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 " پالوز" 
 M.Fقلم: به 

 S.KH = taraneh: ویراستار

 * * زلال است شکست خبورید وقتی کو من یاورتان ىستم

 " 061سوره آل عمران آیو " 

را میکارند میگن  رماصلی ىست. درواقع بو زمینی کو در آن انواع خربزهپالوز : ی کلمو ک  
 پالوز

                                          ****** 

فهمیده بود پریودم و  بو نوار هبداشتی مشبک حساسیت داشتم و از شانس گندم عماد
اینکو گفتو بودم پنبو ای بگریه ولی مشبک گرفتو بود حاال ىم از سوزش بیش از حدش با

 داره جیگرم درمیاد.

مجع کردن و تنها وسیلو  اد خربزهعم اومده بودمی روستا کمک دایی   از اون بدتر چون
خنک کننده موجود تو خونو مادر جومن فقط ی پنکو قدؽلی بود اومن از بس صدا میداد 

کردم  پنکو بازو جل روی ناچاری کمی پاىامو ازآدم بیزار میشد روشنش کنو ولی خب 
 سوزشش کمرت بشو.خنک بشم بلکم از  تا

 می رفت غر زد.سلما خواىرعماد علونطور کو از اتاؽ بریون 

 رت پات کن.و ش . لنگاتو باز کردی مست پنجره حداقلبر سرت کنن نیکی + خاک
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 پریا خندید.

 + جوووون چیکارش داری؟

 چشم غره ای بو ىر جفتشون رفتم و با درد نالیدم.

بو نوار هبداشتی حساسیت داشتم فکر کنم از ىفتو پیش بنی پاىام _ خفو شنی جفتتون.
 داره آتیش میگریه.

 پریا چشمکی زد.

 !+ کو ببینم جیگر

 با حرص نگاش کردم.

شاید خوب بشو. امروز  _ گمشو پری. تورو خدا تنهام بذارید این دامنو رو ىم بدم باال
انقد درد داشتم کو تو پالوز دایی زلمد نتونستم دو تا خربزه جا بو جا کنم عمادم کو مثل 

 حلظو بو داییش میداد.یزید وایستاده بود باال سر ما ؛ آمار حلظو بو 

 پریا بی خیال گفت:

 + حاال خوبو عماد نامزدتو ىا.

 با گریو پاىامو باز تر کردم:

_دیگو بدتر! مامامن منو دست این وحشی سپرده ىر یک خربزه ای کو برظلیدارم مثل یزید 
 باالسرم پیداش میشو.
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 میکرد کردم. نگاىی بو سلما کو دست بو کمر ترسناک نگاىم

ای رو هبش نسبت  وبو منی کو خواىرشم اینجا وایستادم و تو علو نوع کلمو+ حاال خ
دو تا فوش آب داربگم دو تا کف گرگی  دادی.خوبو خواىر شوىر بازی در بیارم علچنی

 ىم بزمن تنگش کو دیگو نقشم تکمیل بشو.

 خندیدمو گفتم:

 م ىم دست علون داداشتی._ تو ا  

بغض آلود پاىامو بیشرت باز کردم و پلک ىامو روی پریا و سلما کو از در بریون رفتند 
ىم فشار دادم تا شاید بتومن خبوامب کو در با صدای بدی باز شد؛ عماد بدون اینکو منو 

 ببینو با جدیت غرید:

دخرت جون؟! فکر کردی چون نامزدمی و توام عروس این  فتیر  + باز کو از زیر کار در
 ره؟ای؛ دایی زلمد از خریت میگذ خانواده

وحشت زده جیغ زدم و پاىامو بستم و دامنی کو باال داده بودم کشیدم رو پاىای خلتم 
اما دیر شده بود.عماد با اخم ىای در ىم متعجب خریه بود؛ از شدت خجالت و درد 

 بو گریو افتادم و جیغ زدم.

ه _ خدا لعنت کنو عماد هبت گفتم نوارهبداشتی پنبو ای بگری نو مشبک. پاىام تاول زد
 خربزه مجع کنم؟ اون وقت انتظار داری خم و راست بشم

 علون حلظو پنکو چرخید و باد دامنو زد باال کو دستمو گذاشتم بنی پاىام و زار زدم.
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چیکار میکنی؟ آی  _ نگاه نکن... خدا لعنتت کنو عماد تو توی خونو مادر جون من
 مامان میسوزه.

 قدمی ىم واضح بود گفت: لبخندی زد و با نگاىی کو برؽ شیطنت از چند

حتی تو خونو ؛سرزمنی پارس سرو کلو ش پیدا میشوپاىاتو باز کنی پسری از ىرجا  +
 مادر جون گلپریت.

