پل_

 ...یتو باتالق فرو نر نیاز ا شتریواست فرستاده تا ب انویبرداشت نکن..تو فک کن خدا ک

 نی...اخرگهیم یچ دمیفهم ی...کم کم صداشم واسم گنگ شدو نمدمید یرفت...مهردادو تار م یم جیگ یلیخ سرم

 بود................. یصندل یافتادنم از رو یصدا دمیکه شن ییصدا

 

 ونه_نود_پارت#

 

 کردم ی..هرچقدر هم تقال منیرفتم تو زم یفرو م داشتم
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 رمیکردم دستشو بگ یاومد...ازش خواستم کمکم کنه....دستشو آورد جلو...هرکار م انیبود...همون موقع ک دهیفا یب 

 ..دمیاز خواب پر غیو با ج نییفرو رفتم پا هوی..دمیرس یشد....بهش نم ینم

 نگران اومد تو..... یبا چهره ا انیزدم...در با شدت باز شد و ک یبودم رو تخت و نفس نفس م نشسته

 ؟یدیکش غیباالخره...چرا ج یخدارو شکر...به هوش اومد_

پرت کردم تو بغلش....دستاش دورم حلقه شد..اون لحظه فقط  ارخودمویاخت ی...اومد کنارم نشست...بهیگر ریز زدم

 اومد..... ادمیمهرداد  یاروم شدم تمام اتفاقات و حرفا کمی یخواست آروم شم....پشتمو نوازش کرد...وقت یدلم م

 ازش فاصله گرفتم و اشکامو پاک کردم. عیسر

 .با تعجب واخم نگام کرد

 م؟؟یرفته به هم محرم ادتی ؟؟نکنهیکن یم ینجوریچرا ا_

 ....ستیدرست ن نیتند تند تکون دادم:نه نه..ا سرمو

 ست؟یدرست ن یچ_

 ....سی.....پلنیسیشماپل یعنی+تو...

 ها شده بودم... وونهید مثل

گفتم...بلند شد و اومد روبه  یم ونیکردم و هذ یم یطول و عرض اتاقو ط یشدم و شروع کردم به قدم زدن..ه بلند

  ستادیروم ا

 .سفت بازوهامو گرفت و گفت

 ؟؟یچ یعنیکارا  نیکه هستم...ا سمیتو....پل یگیم یلحظه....چ هی سایدرسا وا_

 زدم: غیتمام توان ج با

 ؟؟یلعنت ؟؟چرایچرا از اول بهم نگفت یلعنت

 کرد؟؟ یبه حال تو م یدادزد:چه فرق اونم



 بارکد

294 
 

 کرد... یکرد.....فرق م یفرق م_

 زدم یو داد م نشیزدم به س یم یه

...کاش از اول دلت به حالم نیهمتون مثل هم.....ید یم لمیتحو ای....یکن ی....اخرش منو ول میا هیتوهم مثل بق_

 .......رمیهمون روز بم یذاشت یسوخت...اصال کاش م ینم

...آروم باش سیکردم....موهامو نوازش کرد و آروم دم گوشم گفت:ه یم هیبغلش....ازته دل گر دتویمنو کش محکم

 ...یچش یرو م یطعم خوشبخت یکنم.....به زود یوقت ترکت نم چی...من هزمیعز

 ....دمتید ی...کاش از روزاول نمخوامینم یچیه گهیخوام...د یحال گفتم:ولم کن.نم یهق هق و ب با

 به هم زنم؟؟ نقدرحالیا یعنی_

درست نبود.....اصال......زل  نیا یبرده بود...ول یشد ، شده بود...دل خستمو بدجور یم دیکه نبا یزیکردم.....چ نگاش

 ودمزده بودبهم...بازم مسخ شده ب

 نه..._

 ؟؟یپس چ_

 معذب بودم.... ششی....پنییانداختم پا سرمو

 ....نیبد لیمنو تحو نیروزا ببر نیکنم هم یجناب سرگرد...ازتون خواهش م_

 ؟؟یگیم هیچرت و پرتا چ نیبله ؟جناب سرهنگ؟ا_

 نیکه ا ی...مرسنیبد لمیکنم..لطفا تحو یم یاشتباهه...باهاتون همکار نجای...موندن من اقتهی...حقسیچرت و پرت ن_

 ..نیبهم لطف داشت نقدریمدت ا

 ..یبدون یزیخواستم چ ینم نینگو...واسه هم نقدرمزخرفیبس کن..ا_

 نیگفت ی....کاش همون اول بهم مدمیفهم یباالخره که م_

 انم؟؟یهنوزم همون ک ؟؟منیکن یصحبت م یچرا رسم_
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 تموم شد... یو نه من اون درسا....همه چ نیانیاون ک گهینه شما د_

 نکن..... یدرسا با اعصابم باز_

 

 صد_پارت#

 

 زودتر برم بهتره. یبرم زندان.پس هرچ دیمعدبم، اضافم،تهشم با نجایمن ا_

 بهت عفو خورده._

 واسم. سیمهم ن_

 کنه. ینباش.خدا کمکت م دیناام_

 .سیفقط کار ن لشیدل نایکدوم از ا چیدلت به حالم سوخت؟ه ؟چرایبهم اعتماد کرد ؟چرایدیچرا منو خر_

 .یگناه یچون بهم ثابت شده بودب_

 .سین نیهمش ا_

 .نهیچرا هم_

 کنم. ی.باور نمسین_

 ؟یاعتماد یچرا انقدر ب_

 خودمم اعتماد ندارم. هیبه سا گهیمرگ.من د یعنی.چون اعتماد نهیچون زمونه ا_

 ؟یدیازم د ییمگه خطا_

 نبود. نیجواب سوالم ا_

 ؟یونبد یخوا یرو م ی:چدادزد
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 بدونم. دیکه با یبلند کردم:همون سرمو

 خوام از دستت بدم. یهامو محکم تکون داد و گفت:نم شونه

دونستم  یشکست.نم ینفساش م یفقط صدا نمونویبه هم.سکوت ب میصدا زل زده بود یزد، زبونم بند اومد،ب خشکم

 ناراحت؟باالخره به خودم اومدم.پشت کردم بهش اینشون بدم.اصال خوشحالم  یچه عکس العمل

 امکان نداره. نینه نه.ا_

 ؟ستمیمن انسان ن ؟مگهیهوا دلمو برد یب نکهیامکان نداره؟ا یچ_

 .نیحرفشونزن گهیکنم د ی.خواهش مستیدرست ن نیداشتم:ا بغض

.از نظر من یماجرا ها نکن نیا یخوام شغلمو قاط یدرسته.خوبم درسته.من فکرامو کردم.درسا ازم فرار نکن.ازت م_

.چند ماهه دارم تو ذهنم انیحرفا.واسه ک نی.فکر نکن واسم سادس گفتن اینیزم یدختر رو نیتو االن پاک تر

 کنم. یمرورشون م

 خوام تنها باشم. یم_

 یکیحس  نی.ارمیبگ میتصم ینگاه عاشق شم و دل هیکه تو  ستمیساله ن۱۷.۱۸درسا.من پسر  یشد:باشه.ول ناراحت

 هم وسطه. گهیکس د یوقته شب و روزمو گرفته.اگه پا یلی.خسیدو روزه ن

 .سیکس وسط ن چیه یپا_

 ذارم.به حرفام فکر کن. ی:تنهات مرونیبا صدا دادب نفسشو

.اون خانواده میخورد یرفت دوباره بغضم شکست.منم دوسش داشتم.اما درست نبود.من و اون به درد هم نم یوقت

 داره.شغل داره.

.آس و پاسم.سابقه دارم یچی.هیکرده.اما من چ یعمر با آبرو زندگ هیبردن. ی.به اندازه خودش ازش حساب مرهپولدا

وقت حاضر به  چیه دنیفهم ی.اگه خانوادشم مشرفتشیننگش.نه پ هیما شمیهستم.اگه بخوام باهاش ازدواج کنم م

 یو صدا سیخ یبرداشتم و با همون چشا تارویبود.اما ترک کرده بودم.گ یخال گاریس یشدن.جا یوصلت نم نیا

 گرفته خوندم:

 عشق_
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 بسته دلو بهت دادم. چشم

 خودم به دامت افتادم. یپا با

 ادم هیاز جون  یخوا یم یچ گهید

 .عشق

 یزیر هی یها یقهر و آشت نیا تو

 یضیمگه مر یه یزن یهم م به

 یزیهمه باز چه عز نیا با

 .عشق

 یشونیوسط پ یا بوسه

 یمون یم شهیکه تا هم یزخم هی

 یدرمون یخودت دردب بهجون

 .عشق

 یغم قشنگ پر طرفدار هی

 یتو فقط که مردم آزار فهیح

 .یکاریچه ب یر یم ویایم

 عشق جنابیعال یآها

 عذاب عشق فرشته

 شهیتو نم فیحر

 صاحاب عشق یقلب ب نیا
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 یخوا یم وونهید منو

 عشق یخوش ینجوریا تو

 بازم دمت گرم یول

 عشق. یکش یم بایز چه

 

 کیو_صد_پارت#

 

 یرو بشکنه اما نم نمونیب خیداشت  یشدم.سع یباهاش سرد و رسم یلیماه گذشت.از روز بعد از اعترافش  خ هی

اگه نبود خودموخالص  دیبود.شا میزندگ دیکه تنها ام یکرد.منم دوسش داشتم.اون قدر یفراموشم م دیتونست.با

مثل اون  میرو تو زندگ یبود.تا حاال کس مردها رو داشت.واقعا  نیبهتر اقتیل انیدرست نبود.ک نیکردم اما ا یم

 .سهیاعتقاداتش وا یدوره زمونه واقعا خوب تونسته بود پا نیبودم.تو ا دهیند

 بود.رفتم سجده. نیکردم هم ی..هروقت بهش فکر مسهیچشام خ دمیجانماز نشسته بودم.د سر

وابستش  نیاز ا شتری.عشق ما اشتباهه.نذار بادین اونم ازم بدش بک یکن.کار رونی.خودت مهرشو از دلم بایخدا_

 شم.

 یم دایداشتم بهش فکر نکنم اما وسط همه افکارم باز سر و کلش پ یسع یهفت صبح تو جام غلت خوردم.ه تا

 نیدرخت بزرگ.قطع ا هیکرد.االن شده بود  شیاریوقت بود دونه عشقشو تو دلم کاشته بود.خودشم آب یلیشد.خ

 خواست. یم یسخت بود و اره قو یلیدرخت خ

داشتم تا  یبود.سع نیبرگشتم تو اتاقم.هر روز کارم هم ادیب نکهی.صبحونشو اماده کردم و قبل انییشدم رفتم پا بلند

 که مثال خوابم.بازم در زد. دمیرو تخت دراز کش عیساعت بعد در زد.سر میتونستم جلوش نپلکم.ن یکه م ییجا

 درسا._

 هیمطمئن شدم از خونه خارج شده پا شدم  یشداما جوابشو ندادم.رفت.دلم بدجور گرفته بود.وقت شیر دلم

 شد. یبود و هوا کم کم داشت سرد م دهیرس زیی.پااطیو رفتم تو ح دمیو شلوار ستش رو پوش شرتیسو
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درست  یبود.ناهار ماکارون۱۱طناب زدم و برگشتم خونه.تازه ساعت  کممیقدم زدم.به گال آب دادم.تاب خوردم. کمی

 دوشم گرفتم و رفتم تو اتاقم. هیکردم.

 

 یخورد و م یم یزیچ هی ومدیرفتم استقبالش.خودش م ینم گهیاومد.د نشیماش یپنج بود که صدا یکاینزد ساعت

نگاش  سادمیابش برده بود.چند لحظه وا.رو کاناپه خورونیرفت تواتاقش.ساعت هفت واسه درست کردن شام رفتم ب

مالفه اوردم و انداختم روش.جناب  هیرفتم از باال  عیواسه حرف زدن باهاش تنگ شده بود.سر یلیکردم.دلم خ

 لهیکردم. وس هیازش دل کندم و رفتم تو آشپزخونه ،هوس ساالد الو ظیآه غل هیسرگرد بودن واقعا برازندش بود.با 

 هیتک نهیدست به س دمینگاهشو حس کردم، برگشتم د ینیکردم که سنگ یرنده م ارشوری.داشتم خ میهاشم داشت

 کنه.ضربان قلبم رفت باال.اما باز مشغول شدم.سرعتم ناخودآگاه رفت باال. یم امو داره نگ واریداده به د

 سالم کیعل_

 سالم_

 .دمیاروم جوابشو دادم که خودمم به زور شن نقدریا

 کرد. یحواسمو پرت م نگاهش

 ؟یسر کرد یچرا روسر_

 .نیخب.خودتون گفت_

 .میبود که محرم نبود یاون واسه وقت_

 عادت کردم._

 .دمیلحظه حواسم پرت شد و دستمو با رنده بر هیدونم چرا. ی.از استرس عرق کردم.نمیرو صندل نشست

 آخ._

 اومد سمتم. عیسر

 ؟یکار کرد یچ_
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 گرفتم تو دستم و فشار دادم. انگشتمو

 شد. یچ نمیبب_

 بردم پشتم. دستمو

 به کارم برسم. نیبذار رونیب نیبر شهیخوام فقط اگه م ینم_

زخمم اخم   دنی.خودش دستمو گرفت.با دنیکم بود.ضعفم داشتم کم مونده بود بخورم زم یلیباهام خ فاصلش

 آب. ریش ریگرفتش ز عی.سرنیکردرو زم یم کهیچ نجوریبود.خون هم قیکرد.عم

 با خودت. یکرد کاریچ نیحواست کجاست دختر.بب_

 نگاشم نکردم. ی.اما حتیذار یخواستم بگم مگه واسم حواسم م یم

آورد.رو زانو هاش جلوم کنده  نتیکاب یرو از باال هیاول ی.جعبه کمک هایبست.منو نشوند رو صندل رویبعدش کمی

.با دقت مشغول پانسمان کردن دستم دمیلبمو گزبکشم.محکم  غیبود ج کیکه باندو گذاشت رو زخمم نزد نیزد.هم

 کردم.؟ یرها م مویدگزن یشده بود.اخه چه جور میکردم.تموم زندگ یبود.منم فقط نگاش م

تموم شد اروم ازش تشکر  یاراده بودم.دوباره مشغول کارش شد.وقت یب یلی.جلوش خدیبلند کرد.قلبم لرز سرشو

 کردم.

 

 ودو_صد_پارت#

 

 برم به ادامه کارم برسم اما جلومو گرفت. خواستم

 کجا؟_

 رم شامو تموم کنم. یم_

 کنم. یدرست م شویمن خودم بق نیالزم نکرده.برو بش_
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 نه خودم._

 بخورم. یخون یغذا یخوا ی.دلم نمنیگفتم برو بش_

با  انیباال.ک ادیفشارم ب کمیشکالت برداشتم تا  هی زینکردم و رفتم تو سالن و رو مزل نشستم.از رو م یپافشار گهید

 انیچشامو باز کردم.ک زیبه م ینیبرخورد س  یدادم و چشامو بستم.با صدا هیکرد.سرمو تک یکاراش حالمو بدتر م نیا

 .خودمو جمع وجور کردم.میخواست بازم مثل قبل ش یدلم م یلیاومدروروبه روم نشست.خ ییبا دو تا چا

 دکتر؟ میبر یخوا یم?حالت خوبه_

 م.ممنون.نه خوب_

 .تو همون حالت گفت نیینگام کرد و سرشو انداخت پا کمی

 مدلت عادت ندارم. نیبه ا_

 مگه؟ میچه مدل_

 منظورمو. یدون یکرد:خودت خوب م سرشوبلند

 ؟یدار یشدم:چرا دست از سرم بر نم یجد

 ؟یتو اصال احساس دار_

 کردم.بلند تر گفت سکوت

 جواب منو بده._

 دونم. ینم_

که  یکن یتظاهر م ی.پس چرا جوریفهمیتو خوب حال منو م ؟درسایکن یدونم شد جواب؟چرا ازم فرار م ینم_

 انگار.

 .یخوام پا سوز من ش یفهمم نم یچون م یفهمم.ول یآره خوب م_
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.آس و پاسم.تو دلت یچی.نه پول.هالتی.نه تحصبانیپشت هی.نه خانواده .نه یچیندارم.ه یچی.من هانیباز کن ک چشاتو

 ?ره یم نیاونم از ب گهیکه تا چند سال د ییبایز م؟بهییبایمن خوشه؟به ز یه چب

 ؟یشناخت ینجوریاهمه مدت منو نیبعدا یعنیه؟ییبایمالک من ز یکن یوزخند زد:تو واقعا فکر م-

 .من خالفکار.یسیخورم.توپل یمن به دردتونم انی؟کیو دل بست یدار دیمن ام تیبه کدوم خصوص قای؟دقیپس چ_

 باشه جوابم؟ نیکه ا دمینکش یهمه سخت نیا_

 .یمگه من مجبورت کردم؟خودت خواست_

 دل واموندم مجبورم کرد. نینگاه نافذش زل زد بهم:من نه.ا با

تونست دروغ باشه.هر لحظه ممکن بود داد بزنم بگم منم عاشقتم.منم  ینم انیحرفا.اونم از زبون ک نی.ادیلرز دلم

 .ییمن تو یزندگ دیدوست دارم.اصال تنها ام

 .سمیتونستم جلوش وا یگلومو فشرد.کاش همون ارام کله شق و سنگدل بودم تا االن م بغض

 ؟یجواب،تو هم،تو هم دوسم دار هیسوال،  هیدرسا، _

 یبست.بغضم درحال شکستن بود.داشتم خفه م یدهنموم یه یکیبگم نه. هرکار کردم نتونستم.انگار  نتونستم

 لب زمزمه کردم ری.زادیتا اشکم در ن دمیکش قی.لبه استخر نشستم.چندتا نفس عماطیشدم.بلند شدم و رفتم تو ح

 شم اگه. یم یاحساس_

 تو باشم مگه. شیپ

 تونه. یعاشق چقدر م هی

 دلشو نگه. یحرفا

 قراره به کجا برسم؟ ه؟تهشیچ یزندگ نیام؟اصال هدفم از ا یتو آب زل زدم.من ک رمیتصو به

 آرامش محض. هیبودم آرامش داشتم. کشینزد یکنارم نشست.عکسش افتاد رو آب.وقت اومد

 بود ایدن یملود نیباتریزد.صداش ز صدام
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 درسا؟_

 ندادم. جوابشو

کنه چپ نگاش کنه.االن جلوت کم  یجرئت نم چکسیکه ه ی.کسیمحسن انین؟کیبب ؟منویجوابمو بد یخوا ینم_

 ه؟یکم زیچ نیکنه.به نظرت ا یکنه.التماست م یآورده.داره ازت خواهش م

 .تو.یرو دار نایبهتر اقتیخورم، تول یبخدا من به دردت نم انیعجز گفتم:ک با

 یتو بغلش.صدا دمیو پر ارمیرو ازم گرفت.دستاشو به روم باز کرد.نتونستم طاقت ب یروون شد واجازه هر حرف اشکم

 سکوت باغو شکست. میگر

 رونیمنجالب ب نیکنم تا از ا یشم.خودم کمکت م یباال سرت م هیشم.سا یم تیودم حامنکن .من هستم.خ هیگر_

 .یایب

 

 وسه_صد_پارت#

 

 تونست خوب باشه؟ یآدم چقدر م هیمگه  آخه

 بود.حس دستاش. اینوازش دن نی.بهتردیموهام کش یدستش رو رو آروم

 هق هق گفتم: با

 دونم. ی.میر یم یذار یم یروز هیپدرم.تو هم  یکس دوستم نداره.همه طردم کردن،حت چیان،هیک_

 به حسم به تو نداره. یربط چیرم.کار من ه یبه خاک پدرم قسم نم_

 تو رو ندارم. اقتی.من لیخوب یلیتو خ_

 کردم. یانتخابت نم یاگه نداشت_

 شه تو چشمات نگاه کنم. یبخدا روم نم_
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 یکرده بودم چشام م هیداشتم نگاهمو ازش بدزدم.انقدر گر یمعذب بودم.با دستش سرمو بلند کرد.سع واقعا

 .ومدیم نمیف نیف یسوخت.بازم صدا

 .فهی.من قلبم ضعینگاهتو ازم بدزد نمی.نبنمتیبب_

 چشماش غرق شم. یاهیس یشد زمان متوقف شه و من تو یبلند کردم.کاش م سرمو

 .مگه نه؟یتو هم دوستم دار_

 من. انیک_

 نه. ایکالم.آره  هی.سیه_

 چشمام درنوسان بود. نیکردم.منتظر نگاهش ب سکوت

 آره؟_

 مکث گفتم: کمیاز  بعد

 .یکه فکرشو بکن یاز اون شتری.بیلیخ_

 کرد. یرو چندبرابر م تشیجذاب نیتو دار بود.و هم یلیلبخند محو رو لبش نقش بست.خ هی

 .ینزد نمیکه دست ردبه س یمرس_

بود که  یتمیر نیتر بایقلبش ز یموش بودم.دستام دورش حلقه شد.صدا.در برابرش مثل دیمنو به آغوش کش محکم

که  میزندگ یهمه  یشد یکردم.تو دلم گفتم:ک یاحساس آرامش نم نقدریکس ا چیبودم.تا به حال کنار ه دهیشن

 .یلعنت دمیخودم نفهم

آب.به  یاومدم رو عیلحظه رفتم توشوک.چون شنا بلد بودم سر هیتو آب. میشد که باهم افتاد یدونم چ ینم هوی

 شیشونیبود به پ دهیکرد.موهاش چسب یشده بود وسرفه م سیسرفه افتادم.اونم کال خ

 دفعه؟ هیشد  یچ_

 بود گفت: دیکه ازش بع یطنتیباش
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 دونم. ینم

 کردم و گفتم: زیر چشمامو

 ؟یدون ینم که

 موقعش لوش داد. یب ی خنده

 گهیو هم د میدیخند یو همه جا م زیکرار کرد.فارق از همه چسمتش.اونم حرکتمو ت دمیپر آب کردم و پاش دستامو

 .فتادهین یاتفاق چی.انگار اصال هستین سیپل انی.انگار کستی.انگار که زندان در انتظارم نمیکرد یم سیرو خ

 .رونیب میگرفته شد از آب اومد مونیکامل انرژ یوقت

 .یخور یبرو لباساتو عوض کن االن سرما م_

 چشم._

 بال. یکرد و با لبخند گفت: ب نگام

 تو هم برو لباساتو عوض کن._

 چشم._

 بال. یب_

قرار بود  یکارم درست بود؟چه اتفاق نیکردم؟واقعا ا یکار م ی.با خجالت بلند شدم و رفتم تو اتاقم.داشتم چدیخند

 مال من شه؟ انیشه ک یواقعا م یعنیفته؟یب

 

 چهار_صد_پارت#
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بره.رفتم سراغ کمد لباسام.دندونام از سرما به هم  رونیاز ذهنم ب یآشفته و منف یبار سرمو تکون دادم تا فکرها چند

خودتو  ستین یازیاالن به تو محرمه.پس ن انیانتخاب کنم اما با خودم گفتم: ک دهیخورد.خواستم باز لباس پوش یم

 .یجلوش بپوشون

 ییبستم.دمپا ی.موهامم که بلند تر شده بودن رو خرگوشدمیپوش برداشتم و یشرت و شلوار ست صورت یت هی

دختر بچه ها شده  نیخندم گرفت.ع نهیخودم تو آ دنیکردم.با د شیآرا کممی.دمیهم پوش یصورت یعروسک

 یمانعم م یزیچ هی ین اما هییکامله خواستم برم پا یمطمئن شدم همه چ یاز خودم گرفتم.وقت یبودم.چندتا سلف

 شد.

 .ستیشدم معلوم ن یخجالت یبرم جلوش.من ک ینجوریشد ا ینم روم

که دستاشواز پشت گذاشت رو چشام.باز  نییرفتم پا ی.داشتم از پله ها مرونیبه حسم غلبه کردم و رفتم ب باالخره

 ضربان قلبم رفت باال.

 گوشم گفت: دم

 ام؟ یمن ک یاگه گفت_

 .یمهربون یلیکنن.اما خ یم سیو خکنن از ترس خودشون ینگات م یکه وقت یسیپل هیام،تو _

 .نطوریکه ا_

 چند لحظه بدون پلک زدن نگام کرد.لپام گل انداخته بود. دنمیبرداشت و منوچرخوند سمت خودش.با د دستشو

 ن؟یدیدختر زشت  و کوچولو و لوس ند هیخانوم.شما  دیببخش_

 اخم کردم. یالک

 حاج خانوم. نیناز شد یلیکردم.خ ی:شوخانیک

 ممنون حاج آقا._

 .مایهم انداخته.نداشت یلپاش چه گل نیبب_

 باشه._
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 .نیآفر_

 سمتم: دیتو سالن.نشست رو مبل منم کنار خودش نشوند.چرخ میگرفت ورفت دستمو

 درسا؟_

 جانم._

 کرد. فیک یمحکم زدم تو دهنم.از دهنم در رفت اما کل هوی

 ست؟ین ریگ گهید یم جاباشم دل ؟مطمئنیبال.تو هم واقعا دوستم دار یجانت ب_

 تونستم تو چشماش نگاه کنم: ینم هنوزم

 لیو دل دیکار از کار گذشته بود.تنها ام گهیبه خودم اومد که ،که د یشد، اما وقت یدونم چ یخودمم نم راستش

.با من بودن فقط واست دردسره.هرچقدر هم یکن یگم.تو با من بودن عمرت رو تلف م ی.هنوزم مییتو میزندگ

قسمت  ایم،یبرسه که از هم جدا ش یاگه روز یتبدون.ح نوی.اما انمیرو بب تیخواد ناراحت یدوست داشته باشم دلم نم

 یوقت یکیمرگ. یکیتونه مارو از هم جدا کنه. یم زیره.فقط دو چ ینم نیوقت حسم بهت از ب چی.همینشه به هم برس

 .فتهیآبروت به خطر ب ای یزندگکه  بخاطر من 

 تونه منو ازت جدا کنه. ینم زیچ چیدست خداست.اما ه یمرگ و زندگ_

 .ییشه تو ی.هنوزم باورم نمادیحرفا بهت نم نیاصال از ا_

 رو خورد. کهیشام؟روده بزرگه روده کوچ می.برستین یزیکه چ نیعشق قادره سنگم آب کنه.ا_

 .میبر_

دونستم که اونم  یبود.چون کنار عشقم بودم و م میشام زندگ نی.بهترمیخورد یمیگرم و صم یطیرو تو مح شام

 .ستیطرفه ن هیحس  نیدوستم داره.ا

کال انداختش عقب تا حالم بهتر  ستیمن خوب ن یروح تیوضع دید یوقت انمیکنسل شد.ک دمیوح یالیبه و رفتم

 شه.
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هم گفتم قبول نکرد.اونارو هم باهم  یتنها بشورم.هرچ.ظرفارو هم نذاشت میجمع کرد زویاز خوردن شام با هم م بعد

 .مینشست میو رفت میشست

 ی.من خودمو جمع کرده بودم تو بغلش.کم کم چشام داشت ممیدید یم لمیف میحدود ساعت دو کنار هم داشت تا

 وقته. ریخودتو.پاشو برو بخواب.د ید یرفت که گفت:چرا عذاب م

 .میکن ینگاه م مینه حاال دار_

 .بلند شو.یلج نکن دختر.معلومه به زور نشست_

 .ومدیخوابم م یلیخواست کنارش بمونم اما خ یم دلم

 .ریو گفتم:باشه،شب بخ دمیکش ازهیخم

 .ریشب تو هم بخ_

ازش  ییو بدو بدو رفتم باال.تعجب کرد.چون صدا دمیبرگشنم.گونشو بوس یناگهان میتصم هیرفتم باال.با  یم داشتم

 کرد. یبود که حالمو دگرگون م یزدم.تنها کس یدادم به در.از استرس نفس نفس م هیو تک.درو بستم ومدین

 

 وپنج_صد_پارت#

 

نبود.البته حقم  لدیابراز احساسات  ادیز انیخوب شده بود.ک یلیگذشت.رفتارمون باهم خ ییایروز از اون شب رو سه

لجباز  انیزد.اصال انگار نه انگار  همون ک یباهام مهربون حرف م یلیرفتار کرده بود.اما خ یعمر با همه جد هیداشت.

که  یا ی.از سابقم.و از زندگدمیکش یخجالت م ییجورا هی.ردمک یم یبیاحساس غر ییوقتا هیو مغروره.بازم کنارش 

تن شنا بزرگ و گف انوسیاق هیشنا بلد نبودم هول دادن تو  یدست من نبود.منو وقت نایکدوم از ا چیداشتم.اما ه

 کن.دور و برمم پر از کوسه بود.

بهم گفت که خدمتکار  یلیخ انی.کادیکارام تموم شد مثل هرروز لباسامو عوض کردم و منتظر نشستم تا ب یوقت

که  یبه حال روز یبودم.حاال وا کارینصف روزو ب شیانجام ندم.اما خودم قبول نکردم.همونجور یکار گهیتا د رهیبگ

 کردم. یواقعا دق م گهینداشته باشم.د یکال کار
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 ومدیم ۵تا قبل  شهیساعت از وقت اومدنش گذشت. هم میشماردم. ن یها رو م هیدوخته بودم به ساعت وثان نگاهمو

 اما اون روز اصال زنگم نزد. میزد یزد و با هم حرف م یاما حاال از پنج هم گذشته بود. هر روز بهم زنگ م

 دم.ش یداستم نگرانش م گهید

 و در رو باز کردم. دمینفس راحت کش هیاومد.  نشیماش یشدم رفتم سمت تلفن تا بهش زنگ بزنم که صدا بلند

 یسع دی.منو که ددیبار یاز صورتش م یو خستگ ی.مثل هرروز نبود.کالفگدمشی.از دور دادیتا ب سادمیدر وا یجلو

 باشه اما چندان هم موفق نبود. یکرد عاد

 ؟یخوب سالم خانوم خانوما_

 !؟یستیخوب ن ادیشما ز نکهیمثل ا یسالم جناب سرگرد.من خوبم ول_

 نه.خوبم._

 .گفتم:اوردیداخل.داشت کتش رو در م اومد

 ؟یاومد رید چرا

 رو گرفتم. کتش

 .دیکارم تو اداره طول کش_

 .ارمیب ییواست چا نی.برو بشیخسته نباش_

 کارت دارم. نیبش ایخوام.ب ینه نم_

 شده.رفت نشست.منم دنبالش رفتم و رو مبل کنارش نشستم. یزیچ هیکنجکاو شدم هم نگران.معلوم بود  هم

 .انیدارن از اصفهان م نای.سرشو بلند کرد و گفت: مامانم ادیبا دستاش مال صورتشو

 ذوق گفتم: با

 ن؟یهست یشما اصفهان_

 شه. یموندگار م گهیا عوض کنه.دآب و هو کمیره اونجا  یبود.بعد فوتش مادرم م یپدرم اصفهان_
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 .امرزتشونیپدرت فوت شده؟خدا ب_

 شد. دیممنون.شه_

 واقعا؟خوش به سعادتشون._

 .شهیم دیشه تایاز عمل یکیبود.تو  سیآره.اونم پل_

 کردم. سکوت

 زد. یخسته ا لبخند

 خوبه. یلی.اون االن جاش خیخواد خودتو ناراحت کن یخانوم مهربون.شما نم_

 ان؟یم یآره.باشه.ک_

 کنن. یامشب حرکت م_

 کنم؟ یکار م یچ نجایام؟ا یگن من ک ی.نمنجایا انیافتاد.اگه ب میدوهزار تازه

 چت شد؟_

 نجام؟یمن ا یبهشون گفت_

 یم ی.نه احوالیزن یگه نه زنگ م یمدت اصال فرصت نکردم باهاش حرف بزنم.امروز زنگ زده م نینه.ا_

کنم زنگ  یخواد و سرم شلوغه وقت نم یهم گفتم نم ی.هرچنمتیبب مایخوام ب ی.نگرانتم.دلمم تنگ شده میپرس

 آب و هوا عوض کنم. کمی امیخوام ب یگفت نه م امیبزنم گوش نداد.گفتم من م

 ان؟یشه.فقط خودشون م یاشکال نداره.خب معلومه.مادره.نگران م_

 نه.با خواهرم و خالم و دخترش._

 تعجب گفتم: با

 ؟یتو خواهر دار انیک

 کنم. فیواست تعر یاصال وقت نشد درست و حساب یدیآره.د_
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 بزرگ تر؟ ایتره  کیازت کوچ_

 تره. کیسال ازم کوچ شیش_

 ه؟ی.اسمش چیآخ_

 ایمیک_

 مدت زنگ نزدن به خونت؟ نی.چرا ابهیعج_

 .میبه گوش ایزنن اداره  یزنگ م ایچون اکثر اوقات سر کارم _

 مونم تا برن. یکنم و م یم دایرو پ ییجا هیمدت من  نیآها.خب ا_

 

 شیوش_صد_پارت#

 

 .؟دمیگفت:بله بله؟!نشن هوی

 دیزود با ای ریمن د نجام؟بعدشمیا یام؟از کجا اومدم؟اصال واسه چ یمن ک یبهشون؟بگ یبگ یچ یخوا یخب م_

 برم.

کنم.نظرات به درد  یم شیکار هینگو خودم  یچیشنوم.االنم ه یحرفا رو ازت م نیبد اخالق شد:بار آخرت باشه ا کمی

 خوره. یخودت م

 راه هست. هی ؟فقطیریگ یحاال چرا گارد م_

 ؟یچ_

 من بشم خدمتکارت._

 :اصال حرفشم نزن.گفت یجد یلیخ

 ؟یسراغ دار یوا.شما فکر بهتر_
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 و بهت دستور بدن. یخانوادم خم و راست ش یمونده تو جلو نیهم_

 خب خانوادتن._

.اسم من ستیو رفتارشم اصال مناسب ن نهیبه همه بد ب یمادر و خواهرم از بچگ .برخالفیشناس یمنو نم یتو خاله _

خواد  یداده م ریشه.گ یگفت نم ادیبه مامانم  گفتم بدون اون ب یلیخ یلیو دخترشم گذاشته رو هم.دلش خوشه.خ

 .ادیب

 کردم فقط مال منه. یتصور کنم.احساس م یا گهیکنار کس د انویتونستم ک یشد.اصال نم میحسود

 .یچیه گهی.دنهیدختر خوشگل تر و بهتر از خودش بب هی هیاالنم کاف_

 داره؟ یرادیو ا بیمگه دخترش ع_

 .نهیرو بب یتونه کس یکال نم ینه ول_

 واسه خودمم بهتره. ینجوری.اییجا یخونه ا ،مسافریاجازه بده من برم هتل_

 !ینبود فیتو که ضع_

 .یچرا ول_

 ؟یچ یول_

 .یچیه_

 بگو._

 .نمیرو کنارت بب یا گهیتونم کس د ینم_

 داد. ی.اما بروزش نمدمیرو از چشماش د یخوشحال

 نداره حرفاشون. یتیرو دستشون.مهم منم که واسم اهم ختمیرو ر یوقته آب پاک یلینگران نباش.من خ_

 آروم شدم.سرمو گذاشت رو شونش. کمیحرفاش  با

 شه؟ یوصلت م نیبه ا یبه نظرت مادرت راض_
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 .یو اخالق عروسش واسش مهمه.تو هم که همه رو دار یدل رحم و مهربونه.فقط پاک یلیمادرم بر خالف خالم خ_

 .دنیساب یتو دلم قند م لویک لویکرد ک یم فیازم تعر یوقت

 م؟یکار کن یچ یگ ی.االن میمرس_

 کشه. یفکر کردم مغزم داره سوت م نقدریدونم.از صبح ا ینم_

 که گفتم. هیکار همون نیبهتر_

 .یول_

 مونن؟ یندارم.بعدشم مگه چه قدر م ی.من مشکلانینگران نباش ک_

 هفته بمونن. هیاز  شتریذارم ب ینم_

 ه؟ینشستم:خب نظرت چ صاف

 ؟یاصال چرا نگم نامزدم_

 یچ نجاین ام میستیهنوز محرم ن یوقت ای؟یگه چرا سر خود نامزد کرد ی!اون وقت مامانت نمستااایوا حالت خوش ن_

 .گهیکنم؟خانوادم کجان و هزار تا حرف د یکار م

 کرد. اخم

 مدت نباشم. هیبرم  یمنو بفرست ای.ینکن خودتو.بهتره قبول کن تیاذ_

 .یخودم شیپ یجور نیدوم بهتره.حداقل ا نهیاز گز ی.ولستمین یهنوز راض نکهیبا ا_

 .یمرس_

 تشکر کنم. دیمن با_

 دردسرا همش بخاطر منه. نی.ادیببخش_

 .یزیچه قدر واسم عز یدون یحرفو.خودت م نینزن ا_
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 یقهوه ا یو روسر راهنیبلند و پ یدامن مشک هیرفت دنبالشون. انیصبح ک۱۱ کیبعد حدودا نزد روز

 آماده بود. یهم دم کردم.همه چ یی.لباسامو ساده انتخاب کردم.چادمیپوش

دونم چرا.با دست لرزون دکمه اف اف رو فشردم.  یبه جونم افتاد.نم یدفعه استرس بد هیاف اف  یصدا دنیشن با

بود دو تا شاخ بزرگ باال سرم سبز شه.لرزش بدنم ده برابر  کینزد دمید یکه م یزیدر.از چ یجلو سادمیوا

 شد.خودش بود.

ذره شده بود.چشمام پر از اشک  هیکه دلم واسش  یگذشت.کس یم دارمونید نیکه چند سال از آخر ی.کسرها

سر جاش خشکش زد. فقط  دیمنو د یتر که شد سرشو بلند کرد.اونم وقت کیبودم.نزد سادهیپاهام وا یشد.به زور رو

 .اشک تو چشمام حلقه زد.زمزمه کرددمید یاونو م

 درسا._

 گفتم: رها. منم

 یکار م یچ نجای.هنوز منگ بودم.آخه اون اهیگر ریز میسمتم.محکم بغلم کرد و با هم زد دیدو هیتوجه به بق یب

 شد؟ یمواجه شم؟پس چ انیکرد؟مگه قرار نبود من با خواهر ک

 ؟یکن یکار م یچ نجایمعرفت؟ا یب یگفت:چه طور هیگر با

 که چه قدر دلم واسش تنگ شده بود آخ

 دلم واست تنگ شده بود. یلی.خیشه خودت باش یرها باورم نم یوا_

 شکرت. ایخدا ی.وازمیمنم.منم عز_

 چه خبره؟ نجای.اایمیآشنا اومد:ک یصدا هی



 بارکد

315 
 

.همون که چند میمیکرد با ذوق گفت: مامان درساس.همون دوست قد یازم جدا شد. همونجور که اشکاشو پاک م رها

 ماه دنبالش گشتم.

نذاشت خانوادش رو بشناسم.کال  میکه باهم دوست بود یبودم.رها تموم مدت دهینگام کرد.فقط عکسشو د مادرش

 وقت خونشون نرفتم. چیه نی. واسه همادیگفت مادرم از رفت و آمد خوشش نم یزد. م ینم یدربارشون حرف

هم که  یکیکرد.اون  یکه حدس زدم خالش باشه با اخم نگاهمون م شونیکی.گهیرفت سمت اون دوتا خانوم د نگام

 بهمون.مادر رها گفت: همون خانوم بود با تعجب زل زده بود هیشب

 ؟یکن یکار م یچ نجایدخترم شما ا ی.ولیواقعا؟به سالمت_

 .خودش بدجور تو شوک بود .انیقفل شده بود.نگاه عاجزم رو دوختم به ک زبونم

 درسا خانوم هستن.خدمتکارم. شونی:مامان.اانیک

 کرد.رها با تعجب نگاهم کرد. یداست منفجر م مامان؟سرم

 دم؟ی:درسا خدمتکار؟درست شنرها

 گن؟ یدم.اما...چرا به تو م یم حیبرات توض_

 گم. یرو واست م ی.بذار منم همه چستی:االن وقتش نرها

 چه خبره؟ نجایا نیبگ شهیگفت:م انیک ی خاله

 .یسر پا نگه دار نقدریمهمونت رو ا ستیگفت: خاله جان خوب ن انیبه ک رو

 داخل. دیی:بفرماانیک

 گفت: انی.منم اومدم برم کرفتن تو همه

 ؟یشناس یرو م ایمیک تو

 ه؟یچ هی.قضانیشم ک یدوستمه.دارم خل م نیبهتر_

 کنن. یتو االن شک م میبر_
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 گفت: انیبودن وسط سالن.ک ستادهیداخل.منتظر ا میرفت باهم

 اتاقا کجان. نیدون یخودتون م گهی.دنیخوش اومد یلیخ_

 مونم. یم نییاتاق پا نیگفت: من پا درد دارم.تو ا انیک مادر

 .دخترخالش گفت:هیا دهیو فهم تیبود خانوم با شخص معلوم

 دختره. یباال.آها میر یما هم م_

 با منه.گفتم: دمید

 بله خانوم._

 چمدونا رو ببر باال. ایب_

 صدام کنه. یبرخورد.حق نداشت اونجور بهم

 .گهی.نه کس دنجایده ا یم ممنو انجا یدختره اسمش درساس.بعدشم اون فقط کارا نیسحر ا:انیک

 بود اما به دلم ننشست. یهم سحر.دختر ناز انیخورد.هم ک یحرص م داشت

 .میبا درسا تنها باشم.به اندازه چند سال با هم حرف دار کمیخوام  یمن م نی:اگه اجازه بدرها

 گفت: انیک مادر

 .نیباشه دخترم.بر_

 درسا. میممنون مادر جان.بر_

 

 وهشت_صد_پارت#

 

 .ارهیسر در نم ییزایچ هیانداختم.معلوم بود اونم از  انینگاه به ک هی
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 در بود.گفتم: یباال تو اتاق من.من رفتم داخل اما اون هنوز جلو میرفت

 داخل؟ یاینم چرا

 کرد.گفت: ینگام م یمدل خاص هی

 خوشگل تر. یالبته ول ی.بودیشه.چقدر هم خوشگل شد یدرسا هنوز باورم نم یوا

 :دمیخند

 .میرس یشما هم نم یگردپا به

 سمتم و باز بغلم کرد.منم دستام کم کم دورش حلقه شد. دیدو هوی

 بغلت کنم کمه. ینجوریاگه تا شب هم یکه نبود یمدت نیبه جبران ا_

 نامرده. یلی، زمونه خ یه_

 جدا شد. ازم

 .یلیخ_

 رو تخت.منم نشوند کنار خودش. نشست

 زد.؟خانوادت کجان؟ بتیغ هویشد که  یچ ؟اصالیینجایا یکن.واسه چ فیزود باش تعر_

 یچ ؟پسیتک فرزند ی! تو که گفته بودا؟یمیک گنیچرا بهت م ؟پسیستی.تو مگه رها نیکن فیتعر دیاول تو با_

 شم. یم وونهید یشد.اگه نگ

 و گفت: دیکش یآه

 تو؟ ایاول شروع کنم  من

 عجله گفتم: با

 .تو
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 مکث شروع کرد: کمی با

که االن  یلی.چند خواستم بهت بگم اما نشد.بنا به دالهیمحسن ایمیک می.اسم واقعستمین ی..راستش من رها سلطانخب

 .یفهم یم

که تموم  یاتاش،وقتیاز عمل یکیبود.سر  زیو گر بیو تعق اتیعمل ریبود. همش هم درگ سی،پلیمن خسرو محسن پدر

 یروز هیکنن. ینم داشیگردن پ یم یکنه و چند ماه هرچ یشدن فرار م ریکه دستگ ینفر از اون گروه هیشه،یم

باشه پدر  ی. اونم هرچینیخانوادت رو بب یعضارفتن تک تک ا نیفرسته که منتظر باش تا از ب یم غامیواسه بابام پ

و از  رهیگ یم یانتقال نیذاره اما بازم نگران بود.واسه هم یم ونیبا ستاد در م نکهیبوده.و عاشق زن و بچش.با ا

 یدوم مهیچون ن شینجوریکه قرار بود برم مدرسه.هم یتهران.من اون موقع هفت سالم بود.سال اول میایاصفهان م

 نیهم خونه نش گهیسال د هیمجبور شدم  ایحال،بازم بخاطر همون قضا نیشدم،با ا یبزرگتر م هیسال ازبق هیبودم 

هممون  نیداشت زودتر منو بفرسته مدرسه.واسه هم آرزو سهیشم.هم من عاشق درس و مدرسه بودم هم مادرم هم

 اون کارا بخاطر خودمون بود. ی هکرد شرمنده ما شده.اما هم یبابام فکر م چارهینبود.ب ی.اما چاره امیشد تیاذ

پدر و مادرمم نتونست اونو از مدرسه دور کنه.آخرش مجبورش  یها یبود.اما پافشار ییاون موقع اول راهنما انیک

 حسرتش رو خوردم. شهیاقتدار داشت.و من هم ی.از همون بچگادیبره و ب سیکردن حداقل با محافظ و سرو

 یم دایازش پ یکه نشون یبود.دنبالش بودن اما هر سر ریسالم گذشت اما همچنان پدرم با اون شخص درگ هی خالصه

مدرسه صحبت  ریفرستاد مدرسه.خودش با مد یجعل لیشد.سال بعد پدرم من رو با اسم و فام یم و گور مکردن باز گ

شد  یهمشون م ی.البته ترسو از چهره  رفتنیپذراحت  یلیکه از ستاد داشت خ یو نامه ا تشیکرد.به خاطر موقع

نفهمه.خودشون  یرو کس میاسم واقعکردن که حواسم باشه و  دیتاک یلیخوند.باالخره من تونستم برم کالس اول.خ

 ندم. یزدن که هم عادت کنن هم من سوت یهم همش رها صدام م

 یاعتماد نکنم،منم ناخودآگاه از همه م یمامان و بابام گفته بودن حواسم به دور و برم باشه و به هرکس یه چون

.  یه توجهم رو جلب کرد تو بودک یهم نداشتم.تنها کس یآن چنان دوست نی.به همه مشکوک بودم.واسه همدمیترس

.برعکس یآروم بود یلیبود.خ تتیو مظلوم ییبایز طربخا دیباشم.شا نیتونستم بهت بدب یاصال نم یدونم چرا ول ینم

.واسه یدردسر بود یو خراب کارم.اما تو از اول آروم و ب طونیبه شدت ش یمن.من از درون همون طور که خبر دار

 جذبت شدم. نیهم

 دمیخاطراتمون افتادم و آه کش ادی

 ادته؟یشد  یکس باهات دوست نم چیکردن و ه یم یهمه بهت حسود تیبخاطر خوشگل_
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 زدم: لبخند

 کردم. یم هی.هرروز از مدرسه تا خونه گرآره

 نقطه نامعلوم و گفت: هینگاهشو دوخت به  ایمیهمون ک ایرها،

 .ریبخ ادشی

 متمرکز شد و ادامه داد: دوباره

 میاصل تیاز هو یزیشدم.اما از ترسم و چون مامان و بابام گفته بودن به تو هم چ کیمن کم کم بهت نزد.میبگذر

 نیبخاطر هم یش کیبه خودم و خانوادم نزد ادیذاشتم ز یکه نم نی. ایدون یادامشم که خودت م گهینگفتم. د

 تر اومدم مدرسه. ریسال د هیض بودم ی.منم چون مرادیبود.بهانه آوردم که بابام از رفت و آمد خوشش نم

 طور.به خاطر فوت پدرت هم متاسفم. نیکه ا_

 ؟یدون یتو از کجا م ی.ولیمرس_

 ؟یبرادر دار ی...تو چرا بهم نگفتنایا ی.حاال گذشته از همه دمیشن انیاز آقا ک_

 و گفت: دیخند

 کنم. شینتونستم کار گهیگفتم نه.دنه از دهنم در رفت و  ای یخواهر برادر دار یدیکه ازم پرس یبار نیراستش اول_