علونطور کو در خونو و،ظلیکش ال سن خجالتس 25 با چپ نگاىش کردم بیشعور چپ
 رو میبست زیر لب گفت:

 !باد برخودم خودم کردم کو لعنت،تییییف عجب ویویی رو از دست دادم +

بیشعوری زیر لب نثارش کردم.ی با این حرفش ام اندازه دوتا توپ تنیس شد مشچ
و راز کشید طبق عادت شصتش و بو گوشبالشت برداشت انداخت رو زمنی جلو پنکو د

 کرد.  ؽ باز دراز کشیده بودمکشید با تردید نگاىی بو من کو طا  لبش ی

 +فریوز ...

 مکثی کرد و از دوباره گفت:

 !و مادر پیمان و دنیا رو حذؼ کرد ریوز پدر+ف

 جام. وحشت زده نشستم سر

 ؟!_چییییییی؟! یعنی چی کو حذؼ کرد

 نشست و گفت:
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جبنورد برای عروسی  +امروز صبح وقتی کو پدر و مادر پیمان و دنیا تصمیم میگرین بیان
ماشینشون و اصلام میده ترین کارو بد فرصت پیش اومده استفاده میکنو و ما فریوز از

 دست کاری میکنو.

 _پیمان و دنیا االن کجان؟

 زمنی کمک دایی زلمد خربزه مجع کردن. +رفنت سر  

دستی بو صورمت کو خیس شده بود کشیدم باورم ظلیشد فریوز خبواد پدر و مادر پیمان و 
 ىرچند از ی خالفکار بیشرت از این انتظار ظلریه. دنیا رو بکشو.

 دستم.عماد لیوان آبی داد 

ولی صیغو ی زلرمیت ؛ این وعضی کو پیش اومده عروسیمون تا اطالع ثانوی کنسلوبا +
 ومن باید تا پس فردا هتران باشم.یعنی باید برم.ظلیشو  دائم بینمون باطل

_یعنی چی کو باید برم؟!چرا فقط تو باید بری؟ مگو نیاوش و تیام یا اون دوستت آرتا 
تو باید بری؟ این دفعو فرؽ میکنو طرؼ حسابت یشو ماینجا ىیچ کاره ان کو ىر چی 

 رمسا داری با جونت بازی میکنی. فریوز میفهمی اینارو یا نو؟

 .دیقو گوش بده ببنی چی میگم  ی + نیکی

 _چیو گوش بدم عماد ؟ این کو می خوای بری !

 توپید: صداشو برد باال و

 انگار شغل منو ظلیدونی..!وری داری باز خواست میکنی یک دیقو ىیچی نگو.غل +د  
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من بو لرزش در بیاد و صدام اینکو ی مدت ازش دور باشم باعث شده بود کل بد فکر
 بلرزه.

 .با بابا صحبت میکنم فقط تو نرو _حتما پرویز زورت کرده بری آره؟ من خودم مریم

عصبی از اشک ىای   جام وعماد از بازوم گرفت نشوند سر .برممست در و بلندشدم کو ب
 :می رؼلتم .خشمگنی غرید کو

 انقدم اشک نریز مریی روی اعصامب.جات نیکی. +بتمرگ سر

عماد  رفنت   ؛پیمان و دنیا قادر بو فهم اتفاقی کو افتاده بود نبودم کشتو شدن پدر و مادر
شو و نفس کشیدن رو برام و دوری ازش علو اینا باعث شده بود بغض بدی سد گلوم ب

 بغلم کرد کو بغضم ترکید. وعماد کالفو نشست سخت کنو.

 ت. سابرای چیو؟ این ماموریتم مثل قبلیش..عزیزم االن گریت +ىی

_نو این دفعو طرؼ حسابت فریوز میفهمی اینو...ولی من ىر طور شده باید با بابا 
 صحبت کنم.

شدش رو  الی موىاش نفس حبس برد الفو دستشودزدید.ک میظلیدومن چرا نگاىش و 
 کرد.  آزاد

 فایده ىست.+ بی 

 کنم چی؟  _اگو من قانعش

 +حبث بابات نیست.
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 م رو بردم جلو تا بلکم نگاىم کنو.تکونی خوردم سر 

 _پس چیو ؟

 +خودم خواستم کو باشم و برم.

 گرفتم وادارش کردم کو نگاىم کنو.  چونشو

 _حتی اگو من ازت خبوام کو نری؟

 ی نگاىش بو نگاه منتظرم گره خورد.ثانیو ا

 بگی نرو.+حتی اگو تو 

 ست داده بود.م بو دیوار. احساس نفس تنگی هبم درفتم عقب و تکیو داد

بابت تو غرصو  +نیکی وجدامن قبول ظلیکنو. ی طرؼ توی ی طرؼ پیمان... دمل از
 چون میدومن میمونی تا وقتی کو برگردم .ولی پیمان...

 مکث کرد. دستی بو شقیقو اش کشید.

بفهمی چی دارم  ومن اونقدری درکت باال ىست کو+االن وقتشو کو جربان کنم...مید
میگم...من بو پیمان مدیومن اون بود کو جلوی اون عقد مسخرت با اون پسرخالو یال 

ارزید رو گرفت اومن زمانی کو من سربازی بودم دستم بو  قبات کو سر تاپاش دو قرون ظلی
 جای بند نبود و اون بابای نامردت زد زیر قول و قرار...

 وسط حرفش. پریدم
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_چند بار سر این موضوع حبث کردمی ىر چند بارم گفتم بابا ىیچ نقشی نداشتو و من 
 بو خواست خودم نشستم سره اون سفره عقد.

 ...سری تکون دادم و گفتم :چسبیدم بو دیواراز ترس با خشم نگاىم کرد کو 

 _چیو چرا مثل وزغ زل زدی بو من؟

از ترس نزدیک بود  دیوار کو بیشرت چسبیدم بوچشم غره ی وحشتناکی نگاىم کرد  با 
 یکم کو گذشت صربم لب ریز شد و پرسیدم:خودمو خیس کنم.

 _عماد...ماموریتت چقد طول میکشو؟

 +معلوم نیست.

 _بیشرت از ی سال؟

 سرشو تکون داد.

 +بیشرت از ی سال.

 _ولی...

 این فاصلو واسوو ک  علونقدر بزور خودم رو قانع کردم.+رفنت و واسم سخت نکن نیکی.
 منم سختو.  سختو واسو تو

 _امکان اینکو بتومن باىات تو این مدت در ارتباط باشم ىست؟
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نشون یا خربی کو راجب من هبت رسید بی توجو ازش ، +نو بو ىیچ عنوان... از ىر پیام
.ظلی خوام بفهمن رد میشی.حتی اگو بیان بگن من مردم .چون واسو خودت خطر داره

 !منیتو نقطو ضعف 

یک تر خریه بو چشم ىا تذکرانو نگاه اشک آلودم رو هبش دوختم...اخم کرد و اومد نزد
 :لب زد

اصلام بدی کو باعث  نیکی...این باعلو ماموریت ىا فرؽ میکنو...خود سر پانشی کاری_
 !خطر...فهمیدی؟ دردسر بشو و ی گروه رو بندازی تو

 با بغض سرمو تکون دادم.

 ال بعد"س5"

 *نیکی*

 رت ببینم.بتومن هب کمی تکون خوردم تا

 !_ترانو ی دیقو ببند اون فکتو ببینم دارن چو غلطی میکنن؟

 +خب گمشو پاینی منم ببینم چیکار میکنن.

ا بو پیمان و دنیسرمو آوردم پاینی تر تا ترانو بتونو از الی در نگاه کنو ...چشمش کو 
وج رو ندیده حال بوسیدن دو مزدال سن تابو س22کپ کرد...حقم داشت بچم با افتاد

 .GMش با پخش زنده کیفیت شبکو بود اومن تو چند قدمی

 دو ساعتو داری زل میزنی بو اینا ی ندا بو من ظلیدی؟ ؟؟ +نامرد بو توام میگن دخرتخالو
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 _ىنوز زوده....سنت قد ظلیده برا دیدن اینا.

در تو چی دیدن   بزرگی. من موندم خالو رحیمو و آقا پرویز الس 0+حاال خوبو علش 
قانع شدن. بو فرزند کو تو نیاوش باشنی  2و بو  شمیکو تو شدی تو تقاری و نور چ

، دیگو ىم بو مجعتون اضاؼ بشو. باز اگو تو پسر میشدی  نظرم ىنوز جا داشت یکی
نیاوردمی. اون  سمیشد خرت کنم و ازت سواری بگریم ولی تو این ی مورد ىم شان

و مستش مثل سگ پارس میکن تا مریی، ىم کو گاىی اوقات عنی بت زىرمارهنیاوش 
 !ىرچی چخو چخو میکنی آروم ظلیشو

دن نداد و یکی کوبوند پس کلم کو پیشونیم زلکم خورد بو در و در با رلال حرؼ ز 
رو ترانو  ضرب بستو شد. تنها کاری کو اون حلظو بو ذىنم رسید این بود کو فقط دست

در بیشرت مواقع کور تشیف دارمی..میزی کو روش پر از کو بگریمو الفرار...ولی از اوصلای  
جلومونو ولی خب انگار   کو میزهدمیشکالت و تنقالت بود رو ندیدم...در واقع میدی

با ترکیدن خنده دو  .صدای شکسنت ظرفازمنی ظلیدیدم خباطر علنی با ضرب افتادمی رو
 .نفر بلند شد

 ترانو نرسیده بو زمنی ىوار کشید.