 عجب._

 

 ونه_صد_پارت#

 

 االن به زور طاقت آوردم. نیخب خب.نوبت توئه.تا هم_

 یها یاز باز شهی.اصال نمکهیکوچ یلیخ ایدوستم بود.دن نیسخت هر شده بود.عشقم برادر بهتر یهمه چ حاال

 سرنوشت سر در آورد.
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 بگم.من. یخب،راستش.چه جور_

 موقع در زدن.گفتم: همون

 .دییبفرما_

 نیکه چند یبود؟کس ایمیبرادر ک انیک یعنیدونم چرا.واقعا  یخوشحال شدم.نم یلیخ دنشیدرو باز کرد.از د انیک

 بود؟ کیاز اول بهم نزد یعنیسال باهاش دوست بودم؟

 ؟یایلحظه ب هیشه  ی:درسا مانیک

 .امیاالن م ایمیک دیبله اومدم.ببخش_

 کنم. ی:خواهش مایمیک

 درو بست.دستمو گرفت برد ته راهرو.آروم گفت: انی.کرونیب رفتم

 ؟یکه بهش نگفت یزیچ

 هنوز نه._

 چه خبره؟ نجایا_

 نگاش کردم. قیدق

 شه. یباورم نم_

 ؟یشناس یرو م ایمیشده؟تو ک یبه منم بگو چ_

 ان؟یشه ک یدوستمه.باورت م نیتر یمیصم ایمیک_

 .بهیعج یلیبود واسه اونم خ معلوم

 :کار خداست.انیک

 .دمیرفتم،درد و دل کردم.اما تو رو ند رونیرفتم،اومدم،باهاش حرف زدم،ب ایمیسال باک۱۱حدود _
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 نزن. یحرف زایچ نیباند و ا یدرباره  ایمیبه ک نکهی.و ایکه االن کنارم نهیتوش بوده.مهم ا یحتما حکمت_

 دوستمه. نیواسه خودمم سخته.اما اون بهتر_

 بدونن.االنم برو تا شک نکردن. یزیچ دیمشخص نشه نبا یهمه چ فیفعال تا تکل_

 بگم؟ یچ یباشه ول_

 به اون باند. یخانوادتو بگو.اما نگو که فروخته شد هیدونم.قض ینم_

 کنم. یم شیکار هیباشه ، _

 گفت: دنمیبا د ایمی.منم برگشتم تو اتاق.کنییرفت پا انیک

 کنه که. ینم تتیداداش ما اذ نی.انمیبگو بب خب

 ممنونشونم. یلی.اتفاقا خیتینه.چه اذ_

 بابا. الیخی.بیاوهوع.چه ادب_

 .دمیخند

 .ی:بگو که مردم از فضولایمیک

 رو درست کردم و گفتم: میجمله بند کمی

مثل بال نازل شد رو  هوینامرد  هیحروم زاده. هیخبر. یاز خدا ب هیبود که. نیارتباطم باهات کم شد ا نکهیا لیدل

. با رفت و آمداش توجه بابامو جلب کرد اونم که از اول با نقشه اومده بود جلو کم کم دیسرمون.همکار بابام بود.وح

هم پوالشو باال  کهیو ندار و آبروش از دستش رفت.اون مرت ارموادو انداخت به جون بابام و گرفتارش کرد.تمام د

 دق کرد. چارممی.مادر بدیکش

 شه درسا. ی.واقعا؟باورم نمیاااو_

 بغض داشتم. بازم
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جذاب و  یلیدست از سرمون بر نداشت.چون خ دی.وحایبه دن دینفر اون ترکمون کرد.بعد از اون نوبت رس نیآره.اول_

 عاشقش شد.اونم خام خودش کرد .آخرم. ایخوشگل بود،دن

 کرد. یم هیبغلم کرد.اونم اروم گر ایمینذاشت ادامه حرفمو بزنم.ک هیگر

 کرد. یو خود کش اوردیتعرض شد.اونم طاقت ن چارمیبه خواهر ب_

داد.خواستم  ینم تیاهم یچ چیکه فقط دنبال موادش بود.به ه یکی. رتیغ یمرد ب هیموندم و بابام.اونم شده بود  من

 هیا موندم.مدت تو مسافر خونه ه هیخواست منو بفروشه.اما من فرار کردم. یخودمو بکشم اما جرئتشو نداشتم.م

 .نجایشمردم و اومدم ا متیخواد.منم فرصتو غن یزده خدمتکار م ینفر آگه هیکه  دمیروزتو روزنامه د

 خواست بهش دروغ بگم.عذاب وجدان گرفتم. محکم تر بغلم کرد و گفت: ینم دلم

 .نیبابات.حاج حس شهی.چطور مبهیعج یلیبرات متاسفم.خ واقعا

 بدبختم مگه نه؟ یلیداره.من خ یم وا یادمو به هرکار یاون زهرمار_

 ی.بهت افتخار مارهیتونه دووم ب یم یشهر پرازگرگ.کمتر کس نیاتفاقا نه.خدا دوست داشته که حفظت کرده.تو ا_

 .یکنم که محکم بود

 .خونه برادرت.نجایا امیکرد من ب یفکرشو م ی.ککهیکوچ یلیخ ایدن_

 .یذارم ازم دور ش ینم گهیدلم.خودم مثل کوه پشتتم.د زیآره واقعا.قسمت بوده.نگران نباش عز_

 .ایمیرها.اه.ک یخوب یلیخ_

 صدام کن. یدوس دار یهرچ_

 عادت کنم. دیبا گهید_

 گم.مادر و خالت ناراحت نشن؟ یم

.اما مامانم یزدن ناراحت نش یخوام اگه حرف ی.و ازت میفهم یگوشت تلخه.کم کم خودت م کمیراستش خالم _

 ه.کن ینه.درک م

 اشکال نداره._
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 کرد جو رو عوض کنه. یفاصله گرفتم.سع ازش

 مدت. نیطاقت آورده ا یداداشم.چه جور چارهی.بشعوریب یچقدر خوشگل شد یول_

 .ایمیعه.ک_

 شه. یم دایکجا پ یخدمتکار خوشگل نیگم مگه،خوش به حالشه همچ یواال دروغ م_

 گفت: ی.جددمیخند

 چی.اما ما رو مثل خانواده خودت بدون.تو با ما هیزیچه قدر واسم عز یدون یخوام بهت ترحم کنم.خودت م ینم_

 ؟ی.االن از پدرت خبر نداریچش یرو م یطعم خوشبخت ی.مطمئن باش به زودیندار یفرق

 تو رو بهم برگردوند. ییهمه تنها نیا نیاز حرفات .خوشحالم که خدا ب ی.مرسهیکدوم گور ستینه.معلوم ن_

 همه جا نعمته. .حضور منگهیبله د_

 .یزبون دار میهنوزم مثل قد_

 .سه مترم اضافه تر در آوردم.یکار یاوه کجا_

 ؟ینکرد ؟ازدواجیخون یم یشوهرت.چه خبر از درس؟چ چارهیب_

 کنم. یرو م ایدن فیچنده.دارم ک لویگرفتم.نه بابا شوهر ک یخونم.فعال هم مرخص یم یداراالن حساب_

 عه؟_

 آره._

 گم. یرفت اون وقت بهت م یکیدلت واسه  یوقت_

 شم. یجماعت نم سیوجه زن پل چی.دوما،اگرم بخوام ازدواج کنم به هستین یاوال حاال حاال ها که خبر_

 ؟یبود چ سیحاال اگه طرف پل_

 .یخوش اومد یخوا یکارت! نم ایمن  ایگم  یم_
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 رحم. یچه ب_

 د.که سراغش نرو اما گوشش بدهکار نبو میفتگ یلیخ انمیکس رحم نکرد.به ک چیشغل به ه نیکه هست.ا نهیهم_

 

 وده_صد_پارت#

 

 .سیواست مهم ن یچیه یعاشق کارت باش یوقت_

 بله بله.دو کلوم از مادر عروس._

 ؟یکن یمسخره م_

 :دیگز لبشو

 .مونمی.مگه مهیچه حرف نیا عه

 .دیدونم شا ینم_

 درسا خانوم. د؟باشهیشا_

 .میینجایوقته ا یلی.زشته خسیحرفا ن نیاالن وقت ا_

 .میباشه بر_

.همشون لباساشونو عوض کرده بودن و نییاتاق من بود مستقر شد.منم رفتم پا یرفت تو اتاقش که رو به رو درسا

 ینجوریخواست ا یواقعا م یعنی.رشیز شرتیبود با ت دهیپوش یشبندیپ هینبود . سحر هم  انینشسته بودن.ک

 بگرده؟ انیک یجلو

 شده؟  یچ نیگ ی.لبخند زد و گفت:سالم.به ما هم مدیمنو د انینفر مادر ک نیاول

 شیا هیسحر بهم چشم غره رفت و  یدونم چرا ول ینم

 .مینیهمو بب می.خدا رو شکر بازم تونستمیرو گم کرده بود گهیمدت هم د هیدوست منه. نیجان بهتر ایمیک_



 بارکد

325 
 

 گفت درسا درسا. یل کرد از همنو کچ ایمی.کییطور.خدا رو شکر.پس درسا شما نی:که اانیک مامان

 .دمی.منم خنددیخند

 .خدا حفظت کنه.یناز یلیماشاهلل هزار ماشاهلل خ_

 :واا خاله.سحر

 بله خاله؟_

 من؟معلومه همش عمله. ایخوشگل تره  نیا_

 .گهی.دخترم راس مالی:آره سهانیک خاله

 بودم؟؟؟ یبود دهنم اندازه غار باز شه.من عمل کینزد

 گفت: الستیبودم اسمش سه دهیکه فهم انیک مامان

 کن خاله. یرو دختر مردم.تو هم کم حسود نیذار یم بیع چرا

 گفتم و رفتم تو آشپزخونه. یاجازه ا با

و  ختمیر ییبود.به تعدادشون چا ومدهیدغدغه به من ن یآروم و ب یمدت زندگ هیشروع شد.کال  دیدردسر جد هی باز

خانوم.با تشکر  الیسه یبودن.بهشون تعارف کردم.اول گرفتم جلو هوستیهم به جمعشون پ  انیو ک ایمیبردم.ک

 نگام کرد و گفت: کمیبرداشت.به خالش تعارف کردم.

 خورم. ینم

 ایمیک یبرداشت.گرفتم جلو تیبا جد شهی.مثل همانیک یجلو گرفتم

 خوردن داره ها. ییچا نیدستت طال.ا_

 ور اون ورش کرد و گفت: نیا کمیرو برداشت. ییسحر.چا یزدم.گرفتم جلو لبخند

 .یپررنگ نیا ؟بهیختیر هیچ نیا

 کجاش پر رنگه؟ نی:وا سحر؟!اایمیک
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 .ینیرو س دیرو کوب ییچا

 خورم.ببر. ینم_

بودن.وگرنه خوب بلد بودن حالشونو  انیک یالیکه فام فیرو برگردوندم تو آشپزخونه.ح ینینگفتم و س یزیچ

 .با خودم زمزمه کردم:رمیبگ

 یکه دوسش دار یکه بهت گفته بود.به خاطر کس انی.کشونهینفهم یگن از رو یم یواست مهم نباشه.هرچ درسا

 صبور باش.

 شدم. آروم

 اومد. انیک رونیاز آشپزخونه برم ب خواستم

 ؟یخوب_

 اره.چرا بد باشم؟_

 دارم. یخواهش هیازت _

 ؟یچ_

 بهت گفت جوابشونو بده. یهرچ یمراعات منو نکن.هرکس_

 .الیخیب انینه ک_

 هم پشتتن.نگران نباش. ایمیکنه.مامانم و ک تتیاذ نجایخوام موندنشون ا یکه گفتم.نم نیهم_

 :دمیخند

 خودمو آروم کنم.نگران نباش. یدونم چه جور ی.من میخور یاز حرص م شتریکن تو ب باور

 .یبه هرحال.گفتم که بدون_

 کننا!برو. یشک م شمیپ یایم یه_

 خواد. یمامانم قرص م_



 بارکد

327 
 

که آماده کرده بودم رو  ییها ینیریرو آب زدم.ش ینیآب رفت.منم س وانیل هیقرص برداشت و با  هی خچالیتو  از

 .زیواسشون بردم.گذاشتم رو م

 یرفتم باال.صدا یشد.داشتم از پله ها م میرفت.دلم مامانمو خواست.حسود یداشت قربون صدقش م انیک مادر

 :دمیمامان سحر رو شن

 شه. یم تیاذ چارهیاون وقت اون ب رهیخواد زن بگ یقدر پسرت رو لوس نکن.پس فردا م نیخاله ا وا

 .یستیکنم مثل قبل ن یاحساس م انی.پسر من همتا نداره.کری:نخالیسه

 .ستین یزی:خستم مادر.چانیک

 .دنید یدادم.منو نم یپله نشسته بودم و گوش م رو

 بهت خوش بگذره. یکنم که حساب یم یکار میینجایمدت که ا نی.خودم ای.خسته نباش ی:آخسحر

 کنم که به اندازه کل سال شارژ باشه. یم ی:وا.مگه من مردم.خودم کارایمیک

 خواست کلشو بکنم. یپرو.دلم م ی.خوب جوابشو داد.دختره ولیا

 مونه؟ یم نجایدختره ا نی.اانی:کسحر

 محکم گفت: یلیخ انیک

 ه؟ی.مشکلبله

 ؟یاوردیخدمتکار مسن تر م هی؟حداقل  ستی:پسرم به نظرت بد نانیک خاله

 کنم. یکار م یدونم دارم چ ی.مستمی:خاله من بچه نانیک

 خوام ازمون دلخور شه. یمنه.نم یدوستا نیاز بهتر یکی:لطفا همتون حواستون به حرف زدنتون باشه.درسا ایمیک

 :حاال چرا شده خدمتکار؟الیسه

 شه. یاومده.موقته حل م شیکه براش پ ی:سر مشکالت خانوادگایمیک

 هم با معرفت بود.درست مثل برادرش. ایمیک
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 ازدهیو_صد_پارت#

 

رو از چنگم در  انیتونست ک یرو مخم بود.عمرا اگه م یلیندونستم و رفتم تو اتاقم.سحر خ زیموندن رو جا شتریب

 راحت بود. المینظرشو بهم گفته بود و از بابت اون خ انمی.البته خود کارهیب

...... 

مدت دور باشم از همه.دلم  هیخواست  یآشفته بود.دلم م یلیشدم به خودم.فکرم خ رهینشستم و خ نهیآ یجلو کمی

 خواست. یم ییتنها

 کردم و با خودم حرف زدم: شروع

 یخوشبخت نیریتموم بشه و طعم ش تیزندگ یها ینمونده که سخت یزیچ گهیگذره.د یزود م یلیروزا خ نیدرسا،ا

 .فقط صبر کن.صبر.یرو بچش

........ 

 ینم لمیگفتن بمونم اما گفتم سر درد دارم و م یلیخ ایمیو ک انیناهارو واسشون حاضر کردم و رفتم تو اتاقم.ک ظهر

کارشون کرده بودم.تا عصر  یچ ومدهیدونم هنوز ن ی.نمومدنیم افهیکشه.سحر و مادرش سمانه هم همش واسم ق

تو  ی.کسنییو رفتم پا دمیساعت خواب مین منمباشن. دهینبود.حدس زدم خوابهم  یی.سر و صداومدیسراغم ن یکس

درست  ینشستم و فکر کردم که چ کمیجمع شده بود.ظرفا هم شسته شده بودن. زیسالن نبود.رفتم تو آشپزخونه.م

 کنم.

ذره شده  هیمامانم افتادم.دلم واسش  ادیآماده کردم و کم کم مشغول شدم. لشویغذا زرشک پلو بود.وسا نیبهتر

 کرد. یقدر زود ترکم نم نیو باز هم رو صورتم روون شد.کاش کنارم بود.کاش ا دیبود.کم کم چشمه اشکم جوش

پف  یچشما انه،بایک دمینشست کنارم.سرمو بلند کردم د یکیخودم و تو فکر مادرم بودم که  یحال و هوا تو

 اشکامو پاک کردم عیکرده.سر

 ؟یم.ساعت خواب؟چند ساعت خواب بودسال_
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 شده؟ یکرد: چ اخم

 .یچیه_

 ؟یچیه_

 نگفتم. یزیچ

 زم؟یدرسا؟عز_

 دلم گرفته._

 بهت گفته؟ یزیچ یچرا؟کس_

 نه._

 ؟یپس چ_

 خواد. یبغض گفتم:من.دلم مامانمو م با

 نگام کرد: مهربون

 پشتتم. شهی.خودم هممیگ یرو بهشون م یزود همه چ یلیمنم مثل مادر خودت بدون.خ مادر

 ان؟یک_

 جان؟_

 کردم؟ یکار م یقنج رفت:من اگه تو رو نداشتم چ دلم

 یزندگ_

 .دمیخند

 .وونهید_

 بنده خدام. هی وونهید_
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 از دستت. چارهیاون بنده خدا کال خل شد ب_

 ده.من دلم روشنه. یخدا شفاش م شاهللیا_

 دمیخند

 بخند. شهی.همنیآفر_

 .دایم یکیچشم.پاشو برو االن _

 مگه؟ میکن یکار م ی.چادیب_

 کنن. یشک م انیک_

 نره. ادتیخدا.شکرت.باشه.حرفامم  یهع_

 باشه._

 به کارم مشغول شدم. یشتریب یبرگشت و با انرژ میروح کمی.رونیچشمک زد و از آشپزخونه رفت ب هی

 و گفت: دیکه اومد تو اشپزخونه.محکم از پشت بغلم کرد و لپمو بوس ایمی.کنییکم همشون اومدن پا کم

 .بایپرنسس ز یچطور

 شدم. یتف ایمیاه رهـ. ک_

 .یهم راه انداخت ییها.به به.چه بو ومدهیتارموم.محبتم بهت ن هیفدا _

 تو. یش یکنن آدم نم یهر کار_

 شن! ینه گلم چون من فرشتم.فرشته ها که آدم نم_

 ن واسه خودت!وا ک یپپس کمی_

 من عاشق زرشک پلو ام؟ یدونست یذوق.م ی.بشـیا_

 دوست دارم. یلیمنم خ_
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 .ارمی.امشب خودم ته قابلمه رو در میساچه واو.چه تفاهم_

 خدا کنه._

 .ینیب یحاال م_

 سمانه از تو سالن اومد: یصدا

 خاله؟ ییا؟کجایمیک

 در اورد و گفت:بله خاله اومدم. هیگر یادا ایمیک

 شوخ بود. یلیگرفته رفت.برعکس برادرش خ افهیگرفت.با همون ق خندم

نذاشت.دستمو  ایمیبار همشون برداشتن.خواستم برم ک نیو بردم.ا ختمیر یکه تموم شد،واسشون آب طالب کارم

 و به زور نشوند کنار خودش. دیکش

 چشممون به جمالت روشن شه. قهیدو د نی؟بشیر یدر م ی:چرا هایمیک

 ؟یکارش دار یداره تو چ :حتما کارسحر

 گه. یبود با حرص م معلوم

 .چقدر کار.گهی.بسه دخودیب_

 کرد. یاز کنار مامانش بهم نگاه م انمیک

 چه ماهه. نی:مامان ببایمیک

 خانوم باخنده گفت: الیسه

 ماشاهلل. اره

 به خودم. نی.آفرگهیمنه د قهی:سلایمیک

 گه انگار زن گرفته. یم یجور هی:انیک
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 کردن منه نه؟ عی:تو کال تخصصت تو ضاایمیک

 .یاشاره کرد یفیبارکال.به نکته ظر_

 ؟یابونیغول ب نیکنار ا یطاقت آورد یسوزه.چه جور ی:آخ درسا.دلم برات مایمیک

 .یخوب نیبه ا انی:وا.کسحر

نگاهش به  انمیخوردش.ک ی.داشت مانیخواست پاشم کلشو بخورم.زل زده بود به ک یبه هم.دلم م دمییسا دندونامو

 حرص خوردن من بود.

 گفت:خانوادت کجان؟ یمدل خاص هیرو کرد بهم و  سمانه

 نداشتم:خانوادم؟راستش. شویسوال ناگهان توقع

 :راستش؟سمانه

 :گمیم یچ ننیمنتظر بودن بب همه

 دونم کجاست. یعمرشو داده به شما.پدرمم نم مادرم

 شه؟ یم ؟مگهیدون یزد:نم پوزخند

 

 زدهیوس_صد_پارت#

 

 بود. راهنیچقدر پول اون پ یدون ی؟میکن یشم.چرا حواستو جمع نم ینم_

 .یخجالت بکش.تو که کم ندار کلتیه نیاز ا_

 اونو دوس داشتم. یدرسته ول_

 .یاز اون دار گهیشد دو تا د رمیاون طور که من دستگ_
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 اون فرق داشت. یدرسته ول_

 ؟یچه فرق_

 بود. دهیسحر واسم خر_

 شد.اخم کردم. میحسود یبدجور یه ولگ ینم یدونستم جد یم

 ؟یشد یرتیشد غ یچ_

 حرص گفتم: با

 .گهید یرفت یسحر جونت م با؟یینجایپس چرا االن اعه؟؟_

 خواست باهاش برم. یدلم م یلیگفتم جمعشون زنونس.وگرنه خ گهید_

 بلند شو. انیک_

 چرا._

 بلند شو. گمی:مدمیکش غیج

از  شتریاما زورش ب دمشیکه دستمو گرفت.محکم کش رونیرفتم ب یپا شدم.داشتم از اتاق م عیروم بلند شد.سر از

 من بود.

 برنگردوندم. رومو

 عجله؟ نی:کجا با اانیک

 به تو چه._

 ؟یگفت ی.چدمینشن_

 ندادم. جوابشو

 نگام کن.:انیک
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 نکردم. یحرکت چیه

 گفتم نگام کن._

 .نییلحظه نگاش کردم باز سرمو انداختم پا هیدرو بست و منو چسبوند به در. هیسکوت.در عرض دو ثان بازم

 .یجد یلیبود.خ یچونم و سرمو بلند کرد.مجبور شدم نگاش کنم.جد ریگذاشت ز دستشو

 درسا._

 بله._

 .یدینبودم.بدون مردم.فهم یروز هیکنم.اگه  یهم عوض نم ایمن تو رو با دن_

 .ریضعف رفت براش:زبونتو گاز بگ دلم

 .خب؟ریازم رو نگ_

 ندادم. جواب

 خب؟_

 خب._

 خوب تو آغوشش جمع شده بود. یدختر خوب.بغلم کرد.منم بغلش کردم.انگار تموم حس ها نیفر_

 ان؟یک_

 جانم؟_

 دوست دارم. یلیخ_

 از خودش جدا کرد.اروم گفت: منو

 .شتریب من

 شد.لبخند رو لب جفتمون نقش بست.جو رو عوض کرد قیودم تزرلبش به کل وج ی.گرمادیبوس مویشونیپ
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 اره؟ یسوزون یسر اصل مطلب.که لباس منو م میخب.حاال بر_

 .زهیاهم.چ_

 دم. ینشونت م_

 .نیشدم رو زم یشروع کرد به قلقلک دادنم.از خنده داشتم ولو م باز

 .دی..تو رو خدا.ببخشایک_

 التماس کردم تا ولم کرد. نقدریا

 .یبدجنس یلیخنده گفتم:خ با

بود.خوب شد  دهی.دروغ نگفتم.اون لباسو سحر واسم خریکن یجمع م شتریحواستو ب گهیعوضش دفعه د_-

 .شیسوزوند

 ؟ینگهش داشته بود یواسه چ_

و اتو شده نداشتم.مجبور  زیتم یروز لباسا هی.دمشیپوش یته کمدم بود و اصال نم شیبه زور مامانم.تا چند وقت پ_

 پوشمش.شدم ب

 .یش یبه بعد نم نیاز ا_

 حسود._

 .ارمیسرش ن ییبال نجاسیکه هست.دعا کن تاا نهیهم_

 بکن.خودم پشتتم. یهرکار خواست_

 .ولیا_

 نده. تی.به حرفاشونم اهمانیبخواب تا ب کمی ریرو.بگ نایول کن ا_

 .ادیخوابم نم یباشه.ول_

 .بدویر یخواب م یدراز بکش_
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 چشم._

 بال یب_

 برگشتم و گفتم: رونیرفتم ب یاتاقش داشتم م از

 ان؟یک

 بله؟_

 .یکه هست یمرس_

رو  دمی.اتو و لباسا رو جمع کردن و دراز کشدیپر یجواب نشدم و رفتم تو اتاقم.شارژ شدم.تمام افکار منف منتظر

 کم کم چشام گرم شد. انیک یتخت.با فکر کارامون و حرفا

 

 ودوازده_صد_پارت#

 

 نجاتم داد: ایمیه همه هم منتظر به من بود.خدا رو کگرفتم.نگا استرس

 پدرش تصادف کرده.بعدم گم شده. خاله

 بلد نبود. یا گهیمورد کار د هی نیبهم چش غره رفت.کال جز ا سحر

 نجا؟یا یشداومد ی.چیکس و کار ی:پس بسمانه

 و اومدم. دمیخان رو تو روزنامه د انیک یگشتم.آگه یدنبال کار م_

 .یمحسن ی؟آقاخان انی:کسحر

 بدم خودم هستم. یباشه تذکر ازی:سحر.اگه نانیک

 الل شد.دلم خنک شد.گفتم: دختره
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 لباساتونو اتو کنم. دیبرم.با نیخان.اگه اجازه بد انیک

 :برو.انیک

 نرم تر باش. کمیداداش منه. نی:اه اه.چه مودب حالم به هم خورد.بابا درسا اایمیک

 زدم: لبخند

 خودش. یجا یزیچ هر

 ؟یبدبخت آورد نیبه سر ا یچ انی:کایمیک

 .دخترم برو به کارت برس.ریآروم بگ ایمی:کالیسه

 .دمیکش قینفس عم هی انیبه اتاق ک دمیرس یتکون دادم ورفتم.وقت یسر

بودم که  دنیکه تازه شسته بودم و اتو نداشت رو از تو کمدش در آوردم و برگشتم تو اتاقم.مشغول اتو کش ییلباسا

چه  نیسکته کردم.ا انیک ی.دستمو گذاشتم رو قلبم و گفتم: وادمیکش فیخف غیج هیاومد داخل. انیدر باز شد و ک

 طرز اومدنه.

 ؟ی.تو که ترسو نبودیکش یم غیبابا چرا ج سیه_

رسو ت ادته؟توهمیکه ترسوندمتو  یاون شب هینجوریا ؟اگهیتو که ترسو نبود یگ یبعد م یش یمثل جن ظاهر م_

 .یسکته کرد یول یستین

خندم تموم  یگرفت.وقت یخودشو م یجلو یلی.خدیذره خند هی.اونم به خنده من دمیخند یاون شب کل یآور ادی با

 شد با اعتراض گفتم:

 ؟یهست ینجوریا چرا

 ؟یرو تختم و گفت:چه جور نشست

 س؟ین نجایا ی.االن که جز من و تو کسیریگ یخودتو م یجلو ی.هیخشک یلیخ_

 حالتم. نی.عادت کردم به اسیدست خودم ن_
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 کنار.البته فقط واسه من. یعادتو بذار نیا دی.باگهینه د_

 درستم کن. یتون یتونم.تو اگه م یمن که نم_

 عه؟باشه._

 کنم. یکه واسش غش م یی.از همون خنده هادیخند

کار از کار  گهیاسش برداشتم.داتو رو از رو لب عیبعله.سر دمید دمیبو کش کمی.ادیم یسوختن یکردم بو احساس

 کشیت هیهمونجور نشسته بود و به لباسش که حاال  انمیگذشته بود.کامل سوخته بود.دستمو گذاشتم رو دهنم.ک

 کرد. یرفته بود نگاه م

 .دیو گفتم:ببخش دمیگز لبمو

 کرد:ببخشم؟ زیر چشاشو

 گفتن بخشش از بزرگان است. می. از قدگهیآره د_

 باشه._

شدم.اما ول  یتخت رد م ریطرف و اون طرف.از ز نیرفتم ا یم یبلند شدم و فرار کردم.ه عیبرداشت سمتم.سر زیخ

 کن نبود.

 تا خودم نگرفتمت. سای:واانیک

 تو اتاق آبروت بره. زنیکشم همه بر یم غیبرو وگرنه ج انیک_

 .رونیتالش نکن رفتن ب_

 .دییگاوم زا یوا یا

تخت.مثل مارمولک  یپاش رد شدم و رفتم باال ریسمتم.از ز دی.کنار پنجره بودم.دوهومدیکجا پاشدن رفتن هنوز ن_

 بودم.

رفتم  عیبود که به چشمم خورد.سر ییجا نیاول انی.اتاق باز کرونیاز اتاق رفتم ب غیسمتم.منم با ج دیدو دوباره

 تو اتاق. دیتو.خواستم درو ببندم اما اونم فرز بود و پر
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نداشتم.پاهامو با پاهاش قفل  یراه فرار گهیزد روم.د مهیدوباره فرار کنم.پرتم کرد رو تخت و خودش خ خواستم

 تونست. یخواست اخم کنه اما نم یم یکرد.آب دهنو با صدا قورت دادم.ه

 .میش یم عیرسن ضا یخوردم.بذار برم.االن م _ یحاج_

 .در خونه هم قفله.انینترس.حاال حاال ها نم_

 .یقفل کرد ی.درو واسه چژنیزاده ب امام ای_

 .یفهم یم گهید قهیکه تا چند د یلیبنا به دال_

 حرفا نبود. نیکنه.چون اهل ا یم تمیدونستم داره اذ یم

 .ادیب رمیفرصتا گ نیاز ا گهیاخه؟فک نکن د سین فی:حانیک

 ابرومو انداختم باال هی

 ؟یکه چ_

 گوشم گفت: دم

 منظورمو یفهم یخوب م خودت

 .دمیاومد.خند قلقلکم

 ؟یخند یچرا م_

 .یچیه_

 شفاش بده. ایخدا_

 خفه شدم بلند شو. انیاه ک_

 

 زدهیوس_صد_پارت#
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 بود. راهنیچقدر پول اون پ یدون ی؟میکن یشم.چرا حواستو جمع نم ینم_

 .یخجالت بکش.تو که کم ندار کلتیه نیاز ا_

 اونو دوس داشتم. یدرسته ول_

 .یاز اون دار گهیشد دو تا د رمیاون طور که من دستگ_

 اون فرق داشت. یدرسته ول_

 ؟یچه فرق_

 بود. دهیسحر واسم خر_

 شد.اخم کردم. میحسود یبدجور یگه ول ینم یدونستم جد یم

 ؟یشد یرتیشد غ یچ_

 حرص گفتم: با

 .گهید یرفت یسحر جونت م با؟یینجایپس چرا االن اعه؟؟_

 خواست باهاش برم. یدلم م یلیگفتم جمعشون زنونس.وگرنه خ گهید_

 بلند شو. انیک_

 چرا._

 بلند شو. گمی:مدمیکش غیج

از  شتریاما زورش ب دمشیکه دستمو گرفت.محکم کش رونیرفتم ب یپا شدم.داشتم از اتاق م عیروم بلند شد.سر از

 من بود.

 برنگردوندم. رومو
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 عجله؟ نی:کجا با اانیک

 به تو چه._

 ؟یگفت ی.چدمینشن_

 ندادم. جوابشو

 نگام کن.:انیک

 نکردم. یحرکت چیه

 گفتم نگام کن._

 .نییلحظه نگاش کردم باز سرمو انداختم پا هیدرو بست و منو چسبوند به در. هیسکوت.در عرض دو ثان بازم

 .یجد یلیبود.خ یچونم و سرمو بلند کرد.مجبور شدم نگاش کنم.جد ریگذاشت ز دستشو

 درسا._

 بله._

 .یدینبودم.بدون مردم.فهم یروز هیکنم.اگه  یهم عوض نم ایمن تو رو با دن_

 .ریضعف رفت براش:زبونتو گاز بگ دلم

 .خب؟ریازم رو نگ_

 ندادم. جواب

 خب؟_

 خب._

 خوب تو آغوشش جمع شده بود. یدختر خوب.بغلم کرد.منم بغلش کردم.انگار تموم حس ها نیفر_

 ان؟یک_
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 جانم؟_

 دوست دارم. یلیخ_

 از خودش جدا کرد.اروم گفت: منو

 .شتریب من

 شد.لبخند رو لب جفتمون نقش بست.جو رو عوض کرد قیلبش به کل وجودم تزر ی.گرمادیبوس مویشونیپ

 اره؟ یسوزون یسر اصل مطلب.که لباس منو م میخب.حاال بر_

 .زهیاهم.چ_

 دم. ینشونت م_

 .نیشدم رو زم یشروع کرد به قلقلک دادنم.از خنده داشتم ولو م باز

 .دی..تو رو خدا.ببخشایک_

 التماس کردم تا ولم کرد. نقدریا

 .یبدجنس یلیخنده گفتم:خ با

بود.خوب شد  دهی.دروغ نگفتم.اون لباسو سحر واسم خریکن یجمع م شتریحواستو ب گهیعوضش دفعه د_-

 .شیسوزوند

 ؟ینگهش داشته بود یواسه چ_

و اتو شده نداشتم.مجبور  زیتم یروز لباسا هی.دمشیپوش یبود و اصال نم ته کمدم شیبه زور مامانم.تا چند وقت پ_

 شدم بپوشمش.

 .یش یبه بعد نم نیاز ا_

 حسود._

 .ارمیسرش ن ییبال نجاسیکه هست.دعا کن تاا نهیهم_
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 بکن.خودم پشتتم. یهرکار خواست_

 .ولیا_

 نده. تی.به حرفاشونم اهمانیبخواب تا ب کمی ریرو.بگ نایول کن ا_

 .ادیخوابم نم یباشه.ول_

 .بدویر یخواب م یدراز بکش_

 چشم._

 بال یب_

 برگشتم و گفتم: رونیرفتم ب یاتاقش داشتم م از

 ان؟یک

 بله؟_

 .یکه هست یمرس_

رو  دمی.اتو و لباسا رو جمع کردن و دراز کشدیپر یجواب نشدم و رفتم تو اتاقم.شارژ شدم.تمام افکار منف منتظر

 کم کم چشام گرم شد. انیک یتخت.با فکر کارامون و حرفا

 

 وچهارده_صد_پارت#

 

 :دیکش غیدم گوشم ج یکی هویخواب ناز بودم که  تو

 سوسک. درســـا

.تو شوک نییپا دمی.بلند شدم و از تخت پردیهم تو گور لرز یرازیکه فکر کنم خواجه حافظ ش دمیکش یغیج چنان

 زد. یخنده.قلبم مثل گنجشک تند تند م یغش غش داره م ایمیک دمیبودم.د
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 .ایمیزدم:ک داد

 بود.دم خودم گرم. یعال یبا خنده گفت:وا ایمیک

 زهر مار._

 گفتم: خواهر بردار لنگه همن. آرومتر

 ؟ ی:چایمیک

 .شعوری.سکته کردم بیچیه_

 ؟یخواب یره.چقدر م یم ادتی یش یاشکال نداره.بزرگ م_

 .رمیگ یواسه خوابم از شما اجازه م گهیشرمنده.دفعه د_

 کارت دارم. می.بدو برسیرو که ن_

 کار؟ یچ_

 حرف نزن. ایب_

 بود. دیخر کیتا اتاقش.رو تخت پر پاکت و پالست میگرفت و رفت دستمو

 :گفتم

 .یبذار برس ؟بابایجارو کرد بازارو

 نشونت بدم. نیبش ایدارم.حاال ب دیمن خوره خر_

در  یو مسخره باز دیپوش یرو هم م ایداد.بعض یکنارش رو تخت نشستم.با ذوق لباساشو بهم نشون م رفتم

 در آورد و گفت: یخوشگل آب راهنیپ هیلباسا  نی.از بدمیخند ی.منم ماوردیم

 .دمیواسه تو خر نویا ایب

 واقعا؟؟چرا._
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 نه. ایباال بزنم  نیداداشم آستتونم واسه  ی؟میش یم یچه تحفه ا نمی.بپوش ببگهید دمیدردو چرا.خر_

 باال زده بود. نی.خبر نداشت داداشش جلو جلو آستدمیگز لبمو

 بنفش بود.گوشمو گرفتم: غاشمی.جدیکش غیج ایمی.کدمیپوش لباسو

 کنم . کر شدم. یخواهش م ایمیک یوا

 شد. میخدا حسود ی.ایحرف نزن.کثافت چه قدر خوب شد_

 شه؟ یم تیکه حسود یکم دار یزیکم چرت بگو.مگه خودت چ_

 .ازش تشکر کردم:ومدیبهم م یلیتنم بود.خ تی.فنهیآ یجلو رفتم

 ؟یدی.چند خریدیزحمت کش یمرس

 شه.به توچه. یخواهش م_

 خوام حساب کنم. ی.م گهیادب.بگو د یمرس_

 نره. ادتیآره حتما _

 باش. یجد ایمیک_

 ؟ید یبخره پولشو م هیواست هد یتو کس_

 زدن. در

 :بله؟ایمیک

 انداخت و گفت: ایمینگاه به من و ک هیکرده بودم. دایپ یدرو وا کرد.بهش آلرژ سحر

 رو سرتون. نی.کل خونه رو گذاشتنیکش یم غیج یخبرتونه ه چه

 سحر؟ یداشت ی:کارایمیک

 .نیکن غیج غیاومدم بگم کمتر ج_
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 :منتظر امر شما بودم.ایمیک

 جون شام گرفته. انیک نییپا نیای.بیدون ی.خوبه که منیبا حرص گفت:آفر سحر

 جون؟ انیگفتم:ک کهیت با

 ه؟ی:آره مشکلسحر

 کنم.گفتم: یم یرو ادهیدارم ز دمید

 .یچه مشکل نه

 بسه. گهی:باشه دایمیک

 رو صدا زد: ایمیک الیسه

 ؟یی.کجاایمیک

 .میاومدم مامان.درسا بپر برداد زد: ایمیک

 .امیرو جمع و جور کنم م نایا کمیباشه تو برو من _

 کن یجمع م امیول کن م_

 .امینه تو برو.منم االن م_

 .ایباشه پس زود ب_

 .انینه ک ایمیکردن.نه ک یتوجه به سحر رفت.اصال ادم حسابش نم بدون

باش.اگه پاتو از حد  یخوا یم یهرک یآشنا ایدختره.دوست  نیگفت:بب یرفت ،سحر با لحن طلبکارانه ا ایمیک یوقت

 ؟یدیکنه.شن رونتیب گمیم انیبه ک یفراتر بذار

 شوندمش سر جاش. یم دمی.بایافاده ا یاز حد رو داشت.دختره  شیبهت زده نگاش کردم.ب اول

 گرانیشناسم به حرف د یم انویهم که من ک یی.تا جارمیگ یزدم به کمرم ومحکم گفتم: من از تو دستور نم دستمو

 ؟یباشه.اوک کن سرت تو کار خودت یده. پس خودت و خسته نکن و سع ینم یتیاهم
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 نه. ایندازمت  یاز نون خوردن م نی.ببیشناس ی:تو منو نمسحر

 خواد بکن. یزدم:هر کار دلت م پوزخند

 .هیافتاده.فکر کرده ک لی.خوب حالشو گرفتم.دختره از دماغ فرونیحرص نگام کرد و از اتاق رفت ب با

 کنم. یم تیحال

 گفت: دنمیبا د ایمیواسه همه چلو کباب سفارش داده بود.ک انی.کنییلباسارو جمع و جور کردم و رفتم پا عیسر

 .نیبش ایتو.ب ییکجا

 نه ممنون.نوش جان._

 ؟یکش یخجالت م نقدریا یواسه چ نیناز نکن.همه خود نیبش ای.بیچ یعنی_

 نکن. یبی:آره درسا جان غرالیسه

 بگه. یزیاونا چ یتونست جلو یبا نگاهش ازم خواست مخالفت نکنم.نم انیک

 .نیبخور ن؟غذاتونویکن یاصرار م یچرا هگفت: سمانه

 لبخند کج نشست رو لبش.از حرص اونم که شده نشستم. هیمشغول خوردن غذاش شد.سحر بهم نگاه کرد و  بعدم

 

 وپانزده_صد_پارت#

 

 کمیغذامو گذاشت جلوم.آروم مشغول خوردن شدم. ایمیو سمانه بودم.ک ایمینشسته بود.منم کنار ک انیبغل ک سحر

 که گذشت سحر با عشوه گفت:

 ؟یشه اون نوشابه رو بهم بد یجان.م انیک

 رسه. یگفت:خودت دستت م یجد انیک
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 شد. زونیآو افشیدلم غش کرده بودم از خنده.ق تو

 .خب بده بهش.انی: عه ک الیسه

.سمانه هم داشت دیخند یداشت م زیر زیهم ر ایمیتکون داد و نوشابه رو گذاشت جلوش.اشتهام وا شد.ک یسر انیک

 خورد.کال در حال حرص خوردن بود. یخودشو م

 ان؟یخانوم سکوتو شکست:کارت چطوره ک الیسه

 :خوبه خدا رو شکر.انیک

 ؟یش ینم تیاذ ییتنها_

 که. ستمینه مادر بچه ن_

 به خودت برس. کمی.پسرم یحی.نه تفر یشب و روزت شده کار.نه استراحت_

 چشم._

 .یالک یبازم همون چشما_

 نده بهش سر سفره. ری:مامان گایمیک

 زنم. یبا پسرم حرف م کمی ؟دارمیریوا چه گ_

 .هیآره وروجک.درد و دل مادر پسر:انیک

 حاللش نکن. رتویکنم.اصال مامان اگه گوش نکرد به حرفات ش یم یطرفدار ی:منو باش از کایمیک

 اد؟ینه خاله دلت م یوا:سحر

 کارته مگه. یو رو سننه.چخواستم پاشم بکوبم تو سرش و بگم ت یم

 هیخندم  دنیبا د انیخندم گرفت.ک نیشد.واسه هم یدنیباحال د یلیهم بعد حرف سحر رفت تو هم.خ ایمیک افهیق

 رو بهت؟ نایندادن ا ادیسفره واجبه .  قا؟حرمتیدق یخند یم یلبخند محو نشست رو لبش.سمانه گفت:به چ
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 هیکه جوابشونو بدم. دمید ینم یبود که خودمو در حد نییبهش بگم.اونقدر شعور و فرهنگشون پا یدونستم چ ینم

 با اجازه گفتم و بلند شدم.

 غذاتو بخور. نیکجا دخترم بش:الیسه

 خان. انیشدم.ممنون ک رینه ممنون.س_

 :درسا.انیک

 بله._

 غذاتو بخور. نیبش_

 .ــینه.س_

 .نی:گفتم بشانیک

 شده نشستم. نیسنگ یلیجو خ دمید

 .نی:غذاتونو بخورانیک

چند  انیحرف نزد.عمدا کشش دادم تا همه تموم کنن .بعد تشکر رفتن ک یکس گهیزور چندتا قاشق خوردم.د به

 موند که اونم به زور فرستادم بره. ایمی.فقد کسهیسمانه جون صداس زد و نتونست وا ینگام کرد.ول ستادیلحظه ا

اومد کنارم.سرمو  یکی.ختمیر یصدا اشک م ی.بیکس یظرفا شدم.دلم گرفته بود.از بآروم مشغول شستن  خودم

 شده بود. رید کمینشه.اما  سمیخ یسرمو برگردوندم که متوجه چشا عیخانومه.سر الیسه دمیچرخوندم د

 ?شده دخترم یچ_

 صاف کردم و گفتم: صدامو

 دلم گرفته. کمیخانوم. یچیه

 ?زمیچرا عز_

 دلم واسه مادرم تنگ شده._
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 .یدون یقدرشو نم ی.تا از دستش ندهی.مادر نعمت بزرگیاله_

 بله._

 راه صدامو بست. شتریب بغض

 .میهست ی.همه ما رفتنزمیخانوم:غصه نخور عز الیسه

 شن یها زودتر عزادار م چارهیبدبخت ب یبله درسته.ول_

 ندادم. تیدستم باز شد و شروع کردم به سوختن.اما اهم زخم

 شه. یانسان به پول و ثروت بزرگ نمدخترم؟ هیچه حرف نیا_

 بوده. نیبگم.تا بوده هم یچ_

 .یباهام درد و دل کن یایب یتون یفکر نکن.هروقت دلت گرفت من هستم.نگران نباش م زایچ نیبه ا_

 اخرو گذاشتم تو سبد و گفتم: بشقاب

 .نیخانوم.شما چقدو مهربون الیسه ممنون

 جون. الی.سهزمیعز یمرس _

 جون؟ الیسه_

 اره .باهام راحت باش._

 اخه. یول_

 دنده. هی.منم مادر همون پسرم.یشناس یکه م انویو اخه و اما نداره.ک یول_

 :چشم.دمیخند

 .دیما رو برداشتن بردن خر دهیاستراخت کنم.هنوز نرس کمیبال.من برم  یچشمت ب_

 .نی.خسته هم نباشدییبفرما_
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 .یسالمت باش_

اسم مهرداد اومد وسط  یباهم خوب بودن.وقت یلی.ظاهرا همشون خانیخانواده ک دنید ادیبعد مهرداد قرار بود ب شب

 به مهرداد گفت: ایمیک

 ؟ازدواج نکرده هنوز

 دختر خوبه. هیدنبال  ی:نه.ولانیک

 خوشبخت شه. شاهللی.اهیپسر خوب_

 .شاهللی:اانیک

 یجماعت نم سیگفته بود زن پل ایمیشدن.اما خب.ک یم یخوب یلیلحظه اون دو تا رو کنارهم تصور کردم.زوج خ هی

 شه.

 

 وشانزده_صد_پارت#

 

کرد.سحرم که از هفت دولت آزاد  یقبول نم ستیگفتم الزم ن یبهش م ی.هرچمیکارا رو کرد ایمیکمک ک با

کرد.مادر و دختر لنگه هم  یم فیازش تعر انیک یرفت.همشم جلو یبود.مادرشم ر به ر قربون صدقه دخترش م

 گفت: ایمیکارا تموم شد.ک۶بودن.ساعت 

 رم حموم. یکت و کول افتادم.م از

 .یبرو خسته نباش_

 ؟یدی.مامانمو ندنطوریتو هم هم_

 .نجامیجون اومد:من ا الیسه یصدا

 .ستادهیپله ها ا یباال میدید میبرگشت
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 .دمتیصبح ند مادر؟از یی:کجاایمیک

 تو اتاق بودم._

 ؟یکرد یکار م یهمه ساعت چ نیا_

 استراحت._

 شما و خاله و سحر از استراحت خسته شدم. یابوالفضل.من جا ای_

 نرم. یرو ادهیپ ایمنو.پادرد و کمر درد دارم.تازه دکتر گفته بود اصال مسافرت  تیوضع یدون ی:خودت که مدیخند

 بخواب. یکنم.هر چه قدردوست داشت یم یدونم مامان شوخ ی:مایمیک

 زد و آروم تر گفت: دیاطرافشو د کمی

به خودشون بدن.خاله که ماشاهلل از منم سالم تره.اون عجوزه هم همش جلو  یتکون هیبه خواهرت و دخترش بگو  یول

 .واال حاال انگار.رهیگ یرسه و زرت و زرت عکس م یداره به خودش م نهیآ

 هر شد.خالش پشت مامانش ظا هوی

 :چوندیپ عیسر ایمیک

 پسر. نیا تیواسه ترب یره.مامان کم گذاشت یکنه م یول م ی.همینه انگار ما مهمون انگار

 .نییزور جلو خودمو گرفتم نخندم.سرمو انداختم پا به

 .ی:سالم خاله خوبایمیک

 .یزن یغر م یه هی:سالم.چسمانه

 .الیخیب یچیه_

 .دیخند یم زیر زیجونم ر الیسه

 :من برم حموم.فعال.ایمیک
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و سمانه رفتن  الیدم کردم .سه ییرفت باال.منم رفتم تو آشپزخونه و چا عیخندم زد تو کمرم و سر یمن م دید یوقت

 نیجون تشکر کرد اما سمانه ع الی.سهنیصدام کن نیحاضره.هروقت خواست یی.منم رفتم بهشون گفتم چااطیتو ح

 هیبودم.برگشتم تو اتاقم.لباسامو عوض کردم. هبهشون فروخت یتر زمیدونم چه ه ینبرد که من اونجام.نم الشمیخ

اونا  یشد.جلو ی.زود زود دلم واسش تنگ مرونیاز ظهر رفت ب انمیخسته شدم از صبح.ک یلیکردم.خ شیذره هم آرا

هفت بود رفتم  یکایکاش زودتر برن.ساعت نزد یشدم.ا یم تیاذ شتریب میدرست حرف بزن میتونست یهم که نم

ره  ینشسته رو مبل و سحرم داره از پشت سرش م انیک دمید نییپله ها برم پا زا نکهی.قبل از ارونیب

 .انیک ی.دستاشو گذاشت رو چشمادمشونینرده ها د یشدمو از ال می.همونجا قاششیپ

 گفت: انیگرفت.ک قلبم

 ؟ییتو درسا

 دستاشو برداشت و رفت رو به روش.طلبکارانه گفت: عیسر سحر

 کنه؟ یکارا هم م نیخدمتکارت از ا درسا؟مگه

 تصور کنم. انویتونستم چهره ک یلحظه راحت م اون

 رفتارات. نیاز ا ادیخوشم نم یدون یم ه؟خودتیچه کار نی:اانیک

 ؟یزن یحرفو بهش م نی:اها.حاال اگه درسا بود اسحر

 من به خودم مربوطه. یکارا و حرفا_

جذبش  نی.عاشق استادهیشد.انگار نه انگار که سحر جلوش اخوند.دوباره مشغول خوندن  یروزنامه م داست

کرد  یتاپ و شلوارک بنفشم تنش بود.فکر م هیبافته بود. یی.با ناز نشست کنارش.موهاشم دوتااوردیبودم.سحر کم ن

 ببره. انویتونه دل ک یکاراش م نیبا ا

 ان؟یبا عشوه:ک سحر

 :سحر برو حوصله ندارمانیک

 .زیرو ازش گرفت و گذاشت رو م روزنامه

 .زمیبابا.بنداز کنار اونو.نگام کن.چرا عز ی:اسحر
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 زد و گفت: یکرد.سحر لبخند دلبرونه ا نگاش

 ؟یکن یدوست دارم.پس چرا ازم فرار م یدون یکه م تو

 شد. یناخنام به گوستم فشار اورد که داشت سوراخ م انقدر

 .میقبال حرفامونو زدنداره.ما  یا دهیفا چیبحث ه نی:سحر.اانیک

 ازم سر زده؟ یی.تا حاال خطایشناس یکم دارم.هان؟خودت که منو خوب م ی:من چسحر

 شه. ینم یعشق زور_

 حداقل بهم فرصت بده._

 

 یرو دوست دارم.اما نگفت.حت گهید یکیشه.من  ینگفت.توقع داشتم سرش داد بکشه و بگه نه.نم یزیچ انیک

 بود داد بزنم.محکم دستمو کوبوندم تو دهنم. کینزدرو صورتش. دیپسش نزد.سحر دست کش

 .یکرد یکارو نم نیا دمیکش یمدت که ازت دور بودم چ نیا ی.اگه بدونی.تو همه کس منانی:کسحر

 همه غرورش خرد شه بازم ابراز عالقه کنه. نیتونه سبک باشه که ا یآدم چقدر م هی اخه

 ؟یچرا ساکت زمی:عزسحر

 بگم. ی:چانیک

 دونم تو هم دلت واسه من تنگ شده بود. ی.میدوست دار ی:هرچسحر

 کنار و ازش فاصله گرفت دیدستشو کش باالخره

دارم.اما به عنوان  یعنی.من دوست ندارم.میخور یاز صد بار بهت گفتم.ما به درد هم نم شتریب نوی:سحر اانیک

 .نمیتونم تو رو به چشم همسرم بب یخواهر.نم

 خواهر؟ یگ ی.اونوقت تو مدنید یهمه ما رو به چشم زن و شوهر هم م ادمهی ی:مسخرست.از وقتسحر

 .هیکیلطفا تمومش کن.حرفم _
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 .میش یخوشبخت م گهی.بخدا ما با هم دزمی.عز انیدست گذاشت پشتش و گفت:ک سحر

 .نییکردم.رفتم پا ی.داشتم از حرص سکته ماوردمیطاقت ن گهید

 

 وهفده_صد_پارت#

 

توجه بهش که زل زده بود بهم  یانداختم و ب انینگاه سرد به ک هیبعد سحر برگشتن سمتم. انیپام اول ک یصدا با

 یبود و نم ادی.فاصله اشپزخونه هم باهاشون زسیسرگرم کردم که مثال حواسم ن لیرفتم تو آشپزخونه.خودمو به وسا

 .دمیشن یگن.به زور م یم ینم چیاپن نشستم بب رینذاشت و رفتم ز ی.فوضولنیتونستن منو بب

 .ادیدختره خوشم نم نی:اصالازاسحر

 کارت کرده؟ یچ ؟مگهی:سحر خوبانیک

 خونه بمونه. هیبا تو تنها تو  ستیبهش ندارم.خوب ن یپروئه.حس خوب_

 اومد: انیک یعصب یصدا

 یو نم یخوا ی.اگه نمیکن فیتکل نییبرام تع یتون ی.کارامم فقط و فقط به خودم مربوطه.تو نمستمیمن بچه ن سحر

 .ییخونه دا یبر ایاصفهان  یبرگرد یتون یم یتحمل کن یتون

 داد. هیبهم روح کمی حرفاش

 ؟ی:دوسش دارسحر

 .یکن یم میعصب ی:سحر برو.دارانیک

 .یحمال گدا شد هیپس حدسم درست بود.عاشق _

 :دهنتو ببند.دادزد

 بلند شده بود. انمیکرد.ک ینگاه م انیو سمانه هم هراسون اومدن داخل.سحر بهت زده به ک الیبلند شدم.سه عیسر
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 ؟یشده چرا داد زد یان؟چیجون:ک الیسه

 و رفت باال.سمانه جوش اورد. هیگر ریزدز سحر

 سحر که تو رو دوست داره فیدعوا کن.ح چارمیدختر ب نیبعد با ا میچته تو پسر؟بذار برس_

 رهیزبونشو بگ ی:خاله به دخترت بگو جلوانیک

 .بزرگترته.خجالت بکش انیجون:ک الیسه

 رو قورت داده به آبم روش. ای.حمیقد ی:خوبه واال.جوونم جووناسمانه

 حرص اونم رفت باال. با

 .نیینگام کرد.سرمو انداختم پا انیک

 گفت مگه؟ ی؟چیکن یم ینجوریا ان؟چرایجون:ک الیسه

 ازم گرفت: نگاشو

 شروع کرد. ومدهیخواست بگه مادر من؟باز ن یم یچ گهید

 جون:خب دوست داره. الیسه

 هیتهران از اون موقع تا حاال  نیاومد شی.هشت ماه پادیبگو که با عقل جور در ب یزیچ هیپوزخند زد:مامان  انیک

 پیت نیجور دخترا با ا نیکه من از ا یدون یبارم بهم زنگ نزد.آمار دوست پسراش از دست خودشم در رفته.خودت م

 .ادیاصال خوشم نم افهیو ق

 .لنیباشه فام یبگم واال.حاال چند وقت تحمل کن.زشته هرچ ین:چجو الیسه

 و گفت: رونیفرستاد ب نفسشو

 شما.چشم. یبخاطر گل رو فقط

 .یجون:قربونت برم اله الیسه

 خدا نکنه._
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 و تند تند گفت: نییاز رو نرده ها سر خورد اومد پا ایمیک

 گفت االن حموم نرما. یبهم م یحس هیبابا  یگفته؟بزن بزن بوده من نبودم؟ا یچ یشده ؟چه خبره؟ک یچ

 خندش گرفته بود. انمی.کدنیخند همه

 ؟یگیم ی.چرینفس بگ هی:انیک

 ؟یکارش کرد ی.دمت گرم چومدیعرعر سحر م ی:صداایمیک

 کردم؟ تتیترب ینجوری.من اایمیچه طرز حرف زدنه ک نیجون:ا الیسه

 زد؟ یکه داشت زار م یسر اون بدبخت فلک زده آورد ییصاف کرد:پوزش مادر گرام.برادر جان.چه بال یصدا ایمیک

 .حرف زد.جوابشو داد.یچی:هانیک

 :انیک یگرفت جلو دستشو

 بزن قدش. ولیا

 زدن به هم. دستشونو

 زد تو صورتش. ایمیاومد.مهرداد بود.ک فونیآ یصدا

 .دمیخاک بر سرم.من لباس نپوش یوا یا_

.با شمیاز فرصت استفاده کرد و اومد پ انیسر کنه.ک یجونم رفت روسر الیباال.رفتم درو باز کردم.سه دیدو عیسر

 هم نداشت.اما بازم دوست داشتم واسش ناز کنم. یریخوب جوابشو داد و تقص نکهیا

 .اروم گفت:سادیپشت سرم وا اومد

 درسا؟-

 ندادم. جوابشو

 چند؟_
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 برگردم سمتش گفتم: نکهیا بدون

 چند؟ یچ

 خرم. ینازت.هرچقدر باشه م_

 لبخند پت و پهن نشست رو لبم.مهرداد اومد باال هیو  رمیخودمو بگ یجلو نتونستم

 .میزن ی:بعدا حرف مگفتم

بلند شده بود و  کمیروش.موهاشم  یمشک قهیو جل یبود با شلوار مشک دهیپوش یا روزهیجذب ف راهنیپ هی مهرداد

 مردونه.به منم دست داد یلیبغل کرد.خ انوی.کومدیبهش م یلیخ

 .یسالم زن داداش.خوب_

 :میجفتمون با هم گفت انیو ک من

 .ــــسیه

 حواسم نبود. یوا ی:امهرداد

 و برش رو نگاه کرد: دور

 ستین یخدا روشکر کس خب

 ؟یشما خوب ی:سالم مرسگفتم

 شکر.ببخشد مزاحم شدم._

 .زیتو کم زبون بر ایحرفا.ب نیبهت ا ادی:نمانیک

 و اومد داخل. دیخند

 نشستن کنار هم. انیک با

 کجاست؟ الی:پس خاله سهمهرداد
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 .انی:باالن.االن مانیک

 گفتم

 .زمیبر ییرم چا یمن م_

جون و سحر همون موقع اومدن.مهرداد بلند  الیو اومدم.سمانه و سه ختمیر ییتو اشپزخونه.به تعداد همه چا رفتم

 پف کردش معلوم نباشه. یکرده بود که چشا شیون قدر آراکرد.سحر ا یم یشده بود و باهاشون احوال پرس

 جون گفت: الیوسط.خواستم برم تو اشپزخونه سه زیرو گذاشتم رو م ینیس

 کجا موند؟ ایمیک ینیبب یر یجان م درسا

 چشم گفتم و رفتم باال. هی

 

 وهجده_صد_پارت#

 

زده  یرژ مات قهوه ا هیبودمش. دهیند شیناز شده بود.تاحاال با آرا یلیموقع که رفتم باال در اتاقشو باز کرد.خ همون

 بود. یخوشگل درست کرده بود.لباساشم مشک یلیبود.چشماشم خ

 :خوب شدم؟ایمیک

 .یتو که از من خوشگل تر یبه بازوش و گفتم:وا زدم

 .یدی.تازه کجاشو دگهی:بله ددیخند

 خوبه خوبه.حاال پرو نشو.مامانت گفت صدات کنم._

 .میباش بر_

مهرداد  یشمرده رفت جلو یبا قدم ها ایمیزدن و حواسشون نبود.ک ی.همه داشتن با هم حرف منییپا میهم رفت با

 و سالم کرد. ستادیا
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 چندلحظه نگاهش کرد و بلند شد.با هم دست دادن. مهرداد

 ن؟یخانم.خوب ایمی:سالم کمهرداد

 ن؟ی:ممنون.شما خوبایمیک

 .شکریمرس_

 هی ایمیکردن.ک ی.همه داشتن نگاهشون مادیبه خودش ب ایمیتک سرفه کردم تا ک هیه بودن به هم.زل زد نجوریهم

 ینیریبرم.رفتم تو آشپزخونه.ش دیاما گفتم با نمیاز مبال نشست.به منم اشاره کرد بش یکیگفت و اومد رو  دییبفرما

و بردم.مهرداد تشکر کرد.خواستم برم باال که  رشکنا ینیبشقاب شکالتم گذاشتم تو س هیتو ظرف. دمیها رو چ

 جون گفت: الیسه

 کجا؟

 .نیصدام کن نیداشت یرم باال.کار یم_

 هم مثل دختر خودم. ؟تویستین ایمی.مگه دوست کنیبش ای؟بیکن یم یبیغر نقدریدخترم چرا ا_

 بار من چش غره رفتم و رومو چرخوندم. نینشستم.سحر با نفرت زل زده بود بهم.ا ایمیچشم گفتم و رفتم کنار ک هی

 اروم بهم گفت: ایمیک

 شد؟ عیضا یلیخ

 فک کنم._

 نگفت. یزیچ گهینوچ کرد و د هی

 خبرا؟ ن؟چهی:خب خاله شما خوبمهرداد

 .یسالمت یچیمهرداد جان.ه یجون:مرس الیسه

 بودمتون. دهیوقت بود ند یلیخ_

 واسه خودت. یشد یآره ماشاهلل مرد_
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 شه. یم ریداره پ گهیشده؟د ستا؟مردیسالم ن هی:مامان انیک

 .دنیخند همه

 جون:خب عوض شده. الیسه

 شم. یم ری:بله فکر کنم واقعا دارم پمهرداد

.خوش بر امرزشهیپدر خداب یکه کپ انی.کانی.هم شما هم کنیافت یجا م نی؟ماشاهلل هزار ماشاهلل دار یری:چه پسمانه

 و رو.چهار شونه.

 نشسته ها؟ نجایاش ا رهی:اهم.خاله. هم شایمیک

 :حسود.سحر

 بود.الل شد. راهیهزاران بد و ب یاینگاه بهش انداخت که گو هی ایمیک

 یجون:تو به خودم رفت الیسه

 نازک کرد و گفت:خودمونو عشقه مادر. یپشت چشم ایمیک

 .کال ادا در اوردن تو خونش بود.دنیخند همه

 .ایمیشده بود به ک رهیخ مهرداد

 نداشت. یبهش توجه دایز ایمیک اما

 کنه؟ یکار م یجون:مهرداد مامانت خوبه؟چ الیسه

 کارم. ریکنم بهش سر بزنم.همش درگ یوقت نم ادی:اونم خوبه.سالم داره.متاسفانه زمهرداد

 نیسراغ ا نیرفت یم دی.از همون اول نبانی:خدا رو شکر.عجب.شما دو تا واقعا خودتونو گرفتار کردالیسه

 .نیکن یبه جون خانواده هاتون م یکه حرص نیکن یشغل.خودتون درک نم

 شه کرد. ینم شیکار چیعالقه باشه ه یوقت ی:درسته خاله.ولمهرداد

 بدجور اخماش رفته بود تو هم. ایمی.کایمینگاه کرد به ک بعدم
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 .شهیتو ش نیکن یکنه رو م یکه قراره باهاتون زندگ ی:به جز خودتون خون کسایمیک

 داره. یخانوم.اگه همه بخوان مثل شما فکر کنن که کل جامعه رو فساد برم ایمی:کانیک

 شه ینم میحرفا حال نی:من اایمیک

 :اهلل اکبر.انیک

 .نیبابا ول کن ی:اسمانه

 وسط.اما سکوت کردم. نیا یگیم یخواستم بگم تو چ یم

 .ستیحرفا ن نی:االن وقت اسمانه

 :موافقم.سحر

 .یکه موافق یخور یکر ملب با حرص گفت:تو ش ریز ایمیک

 خوندتو کنترل کن. ایمیخنده گفتم:عه ک با

 .ستیهم که سرش ن یچیکرده.الحمدهلل ه شیمن هم ارا شیدرازشو انداخته رو هم.ش ی.لنگانشی:آخه ببایمیک

 ؟یخور یتو چرا حرص م_

 :هوف.ولش کن.ایمیک

 هم باهام اومد. ایمی.کنمیشامو بچ زیباهم حرف زدن.بلند سدم رفتم م گهید کمی

 

 ونوزده_صد_پارت#

 

 تو آشپزخونه شروع کرد: دیرس تا

 بخورم. نویکله ا یدونه من ک یکشه.خدا م یخپل.خجالتم نم یاز خود راض ینکبت عقده ا ی دختره
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 گرفت.گفتم: خندم

 چرا خپل؟ حاال

 .ایآورد ریبا حرص:دلم خواست بگم.وقت گ ایمیک

 یبامزه حرص م یلیزد.خ یلب واسه خودش غر م ریشدم.ز زیم دنیمشغول چدهنمو گرفتم که نخندم. یزور جلو به

 گفت: هویکنم  یو نگاش م سادمیوا دید یخورد.وقت

 ؟یدیند ه؟خوشگلی؟چ ها

 ؟یزن ی.حاال چرا مدمینه.االن د_

 ناخناش.رفتم کنارش نشستم.دست گذاشتم پشتش و گفتم: دنیو شروع کرد به جو یرو صندل نشست

 ؟یختیبهم ر ا؟چرایمیشده ک یچ

 .یچیه_

 حدسم درسته؟_

 کرد: نگام

 ؟یحدس چه

 ؟یمکث گفتم:دوسش دار کمی با

 ؟یگ یمهردادو م_

 اره_

 قاطع گفت: یلیخ

 .نع

 آخه._
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 حرفمو تموم کنم. نذاشت

 وجه. چیشم.به ه یجماعت نم سی:قبال هم بهت گفتم زن پلایمیک

 بگم واال. یچ_

 .انی.صداشون کن بالیخی:بایمیک

 دایجا پ هی ایمیهمه نشستن منم کنار ک یو صداشون زدم.بلند شدن و اومدن.وقت رونیاز آشپزخونه ب رفتم

 نشه. عیکه ضا دمیدزد ینگاهمو م عیکرد .اما من سر ینگام م یهر از گاه انیکردم.ک

مثل اون  سحر غذاشو تموم کرد،طبق معمول یداد.وقت یجوابشو م انمی.البته کمیمهرداد خورد یها یبا شوخ شامو

.نتونستم رونیهم تشکر کردن و رفتن ب هی.بقنطوری.مامانشم همرونیو رفت ب نییموجود چهار پا سرشو انداخت پا

 میوارد سالن شد ی.وقترونیب میو رفت نی.ظرفا رو گذاشتم تو ماشمیکنم.با هم جمع و جور کرد رونیرو ب ایمیک

 کردن. یباز داشتن کل کل م انیمهرداد و ک

 شه. یم دیموهاش داره سف نیگم؟خاله بب ی:مگه دروغ ممهرداد

 واسه تولدت عصا و سمعک بخرم. دیمختل شده تازه.با تمیی؟شنوای:خودت چانیک

 .ینش رینه تو پوالتو نگه دار فق_

 دارم.تو نگران نباش. ادی:زانیک

 .گهی.بسه دنیکن یبابا چقدر کل کل م ی:اایمیک

 نگاهش کرد و گفت:چشم. مهرداد

 گفت: انیخودشو زد به اون راه و به ک ایمیام احساس گفت.کتم با

 دم؟ینشن یزیان؟چیک

 ؟یبشنو دیبا ی:چانیک

 :بگو چشم.ایمیک
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 ؟یچ گهی:بله بله؟دانیک

 شه. ی.نگران نباش غرورت خرد نمیچی:هایمیک

 کارم مونده. هی نی.هممیقد یخواهرم خواهرا_

 منو سر لج ننداز انی:کایمیک

 .ختی.کرک و پرم ردمیاوه اوه.نگو ترس_

 .یباحال یلیخ انیک یخنده و گفت:وا ریزد ز سحر

تا  نییخنده.سرمو انداختم پا ریو زدن ز دنیو مهرداد که رو به روم بودن فهم انیاوق زدن در اوردم.فقط ک یادا

 کردن. ینشه.همه با تعجب بهمون نگاه م عیضا نیاز ا شتریب

 .میما هم بخند نیشده؟بگ ی:چسمانه

 بلند شدم: عیسر

 .زمیبر یی.من برم چاام

و واسشون بردم.الحمدهلل بحث  ختمیر ییصدا.بعدم چا ی.البته بدمیخند یزدم و رفتم تو آشپزخونه.اول کل میج

 یهم برنداشت.گرفتم جلو ایمیو مهرداد.ک انیجون و خواهرش.بعدم ک الیسه یبود.گرفتم اول گرفتم جلو دهیخواب

 رو پام و سوختم. ختیکمشم ریو استکان افتاد و شکست. ینید به سجلوش عمدا ز دمیرس یسحر.وقت

 کرد به داد زدن: شروع

 .یاستخدام کرد نویا یفهمم واسه چ ی.من نمارهیدرست ب ستیبلد ن ییچا هی نیبب انی؟کیکن یکار م یچ یهو

 گفت: تیو با عصبان یجد یلیخ ایمیزده نگاش کردم.زبونم قفل شده بود.ک بهت

 .یکن نیبه درسا توه ی.حق نداریگ یم یبفهم چ سحر

 یو حقوق م کنهیکار م نجای.داره انیبهش نگ یچیکرد ه یشه هرکار یدوستت هست که هست.قرار نم ایمی:کسحر

 .پول مفت.رهیگ
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 گفت: انیکردم.توقع نداشتم اما ک ینگاش م فقط

 .ببند دهنتو.سحر

 شده بود. نی.جو سنگاطیبلند شد و رفت تو ح نیحرفشو نداشت.واسه هم نیتوقع ا اونم

 خورده ها.بدجور بغض کرده بودم. سهیکردم به جمع کردن ش شروع

 باز شروع کرد: سمانه

 .یحرف بزن ینجوریبا دختر خالت ا بهیغر هیبخاطر  یتو حق نداز انیک

 کار کرد. یدخترت چ ی:خاله خودت شاهد بودانیک

 جون نذاشت الیبگه اما سه یزیچ هیخواست  سمانه

 شد از اومدنش.زشته. مونیمهرداد پش چارهیلطفا.ب نی:بس کنالیسه

 .ادیم شی.پهیچه حرف نی:نه خاله جان امهرداد

خورده  هی.نهیخواست کمکم کنه اما ازش خواستم بش ایمیخودمو گرفتم که جلوشون غرورم نشکنه.ک یجلو یلیخ

گفتم و رفتم باال.اول دستمو تو  یکردم.با اجازه ا زیجارو اوردم و اونجا رو تم هی.دیشد به دستم و بر دهیهم کش

دونم چرا جوابشو ندادم.از دست خودم  ی.نمستو بغضم شک اوردمیراهرو شستم و رفتم تو اتاقم.طاقت ن ییدستشو

و  شمیکنم اومد پ یم هیدارم گر دید یاومد داخل.وقت ایمیکردم .در اتاقمو زدن.ک هیهمونجور گر یربع هیبودم. یشاک

 بغلم کرد.

 

 ستیوب_صد_پارت#

 

شم.ازش جدا  ینگفت و اجازه داد خال یچیکردم.اونم ه هیگر یا قهیداشتم.چند دق اجینفر احت هیاون لحظه به  واقعا

 شدم.گفت:
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قصد  نی.االنم با استین شیحال یچیکه بهت گفته بودم.سحر ه ؟منیکن یم ینجوریبا خودت ا یدلم واسه چ زیعز

 .یببر انویوقت تو دل ک هیترسه  یدنبال بهونه ست.م نی.واسه همانیاومده تهران که خودشو قالب کنه به ک

 کس خبر نداشت. چیه یبودم.ول انیدلم واسه خودم تاسف خوردم.من زن ک تو

هم  ی.هرچ.پس نگران نباششناسهیگوشت دروازه.مهردادم اونا رو م هیگوشت در باشه  هینکن خودتو. تی:اذایمیک

 .حاال بخند.اریگفت جلوش کم ن

 بود.دوباره گفت: نییپا سرم

 .گهیبخند د درسا

 :دیزور لبخند زدم.اونم خند به

 داداشم. چارهی.بیش یخوشگل تر م یلی.حاال شد.با خنده خآها

 و گفتم: دمیخند

 رفت؟ مهرداد

 :آره.ایمیک

 شدم. بلند

 :کجا؟ایمیک

 جمع کنم. نوییپا برم

 واسه نظافت. ارهیرو ب گهید یکیگم  یم انیبخواب.از فردا هم به ک ری:الزم نکرده.بگایمیک

 ا؟یمیوا ک_

 وا نداره._

 به حال خودم بکنم. یفکر هی دیطور.پس با نیکه ا_

 ؟یچ یعنی_
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 برم. دیکار نکنم با نجایاگه ا یعنی_

 .یبر یجا حق ندار چیه اریکه خودم دستتو نذاشتم تو دست  یگذاشتم.تا وقت ؟منمیبر_

 ؟یچ گهید_

 .یچیه_

 من نخوام حاال حاال ها ازدواج کنم. دیشا_

 .رتتیبگ ادیکس نم چیه یفتیاز بر و رو م گهیبدبخت.چند سال د یدی.مگه دست خودته؟ترشخودیب_

 ؟یخودت چ_

 نازک کرد و گفت: یچشم پشت

 من وقت دارم حاال. نه

 .ستیرو که ن_

 .دیخند

 .ریبخواب.شبت بخ ریبگ.میحرف زد یلی:خایمیک

 خدمتکار دوم فکر نکن لطفا. نهیبه اون گز یول_

 یبزنه.حت یکس هم حق نداره بهت حرف چیواسه من.ه ی.حرف نباشه.تو از االن به بعد مثل مهمونسی:هایمیک

 اعالم کرد. تشویبگه با من طرفه.با مامانم صحبت کردم.اونم رضا یزی.چانیک

 کنه؟ یکه خودش مهمونه مهمون دعوت م یتو خونه ا یآخه ک_

 من._

 ندارم. یحرف گهیمن د_

 .ریبار سوم.شب بخ ی.برایداشته باش دمی.نبانیآفر_
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نعمت بزرگ بود.اونم تو  هیمثل اون  یفکر کردم.واقعا داشتن دوست اشیوونگیبه د یرفت و من چند لحظه ا ایمیک

 من. طیشرا

 خواستم بخوابم در زدن. ی.موهامم دورم باز کردم.مدمیپوش یوار راحتتاپ با شل هیشدم لباسامو عوض کردم. بلند

 اومد داخل. انیک هیبگم ک نکهیا قبل

 تعجب نگاش کردم و گفتم: با

 تو؟ یایبعد ب یریاجازه بگ دینبا شما

 گفت:نه. یجد یلیخ

 خواهر و برادر لنگه همن. ادیگفتم:خوشم م آروم

 ؟یگفت یزی:چانیک

 نه._

 خوبه._

 ره.گفتم: ینه.از رو نم دمینگاش کردم.د قهیداد به در و زل زد بهم.چند،دق هیتک

 ؟یکرد داشیپ_

 رو؟ یچ_

 رو؟ یکه تو صورتم گم کرد یزیچ_

 گردم.  ینه هنوز دارم م_

 شبه.منم خستم.۱۲ساعت  انیک_

 .یخسته نباش_

 .یوا
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 م نگرفت.گفت:کم بود.بازم نگاهشو از یلیآروم اومد و نشست کنارم.فاصلش باهام خ آروم

 ؟ درسا

 رو کنار گذاشتم و مهربون گفتم: یبدجنس

 جانم؟

 نگفت یزیبرق زد.اما چ چشماش

 ؟ی:ازم دلخورانیک

 بذار فک کنم._

 بعد گفتم: کمی

 .ستمی.دلخور ننه

 تو؟ یبود یخوشمزه ک_

 عمم._

عقب و  دی.خودشو کشختمیگل کرد و بهمشون ر میطونیبلند شده بودن.ش کمیتو صورتش. ختی.موهاش ردیخند

 گفت:

 ؟یکن یکار م ی.چعه

 لحظه کرمم گرفت. هی.یچیه_

 د؟یاالن خواب_

 آره._

 بلندم کرد و منو نشوند رو پاش.با تعجب نگاش کردم و گفتم: یحرکت ناگهان هی با

 .یسرعت عمل چه
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 .گهید مینیما ا_

 اد؟ین یوقت کس هی_

 ؟ی.درستی.مهم نادیب_

 ه؟یا غهیچه ص گهید یبله؟در_

 ه؟یصدات کنم.مشکل ینجوریدوست دارم ا_

 تونم استمو خالصه کنم. یمن نم فیح یباش.ول ؟راحتینه چه مشکل_

 .تامهیاز خاص یکی نمیا_

 شه. یحالم داره بد م گهیا؟دیریگ یم لیخودتو تحو یلیخ_

 کنم. یتو رو م تیکه هست.تازه من رعا نهیمشکل خودته.هم_

 اعتماد به سقفت از پهنا تو طحالم._

 اون زبونو. یجلو ریبگ_

 زدم به کمرم و گفتم: دستمو

 شه؟ یم یچ رمینگ اگه

 یکارو کرد و فرصت نکردم عکس العمل نیا ییهوی یلیزد رومو لبمو با لبش قفل کرد.خ مهیروتخت.خ خوابوندتم

 بعد اروم لبمو گاز گرفت و رفت عقب.چشاشو باز کرد و گفت: قهینشون بدم.چند دق

 شه. یم نیا

 یبودم.ب نیزم یآدم رو نیکردم.اون قدر جذبه داشت که جلوش عاجز تر یزد.فقط نگاهش م یتند تند م قلبم

 .سرشو خم کرد و دم گوشم گفت:میکرد یحرکت همو نگاه م

 دارم. دوستت

 بگم بلند شد و از اتاق رفت. یزیچ نکهی.قبل از ادیالله گوشمو بوس اروم
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 اشویخوب یبودم نتونم همه  نیخودش کرده بود.نگران ا وونهیمنو د زایچ نینبود و با هم ینیب شیاصال قابل پ کاراش

 جبران کنم.

 

 کیو_ستیوب_صد_پارت#

 

 دمیخدمتکار گرفتن.صبح چشمامو وا کردم د انیک رشیو پذ ایمیروز از اون شب گذشت.روز قبل به خواست ک سه

 .زدم تو صورتم و گفتم:ازدههیساعت 

 خاک بر سرم.صبحونه آماده نکردم. یوا

 ینقش خدمتکارو باز ستیقرار ن گهیاومد د ادمی.خواستم لباسامو عوض کنم نییپا دمیاز رو تخت پر عیسر

حرص خوردن  ینبرده بودن.کل تیاز انسان ییبودن.البته جز سحر و مادرش.اونا بو یا دهیخانواده فهم یلیکنم.خ

 خانوم مسن و مهربون بود. هیخدمم کنم.مست یکار نم گهید دنیفهم یوقت

 بود. دهیپر خوابم

همرنگ شلوارمم سر کردم .دست و صورتمو تو راهرو شستم و  یو شلوار عوض کردم.شال اب راهنیپ هیبا  لباسامو

 .ومدی.صداشون منییرفتم پا

دختر و پسر جوون  هی ستی.خوب نمیر یم گهینداره.تازه ما چند روز د یلیدل ال؟اخهیگم سه ی:مگه دروغ مسمانه

 یاتفاق ایمیدوست ک قایشه دق ی.آخه مگه منجایداره که اومده ا یکلک هیمثل اون.مطمئنم  یتنها بمونن.اونم دختر

 اد؟یکنه و ب دایرو پ نجایا

 یلیشناسمش.خانوادش هم خ یم ی.من از بچگستیتو کارش ن یکلک چیه ؟درساینیقدر بدب نی:خاله چرا اایمیک

 مونم. یم نجایمن ا نیران نباش.شما رفتنگ انیخوب یادما

 ؟یدانشگاهت چ ؟پسیمون یجون:م الیسه

 خونم. یترمو م نیا گهیبار د هیشده.فوقش  ریاالنم د نیترمو نرفتم.هم نی:من که اایمیک

 شد. یگلستون م ایغم بودن دن ی:اگه همه مثل تو بالیسه
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 کار نکن؟ گهیبهش گفته د یچ یعنیکار دخترت.آخه  نیسوزم از دست ا یخاله من هنوز دارم م ی:ولسحر

 خواد کار کنه.اونم تو خونه برادرم. ی:سحر درسا درستمه.دلم نمایمیک

 هم نمونه. نجایا ی:باشه کار نکنه.ولسحر

 تو رو تنگ کرده؟خونه تو نگهش نداشتم که؟ ی:وا.مگه جاایمیک

از  یچ گهیتموم.د ی.هم همه چپیهم پولداره.هم خوشت انیکه با نقشه اومده.با خودش گفته ک گمی:آره.منم مسحر

 بهتر؟ نیا

 :لطفا تمومش کن سحر.ایمیک

و  ایمیچهرشون باز رفت تو هم.اما ک دنیمنو د ی.سمانه و سحر وقتنییندونستم و رفتم پا زیرو جا شتریب موندن

 باز سالم کردن. یجون با رو الیسه

 ایدیخواب ؟خوبی:سالم چطورایمیک

 جون. الیبودم.سالم سه دهینخواب نقدریوقت بود ا یلی.آره خری:سالم.صبح بخگفتم

 لب با حرص گفت:خوبه واال.دو روز نشده پسر خاله شد. ریز سمانه

 چشم غره بهش رفت و گفت: هیجون  الیسه

 .صبحونه تو آشپزخونه حاضره.برو بخور.زمیعز سالم

 چشم._

 کار کنم. یبه بعد چ نیدونستم از ا یاصال آدم حساب نکردم.م سحرم

 انیجمع کرد.خواستم کمکش کنم اما نذاشت.همون موقع ک زویمفصل خوردم.خدمتکار اومد و م صبحونمو

 یمشک دیسف راهنیپ هیمتفاوت بود. شهیبا هم پشیحال خوبم اون بود.ت لیداد.تنها دل یم هیبهم روح دنشیاومد.د

و بهش دست  ششیبا عشوه رفت پ نیسالم کرد.سحر همچ.به همه ومدیبهش م یلیخ یلی.خیتنش بود با شلوار ل

 سرد جوابشو داد. یلیبا اخم و خ انمینچسب.ک یداد که حالم بهم خورد.دختره 
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 اما سرد نه.گفت: یتو هال.چشمش افتاد بهم.سالم کردم.اونم جوابمو داد.عاد رفتم

 .دیکار دارم.ببخش کمیباال  من

 .یور و اون ور نیا باشه.همش ادتی یجون:برو پسرم.ول الیسه

 کنم.سرم شلوغه. یشرمنده مامان.جبران م_

 .زمیجون:دشمنت شرمنده.برو عز الیسه

 گفت: دیدخترشو د یرفت باال.سحر با اخم و تخم نشست رو مبل.سمانه وقت انیک

 مغروره. یلیشه.اما انگار نه انگار.خ یمن داره واسش پر پر م ؟دختریکرد تیبچس ترب نمیآخه ا الیسه

 شه. یم دایکم پ انیمثل ک ییدوره زمونه پسرا نیحاللش باشه.ماشاهلل تو ا رمیجون:ش الیسه

 بهم. دیپر سادمیاونجا وا دیمنو د یخورد.وقت یداشت خودشو م سحر

 ه؟یشه بحث خانوادگ ینم تی.حالاریب زیبر ییدو تا چا ؟برویکن یبر و بر مارو نگاه م یسادیوا هیچ_

 .مثل خودش گفتم:ومدمیکوتاه ن گهیبار د نیا

 .زیخودت برو بر ی.اگه دوست دارستمی.اما من کلفت شما ندیببخش_

آرام  ینگاه از اون نگاه ها هیشکست . یهم با دمش گردو م ایمیجوابشو بدم.ک یزد.توقع نداشت اونجور خشکش

 یتا صدا رونیرفتم ب عیداد سمانه بلند شد.سر یداد و ب یهم دنبالم اومد.صدا ایمی.کاطیبهش انداختم و رفتم تو ح

 انکراالصواتشو نشنوم.

 بغلم و گفت: دیپر هوی ایمیک

 .یریکبیا یکردم.دختره  فی.کولیا

 هنوز منو نشناخته._

 خواد بکن.من پشتتم. یهرکار دلت م_

 .ایاز دستش شکار یلیمعلومه خ_
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 .میندار شیمادر و دختر.تو اصفهانم آسا نیکس نذاشتن ا چیبابا اعصاب واسه ه_

 .بهش گفتم:میرو تاب نشست میهم رفت با

 ن؟یکدومتون ندار چیه یعنی؟یتو چرا لهجه ندار یراست

 .رمی.خودمم دوست ندارم لهجه بگمیمون یمدت تهران م هی میایاصفهان.هرسالم م میما رفت ستیوقت ن یلیخب خ_

 ن؟یمون یم یآها.تا ک_

 مدت. هی من بمونم دیبرن.اما شا گهیاحتماال تا هفته د نایمامان ا_

 رفتن. یکاش زودتر م یگرفت.ا غصم

 کنم و بهش دروغ بگم. یجلوش نقش باز نیاز ا شتریخواست ب یبمونه اما دلم نم ایمیداشتم ک دوست

 

 ودو_ستیوب_صد_پارت#

 

 تو هپروت؟ یحاج خانوم؟رفت یجلوم بشکن زد:هو ایمیک

 نه هستم._

 ؟یناراحت شد_

 کردم. ینه.به خودم فکر م_

 به خودت؟_

 نه جا دارم.نه پول.نه سرپناه._

 :غمت نباشه.من هستم.ایمیک

 گربه کجا رفته؟ یایبازه.ح یزیگفتن در د می.اما از قدیخوب یلیتو خ ایمیک_
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 نه. ای دهیننه و دختر خواب نیا غیج غیج مینیتو بب میشه.پاشو بر یدرست م یفکر نکن.همه چ زایچ نیاصال به ا_

 .امیباشه تو برو.منم االن م_

 .ایبشمار سه اومد یباشه.ول_

 شد و رفت داخل. بلند

شد.شلنگ آبو برداشتم و گرفتم سمت  یبا آب دادن بهشون حالم بهتر م دیشدم رفتم سمت گال.شا بلند

 از پشت محکم بغلم کرد و گفت: یکی هویدادم که  یدرختا.داشتم بهشون آب م

 .یدر اومد یکه از چلمنگ نمیب ی.مفهیضع سالم

قد بلند جلوم بود.با  بایمرد جوون تقر هیتعجب کرد. دنمیرد بود.با ترس برگشتم سمتش.خودشم با دم هی یصدا

 خوشگل و جذاب بود.گفت: یلیروشن.تو نگاه اول خ یقهوه ا یموها

 ؟یبودمتا؟لنز گذاشت دهیچند ماه ند ؟همشیچقدر عوض شد ایمی.کمیاهلل الرحمن الرح بسم

 و با اخم گفتم: یکنه.اما من جد یم یلحنش معلوم بود داره شوخ از

 شما؟؟ ستم؟اصالین ایمیمن ک ید ینم صیواقعا شما تشخ یعنی

 ؟یخور یباشه خانوم چرا م_

 .اوردیکنه.داشت ادا در م یموهاش که مثال دلبر یال دیکش دستشو

 و در حال حاضر مجرد. یولوژیب کرویم یدکترا  یساله از تهران.دارا۳۰صداقت هستم . لیسه_

 ن؟یکن یکار م یچ نجایاسمتونو نگفتم.ا_

 .فمیاون ضع یی.من دایکمال تاسف و شرمندگ ا؟دریکال اعصاب ندار_

 است؟یمیک فه؟منظورتونیضع_

 .بزن قدش.نیآفر_

 گرفت پشتش.خندم گرفته بود.گفتم: عینگاه به دستش کرد و سر هیآورد جلو.بعدم خودش  دستشو
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 داخل. دیی.بفرمانیخوام نشناختم.خوش اومد یم عذر

 .نصف تهران مال تو.دمیو گفت:بخش سادیوا نهیبه س دست

 خنده. ریو بلند زدم ز رمیخودمو بگ ینتونستم جلو گهید

 توبه. ای؟خدایخند یحاال م یدیبلع یدرسته منو م یخنده داشت؟خانوم داشت شی.چی:اهکلیسه

 بالکن اومد. یجون از باال الیسه یصدا

 ؟یشروع کرد ومدهینکن.هنوز ن تیاون دخترو اذ نقدریباال ا ایب.یسالم داداش خوش اومد_

 کنه. یبد م یبا خودش فکرا ؟االنیزن یم بهیغر یجلو هیچه حرف نیبلند گفت:بـه.سالم بر خواهر گلم.عه ا لیسه

 و ازش خواست بره داخل. دیجان خند الیزد.سه یبامزه حرف م یلیبود؟خ ایمیک ییدا نیواقعا ا یعنی

 رو به من گفت:حاال نوبت منه. لیسه

 کرد و گفت: زیر چشاشو

 باشن؟ یک خانوم

 و گفتم: دمیخند

 هستم.درسا. ایمیک دوست

 اون دختر دوستم داره؟جل الخالق. یعنی.امرزتتونیاوه اوه.خداب_

 کار کرده مگه؟ یچ چارهیب_

 سراغم. ومدنی.من برم تو تا نالیخیاوپس.ب_

 بلند گفت: لی.سهلیدوه طرف سه یداره م دمیاومد و همزمان د ایمیک غیج یصدا هویبره  خواست

 جد سادات.آرام. ای

 .اونم بغلش کرد.دبغلشیپر ایمیک
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 کنم. یباور کن فرار نم یخاطر خواه دارم ول یلیدونم خ ی:چته بابا.ملیسه

 ازش جدا شد و زد تو سرش و گفت: ایمیک

 ؟یآدم ش یخوا یم یک

 شن. ی:فرشته ها که آدم نملیسه

 :اوق.ایمیک

 :کوفت.عوض خوش آمدته؟لیسه

 ذره شده بود. هیواست  ؟دلمییدا یبا ذوق گفت:چه طور ایمیک

 :منم.لیسه

 به کاراشون. دمیخند یچشمک بهم زد.بلند بلند م هیبرگشت و  بعدم

 ؟ی:چشمک زدایمیک

 .؟من؟نهی:کلیسه

 تو مامان و خاله منتظرتن. میدلم تنگ شده بود.بر فی:حایمیک

 با عجز گفت:سحرم هست؟ لیسه

 :بله متاسفانه.ایمیک

 .میدیترک ایمیزد تو سرش و هم من هم ک یدو دست لیسه

 .میتو بابا بر میپسر مظلوم خنده نداره.بر هی ی:بدبختلیسه

 خوابه. ی:شانس آوردایمیک

اومده.فقط بگو سر و  شیپ یکار فور هی نمشونیسر پا بب نجایهم انی:خب الحمدهلل.پس به مامانت و خالت بگو بلیسه

 شه. داریب یانگور لیصدا نکنن اون گور
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 تو. می.بری.نگرانم چشم بخور یکرد یخوشمزگ یلیخ گهیبا خنده:د ایمیک

 .میو گفت:بر دیخند لیسه

 سمتم و گفت: برگشت

 ارن؟ینم فیخانوم محترم تشر نیا

 درسا. میبر ای.بادی:چرا مایمیک

 رفتم داخل. باهاشون

دو سال اختالف  شییبا دا انیبرام جالب بود.ک یلی.خیو احوال پرس یمدن و شروع کردن به روبوساو الیو سه سمانه

 جا وا کردم. ایمیک شیخوش و بششون تموم شد رفتن نشستن.منم طبق معمول پ یداشت.وقت یسن

 کو؟ انی:پس کلیسه

 .ستی:خونه نسمانه

 معرفت. یزنه ب یزنگ نم شییبارم به دا هی یخواهرا.سال نینیب ی:ملیسه

 ؟یزن یکارش.تو چرا زنگ نم تیاز وضع یجون:تو که خبر دار الیسه

 گفتن. یکتریگفتن.کوچ ی:باشه.باالخره بزرگترلیسه

 .یشانس آورد فقط دوسال ازش بزرگتر انیک ی:واایمیک

 .باالخره من بزرگترم.قهی:تو بگو دو دلیسه

 :باشه بزرگتر.ایمیک

 متر زبون در اورده؟ شیش یخورد یم یچ یحامله بود نویا الی:سهلیسه

فرستاد  نویخدا ا یحرص داد ی.از بس منو از بچگادیاز پس تو بر م ایمیک نهیا شیجون با خنده گفت:باز خوب الیسه

 واسم.