 عبااااااس خودت رحم کن بو جونیممم.حضرت  +یاااااا

 بزور ىلش دادم اونور: نفسم قطع شد..هپن کرد رو من کو  رمسا خودشو

 _پاشو ترانو لو شدم.
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پرو تر از این حرفا  بود.شده با اون کاپشن بادی کو پوشیده بود رمسا اندازه ی نره خر 
ن سر و وعضمو بودن...عادت کرده  االن سر بو زیر وایستیم...ی جورای علوبودمی کو 

 دنیا انداختم.بو پیمان و  نگاىیرو درست کردمی.

بغل انقد خوردن بو میز و در و دیوار داره کو من و _من ظلیدومن دیدن دوتا ماچ و بوس 
 با وجود این خامن ) اشاره کردم بو ترانو(امروز پوست انداختم...!

اخراج شده ی ترانو چپ چپ نگام کرد...پیمان پرونده ای رو کو رو میز منشی تازه 
 شرکت بود رو برداشت.

+اوال کو نیکی جان مونده تا پوست بندازی. دوما ضررىای کو ىیکل ترانو وپس گردنی 
 امروزش هبت وارد کرد...

پیمان کو با حرؼ  دستش و لباسش بودروی  مشغول پاک کردن خامو ىای  ,ترانو کو
بو ىیکلش گری داده بود چنان سرشو آورد باال کو بو  ،از روی عادت و حرص دادن

وضوح صدای قلنج گردنش بو گوش خورد. رلال حرؼ زدن بو پیمان و نداد. محلو ور 
 شد مست موىای پیمان کو ىدؼ علیشگیش بود.

 + باز بو ىیکل من گری دادی پیمان؟

رفتیم و بردؽلش مست مبل تک نفره ای کو تو سالن نرسیده بو پیمان با دنیا جلوشو گ
 لبخندی اکتفا کرد. بود. پیمان خنده شو بزور نگو داشتو بود. درآخر بو

 _ خب البد ىستی دیگو نیستی؟
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 ترانو هتدیدوار بو پیمان نگاه کرد.

 پیمان میاما. یو کاری نکن تو شب عروسیت جای پنجو ىام باشو!+ 

 _پنجو؟! مگو گربو ای...؟

 ترانو ىجوم برد مست پیمان کو بزور نگهش داشتیم.

 دنیا ی چی بو این شوىرت میگم بعد نیای یقو منو بگریی کو چرا علچی کردی... +
 گفتو باشم.

 برداشت. دنیا برو بابای نثارش کرد...پیمان رفت مست میز منشی و تلفن و

 + آقا امساعیل بی زمحت ی چند دقیقو بیاین باال برا پاک سازی.

 تلفن قطع کرد و گوشیش رو جواب داد: فضا رو پر کرد، صدای گوشیش با

 دقیقو دیگو پایینم. 5داداش  +

........ 

خواست و ی ىفتو  ببنی آرتا پرونده ای کو عماد می + نو بو جان تو اینو اومدم ...
فت حاال وایستا اومد از من گر بود ....  خواىرش سلما ،کو شوىر  ابراىیمی  پیش حسنی 

 میام پاینی االن.

از برداشنت ی پرونده و دو سو تا از وسایل ىای دیگو با اومدن  گوشی رو قطع کرد بعد
 آقا امساعیل عزم رفنت کردمی.
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** 

 :دکمو ی آسانسور زدم...کو ترانو گفت

من موندم ملت لباس  خبرمی ی فردا رو فقط وقت دارمی. +امروز کو نشد اصال لباس
 !تعریف کردن؟رللسی زنونو رو توی چی 

 موبایلمو گذاشتم توی کیفم و گفتم:

ىای کو باید پارچو داشتو باشو نداره و اوصلاىای کو نیازی لباسی کو اوصلاو، ر واضحپ   _
 بو پارچو نداره دو سو مرت اضافو داره!!