 :دمت گرم مامان.ایمیک
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 وسه_ستیوب_صد_پارت#

 

 اف اف اومد.گفتم: یصدا

 کنم. یباز م من

 لبخند زد.منم جوابشو دادم. دنمی.با دادیتاب ستادمیدر ا یبود.با لبخند درو باز کردم.جلو انیک

 :سالم.انیک

 .نیخان.خوش اومد انیسالم ک_

 گفت: دنشیبا د لیداخل.سه اومد

 خواهر زاده. ی.چطورسـالم

 خان.پارسال دوست امسال آشنا. لی:سالم سهانیک

 ها. هیزیهم خوب چ ایح کمیگه. یم یبه ک ی:به به.کلیسه

 و خواهر زاده باشن. ییهم قد بودن.اصال معلوم نبود دا بایرفت جلو و همو بغل کردن.تقر انمیبلند شد.ک لیسه

 .یفتیمن ب ادی انیخواهرات ب نکهی:مگه اانیک

 .نمیب ی.من شبا هم خوابتو میدار اری:اختلیسه

 .امیمن برم لباسامو عوض کنم ب نی.بشیگ ی:تو که راست مانیک

سر  ری.حدس زدم باز اون چهره درهم زنییبعد با اخم همراه سحر اومد پا قهیرفت بال و چند دق انمینشست.ک لیسه

نگاه کردم.اونم  ایمیبرگشتم به ک دمید لویسه افهیق ی.بغلش کرد.وقت لیسه شیاومد پ غیج غیسحر باشه.سحر با ج

 نازکش گفت: یاصله گرفت.سحر با صدانشه.ازش ف عیکه ضا دیما لبشو گز دنیخنده.با د ریز مینگام کرد و با هم زد

 واست تنگ شده بود یلیخ یلیدلم خ ییدا یوا
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 .یسوخت از بس تو زنگ زد میمعلوم بود.گوش تیدر پ یپ ی:آره از زنگالیسه

 شد. زونیآو افشیباز ق سحر

 .یی:عه.داسحر

 .نیبش ای:سحر کم لوس کن خودتو.بایمیک

 :هر وقت گفتم جسد بپر وسط.سحر

 کنه. دایاجازه نداد بحث کش پ انیک

 گذره؟ ی؟خوش م یی:چه خبر داانیک

 اومد نشست کنار ننش. سحر

 .یگذره.ول ی:آره خوش که ملیسه

 نگاه کرد: بهم

 .لهیتکم یهمه چ گهید رمیزنم بگ هی:اگه لیسه

 چرخوند سمت خودش و گفت: لویدست گذاشت و صورت سه انیک

 ؟یشد ریپ گهید یکن یطرفه برادر.فکر نم نیا اهیس تخت

 سرخ شده بودم. ادی.احتمال زنییانداختم پا سرمو

 .مهی.تازه اول جوونر؟ههی:پلیسه

 .رهی:آره داداشم کجاش پسمانه

 خاله ستین رینه اصال پ:انیک

 سر به سرش نذار انیجون:ک الیسه

 کس دوسم نداره. چیخواهر؟اصال ه ینیب ی:ملیسه
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 :اه اه.جمع کن خودتو.لوس.ایمیک

 ستمیسر به ن نایاز ا یکی نیازم نشد بدون ی:بفرما.درسا خانوم شما شاهد باش.فردا پس فردا اگه خبرلیسه

 .فهیضع نیکردن.مخصوصا ا

 .هیهر دختر یبود که آرزو ییاز اون پسرا لمیبهش فقط خنده بود.سه جوابم

 .ینیخانوادتو بب یاومد یسال ی:کم چرت و پرت بگو.بعد ماهانیک

 .میدیخند می.بسه گفتگهید نیباش ی.جدیگ ی:راس ملیسه

 نشست. نهیاخم کرد و دست به س مچهین هی لیسه

 .هی.بعدم خودش و بقدیخند افشیق دنیبا د انیاز همه ک اول

 .ومدهیبودن بهت ن یاصال جد الیخی:بانیک

 :گفتم

 .ارمیب ییرم چا یم من

 بلند شد و گفت: کمی لیبلند شدم سه یوقت

 سحر هست. نینی.شما بشنیکرد شرمنده

 ل؟؟؟ی:عه سهسحر

 و برگشتم.کاراش واقعا بامزه بود. ختمیر ییخنده رفتم تو آشپزخونه.به تعداد چا با

 برنداشت. یدست از شوخ لیگرفتم جلوشون.بازم سه ییچا

 .مچکرم.یخوش رنگ ی:به به چه چالیسه

 نوش جان._

نگام  هی.چند ثانانیک یم تشکر کرد.گرفتم جلوجون الیجون و سمانه.سمانه با اکراه برداشت.سه الیسه یجلو گرفتم

 ازم سرنزده بود. ییدونم چرا.خطا یکرد و با اخم برداشت.نم
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 بعد با پوزخند گفت: کمیرو دستم. یسحر.اومد برداره نگاش رفت سمت خالکوب یجلو گرفتم

 .ادینم ؟بهتیدار یخالکوب

 رو گرفتم عقب و گفتم: ینیهم سکوت.خودمو جمع و جور کردم.س باز

 مثل شما داشته باشه. یدختر ادیخان هم نم انیبه خانواده ک اتفاقا

 :مگه من چمه؟سحر

 بازش نکنم. گهیپروتز.د دی.لپ شتر..ببخشیگلم.دماغ عمل ستیچت ن_

ظهار وار گفت:.دفعه آخرت باشه درمورد من ا دیصورتم و تهد ی.انگشت اشارشوگرفت جلوسادیشد رو به روم وا بلند

 .ید یجوابمو م ای یکن ینظر م

 .نی:آقا صلوات بفرستلیسه

 و گفتم: نییگرفتم آوردم پا دستشو

گم.دفعه بعد حواستو  یبهت نم یزیجمع چ نیبار به احترام ا نی.ایکن یم دیهم دفعه آخرت باشه منو تهد شما

 جمع کن. شتریب

 .گهی:بسه دانیک

 یخوابوند در گوشم.دستمو گذاشتم رو صورتم و فقط نگاش کردم.صدا یکی یبلند شد.در کمال ناباور سمانه

 بلند شد ایمیگفتن ک"نیه"

 ؟یکن یصحبت م ینجوریبا دختر من ا ی.تو به چه حقطهیسل یبا داد گفت:دختره  سمانه

 بکش مهمونه. ؟خجالتیبود کرد یچه کار نی:سمانه الیسه

 نذاشته واسمون. شی.آسانجایکدوم جهنم دره پاشده اومده ااز  ستی.معلوم نیریمونده تو طرفشو بگ نی:همسمانه

 یکار کرده که دلت نم یدختر با شما و دخترت چ نی؟ایاریشورشو در م یدار گهیداد زد:خاله د تیبا عصبان ایمیک

کنه با من  تشیهم بخواد اذ یشناسم و بهش اعتماد دارم.هرک یم شتریدرسا رواز خودمم ب ش؟منینیبب یخواد حت

 طرفه.
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 شد. ریسراز اشکم

درد نکنه.از االن به بعد  ؟دستتیفروش یسر و پا م یدختر ب هیخالتو به  گهیخانوم.حاال د ایمی:چشمم روشن کسمانه

 .نیا یجا ایخونست  نیمن تو ا یجا ای

 ایمیهم ممنوم ک.از تو نیمدت منو تحمل کرد نیخان.ممنون که ا انی.نگام کرد.گفتم:کانیبغض برگشتم سمت ک با

 .دیموندم.ببخش ادیاالنم ز نیرم.تا هم یبهتون زحمت دادم.من م یلیجان.خ

 محکم گفت: انیبرم باال ک خواستم

 یر یجا نم چی.تو هدرسا

 

 وچهار_ستیوب_صد_پارت#

 

 کنه. یدونستم اگه گوش ندم بدجور دعوام م ی.مانی.برگشتم سمت کستادمیا همونجا

 ان؟یبا بهت گفت:ک سحر

 کرد یداشت سکته م سمانه

 .لیخونه سه میر یجمع کن .م لتوی.سحر برو وسامیدار لیدارن ما هم فام لی:مردم فامسمانه

 .نیواسه خودتون کدورت درست نکن ینشده که.بابا الک یزی.حاال چزهیچ یعنیگفت:نه. هوی لیسه

 ل؟یمزاحمم سه ه؟نکنهی:چسمانه

 قدمت روچشم. ایبگم.ب یزی:من غلط بکنم چلیسه

 .گهیحرفو چند بار بهت بزنم.برو د هی:سحـر.سمانه

 خواد بره. یبا اکراه رفت باال.معلوم بود دلش نم سحر

 .میزحمت داد انیگفت:دستت درد نکنه آقا ک هیبا کنا سمانه
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 تا اومد حرف بزنه نذاشت. انیک

 کرد کرد و گفت: ینگاش م یجون که با دلخور الیرو به سه بعد

 دم. یبهت خبر م رمیبگ طیرم اصفهان.خواستم بل یمونم بعدم م یم لیخونه سه یچند روز هیمن  الیسه

 .یخودیب نیکن یاخه؟چرا دعوا درست م یر ی.کجا مایجون:سمانه کوتاه ب الیسه

 گم. یم نوی:واال منم هملیسه

 کرد سمانه و سحر نرن خونش. یداشت تالش م لیسه

خواست بره  ی.سمانه مگهیچند روز.بسه د نیخودمو گرفتم ا یجلو یلی.خگهیرفت د نی:نه خواهر.حرمتا از بسمانه

 هم بد نگام کرد. یلیباال بهم تنه زد.خ

 گفت: ایمیرفت باال ک یوقت

 .یکرد یبده درسا.کاش زودتر باهاش دعوا م رتی.خدا خشیآخ

 .ایمینداره ک یمن خوشحال ی:بابا بدبختلیسه

 ؟ها ل؟خواهرتهیجون:وا سه الیسه

 .یرو آبج نایا یشناس یبابا تو که م_

 بهم نگاه کرد و گفت: انیک

 .نیبش ایب

 :گفتم

 بمونن من... نیمنه.بگ ریتقص همش

 .نیبش ای:گفتم بانیک

 نفهمه. یزیچ یکاراش کس نیکردم با ا ینگاه کرد.خدا خدا م انیبه ک یجور هیجون  الیسه
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 نگام کرد و گفت: کمی لیرو مبل نشستم.سه رفتم

 خوام درسا خانم. یآخ رد انگشتاش موند رو صورتش.من عذر م آخ

 کنه. یمعذرت خواه دیبا گهید یکی؟یخوا یعذر م ی:تو واسه چانیک

 یدست از شوخ یطیشرا چی.تحت هنییمظلوم سرشو انداخت پا یبچه ها نیا نینگاه به همه کرد و ع هی لیسه

 داشت یبرنم

 .چارهیاز رابطه من و اون خبر نداشت ب لمی.خب سهلیخوره از دست سه یمشخص بود داره حرص م قشنگ

 یکیرفتن که مثال  یکلش کلش راه م ی.هنییبعد سمانه و سحر اومدن پا قهیبرقرار شد.حدود ده دق نمونیب سکوت

ش .البته سحر باز رفت خودشو واسانیکردن جز من و ک یکس بهشون محل نداد.با همه خدافظ چیه یول نیبگه نر

کرد و  یدر اورد.باهامون خداحافظ هیگر یادا یکال رونیاونا رفتن ب یوقت لمینداد.سه تیبهش اهم انیلوس کنه اما ک

 رفت.

هم کتشو  انیبزنه رفت باال.ک یحرف یبا کس نکهیجون بدون ا الیکرد.سه یدست سمانه رو صورتم گز گز م یجا

 و بهم گفت: شمیاومد پ ایمی.کنمشیبب یخواست اونجور یکالفه بود.دلم نم یلی.خرونیبرداشت و رفت ب

 نبود. یرسم مهمون نواز نیدرسا.ا دیببخش

.کاش اصال ختیبهم ر یهمه چ نجایشه.با موندنم به ا ینجوریخواست ا یحرفو نزن.اصال دلم نم نیتو رو خدا ا_

 گفتم. ینم یزیچ

.خودشون کردن.خودشون خواستن زارنیه ازشون ببفهمن هم یکارت باعث شد نی.با ایکرد ی:اتفاقا خوب کارایمیک

گردن  یشن و برم یذاره که تا فردا پس فردا کالفه م یسر به سرشون م نقدریا لمیدونم سه یشه.م ینجوریکه ا

 اصفهان.تو غصه نخور.

 .یه_

 .هی.تو دلم عروسمیخوش بگذرون کمی میبر میکشه.پاشو جمع کن یهم م یچه اه_

 دمیخند

 از دست تو._
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 یخوند.ادا ی.جوک مدیرقص یذاشت .م یکه دل درد گرفتم.آهنگ م دمیخند ایمیاز دست ک نقدریتمام ا دوساعت

خوابه و  یره م یاخرش خودش خسته شد.گفت م گهیرفت.د یم ادمی.کال ال کاراش غم و غصه هام اوردیسحرو در م

بود.طاقت  ختهیبهم ر یلیزد.خ یشور م انیرفت اتاقمو جمع و جور کردم.دلم واسه ک ی.وقتشمیپ ادیباز م

 برداشتم و بهش اس ام اس دادم: موی.گوشاوردمین

 هو؟ی یکجا رفت انیک

 بعد جواب داد: قهیدق هی

 .قبرستون

 نداشتم. شویگرفتم.تحمل سرد استرس

 .میزن یحرف م ایب یرو خدا هرجا هست ؟تویچ یعنیدادم: جواب

 .نیمرد.همتون فراموشم کن انیجواب داد:نه.ک عیسر

بکشم  غیتو.تا خواستم ج دیپر انیدر وا شد و ک هوی.شروع کردم به قدم زدن تو اتاق.ومدیدر م میداشت گر گهید

 و دست گذاشت رو دهنم. دیدو عیسر

 ؟یدی.چته مگه جن دسی:هانیک

خواست کلشو بکنم.بهش اشاره کردم دستشو برداره.آروم  ینبود هم دلم م یخوشحال بودم که حرفاش جد هم

 دستشو برداشت.شروع کردم به غر زدن:

 یبرد یو منو م یومدیم دیبا یجد یکردم.جد ینده.داشتم سکته م رتی.خدا خانیک یشعوریب یلیخ ییخدا

 قبرستون.

 .یحرف از مرگ بزن نمینب گهیزر نزن .خب؟د نقدری:اانیک

 ؟یبچه ا کارات؟مگه نیا یچ یعنی_

 .میآروم حرف بزن میبود مجبور

 .یمنو حرص ند گهید ی:تا تو باشانیک
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 ادامو در آورد: بعدم

 .یمدت منو تحمل کرد نیخان.ممنون که ا انیک

 گاز بزنم. نویخواست زم یزد دلم م یحرف م ینجوریا ی.اصال با اون جذبه وقتاوردیباحال ادا در م یلیخ

 زنم. یدارم حرف م ی:نخند.جدانیک

 تو ادا در آوردن. نیاستعداد دار یکال خانوادگ_

 مدت. نیروحت شاد شد ا ی.حسابگهیخوبه د_

 به همون اندازه هم حرص خوردم._

 .دیسمانه.خم شد و روشو بوس یلیس یرو جا دی.دست کشکینزد اومد

 

 وپنج_ستیوب_صد_پارت#

 

 شد. قیباز هم آرامش بود که بهم تزر و

 کنم. ی:جبران مانیک

 کردم و از ته دل گفتم: نگاش

 بکشم بازم کمه. ی.اگه تا آخر عمرمم بخاطرت سختیوقته جبران کرد یلیخ

 ؟یخوب نقدری:چرا اانیک

 دوست دارم. یلیخ انی.کیچون تو خوب_

 .شتریمن ب_
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 ای.باالخره ازش دل کندم.گفتم:بمیستادیا یهمونجور یا قهیکرد.دستامو محکم دورش حلقه کردم.چند دق بغلم

 پاهات خسته شد. نیبش

 .خودمم نشستم رو تخت.گفتم: ریتحر زیم یرو صندل نشوندمش

 باشه. تییدا ادینم لیبه سه اصال

 ؟یکن یبنده دل و قلوه رد و بدل م ییبا دا ی.تو با اجازه کیانداخت ادمیابروشو باال انداخت و گفت:خوب شد  هی

 دل وقلوه دادم؟ یک ان؟منیوا ک_

 .یولوژیکروبی.نه مهیمخ زن ی.تخصصش تویشناس یم:تو اون بشرو نانیک

 خب به من چه؟_

 رو. هیقض گمیبهش م نمشیخالصه حواستو جمع کن.خودم بب_

 ست؟یدهن لق که ن_

 هست.اما نه.دهنش قرصه. ضی:مرانیک

 چه خبر؟ دی.از وحیخب خوبه.راست_

 .فتهیم ریگ یبه زود شاهللی.امیدنبال کاراش هست_

 حساب من هنوز باهاش صاف نشده. یول_

 .صبر داشته باش.شهیم_

 ؟یباند بارکد چ_

 .میگمشون کرد_

 !؟یچ-

 .میکرد دایپ ییسر نخ ها هیخودم. نیجاشونو عوض کردن.بچها دنبالشن.و همچن_
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 گرفت. دلم

 فتم؟یم ری..منم گنشونیریاگه بگ_

 خواست بگه آره. یبود دلش نم معلوم

 خدا بزرگه.نگران نباش._

 .یهع_

 آه نکش._

 کار کنم. یاه نکشم چ_

 با من حرف بزن._

 لبخند تلخ زدم. هی

 چشم._

 بال. یچشمت ب_

 .خودش سکوتو شکست.میتو سکوت به هم نگاه کرد کمی

 مهرداد امشب شام دعوتمون کرده رستوران._

 حاال چرا امشب؟_

 خواد دعوت کنه. یهم هستن م ایمیشه.گفت تا مامان و ک یفرصت نم گهیهر جفتمون.د میریدرگ_

 بگم؟ یزیچ هی.نطوریکه ا_

 دو تا بگو._

 غلط نکنم مهرداد خاطر خواه شده._

 دونم. یم_
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 ؟یواقعن یعنیجدا؟_

 .چوندیبار خودم بهش گفتم.اما پ هی.ارهیرو دوست داره.اما به روم نم ایمیوقته ک یلیآره.خ_

 شم. ینم سیگه من زن پل یکه م ایمیک_

 خوان. ی.واقعا قبولش دارم.حاال هرجور خودشون مهیپسر خوب یلید خبگم.مهردا یچ_

 کنم. یهم دوسش داره خودم وصلتو جور م ایمی.اگه بفهمم کیهست یکه راض نهیمهم ا_

 .یهست رمی:پس دست به خانیک

 ؟یپس چ_

 جون اومد. الیسه یزدن.پشت بندش صدا در

 ؟یدرسا جان.خواب_

 .صدامو صاف کردم و گفتم:دیخند یصدا م یب انمیزدم تو صورتم.ک محکم

 .ستیلباس تنم ن دیدر..ببخش یجلو امیجون.االن م الیسه سالم

 راحت باش دخترم.-

 .به زور بلندش کردم و کردمش تو کمد.دیخند یفقط م انیک

 نگو جان من. یچیاخه؟ه یکنیکار م یچ نیبب_

 .ید یباشه بابا چرا قسم م_

 جون گفت: الیدر.سه یغره رفتم و در کمدو بستم.درفتم جلو چشم

 دخترم.بدموقع مزاحمت شدم. دیببخش

 خوام. ی.بابت امروزم واقعا عذر مهیچه حرف نیا یوا یا_

 ؟یدیند انویتو ک گمی.مارمیشناسن.حاال خودم بعدا از دلشون در م یتو نبود گلم.همه اون دو تا م ریتقص_
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 مگه؟ ستنی.ناان؟نهیک_

 .نیکنم.انگار آب شده رفته تو زم ینم داشیگردم پ یم یاالن هرچ یاومد باال ول دمینه واال.د_

 رفتن حموم. دیشه؟شا یعجب.مگه م_

 نه. ایهست  نمیبچرخم بب گهیبار د هیرم  یدونم واال.م ی.چمستینه اونجا هم ن_

 ستن؟یجان ن ایمیک شی.پبهی.عجامی.منم االن مدییبفرما_

 .باشه دخترم.من برم.دمیکه خوابه.اونجا هم د ایمیک_

 گفتم: یقشنگم دروغ م چه

 .دییبفرما باشه

 گفتم ساکت باشه. یزدم تو صورتم و م یم یخنده.ه ریو بلند زد ز رونیاومد ب انیرفت درو بستم.ک یوقت

 تا برنگشته. رونیبرو ب ای.بدو بیبر یمنو م یاخرش ابرو انیک

 شه. یوک محرص نخور.پوستت چر نقدریا_

 .رونیبا خنده رفت ب عیسمت در.خواستم بزنمش سر رفت

 بالش برداشتم.نگاش کردم و گفتم: ریبود.عکسشو از ز وونهید

 م؟یهمه زندگ یشد یک

خانوم،مستخدم  حهیبه مل دی.بامیوقت داشت یلیو گذاشتم سرجاش.ساعت سه بود و تا وقت شام خ دمیبوس عکسو

 شام درست نکنه. گهیگفتم د یم دیجد

 

 شیوش_ستیوب_صد_پارت#
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جون و  الیسه شیزد.رفتم پ یزیلبخند ر هی دیمنو که د انیهم نشسته بودن.ک شیجون پ الیو سه انی.کنییپا رفتم

 باالخره؟ نیکرد داشونیگفتم:پ

 .درم قفل کرده بودن.یکرد و گفت:بله آقا رفته بودن تو انبار انینگاه به ک هیجون  الیسه

 کار کنه.گفتم: یدونست چ یمملکت بود و م سیباشه پل یفت.هرچگر خندم

 خانوم بگم شام درست نکنه. حهیرم به مل یم من

 :زحمت نکش.من گفتم.انیک

 .ن؟باشهیعه گفت_

 جون گفت: الیبرم باال سه خواستم

 دخترم؟ کجا

 رم تو اتاقم. یم_

 ما. شیپ ایتو اتاقت.ب نیتنها نش یندار یاگه کار خاص_

 کرد.رفتم رو به روشون رو مبل تک نفره نشستم. دییبا چشماش تا انمیک

 پله ها داد زد: یاز باال ایمیجون تا اومد حرف بزنه ک الیسه

 بر اهل خونه. سالم

بود.موهاشم پف کرده و  دهیلباسش کال کج شده بود.لباسشم برعکس پوش نیغش کردم از خنده.آست دمشید یوقت

 خندم گفت: یدارم م دید یشده بود.وقتدورش بود.رژش هم پخش  دهیژول

 ؟یخند ی:درد.چرا مایمیک

 ؟یکن ینگاه نم نهیخودتو تو آ یش یم ه؟توبلندیا افهیچه ق نی:اانیک

 خوشگلم. یطیدونم تو هر شرا یکار؟م یخوام چ یم نهی:نه آایمیک

 .رنتیبگ انیاجنه و ارواح هم نم افهیق نیبا ا ی:بر منکرش لعنت.ولانیک
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 گفت: لکسیر یلیخ انیبهش ک دیرس ی.وقتانیحمله ور شد سمت ک ایمیک

 خودت. یبهم بخوره عاقبتت پا دستت

 آب. ریکردم ز یکلفته.وگرنه خودم سرتو م تیو پارت یسیکه پل فی.حفیبا حرص گفت:ح ایمیک

 .ادیقاتل نجات بده.برو جوجه بذا باد ب نی.منو از دست ادمیمامان ترس ی:واانیک

 :مــــامــــان؟!!ایمیک

 کنن. یدوساله بحث م ی.مثل بچه هانیخجالت بکش کلتونیجون:از اون ه الیسه

 در حد خودش صحبت کرد. دیبا یمامان.با هرک یگ ی:راست مایمیک

 من.محکم زد پشتم و گفت: شینازک کرد و اومد پ انیواسه ک یپشت چشم هی بعدم

 گر؟؟یج یچطور

 جام. نشستم سر خیمحکم زد که س نقدریا

 آروم تر. کمیکه پنجه بوکسه. ستیدست ن ایمی:کانیک

 خواد. ی:تو رو سننه.دوست خودمه.دلم مایمیک

 .ایمیجون:زشته ک الیسه

 :نه بابا اشکال نداره.گفتم

 .میشب دعوت ایمیبه خودت برس ک کمی:برو انیک

 :کجا؟ایمیک

 :مهرداد دعوتمون کرده رستوران.انیک

 ذوق گفت:جــــدا؟ با

 .خودشو جمع و جور کردمیبا تعجب نگاش کرد همه
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 خواست. یوقت بود دلم رستوران م یلی:خایمیک

 شه. یم دیناام ایاز دن نهیتو رو بب ختیر نی.برو بدبخت باایگ ی:تو که راس مانیک

 .میحاضر ش میرو.پاشو بر نای:وا.از خداشم باشه.درسا ول کن اایمیک

 س؟ی:زود ندرسا

 زوده. ایمیک گهیجون:راست م الیسه

 بلند شد دستمو گرفت و گفت: ایمیک

 م؟یر یچند م ساعت

 .میفتی:هفت راه مانیک

 درسا می.برمیای:باشه.ما هفت مایمیک-

 جون گفت: الیزور منو کشوند و برد باال.سه به

 شه از دست تو. یم وونهیسوزه.اخرش د یدختر م نیدلم به حال ا ایمیک

 باال. میو رفت میدیخند

 گفت: ایمیک

 کنم. شتیخوام آرا یخودم م امشب

 ؟یواسه چ شیآرا_

 زنم تو دهنت. یم ی:وا.حرف بزنایمیک

 باشه بابا آروم باش.حاال فعال که زوده._

 حرف نزن. یرو صندل نیکشه.بش یطول م یکردن وسواس دارم.دو ساعت شی:من کال رو آراایمیک

 خدا یا_
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 ردجمع ک پشی.موهامو با کلشمیآرا زیم ینشستم جلو رفتم

 هم که نگفتم باز نکن. ی:چشاتو ببند.تا وقتایمیک

 کنما. شیتو رو آرا دیمنم با یباشه.ول_

 .یاوک_

 بستم.شروع کرد...... چشامو

 شدم.گفتم: یداشتم کالفه م گهید

 ؟یکن یعروس درست م یمگه دار ایمیک یوا

 .کم مونده.نقدری:غر نزن اایمیک

 بابا. یا_

 قرن گذشت گفت: هیربع بعد که واسه من  هیفک کنم  حدود

 باز کن.. چشاتو

 دهنم وا موند. دمیخودمو د یچشمامو باز کردم.وقت آروم

 ملیمات.ر یزرشک ،رژیآب یبیترک هی.سامیرو صورتم جا خوش کرده بود.خط چشم ضخ ظیغل شیآرا هیمدتها  بعد

 بود. .در کل خوبیداد.با رژ گونه آجر یمژه هام رو چند برابر نشون م

 ساختم. یدستاشو زد به هم و با ذوق گفت:به به.چ ایمیک

 بود. دهیکرده بود و مداد کش زیتم ابروهامم

 .ستین ظیغل یلیخ یخوب شد.دستت درد نکنه.ول یلیخ_

 .رمتیگ یدرسا.آخرش خودم م یشد یزیهم خوبه.عجب چ یلینــــه.خ_

 خجالت بکش.حاال نوبت توئه._
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 موهاتم درست کنم. نیبش_

 بندمشون. یخواد.خودم م ینم_

 باشه._

و دخترونه در  حیمل شیآرا هی.شیمن.منم شروع کردم.اول صورتشو بند انداختم.بعدم رفتم سراغ آرا یجا نشست

 .دبغلمیبا ذوق پر دیشد.خودشو د یگفتم تموم شد باورش نم ی.وقتقهید ستیعرض ب

 .یخوب شد...مرس یلی:خایمیک

 .نیکنه.حاال بب یم یحرکت هیداد مهر گهیکنم.امشب د یخواهش م_

 به حالت قبل برگشت و گفت: عیدونم چرا.سر یمهمون چشاش شد.نم غم

 .من برم حاضر شم.شهیاوه.ساعت ش اوه

 برو._

 و گفت: دیبوس گونمو

 خوب شدم. یلیطال.خ دستت

 .ادیکه بهت م ینکردم.خودت خوشگل یکار_

 رفت... یو با ناز و عشوه الک دیخند

 

 وهفت_ستیوب_صد_پارت#

 

 یروسر هی.دمیقد نود برداشتم و پوش یپارچه ا یساده با شلوار مشک یمانتو بلند.کاربن هیسراغ کمد لباسام. رفتم

 بود. میو ن شیعطر زدم.حاضر بودم.ساعت ش کممیهم بستم. یهم برداشتم.ساعت و دستبند مشک یمشک

 .دو تا تقه به در اتاقش زدم.داد زد:ایمیسراغ ک رفتم
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 تو. ایب

 کردتو حلقم و گفت: یداخل.تا رفتم تو دو تا روسر رفتم

 د؟یسف ایقرمز  یوا

 ؟یدیپوش یچ نمیباشه بابا آروم.بب_

 .گفتم:دیبود با شلوار سف دهیقرمز پوش مانتو

 .دیسف_

 .ی.مرسیاوک_

 ناز شده بود.گفت: یلیبا وسواس سر کرد.خ شویروسر

 شدم. گریج یلیدونم خ یبابا م یا

 .رهیگ یم لیچه خودشم تحو_

 کنه. ینکنم ک فیعجب.خواهر من از خودم تعر_

 .ندهیهمسر ا شاهللیا_

 ولم کن بابا.خوبم؟_

 سمتم. برگشت

 پرفکت._

 نه ایحاضرن  نمیبب نییپا میخواهر.بر یمقس_

 .میبر_

 میدیگفت با غرور راه برو.کج شو.صاف شو.خالصه پدرمو در آورد تا رس یزد بهم م یم یه ایمی.کنییپا میرفت باهم

 زد. یجون آماده نشسته بود.داشت با تلفن حرف م الیسه یبود.ول ومدهیهنوز ن انی.کنییپا
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 .ی.خودت شروع کردگهی...قبول کن دیهست یا نهیک یلیزود؟خ نقدریجون:حاال چرا ا الیسه

 .آروم گفت سمانه.هیک یعنیچند تا بشکن جلوش زد. ایمیک

 گفت .بعدشم داد زد: شیا هی ایمیک

 شدا. ریمان دام...ما_

 .دیجون زد تو صورتش و لبشو گز الیسه

مونه....باشه  یم ایمی....نه کریبگم بهت....باشه واسه منم بگ یبابا سمانه......چ ی....نه......ایجون:نه بابا چه کار الیسه

 ....سالم برسون...ریشب بخ

 قطع کرد... تلفنو

 .خالته.ستیهم بدن ایح کمی....یاله ینش لی:ذلالیسه

 گه؟یم ینده مامان.چ ری:گایمیک

 رم. ی..منم باهاش مگردهیپس فردا داره برم ایفردا _

 :حاال شمابعدا برو.ایمیک

 .تنها دوست ندارم برم.گهیشه د ینم

 بگم.باشه. ی:چایمیک

 ؟یمون یجون:تو چند وقت م الیسه

 زودتر. دمی.شاامیدوهفته بعد م یکیدونم.منم  ینم

 .شاهللیا نی.چشم نخورنیدرست.ماشاهلل چقدر ماه شد دمتونیسرگرم بودم ند یوا یجون:باشه.ا الیسه

 .نیجون.لطف دار الیسه ی:مرسگفتم

 .شاهللیا نیجون:خوشبخت ش الیسه
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بار.بدجور بهش  نیزده بود.واسه اول دیسف پینفسم بند اومد.ت دمشید یاومد.سرمو بلند کردم.وقت انیک یپا یصدا

 سادیوا هیدو ثان یکیدر حد  دیسرشو بلند کرد و منود ی.مست شدم.اونم وقتدیعطرش قبل خودش رس ی.بوومدیم

 گفت: ایمیبهمون ک دیرس ینگاهشو ازم نگرفت.وقت ی.ولنیی.بعد دوباره اومد پا

 .میما هم هست انیاهم...آقا ک_

 کردم. ینگاهشو حس م ینی.اما هنوزم سنگنییبا خجالت انداختم پا سرمو

 شد. ری.دمی:برانیک

 .می.دارم برات.برچونی:باشه بپایمیک

 گفت: دیبهش کرد بعد اومد.بهمون که رس هی.چندتا توصسادیوا انیخانوم خونه بود.ک حهی.ملرونیب میخونه رفت از

 م؟یبر نیکدوم ماش با

 .۲۰۷:ایمیک

 گفت: ایمیک میکه نشست نیهم عقب...هم ایمیجون جلو نشست.منو ک الی.سهمی..سوار شدمی:باشه ..برانیک

 شادش کن... انیک

 گفت:  ایمیاول منو نگاه کرد.بعد رو به ک نهیاز تو آ انیک

 بعد. ینیبش بذار

 ینگام م نهیاز تو ا یه انمی.کاوردیدر م یمسخره باز ایمیعرق کردم.ک یکل انیو ک ایمیاز دست ک میبرس تا

رژشو  ایمی.کمیشد ادهیم پبرد داخل.باه نویداشت و ماش نگی.رستوران پارکمیدیکرد.خالصه آب شدم.باالخره رس

 کرد.گفت: دیتمد

 گه؟یخوبم د_

 .یآره عال_
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کرد  یجرأت نم یشد.کس یترسناک م یلیخ رونیهرچقدر هم شوخ بود،اما ب ایمیکردن.ک یبه ما نگاه م همه

اون ال به ال از فرصت استفاده کرد و دور  انیتو رستوران.ک میشدن و باهم رفت ادهیجونم پ الیو سه انیشه.ک کشینزد

 گفت: هیاز چشم بق

 .میخونه نرس یاریشانس ب_

 چرا؟_

 .یشد یخواستن یلیامشب خ_

کردم.حوصله  یکس نگاه نم چیداخل رستوران.به ه مینشه.رفت عیرو لبم نقش بست.ازش فاصله گرفتم تا ضا لبخند

بلند  میکه شد زیم کیکه مهرداد نشسته بود.نزد یزیسمت م میرفت میهاشون رو نداشتم.مستق کهینگاها و ت

 یشده بود.با همه سالم و احوال پرس پیخوشت یلیبود.موهاشم داده بود باال.اونم خ دهیپوش یشد.کت و شلوار قهوه ا

 کرد.

 .مهرداد گفت:مینشست

 خاله جان؟ نی.خوبنیاومد خوش

 ؟یپسرم.شکر.شما خوب ی:مرسالجونیسه

 ن؟یدار لیم یچ دیی:الحمدهلل.بله خوبم.بفرمامهرداد

 :من چلو کبابانیک

 خاله؟ ی:شما چمهرداد

 پلو. یمنم باقال_

 درسا خانوم؟ ی:چشم..شما چمهرداد

 خورم. یمنم چلو کباب م_

 خانوم؟ ایمی:شما کمهرداد

 :من زرشک پلو.ایمیک



 بارکد

402 
 

 چشم.من برم سفارش بدم._

 .نی:به زحمت افتادگفتم

 گردم. ی.االن بر مهیچه حرف نی:امهرداد

 گفتم: ایمیکه رفت آروم به ک مهرداد

 بهت گفت؟ یچه چشم یدید

 بابا درسا ولم کن. ی:اایمیک

 تو. یاحساس یچه ب_

 که هست. نهیهم_

 رفت.گفت: یمحکم و با غرور راه م یلیبعد مهرداد برگشت.اونم خ قهیدق چند

 کمتر.شرمنده دمیکشه..شا یساعت طول م مین گفت

 .چه خبر؟هیچه حرف نیپسر.ا :دشمنتانیک

 :خبرا که دست شماست جناب سرگرد.مهرداد

 

 وهشت_ستیوب_صد_پارت#

 

 ه؟ی.خبریزیر ی:زبون مانیک

 محترمانه صحبت کنم باهات. یخوا ی.خودت نمنیبا خنده گفت:بب مهرداد

 بود ازت. دیبع ی:من که از خدامه.ولانیک

 واقعا. ی:مرسمهرداد
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 نداشت. یکنم.قابل ی:خواهش مانیک

 .گردمیپس فردا بر م ای.من فردا انیجون:ک الیسه

 قدر زود مامان؟ نی:چرا اانیک

 رم. یگرده.منم باهاشون م یخالت داره بر م_

 :خب برن اونا.شما بعدا برو.انیک

 کار دارم.برم بهتره. کممی.اونجا گهینه د_

 ایمیصداش زد و مجبور شد نگاهشو از ک انی.کدینگاهشو دزد عیسر ایمینگاه کرد.اما ک ایمیپکر شد.به ک کمی مهرداد

عکس دوستاشو بهم نشون داد و باز با حرفاش منو  کمیدر آورد. شویهم گوش ایمیباهم حرف زدن.ک کمی.رهیبگ

 ساعت بعد شامو آوردن. میخندوند.کمتر از ن

کرد  یکرد.اروم اشاره م ینگام م یه انی.کمیرو گذاشت جلوش.تو سکوت مشغول خوردن شد یهرک یغذا مهرداد

نه.از هر سه  ای میخوا یم یزیچ دیپرس ینداختم.مهردادم پشت سر هم م ینه.منم ابرو باال م ایخوام  یم یزیچ نهیبب

 کرد. یتعارف م ایمیبار.دوبارشو به ک

 سکوت شد ی.وقتمیبا هم گپ زد کمی.بعد شام دسرو اوردن واسمون.بعد تموم شدن دسر.گهیگرفته بود د خندم

 مهرداد گفت:

 رو مطرح کنم امشب... یمسئله ا هیخواستم  ی...مانیبا اجازه خاله جان.و اقا ک_

 جون:بفرما مهرداد جان. الیسه

 بود. نییبود براش سخته.اولش سرش پا معلوم

 الیجان.و شما سه انیخواستم اگه بشه..امشب...در حضور شما ک یجسارت نشه....اما....م دوارمیراستش.ام_

 خانوم.......

 :ایمیزد به ک زل

 کنم.. یخانوم خواستگار ایمیک از
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لبخند کج گوشه لبش  هیکه  انیکردن.ما هم به اون دو تا...ک یخشکش زد....اون دو تا فقط به هم نگاه م هوی ایمیک

 شدم.... یتعجب کرده.من که داشتم ذوق مرگ م ایجونم معلوم نبود خوشحاله  الیبود.سه

 ن؟یکن یخانوم...با من ازدواج م ایمیار به خودش گفت:کب نیمهرداد ا 

 :نه......ایمیک

 ینگاهش م یجد یلی.خایمیشد.آروم زدم به ک یبهش...دهنم وا مونده بود...خود مهردادم باورش نم میزل زد هممون

 کرد.

 .دیبعد بلند شد و گفت:بابت امشب ممنون...بخش کمی

 ...رونیشد و از رستوران رفت ب بلند

 

 ونه_ستیوب_صد_پارت#

 

به خودش اومد دست گذاشت  یوقت انیو موهاش.ک شیبه ر دیکش یدست م یه چارهیواسه مهرداد کباب شد.ب دلم

 رو شونه مهرداد و گفت:

 زنم. ی.خودم باهاش حرف میشناس یرو که م ایمیک

 کمی.ایمیاز دست ک یعنیاد.جونم نگاه کرد به من و سر تکون د الی.سهگنیم یچ دمیفهم یو نم نییاومد پا صداشون

 جون گفت: الیبعد سه

 خوام بابت امشب. یفرصت بده بهش.معذرت م پسرم

 اما چندان موفق نبود. شویداشت نشون نده ناراحت یسع مهرداد

 نیخوا یم دمیفهم یبدموقع گفتم.اما.وقت دیشد.شا یاگه جسارت دیحرفو.شما ببخش نیا نیخاله جان نزن یوا یا_

رو انتخاب  شونیا یوقت نیباش نی.مطمئنستمیساله ن۱۷.۱۸شه.من.....من پسر  رید دیبا خودم گفتم شا نیبرگرد

 بخوره. نذارم آب تو دلشون تکو یجونمم مراقبشونم و نم یتا پا یعنیکردم 
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 کنم. یشناسمت.نگران نباش.درستش م ی:مانیک

 .ونتمیزد و گفت:ممنون.تا آخر عمرم مد یتلخ مهردادلبخند

 اس داده بود: ایمیدرش آوردم.ک فمی.از تو کدیلرز میگوش

 .رونیب نیایب زود

جونم بحثو کشونده بود سمت اصفهان و خاطراتش و داشت با  الیکنه.سه یداره نگام م انیک دمیبلند کردم.د سرمو

 گفتم: انیزد.آروم به ک یکه دلش هست حرف م هییمهرداد که معلوم بود حواسش جا

 .میگه بر یم ایمیک

 کرد و گفت: اخم

 .باشه

 گفت: انیبعد ک قهیچند،دق

 .گهید می.بریدرد نکنه آقا مهرداد.به زحمت افتاد دستت

 به هرحال. دیببخش گهیکنم.د ی:خواهش ممهرداد

 جون:شما ببخش پسرم. الیسه

 گفتم: منم

 .رگ خوابش دست منه.نیهم نباش ایمی.نگران کمیکن یجبران م شاهللیدرد نکنه.ا دستتون

 .ممنونم ازتون.شاهللیکنم.ا یرو به من با لبخند گفت:خواهش م مهرداد

 جون گفت: الی.مهرداد رفت حساب کنه.سهمیشد بلند

 نه. یعنی.بگه نه شیشناس یدخترو؟تو که م نیا میکارش کن یچ انیک

 شه که. ینم یزور گهیوقت دارن.اگرم نخواست د یلی.حاال خمیزن ی:باهاش حرف مانیک
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ها نشسته بود.ما رو  یاز صندل یکی یرستوران رو یرفته بود جلو ایمی.کمیبا هم از رستوران خارج شداومد. مهرداد

کرد و  یکرد.مهرداد از همونجا ازمون خداحافظ یم هیرو صورتش.معلوم بود داشت گر دیدست کش عیسر دیکه د

مثل اون کم  ییتمومه.پسرا ی.مهرداد همه چدز یکارش لگد به بخت خودش م نیبا ا ایمی.کومدین ایمیرفت.سمت ک

 .تا اومدم حرف بزنم گفت:میشد نیهم به ما ملحق شد.سوار ماش ایمیشن.با رفتن مهرداد ک یم دایپ

 کنم. ینگو.خواهش م یچی:فعال هایمیک

و چشاشو  شهیداد به ش هیسرشو تک ایمیاخم کرده بود.ک یبدجور انینگفتم.ک یزی.منم چستیحالش خوب ن دمید

 شده بود.... ینیکس حرف نزد.جو سنگ چیه میبرس یبست.تا وقت

خاموش کرد و اومد  نویماش عیسر انمیشد و رفت سمت خونه.ک ادهیزود تر از همه پ ایمی.کاطیبرد تو ح نویماش انیک

 گفت: انیرفت باال.ک یداشت م ایمیتو ک میرفت ی.وقتنییپا

 خوام باهات حرف بزنم یم نیبش ایب ایمیک

 و گفت: سادیرو پله ها وا ایمیک

 .گهیوقت د هیشه بذار واسه  یکنم.اگه م یخواهش م انیک

 .ایمی:کانیک

 کرد: یقاط هوی

 نه. یعنیجوابمو گفتم همونجا.گفتم نه  ؟منیبگ یخوا یم ی:چایمیک

 خوام بدونم. یرو م یکه داد یجواب نه ا یلی.دلنییپا اریمثل خودش داد زد:صداتو ب انمیک

 زارمیب سهیپل یخوام.از هرچ ی:چون نمایمیک

 .یچ یعنی:خجالت بکش دختر.الجونیسه

.حسرت نمیب یبار به زور م هی یهمدم کرد.بردارمو سال یشغل پدرمو ازم گرفت.تو رو ب نی؟ایچ یعنی:مامان ایمیک

 وقت کرد به من زنگ بزنه؟هان؟جواب بده. یصداش رو دارم.ک دنیشن

 گرفت: شیگر
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 یمدرسه رفتن من هم به مشکل خورد.مجبور شدم با اسم جعل ی. بخاطر شغل بابا حتدمیتونم .تا االن کم نکش ینم

شب خواب راحت داشته  هیشد  یخودت ک ن؟مامانیکنم.خودتون که شاهد بود داینتونم پ یدوست چیبرم مدرسه.ه

 ؟یگل پسرتو.خسته نشد ای یاسترس بابا رو داشت ای؟یباش

 نگفت یزیکس چ چیه

تحمل  گهیندارم.د زویداغ عز دنیخطره.طاقت د شیسقف که تموم زندگ هی ریبرم ز یمرد هیتونم با  ی:من نمایمیک

 ....ریداشته باشم.شب بخ شیآسا میازدواج کنم که تو زندگ یکیخوام با  یرو ندارم.م یاسترس و نگران

کل عمرشو بخاطر شغل باباش  چارهیگفت.ب یو نشست.راست م دیموهاش کش یال یکالفه دست انیرفت باال.ک ایمیک

 جونم اشکش روون شد.نشوندمش رو مبل و گفتم: الیسه چارهی.بدیعذاب کش

 جون. الیسه نینکن هیگر

دستمال بهش  هیداد. یم شینشسته بود کنارش و دلدار انمیبراش آب قند درست کردم و آوردم.تشکر کرد.ک رفتم

 اشن.بلند شدم و رفتم باال.بهتره تنهاب دمیدادم.د

 

 یوس_صد_پارت#

 .در زدم.ادیم هیگر یصدا ایمیکردم از اتاق ک احساس

 ؟یهست ی:کایمیک

 منم._

 تو. ایب_

 هیباز کردم.پشت به من رو تخت نشسته بود.فقط آباژور کنار تختش روشن بود.رفتم کنارش نشستم.داشت گر درو

 ششمیخودشو رها کرد تو آغوشم.اروم شروع کردم به نوازش موهاش.هنوز لباساش تنش بود.آرا دنمیکرد.با د یم

 پخش شده بود.گفتم:

 دلم؟ زیعز یکن یم هیچرا گر گهی.دیکه جوابشونو داد تو
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 درسا. گهی:خسته شدم دایمیک

 گلم؟ یاز چ_

 از همه._

 ی.همشون هم درکت میدار دهیخانواده خوب و فهم هیرو شکر کن که  ؟خدایکرد یکار م یچ یمن بود یجا_

 کنن.مطمئن باش.

 آروم شد گفت: یشه.وقت یکنه تا خال هینگفت.گذاشتم گر یچیه

 بد بود؟ یلیرفتارم خ درسا

 آره. کمیبگم. یچ_

 کنم.به نظرت مهرداد ناراحت شد؟ یکار م یدارم چ دمی:اون لحظه نفهمایمیک

 سمت خودم و گفتم: چرخوندمش

 نگام کن. ایمیک

 بلند کرد.گفتم: سرشو

 ؟نه؟یمهردادو دوست دار تو

 نداد. جوابمو

 لیکه دوست داره.تحص نهیباشه مهم ا یاون شغلش هرچ نیکنم بگو.بب یم ا؟خواهشیمیک_

 یها یهمه سخت نیتمومه.اشتباه نکن.شما اگه همو دوست داشته باش ی. خالصه همه چپهیکردست.موفقه.خوشت

 شه. یم نیری.و براتون شنیکن یرو تحمل م یزندگ

 تکون داد. سر

 ؟ی.دوسش دارنمیحاال بگو بب_

 :راستش.....خب....ایمیک
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 نه. اینرو...آره  هیحاش_

 .....یلیشد و گفت:خ هیگر بازم

 محکم بغلش کردم. یخوشحال با

 کنار هم. نیش یدلم.مهردادم معلومه واقعا دوست داره.خوشبخت م زی:مبارکه عزگفتم

 دورم حلقه کرد و گفت: دستشو

کنه.درسا  یم وونمی.ترس از دست دادنش.همش دندهیمزاحم.ترس از آ یفکرا نیوقته که دوسش دارم.اما ا یلیخ

شم.بخاطر  یمنم پر پر م مونیتو زندگ ادیسرش ب یینکرده بال ییگم اگه خدا یاون قدر دوسش دارم که با خودم م

 خوام قبول کنم. یکه نم نهیهم

.تازه شغل یبخوا طیاونو با همون شرا دی.بایسیبه پاش وا دیبا یباشه تو اگه دوسش دار یشغلش هرچ اون ایمیک_

 خراب نکن. ندتویافکار سوم آ نیپر خطر تر از اونم هست.با ا یشغل ها یلیهم خوبه.خ یلیمهرداد خ

 بگم.من که از خدامه.اما حق بده نگران باشمـ ی:چایمیک

 ترس غلبه کن بعد جواب بده. نیبا خودت خلوت کن.کم کم به ا یدم.هر چقدر هم که دوست دار یبهت حق م_

 .یکه هست یبا لبخند نگام کرد و گفت: مرس ایمیک

 از تو. یمرس_

 بود. یمن بلند شدم رفتم عکس العمل مهرداد چ یاها.وقت_

 بدجور خورد تو ذوقش. یلیشه.خ یدلم کباب م فتمیم ادشیاصال _

 براش. رمیبم یاله_

 .ادیاووو بهت نم_

 شه کرد. یکارش م یدله.چ_

 .ادیکرد.منم سر به سرش گذاشتم تا از اون حال و هوا در ب چمیسوال پ ینجوریهم کمی
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در اتاقش بود.بهم  یزد.جلو یاروم حرف م یلی.خدمیشن انویک ی.خواستم برم تو اتاقم صدامیاز هم دل کند باالخره

 تو اتاقش.درو آروم بست. دمیپر عی.دورو برمو نگاه کردم و سرششیاشاره کرد برم پ

 :گفت

 ؟یشد؟باهاش حرف زد یچ

 بعله._

 گفت؟ یخب چ_

 بعله._

 بعله؟ یچ_

 گه؟یبله رو داد د_

 نگام کرد. مشکوک

 سرعت؟! نیبه هم_

 .یسرعت.منو دست کم گرفت نیبه هم_

 .یش یم یزیچ هی ینخور ی:به به.ترشانیک

 .یبله پس چ_

 کرد؟ یرا قبول نمحاالچ_

 ترسه زنش شه. یکه گفت م یدوسش داره.اما سر همون مسائل یلیخ_

 ذاره کنار. ی:اگه واقعا دوسش داشته باشه ترسو مانیک

 خوشبخت شن. دوارمی.امهیآره اتفاقا بهش گفتم.مهرداد پسر خوب_

 ؟بهتر از منه یحت_
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 ام....._

 .مگه بهتر از تو هم هست؟رینخ یبگ عیسر دیگفتم با نوی:ام و کوفت.من اانیک

 نه؟ نیریگیم لیخودتونو تحو یلیخ یکال خانوادگ_

 .تو دلم قربون صدقش رفتم.دیخند

 شد و آروم آروم اومد سمتم. نیبودم.دست به س سادهیاتاقش وا وسط

 سر اصل مطلب. میخب....بر_

 اصل مطلب؟_

 بهت گفتم؟ یرفت تو رستوران چ ادتیآره._

 .ادینم ادمی یزیمن چ_

 ندازم. یم ادتیعه؟بهتر.االن _

 رونیدر اما ب ی.اومد جلورونیپاش سر خوردم و از اتاق رفتم ب یاما از ال یدونم چه جور یبرداشت سمتم.نم زیخ

 گفت: واشی یلی.خومدین

 .یفرار کن یکنم که نتون یم رتی.دفعه بعد غل و زنجیبارو شانس آورد نیا

در بود.قبل بستن در چشامو  یخندم بلند نشه.در اتاقمو باز کردم.هنوز جلو یدهنم که صدا یگرفتم جلو دستمو

 درو بستم. عیدر اورد خواست پرت کنه سر وییواسش چپ کردم.دمپا

 ..............گهیکاراش بودم د نیخنده.عاشق هم ریزدم ز بلند

 

 کیو_یوس_صد_پارت#
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 یراض انویجون به زور ک الیو قراره شب حرکت کنن.سهگرفته  طیجونم بل الیبعد سمانه زنگ زد گفت واسه سه روز

 نیهم رفت حرف دلشو به مامان و داداشش زد.اونا هم هم ایمی.کارهیاز دل سمانه در ب انیکرد که با هم برن و ک

 یخوشبخت یداشتن.از ته دل واسشون آرزو سترو دو گهیگرفته بود.هم د مشویتصم گهیمنو بهش گفتن.د یحرفا

 کردم.

هم گفتم من  ی.هرچلیجمع کرد وآماده رفتن شد.خواستن حاضر شن برن خونع سه لشویون تا عصر وساج الیسه

 برداشت. لیزد.سه فنویکه آ انیقبل نکرد.خالصه منم به زور حاضر شدم و باهاشون رفتم.ک ایمیک امینم

 کردم پول بده. زیخونتو تم یجلو یگفت یاومد شیساعت پ مین نیدم در؟هم یای:بابا چند بار ملیسه

 کرد. یم تیبود.باز داشت اذ یریتصو فونشیآ

 :باز کن خجالت بکش.انیک

رفتن داخل.بعدم منو  ایمیجون و ک الیبود.اول سه هیاله یکایآپارتمان نزد هیباال.خونش تو  میخنده درو زد و رفت با

 یست شروع کنه به پاچه خوارخوا دیبه همه سالم کرد.به من که رس لیدر آماده بود.سه ی.ساک هاشون جلوانیک

 صداش زد: انیک

 .ایلحظه ب هی.لیام.سه_

 نوچ کرد و رو به من گفت: لیسه

 گردم. یکنه.االن برم یذارن آدم درست احوال پرس ی.نمنینیب یم

چشم غره رفت و روشو  دنمیاز مبال نشسته بود.اما سحر نبود.با د یکیبا مزه بود.سمانه رو  یلی.خدمیخند

 کردم و نشستم.جوابمم نداد.به درک:( یسالم خشک وخال هی ستیآدم ن دمیبرگردوند.منم د

 جون گفت: الیسه

 .نجایا یاومد یخبر سمانه؟خوب ما رو گذاشت چه

 خورم. یهم حرص نم ی.الکستیمتن رو سرم ن نجایباشه ا یبا حرص گفت:هرچ سمانه

 رفت یداشت ممن بودم.همون بهتر که  منظورش
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 جون:سحر کجاست؟ الیسه

 چند وقت. نیکرد ا هیگر یکنه.بچم کل ی:تو اتاقه.داره لباساشو جمع مسمانه

 :چرا؟ایمیک

 گرده. یجواب برم ی:چرا داره؟دخترم دلشو باخته.االن باز داره بسمانه

 خودش و دخترش رو بکنم.دختر تو غلط کرده دلش رو باخته. یسایخواست بلند شم دونه دونه گ یم دلم

 کرد. شیشه راض ینم ایراحت نیدنده اس.به ا هی انیبگم آخه.ک یجون:چ الیسه

 شه. یم ریداره د گهی.وگرنه دیوسطه آبج یکس ی:مطمئن باش پاسمانه

روازچنگم در  انیخوندن بتونن کنگاش کردم.انگار نه انگار با منه.کور  لکسیر یلیسمتم.منم خ دیسمانه چرخ نگاه

 .ارنیب

 بچه بکشم. نیزبون ا ریاز ز یزیجون:من که نتونستم چ الیسه

 شهیهم انیرو انتخاب کرده.ک یکه آدم درست میدون یداشته باشه هممون م رسریرو ز ی:خاله جون اگرم کسایمیک

 درست و حساب شده بوده. شیزندگ یها میتصم

حرفش سمانه رو شست و گذاشت کنار.دوست داشتم اون لحظه محکم بغلش کنم و قربون صدقش  نیبا ا قشنگ

 گفت: لی.سهرونیاز اتاقا اومدن ب یکیاز  لیو سه انیبرم.همون موقع ک

 خوام تنهاتون گذاشتم. یم عذر

 بهت. ادی:نه بابا.نمایمیک

 .نیذار یبار خواستم مودب باشما.خودتون نم هی:لیسه

و با اعتماد به نفس  لکسیر یلیگره خورد.خ انیگفتن.نگام به نگاه ک یم یچ نمینجکاو بودم ببنشستن.ک رفتن

 گفت: لی.سهفتادهین یراحت شد اتفاق خاص المینشسته بود.حداقل خ

 .درسا خانوم.چه خبر؟خب
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 .گفتم:طونیبود.با معنا و ش یجور هی نگاهش

 .شما چه خبر؟یسالمت_

 شما. ی.سالمتیچی:هلیسه_

 جون گفت: الیبه سه رو

 .یبر یخوا یم نکهی.مثل ایآبج خب

 میموند ادی.زگهیجون:آره د الیسه

 شه دلمون. ی:تنگ ملیسه

 .لیببند سه ی:کم خالانیک

 حرف نزن. ی:تو که تا اطالع ثانولیسه

 گفت: یبا لبخند معنا دار انیک

 لیسه

 :مرگ.لیسه

 شده؟ ی.چنیزن ی:مشکوک مایمیک

 .حل شد.هییخواهر زاده و دا نیب هی.قضیچی:هلیسه

 .بهی:ما هم که غرسمانه

 .هیچه حرف نیو گفت:اوا خواهر ا دیلبشو گز لیسه

 قا؟یبحثو عوض کرد:ساعت چند پروازه دق انیک

 .هیو دو ثان یو س قهیدق ستی:هشت و بلیسه

 هم داره؟ هیواقعا ثان یعنی:ایمیک
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 گفتم. ی:نه حدسلیسه

 .زی:کم نمک برسمانه

 :چشم.لیسه

 به همه سالم کرد و نشست. نیسرسنگ یلیبودم ازش.خ زاری.برونیاز اتاق اومد ب سحر

.حاال خوبه خبر یمرد از حسود یرفت.داشت م یکرد و چشم غره م یبهم نگاه م یگپ و گفت شدن.سحر ه مشغول

 کرد. ی.وگرنه سکته مانمینداشت من زن ک

 گفت: انیرفتنشون ک دم

دفعه بعد  دوارمیشده.ام فیضع کمیاعصابم  میکار طیخوام.به خاطر شرا یت عذر ممدت اگه بهتون بد گذش نیا واسه

 جبران کنم.

 شد گفت: فیخر ک یگه.اما بازم سخر کل یبود از ته دلش نم معلوم

 .یجان تو همه جوره خوب انیک

 گفت:ممنون. یهم عاد سمانه

کنم.خواستم باهاشون برم  یکردن.منم مجبور شدم ازشون خدافظ یشکست.از هم خدافظ یبا دمش گردو م لیسه

 گفت: انیک

 .میگرد یبهم برم نجایا امیبمون.م ییدا شیپ درسا

 نکردم. یگه منم مخالفت یخودش م دمید

 

 ودو_یوس_صد_پارت#

 

 فت:خونه و درو بست.گ میرفت یتعارف کرد برم تو.وقت لیرفتن سه ی.وقتمیبدرقشون کرد لیدم در با سه تا
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 .راحت شدم.شیآخ

 و گفتم: دمیخند

 کردن؟ یم کاریچ مگه

 یخونه سرک م یبچه ها.تو همه سوراخ ها نیشه بازم ع یم ریسرش داره پ ریکردن.سحر خ یکار نم ی:بگو چلیسه

 ییبرم چا نیکنه.بش یم بتیزنه و غ یاز بس حرف م رهیسرطان فک بگ نیکشه.سمانه هم که ماشاهلل.من نگرانم ا

 .ارمیب

 به حال من. یوا گهیگه.د یم ینجوریکه داداششه ا نیخنده نشستم.ا با

 

 گفت: یزیآم طنتینشست با لحن ش یبرگشت.وقت ییبا دو تا چا لیبعد سه قهیدق چند

 .مبارکا باشه.خــــب

 تعجب گفتم: با

 ؟یچ

 گفت: یلحن باحال با

 :خودتو به اون راه نزن.لیسه

 .نی؟شمابگیخب چ_

 راحت باش.?هی:شما چلیسه

 

 خودت بدون. ییبه بعد دا نیاز ا منم

 گفته باشه. ییزایچ هی انیزدم ک حدس

 رو. یگفت همه چ انینگام نکن.آره ک یبا خنده گفت:اونجور لیسه



 بارکد

417 
 

 .دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 ?یدی:ترسلیسه

 نه._

 چرا از چشات معلومه._

 .دمیخب نترس_

 .دی.خدا بهت رحم کرد.اون اجوزه خانم نفهمی.شانس آوردنیایباشه بابا نزن.اتفاقا به هم م_

 سحر؟_

موند و فاتحه  یم نجای.وگرنه اانیسحر و جادو کردم تا اون نشه زن ک یاون بشر.کل دهیسف یشونی.اصال گاو پکالیبار_

 هممون خونده بود.

 ن؟ینجوریچرا ا_

 گن. یم هیقولس ب ستمین انیدر جر ادیحسود بود.البته من که ز یسمانه از بچگ_

 چرا؟_

 طهیچه سل یدونم تو بچگ ینم گهیشدم.د دهییرفتن خونه بخت منم زا تونیمادر شوهز گرام یچرا داره؟چون وقت_

 بودن. ییها

 .دمیدونم چرا خجالت کش یگفت مادر شوهر نم یوقت

 گفت:اوا خواهر خجالت نداره که. یزد تو صورتش و با لحن زنونه ا لیسه

 .گفت:دمیخند

 .یش یدرست م یدو روز با من بگرد هی

 ؟روبهتون گفته یهمه چ انیک_

 .از ب بسم اهلل.یهمه چ_
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 مثال._

 .نیمثال...ازدواج کرد_

 خب._

 .نی...ازدواج کردگهیخب..د_

 .یبار گفت هیکه  نویخب ا_

 .ستمین انیدر جر نیاز ا شتری:خب من بلیسه

 .نیدونم ازدواج کرد یم فقط

 خنده. ریو زدم ز رمیخودمو بگ یجلو نتونستم

 .ی:رو آب بخندلیسه

 

 شدو گفت: یکنترل کردم.جد خودمو

جا  یلیبهم گفت خ ینبود.بر عکس من.وقت یآدم ازدواج انیکنم.ک یم یخوشبخت یگذشته براتون آرزو یشوخ از

 خب.. یانتخاب هاش فرق نداشته.مثل اون ازدواج قبلش.ول شهیهم یخوردم.ول

 قبل. ؟؟ازدواجیچ یچ_

 ؟یدون یگه نمآره.م_

 .نیکنم بگ ی.خواهش ملیآقا سه_

 شیسه سال پ انیکنه که بگم.ک یحکم م تیانسان ی.ولادیسرم م ییچه بال ستیمعلوم ن گهی:عجب.اگه بگم دلیسه

 زن گرفت.

 خب._

 .گهیزن گرفت د_
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 به ازدواج گرفت. میشد که تصم یبود؟چ ین؟کیشه کامل تر بگ یگفتم:م کالفه

 کم نداشت. یچی.خالصه هیعال التیبود.پولدار.خوشگل.تحص یمتشخص یـــــلیخانوم خ هیخب _

 چ...چرا طالق گرفتن؟_

 ازش خسته شده بود. انیک نکهیمثل ا یدونم.ول ینم قیهنوز دق_

 .یگ یدروغ م_

 دروغ گو؟ یگ ی.خاک عالم.به میوا یا_

 نزد. یهم حرف ایمیک ی.حتستین یآدم نیهمچ انیمن مطمئنم ک_

 بوده.  انیبه خواست ک_

 شه. ی:باشه.االن معلوم مگفتم

 نبود اما بازم نگران شده بودم. لیبه سه یاعتبار نکهیا با

 گم طالقت بده. ی.وگرنه مایبهش نگ یزیچ یدوست دار ی:تو رو جون هرکلیسه

 واا.حالتون خوبه؟_

 

 گفتم. ی.وگرنه نمیدونستم دهن لق یآره.نم یعنینه.._

 کنم. تشیبنده.حاالنوبت من بودکه اذ یم یمطمئن شدم داره خال گهید

 .چون مال قبل بوده.سی.منم واسم مهم نگهیباشه بهم م یزیبترسه.اگه واقعا چ یکه از کس ستین یآدم انیخب. ک_

 .زهیر یاشک م ادشیکنه و به  یبهش فکر م یهنوزم گاه?دوست داشته ها یلیزنشم خ ی:جدا؟وللیسه

 ازش خسته شده بود. یاالن گفت نیبه.همتو ایوا.خدا_

 حالت گرفته شه. ادیخواستم تو ز یحاال من نم_
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 اشکال نداره._

 بچه هم داره؟ یاگه بدون یحت_

 گفتم: خونسرد

 کنم. یاگه بدونم بچه هم داره.خودم بزرگش م یحت

 بکن. تویبرو زندگ ایشو ب الشیخیاهلل.بابا ب یال اله ال_

 ؟یدار یشما مشکل ییدا_

 با؟_

 .انیوصلت من وک_

 .فقط.ینه .چه مشکل_

 فقط..._

 کنه. ریترسم توگلوش گ یلقمه بزرگ تر از دهنش برداشته.م انیک_

 من بودم.اف افو زدن. منظورش

 .ژنیامام زاده ب ای:لیسه

ک جلوم و زل زد بهم.همه جامو چ سادیاومد تو.وا عیسر ایمیاومدن باال.ک ایمیو ک انیبعد ک کمیباز کرد. درو

 :کرد.گفت

 ؟ی:سالمایمیک

 شده باشه؟ میطور دیبا ا؟مگهیمیک یخوب_

سالم باشه.بزرگترا  یجسم ای یاز لحاظ روح میگرد یبرم یو وقت لیسه شیپ میرو بذار یکم سابقه اس کس یلیخ_

 .یرو جسم کایکنه کوچ یم تیاذ یرو روح

 گفتم: ینگم.منم با بدجنس یزیکرد چ یاشاره م ایمیاز پشت سر ک لمینشست.سه انیک
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 بارم آروم ننشستن. نیکنم ا فکر

 

 وسه_یوس_صد_پارت#

 

 برگشت سمتش.دستشو به کمر زدو گفت: ایمیک

 .یبهش گفت ی.با زبون خوش بگو چلیسه

 ?لیسه یزد ی:باز چه گندانیک

 بدون عطر؟ ای نیخور یعطر دار م یی:چالیسه

 .چونی:نپایمیک

 پر رنگ.؟! ای:کم رنگ لیسه

 .لی:سهانیک

 .امی:گرفتم.االن ملیسه

 رفت تو آشپزخونه لیسه یوقت

 

 گفت: انیک

 بهت گفته؟ یچ

 .نی.بچه هم دارنیازدواج کرد شیبهم گفت شما سه سال پ_

 خنده. ریهم غش غش زد ز ایمیچشماش چهار تا شد.ک انیک

 خداا. ی...اانیخدا نکشتت.فک کن...ک لیسه ی:واایمیک
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 کرد.بعدم گفت: یخنده ا مچهین هی انمیک

 .فاتحت خوندس.لیسه

 یبچها دنبال هم م نی.عییرایتو پذ دیاز رو اپن پر عیاومد سر دید یوقت لیشد رفت تو آشپزخونه سه بلند

که  کمی انیشدن و نفس نفس زنون نشستن.ک الیخیب لیسه یو با التماس ها دنیدو قهی.باالخره بعدچند دقدنیدو

 نفسش تازه شد گفت:

 بگم. لیخوام از هنر ها و افتخارات آقا سه یم نینیه.بشنوبت من حاال

 

 .بهیزشته جلو غر یی:اهم...عه دالیسه

 بار. هی.آقا یهست یشناسن چه جونور ی.همه مستی:اتفاقا زشت نانیک

 باز گفت: انیسرفه کرد.ک لیسه

 بار. هی

 سرفه کرد. بازم

 گما. یم دمیکه نبا یاون یبنداز تیپاراز گهیبار د هی:انیک

 :اوه اوه.باشه..لیسه

 رو به من گفت: انیک

 هیبا خواهراش. ایرفت  یبا من م ای یخواست بره خواستگار یبه رحمت خدا رفتن،هر سر لیمادر و پدر سه چون

دختره.بماند که  یخواستگار میحرفا.خالصه به زور رفت نیهفته تمام رفت رو مخم که من عاشق شدم و ا هی یسر

 آخرش بلند شد گفت: گهیکرد.د یزیآبرو ر اشیچقدر با سبک باز

 .میگرد یوبرم میزن یم یچرخ هی میر یم ما

 یدراز ب نیشدم بخاطر ا کیمملکت،چقدر کوچ سیکرد.فکر کن من، پل رونمونیدختره هم اعصاب نداشت ب یبابا

 .اقتیل
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 .دیخند یخودشم همراه ما م لیسه

 غ مامانم.اون بدبختو از اصفهان کشوند آورد تهران.:باز چند وقت بعداومد گفت قبول نکردم.رفت سراانیک

 

 مامانم به زور برد. منم

 .رهیگ یخندم م فتهیم ادمیاومد.هنوزم  ادمی:آهاا ایمیک

 .مامانم گفت:ستین یخبر میدی.دمینشست ی.همینشست ی.هیخواستگار می:رفتانیک

 ارن؟ینم فیعروس خانوم تشر دیببخش

 هم گفت: مرده

 .نیومدین یچ یدونم چ ینم یخانوم؟مگه از طرف آقا عروس

دختردو ساله  هیگفت من اروی.یشازده خواستگار نیا یبرا مینه اومد مینفر بودن.ما هم گفت هیاونا هم منتظر  حاال

آقا ادرسو اشتباه داده.تا خود خونه مامانم بهش بد  میدی.آخرم فهممیکنف شد یپسر هفت ساله.اونجا هم کل هیدارم 

 گفت. راهیب و

 

 مدل کارا کم نکرده. نیا از

 :به من چه .خودش پالکواشتباه داده بود.لیسه

 ؟یشناخت ی:آها.اونوقت توخانوادش رو نمانیک

 .میشناختم.چهار روز بود آشنا شده بود ینه..خود دختره رو هم به زور م_

 کنن. یم داینجات پ ایلیخ یاگه شفاش بد ای:خداانیک

عاشقش  یدختره دوست شده بود،بعد دو ماه که اون حساب هیهم با  یسر هیکرد. فیخودش واسمون تعر نمی:اایمیک

.دختره هم یش یبدبخت م ی.اگه با من ازدواج کنرمیمیدارم و دارم م دزیشده بود و ول کن ماجرا نبود.گفت من ا
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کرد.خدا رو شکر  یبدبختم خودکش .اونارنرفتب ریز لیحرفا.آخرشم سه نیگفت اشکال نداره من دوست دارم و ازا

 کرده بود. داینجات پ

 

 .یچ ایدونستم بخندم  یتعجب دهنم اندازه غار باز مونده بود.نم از

 با خنده گفت: ایمیک

هفته در مطبشو باز نکنه اما نقششو  هیبدجور سحرو ترسوند.حاضر شد یسر هیرو که خودمم حال کردم. یکی نیا

 بود. مارستانیهفته تو ب هیسحر  چارهیکنه.ب یعمل

 ترسونده بودش حاال. یشه.چه جور یباورم نم ی:وااگفتم

 :بذا خودم بگم.لیسه

 کنه. ی:چه افتخارم مانیک

شر و ور گفتم اونم باور  کمیزود باوره خودمم  یلیکه خ ییترسناک گذاشتم.از اونجا یلیخ لمیف هی:واسش لیسه

 یترسناک پخش م یصدا هیهم  یزدم بهش.هرسر یاشناس زنگ مشماره ن هیکرد.از اون روزبه بعد هرروز با 

 فرستادم. یم زیآم دیتهد یامایکردم.پ

 

هم هماهنگ کرده بودم درو واسم باز کرد.همون شب  ایمی.با کنایا انیآخرم رفتم خونه ک یاز ترس.سر مردیم داشت

بذاره و  یبلند شه آهنگ عرب دیبا هیو دوازده ثان قهیفرستاده بودم که ساعت دوازده ودوازده دق امیواسش پ

کارو کرد.منم که از قبل تو اتاقش بودم از  نیباور کرده بود بلند شد راس ساعت هم یجد یبرقصه.اون اسکلم جد

 اهی.سرتا پا هم سرونیپخش کردم و اومدم ب میگرفتم.هم اول همون صدا ترسناکه رو با گوش لمیتخت هم ازش ف ریز

مدت  هیو  مارستانیرفت ب گهید یچیمختل شده.ه کمی مییکه از اون روز به بعد شنوا زد یغیبود.چنان ج دهیپوش

 بود. یبستر
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.سمانه که رمیگیکنم و ازش م یم دشیخوام با همون تهد یازش م یزیچ یرو دارم ازش.هنوز هرسر لمهیاون ف االنم

هم از  گهیچندماه د هیبزنم که  گهیکلک د هیزد.به سرم زده  یکارم باهام حرف نم نیبه خاطر ا شیتا چند وقت پ

 دستشون خالص شم.

 .دیخند یهم دلشو گرفته بودوم ماییزدم.ک یگاز م نویخنده داشتم زم از

 . یچقدر خطرناک یخوب بود.ول یلی:خگفتم

 .نظرلطفتهیدار اری:اختلیسه

 بار سر منو شکوند. هی:انیک

 خودت بود. ریتقص گهی:اون دلیسه

 من؟ ری:تقصانیک

 .یبهم بد نتویماش یخواست ی:ملیسه

 

 وچهار_یوس_صد_پارت#

 

 داره ها. یی:عجب روانیک

 .دمیخدا چقد خند ی:واایمیک

 .نیریگ یم ی:بله.اگه من نباشم شما ها همه افسردگلیسه

 میباش.بچها بر ی.واسه اون کارتم منتظر تالفیحرف زد یلی:خانیک

 حاال؟ نی:کجا؟بودلیسه

 پدرتو در آوردن. یبه اندازه کاف .سمانه و سحری:نه گناه دارایمیک

 کنم برن. یرو زودتر راه نایا یکردم چه جور ینشستم فکر م یجغد م نی.شب تا صبح عیگفت ی:آلیسه
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زنگ زد به مهرداد و وصل  انینشسته بودم که ک نی.تو ماشمیدادن که بر تیهم حرف زدن و باالخره رضا گهید کمی

 پخش شد. نی.صداش تو ماشنیکرد به ماش

 :الو؟سالم داداشمهرداد

 ؟ی:سالم چطورانیک

 تا بناگوشش باز بود. ششین ایمیک

 ممنون. ستمی:بد نمهرداد

 ؟یی:کجاانیک

 رم خونه. یاداره بودم.دارم م_

 .یشگیشاپ هم یهمون کاف ایراهو کج کن.ب_

 ه؟ی:خبرمهرداد

 .شاهللیا رهی:خانیک

 .فقطامی:باشه االن ممهرداد

 ؟ی:فقط چانیک

 رفتن؟ نای:مامانت امهرداد

 .میکرد شونیراه شی:آره.دو ساعت پانیک

 .فعال.نمتیبی.باشه .میصداش گرفته شد:ه مهرداد

 :فعال.انیک

 

 گفت: ماییقطع کرد.ک شویگوش
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 بهش؟ یکه نگفت یزیچقد حالش گرفته شد.چ چارهیب یوا

 .یگیشما م ی:نه.ولانیک

 کنم. تشیخوام اذ ی:جان من بذار مایمیک

 .یکرد تشیاذ یاندازه کاف ؟بهی:بچه شدانیک

 .باشه؟اری:گفتم جان من نه نایمیک

 :از دست تو.انیک

 .ی:قربونت برم الهایمیک

 

 کردم...... شینگام کرد.منم با لبخندم همراه نهیاز تو آ انیک

و سرش ایمیخشکش زد.ک ایمیک دنیبود.با د دهیتو.بازم مهرداد زودتر از ما رس میشاپ.باهم رفت یبه کاف میدیرس

 نجاتشون داد: تیموقع یاز سخت انیرولحاظ کنه.ک شیخوشحال یدونست چه جور ی.مهرداد نمنییانداخت پا

 .درسا.میذار ی.تنهاتون منیدار ادیدونم حرف نگفته ز ی:مانیک

 .مینشست نیو تو ماش میرفت انیتکون دادم و با ک سر

 

 :گفتم

 ؟یدی.مهردادو د یآخ

 یزینم پس بده واسه چ ایراحت نیبه ا ایبشه. یاحساسات یزیکه سر هرچ ستین ی:اره.مهرداد آدمانیک

 ده. یداره قلقلکم م یجفتتون.االن بدجور فوضول نیسیباشه پل یدونم.هرچ یم_

 :فکر اونجاشم کردم.انیک
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 پخش شد ایمیمهردادو ک یصدا ی.در کمال ناباورنیبرداشت و بعد چند لحظه وصلش کرد به ماش شویگوش انیک

 :چرا؟مهرداد

 شه. ی:چون نمایمیک

 یدون ی.خودت میشناس یمنو م یاز بچگ ؟تویباورم کن یخوا یچرا نم ایمیرو بدونم؟ک لشیدل شهیمهرداد:خب م_

بد حرف  تیقصد و ن یاز رو یبا دختر یدید ینگاه کنم؟ک یبه دختر یدید یمسائل حساسم.ک نیچه قدر سر ا

 ام؟ یم.چکچل ؟کورمیدیازم د ییبزنم؟تا حاال خطا

 .ستین نایکدوم از ا چیه هی:قضایمیک

 باشه. یشنوم.هرچ ی:خب بگو.ممهرداد

 کنم. یزندگ سیپل هیتونم کنار  ی:من نمایمیک

 واسم. بهی:عجمهرداد

 .ستین بیهم عج یلی:خایمیک

 

 راحت. التیتو بشه.خ یسخت ایشغل من باعث عذاب  ستی:قرار نمهرداد

 وجود داره؟ ینی.پس چه تضمانی.درست مثل پدرم.مثل کیمشغول یبخش پر خطر ی:مهرداد تو توایمیک

 سکوت گفت: کمیبعد  مهرداد

 کنم. ی.درستش م نهیواسه رد کردنم ا لتیبدونم تنها دل اگه

 قطع کرد.معترض گفتم: شویگوش انیک

 شد. ی.تازه داشت جالب معه

 .زمی:صبور باش عزانیک

 زد به مهرداد.مهرداد جواب داد زنگ
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 :جانم؟مهرداد

 .فونی:مهرداد بزن رو آانیک

 ?نجای:امهرداد

 :آره.صداشو کم کن.انیک

 .بگو.کرهی:رو اسپمهرداد

 نداره. ی.خودشم گفت مشکلمیخواد خودشو واست لوس کنه.ما باهاش حرف زد یگه.م ی:مهرداد دروغ مانیک

 ؟یشنو یحرفامونو م یدار یچه جور?هیچه کار نیا ان؟زشتهیدر اومد:ک ایمیک یصدا

 کن مهردادو. تی.کمتر اذتامهیاز قابل نمی.اگهید گهیبا خنده گفت:د انیک

 .دیخند یکه فقط م مهرداد

 از طرف من بزن تو سرش یکی:مگه دستم بهت نرسه.درسا ایمیک

 .دمیخند

 .نی.زود جمعش کنیتکرار نکن توییدا یکارا یخانوم تا تو باش ایمی:کانیک

 .انی:از دست تو کمهرداد

 رو قطع کرد. یبا خنده گوش انیک

 

 تو هم؟ انی:کگفتم

 :آره منم.انیک

 .میگوش بد شویخب بزن بق_

 ادامش. هیخصوص گهینه د_



 بارکد

430 
 

 .گهید کمیعه._

 عجب.-

 گفت: یداشت م ایمیوصل کرد.ک شویگوش بازم

 بشر. نیا هی.کستیبهم وصل ن یزیمنم چ آخه

 بشنون. شمی.بذار بقدنیکه شن نجاشویتا ا گهی:احتماال شنود وصل کرده بهت.دمهرداد

 لبخند قشنگ گوشه لبش بود. هی انمی.کدمی.منم خنددنیخند جفتشون

 

 بگم بهت ی.من چیچ گهیخانوم.دستت رو شد.د ایمی:خب کمهرداد

 .یکن یم شیکار هیکه  ی:به هر حال.خودت گفتایمیک

 خوام. یزمان م کمی:باشه چشم.اما مهرداد

 :قبوله.ایمیک

 .ایمی:کمهرداد

 :بله.ایمیک

 دوستت دارم. یلی:خمهرداد

 .شتریمکث گفت:من ب کمیبا  ایمیک

 :عاشقتم بخدا.مهرداد

 مهرداد اومد. یسکوت صدا کمی بعد

 ؟یکن یگم.با من ازدواج م یبه خودت م میبار مستق نی:امهرداد

 چه خوشگله. ی:وااایمیک
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 رسه. یشما نم ی:به پامهرداد

 :گفتم

 بهش حلقه داد. حتما

 جازه خودم.بله.:با اایمیک

 خوشحال بودن. یلی.خدیخند مهرداد

 

 وپنج_یوس_صد_پارت#

 

 سراغ خودمون. می:خب.برانیک

 سمتش:من درخدمتم. دمیچرخ

 .میتنها نبود یوقته بدون نگران یلی:خانیک

 .میستیراحت ن نایاالنم همچ_

 خوام بگم. ی:مانیک

 و؟یچ_

 .ایمی.به کویهمه چ_

 .ییهویچه _

شه.از  یهم راجع بهت بشنوه نظرش عوض نم یواقعا دوست داره.هرچ ایمینباش.ک یچی:تا من هستم نگران هانیک

 کرد. فیازت تعر یه یتو نبود یشه چقد وقت ی.باورت نمیخداشه که تو زن من بش

 جدا؟_
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 واال._

 .هیدختر ماه یلیخ_

 مثل داداشش._

 .یخدا باز شروع کرد یا_

 گم مگه؟ یدروغ م_

 ان؟یک_

 جوونم؟_

 .یرفت همه چ ادمی.ظیاوه چه غل_

 .از ته دل.دیخند

 .عاشق خنده هاتم.یخند یناز م یلیاول بگم خ_

 واقعا؟_

 ه؟یدروغم چ_

 خب .دوم؟_

 دوم.....عاشقتم...._

 .شتریو گفت:ما ب نشیدستشو گذاشت رو س هی انیک

 .میدیهم خند با

 

 :حاال من بگم؟انیک

 جناب سرگرد دییبفرما_
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 :منم عاشقتم.انیک

 .رمیمیروز برسه که نباشه م هیزد.اگه  یبه هم.تو نگاه جفتمون عشق موج م میزد زل

 

.مهرداد با نییرو زد پا شهیبرگشت و ش انی. کانیسمت ک شهیکه مهرداد زد به ش میخودمون بود یحال و هوا تو

 خنده گفت:

 .میمزاحم خلوتتون شد شرمنده

 شد؟حرفام کار ساز بود. ی.چزی:زبون نرانیک

 بده. رتی:آره خدا خمهرداد

 زد بهش. ایمیک

 خندش گرفت. مهرداد

 کرد. ینیعقب نش انیبزنه.اما ک انوی.خواست کنیخم شد تو ماش ایمیک

 .یکرد عمیکه ضا یسرم برادر دارم.مرس ریخاک بر سر من.خ ی:اایمیک

 نداشت. یکنم.قابل ی:خواهش مانیک

 ها. یمن قیرف ؟مثالیبکن یکار هی دیداد به من:تو نبا ریگ ایمیک

 دونستم چه خبره. یخب.خودمم نم کردمیکار م ی:چگفتم

 .یناز نکن ی.تا تو باشریبهونه نگ ی:الکانیک

 

 د؟یخر میبر ی.کخب

 شد.مهرداد گفت: دیسرخ و سف ایمیک
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 .میوقت دار یهنوز داداش.کل زوده

 کارتون دارم. میبر نینیزدن نه به االن.بش ی:نه به اون موقع که داشتن بال بال مانیک

 دارم. نی:من ماشمهرداد

 باال. نیگردونم باز.بپر ی:برت مانیک

 

 آروم گفت: انیخواستم برم عقب مهرداد گفت بلند نشم.نشستن عقب.ک من

 خودشون گفت.نگران نباش. بخاطر

 :گفت ایمینشستن ک یگرفت.وقت خندم

 ن؟یخند یم یچ به

 نکن. ی:تو کار بزرگترا فضولانیک

دونم کجام  یهنوز نم ی؟ولیکن یبه من شنود وصل م گهیخان.حاال د انیکنم ک یم ی:عه؟باشه.اون کارتم تالفایمیک

 وصله.

 پشت شالته. یها دیاز مروار یکی ری.زگهید مینی:بله ما اانیک

 کردن. داشیگرده.اخرش با کمک مهرداد پ یداره م ایمیک دمید برگشتم

 من کجا بودم؟ یکرد یم میبنده هات تقس نیشانسو ب یداشت یوقت ای.خدایاله ینش لی:ذلایمیک

 

 میمنم.اما موقع تقس تمیزندگ یاز شانس ها یکی.دیبهت رس ادمی.زیشانس اول صف بود می:اتفاقا موقع تقسانیک

 .دیعقل.متاسقانه به تو نرس

.هنوز ایمیک ایمهرداد ما رو خندوند  ای دنیخورد.تا رس یهم حرص م ایمیک میرفت یم سهیمهرداد از خنده ر منو

 کردن. یست کنن بحث م یچه جور نکهینشده داشتن سر ا یچیه
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 وشش_یوس_صد_پارت#

 

 اومده بام تهران. دمیدقت کردم فهم کمی.سادیوا انیو مهرداد مشغول کل کل بودن که ک ایمیک

 ؟یواسه چ میاومد نجای.اانی:کایمیک

 .یفهم یشو م ادهی:پانیک

 یلیخ یجا هیبه  میدیرس یرو ادهیپ کمیباال.بعد  میدیو رس میشلوغ بود.رفت کمیچون شب بود  میشد ادهیپ هممون

 .مهرداد گفت:مینیهم نبود که بش ییکس نبود.جا چیخلوت.ه

 .نییپا یپرتمون کن یخوا ینکنه م انیک

 .دی:شاانیک

 

 .همونجور که پشتش به نگاه کنجکاو ما بود گفت:سادیرفت لبه پرتگاه وا انیک

 .ایمیبکنم ک یاعتراف هیخوام  یم

 

 به من و مهرداد نگاه کرد و گفت: ایمیک

 .یشنوم.چه اعتراف یم

 .ایمیبرگشت.نگاهش به من بود اما مخاطبش ک انیک

 :من عاشق شدم.انیک

 ایمیلبخند قشنگ نظاره گر بود.ک هیتو دهنم.مهردادم با  ومدیه اما قلبم داشت مکن یبار نبود اعتراف م نیاول نکهیا با

 .دیچرخ یم انیمنو و ک نینگاهش ب
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 باخت. زشویکه همه چ یشه.اما دلمو باختم.به دختر یوقتا باورم نم ی:خودم هنوزم بعضانیک

 

که بدجور تو دلم جا خوش  یکه خودم شاهد تک تک کاراش بودم.به کس یکه تنها پشتوانش منم.به کس یکس به

 خودم بخوام. نکهیکرد.بدون ا

 

 گفت: ایمیازم گرفت.از استرس عرق کرده بودم.رو به ک نگاهشو

 .میمن و درسا زن و شوهر ایمیک

 عکس العملشو نداشتم. دنیبود.چشمامو بستم.طاقت د یدنیواقعا د ایمیک چهره

 ؟یجد یجد ایباز  کارمان؟سری:کایمیک

گه.االن  یرو بهت م یدون یرو که نم ییزایخونه چ میرفت یدونه.درسا خودش وقت ی.مهردادم میجد ی:نه.جدانیک

 نقشه.بود نایا یبدون که اون خدمتکار نبود.همه  نویا

 اگه مامان بفهمه. یدون ی؟میکرد مشیقا یچ ؟واسهیفهمم.آخه چرا؟چه جور ی:نمایمیک

 مامان با من.:انیک

 

 .ی...واایعنی:آخه....ایمیک

 ازدواج کنه؟ انیدرسا با ک یخواست یو گفت:مگه خودت نم دیخند مهرداد

 گهید زیچ هیکنم.اما االن دارم  کیدوتا رو به هم نزد نیبود که ا نی:من که از خدام بود.اصال قصدم از موندن اایمیک

 ؟یشنوم.درسا چرا به من نگفت یم

 نذاشت: انیجوابشو بدم اما ک خواستم
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به  گهیبار د هیشما. ی.جلونجایخواستم.ا ی.االن فقط ممیگیخونه .همه رو بهت م می:من ازش خواستم.بذار برانیک

 .نیکن یو درک م نیدرد دچار نیعشقم اعتراف کنم.چون شما هم به ا

 

 دختره.درسا. هیوجود اون دو تا هم  لیغرورش بود و کارش.االن دل شیکه تمام زندگ ی.کسیمحسن انی.کمن

 بلند کردم. سرمو

 دوستت دارم. یلیبار چندم.خ یگم.برا یم ایمیمهرداد و ک ی:جلوانیک

 گفت:به به.مبارکه. مهرداد

 ام؟یبود جواب خوب نی.درسا.ادمیشن ینگو مهرداد.به اندازه کاف یچیگفت:ه یجد یلیاخم کرد و خ ایمیک

 ?کار کرده بودم یلحظه.مگه چ هیبند اومد  زبونم

 .یکه داداشمو بدزد یگفت.اومد ی:پس سحر راست مایمیک

 ؟یگ یم یچ یفهم یم چیه ایمی:کانیک

 ایمی:عه.کمهرداد

 فهمم. ی.آره منینگ یزی:گفتم شما چایمیک

 دم. یم حیتوض ایمی:کگفتم

 .ستین حیبه توض یازیداد زد:ن ایمیک

 هویخواست نظرش راجع بهم عوض شه. یزدم .دلم نم یبود.حدس م یکردم.بدجور عصبان یحرکت فقط نگاش م یب

.بدجور تو شوک نیرو زم میبغلم که با هم پرت شد دیپر یسمتم.جور دیدو غیتا بناگوشش وا شد و با ج ششین

 گفت: یکرد و م یبوسم م یه ایمیبودم.ک

 داره. ولیا انمیک قهیم.مبارکه.سلزن داداش یخواست تو بش یدلم م شهیخوشحالم.هم یلیخ یوا
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 وهفت_یوس_صد_پارت#

 

 :زدم سرش داد

 .سکته کردم.ایمیک یا وونهید یلیخ

 :من عادتم سکته دادنه.ایمیک

 .ی.حاال بلند شو خفش کردضی:مرانیک

 شده بود.منم بلند شدم. یخاک کلمیاز روم بلند شد.کل ه ایمیک

 :حاال نوبت منه.مهرداد

 

 یعاشقونه ا یلی.زل زده بودن به هم.صحنه خسادیوا ایمیک یرفت سمت مهرداد.مهرداد اومد رو به رو نگاهمون

 مونم. ی.تا لحظه مرگم هم عاشقت مایمیعاشقتم ک یلیشما اعتراف کنم.خ یخوام جلو یبود.مهرداد گفت:م

 .نطوری:منم همایمیک

 .میشده بودن به هم.انگار نه انگار ما هم هست رهیخ

عشقمون رو  مانیامشب.پ نیجا.هم نیگذشت.هم ری.خداروشکر که بخنینکن شیاحساس یلیخ گهی:خب دانیک

 .میو خاطرات رو مرور کن میایباهم ب دوارمیموقع ام نی.هرسال هممیکرد دیتمد

 .شاهللی:اایمیک

 .ایبود دهیترش ایمی.کظیبار من گفتم:اوه اوه چه غل نیا

 واست. ارمیدر ب یا یخواهر شوهر باز هی؟ی:زبون باز کردایمیک

 اومد کنارم.دستشو انداخت دورم و گفت: انیک

 .ارمیدر م ی.اون وقت منم برادر زن بازاریدر ب یتون یم اگه
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 نکن. تیمنو اذ یایمیان؟کی:عه کمهرداد

 خنده. ریز میزد  میهمزمان به هم نگاه کرد انیک منو

 ن؟یکن یم میرو قا ینه؟از من همه چ نیکن یم ی.واسه من جاسوسشهی:نوبت خنده منم مایمیک

 :خشم پشه.انیک

 .دیخند یهم کل ایمیخود ک یحت

 .میشد.بهتره برگرد رید گهی:دمهرداد

 

نبود که نگران  یکس گهیبود.د انیبود که حاال دستم تو دست ک نی.تفاوتش با موقع اومدن انییپا میبرگشت باهم

 بود. یواقعا دختر ماه ایمیباشم جلوش آبروم بره.ک

اما ادب  ادیاونجا.دوست داشت ب ادیب میبهش گفت یلیبرگرده.خ نشیشاپ تا با ماش یکاف یمهردادو رسوند جلو انیک

 کردنش معلوم بود. ی.از مدل خدافظادیخواست ب یهم دلش م ایمیو منشش اجازه نداد.ک

 

 رد و گفت:نگاش ک نهیاز تو آ انی.کمیگوشه تا برس هیرفت کز کرد  یوقت

 هات غرق شدن؟ یشده؟چرا کشت یچ

 .یچی:هایمیک

 ؟یچی:هانیک

 .گهید یچیه گمی:مایمیک

 :گفتم

 .ارهیحضرت  یاز دور معلومه
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تو  انی.کنیکرد یم ی.چقدرم خوب نقش بازادیصدات در ب دمیبه آقاتون نبا یدیساعته چسب۲۴:تو حرف نزن.ایمیک

 .یشد یم گریباز یرفت یم دیبا

 خواست. یخورد.پس حدسم درست بود.دلش اقا مهردادو م یو اون حرص م میدیخند یم زیر زیر ما

 

 .تا صبح باهات حرف دارم.میقدرحرص نخور.بذار برس نی:اگفتم

 .باشه.گهید می.چه کنی:هایمیک

 :اهلل اکبر.انیک

.ما هم لباسامون رو میکه ما راحت باش نیره بخوابه .چون هم خسته بود هم واسه ا یگفت م انیک میدیرس یوقت

 ییچا ینیس هیبعد با  قهیساز رو هم زدبرق.چنددق ییزودتر اومد و چا ایمیتو سالن.ک میوبرگشت میعوض کرد

 برگشت.

 

 شنوم. ی:خب.مایمیک

 هیشدازتعجب. یچشاش گرد م ییجاها هیکردم.اونم کامل گوش کرد. فیماجرا رو به طور مفصل واسش تعر کل

 .آخرش گفت:کردیم هیهم گر ییاهاج هیخورد. یحرص م ییجاها

 .یعنینه... ی.وایبدبخت یلیخ یبرنخوره.ول بهت

 تونم در برم. یآره..از دست قانون نم_

 وسط؟ نیکارست ا یچ انی.پس کیچ یعنی:ایمیک

 از جرمم کم شه. یلیباعث شدخ انی.کدمیکش یم دحبسینبود معلوم نبود چندسال با انیاگه ک_

 

 یشد ی.اگه نبود تو نمییجورا هی.البته نه.دستش درد نکنه نمیچوبه دار بب یو دارو دستش روباال دیخودم حم یاله_

 .میکرد ینم دایرو پ گهیزن داداشم.بازم هم د
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 اتفاقات اول بابامه.بعد اون. نیا ی.اما باعث بانیگ یراست م_

 ی.خودمونم کمکت میگذروند توی.تو بخش سخت زندگشونیتو زندگ ننیب ینم ری:گذشته ها گذشته.خایمیک

 .یتو زندان بمون ادیذاره تو ز یدوست داره.نم یلیخ انی.کمیکن

 

 .ونشمیواقعا فرشته نجات من بود.تا آخر عمرم مد انیدونم.ک یم_

 شد. انیک بیمثل تو نص یخوشحالم که کس یلیگم.خ یاز ته دلم م نوی:درسا اایمیک_

 ارم.د یاهیچرا؟من که هم خالفکارم.هم گذشته س_

ندونه من خوب  ی.هر کمیشناس یتو روخوب م انیکدوم به خواست خودت نبوده.هم من وهم ک چی:اون اتفاقا هایمیک

 .یدار یدونم چه دل پاک یم

 .ی..واقعا مرسیمرس_

 .آخرشم گفتم:میهم گپ زد گهید کمیکرد. بغلم

 نداره بتونم پاکشون کنم؟ یراه چیه یعنیکار کنم؟ یچ دیهام رو با یخالکوب یدون ینم تو

 :راه که داره.بذار فک کنم.ایمیک

 که فکرکرد گفت: کمی

 .رمیگ یکنم ازش واست وقت م داشیکنه.اگه بتونم پ دپاکشونیبا یدونه چه جور یشناسم که م یرو م یکی من

 بده. رتی.خدا خیمرس یگفتم:وا یخوشحال با

 

و به اتفاقات بام تهران فکر کردم.واقعا  دمی.رو تختم دراز کشمیبخواب میبر میداد تیدو نصفه شب بود که رضا ساعت

 خوب تکرار شن. یلحظه ها نیبودم بازم ا دواریبود.ام ینیریروز ش
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 وهشت_یوس_صد_پارت#

 

که  یی.طبق صحبت هاانیخونه ک ومدیاون م ایرون،یرفتن ب یبا مهرداد م ایهرروز  ایمیهم گذشت.ک گهیروز د سه

 یمهرداد بره اصفهان برا ایبودن  رشیو مهرداد که درگ انی،قرار بود بعد تموم شدن کار آخر کخودشون شده بود نیب

 .و اگه شد سه ماه بعد هم عقد کنن.ادیب ایمیباز مامان ک ای یخواستگار

 

... 