آسانسور رسید... درو بازکردم کو داخل رفتنمون مساوی شد با خوردن ترانو بو نوه گلثوم 
بو نجل توسط آرش جا خالی دادم کو این م   جلو گریی از ضرب و شتم خامن. جهت

 شد.، بو یقنی االن در حال لو شدن بود فنا رفنت آرش نوه گلثوم خامن و ترانو کو قطع

بزور خندمو نگو داشتو بودم. اگو بو آرش بود کو حاال حاالىا خیال بلند شدن نداشت. 
شد لقدی بو زلوتو خرید ىای مامان رو دادم دست دیگم. آرش و ىل دادم. ترانو بلند 

 اینبار ترکیدم از خنده. ی حساس آرش زد کو

 و علو وحشنی.کردن ای بود؟ اینا کقد شهر شهر م  ه خوردم اومدم شهر. این+ اوه گو 

 ىرکول. ،و عمت +وحشی خودتی

 بازوی ترانو رو کشیدم.
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_نابودش کردی ترانو... این بدخبت فردا روز می خواد زن بگریه بچو دار بشو...نکن 
 پول دیو ندارین بدین.

 +علینم مونده برم واسو فالن جاش دیو بدم.

اد داخل آسانسور خندیدم...آرش ایستاده بود از درد خم شده بود. ترانو منو ىل د
خودشم اومد تو درو تا تو باز کرد طوری کو در با ضرب خورد بو آرش و اومن خورد بو 

 دیوار سر خورد پاینی...!

 ما +این بو اون در کو اون سری مرغ و خروست رو نصف شبی ول کرده بودی تو راىرو
 .رو زىر ترک کردی

یدمی از خنده. خونو ی ما و و زدم و ترک 8کشیدمش داخل و درو بستم دکمو طبقو 
 ست. وی طبق وت شکوفو) مامان ترانو ( خالو

 :داد زدم ىای خاموش روبو روشدم تعجب کردم در خونو رو باز کردم کو با چراغ

 ن؟ااا_ماما

 ترانو تو جاش پرید.

 +زىر مار زىرم ترکید مثل آدم صدا بزن دیگو البد خالو نیست.

خونو از بس تاریک بود کو جرئت اینو نداشتم قدم بعدمی  ..نیومد.از تو خونو صدای 
 رو بردارم. ترانو ىلم داد داخل.

 +برو تو دیگو چرا دم در وایستادی.
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 زیر لب زمزمو کردم:

 نیست. یک المپ ىم روشن برداشتو حتی رو تاریکی خونو یبینی ظل_

 خونو نیست. +خب شاید رحیم

، خالو اوالا ز رحیم رحیم میکنی...ظلیدونی رو امسش حساسو ىیی با ,رحیم و زىرمار _ 
 اگو خبواد بره بریون حتما ی المپ رو روشن میزاره. رحیم نو و رحیمو سوماا  دوماا 

 + البد یادش رفتو ... حاال برو داخل پاىام شکست.

در المپ ورودی رو روشن کردم. کو صدای ترکیدن بادکنک اومد سکتو زده چسبیدمی بو 
 و جیغ زدمی:

 .رحم کنخودت م _یا قمر بنی ىاش

شون لگن آب بود افتاد کو خیلی ریلکس رؼلنت رو من و چشمم بو نیاوش و تیام کو دست
شتم کو کلو پاشدم دستمو بو  ترانو. با چشای از حدقو در اومده قدمی بو جلو بردا

 ترانو انداختم کو اومن افتاد رو زمنی رمسا لو شدم. کاپشن

 ..!تون مبارک.+ تولد

هبمنو ولی   8میدونستم  امروز زىرماری زیر لب گفتم و بلند شدم دست ترانو رو گرفتم.
شاید جالب باشو اینکو تولد منو  باشنی. کنن بابا یکم الکچری توقع نداشتم علچی
 ترانو.سال از  0سالی از من بزرگرته و منم 5.ولی خب نیاوش روزهترانو نیاوش تو ی 
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بو دست از آشپزخونو اومد بریون کو با قیافو موش آب کشیده منو ترانو مامان کفگری 
مواجو شد. با تعجب بو سرامیک و فرش راىرو کو حاال از آب خیس شده بود نگاه  

 کرد.

  + نیاوش پدرسگ نگفتم آب نریز روشون.

یز برداشت و پرت کرد خم شد بطری نوشابو ی کوچیکی کو توش رب بود رو از رو م
کو رو ىوا گرفت. ىنوزچند ثانیو ای از حرؼ مامان کو باعث کش اومدن  شمست نیاو 

 نیش من و ترانو شده بود نگذشتو بود کو گفت:

 بلو زدی زندگی منو بو گند کشیدی ببنی خونو رو آب برداشتو._ ا  

 نیاوش خندشو بزور نگو داشت زیر لب زمزمو کرد:

 + ابلو؟؟!!

 هبش رفت.ای مامان چشم غره 

 جاىل.زىر مار برو عمت و مسخره کن پسره ی _ 

 +جاىل ؟؟!!

 .تیام کو ترکیده بودن از خنده رفتمامان حرصی بو مست نیاوش و 

 _ نیاوش مگو دستم هبت نرسو.

 و خرید ىارو از رو زمنی برداشت. شدخم 
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و تیام )  ) بابای ترانو (عمو اکرب خالو شکوفو و  ,سالمی بو مجع کو شامل بابا پرویز
اضافو شدن کردمی کو با دیدن لباس ىای دنیا کو تازه بو مجعمون و ( و پیمان داداش ترانو

علیشو  اخنت... البتو بابا و عمو اکربتنشون ترکیدمی از خنده.غلط نکنم خز پارتی راه اند
علو رنگ می پوشیدن ولی تیام و نیاوش و پیمان کو از اتاؽ  از این شلوار شریازی ىای

 بریون نو. اومد

 غره ی نیاوش بزور خندمو قطع کردم.با چشم 

 _ تیپ ىارو نگاه باورم ظلیشو رمسا اهبتتون رو بردین زیر سوال. جان من نظر کی بود؟

 اوش دست بو سینو تک خنده ای کرد.نی

 و اکرب کی علچنی پیشنهادی میده! + بو غری از پرویز

و و اونارو بو اسم مامان...حذؼ کن نیاوش عادتش بود کو پسوند ىای مثل بابا و عمو
 صدا کنو. و متاسفانو یا خوشبختانو این اخالقش رو ما ىم تاثری گذاشتو بود.

 کو اینبار شلوار کردی آبی با زیر پوش نسبتا کلفت سفید ی نگاه بو بابا و عمو اکرب
رنگی کو چون مامان اشتباىی ىردو زیر پوش رو با تیشرت یشمی رنگ نیاوش کو از 

ا رنگ میداده انداختو بود توی لباسشویی حاال ىر دو زیرپوش بو رنگ سبز کمرنگ قض
االن اگو یکی ک ولی خنده داری بامزه کرده بود.در اومده بود تیپشون رو بو طور اسفنا 

اداره میدیشون باورشون ظلیشد کو پدر گرام و عمواکرب علون سرىنگ با از مامور ىای 
 ..!جذبو ی باالی تو اداره ان ..

 چشمکی زدم. صاه کردم و خبیبابا نگبا شیطنت بو 
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 _بابا؟

 +مرگ.

 ی و کوبنده جوادبو بده.امجکپ کردم...انتظار نداشتم انقد هت

 _پدر من یکم لطیف تر.

.آىا .. امسش ن صاحب مرده چی بوداو  لطیف بشم کو عکس بگریی بزاری تو +ىا
 .گرام  ایست

 خنده ریزی کردم.

 تا گرام._ اینس

 علون کو گفتی چو فرقی میکنو.+حاال 

مامان و خالو شکوفو کو راحت جامن کرده بودن از این بلوز و شلوار ىای گل من گولی 
سلصوص مامان بزرگ ىا کو از حق نگذرمی آدم با پوشیدن اونا روح و روانش بو آرامش 

 مریسید پوشیده بودن کو این تو خالقیتشون رو مریسوند.

دن رو رد کرده بودن با شلوارک زیر زانوی نارصلی و تیشرت نیاوش و تیام ىم کو خز بو 
ر تا پای نیاوش ترانو قهقو ای زد سیده بودن رمسا هتشو ىم زده بودن.سبز رنگی کو پوش
 رو از نظر گذروند.

 رو؟ از کجا پیدا کردی اینا +نیاوش

 _از کمد لباس ىای تو.
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 پ چپ نگاش کرد.ترانو چ

 زىرمار. مردک کلی برازندتو._ حقا کو د  

قرمز و تیشرت طوسی  دن برداشتو بودن.با شلوار شریازیپیمان و دنیا مثال تریپ ست کر 
رو بو رنگی کو پوشیده بودن البتو دنیا دامن شلواری بو علون رنگ رو بو تن داشت. 

 نیشم رو باز کردم. پیمان

 _نو بو گشادی شلوارت نو بو تنگی تیشرتت...!

 ست.ترانو  و +اینا اثرات علنشینی با تو

 کرد مست پیمان و چشم غره ای رفت.  ترانو سیبی از روی میز برداشت و پرت

 مثال مشا ست کردین االن؟ترانو: 

 کشید مست خودش. خت دور گردن دنیا ودستشو انداگازی از سیب زد پیمان  

 مشا بلو.چشم بو کوری _

 گلپری شدینشتو سوپری سر کوچو ی مادرجون  خوشم اومد عنی مشتبی ملقب بو م   +
!... 

 روبو ترانو گفتم:

 _کدوم مشتبی؟
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کو داداشش علیشو خدا نیسانشو میذاشت سر    دخرته  مسیو دیگو ...بابا علونداداش +
 کوچو مادرجون اینا.