ناراحت بود.بهش  یلیگشت.هم بخاطر مادرش و هم دانشگاه.خ یبر م دیکنارمون بود و با ایمیبود که ک یآخر شب

و  میکنارمونه تا آخر شب دور هم باش ایمیشب آخر که ک نیدو روزه نبود.قرار بود ا یکیدادم.عشق اونا هم  یحق م

 .میخوش بگذرون

 .انیتا ب میتو سالن منتظر نشسته بود ایمیک منو

 

 نکهیرفت.با ا نیهمش از ب زریلهام.و خوشبختانه با  یواسه پاک کردن خالکوب شگاهیآرا میرفت ایمیهم همراه ک روزید

 .اما ارزشش رو داشت.دمیدرد کش کمیبازم  یحس کننده زد ول یب

 گفت: یبا نگران ایمی.کومدنیاز هشت هم گذشت اما ن ساعت

 .ومدنینکردن؟هر شب قبل هفت م رید کمی

 .دهیکارشون تو اداره تو طول کش دیشا یچرا.ول_

 زنه. یمن دلم شور م ی:ولایمیک

 .انیزنم به ک یبذار االن زنگ م_

 زد. یبرداشتم و شمارشو گرفتم.منم دلم شور م مویگوش
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 .ضربان قلبم رفت باالدیچیمهرداد تو گوشم پ یصدا یچند تا بوق طوالن بعد

 :الو سالم.مهرداد

 ?کجاست انی.کیالو سالم خوب_

 پشت فرمونم فعال. دی.ببخشمیایم می.دارنجاستیهم انی:کیبود.هم خسته هم جد یجور هیصداش _

 .نییرو آوردم پا یکرد.گوش قطع

 گفت؟مهرداد بود؟ ی:چایمیک

 آره._

 ؟یزنگ نزد انیخب چرا اون برداشت؟مگه به ک_

 .بعدم قطع کردمیایم میچرا.گفت دار_

 نگرانم. یلیمن خ ی:وااایمیک

 .نترس.انیگفت دارن م گهید_

هم گذشت.اما  گهیربع د هینمک به دلش نزنم. شتریاز اون حالم بدتر بود.اما جلوش خودم رو نگه داشتم که ب من

 نشد. یخبر

 گرفت. یضرب م نیبا پاش رو زم ای دیجو یناخن م ایهم  ایمیرفتم اون طرف.ک یطرف سالن م نیاز ا یه من

 

سمت در  دیدو عیر.مهردود درو باز کرد و سرسمت د میاومد.هردومون هجوم برد انیک نیماش یصدا باالخره

بود و دست  یخون راهنشی.پدمیکش غیناخودآگاه ج دمشیتو اون حالت د یشه.وقت ادهیکمک کرد پ انیشاگرد.به ک

 دیلرز یهم داشت م ایمیگذاشته بود رو دلش.مهردادم صورتش زخم شده بود.ک

 شده؟ ی.داداش چانی:کایمیک
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 ینم هوی دمشید یبود.سرشو بلند کرد.وقت دهیباال.رنگش پر ومدنیدستش دور گردن مهرداد بود وداشتن م انیک

 رفت و همونجا افتادم. یاهیشد .چشام س یدونم چ

 :دمیشن انمیک ی.صدادمیشن یرو م ایمیک یها هیو گر غیج یصدا

 تو. نشی.مهرداد ولم کن برو کمک کن ببردرسااا

 بلندش کن ببر تو. ایمی.کنیزم یخور ی:تو رو ولت کنم ممهرداد

 تونستم چشمامو باز کنم. یاما نم دمیشن یرو م صداها

 

 ریز نویریطعم ش هیبعد  قهیخودمو سبک کردم.منو برد داخل.چند د کمیداشت بلندم کنه.منم به زور  یسع ایمیک

تار بود.بعد کم کم  دمیمامو باز کنم.اولش دشد تو صورتم.کم کم تونستم چش دهیزبونم حس کردم.بعدم آب پاش

نگران رو مبل نشسته و  یبا چهره ا انیک دمیکرد.سرمو چرخوندم.د یم هیکنارم بود و داشت گر ایمیخوب شدم.ک

 گرفت و گفتم: میره. گر یهمونجور داره ازش خون م

 ره. یداره ازش خون م نیزخمشو ببند نی؟بریشد یچ انیک

 زخمشو ببنده. ارهیب لویباش مهرداد رفته وسا ؟ارومی:تو خوبایمیک

 رفت. یم جی.سرم بدجور گانیک شیجلومو گرفت.مقاومت کردم و رفتم پ ایمیخواستم بلند شم اما ک هیگر با

 .نینفس نفس زنون گفت:خوبم درسا.تو برو بش انیک

 زدم:ساکت شو.... داد

 ده بود.قلبم درد گرفتخور ریباز کردم.صورتش از شدت درد جمع شد.شکمش ت راهنشویپ

 .مارستانیب میبر دی.بایخورد ریتو ت انیگفتم:ک هیگر با

 .ادی:زنگ زدم دکترم بانیک

 واسش. اریآب قند ب ایمی:کگفتم
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 کشه. یداره درد م یلیشد.چشماشو بسته بود.معلوم بود خ یمحکم گرفتم.منم دستم خون دستشو

 مگه؟ نیکارو کرد؟کجا بود نیا ی.کنمینب ینجوریتو رو ا رمیبم یاله_

 

 سخت بود حرف بزنه.گفتم: واسش

 پرسم. ینگو.از مهرداد م یچیتو ه نه

 کرد. یم هیهم هنوز گر ایمیگرفتم و آروم چند قلوپ بهش دادم.ک ایمیاومدن.آب قندو از ک ایمیو ک مهرداد

 خدا. ی.اانویبود مهرداد؟نگا کن ک ی:کار کایمیک

 .ادی:درسا بلند شو من زخمشو ببندم تادکتر بمهرداد

 جلوش بلند شدم. از

 کرد گفت: یآماده م لویمن و همونجور که تند تند وسا ینشست جا مهرداد

مرده رو  هی هویکه  نیسمت ماش میرفت یم میپارک بود.داشت رونیب انیک نی.ماشرونیب میومدیم میستاد داشت از

.به خودم اومدم و پرتش کردم کنار اما بازم تونست بزنه.خداروشکر انیاز پشت سرمون نشونه گرفته سمت ک دمید

سمت خونه تا  میو اومد نیتو ماش نشوندم عیسر انویستاد افتادن دنبالش.منم ک ینخورد.بچه ها یحساس یجا

با دارو دستش در  عینفرم نبودن.طرف سر هیاز سرگردا زنگ زد گفت فرار کرد. یکیازش خون نره.بعد  نیاز ا شتریب

 رفت.

 بود؟ یک نیدی:نفهمگفتم

 :نه.سرشو بسته بود.مهرداد

 

 ونه_یوس_صد_پارت#
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 ن؟یستیمشکوک ن ی:به کسایمیک

 اداره. میتا فردا بر میصبر کن دیبا ی:چرا.ولمهرداد

.همه سالم انیک شیساله.اومد پ۴۰مرد خوش پوش حدودا  هیبود. انیدرو باز کرد.دکتر ک دیدو عیاسریمیزدن.ک فونویا

 حال بود.دکتر نشست جلوش و گفت: یب یلیخ انیجوابمون رو داد.ک ییاونم با خوش رو میکرد

 مرد؟؟ یچطور

 :سالم دکتر.انیک

 .ادیقدر زود از پا در ب نیشناختم ا یکه من م یانیحال.سابقه نداشت ک یب چه

 .:خوبم دکتر.درد دارم فقطانیک

 از رنگ و روت معلومه._

 به مهرداد گفت: رو

 .نیزحمت صداش کن ی.بنهی.همکارمم تو ماشامیتو اتاق.رو تخت دراز بکشه منم االن م نشیببر

خودمو گرفتم تا  یجلو یلیتو اتاقش.خ مشی.منم رفتم کمکش و باهم بردانیچشم گفت و رفت سمت ک هی مهرداد

در آورد و خوابوندش رو  انویک راهنیکت و پ عیرفت همکار دکترو صدا کرد.مهرداد سر ایمی.کهیگر ریباز نزنم ز

 تخت.دکتر با همراهش اومد داخل و گفت:

 باشن. رونیب خانوما

 م؟یشه بمون ی:نمایمیک

 شه. ینم شیزیچ ایراحت نیشناسم به ا یکه من م یپسر نی.انیخجالت بکش ای:بادکتر

 .میو درو بست رونیب می.ما رفتدیخودشم خند انیک
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تونست  یم یکار ک یعنیگشت. یرفت و برم یکنان طول و عرض اتاقو م نیف نیف ایمینشستم رو مبل.اما ک رفتم

 باشه؟

 دیبچه ها بع هیبق اسینبود اما از حسام ال دیکار حم دیبود.حاال شا ادی.احتمالش زدیشد سمت حم دهیکش فکرم

 بود. دیکار وح دمیشتن.شادا ادیدشمن ز انینبود.البته مهرداد و ک

آب  هیبود.اما همونجا قسم خوردم اگه کار اونا باشه نذارم  ادیها ز نهی.چون گزدمینرس یا جهیفکر کردم به نت یهرچ

 بره. نییکدوم پا چیه یخوش از گلو

که  ییزایچ نیزدم اونم به هم ی.حدس ممی.هر دو تو حال خودمون بودمیکلمه هم باهم حرف نزد هی ایمیمن نه ک نه

 فکر منو مشغول کرده فکرکنه.

 

 .مهرداد گفت:دمی.مثل برق از جام پررونیساعت بعد در اتاق باز شد و مهرداد و دکتر با لب خندون اومدن ب هی

 .نیگذشت.نگران نباش ریرو شکر به خ خدا

 شکرت. ای:خداایمیک

 جا خورده بود.... ته دل خدا رو شکر کردم.واقعا خدا بهش رحم کرد.اگه چند سانت جا به از

 تونستم بهش فکر کنم.دکتر رو به هممون گفت: ینم یحت

 زیهفته چ هی.تا میخون ازش رفته .االن بهش خون وصل کرد کمیکنه. اطیاحت دینخورده بود اما با یحساس یجا ریت

خدا بهتر از قبل  دی.به امنیخون ساز بد یو غذاها نی.بهش برسارهیفشار ب دیبلند کنه و به خودش نبا دینبا نیسنگ

 شه. یسرپا م

 بخوابه و استراحت بده؟ دی:دکتر چند روز بامهرداد

 کنه. یتونه بلند شه فوتبال باز یاالن م نیبا خنده گفت:هم دکتر

 .ستین ی.کله شقه.باز خوبه که مشکلنشیشناس ی:خب خداروشکر.خودتون که ممهرداد

 برم. گهیشناسمش.من د یبله.م_
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 .میدور هم بخور یزیچ هی نیحاال خسته هم شد نی.بمونمیواقعا ازتون ممنون نیدیمهرداد:زحمت کش_

 دارم.خدا نگه دار. ضیبرم مر دینه با_

 کرد. شونیدر همراه ی.مهرداد تا جلومیکرد یخدافظ ازشون

 

 بود .ساعدشو گذاشته بود رو سرش و چشماشو بسته بود. یچیتو اتاقش.شکمش باند پ میرفت ایمیک منو

 نشه. تیاذ میبر ایآروم گفت:خوابه.ب ایمیک

 .امی:باشه.تو برو منم االن مگفتم

 .ای:باشه .زود بایمیک

نگاهش دلم قنج  دنیکنارش.سرشو چرخوند و چشماشو باز کرد.با د ی.اروم رفتم نشستم رو صندلرونیرفت ب ایمیک

 رفت.

 زد و گفت: یجون یلبخند ب انیک

 .یخانوم غش سالم

 ا.دونم چر یکردم.نم بغض

 ؟یسالم.خوب_

 صدات بلرزه.من خوب خوبم.نگران نباش. نمی:نبانیک

 .یلیتر ریبره ز شیباعث و بان یاله_

 که بذارم قسر در بره. ستمین ی:آدمانیک

 بود؟ یکار ک یدون ینم_

 شبتونم خراب شد. دی.ببخشدمشینه.اصال ند_
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 نکن بدون مراعات حالت جفت پا بپرم رو شکمت یکار انیک_

 

 .میکن یروشن م شیآت اطیتو ح میر یم گهید کمی:اوه اوه.باشه پوزش.بذار انیک

 منم گذاشتم._

 درسا جان خوبم به خدا._

 .یاستراحت کن دیدونم با یمن نم_

 شم. ی.جنب و جوش داشته باشم زودتر خوب مستی:رابطم با خواب و استراحت خوب نانیک

 .یبیعج یلیخ_

 دونم. یم_

 بشه من.... تیزیروز چ هیه .اگانیدوست دارم ک یلیخ_

 مانع ادامه حرفم شد.. بغض

 هیبخاطر من گر نمیهم نب گهیبکش.د قی:به قول دکتر من هفت تا جون دارم.نترس.حاال هم چندتا نفس عمانیک

 ..یکن

 چشم._

 بال. یچشمت ب_

 .دمیرو بوس شیشونیشدم و پ خم

 .دیچسب یلی.خی:آخانیک

 :پرو.دمیخند
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 می.بلند شد و با هم رفتمیتو اتاق نگهش دار مینتونست میباهاش حرف زدن.هرکار کرد کمیو مهردادم اومدن و  ایمیک

 اطیتو ح

 و مهرداد نشستن رو تخت.گفتم: انی.کاوردیخودش نم یبود درد داره اما به رو معلوم

 .میکن یدرست م شیما آت نینیبش شما

 کارس؟ ی:پس مهرداد چانیک

 ده؟ی:زورت به شوهر من رسایمیک

 نگاه کرد.گ ایمیبا لذت به ک مهرداد

 آبم روش.بذار اول شوهرت بشه بعد. هیرو قورت داده  ای:دختره حانیک

 .ایمیک یدار یی:فدامهرداد

 .ی:نوکرم حاجایمیک

 انیرو تخت کنارشون.مهرداد و ک می.خودمونم نشستمیدرست کرد شیو آت میچوب جمع کرد کمیوخنده  یشوخ با

که  یدارن درباره همون اتفاق دمی.فقط فهمدیرس یباهم حرف زدن.اما صداشون درست نم یتا ما کارمون تموم شه کل

 زدن یافتاد حرف م

 

 وچهل_صد_پارت#

 

 مهرداد گفت: مینشست یوقت

 .نینباش خسته

 .نی:سالمت باشگفتم

 بود؟ ی.برنامتون واسه امشب چفتادهین یاتفاق چیه نی:خب.فکر کنانیک



 بارکد

451 
 

 .مینداشت ی:برنامه خاصایمیک

 

 .نی:خب نظر بدانیک

 :مشاعره چطوره؟مهرداد

 فلجم.آهنگو هستم. اتینه من تو شعر و ادب ی:واایمیک

 :آهنگ؟انیک

 .میشعر آهنگ بخون ی.به جاگهیآره د_

 :منم موافقم.گفتم

 کنم. ی.خودم شروع ممی:باشه.برانیک

 فکر کرد و گفت: کمی انیک

 داره. هـ بده مهرداد. ویجز تو کس ای.مگه دلم تو دن چارهیدارم .من ب دوست

 بده درسا. ـی. یدی.بگو حال منو فهمیدیشه نرو نشن یگفتم.اگه م ی:هرچمهرداد

 .(دیچرخ یم میکه نشسته بود یبی)به ترت

 .ومدینم ادمی یچیه

 شه. ی:بدو وقتت داره تموم مایمیک

 باشه هولم نکن._

 .لب بهم رسوند رینگاه کردم.ز انویک

 نه. هـ ستین ادشیاالن اونقدر خوشحاله که اصال نگاهمو  یکی_

 مـ بده انیدلم. ک قرارهیتو داره دلم.ب ی:هواایمیک
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 .میپاشه زندگ ی.چشم برندار ازم.ممی.راحت شه زندگیشه نگام کن ی:مانیک

 .باتموم احساس.میخوند یو م میکرد یبه عشقمون نگاه م هرکدوممون

 ببرم.با تو هر لحظه به لحظه خوبمو عاشق ترم. ادیتونم تو رو از یخوام نه م ی:من نه ممهرداد

 من بود. نوبت

 ی. هـ بدالهیخ هیواسه من فقط  ییو تاره.روشنا اهیدم.من .شبام س یکه هرشب بغضمو قورت م میمن .خودم اون_

 یمیک

 .ادینم ادمیبابا هـ  ی:اایمیک

 ره ها.بجنب. ی:وقتت داره مگفتم

 .گفتم:ومدینم ادمی یزیچ چکسیبود اما ه یبیدنبال امداد غ یه ایمیک

 .یتموم شد.باخت وقتت

 .ستی:اه.اصال مهم نایمیک

 دم. ی:منم به نشونه اعتراض انصراف ممهرداد

 .مید ی.ادامه ماریدر ن یباز لیزن ذل نی:بشانیک

 ?میهـ بگ دازی:االن بامهرداد

 .مهرداد مـمیکه چه حال ی.نپرسیریاز ما نگ ی.سراغینگ ی:نه م.تونانیک

 هم نداشت. تـ هیکه سا می:من اونمهرداد

 ـی. یتو چه جور ی.اروم باشم .بیصبور ی.تا کیدور یتا ک_

 .)به من اشاره کرد(ییهمه تنها نیا نی.بییجا هی یروز هی:انیک

 .نییخجالت سرمو انداختم پا با
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 نگفتم یزیشدنتو نگه دار واسه روز مبادا.چ دیان.سرخ و سف ی:همه خودایمیک

 ـی. یخند یم ایدن نیا ی.با من به دردایبند یکه.چشماتو م ی:دوست دارم.وقتمهرداد

 ـی انی. کیکن یزندگ المیبا خ یرم.بمون یم یجور هیاومد: ادمیبه مغزم فشار آوردم تا  یکل

 و گفت: ومدین ادشی یزیفکر کرد چ یهرچ انیک

 .ادینم ادمی

 باخت جانانه باش هیباخت.درسا منتظر  انمی.کولی:امهرداد

 هه.باشه._

 اهلل. ایعذرا خانوم  کمیسالم عل کمیسالم عل کمی:سالم علمهرداد

 غش کردن از خنده. همه

 :هـ بده.مهرداد

 یترسون یمنو م ی.هیپرون یهوش از سرم م_

 ـی

 .ـی.ــیرو چندتا حرفا. میزد ی:قفلمهرداد

 .یکن باخت اد؟قبولینم ادتی:گفتم

 باشه همه قوالت فقط حرفه. ادتیره اون آخر هفته. ینم ادمی:مهرداد

 ؟ید یآهنگ ها هم گوش م نی:مهرداد تواز اایمیک

 .درسا هـ.تهی:مال دوران جاهلمهرداد

 خواست ببازم.شروع کردن به شمردن. ی.دلمم نمومدینم ادمی یزیچ گهید واقعا

  ی.تماام.باختکی.پنج.چهار.سه.دو.شی:ده .نه.هشت.هفت.شمهرداد
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 .دینرس یا جهیکرداما به نت یداشت فکر م انمیک

 .ایمی:بزن قدش کمهرداد

 خوشحاله. نقدریبرده که ا یقدر فیبه چه حر دیخودش فهم نیبب انی:باشه حاال.کگفتم

 .یبرنده ا شهی:آره بابا.ولشون کن.تو همانیک

 ....یدار ییفدا_

درست کرده بود.خوشمزه شده  یقورمه سبز ایمی.شامم کمیدیو خند میساعت سه نصفه شب با هم گفت تا

بود هم بد.خوب ،چون  ی.هم شب خوبمیخورد ادیبه به و چه چه کرد که اشتهامون وا شد و ز نقدریبود.مهردادم ا

 تکرار نشه.............. گهیودم دب دواریدور شد،بد هم بخاطر اون اتفاق شوم.ام انیبهمون خوش گذشت و خطر از ک

 

 کیو_وچهل_صد_پارت#

 

 چشمامو باز کردم. ایمیک یصدا با

 ؟یپاش یخوا یرما نم ی:درسا جونم؟دارم مایمیک

 خواب بودم.نشستم رو تخت و گفتم:کجا؟ساعت چنده مگه؟ جیگ

 .۱۱:ساعت ایمیک

 ؟ینکرد دارمی.چرا زودتر بدمیچقدر خواب یوا_

 ایهم نکنم.برو دست و روتو بشور ب ینتونستم خداحافظ گهیفرودگاه.د میر یم میکنم.ما دار دارتیب ومدیدلم ن_

 منتظرتم. نییپا

 گرفت.دوست داشتم بمونه.گفتم: دلم

 .یموند یکاش م یا
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 .نییاپای.بزو بشتمیر خیباز ب یبه هم بزن ام؟چشمینم گهیرم د یم ی:فکر کردایمیک

 باشه اومدم._

 گفت: یم ایمیداشت به ک انی.کنییکه رفت منم دست و صورتمو شستم.لباسامم عوض کردم و رفتم پا ایمیک

 ؟یکه جا نذاشت یزیچ

 :نه.ایمیک

 متوجه حضورم شد. انیک

 :سالم خانوم خرس.ساعت خواب؟انیک

 خسته بودم. یلیخ دیسالم.ببخش_

 ی:نماز صبحم که خواب موندانیک

 خونم قضاشو. یاره م_

 منتظرم. نیمن تو ماش ایمی.کشهیم رشید ایمی.کمیبر دیبا گهی:ما دانیک

 :باشه برو.ایمیک

 ان؟یک امیشه منم ب ی:نمگفتم

 من برگشتم. یبخور یصبحونه ا هی.تا هیاومدنت الک نکهیشه هم ا یم رشید ایمی:هم کانیک

 باشه.زخمت بهتره؟_

 :آره خوبم.من رفتم.خدافظانیک

 .میکه رفت هموبغل کرد انیک

 دوست دارم درسا. یلی:خایمیک

 .یموفق باش دوارمی.امزمیعز نطوریهم منم
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 .نطوریهم هم تو

 .میهم جدا شد از

 .ای:مواظب داداشم باشایمیک

 چشم._

 .ادیدر م انیک ی.االن صدا گهیبال.برم د یچشمت ب_

 و گفتم: دمیصداش زد.خند انیموقع ک همون

 حتما بهم زنگ بزن. یدی.رسیبرس یبه سالمت شاهللیبرو.ا باشه

 .نیباشه.خداحافظ.مواظب خودتون باش-

 .نطوریتو هم هم_

 پشتشون و برگشتم داخل. ختمیرفت ابو ر یکاسه آب برداشتم وتا دم در باهاشون رفتم.وقت هی

اف اف اومد.تعجب  یکه صدا اوردمیاز عزا در م یدل هیآماده بود.داشتم  زیتو آشپزخونه.صبحونه رو م رفتم

 .برداشتم و گفتم:هیشناختم ک یمرد بود.نم هیکه تازه رفتن.بلند شدم و رفتم سمت اف اف. ایمیو ک انیکردم.ک

 ه؟یک_

 ؟یمحسن یسالم.منزل آقا_

 بله.شما؟_

 بسته دارن. هی_

 ؟یبسته چ_

 .نیریبگ لیتحو نیایشه ب یدونم.اگه م یمن نم_

 .امیاالن م نیباشه چند لحظه صبر کن_
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 نیا یکس نبود.هرچ چیدر.ه یانداختم و رفتم جلو ی.شالمم سرسردمیتو برداشتم و پوشمان هی یسر چوب لباس از

 نکردم.بلن گفتم:آقا؟ دایرو پ یکس دمیطرف و اون طرف د

 زد. یهم پر نم پرنده

 مردم آزار._

دست  یدهنم.هرچ یدستمال نم گرفت جلو هیاز پشت گرفتتم.تا اومدم داد بزنم  یکیهویرفتم داخل که  یم داشتم

 ........................دمینفهم یچیه گهیخوابم گرفت ود یلیدفعه خ هیدونم چرا  یبود.نم دهیفا یو پا زدم ب

 

 ودو_وچهل_صد_پارت#

 

فکر کردم تا  کمیبه جونم افتاد. ینبود.استرس بد کمینور کوچ هی یبود.حت کیچشمامو باز کردم.همه جا تار آروم

کردم.نور  دایکردم انقدر گشتم تا چراغو پ دایکه پ وارویشدم.کورکورانه رفتم جلو.دشد.از جام بلند  یاومد چ ادمی

تخت کهنه و  هیبود. فیو کث یمیقد یلیحداقل امکانات.خ ااتاق بودم ب هیپلک زدم تا درست شد.تو  کمیچشمامو زد.

باز نشد.محکم  دمیکش رشویدستگ ی.کفشم موکت بود.رفتم پشت در.هرچزیم هیکمد و  هیگوشه اتاق بود.با  یفلز

 به در و داد زدم: دمیپشت سر هم کوب

 نجا؟یمنو آورده ا ی.کنی..درو باز کنیآها

 لگد زدم به در و همونجا نشستم. هیبود. دهیفا یدادکردم ب یداد و ب یهرچ

 

 یلیخ دنشیکه د یتو قفل از پشت در بلند شدم.در باز شد و کس دیچرخش کل یدونم چقدر گذشت که با صدا ینم

 شد. انیهم دور ازانتظارم نبود جلوم نما

 به به .سالم.آرام خانوم.-

دونستم اون  یشدم.نم یجور هی دنشیشده بود.با د دیهاش سف قهیبغل شق یموها کمینکرده بود.فقط  یفرق ادیز

 گفتم: یجد یلیبود.خ یحسم بهش چ قایلحظه دق
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 نجا؟یا نیمنو آورد یچ واسه

 کته؟یعوض سالم عل_

 

 ام؟ یمن ک ادیم ادتی اصال

 کرد یلحظه هم رهام نم هی انیک فکر

 .بذار برم.اسیال_

 در خدمت. می.هستیاومد ؟کجا؟تازهیبر_

 ن؟یخوا یاز جونم م یچ

 .. یراحت نی!به هماس؟یال ؟منمیگیم یچ آرام

 من درسام.نه آرام._

 نه؟ دهیداده.قاپتم دزد تیمغز یکه شسشتو نمیب یزد و با حرص گفت:به به.م پوزخند

 

 .اسیال_

 مرد. شیخوا ینم یکه گفت یمرد.همون شب اسی؟الیچ اسی؟الیزد:چ داد

 

 گرفت که داد نزنه.رفتم عقب یخودشو م یجلو.داشت جلو اومد

 ؟یدیمنو ند ؟چرایکارو با من کرد نیچرا ا_

 .یدونست یبه تو نداده بودم.خودت خوب م یتعهد چی.من هاسیال_

 .یختیرو به هم ر ی.اما تو همه چمیباش نویدوم یل دونه ها.قرار بود مثمیگروه بود هیما _
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حروم خور؟کوفتش  یاون عوض ایمفت خور؟من  دیاون حم ایجوش آوردم.هولش دادم و داد زدم:من ؟من  گهید_

 .خودش منو ساخت.تف تو ذاتش.دیسال واسم زحمت کش هیگرفت.انگار نه انگار  یبشه هرچ

 مردم.زندم ینی.ببیبارم سراغمو نگرفت هی ی.حتیگفت یخودت بود.همون شب که اومدم بهم م ریتقص_

 یکنم ازشون بکش یم شنهادیکنم ازت بذار برم.به تو هم پ یخواد برگردم.خواهش م یدلم نم گهیمن د اسیال_

 .رونیب

 .دیهاتم پر یحدس زدم.خالکوب_

 گفت: لکسیفشار داد نفسم گرفت.ر رنقدیاز کنارش رد شم .سفت بازومو گرفت.ا خواستم

 دهیی.مخصوصا اون جناب سرگردو.مادر نزانمیذره ذره آب شدنتون رو بب خوادیتموم شد.االن فقط دلم م یچ همه

 بماله. رهیکه بخواد سر منو ش یکس

 

 گفتم: هیکنا با

 که سر کارت گذاشت. ی.همون دختردهییزا چرا

 چرخوند و خوابوند تو گوشم و گفت:خفه شوـ منو

گوشه لبم پاره شده.شالمم افتاد و موهام تو  دمید دمیخون روحس کردم.دست کش ی.طعم شورنیشدم رو زم پرت

 صورتم پخش شد.

 

 .داد زدم:دمیلرز یم تیعصبان از

 خوره. ی.حالم ازت بهم میکن بذار برم عوض ولم

 .دمیکش غی.از درد جدیکش از پشت موهامو گرفت تو دستش و اومد

 ؟یاون پسره ا ه؟نگرانی:چاسیال
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 اون پسره اسم داره._

 دوباره. ادیکه صدام در ن دمی.لبمو گزدشونیتر کش محکم

 نبود. شتریبا صورتم چند سانت ب فاصلش

ذارم دستش بهت برسه.موهامو ول کرد و رفت .درو  ینم رممی.بمیدیاون پسره رو هم د یدی.پشت گوشتو دنیبب_

 و قفلش کرد. دیهم محکم کوب

 

 در زدم و گفتم: یو هجوم بردم سمت در.ه بلندشدم

 .یگم باز کن لعنت یمونم.م ینم نجایدرو.من عمرا ا نیکن ا باز

 گرفت.رفتم گوشه اتاق کز کردم. میبود.گر دهیفا یدر زدم ب یهرچ

 

 .رمیآرامش بگ کمی.بعد مدتها میخواست.تازه قرار بود با هم تنها ش یم انویبد بود.دلم ک حالم

 نمشیذاشتن بب ینم یجد یجد ؟اگهیچ اوردنیسرش م ییبودم.اگه بال انیکردم.نگران ک هیرو گر یساعت هی

شب تا  هی.اونقدر سفت بود که اگه دمیحال شدم.رو تخت درازکش یکردم که ب هیگر نقدری.ااوردمیدووم نم گهی؟دیچ

 یساعت گوشه اتاق بود که نم هیبودم. ه.ضعف کردرونیزد ب یسه  و چهار کمرم م یمهره ها دمیخواب یصبح روش م

 داد. ینه.هشت شب رو نشون م ایدونستم درسته 

 

 وسه_وچهل_صد_پارت#

 

شدم از  بلند شدم.خوشحال عیسر دنشیباز شدن در اومد.حسام بود.با د یکه گذشت صدا کمیدردگرفته بودم. دل

 .با التماس گفتم:دنشید

 .نجایکنم ا یدم.بذار من برم.بخدا دق م یقسمت م یپرست یکه م ییتو رو به همون خدا حسام



 بارکد

461 
 

 

 کرد.گفتم: یبا اخم نگاهم م فقط

 نجا؟یا نیمنو آورد یچ ؟واسهی.چرا ساکتگهیبگو د یزیچ هی

 اشکم در اومد. بازم

 به توئه. دمیحسام.تو رو خدا.االن فقط ام_

 نکن. هی:گرحسام

 باشه.کمکم کن برم._

 .ادیاز دستم بر نم ی:کارحسام

 :دمیکش غیج

 کنم. یمثل اونا.من خرو بگو دارم به تو التماس م یهست یکی.تو هم نیگی.همتون دروغ میگیدروغ م_

 همه مدت رو دست خورده. نیشه ا یخون جلو چشاشو گرفته.باورش نم دی.حمگمی:راست محسام

 اونو بدم؟ تیتاوان خر دیداره؟مگه من با یخب به من چه ربط_

 .میو فلنگو بست دمیزود فهم میتو گاراژ.شانس اورد ختنیر سایپل شیتوئه.چند وقت پ ریکنه تص یفکر م_

 من؟؟ ریتقص_

 شناسش. یهمه ساله م نیکه ا اسیال یبه همه مشکوکه.حت_

 ن؟یینجایهمتون االن ا_

 نپرس. یزیچ_

 لوتون بدم؟ نیترس یهه.م_

 نگه. یچیمکث کرد.معلوم بود بهش گفتن ه کمی
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 افتاده. ریگ ایمرده  ای.ستین یخبر نمیبچهاتو شهر پخشن.از رام_

 ن؟یفرار کن نیخوا یم یتا ک_

 واسم تموم شد. یباند شدم همه چ نیوارد ا ی.از وقتسیواسم مهم ن یچیه گهید_

 .یحسام تو هنوزم فرصت دار یول_

 .یر یبخور نم ارمیم زیچ هیاالن  نیند گفت:تو به فکر خودت باش.بشحسام با پوزخ_

 

 یم یفکر هی دیداشت.درو بست و رفت.با حرص نشستم رو تخت.با دی.خواست درو باز بذاره.اما تردرونیب رفت

 از حسام حرف بکشم.البته فکر نکنم اونم نم پس بده. کمیگرفتم  میپنجره هم نداشت.تصم هی یکردم.اتاقش حت

 رو گذاشت کنارم رو تخت.خواست بره گفتم: ینیباهاش بود.س ینیس هیبرگشت. قهیدق۱۰بعد

 ؟یبمون کمی شهیم_

 :کار دارم.بگوحسام

 .مییام...االن کجا_

 ؟یکار دار ی.تو چییجا هی_

 ?نیبدونم منو کجا آورد دینبا_

 نه._

 به سنگ خورد.گفتم: رمیت

 .نجاستیا دمیحم

 ت تا االن.سراغ ومدهین یآره.شانس آورد_
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 نگفتم. یزیچ

 ن؟ی:همحسام

 حسام. یعوض شد یلی.خید یبگم جواب نم یاالن هرچ_

 یظرفشو م امیشد.غذاتو بخور م ینم ینجوریا یومدیآرام.اگه همون روز که اومدم دنبالت باهام م یخودت خواست_

 برم.

 بست و رفت. درو

 

آب.هم گرسنم  وانیل هیو  مهیخورش ق کمی.با ستیذره برنج بود که معلوم بود تازه ن هیبه ظرف غذا انداختم. ینگاه

آب.حالت تهوع داشتم و هر لحظه ممکن  کمیرفت.به زور دو سه تا قاشق خوردم.با  ینم نییاز گلوم پا یزیبود هم چ

 یسوخت.سرمم داشت م ی.گوشه لبم مدمیدراز کش تختو رو  نییرو گذاشتم پا ینیبود معدم همه رو پس بزنه.س

 نگرانم شده. یلیحتما تا االن خ چارهیکرد؟ب یکار م یاالن کجا بود؟چ یعنیکرده بود. انویک ی.دلم هوادیترک

 

 که در کنارش واسم افتاد بودم که کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد......... یو اتفاقات انیفکر ک تو

 

 وچهار_وچهل_صد_پارت#

 

بود.باالخره از خواب دل  مینیچشمامو باز کنم.بوش کال تو ب ومدیزورم م ی.ولادیم گاریس یکردم بو احساس

 دینشستم سر جام.حم خیکشه.س یم گاریکنارم نشسته و داره س یرو صندل دیحم  دمیکندم.چشمامو که باز کردم د

 و گفت: دیخند

 .دیحم ؟منمیگرخ یم چرا

 اومده بود. شناختم.از همشون بدم یکدومشون رو نم چیه گهید واقعا
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 برداشته بود. گاریاتاقو دود س کل

 نگاه کردم.رد نگاهمو گرفت و گفت: گارشیس به

 خاموشش کنم؟ یخوا یکنه؟م یم تیاذ بوش

گرفت.دستام مشت شد اما دم  شیآت گرمیخاموش کرد.ج گارویس میشونیپ ینگاهش کردم.خم شد سمتم و رو فقط

 نزدم.

 خاموشش کردم؟ یدی:ددیحم

 غرورم بشکنه. دیحم یذاشتم جلو یسوخت.اشک تو چشمام حلقه زد.اما عمرا اگه م یبدجور م میشونیپ

 ؟یالل شد ؟نکنهیگ ینم یزی:چرا چدیحم

 بازم سکوت بود. جوابم

 .راسته؟یبهت ساخته.آدم شد یلیاز ما خ یدور دمی:شندیحم

 نگفتم.بلند شد.شروع کرد به قدم زدن. یزیچ بازم

 .دمیساعت تمام خند میبچه ها بهم گفتن ن ی.وقتدمیهم شن گهید زیچ هیتازه _

 سمتم و با پوزخند گفت: دی.چرخسادیوا

 .آرام و عشق؟یعاشق شد دمیشن

 قدم زد و گفت: گهید کمیدوخت به جلوش و نگاهشو

 .دهیازش بع یکه من ساختم ،عشق و عاشق یشه.اون دختر یاز زبون خودت نشنوم باورم نم تا

 زبون باز کردم: باالخره

 دختر مرد. اون

 که جناب سرگرد دلشو برد.نه؟ یمرد؟حتما از وقت یشدم.عه ک یم دیداشتم ناام گهی.دیکه الل نشد نمیب یبه به.م_
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 بلند شدم و گفتم: یرو کنار گذاشتم و با گستاخ ترس

 مفت خورش اونو فروخت. سیکه رئ ی.از همون شبنه

هنوز  اسیال یلیس ی.خون دوباره از لبم راه افتاد.جادیکه گوشم سوت کش یسمتم و محکم زد در گوشم.جور اومد

 کبود بودـ

.با هر حرف اضافه یبر رونیب نجایکه سالم از ا یدعاکن ینیبش دیاز دستت شکارم.االن فقط با ی:به اندازه کافدیحم

 .از من گفتن بود.یکن یروز از عمر خودت کم م هی

 چرخوندم و با نفرت زل زدم بهش.گفتم: سرمو

 .دیحم یپست یلیخ

 .یمنو بچش ی.مونده تا طعم پستیدیفهم رید کمی:دیحم

 وقت. چیبخشمت.ه ینم_

 کنم ازم بگذر. ینه .خواهش م یو گفت:وا دیخند بلند

 زد: داد

 اسیال

 به من نگاه کنه گفت: نکهیاومد داخل.بدون ا اسیبعد ال کمی

 .دیحم بله

 االن شروع شد. نیاز هم ی.بازاریرو بردار ب ی:گوشدیحم

 .وونایح نیمن مهم نبودم.فقط اون سالم بمونه از دست ا گهیبود.د انیترسم بخاطر ک تمام

 گفت: دی.حمدیبرگشت.داد دست حم یمعمول یدکمه ا یگوش هیبا  اسیال

 توئه. نوبت
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تاشوگذاشت دو طرف صورتم .فاصلش باهام .دو تا دسواریبه د دمیرفتم چسب نقدریاومد سمتم.رفتم عقب.ا اسیال

 کم بود.زل زد تو چشمام و گفت: یلیخ

 .فی.اما حیخواست مال من ش یدلم م یلیخ

زدم  یپسش م یکردم.هرچ یشد.احساس گناه م یو با خشونت.حالم داشت بد م انهیگذاشت رولبم.وحش لبشو

قطره اشک از گوشه چشمم سر خورد.با تمام توانم هولش  هیچسبوند.لبمو گاز گرفت. یخودش رو بهم م شتریب

 رو لبم و از ته دل داد زدم: دمیدادم.چند قدم رفت عقب.محکم دست کش

 .اسیخوره ال یحروم زاده.حالم ازت بهم م کثافت

 گفت: دیمهمون چشماش شد .حم غم

 .رشیزدم.بگ زنگ

 :دمیدوباره اومد سمتم.موهامو از پشت گرفت تو دستش.غر اسیال

 .یکن عوض ولم

 تکونم داد: محکم

 شوـ خفه

 

 وپنج_وچهل_صد_پارت#

 

زد.بعد سه تا بوق صداش تو اتاق  یوتواتاق قدم م کریروگذاشته بودرو اسپ یگوش دیداشتم اما دم نزدم.حم درد

 رفت.صداش خش داشت. ادمیهم که داشتم  یدرد یبودم چقدردلم واسش تنگ شده.حت دهی.انگار تازه فهمدیچیپ

 :الو.انیک

 .رهیاشاره کرد دهنمو بگ اسیروبه روم وشروع به صحبت کرد.به ال سادیوا مدیح



 بارکد

467 
 

 :به به.سالم جناب سرگرد.پارسال دوست امسال آشنا.دیحم

 رو از خودش دور کنه. یگوش کمی دیدادش باعث شد حم یصدا

 کشمت. یخودم م یعل ی.به والدی.دعا کن دستم بهت نرسه حمی:آشغال عوضانیک

 .مای.نداشتیآ ی:آدیحم

 داشت خودشوکنترل کنه. ی.سعدیکش یتند نفس م تند

 :درسا اونجاست؟انیک

 رسونه. ی:آره.اتفاقاسالم مدیحم

شدم از ته دل  ریدستشوازرودهنم برداشت و با زانو محکم زد تو شکمم.چون غافلگ اسیال دیموقع بااشاره حم همون

 .دمیکش غیج

 .درسا؟نی.تو روخدا نکننیباز داد زد:نکن انیک

 .ومدی.صدام درد نمدیچیتو کل وجودم پ درد

 :حالش خوبه.نگران نباش.تازه اولشه.مونده تا ذره ذره جون بده.دیحم

 باهاش نداشته باش. یکنم کار یبا عجز گفت:خواهش م انیک

 !د؟یکرد؟؟اونم از حم یبود که داشت خواهش م انیشد.اون ک ینم باورم

از  یکیرفته آرامم  ادتی نکهیمثل ا?یزن یم نتیخالفکارو به س هیسنگ  یشده که دار یخان.چ انی:کدیحم

 ماست؟

 هست.کارو خراب تر نکن. ریپات گ ی.تو به اندازه کافستیحرفا ن نیاالن وقت ا دی:حمانیک

 ؟یترسون یم ی.منو از چنیهم سنگ یلی.خگنهی.جرمم سنیگیم ی:خودت داردیحم

 بود. اسیجون رو زانو نشسته بودم و موهام و دست ال ی.منم بومدینفساش م یلحظه سکوت کرد.فقط صدا چند

 :حالش چطوره؟انیک
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 . ی:عالدیحم

 رو بده بهش. ی:گوشانیک

 .هیثان ی:فقط سدیحم

 .گفتم:ومدیرو گرفت جلوم.بغض داشتم.صدام از ته چاه در م یروتخت و گوش نشست

 .الو

 زد یتوصداش موج م ینگران

 ؟یالو.درسا؟خوب_

 دمیفهم یروم شونیکرد.خوب معن یم دمی.با همون نگاهش داشت تهددیکردم به حم نگاه

 خوبم._

 کم مونده. گهیشه.د یتموم م ایسخت نیزود ا یلیگفتم.خ ینره بهت چ ادتی:اصال نترس خب؟انیک

 .انیدونم.ک یم_

 ان؟یجان ک_

 گفتم: یسخت به

 دارم. دوست

 .زمیعز منم

 صداشو حس کردم. بغض

 .ومدیدر ن گهیاز پشت لگد زد تو کمرم.صدام د اسیموقع ال همون

 ....یبگ یتون ین؟مییکجا یدون ی:نمانیک

 خواست صداشوبشنوم. یبرداشتو خودش باهاش حرف زد.دلم م کریاز رواسپ عیروسر یگوش



 بارکد

469 
 

 بهتون لطف کردم. یلیاالنم خ نی.نشد.تاهمگهی:نه ددیحم

_... 

 .یدون ی:خودت خوب مدیحم

_... 

 .دشوبزنیپس ق_

_... 

 یم ی.هه.زوج جالبیشاهد جون دادن عشقت باش دیفکر کن.وگرنه هرروز با شنهادمیاز من گفتن بود.به پ_

 اول روزنامه. تریت شهیحلقه از گروه هدفش.م هیبا  ی.ازدواج سرگرد محسننیش

_... 

 .شهیداد نزن.حنجرت خراب م_

_... 

 .شهیبه ضرر درسا جونت تموم م نای:ادیحم

 آخ گفتنم بلند شد. ی.دفعه دوم محکم تر زد و صداومدیلگدزدتوشکمم.بار اول صدام در ن داومدوبایبار خود حم نیا

_... 

 .بدرود جناب سرگرد.یریبگ میعاقالنه تصم دوارمی.امیخود دان ؟حاالیدید_

در آورد و  یکارتو از تو گوش میس دی.موهامو ول کرد.حمدمیدراز کش نیرو قطع کرد.از شدت درد رو زم یگوش

 نشست جلوم.موهامواز صورتم کنارزدو گفت: اسیردشونو بزنن.ال دنیترس یشکست.م

 .نیبه هم برس ستیکه قرار ن فیدوست داره.درست مثل من.اما ح یلیخ

 ی.صداسادیپاشوگذاشت کف دستم و وا هیاومد باال سرم. دیباز بود.حم مهی.چشمام نرونیو رفت ب دیخند بعدم

 حال داد زدنم نداشتم.گفت: ی.اما حتدمیشکستن استخونامو شن
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 .بایز ی.فعال فرشته گردمیبرم بازم

 فشار پاشو برداشت و اونم رفت. هی با

 

 شیوش_وچهل_صد_پارت#

 

 یصدا پشت سرم هم رو صورتم سر م یاشک ب یکرد.جون تکون خوردنو نداشتم.قطره ها یبدنم درد م کل

 گرفت. شیآت گرمیکه ج دیکش ری.انگشتام جورب تخوردن.فشارم افتاده بود.خواستم دستمو بلند کنم اما نشد

 کم چشمام تار شد ا ازحال رفتم............... کم

 دمیروز از اون روز گذشت.دو تا از انگشتام شکسته بود.روز بعد حسام اومد و برام آتل گرفت.دل درد شد سه

 ایحسام  ایسه روز فقط  نیبود.ا رو از دست داده شینکرده بودم و بدنم اون آمادگ نیوقت بود تمر یلیداشتم.خ

 ده تا قاشق غذا خورده بودم. کال دیرفتن.اون مدت شا یو م اوردنیواسم م یزیچ هی ومدنیم اسیال

 .یکی.اونم همراه رونیذاشتم برم ب یم ییواسه دستشو فقط

 دمشیبار دوم د یبرا یو در باز شد.وقت دیتو قفل چرخ دینقطه نامعلوم.کل هیتخت نشسته بودم و زل زده بودم به  رو

 .یجا بهم هجوم آورد.خشم.نفرت.ترس.نگران هی ایدن یحس ها یهمه 

 رو گذاشت وسط و برعکس روش نشست. یصندل

 .ی:قبال سالم بلد بوددیحم

 قبال. یگیم یخودت دار_

 .یشد ریش_

 رفته؟ ادتیمث خودش. یبا هرک_

 .ستمین یمن هرک ی.ولادمهینه._
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 .یستین یچیتو ه_

 دندوناش رو کامال حس کردم. شیسا یصدا

 که... ارمیسرت ب ییبال هینکن  ی.کاررمیگ یخودمو م یدارم جلو یلیخ نی:ببدیحم

 وسط حرفش.دستمو نشونش دادم و گفتم: دمیپر

 بدتر؟؟ نیاز ا_

 نگفت.دلم پر بود. یچیه

 تو حلقومت. ختمیکه ر ییاون پوال فیتو تلف کردم.ح یسوزه که عمرمو به پا یدلم واسه خودم م_

 ینگهت داشت؟ک ی؟کیپول یاز ب?یکس یاز ب یکرد یتوله ناله م هی نیرفته ع ادتی.؟بعدشمیمگه خودتم نخواست_

متر زبون  شیسره کنن.که االن واسه من ش هیگفتم کارو  یهمون روز اول به بچها م دی؟باینذاشت دست خورده ش

 .یاریدر ن

 شدم. یخالص م ینکبت یزندگ نیکشتم و ازشر ا یکاش.منم همون روز خودمو م یا_

 .هیکنن چ یم انتیخ دیکه به حم ییفهمونم تقاص کسا ی.بهت مایفرستمت اون دن ی.خودم مستین ریهنوزم د_

 .نویا ایمنو بکش  ای.ایکردم؟؟خدا انتیمن خ_

 کاسه بود؟ هیاز اول دستت با اون دو تا تو  دمینفهم یفکر کرد_

 تاسف تکون دادم و گفتم: یاز رو یسر

 ده. یکنه همه رودرس م ی.اونوقت ادعا مستیمورچه هم عقل تو کلت ن هیسه برابر منه اما قد  کلتیمتاسفم.ه برات

 کنم. یم تی:حالدیحم

 .اسیحسام.ال-زد: داد

 بلند شد و گفت: دیاومدن تو اتاق.حم اسیو ال حسام

 .نیکنه.زبونشو کوتاه کن یم یبلبل زبون ادیز
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 گفت: اسی.اون دو تا اومدن جلو.با ترس خودمو جمع کردم.الرونیرفت ب دشخو

 .بلند شو.میندار تیکار ادی.زنترس

 ترس گفتم: با

 ؟یچ واسه

 .یفهمی:پاشو ماسیال

خورد،قبل  یگرفت.نگران آبروم بودم.اگه دستشون بهم م یم لمیداشت ف شیرفته بود گوشه اتاق و با گوش حسام

 داد زد: اسیکشتم.ال یمنو بکشن ،خودم خودمو م نکهیا

 بلندشو. گفتم

 .گفت:سادمیجام بلند شدم.رو به روش وا از

 .مگه نه؟یهنوز دوسم دار تو

 رو داشت.گفتم: وونهید یعاشقا نیا حالت

 خوره. ی.حالم ازت به هم منه

 زد. یمداد و  ی.فحش مادیمشت زد تو شکمم.از درد جمع شدم اما نذاشتم صدام در ب با

 تونه صاحبت بشه؟کور خونده. یفکر کرده م کهی:آشغال کثافت.اون مرتاسیال

 نجوری.با لگد زد پشتم.نفسم بند اومد.اومد جلو و شروع کرد به لگد زدن تو شکمم.اشکام همنیبودم رو زم افتاده

 کردم داد نکشم. یسع یلی.خومدیم

 عزا. کنم یم تونویکنم.عروس یم تونی.حالیعوض یوونای:حاسیال

 گهیجمع کردم.فکر کنم دلش سوخت.چون د نی.خودمو رو زمدمیکش غیکه به دست شکستم زد از ته دل ج یلگد با

 گفتم: هینزد.با گر

 ؟یدوسم دار یکن یادعا م ینجوری...انی...اینامرد یلی...خ...خ اسیال
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 زد. ینفس نفس م اسیال

 گفت: حسام

 .میبر ای.ولش کن.ببسشه

 .نمیبب لمیف نیا دنیبعد د انویک افهیخواد ق یدلم م یلی:خاسیال

 ناله گفتم: با

 .. یکار انی...با ک ی.ولنیبا من بکن نیخوا یکنم ازتون.هرکار م ی...خواهش منه

 زدتو پام و گفت: گهیلگد د هی

 ...یاریرو جلوم ب کهیاسم اون مرت گهیبار د هیتو ذاتت. تف

 .می...براسی:الحسام

کردم  یم هیکرد.گر یکردم.کل بدنم درد م یزدم و خدا رو صدا م ی. ضجه مرونینگام کردو رفتن ب تیبا عصبان اسیال

 بلند شم. نیتونستم از رو زم یکرد.نم یدرد م یلی.دستم دردش بدتر شده بود.کمرمم خنیو نفر

گفت دوسم داره هم نه.بعد چه  یبود.هم م اسیتر از اون ال بیقدر عوض شده باشن.عج نیشد ا یباورم نم اصال

 .ارهیبال ها رو سرم ب نیشد ا یحاضر م یجور

 

 وهفت_وچهل_صد_پارت#

 

بفهمونم کجام.که اونم ممکن  انیبه ک یجور هی ایتونستم فرار کنم. یکاش م یگوشه.ا هیزور خودمو کشوندم  به

 نبود.............