 و صداش میکنن؟مس    ،ن دخرته کو تو روستا بو جای مسیو_ آىا علو 

 بیشگنی زد و گفت:

 + ایول زدی تو خال خودشو.

لذتی کو تو سرکشیدن آب با بطری ىست از تو ؼلچال برداشتمو سر کشیدم. بطری آب
ببندم کو تیام در اتاؽ و  ، اومدمبا ترانو رفتیم داخل اتاؽتو خوردنش با لیوان نیست.

 پاشو گذاشت الی در.

 +اینو ی نگاه بنداز ببنی طراحی ىاش مشکل ندارن؟

 رو ازش گرفتم. اس بودبا طراحی مدل لبA4  پوشو ای کو توش چند تا برگو 

 _مال کی ىست حاال؟

 +تو چیکار داری مال کیو ی نگاه بنداز اشکاالتش رو بگری تا فردا.

 _تیام خودت میدونی تا ندومن مال کیو کاری اصلام ظلیدم.

 مال ساحل اصلامش بده ضرر ظلیکنی. ودستت کو  + طراحی

ساحل حساسو پس  _ خیلو خب باشو . در ضمن میدونی کو خالو شکوفو رو خواىر
 نفعتو بزاری من خودم ربویل ساحل بدم. بو
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طرؼ  درضمن من.اون ترانو ی موزمار دىن وا نکننی ننو ی من چیزی ظلیفهموو + تا تو 
 خدایی نیاوش چجوری این دریا رو ربمل میکنو؟ ش دریا.نو اون خواىر  حسامب ساحل  

باىات موافقم...با علو جوره مرت ی حرؼ درست زده باشی علینو.سال ع27تو  _
 ساحل میشو کنار اومد ولی دریا اصال.

 سری از روی تاسف تکون داد.

واست با عماد فقط علنی اخالؽ  + خارج از علو ی این ىا قبول کن از نشست و برخ
 روت اثر گذاشتو. شگند

 خبوره خریه شدم.تیز نگاىش کردم و با اخم ىای کو مریفت گره 

بط پیدا میکنو رو نکش وسط  ىر چیزی کو هتش بو عماد ر  _ تیام حوصلو ندارم خواىشاا 
 کو اینبار پرویز ىم ظلیتونو واسطو بشو تا من نزظلت.

 پشت چشمی نازک کرد و بی رمحانو لب زد:

سال گذشتو ولی ىنوز این اخالؽ گندتو درست نکردی  5راست میگم دیگو. + خب 
 خوب تونستو اثر بزاره. ىر چند

 خندید و گفت:

م از دستت میپره واسو خودت میگم دیر جبنبی علنی آرش نوه گلثوم خامن ى +واال من
 ...ما رو ىم از پلو خوردن میندازی.

 ش کنم ولی با حرؼ آخرش خندم گرفت.دمل می خواست خف
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 _تیام ... برو بریون.

زرد رنگ کو چند وقت پیش از  و تا از پیژامو ىایدپوشو رو گذاشتم تو کشو پا زبتی... 
و دو تا دامن چنی دار کوتاه باالی سبزآبی بابا گرفتو بودم رو با دوتا پریىن چهار خونو 

 از تو کمد برداشتمو پوشیدمی.زانو گل من گلی  گلو گشاد 

بعد از خوردن چند تقو بو در اتاؽ صدای نیاوش بود کو از غرؽ شدن تو افکاری کو 
 ریش شده بودم بریون آورد.ذشتو درگسال گ 5این 

 تو؟ + بیام

 _ آره.

 خنده.اول کپ کرد و بعد زد زیر ،بابا پوشیدمو برگشتم مست نیاوش دامنو از رو پیژامو ی

 +بیاین بیاین برمی کو مشا دیگو تو خز بودننی.

 !میگی تو خز بودنیم؟ نیکیو _ تری برؽ خودتو توآینو دیدی کو االن بو من 

 کرد بو بریون از اتاؽ.  خندید و با دست اشاره

 + لقب دیگو ای اگو مونده تو رو در واسی گری نکن بگو...بیاین بقیو منتظرن.

رم درومن فعال شده بود...ترانو ام کو خوراکش کرم ریزی بود. ی چشمک هبش زدم ک  
 .لوار نیاوش و کشیدم پاینی الفرارموقع رفنت ش

 !_ نو خوشم اومد زلکمش کردی
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 نداره دخرت. از رلبوری کش شلوار و زلکم کردم ..نیکی وایستا. +آدم پیش تو امنیت

 ..واینستی کو گور خودتو کندی!._ بدو ترانو فقط بدو

ه بود خم شده بود کو مثال مارو بگریه تیام ورودی راىرو وایستاده بود پاىاشو باز کرد
کو   مو تا حد امکان خم کردمرو سرامیکا سرخوردمو درست بو موقع نشستم و سر ...