 ا اومد.داد زدم ت ی.کلادیحسامو صدا زدم ب ییدستشو یبهون به

 ؟یزن یداد م نقدریا ؟چرایگیم ی:چحسام
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 دارم. ییدستشو_

 بابا.بلند شو. ی:احسام

رفتم.گوشه چشمم هم کبود شده بود.دستمو گرفت و  یاز جام بلند شدم.کل بدنم کوفته بود.به زور راه م یسخت به

بود.همه جا هم تار  اهیلند و سراهرو ب هینه. ایهست  یراه نمیزدم تا بب دیباهاش رفتم.با دقت تمام همه جا رو د

 و گفت: سادیوا ییدر دستشو یبود.جلو ییدستشو همدر  نیعنکبوت بسته بود.چند تا در دو طرف راهرو بود.آخر

 .ایب زود

 گفتم: طلبکارانه

 تونم راحت باشم؟ یتو هم نم نیا

چشم راستم  یبه خودم نگاه کردم.چشمام گود رفته بود.پا نهینگفت.رفتم تو و درو بستم.بعد مدت هاتو آ یزیچ

 هم الغر شده بودم که خودمم خودمو نشناختم. نقدریکبود بود.لبم پاره شده بود.ا

 یجز هوا کش نداشت.قطعا از اونجا هم رد نم یرو کنار زدمو دنبال راه فرار گشتم.اونجا هم راه شونمیپر یموها

.اون دستم که رونیه مثال کارمو انجام دادم.دست و صورتمم اب زدم و رفتم بک دمیکش فونویس یدیشدم.با ناام

 شستم. اطیانگشتاش شکسته بود رو با احت

 یحرف م هی.انگار با گردمیشن اسویال یشدم صدا یاز اتاقا که رد م یکی یدوباره بازومو گرفت و برد.از جلو حسام

 زد.

 داد. ینون بهم دست مهم دست خودم نبود.ج نجای.تا همدی:بسه حماسیال

 نبود. نی:قرارمون ادیحم

 و برد تو اتاق. دیاما حسام دستمو کش سمیوا خواستم

.دوباره رو رهیتو اتاق قدم زدم تا پام نگ کمیگن. یم یچ دیو حم اسیال نمیخواست بب یبست و قفل کرد.دلم م درو

خواست.دلم بدجور گرفته  یم یدوش آب داغ م هیخورد.دلم  ی.حالم داشت از خودم به هم مدمیتخت دراز کش

اومد  اسیبهتر شه.همون موقع در باز شد و ال لمحا کمیکردم،بلکه  یداشتم فکر م انیکه با ک یبود.داشتم به خاطرات

 تو.
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 خوان واسم رقم بزنن. یم دویدرد جد هیبازم  انیم یبودم وقت دهیفهم گهیو حسام.د دیسرشم حم پشت

 گفت: دیمست.به هم نگاه کردن.حم یادما نیبود.مثل ا یمدل هی اسیرو تخت.ال نشستم

 خودت. مال

 قلب گرفتم. تپش

اومد نشست رو  اسیدر آورد.ال شویگوش دیبار حم نیبودم.ا دهیآروم آروم اومد سمتم.واقعا اون لحظه ترس اسیال

 نداشت. یتو چشماش بود.اما اصال با حرفاش همخون یغم هیتخت.

 ت خوش بگذره.دم به ینترس.قول م_

 .دیرو گونم.محکم دستشو پس زدم.خند دیکش دست

 دی.تهدنییفرز از رو تخت اومدم پا یلیخ میجلو.مثل قد ومدیچونم.آروم داشت م ریجلو تر.دستشو گذاشت ز اومد

 وار گفتم:

 .یدون یبخدا اگه دستت بهم بخوره خودت م_

 بلند شد و گفت: اسیال

 ؟یفرار کن یخوا یم چقدر

 .نیو افتادم زم دنیاتاق.اونم هجوم آورد سمتم...از شدت ترس،کل تنم شروع کرد به لرز گوشه رفتم

 :دمیازشون شن یگنگ یصداها

 خدا تشنج کرد. ای:حسام

 .آرام...............ادیسرش ب ییبه حالت اگه بال یوا دی:آرام آرام من غلط کردم.حماسیال

 

 وهشت_وچهل_صد_پارت#
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بلند شدم.نکنه  عیاومد سر ادمی فتادیکه داشت م یاتفاق یکه باز کردم اتاقم عوض شده بود.جام نرم بود.وقت چشامو

 گرفت یم میسرم آورده باشن؟داشت گر ییبال

 شرت بزرگم تنم بود.دردم نداشتم. یت هیکه هنوز همون بود. شلوارم

 .دمیترس یراحت شد.اما بازم م المیخ کمی

نگاه کردم  نویی.لنگون لنگون بلند شدم و رفتم سمت پنجره.پانمیرو بب رونیتونستم ب یو م اتاق پنجره داشت نیا

 رهی.دستگمیبود ابونیبود.انگار وسط ب یجاده خاک دید یهم که چشم م ییبود.تا جا ادیز یلیرفت.ارتفاع خ جیسرم گ

دستم ناقص بود.تازه اگه بازم  هیبازم کنه.منم که  تونست ینم دمیسفت بود که خود حم نقدری.اما ادمیپنجره رو کش

 کنم. یشد نتونم کار یپنجره بود که باعث م یجلو میضخ یحفاظ فلز هیشد  یم

 یهم داشت.رفتم نشستم جلو نهیآ یاتاق کامل بود.حت هینگاه کردم. قینشستم رو تخت.همه جا رو دق دوباره

رو موهام.از بس تو هم بودن شونه الشون  دمیبرداشتم وکش زیم داغون.شونه رواز  رو یلی.داغون شده بودم.خنهیآ

کردم اونجا.از  یداشتم دق م گهیصبح بود.د۱۱کردم.ساعت  زادیخودمو شکل آدم کمیبود  یا یرفت.با هر بدبخت ینم

 یاونو م ایکشم. یبه تشنج نم گهیدفعه د نیسراغم و بخوان همون کارو تکرار کنن.ا انیطرفم نگران بودم باز ب هی

 کنم. یسکته م ایکشم.

 .یاون ور ای یور نیا ایمشخص شه. فمیکردم زودتر تکل یسر اومده بود.فقط دعا م طاقتم

 .واریخواست سرمو بکوبم به د یتونستم بگم.دلم م یهم که نم وونایروز بود نماز هم نخونده بودم.به اون ح چند

 نیا ستی.معلوم نانمیک شیکابوس بوده.من هنوزم تو خونه پ هی نایهمه ا نمیشد چشمامو ببندم و باز کنم بب یم یچ

داشت.اونم حق داشت  یشدم.اونم حق زندگ ینم شیبخاطر منه.اصال کاش وارد زندگ نایشده.همه ا تیمدت چقدر اذ

 دردسره. قطکه بودنم ف یتموم ازدواج کنه.نه من..من یدختر همه چ هیبا 

....... 

شد.ساعت  یدادن گرسنم نم ینم یچینبود.اشتهامم کال کور شده بود.اگه سه روزم بهم ه یاز کس یعصر خبر تا

 .رونیزد ب یبود که در باز شد.قفل نبود.چشمام داشت از حدقه م شیش یکاینزد

 با نفرت رومو برگردوندم و گفتم: دمشید یبود.وقت حسام

 .رونیب برو
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 نداد.درو بست و اومد تو.داد زدم: تیاهم

 .رونیگفتم؟گمشو ب یچ یدینشن

 .شتیدونه من اومدم پ ینم دی.حمستیکس ن چی.هنییپا اری:صداتو بحسام

 .یاریسرم ب دیجد یبال هینوبت توئه  ه؟نکنهیچ_

 زد: داد

 خفه شو؟خب؟ قهیدق دو

 یچیکار داره.اومد نشست لبه تخت.خودمو کامل جمع کردم.نگام کرد و ه یچ نمینگفتم تا بب یزیچ گهید

 درآورد و شماره گرفت. شوینگفت.گوش

 :الو؟...داد نزن.....باهاش حرف بزن.........حسام

 رو گرفت سمتم.به صفحش نگاه کردم.شماره بود.گفت: یگوش

 ؟یحرف بزن انیبا ک یخواست ی:مگه نمحسام

 .خش داشتدیلرز یهول شده بودم.صدام م یلیرو رو هوا زدم ..خ یآورد گوش انویاسم ک یوقت

 ؟ان؟یا....الو...ک_

 .دیچیمضطرب و دلتنگش تو گوشم پ یصدا

 ؟ی.خوبزمی.سالم عزانیالوو؟؟جان ک_

 کردم. یفرصت استفاده م نیاز ا دیباز به گلوم چنگ زد.اما وقتش نبود.با بغض

 سالم....آر....آره خوبم..._

 نکردن؟درسا جان من بگو. یاون کثافتا که کار_

 راحت.. التینه...سالمم.خ_
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 بود.درسا به خدا صد بار مردم و زنده شدم. یچ لمایکردم بغض داره:پس اون ف حس

 نفساش گوش دادم.. یبه صدا یبرقرار شد.حساب نمونیلحظه سکوت ب چند

 ان؟یک_

 جانم؟؟_

 ؟یشه برام بخون ی...میم_

 مکث شروع کرد به خوندن کمینگاهمو ازش گرفتم.با  عینگام کرد.اما من سر حسام

 رهیگ یم ونی:عشق من ناز نکن بغض ما پاانیک

 رهیگ یدست زمونه تو رو از من م یروز هی

 .هیتنها با تو بودن واسه من زندگ یوقت

 رهیگ یاز من م یتو رو خواستن رو ک دنیرو د تو

 .رهیگ یعاشق با تو اروم م نیمن قلب ا عشق

 هیمن از اون نگاهت دور یناله ها همه

 نمیب یتو رو خواستن تو رو هرجا م دنیرو د تو

 مونم. یتنهام شهیتو و عشق تو من هم یب

 من عاشقتم.تکرار هر شبانته عشق

 حرفام بخدا از عشق و از صداقته همه

 تهیواسه من نها ایدن یتو بودن تو با

 .رهیگ یم ونیو شب با تو پا یکس یمن ب عشق

 .رهیگ یرگ هام از حرارت نگات خون م همه
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 .تهیواسه من نها ایدن ین توتو بود با

 تموم شد گفتم: یکردن.وقت یم سیپشت سر هم صورتمو خ نجوریخوند.اشکام هم یبا حس م یلیخ

 ....نمتی.اگه نتونستم ببانمیدوست دارم ک یلیخ

 زد: داد

 .میگرفت دمی.وحی.راستمیش یم کیبه هدف نزد میدار گهی.دفتهیب یاتفاق ستیشو درسا.قرار ن خفه

 .یبود.مرس یخبر خوب_

 ؟یکه زدنت.االن درد ندار دمیدرسا.د_

 ناراحتش کنم. ومدیهم درد داشتم.اما دلم ن یلی.خداشتم

 بود.نگران نباش. یشی.همش نماانینه ک_

 .گهیم گهید زیچ هیحسم بهم  ی:ولانیک

اصال  ایخواست تا شب باهاش حرف بزنم.اون بخونه و من گوش کنم. یتمومش کنم.دلم م عیاشاره کرد سر حسام

 نفس هاشوبشنوم. ینگه.فقط صدا یزیچ

 منو به خودم آوردـ صداش

 ؟؟ی:درسا هستانیک

 قطع کنم. دیمن با انیآره.ک_

 ن؟ییکجا یدون ینم?کنارته یکس_

 دونم. ی.نه نمشمهیاره .حسام پ_

 .میبنداز رشونینمونده گ یزی.چمیریگیاشکال نداره.با بچها سخت پ_

 دوست دارم. یلی.خانیخدا کنه.ک_
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 .ادیز یلی.خزمیمنم دوست دارم عز_

 

 ونه_وچهل_صد_پارت#

 

 کنم. یرو به پا م یسور و سات عروس میماجرا ها خالص ش نی:تا از اانیک

 .گفتم:میزدم.اگه خالص ش یتلخ لبخند

 ؟یندار یکار

 نکن.خب؟ هیگر زهیاگه جون من واست عز ی:نه.ولانیک

 زور بغضمو قورت دادم: به

 .خدافظـ.مواظب خودت باش.خب

 .نطوریهم هم تو

 تشکر نکنم. ومدیرو گرفت و قطع کرد.دلم ن یدادم.گوش یرو دادم بهش .انگار داشتم جونمو بهش م یگوش

 ممنون._

 ؟یکنم.االن آروم یخواهش م_

 گذاشتم رو زانو هام و نگاهمو دوختم به پنجره. سرمو

 .رمیگ یآروم نم نمشیتا نب_

 ارم؟یواست ب یخور یم ی.چارهیسرم م ییبال هیبفهمه  دیاگه حم نمی.همادیز دست من بر نما یکار گهی:دحسام

 .یچیه_

 ارمیب ی.بگو چیریهنوز زوده بم_
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 کوفت._

 با سس اضافه .چطوره؟_

 کنم یحسام برو.خواهش م_

لب  ریکه برام خوند.اروم واسه خودم ز یو رفت.چشمامو بستم و به صداش فکر کردم.به آهنگ رونیفرستاد ب نفسشو

 زمزمش کردم.

عطرش  یکار داره.از جام تکون نخوردم.بو ی.چهیواسم مهم نبود ک گهیخودم بودم که باز در باز شد.د یحال و هوا تو

شدم.دستام مشت  یم وونهید فتادمیکاراش م ادی یآشنا بود.اومد رو تخت رو به من نشست.سرمو برگردوندم.وقت

 .سرمو بلند کردم و گفتم:تمازش فاصله گرف عیکشه رو سرم.سر یس کردم داره دست مشد.احسا

 به من نزن. دست

 .چهرش مهربون شده بود.گفت:دیگز لبشو

 ؟یدلخور ازم

 گفتم: یمجنون وار یخنده  با

 سوختم. یم تی.اتفاقا داشتم تو تب دورنه

 برگردوندم. رومو

 بود. دیسر حم ری:آرام؟همش زاسیال

 .بذارحداقل صداتو بشنوم.یبگو لعنت یزیچ هی د

 بازم سکوت بود.شروع کرد به خوندن جوابم

 شده است یآه دکترسر من درد بزرگ_

 شده است یام عاشق گرگ یلعنت بره

 زدو رفت ابانیشد از تن من دل به خ سرد
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 به باران زد و رفت دهیمن بره نچنگ گرگ

 داد یدکتر لب او صبر و ثباتم م اه

 داد یاز غصه نجاتم موقت سحر  بوش

 دکتر نفست گم شده باشد سخت است آه

 همدم مردم شده باشد سخت است نفست

 دارد یدکتر سر من درد بزرگ اه

 دارد یگرگ دنیبه بوس لیام م بره

 سینم باران بنو میبار برا نیا دکتر

 سیبنو ابانیخ یسه شب پرسه زدن تو دو

 کرد.گفتم یم وونمید داشت

 بسه

 :نخوند.گفت گهید

 خواستم صداتو بشنوم. ی.فقط منیهم

 :و گفت سادیبعد بلند شد.جلوم وا قهیدق چند

 .ایب باهام

 کردم و گفتم: نگاش

 .ولم کن.امینم

 ندارم. تیکنم.کار یم خواهش
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 رهی.بلند شدم.خواست دستمو بگرونیخواست از اون اتاق برم ب یهم دلم م دمیترس یدو دل بودم.هم ازش م_

 یکیدرو باز کرد.راه پله تنگ و تار هیته راهرو. دیرفت و رس کمیدلخور شد.به درک.دنبالش رفتم. یلینذاشتم.خ

 باال.پشت بوم بود. دمیرس یداشتم و به سخت ردبود.منم پا درد و کمر د یطوالن کمیبود.رفت باال.منم دنبالش رفتم.

لرز گرفتم.نگاش کردم.برگشت سمتم.چشاش .ومدیبود و سرد.باد م ی.هوا هم ابردمیترس کمی.سادیلبه بوم وا رفت

 زد که بشنوم. یبلند حرف م دیبود.با ادیبود.با لبخند نگام کرد.فاصلم ز سیخ

 واقعادوست داره.منم دوست داشتم.اما... انی.کیدیداره رس اقتتویکه ل یبرات خوشحالم.چون به کس_

 زدم: داد

 .یفتی.االن منییپا ایب اسیال

 شه برات مهمم. یگفت:باورم نم دیلرز یکه از زور بغض م ییصدا با

 ؟یکار کن یچ یخوا ی.منییپا ای.بستیحرفا ن نیاالن وقت ا_

 کار دست خودش بده. یجد یبودم.نگران بودم جد دهیترس واقعا

 .یش یرو از شر خودم خالص کنم.مخصوصا تو.از دستم راحت م ایدن هیخوام  ی:ماسیال

 .ادی.داره باد منییپا ای.خطرناکه.باریندر  ی..بچه بازاسیال_

 .گفتم:دمیلب گفت که نشن ریز یزیچ هیبست. چشامو

 .نییپا ایکنم ب یبچه نشو.خواهش م اسیال

 .ادیبهت م شتریاسم ب نیتموم شد آرام..نه..درسا..ا یهمه چ_

 گرفت. میگر

 .نییپا ایب یگیم ونیهذ یدار ستیتو؟حالت خوب ن یگیم یچ_

 اتفاقا حالم خوبه._

 و گفت: دیخند
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 خوب نبودم نقدریوقت ا چیخندم؟ه یچه راحت م نی.ببنیبب

 زانو زدم. نیزم رو

 .دمتی.من بخشنییپا ایمرگ من ب اسیال_

 رم. یراحت تر م ینجوری.ا دمیبود که شن یزیچ نیبهتر_

 زدم. غیکرد.ج دستاشوباز

 کارو. نیشم نکن ا یم وونهید اسیکنم.ال یخواهش م_

 .بایز ی.خدافظ فرشته نهیمنم ا انیداره.پا یانیپا هی یهرکس_

 دمیکش غیهم رفت....از ته دل ج اسیرها کرد.رفت...ال خودشو

 ااسینـــــــــــــه.ال_

 شده بود. رید گهید اما

 .بارون گرفت.دیرس ینم نییزدم.اما صدام به پا غیافتاده بود.بازم ج نیغرق خون رو زم اسیلب بوم.ال دمیدو

 سمت راه پله.جنون بهم دست داده بود. رفتم

 .هیکنه.همش شوخ یم ینمرده.اون داره باهام شوخ اسینه نه.ال_

 که حسام جلوم سبز شد نییرفتم پا یم داشتم

 .یدیکش غیج ؟چرایکن یکار م یچ نجایگفت:تو ا ترس با

 .اون حالش خوبه.دمیسمسخره باهام کرد.تر یشوخ هی اسی.الیچیو گفتم:ه دمیخند بلند

 کجاست؟ اسی؟الی:آرام خوبحسام

 فهمه ادما که بال ندارن. ینم گهیخواست پرواز کنه.خره د یم_

 تکونم داد: محکم
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 کجاست. اسیگم ال یتو.م یگ یم یچ

 و گفتم: هیگر ریتکونش به خودم اومدم.اون صحنه اومد جلوم.زدم ز با

 مررد... اسی.اون خودشو کشت...النییخودشو پرت کرد پا اسی.الحسام

 همونجا و شروع کردم به هق هق کردن. نشستم

 

 وپنجاه_صد_پارت#

 

 داد زد: حسام

 ؟یگ یچرند م چرا

 .نیکن تمیاذ نیخوا یبگو که چرنده.بگو بازم م_

 باال. دیابوالفضل گفت و دو ای

 یلحظه هم از جلوم کنار نم هی اسیه ال.چهردیچرخ یداشت دور سرم م ایگفتناش اومد.دن یوا یبعد صدا قهیدق چند

کرد.بارونم شدت گرفته بود.رعد و برق هم با  یم هیبلند گر یشدم.حسام داشت با صدا یم وونهیرفت.داشتم د

رفت رو پشت  عیسر دیاز پله ها اومد باال.منو که د دی..حمهیواقع یگفت همه چ یزد و م یصداش بهم تلنگر م

برخورد سرم با  یدم،صدایکه شن ییصدا نیبد بود.حالت تهوع داشتم.کم کم صدا ها گنگ شد و اخر یلیبوم.حالم خ

 پله بود.

 

 .بایز ی.خدافظ فرشته نهیمنم ا انیداره.پا یانیپا هی یهرکس_

 نه. اسینه.ال_

 دمیم دتو سرم.دست گذاشت دیچیپ یدرد بد هویزدم. یعرق بود.نفس نفس م سی.کل تنم خدمیاز خواب پر غیج با

 .به دستم هم سرم وصل بود.حسام درو باز کرد و اومد تو.هیچیسرم باند پ



 بارکد

486 
 

 قرمز بود. چشماش

 شده؟ ی؟چیکش یم غی:چررا جحسام

 و گفتم: نشیجلومو گرفت.زدم به س رونیخوردم.رفتم خواستم برم ب یو بلند شدم.تلو تلو م دمیاز دستم کش سرمو

 کنار. برو

 ؟یبر یخوا یکجا م_

 .مارستانیب مشیبرسون دینمرده.با اسی.الاسیال_

 رفت. یخون م نجوریداشت ارومم کنه.از دستم هم هم یسع

 مرد. اسی:اروم باش.الحسام

 :خفه شو.دهنتو ببند.اون نمردهزدم سرش داد

 .اون مرد.خودش خواست ترکمون کنه.بس کن.یقبول کن دیخودم داد زد:آرام با مثل

 کردم. یم هی.از ته دل گرهیرگ ریتو بغلش رها کردم و زدم ز خودمو

 منه.اون بخاطر من مرد. ریشم.تقص یکشم.دارم ذره ذره آب م ینم گهیبسمه حسام.د_

 .خودتو سرزنش نکن.یندار یری.تو تقصرینخ_

 ره. یاز جلوم کنار نم یاون صحنه لعنت_

 .ینبود فیضع نقدریتو که ا_

 حاال که شدم.._

 جدا شدم ازش

 اون نامرد کجاست؟_

 تو اتاقشه._
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 ن؟یکجا برد اسویال_

 .میخاکش کرد نجایپشت هم_

 یهارو م رهی.دونه دونه دستگرهی.حسامم نتونست جلومو بگرونیب دمیاز اتلق دو عیجلو چشممو گرفت.سر خون

 کردم: یدادم یو داد و ب دمیکش

 ه؟هان؟یک یر بعدمرد.نف اسمیمرد.ال نیراحت شد؟شاه التی؟خیشد میتو سوراخ موشت قا ینامرد؟رفت ییکجا

 و گفتم: نشی.زدم تخت سرونیرو بکشم خودش اومد ب رهیاتاق.خواستم دستگ نیاخر یجلو رفتم

 ؟؟یختینقشه ر یواسه ک گهیاالن؟د ی؟آرومیشد راحت

 کرد. یبود و نگام م سادهیکردم.اونم فقط وا یتمام زورم مشت و لگد حوالش م با

 .ادازتیکشمت.کثافت آشغال.بدم م یخودم م یدستا نیکشمت.خودم با هم یم دیحم_

 هولش داد و گفتم: رهیبغلمو بگ ری.حسام اومد خواست زنیجون نشستم همونجا رو زم یشدم و ب خسته

 من دست نزن. به

 ؟یندار ی:چته تو؟تعادل روانحسام

 ندارم. نه

 بده بخوره باز غش نکنه. یزیچ هی:حسام ببرش تو اتاق.دیحم

 خوام. ینم یچیخوام.ه ینم_

 به زور بلندم کرد.گفتم: حسام

 .ولم کن.امیم خودم

 ریعروس مرده ها شده بودم.ز نیزل زدم به خودم.ع نهی.درو محکم بستم.تو اییول کرد.رفتم سمت دستشو دستمو

رو برداشتم.حسام  کشیت هیشد. کهیت کهیو ت نهیکنم.مشت زدم تو آ یکارم یدارم چ دمیچشمام کال کبود بود.نفهم

 تو دستمه داد زد: یچ دید یدرو باز کرد.وقت عیسر
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 بگو خودم خالصت کنم. یریبم یخوا یمرگته؟م چه

 

 کیو_وپنجاه_صد_پارت#

 

 .رمیدست شما بهم بخوره خودم جونمو بگ نکهیدم قبل ا یم حیترج_

 .وونهید ی.دختره نی:بنداز اونو زمحسام

 زدم: غی.جکینزد ادیب خواست

 این جلو

 رو گرفتم رو رگم. شهیش

 زنم. یزنم.بخدام یم یایجلو ب_

 .ارهیسر خودش م ییبال هیدختره االن  نیا ایب دی:حمحسام

 آروم گفت: یلیخ دیهنوز دستم بود.حم شهیاومد.ش دیبعد حم کمی

 .ی.چرا معطلگهید بکش

 .ریترسم؟نخ یم ی:فکر کردگفتم

 هی ای.حداقل اگه من بکشمت اون دنیکن یدتر داغ دار مکارت عشقتو زو نی.اما با ایستیدونم ترسو ن ی:نه.مدیحم

 .یبهش بد یدار یجواب

 شه؟ یسرت م غمبریخفه شو.تو مگه اصال خدا پ_

 ؟یکن یخود کش یخوا یشه.پس چرا م ی:تو که مدیحم

 هی.با گردیدادم؟خواستم بزنم اما دستم لرز یم یاومد جلوم.جواب اونو چ انیرگم فشار دادم.چهره ک یرو رو شهیش

 پرتم کرد. بای.حسام اومد بازومو گرفت و برد تواتاق.تقرنیانداختمش زم
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 آماده ها بود.گفت: نیبشقاب سوپ اومد.از ا هیبعد با  قهیبست و رفت.چند دق درو

 .یبه حالت اگه نخورده باش یبرم.وا یم شویظرف خال امیم گهید قهیدق ده

ربع بعد  هینخورده بودم.گوشه اتاق کز کردم. یزیبود چ دو روز نکهیمحکم بست و رفت.اشتها نداشتم.با ا درو

 به بشقاب دست نخورده کرد و گفت: یاومد.نگاه

 نگفتم بخور؟ مگه

واقعا داشتم باال  گهیکرد تو حلقم.د یندادم.بشقابو برداشت و اومد نشست جلوم.به زور قاشق پر سوپو م تیاهم

 .با عجز گفتم:اوردمیم

 .حالم بده.بسه

 بشقابو گذاشت کنار.گفتم: دیکه د افمویق

 ؟یکه چ تهش

 .یتهش که چ ی:چحسام

 کاراتون؟ نیبا ا نیبه کجا برس نیخوا یم_

 خواد از تو استفاده کنه و فرار کنه. یم دی:من که گفتم همه واسم تموم شدس.حمحسام

 ؟یتو چ_

 رم. یباهاش م ای فتمیم ریگ ایمنم _

 ؟یباش یفرار یخوا یم یک ؟تایبرگرد تیعاد یبه زندگ یتون یزودتر نم یکن یبه نظرت اگه خودتو معرف_

 دونم. ینم یچیدونم.ه ی:نمحسام

 .سیواست مهم ن یچیه یگ ی.بذار برم.مگه نمحسام

درو محکم باز کرد و هراسون  دیکرد.تا اومد حرف بزنه حم یشد بهم.چشماش بدجور به درونت نفوذ م رهیخ حسام

 گفت:
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 .میبلند کن بر عی.سرسایپل حسام

 گفت: عی.حسام سراناراحتیدونستم خوشحال باشم  یتو شوک.اون لحظه نم رفتم

 شو. بلند

 شم داد زد: یمنگم و بلند نم دید یوقت

 نجایا زنیر یگم بلند شو.االن مثل مور و ملخ م یم

 .نی.شما فرار کنامیمن نم_

 پاشو رو مخم نرو آرام._

و  دیکنه گوشش بدهکار نبود.تو راهرو منو داد دست حم گفتم ولم یهم م یبازومو گرفت و بلندم کرد.هرچ خودش

 گفت:

 .نیبر یکنم شما هم از در پشت یسرگرمشون م کمیرم. یاز پشت بوم م من

 .نفس نفس زنون گفتم:دنیراه رفتنم نداشتم.چه برسه به دو ی.نادنیدستمو گرفت و شروع کرد به دو دیحم

 تونم بدوم. یآرومتر.نم کمی

سمت در  دیبست.دو عیباال.درو سر ادیداره م سیپل هی دیپله بود.تا بازش کرد د ریدر.ز هیسمت  دینداد.دو جوابمو

 و گفت: دیاسلحش رو گرفت سمت حم سهی.پلدیرو د گهید سیپل هیباال  میبر میپشت بوم.خواست

 حرکت. ی.بستیا

.داد نیجون افتاد رو زم یب سهی.پلدمیکش یبلند غیکرد بهش.ج کیمنتظره اسلحشو در اورد و شل ریغ یلیخ دیحم

 زدم:

 .یعوض شیکشت

 فرستم پلوش. یتو رو هم م یزر بزن ادی:خفه شو.زدیحم

 .کثافت.یپست یلیخ_
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اومد جلوم.نفسم  انیلحظه چهره ک هیکه افتاده بودم نگاه کردم. سهیباال به پل میو رفت دیمحکم کش دستمو

 گرفت.براش دعا کردم اگه هست خدا حفظش کنه.

 اومد: انیک یدنبال راه فرار بود.تا خواست بره رو پشت بوم بغل صدا دیپشت بوم.حم میدیرس

 .همه جا محاصره شده.یندار ی.راه فرارستیا

 دمیو دو دمیدستمو کش اریاخت یب دمشیصداش انگار دوباره روح وارد تنم شد.جون گرفتم.برگشتم .تا د دنیشن با

 سمتش.

 .ااانیک_

زده  ریچپم ت ی.به پانی. خوردم زمدیچیتو پام پ یدرد بد کیشل یفاصله گرفتم ،همزمان با صدا دیاز حم کمی تا

 داد زد: انیبود.ک

 .درساا.نه

 گفت: دیحم

 .رمیگ یبار مغزشو هدف م نی.وگرنه ااین جلو

 یضافه اکه حرکت ا دیهم نگاهش به من بود هم به حم انیتونستم تکون بخورم.ک ی.از درد نمسادیهمونجا وا انیک

 انی.کختمیر ی.از شدت درد اشک مدیکش یم ریآروم اومد سمتم.بلند کردم و برد عقب.بدجور پام ت دینکنه.حم

 .ومدیهم از دستش بر نم یکار چیبدجور کالفه بود.ه

 

 ودو_وپنجاه_صد_پارت#

 

 .میایکنم ولش کن.با هم کنار م ی.خواهش مدی:حمانیک

 ریاسلحه رو ز دیتونستم خودمو نگه دارم.حم ی.نمدیلرز یخورده بود م ریگردنمو سفت گرفته بود.پام که ت دیحم

 رو صورتم روون بود. نجوریگلوم فشار داد.اشکم هم
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 .میزن یبذار درسا بره.حرف م دی:حمانیک

.منم ولش کنم.اما یجناب سرگرد؟قرار بود به قولت عمل کن یهم گذلشت یحرف یجا ؟مگهی:حرف؟چه حرفدیحم

 .ینکرد

 .کل کشور دنبالته.ستیزد:دست من نداد  انیک

 شه. ینم میحرفا حال نی:من ادیحم

 داد زد: دیدادم.حم یاومدن باال.از درد داشتم جون م سیموقع چند تا پل همون

 کنم. یگوله حرومش م هیبگو برن.وگرنه  قاتیبه رف انیک

 گفت: سای.به پلیواقعا مونده بود سر دوراه انیک

 .نییپا نیبر

 گفت: شونیکی

 سرگرد. یول

 .نییپا نیداد زد:گفتم بر انیک

 کردم داد نکشم. ی.به زور داشتم تحمل مدمینگاهم کرد.لبمو از درد گز انیو مکث رفتن.ک یدو دل با

 .نهیکشه.حداقل بذار بش ی:داره درد مانیک

 اسلحه رو رو گردنم فشار داد و گفت: شتریب دیحم

 .التماس کردنت رو.نمیرو بب دنتیخواد زجر کش ی.دلم منهی.همآره

 کشم.ولش کن. ی.دارم زجر میدی:اره.به هدفت رسانیک

 ایبرم. یذار یو م یکن یدار و دستت رو جمع م ایشم. الیخیب یراحت نیکه به هم دمینکش یهمه سخت نی:هه.ادیحم

 .یبا جنازه عشقت برگرد دیبا
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 فیدم واست تخف ی.قول میکن یکار.اگه باهام همیدون ی.خودتم خوب مهیکار نشدن نی.عاقل باش.ادی:حمانیک

 .رمیبگ

 شدم.ناله کردم: یگلومو فشار داد.داشتم خفه م محکم

 .انیک

 رفت عقب و گفت: دیجلو اما حم ادیخواست ب اریاخت یب انیک

 .یکن یم میعصب یدار گهی.بفرما تو دم در بده.دیهو یهو یهو

 ریدستش ت دمی.برگشتم دنیظزم میاز دورم ول شد.جفتمون افتاد دیاومد و دست حم کیشل یموقع صدا همون

 .انیخورده .از فرصت استفاده کردم و خودمو کشوندم سمت ک

 ریهجوم برد سمتش و باهم درگ انیگشت.ک یداشت دنبال اسلحش م دیگوشه.حم هیسمتم.منو کشوند  دیدو انیک

کردم زودتر  ی.خدا خدا مرهیداشت اسلحه رو ازش بگ یسع انی.افتاده بودن رو هم.کومدیشدن.نفسم به زور باال م

 .رهیازش فاصله بگ

افتاده  نیکه رو زم یریشد.چشمم خورد به هفت ت یجاشون عوض م نیرو زم یه دیو حم انیشدت گرفت.ک میگر

زنه.سرمو که  یاومد.احساس کردم قلبم نم کیشل یصدا دیو رفتم برش داشتم.تا دستم بهش رس دمیبود.خز

 :دمیکش غیافتاده.ج نیرو زم یجون با لباس خون یب انیک دمیچرخوندم د

 .اااانیک_

 

 وسه_وپنجاه_صد_پارت#

 

افتاده بود.به زور بلند  نیزم یجون رو یب انمیچشممو گرفت.ک یگشت.خون جلو یداشت دنبال اسلحش م دیحم

 :دمیکش غی.جسادمیشدم وا

 کشمت. ی.مدیحم
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 زد.گفت: ینفس نفس م دیحم

 .یندار جرئتشو

 .نیراستش.دوباره خوردزم یدستش.آخ اول رو که گفت زدم تو پا یکیزدم تو اون  ریت هی

داد و هوارش بلند  ی.صداادیسرم ب ییکردم.واسم مهم نبود قراره چه بال یفکر نم انیکس جز ک چیلحظه به ه اون

 شد.مثل خودش گفتم:

 .نمیروبب دنتیخواد عذاب کش ی.دلم منهیهم

 نیخوب بلد بودم.کال رو زم یلیروهم خ یانداز ریکنه زدم تو شکمش.به لطف خودش ت کیاومدبه سمتم شل تا

 ولوشد.گفتم:

 اره؟یبال رو سرت ب نیکه دست پروردته ا یروز کس هی یکرد یم فکرشو

توجه  یباال.همه هم مسلح بودن.ب ختیر سیعالمه پل هیرو بزنم  یخالص ری.اومدم تدیچیپ یاز درد به خودش م دیحم

زد منم  یگوشمو چسبوندم به قلبش.اگه نم عی.چشماش بسته بود.سرانیک شیبهشون اسلحه رو انداختم ورفتم پ

برانکارد اومدن باال سرش.با  هیپرستار با  تاشده بود.دو  دیزد.رنگش سف یم فیضع یلی.خستادیا یهمونجا قلبم م

 هق هق بلند گفتم:

 ره. ی.داره از دست منیرو خدا بجنب تو

 لباسشو گرفتم و گفتم: نیآست دنشیهمه رو کنار زد و اومد باال سرش.با د مهرداد

 .مارستانیب نشیبرسون عیتو رو خدا سر مهرداد

 تموم شد. ی:نگران نباش.همه چمهرداد

 گفت: دین نداشت.مهرداد پامو که دپام توا گهیگذاشتن رو برانکارد.خواستم منم بلند شم باهاشون برم اما د انویک

 ؟یبلند ش یتون ی؟میخورد ریهم ت تو

 نه.ضعف دارم._

 نبود.گفتم: دی.اطرافو نگاه کردم.حمارنیهم ب گهیبرانکارد د هیرو در آورد و گفت  مشیس یب مهرداد
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 بردن؟ دویحم

 آره._

 .گفتم:ومدیروش.مهرداد داشت کنارم م دمیبعد دو نفر با برانکارد اومدن با کمکشون دراز کش قهیدق چند

 .حالش بده.انیک شیرو خدا برو پ تو

 نگران نباش.اون هفت تا جون داره._

 بغض گفتم: با

 شه؟ یخوب م مهرداد

 انشاهلل._

.هرلحظه دمید یرو دوتا م یرفت.همه چ یم جیگ یلی.سرم خمیسرم بعد از ساختمون خارج شد دنیکش یزیچ هی

 ممکن بود باز غش کنم.

 هیبرداشته بود.منم سوار  سی.همه جا رو پلیکیتو  دمیآمبوالنس.حم هیگذاشتن تو  انویک دمید نییپا میرفت یوقت

 .دمینفهم یزیچ گهیماسک گذاشتن رو دهنم.کم کم خوابم گرفت و د هیآمبوالنس کردن.

 .تو.ی:آرام تومقصراسیال

 .ستمی.من مقصر ناسیال نه

 .شهیهم ی.خداحافظ برایدیچرا.تو عشقمو ند_

 .نه.نـه.اسینه ال_

 گفت: دنمیپرستار اومد تو.با د هیدر با شد و  عیشدم.نشستم رو تخت.سر داریخودم ب غیج یصدا با

 ؟یشد چرا داد زد ی؟چیبه هوش اومد باالخره

 کمیو داد دستم. ختیآب ر وانیل هی.اومد  دمیترس دیتونستم حرف بزنم.خودش فهم یبند اومده بود.نم زبونم

 که حالم بهتر شد گفت: کمیبه خودم گفتم همش خواب بود.آروم باش. یخوردم.ه
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 ؟یدیبد د خواب

 تکون دادم. سرمو

 .ادی.استراحت کن تا دکترت بگهینترس د_

 اومد جلوم.تند تند گفتم: انیک چهره

 نجا؟یرو آوردن ا یمحسن انی، ک خانوم

 با تعجب نگام کرد وگفت: پرستاره

 .ژنیو ی.تو بخش مراقبت هابله

 کجاست؟ ژهیو یمراقبت ها_

 طبقه سوم.ته راهرو.دست راست._

از پله ها  ادیکشه ب یطول م دمیرفتم سمت آسانسور.د رنیداشتن جلوم رو بگ یکه سع ییتوجه به پرستارا بدون

 بود. یزیواسم مهم تر از هر چ انی.اما کدیکش یم ریت یرفتم.پام بدجور

 

 وچهار_وپنجاه_صد_پارت#

 

برسم مردم و زنده شدم.به زور خودمو رسوندم به همون بخش.تا خواستم درو باز کنم دو تا پرستار اومدن جلومو  تا

 گفت: تیبا عصبان شونیکیگرفتن.

 تو. یبر یتون ی؟نمیفهم یچرا نم خانوم

 التماس گفتم: با

 .نمشیبب دیکنم.با یم خواهش

 .ادیاالن دکترت م نییموقع شب.برو پا نیشه.اونم ا یرو؟نم یک_
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 .به پرستاره گفت:رونیبه زور برم تو همون موقع دکتر از اونجا اومد ب خواستم

 ؟یریشده خانوم مد یچ

 دن. یشه برن داخل گوش نم یگم نم یبهشون م یدکتر هرچ ی:آقاپرستار

 به دامن دکتر شدم: دست

 گردم. یبرم داخل.زود برم نیکنم بذار یخواهش م دکتر

 شه دخترم.ممنوعه. ینم_

 .قهیکنم.فقط چند دق یالتماستون م_

 کرد وگفت: یپوف دکتر

 ؟یبر یخوا یم ی.باشه؟مالقات کقهیپنج دق فقط

 گفتم: یباخوشحال

 .یمحسن انی.کانیک

 ؟یکارشون یشما چ_

 همسرش.حالش چطوره؟_

از بدنش  ری.تمیموند.ما همه تالشمو کرد یمتر اونور تر خورده بود مطمئنا زنده نم یلیچند م ریشانس آورد.اگه ت_

فقط به خدا  دتونی.امنهییپا شیهوش بیپاره شده.متاسفانه االن تو کماس و ضر شیاصل یاز رگا یکیخارج شد.اما 

 باشه.با اجازه.

 تو ذهنم اکو شد.کما.کما. صداش

لب تشکر  ریبغلمو گرفت تا به خودم اومدم.به زور ز ری.زفتمیدارم م دمیداد پرستار فهم یبا صدا هویتو کما بود. انمیک

 کردم .
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بود.لباسم  دهیقدمام سست شد.رو تخت خواب دمشی.از دور که ددمیمخصوص اون اتاقو پوش یرفتم داخل.اول لباسا 

بغل قلبش.رفتم نشستم بود.درست  یچیخورده بود باند پ ریکه ت ییبهش وصل بودو جا میس ینداشت. کل

 رودستش. دمیکنارش.دست سرد و لرزونم رو کش

 چقدر الغرشده.با بغض شروع به صحبت کردم: دمیفهم تازه

 دهیخواب نجایکاش من االن به جات ا ی.ادمید ینم ینجوریمردم و تو رو ا یکاش م ی.سالم مرگ من.اانمیک سالم

رو  یکه تو کمان،همه چ ییگفت کسا یم شهی.مامانم همیشنو یدونم صدامو م ی.میینجایبودم.تو االن بخاطر من ا

شناسم  یکه من م ی.اون پسریو مقاومت کن یخوام محکم باش ی.ازت مانمیتونن جوابتو بدن.ک یفهمن.فقط نم یم

.به امیمنم باهات م یاگه جا بزن انیتموم شه؟پس تو هم بجنگ.ک ایسخت نیزنه.مگه قرار نبود ا یجا نم ایراحت نیبه ا

 شه. یواست پر پر م نجادارهیا یکیمونم.پس برگرد. یقسم نم یپرست یکه م ییهمون خدا

و بلند  نمیهمونجا کنارش بش ادیبه هوش م یخواست تا وقت یپرستار اومد.بهم گفت وقتم تموم شده.دلم م یصدا

 :اشکامم دست خودم نبود.گفتم ارینشم.اخت

 .دوستت دارم جناب سرگرد.یخوام زود خوب ش ی.ازت ممیاشکس چشم نداره من وتو کنار هم ب چی.هنیبب

که مهردادو  نییرفتم پا ی.پرستار خواست کمکم کنه اما نذاشتم.داشتم از پله ها مرونیو رفتم ب دمیبوس دستشو

 .دمید

 :درد و دل کنم.رو پله ها نشستم.مهرداد گفت ششیخواست که پ یرو م یکیشدت گرفت.دلم  میگر دنشید با

 .یکه به هوش اومد ؟خداروشکریکن یم هیدرسا؟چراگر

 من.... ادی.مهرداد اگه به هوش نانی:مهرداد کهق هق گفتم با

 تو اتاق. می.پاشو برنیهم نش نجای.نفوذ بد نزن.اسیه_

خوردم و تشکر کردم.دستمالو  کمیو داد دستم. ختیتو اتاقم.من نشستم روتخت.برام اب پرتقال ر میهم رفت با

 لومو گفت:گرفت ج

 .یکن تا سبک ش هیگر

 دلم آروم گرفت گفتم: یکردم.وقت هیگر یربع هی
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 دوتا سرباز پشت در منتظر به هوش اومدن من باشه. یکی دیمنو ببرن؟معموال االن با انینم چرا

دونم که زن  یم نوی.فقط اانهی یافتاده.گناه کار هست یو چه اتفاق یکاره بود یندارم چ ی.کاریستین بهیغر گهیتو د_

 نباشه. ی.خودم خواستم کسیدوسش داره.پس واسه منم مهم انیکه ک یکی.یداداشم

 .واقعا ممنون.یمرس_

 ?یاالن آروم شد_

 آره.بهترم._

 خداروشکر._

 

 وپنج_وپنجاه_صد_پارت#

 

 .رمیمیبشه منم م شیزیچ انیمهرداد.اگه ک_

 ن.بار گفتم نفوذ بد نزن. توکلت به خدا باشه.واسش دعا ک هی_

 سکوتو شکست. نیبرقرار شد.خودش ا نمونیسکوت ب کمی

 خوام چند تا سوال ازت بپرسم. یم_

 بگو._

 مرد؟ ی.چه جوراسیال_

 .دیخراش به روحم کش ییاون صحنه کذا بازم

 کرد.خودم شاهد مرگش بودم. یخودکش_

 ؟یدون یرو نم لشی.دلیخب چه جور_
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روز منو برد رو پشت بوم.لب بوم  هیکه اونجا بودم ازش کتک خوردم. یحال تموم مدت نیگفت دوستم داره.با ا یم_

 بهش گفتم اون کارو نکنه توجه نکرد. ی.منم هرچنییگفت و خودشو انداخت پا ییزایچ هی.سادیوا

 گفت؟ یم یچ_

حرف  دانهیناام یلیحرفا.خ نیو از ا یخوشبخت ش دوارمیداره.ام اقتتویل انیگفت دوست داشتم.اما ک یدونم.م ینم_

 زد. یم

 هم اون مدت اونجا بود؟ یا گهیکس د اسیو حسام و ال دیبه جز حم_

 کجاست؟ دی.حمدمیرو ند ینه.من کس_

 بود.امروز بردنش بازداشتگاه تا وقت دادگاهش معلوم بشه. مارستانیتو ب روزیتا د_

 ه؟یحکمش چ_

 قطعا اعدام.اون مامور قانونو کشته._

 ؟یحسام چ_

 هست واسشون. یدواریام یکمتر اما بازم جا یلیباند از خودش سبک تره.نه خ هیبقافتاد.جرم  ریاونم گ_

 بدبخت تره. یکیاز  یکیسوزه. یدلم واسشون م_

 .ادیقراره سرشون ب ییدونستن تهش چه بال یماجرا ها بشن.و م نیخودشون خواستن که وارد ا_

 مهرداد؟ یمن چ_

 یلیخ انیکه پرورندت صاف بشه.البته تا االن ک میکن یکار میتون ینم انمیک یحت ایبذار باهات رو راست باشم.من _

هات  یبخاطر همکار نکهیهم ا یکی،یوارد اون باند شد یکه چه جور تیگناه یاثبات ب یبهت کمک کرده.هم تو

 .یدون یبهت عفو بخوره.خودت که م یلیخ دیشا

سابقه دار  هیمن  نکهیا یعنیافت شان واسه اون. یعنی.انیاز ک یدور یعنی.دمیکش یحبس م دیگرفت.من با دلم

 گشت. یکاش زمان به عقب بر م یشدم.ا یمحسوب م

 کنه یواست م ییکارا هی.مطمئن باش نهیش ینم کاریشناسم ب یکه من م یانی:بازم اون کمهرداد
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 .گنیم یکنه.مردم چ یسابقه دار زندگ هیبا  انیخواد ک یمن دلم نم یول_

 یبعد دست به کار شه.وقت میومدی.اگه به هم ممیکاره ا یما چ نهیبب ادی.و نمستیدوم از ما ن چیعشق دست ه نیبب_

 .نیسرزنش نکن سیکه دست خودتون ن ی.پس خودتونو واسه حسیکن شیکار یتون یاومده.تو هم نم گهید ادیب

دو تا اصال با هموجور در  نی.اسیپل انیخالفکارم و ک هیروبه رو شم.من  تی.اما بهتره با واقعید یم دیخوب ام یلیخ_

 .ادینم

 ن؟یعشق نبست مانیبا هم پ ن؟مگهیخوا یرو نم گهیمگه هم د_

 .گفت:نییانداختم پا سرمو

 درسا؟

 چرا_

 یاول راه بگ نیهم نکهیبمونه.نه ا یمال تو باق انیکه ک یبکن یهرکار دیزنه.تو با یقدر زود جا نم نیعاشق ا هیپس _

 شه. ینم

 .من نفسم به نفسش بنده.اما...یستین بهیمهرداد ،تو که غر_

 رو قورت بدم میتا گر دمیکش قیتا نفس عم چند

 .انمیخوام بخاطر من طرد بشه.مسخره بشه.آبروش بره.من نگران ک یاما نم_

خر عمر .اگه به حرف مردم بود همه تا آنیخوا یکه شما همو م نهیواستون مهم باشه.اصلش ا دیکس نبا چیحرف ه_

 شه. یم یموندن.اتفاقا ازدواجتون افسانه ا یمجرد م

 کردم بحث رو عوض کنم یزدم.سع کیلبخند کوچ هیاون  ی.به خنده دیخند

 ن؟یهمه رو گرفت_

 افتادن. ریآره.خوشبختانه همه گ_

 نجام؟یمن چند وقته ا_
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 دوهفته._

 دو هفته؟_

 .یومدیکه روت بود به هوش نم یروان ی.دکترا گفتن بخاطر فشار هایزن یآره چرا داد م_

 ومده؟یمدت اصال به هوش ن نیا انیک_

 نه._

 براش بود. یگرفت .واقعا دوست خوب یزدم خودشم دلش م یحرف م انیاز ک یوقت

 االن زندانه؟ دیوح_

 .میکن رشیدستگ میتونست یریگروگان گ یهمون ماجراها یآره.تو_

 تا ابد اون تو بمونه و بپوسه.اگه ده بار هم اعدامش کنن کمه دوارمیام_

 .سهیکاراش دست پل ینگران نباش.آمار همه _

 

 وشش_وپنجاه_صد_پارت#

 

 تموم شه. ایبدبخت نیزود تر ا یهرچ دوارمیو گفتم:ام دمیکش یآه

 .شاهللیا_

 ؟ یجون نگفت الیو سه ایمیبه ک_

 وم شه.اوضاع ار کمیتا  مینگفت یزینه. فعال چ_

 بدونن. دیبا یول_

 گم. یاره.امروز فردا خودم بهشون م_
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 تیاذ یلیخ چارهی.بانیک ایکنار من بوده  ایمدتم  نیگفتم بره قبول نکرد.گفت تموم ا ی.هرچمیحرف زد گهید کمی

خواب رفت بلند شدم  یبخوابه.چشماش سرخ سرخ بود.وقت میبهش گفتم تا قبول کرد رو تخت کنار نقدریشده بود.ا

خدا  شیبودم اصال نشد نماز بخونم و پ ریکه درگ یمدتدعا کنم.اون  انیک یبرا کمیرفتم وضو گرفتم تا نماز بخونم و 

نمازو گذاشتم و نشستم روش.بعد مدتها روحم آروم گرفت.فکر کنم  یصندل سمیتونستم وا یشرمنده بودم.چون نم

 رو فقط نماز قضا خوندم. یساعت مین

نشست رو شونم.برگشتم  یدست هیکردم که  یدعا م انیو ناله واسه ک هیخودم بودم.داشتم با گر یحال و هوا وت

 کنه.اشکامو پاک کردم و گفتم: یداره با لبخند نگام م رزنیپ هی دمید

 حاج خانوم. جانم

 شده؟ یزی.چیکن یم هیبا سوز گر یلیمزاحمت شدم.خ دیقبول باشه دخترم.ببخش_

 مادر جان. نی.براش دعا کننجایدارم ا ضیبله.مر_

 .یریگ یکه حاجتتو م شاهللیشنوه.ماه محرمه.فردا هم عاشوراس.ا یخدا صداتو م شاهللیدلم.ا زیچشم عز_

 واقعا؟فردا عاشوراس؟_

 ؟یدونست ی.نمزمیاره عز_

 .یدوهفته ا هیبودم  هوشینه.راستش ب_

 تازه دوماد بود. چارهی.بنجایصادف کرده.اوردنش اخدا بال رو ازتون دور کنه.منم پسرم ت شاهللی.ایآخ_

 خدا شفاشون بده. شاهللیعه.ا_

 گرفت شیگر خودشم

 .شهی.دعاتون زود تر مستجاب مدیدخترم.دعا کن واسش.شما دلتون پاکه.جوون یمرس_

 .من دلم پاک بود؟دمیدلم به حال خودم خند تو

عاشورا  ارتیرفت ز یخواستم.وقت ینشست و درد و دل کرد.مردم چقدر گرفتار بودن.از ته دل براشون سالمت کمی

 داد. یاشکام دست خودم نبود.واقعا به ادم ارامش م اریخوندم اخت یم یرو برداشتم و خوندم.وقت
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ش.خودمم رو تخت دراز رو دمیشد که رفتم تو اتاق.مهرداد خواب بود.ملحفه رو کش یداشت روشن م گهید هوا

 پهلو اون پهلو شدم تا خوابم برد.......... نیا نقدری.ادمیکش

زدم،همون موقع  ی.داشتم باهاش حرف مدنشی.روز بعد رفتم دومدیبه هوش ن انیهم گذشت اما ک گهیروز د سه

اومده باال  شیهوش بیگفتن ضر نهیدستش تکون خورد.دوبارم تکون خورد.با ذوق رفتم به دکتر گفتم.اومدن بعد معا

تکون نخورد و  گهیشه.اما از اون روز به بعد د یخوشحال بودم که داره بهتر م یلی.خمیمنتظر باش دیتر.اما هنوزم با

 .ومدیبهوش ن

 شد. یچشمام داشت کور م گهیکنم.د هیو گر نمیهرروز شده بود برم نمازخونه بش کارم

 .دمیلنگ یکرد اما نم یبهتر شده بود.درد م یلیخ پام

 :دمیخوشحال مهردادو از پشت سرم شن یزدم که صدا یداشتم قدم م مارستانیب اطیح تو

 .درسا.درسا

 بهم و گفت: دیسمتش.رس برگشتم

 به هوش اومد. انیبده.ک یمژدگون

 .دمیفرا بنفش کش غیج هی

.مهردادم دنبالم پرواز کردم تا دم اتاقش یدونه چه جور یشنوم.رفتم رو ابرا.فقط خدا م یاحساس کردم نم گهید

 گفت: عیاومد.با هول درو باز کردم.پرستار سر

 عه.چه خبره. س،یه_

 .گفتن به هوش اومده.یمحسن یخوام برم مالقات اقا ی.مدیببخش_

 .دهیهم خواب گهید یضایمر نجای:اره.فقد آروم.اپرستار

 چشم_

بعد  رونیب امیذاشتن همزمان برن داخل.قرار شد من ب ی.دو نفرو نمدمیتند با کمک مهرداد لباس مخصوص پوش تند

 اون بره.رفتم تو.
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 وهفت_وپنجاه_صد_پارت#

 

 یخواست بازم از خوشحال یچشماشو باز کرد.دلم م یچشماش بسته بود.رفتم نشستم کنارش.تا نشستم ال انیک

 :.گفتمدمی.ماسک رو دهنش بود.لبخندش رو دیبار از خوشحال نیبکشم.بغض کردم.ا غیج

 تونم حرف بزنم. ینم ی.واانمیک سالم

دستم حس کردم.دستمو گذاشتم رو دستش.با  یدستش رو رو یتا بتونم حرف بزنم.گرم دمیکش قیتا نفس عم چند

 .تا خواستم دوباره بذارم رو صورتش نذاشت.گفتم:نییدستش ماسکشو داد پا یکیاون 

 شه. یحالت بد م انیک

 گرفته بود:نه. صداش

 .یجناب سرگرد محسن ایمنو نصفه جون کن یبلد ؟خوبیخوب_

 باشن. دهیکش ینفس راحت هیمدت همه  نیگفت:عه.فکر کردم ا مهربون

 .انیک_

 جانم._

وقت ترکم  چیشد.ه یلحظه هم از عمر من داشت کم م هی.یبود هوشیگذشت و ب یکه م یبال.هر لحظه ا یجانت ب_

 وقت. چینکن.ه

 .شتمیر خی:بهت که گفته بودم حاال حاالها بانیک

 یلیدوست دارم.خ یلیخ_

 .شتریمن ب_
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 نینگاهش غرق شدم.زمان از دستمون در رفته بود.اخ که چقدر دلم واسه صداش،ا یاهیبه هم.تو س میزد زل

 مردونش که فقط واسه من بود تنگ شده بود. یایشوخ نینگاه،ا

.از دینگاه کردم.خند انیشده.مظلوم به ک.وقتم تموم رونیپرستار مجبور شدم از نگاهش دل بکنم.گفت برم ب یصدا با

 کشه.گفت: یکه داره درد م ارهیداشت جلوم به روش ن یدرد صورتش جمع شد.قلب منم گرفت.سع

 که اب نباتشو گرفتن. یشد ییدخترا نیا هیشب

 ؟یستیول کن ن طمیشرا میا گه؟توی.اب نبات دیکرد نیحرفت به خودت توه نیبا ا_

 کنم. یم دارتیاز خواب ب امیهم خوبم.خودم فردا صبح م یلی.من خطی:کدوم شراانیک

 .من که از خدامه.شاهللیا_

 دن. یم ریگ انیبرو.االن باز م_

 تو روحشون. یا_

 .بدون سر خر.بدون مزاحم.بدون دردسر.یشیزود مال خودم م یلی:نگران نباش خانیک

 برام بسه. یبه هوش اومد نکهیخوام.هم یاز خدا نم یچیه گهی.دانیگم.عاشقتم ک یانشاهلل.بازم م_

 باز کنم. ایچشمم رو دوباره به دن یکه باعث شد یبود دمیتنهاام دی:شاانیک

 و رفتم. دمیبه روش پاش ی.لبخند مهربوندمیشدم و دستشو بوس خم

 گفت: رونیاومدم ب یپشت در بود.وقت مهرداد

 چطوره؟ حالش

 .نشیخداروشکر خوبه.برو بب_

 :خداروشکر.من رفتم.مهرداد

 یم ومدمیبه خودم م یکنم.ه یکوتاهو ط ریتا همون مس دیربع طول کش هی دی.شانییکه رفت منم رفتم پا مهرداد

 کنم. یفکر م انیدارم به ک سادمیوا دمید
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 نشستم رو تخت در زدن.گفتم: نکهیبه اتاق.هم دمی.باالخره رسدنینبود مردم چقدر بهم خند معلوم

 .دییبفرما

و مهرداد بود  انیکه لباسش مثل لباس ک سیپل هیخانوم درجه دار و  هی.سادمیبلند شدم وا عیه باز شد سرک در

 اومدن داخل.مرده گفت:

 ؟یبهزاد خانوم

 بـ..بله خودمم_

 نشون داد و گفت: کارتشو

 ................نیبا باند بارکد بازداشت ی.شما به جرم همکاریهستم.سروان آگاه یاونگ

 

 وهشت_وپنجاه_صد_پارت#

 

 بعد... دوهفته

 که  یجوون یشدم به دخترا رهیخ

 گفت: شونیکیبودن. جلوم

 .میبجز .مهمون دار بَرو

 بایدختر که تقر هیگذاشتم کنارم. لممیگوشه نشستم.وسا هیتوجه بهشون رفتم  یکردن.ب یها نگام م دهیآدم ند مثل

 کم سن وسال ترازهمشون بود گفت:

 ه؟یت چ.خالفنمیب بنال

 دم بلند تر گفت: یجواب نم دید یحوصله حرف زدن داشتم نه گوش دادن.وقت نه

 الل؟ ای یبا توام.کر یهو
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 گفت: گهید یکی

 بگذره بعد. کمیتازه اومده.بذا  یمر ولش

 گفت: هیاسمش مر دمیفهم

 خودمون. میجا دار یلی.خشمونیر خیندازن ب یم ارنیم یکیدخمه.هرروزم  نیتوا دیحوصلمون پوک باو

 دختره که بار اول حرف زد گفت: همون

 واستون؟ ارنی.بگم آب پرتقال بیومدیکه ن یمهمون

 خفه. یکی:تو یمر

 از اون ته داد زد: یکی

 به جون هم؟ میسگ وگربه افتاد نی.باز عگهید نیبس کن عه

 نشست و گفت: کمیاومد نزد یمر

 ه؟یچ اسمت

 درسا_

 گرفتمت. ی.بچها چقدم خوشگله.اگه پسر بودم خودم میهست یباالشهر یایمامان شیتیت نی:اووو معلومه از ایمر

 گفت: یکی اون

 .ایخوشگله.مثل بارب یلیخ آره

 گفت: مینگفتم.مر یزیچ

 .عشق همه.ی.ملقب به مرممیآشنات کنم.من مر هیبذا با بق خب

 .دیشروع کردن به فحش دادن.خودش خند همه

 د و گفت:که از همه دور تر بود اشاره کر یاون به
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 سالشه.۲۹ساره اس.از همه بزرگتره. اون

 اشاره کرد و گفت: گهید یکی به

 سالمه.۱۹رفت بگم .بنده هم  ادمیسالشه.۲۴محدثه ست. یکی اون

 نازک کرد.محدثه گفت: یچشم پشت

 سالشه.۲۵کنه درسا. ی.چاخان مفتهیسالت بود که. خودش۱۸نه بابا._

 نشست. ی.خوشگل نبود اما چهرش به دل مخوردیسال بهش م۱۹،۲۰نگاه کردم.حدود  میمر به

کاره  ی.حاال تو بگو.چند سالته.چکترهیسالشه و از هممون کوچ۲۲.از هممون مودب تره.السیهم ل یکی:خب.اون میمر

 نجا؟یا یاومد ی.واسه چیا

 کنه االن. یهنگ م چارهی.بیکی یکی:الیل

 سالمه.۲۰:درسام.گفتم

 ا تعجب گفت:دهنشو اندازه غار باز کرد و ب میمر

 سالته؟۲۰ ییخدا

 اره._

 خوره. یبهت م شتریب کمی:محدثه

 زد به بازوم و گفت: میهمون مر ای ینگفتم.مر یزیچ بازم

 ؟یکم حرف نقدریا شهیهم

 حوصله خودمم ندارم. گهیکم حرف شدم.د_

 .نجایا یشد که اومد ی:عجب.خب بگو.چیمر

 .سیول کن ن ارهیدر ن تویزندگ یتا تاتو یمر نی:اساره
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 وار گفت: دیتهد یمر

 کنما. یشتکت م امیخفه شو م ساره

 .یباش ی:خر کساره

 .ساره گفت:دجلوشیپر عیخواست حمله کنه سمتش محدثه سر یمر

 بکنه. یخواد چه غلط یم نمیکن بب ولش

 شد.محدثه داد زد سرش: ریدوباره ش یمر

 .گهید ؟بتمرگیکرد یهوس انفراد باز

 باز گفت: یسکوت برقرار شد.مر کمیچش غره رفت و برگشت سرجاش. میمر

 کن. فیتعر خب

کردن داستان تلخ و پر فراز و  فیشدم.شروع کردم به تعر یزدم سبک م یاگه حرف م دیبدجور گرفته بود.شا دلم

 غول سه سر بود. هیهاش مثل  یهاش در برابر خوش یکه سخت یا ی.زندگمیزندگ بینش

 بهم دستمال داد.همشون اشکشون در اومد. یحرفم تموم شد،مر یزدم.وقت یحرف م کردم و یم هیگر

 گفت: ساره

 بود؟ یپسره،همون شوهرت.اسمش چ اون

 .انی:کیمر

 چرا نجاتت نداد؟ س؟پسین سی:آره.مگه پلساره

 تالش کرد.اما.. یلیشه.خ ینم شیحرفا حال نیقانون و دادگاه ا_

واقعا سخت بود.واسه جفتمون.تو  ییشدت گرفت.اون لحظه آخر.جدا میچهره نگرانش تو دادگاه گر یآور ادیبه  با

 به حالم سوخته.گفتم: یلیکردن.از چهرشون معلوم بود دلشون خ یسکوت نگام م

 استراحت کنم کمیتونم  ی.کجا مستیحالم خوب ن من
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 .شیتخت کنارت.دوم نی:همیمر

از  ی.دورختمیر یصدا اشک م یروم.ب دمیو مالفه رو کش واریرفتم.رومو کردم به دکردم و از نردبون تخت باال  تشکر

 مرگ.... یعنیمن  یبرا انیک

 

 ونه_وپنجاه_صد_پارت#

 

جلسات  یهمه  یهرروز اومد تو بازداشتگاه بهم سر زد.تو انیحکم بودم،ک دنیدادگاه و بر ریکه درگ یدو هفته ا تو

 یهمه چ ینقد مهیتالش کرد که با جر یلیکنه اما خ یکار ایبگه  یزیتونست چ ینم یدادگاه هم بود.به شکل علن

داشتم سه سال  یهمکار سی.چون با پلمهیجر ونیلیم ی. با سدنیشد.اما بازم نشد.برام دو سال حبس بر ریختم به خ

خارج از اونجا داره به  شیبه زندگ دیکه تمام ام یکیعاشق. هیزود بگذره اما نه واسه  دیازش کم کردن. دو سال شا

 بره. یسر م

روز دادگاه اول  یکه غارت کرده بود.وقت ییزاینم پس داد و جاشو لو داد.و چ دیحم ،باالخرهییاز چند تا بازجو بعد

بود نثارش  نیفحش و نفر یجلومو گرفتن.هرچ عیکنترلمو از دست دادم و حمله ورشدم سمتش.اما سر دمشید

 .شهقرار بود اعدام  گهیماه د کیداد و  جواب نامیکردم.شکر خدا نفر

 .دنیبر مهیجر ونیلیم۹۰سال با ۳هم هرکدوم  هیسال،واسه بق۴واسه حسام  دمیکه فهم اونجور

 نموند. ادمی چکدومیتبصره و قانون گفتن که ه یسر هی

 یمن م یپا دیبرگرده.نبا شیعاد یهم باطل شده بود.اون حق داشت به زندگ انیمن و ک تیمحرم غهیص گهید

 یکه نوشته بودم رو بهش بده.ازش خواسته بودم که بره پ یو نامه ا ادیگرفته بودم به مهرداد بگم ب میسوخت.تصم

 من نمونه. ی.به پاشیزندگ

 سوخت. یمن م یبه پا دیموندم،اما اون نبا یزنده نم دمیشن یخبر ازدواجش رو م یروز هیاگه  دی.شادرسته

 .یباز ای.بییکجا ،یاومدم: در رونیب الیساره از فکر و خ یصدا با

 کردن.گفتم: یم یتخت نگاهشون کردم داشتن پاسور باز یباال از
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 .ستمی.من بلد ننیکن یباز شما

 بلد بودم.اما حوصلشون رو نداشتم. خوبم

 دم. یم ادتیخودم  نیی:بپر پایمر

 .ستیخوام.حسش ن ینم_

 .ستیمناسب ن شیروح تیوضع نی.درک کننی:ولش کنالیل

 جون.ارواح خاک ننه بزرگ پسرخالم باز نرو باال ممبر. الی:لیمر

 از همه آرومتر بود. نشونینگفت.ب یزیچ گهید الیل

گفتن  یبرم واسه ناهار.وقت دیجمع کردن و بلند شدن.به منم گفتم با لشونویاومد گفت وقت ناهاره.بچها وسا یکی

 گفت: یاشتها ندارم مر

 یزیبهت چ گهید یاونا هم نازتو بخرن.اگه نخور یاریکه شل کن سفت کن در ب ستیخونه بابات ن گهید نجایا نیبب

 .میبر ایدن تا روز بعد.ب ینم

 ناچار بلند شدم و باهاشون رفتم. به

 شدم گفت: یهم  که ردم یکیشد.از کنار  یداشت بد م گهیکردن.حالم د ینگام م یجور هی همه

 تو. یهست یگری.چه ججون

 دم گوشم گفت: ی.مریو مر الیل نیندادم و رفتم ب تیاهم

 .یکن ی.کم کم عادت مدنیبد دیهمه ند نایا

 :نترس.خودم هواتو دارم.محدثه

 .ستیواسم مهم ن یچیه گهیترسم.د ینم_

بشقاب  هی یداد.به هرک یبهش دست م یبود.آدم احساس خفگ یهمه جا فلز واریسالن بزرگ.در و د هیتو  میرفت

نداشتم.نشستم کنار بچها و به زور چندتا قاشق خوردم.سرم  لیخورشت بغلش.اصال م کیظرف کوچ هیبرنج دادن و
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نشست کنارم.برگشتم نگاش کردم  یکیکه  رنکردم تابچها هم غذاشونو بخو یم یبود و داشتم با انگشتام باز نییپا

 راهنشمیخط داشت.پ بود رو صورتش.بغل ابروش ختهیکمشم ر هیزده بود. یلحظه فکر کردم پسره.موهاشو خامه ا هی

 مردونه بود.دستشو انداخت دورگردنم و گفت:

 خوشگله. سالم

 بلند شد.دست دختره رو پس زد و گفت: یاعتراض مر یصدا

 .بفرما تو دم در بده.یهو

 باباش. ای یهم مثل خودش جواب داد:تو روسننه.ننش دختره

 .به توچه.گاردشمی:بادیمر

 .گاردیاوهو ک باد_

 گفت: یرو به من با لحن الت دختره

 .میگپ بزن کمی میبر ایخوشم اومده.پاشو ب ازت

 .سادیبار ساره از جاش بلند شد و اومد جلوش وا نیا

 .ی.هرادیجا نم چیه نی:اساره

 اگه نرم؟_

نگهبان  هیشدن.چند نفر اومدن به زور از هم جداشون کردن.آخر سر هم  ریبا مشت زد تو شکمش.با هم درگ ساره

 .یرن انفردا یتکرار شه همه م گهیبار د هیداد هم ما رو هم اونا رو فرستاد توسلولشون.گفت  یداد و ب ید و با کلاوم

 زخم شده بود.ساره هم دستش رو گردنش بود.بلند شدم و گفتم: یلب مر گوشه

 گفت؟ ی.مگه چنیکن یم ینجوریا یواسه چ-

 دادزد سرم: یمر

 .ستین تیحال ی.تازه اومدیچیه
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 زودتر از همه رفت.با تعجب به رفتنش نگاه کردم.محدثه گفت: بعدم

.دور و برش آدم نیدختره هم که اومد نشست کنارت،هم جنس بازه.همه ازش فرار نی.افهیضع کمیکال اعصابش  یمر

 برن. یازش حساب م نی.واسه همختهیر ادیز

 تش بهم بخوره.ذاشتم دس یدونستم عمرا م یلحظه چندشم شد که دستش بهم خورد.اگه م هی

 گفت: دیمال یهمونجور که گردنش رو م ساره

 .یمواظب خودت باش یلیخ دی.باستیخونه بابات ن گهید نجای.ایقول مر به

 .دیکش یم گاریگوشه وس هیکز کرده بود  یبه سلول.مر میدیتکون دادم وازشون تشکر کردم.رس سر

 

 وشصت_صد_پارت#

 

 گفت: ساره

 نشده. شیچیدرسا ه نی؟ببیغم بغل گرفت یچرا زانو حاال

 کالفه گفت: یمر

شه هشتاد  یدستم به خونش آلوده نشه.وگرنه هشت سال حبسم م ارهیدارم.بدجور رو مخمه.شانس ب نیکار به ا یچ

 سال.

 ؟اشکان؟یگیروم ی:کالیل

 آره._

 تعجب گفتم: با

 ه؟یک اشکان

 گن اشکان. یهمون دختره که بهت گفتم.بهش م_
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 زدم و رفتم رو تخت نشستم. پوزخند

 گفت: نییاز اون پا ساره

 ؟یاون باال باز زار بزن یرفت

 نه._

 عر بزن. یسوزه.حاال ه یدلش به حالت نم یخر چیپف کردت معلومه.بابا ه ی:از اون چشایمر

 .ستین ادتی یکه اومد ی:خودتو روز اولمحدثه

 .یچیشد؟ه یکردم.غصه خوردم.آخرش چ هیهمه گر نی.چرا.اما ا ی:هیمر

 گفت: ساره

 .میواست قصه بگ میخوا یم نییبپرپا درسا

 ؟ی:قصه چگفتم

 رو. مونینکبت یقصه زندگ_

 نشستم. ی.رو تخت مرنییبهتر بود.رفتم پا یچیه از

 گفت: الیل

 اول توبگو. یمر

 نشست. رشونیدن ز یپاشونو م هیمردا که  نیمثل ا یمر

 گفت: و

 ..جونم واست بگه.آره

 .ی:مرساره

 صداشو صاف کرد و گفت: یمر
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 .میریبابا اگه گذاشتن حس بگ یا

 من گفت: روبه

 کنم؟ شیا قصه

 .یهرجور راحت_

کرد که  یم شوی.داشت با ننه بابا و داداشش مثل آدم زندگمیبود به اسم مر یدختر هینبود. یکیبود  یکی.ی:اوکیمر

 یلیخواست حالش خ یخاطر مامانشو م یلیهم که خ می.مررهیگ یسرطان م ؟بدبختی.چه جوررهیمیم فتهیمامانش م

 یداشت دوباره برم نکهیشه.هم یبهتر م کمیگذره  یم یسال هیشه. یکنه.کال داغون م ی.درسش اُفت مشهیبد م

ره  یشه و م یسالش بود ازشون جدا م۲۷باال سرش.داداشش که  ارهیم ندرالیس ینامادر هیباباش  یگشت به زندگ

خانومو  یتا شب کلفت ومدیرفت مدرسه.بعد اونم م یمونه زن بابا.صبح تا ظهر م یم نیکنه.ا یم یواسه خودش زندگ

 هیخودم  یکنه که اگه به بابات بگ یم دشیخوند.زن بابائه تهد یصبح درس م یدم دما تارفت  یکرد شبم م یم

 ..دایکه اون سرش ناپ ارمیسرت م ییبال

ره  یم چونهیپ یروز م هی.الیواو گهیکه کنکور داشته و د هم بوده یگه. سال ینم یچیهم از ترسش ه چارهیب میمر

.جدا از زن بابا،باباشم پشت ادیداره سرش م ییکه اونجا چه بال گهیکنه و بهش م یم یزار هیگر یداداشش کل شیپ

 یکنه و خواهرشوم یبا باباش دعوا م ادیشبش م هشنو یم یزده.داداشش وقت یبدبختو کتک م نیا یزنش بوده و ه

 خودش شیبره پ

 یم نقدریبره خونش.ا یبه زور کتک دخترشو م ادیشده بودازدست زنش م ریمونه و بابائه که باز ش یم یروز چند

به زن بابائه  ادیاز دهنش درم یروز هرچ هیزنه. یدرسو م دیکال ق گهیره.د یهفته ازترس مدرسه نم هیزنتش که تا 

.کل صورتشم کبود ابونیشه آواره کوچه خ یره.م یاش از اون خونه مکنه و قبل اومدن باب یم لشوجمعیگه .وسا یم

چند تا  نهیب یگرده م ینشست کنارش.بر م یکیکنه  ینشسته بود که حس م مکتیمونه.رو ن یبود.تا شب تو پارک م

 ذارن. یخواد فرار کنه اما نم یدورشو گرفتن.م یپسر قرت

 هیبرنش تو  یکننش و م یم نیهم نبود که کمکش کنه.خالصه به زور سوار ماش ینصفه شب بود و کس کی ساعت

 خونه و ........

 بود. سیسرشوبلند کرد چشاش خ ی.وقتنییانداخت پا سرشو
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از زور درد وغصه  میکوچه بن بست.مر هیندازنش تو  یزنن و م یکنن.آخرم چاقوش م یآبروش م یب یچند نفر_

 مرد. یم کاش همون شب یشه.ا یم هوشیب

 .رنیکنه ازت بگ یرو ثابت م تیکه پاک یزیسخته اگه شرف و آبروت رو،چ یلیبه حالش سوخت.خ دلم

.سرتو مارستانیرسونتش ب یسوزه و م یبودتش،دلش م دهیخانومه د هیبوده. مارستانیب ادتویبه هوش م ی:وقتمیمر

کرد که  یهاش فکر م یره.توپارک نشسته بود و به بدبخت یو م چونشیپیکنه .به زور م ی.از خانومه تشکر مارمیدرد ن

 کنه. یم یسر اون خال شویدل وکنه و دق  یم یقاط ؟اونمیخوا یمواد م گهیبهش م ادیم یکی

 

 کیو_وشصت_صد_پارت#

 

 گهیبهش م یعذر خواه یره دنبالش و با کل یبهم بده حداقل.م ییبتونه جا دیگه شا یره با خودش م یم اروی ی..وقت

ره  یم میکنه.مر یکنه اما بعدش قبول م یاولش ناز م ارویجا بهم بده. هیتو هم  یتونم واست کار کنک اگه بخوا یم

و پخش  یشه دزد یشه.کارشم از اون به بعد م یم ستقربهش داده بود م دیارو،مجیکه همون  یسوراخ موش هیتو 

 یکنه اما موفق نم یم یدوباره قصد خودکش یکی.فتهیرفت.اما کم کم راه م یم دیبا مج ای دیترس یاول م یمواد.روزا

 شه.

 ما. یاز زندگ نمی.افتهیم ریگ یقاپ فیروز که رفته بود ک هیمونه و  یماه پشت ابر نم اخرشم

 پاک کرد.گفتم: اشکاشو

 .یخالص ش نجایهرچه زودتر از ا دوارمیدونم.ام یسخته.م یلیخ_

 و گفت: دیکش آه

 بشه. یکه چ رونیب امیبابا خواهر.ب یا_

 سراغت. ومدنینه پدر نه برادرت ن یعنیمدت  نیا_

 گم و گور شدم. یدونن من کدوم جهنم دره ا یاون بدبختا که نم_



 بارکد

518 
 

 .یکرد یفرار م دیبه نظر من نبا_

 مشت و لگد هاشون جون بدم؟ ریموندم تو اون دخمه تا ز یم_

 دو گفت:نگاش کر میکرد.مر یم هیداشت گر الیل

 نشسته زار زده. نیکردم ا فیمن تعر یهر سر_

 :گفتم

 .یداشت یسخت یحق داره.زندگ_

 ؟یستیفقط خودت بدبخت ن یدیهه.حاال د_

 .شونیهمه درد دارن تو زندگ_

 توپ پر جوابمو داد: با

پوالشونو  یدونن چه جور یکه نم نهیا شونیکه تنها نگران یی؟اونایچ یباال شهر یدارا هیهمه؟پس اون بچه ما_

 م؟یستیبخورن!مگه ما هم مثل اونا آدم ن یبپوشن،چ یخرج کنن،آخر هفته کجا برن،چ

خوام سرزنشت کنم اما راه  ی.نمارمیبگم االن شعاره.اما خدا نگفت تو برو خودت رو بنداز تو چاه.من درت م یهرچ_

 دن. یا و خطاهاشون رو پس مه یالیخیتقاص ب یروز هیباش  ،مطمئنیگ یکه م ییهم بود.اون آدما یبهتر یها

کرد و کفر گفت االن قطع  یشد.از بس ناشکر یپسر عمه داشتم.تو پول داشت غرق م هیگه.من  ی: راس ممحدثه

 تصادف افتاده گوشه خونه.کل پولش رو هم زنش برداشت و رفت. هینخاع شده تو 

 واسش. میکن یم فیهم تعر هی.بعدا قصه بقنیبخواب کمی نیبر نی.جمع کننیغصه خورد یادی:بسه زساره

 یخواست.اون آغوش گرم و مردونش.شونه ها یم انویتو تختمون.دلم واقعا ک میاز حرف ساره همه رفت تیتبع با

 و دل نوازش.عطر تنش.اما تموم اون ها فقط خاطرش باهام بود............................ رایگ یمحکمش.صدا

 ماه بعد۶

 گفت: یبچها نگاه کردم.مر یبه باز الیخ یب
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 نداره. داریناز نکن.نازت خر گهید ایپاشو ب_

 .نیکن یخوام.شما باز ینم_

 .گهی: د پاشو دیمر

 رو مخم نرو.گفتم نه. میمر_

 به درک._

 فحش آب دار نثارش کردم و رفتم تو بخش خودم. هیلب  ریز

 

کردم و  یم هیاول همش چشم انتظار بودم.هر روز گر ی.هفته هاومدیبارم به مالقاتم ن هی یحت انیماه ک شیش نیا تو

گفتم چرا  ی.گفت حالش خوبه.هرچدمیپرس انیروز مهرداد اومد به مالقاتم.ازش از ک هیماه که گذشت ، کی.هیگر

 نگفت. یچیشده.گفت نه.اصال ه یزی.مگه چادینم

 یدیام یازش نشد.هنوز کورسو یخبر گهی.تا امروز هم دیتکرار یبعد هم اومد.و ماه بعد.باز هم همون جواب ها ماه

بتوتم فراموشش  دیکردم.که با یخودم رو آروم م نیحسم رو سرکوب کردم.هر روز با تلق گهیته دلم هست،اماد

 سراغم اومد. الی.هزار جور فکر و خستمیهاست و من مورد مناسبش ن نیبهتر قیکنم.قبول کنم که اون ال

 .دنمیبه د ومدیبار م هیسراغم. ومدیواست.وگرنه حداقل خودش مخ یکردم.حتما اون منو نم یتموش م دیبا

 .گفت:دمونیجد یساحله.هم سلول دمیزد پشتم.برگشتم د یکی هوی

 ؟یچرا تو فکر_

 .یچیه_

 ؟یچیه_

 نه._

 نه؟ یاریباز تو فکر _
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 ساحل ببند جان من.حوصله ندارم._

 .ختیر ی.اه.لوس بیوقت حوصله ندار چیتو که ه_

 ریبود.سه تا دختر با هم بودن.دو تاشون قسر در رفتن.فقط ساحل گ یدزد حرفه ا هیشد و رفت.ساحل  بلند

ندازه و با  یدختره مامانش کرده بود بزن بزن راه م هیکه  یحرمت یبودن.ساره هم سر ب دهی.واسش پنج سال برفتهیم

 فتهیعشونم خوب نبود.بابا هم نداشت.م.وضشبودن واس دهیبر هید ونیلیبه جون دختره.شصت م فتهیم یبیچاقو ج

 زندان.

حواسش نبود  الیکردن.ل یم یارتفاع بلند داشتم با هم شوخ هیهم با دوستش رفته بودن گردش.تو  چارهیب یالیل

 دادن. ینم تیسال بود که تو کماست.خانوادش هم رضا کی.نییشه پا یده اون هم پرت م یدوستش رو هل م

 

 ودو_وشصت_صد_پارت#

 

ندازن گردن اون که تو  یم رهیم یم هوی فتهیهم با خانواده شوهرش اختالف داشت.شوهرش م چارهیب محدثه

 مشخص شه. تی.فعال مونده تا وضعشیکشت

 ای دمید یم اسویکابوس ال ایشب خواب راحت نداشتم. هی یکه اونجا بودم،حت یبودن.تا وقت چارهیبدبخت ب همشون

 .گهیشده بودم دبد.خسته  ی.خواب هاانویخواب ک

بار چندم شروع کردم به  یو برا دمیروش کش ینوشته بودم رو برداشتم.دست شیکه سه ماه پ یتختم نامه ا ریز از

 خوندنش:

 ،یبهار یهوا نیدر ا_

 ییدوباره هوا شدم

 رسد،اما یم بهار

 ؟ییمن تو کجا بهار
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 گهیما جاودانه بشه.نذاشت د وندی؟آخرش سرنوشت نذاشت پ یدیحالت خوب باشه.د دوارمیسالم.ام زمیعز انیک

زل بزنم و ساعت ها توشون غرق شم.نذاشت کنارت باشم.بشم  اهتیس یآغوشت رو حس کنم.نذاشت تو چشما

 پرستارت.بشم مرحم دردت.بشم همدم و مونست.

 که تو رو کنارم داشته باشم. ستی.نمیکه ما به هم برس ستی.نستیقسمت ن حتما

بار هم  کی یصدات.اما حت دنیشن دیتو زنده موندم.فقط به ام دنید دیروز ها رو فقط به ام نی.ادنمینفس کش لیدل

 یقلب.اما نم می.از همون اول کمک کردن به من اشتباه بود.تو رو باور دارم.از صمی.البته حق داریومدیبه سراغم ن

 .ی.تو رو قلبم بارکد زدباختمکنم تموم مدت سر کار بودم.من بهت دل  یدونم چرا حس م

 یبه فکرم ی.اما،اگه هنوز ذره ایفراموشم کرد دیدونم.شا یدارم.نم یخواهش هینداره.ازت  یسود چیحرفا االن ه نیا

که  یبرس یبه کس دوارمیکنم.ام یم یخوشبخت یبرات نداره.برات از ته دل آرزو یثمر چیشو.بودن با من ه المیخیب

 کنم.دعا کن موفق بشم. یدفن م رو.دارم عشقت ییها نیبهتر قیرو داشته باشه.تو ال اقتتیل

 داشتم. دوستت

 هنوز هم دارم. دیشا

 .....درسا

حس رو تو سرکوب  نیا دیبار نشد.با نیشد.اما ا یم سیخوندم چشمام خ یبود.هربار که نامه رو م بیعج برام

 .......دیکنم.با

 گرفتم که نگهبان اومد گفت: یتخت نشسته بودم.زاشتم ناخن هام رو م رو

 .یدار ی.مالقاتیدرسا بهزاد_

 ممکنه اون باشه؟! یعنیگفت  یباز هم ته دلم م دم،امایکه کش یهمه دردسر نیا با

 گفت: ساره

 باشه. ارتی دوارمیام_

 گفتم: میپوزخند بر خالف حس درون با
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 .ستیهه.دعا نکن.چون ن_

و  زیم یبود که کل ییسالن ها نیها نبود.از ا یا شهیش نین مالقات.از اتو سال می.دنبال نگهبان رفتم.رفترونیب رفتم

 بودن. دهیچ یصندل

 .ومدیماه شد و ن شیرفت.ش نیته دلم هم از ب دیذره ام هیهمون  گهی.ددمیدور مهرداد رو د از

 .نگاش کردم:زینشستم پشت م رفتم

 کرد. ینم یشوخ گهیزنم د یحرف م یحوصله و جد یب دید یهم از وقت مهرداد

 :سالممهرداد

 سالم._

 ؟یخوب_

 به نظر خودت؟_

 .اصال دل و دماغ حرف زدن نداشتم.نامه رو گذاشتم جلوش و گفتم:دیموهاش کش یال یدست

 .ادشهی.البته اگه هنوز منو انیبده به ک نویا_

 بعد گفت: کمینگام کرد. دلخور

از عشق قبول داشتم.اما حاال با  شتریکنم.راستش من دوست داشتن رو ب یم دایپ مانیعشق ا یرویتازه دارم به ن_

 فرق کرد. یهمه چ انیتو و ک دنید

 پاکت در آورد و بهم داد.گفتم: هی بشیبود حرفاش.از تو ج بیعج برام

 ه؟یچ نیا_

 واسش.مواظب خودت باش. یداشت یبهت بدم و برم.که تو هم امانت نوی.اومدم ایفهم یبخونش م_

 دستم. یرفت.زل زدم به پاکت تو مهرداد



 بارکد

523 
 

 یو دور یخبر یمدت ب نیگفت بازش نکنم.اما بعد از ا یم یحس هینگهبان به خودم اومدم و برگشتم. یصدا با

 لرزون بازش کردم.دست خط خودش بود. ینبود.بدون توجه به بچها رفتم رو تخت و پاکت رو با دست ریامکان پذ

 عشق. ی نندهیبه نام آفر_

 "صبور باش"کلمه. هیشه تو  ینامه خالصه م نیا کل

 دیتو بودم شا ی.اگه منم جایشد تیقدر اذ ،چهیکرد ییکه چه فکرا دهیداشت.به گوشم رس لیدل میخبر یو ب یدور

 آوردم. یاصال طاقت نم

 راحت. التینرفت.خوب نبودم.اما االن هستم.خ نیبعد از مرگش هم از ب دیحم یها لهیح

 قراره تموم شه. یها به زود یکنم.سخت یقولم عمل م به

 ...انیدار تو ...ک دوست

شده بود  یچ یعنیو گذاشتم رو قلبم.ضربان قلبم باال رفته بود. دمیکرد.برگه رو بوس سیاشکم صورتم رو خ لیس

 کار کرده بود باهاش؟ یچ دی؟حم

 .یسادگ نیرفت.به هم نیکردم.همش از ب ینه انگار که داشتم فراموشش م انگار

 

 وسه_وشصت_صد_پارت#

 

 صدام زد: یکردم که مر یکارو م نیبار نامه رو خوندم.داشتم واسه بار چهارم ا سه

 باد.چته باز؟ ی.مشتیهو_

 نامه فرستاده. انیک_

 ذوق گفت: با

 گفته حاال؟ یمرگ من؟ باالخره طلسمو شکست؟چ_
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 دنبالم.البته فکر کنم. ادیهم م یبوده.االنم حالش خوبه.به زود دیافتاده بود.گفته کار حم ریگ_

 هنوز دوست داره هنوز؟ یدی:دساره

 نگرانشم بچها._

 ؟یهست یخودش واست نامه نوشته گفته خوبه.نگران چ_

 ازش نبود. یکه خبر یمدت یعنی_

 برت. یم ادیم شاهللیفکر نکن.دلت روشن باشه.ا زایچ نینداره.به ا یمعن یعنی_

 .شاهللی:االیل

 گفتم: مهربون

 از همتون. ی.مرسفیکث یآدما نیمنو ننداخت ب نجایدوسم داشت که ا یلیخدا خ_

 اوق زدن در آورد و گفت: یادا یمر

 اه اه.جمع کن بابا.حالمون به هم خورد._

ارزش  ایدن هیکه به فکرم بود خودش  نی.رفتم تو جمعشون نشستم.دلم بعد مدت ها آروم بود.همدنیخند همه

 داشت..............

به  ی.هانیاز مهرداد شد نه ک یکرد.نه خبر دایباز هم روال خودش رو پ یو دلتنگ یخبر یهم گذشت. ب گهیماه د کی

 یقدر زمان طوالن نیزود؟پس چرا ا یلینداشت.خسته شده بودم.مگه نگفت خ دهیفا گهیدادم اما د یم دیخودم ام

 شه؟ یتموم نم ییگذره؟چرا جدا یم

 ایاز دستم بر اومد واسشون انجام بدم.قرار شد هرکس نامه  یبچها هم قول داده بودم اگه آزاد شدم هرکار به

 خوان. یکه م یداره بهم بده تا برسونم دست کس یزیهرچ

 نیباز با ا یاز اون نشد.ول یبود که چطور خبر بیذره شده بود.برام عج هیهم  ایمینبود.دلم واسه ک یفعال که خبر اما

 کر که اون اصفهانه و خبر نداره آروم کردم.ف
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هم  انیتو زندان به سر بردم.تولد ک یسالگ ستیسن ب یرو تو لیماه از بهار هم گذشته بود و من سال تحو کی

کنم.اما  زشیکردم که قراره روز تولدش رو متفاوت سورپرا یآذر.با خودم فکر م۷کنارش نبودم.تولدش آذر ماه بود.

 نشد.نشد که بشه.

 کردم که از پشت بلند گو داد زدن: یم ریخودم س یتو حال و هوا داشتم

 ی.آزادی.آزادی.آزادی.آزادایرو جمع کن ب لتی.وسایدرسا بهزاد_

 من آزاد شدم؟ یعنیشد. یچند بار تو مغزم اکو شد.باورم نم صداش

 دیرس انیفراق چندماهه به پا نیداشت.باالخره ا قتیبچها باورم شد.حق یو شاد غیج یصدا با

 گفت: یبچها رو بغل کردم.مر هیشوق و گر با

 ا؟یببر ادیمارو هم از  یگورتو گم کن ینر_

 پاک کردم و گفتم: اشکامو

 شه؟ یمگه م_

 سراغ اون آدرس. ینره بر ادتیساره:_

 رسونم دست خانواده هاتون. یحتما.نامه همتون رو م_

 م.درسا.تا حاال فرصت نشده بود بهت بگ یخوب یلیمحدثه:خ_

باز شد..با  ی.....در بزرگ آهنرونیو رفتم ب دمیلبخند و بغل ازش تشکر کردم.ساکم رو تند تند بستم.لباسامو پوش با

کل  دنشیاطرافم رو نگاه کردم.با د کمیزد. ی.جاده بود و پرنده هم پر نمیخنک بودو ابر کمی.هوا رونیمکث رفتم ب

 شد سی.چشمام خمنهمال  ایرو فراموس کردم.انگار دن یتنم سر شد.همه چ

.دستاشو که باز کرد از دیلرز ی.اخ که چه قدر جذاب شده بود.پاهام داشت مدمیرو تو چشماش د ی.دلتنگدیلرز لبم

هام  هیهمونجا ول کردم و پرواز کردم سمتش.تو آغوشش حل شدم.عطر تنش رو با ولع تو ر فمویشدم.ک خودیخود ب

سکوت جاده رو  میگر یمهم نبود.صدا یچی.همیمهم نبود محرم نبودآغوشش آرومم کرد.برام  یفرستادم.گرما

 بود دوسش داشتم. یهرچ ی.ولی،خستگی،ناراحتیبود.اشک شوق،دلتنگ یدونم اشک چ ینم قایشکست.دق
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 گفت: دویمحکم دورم حلقه شده بود.سرم رو بوس دستاش

 .یکن هیگر نمینب_

صاحابو آروم کنم.نه.اتفاقا حرف بزن.بذار  یدل ب نیکنم.بذار تو آغوش تو ا ینگو.بذار خودمو خال یچیه انیک_

 صدات آرومم کنه.

 گفت: مهربون

 تا ابد.. میتموم شد.ما مال هم یواقعا همه چ گهید_

 .گفت:ختمی.اشک رختی.اشک ردمی.خنددیکردم.نگام کرد.خند نگاش

 د؟یجد یزندگ هیواسه شروع  میبر_

 .یگرفت.چه بارون بارون

 ؟یو بهار یروز بارون هی:اونم تو انیک

 .لیبا کمال م_

 منتظرمونه. یبدو که خوشبخت_

 دنبالم و گفت: دیاومد دو رونیاز شوک که ب انمی.کدنیشروع کردم به دو یناگهان یلیخ

 .یدنبال خوشبخت میبر نیبا ماش نیبش ای؟بیگرفت یدرسا جد_

 و گفتم: دمیخند

 خوام. ینم_

 .ی.لباسم نداریخور یدرسا االن سرما م_

 بارونش بگم  چه قدر دوسش دارم. ریبذار به خدا ز_

 بگو_
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 .دستامو باز کردم و داد زدم:سادمیوا

 .یرو بهم برگردوند انیکه ک یعاشقتم.مرس ایخدا_

 گفت: دیدو ی.همونجور که مدیخند یهم پا به پام م انی.کدمیخند یزدم و م ین غیرو هوام.ج دمید هوی

 م؟یبا هم بگ یخوا یم_

 رو؟ یچ_

 و گفت: نیگذاشت زم منو

 رو. یکه االن گفت نیهم_

 .دو.سه..کیباشه.با شمارش من._

 :میبا هم داد زد همزمان

 .....................میعاشقت ایخدا_

 ✨انیپا
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 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

https://www.shop.romankade.com/
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