پاىاش رد شدم و ترانو ىم دستشو گذاشت رو کمر خم  ک تیام گری نکنو از زیرتبو خش
 شده ی تیام و پرید اینور.وارد سالن پذیرایی شدمی.

 .+ نیکی ما فرؽ بنی کسی ظلیزارمی پس..

جرئتی کو االن بو خرج داد و تو عمرش بو خرج ، ت و ی لقد زد تو ساؽ پای تیامبرگش
 نداده بود.

  بدو نیکی.+ حاال

 . نیاوش و تیام افتادن دنبادلون نیاوش مبل و دور زد.از رو مبال پریدمی اونور

د وایستا نشونت بدم دیگو. واال بو  + اگو جرئت داری وایستا دخرته ی زبون نفهم...
 خدا انقد کش شلوارامو سفت میبندم کو جای ردش رو بدمن میمونو.

ىست کو حس پلیسیت گل کرده نو من متهمم! نیاوش کلو خراب نو اینجا اداره  _
 بعدشم مغز خر کو طلوردمی وایستیم.

 بو تبعیت از ترانو پاىامو گذاشتم رو دستو ی مبل و با ی پرش از رو پیمان کو بو زلض
 !پریدظلون خم شده بود پریدمی....جررررر
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با جر  دظلیدومن ما خودمون رو چی فرض کرده بودمی کو علچنی پرشی زدمی کو مساوی ش
 بابا اومن با فواید گشادی کو داشت ...! ک پیژامو یخورن خشت

 ک جر خورده ی شلوار لب زد:ریه بو خشتترانو با تعجب خ

 + ىیییع اینکو جر خورد..؟!

 _ می خواستی با اون پرشی کو زدمی اتو کشیده و صاؼ فرود بیامی؟

هنایت استفاده رو کردن و  ترانو سربرگردوند کو نیاوش و تیام از فرصت بو وجود اومده
 اومدن مستمون شروع کردن بو قلقلک دادن. ترانو هتدید وار خریه شد بو تیام:

 + آیییییی تیام نکن ظلی تومن خودمو کنرتل کنم.

 بییییییییییز...!

 کار خودش بود!  ،و جا ساکت شد برگشتیم مست ترانوعل

 نیشش و باز کرد:

 +سالم چطورین؟؟

 _ پرو..!

 اسم نبود در رفت دیگو خوبو گفتم نکن.+خب چیو حو 

 سوراخ کردن هپلو بود نو قلقلک بو قلقلک بو خدا کو اینا ىدفشون از دوباره شروع کردن
 قشنگ حس کردم شیکمم شد جیگر زلیخا!، 
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 _ نیاوش نکن شاش بند شدم.

 +تا تو باشی کو دیگو بو حرمی شخصی ی مرد کو حفاظت از شلوارشو ذباوز نکنی..!

خوبو رلهز بودی از زیر شلوارکت..آآاییی جون  ,ز چیو بابا فقط کشیدمش علنی _ ذباو 
 عمو ومل کن نیاوش...!

+جون اقدس و نکش وسط. بعدشم عمرا تو خواب ببینی اگو ولت کنم. بابا از بس 
 پوست انداختم. شسفت بودن کمر شلوارمو کشیدی خباطر 

 شلوارتو نکشیدم پاینی.+چیز خوردم غلط کردم تیام ومل کن بابا من کو 

 _ شلوارمو نکیشدی لقد کو زدی.

 از فشار زیاد داد زدمی:

 _اومد اومد بو خدا کو داره میاد.

کشیده ای نثار صورتش    ،رهدیدم بو نیاوش باشو دست بر ظلیدا، تیام ترانو رو ول کرد
 کو کپ کرد با لگد ىولش دادم اونور و از فشار زیادی کو هبم وارد شده بود کردم

 دستمو گذاشتم الی پام و دویدم.

 _پاتو بزاری داخل قلمش کردم اول من دارم میرتکم.

 + بیا برو اونور بابا رؼلت.

 تو محام دستشویی اتاؽ من._ تو بیا برو 
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 .دقیقو ىم نگذشتو بود کو صدای نیاوش در اومد 2رفتم تو درو بستم. رو ىم رفتو 

 ترانو اومد تو ىنوز نیومدی!چیکار میکنی اون تو بیا بریون دیگو +

احت باشیم تو کو درک ظلیکنی چو فشاری رو تو دستشویی ىم ظلیزارین ر ، دیگو_اومدم 
 من بود؟!

 + اىووم فشار زاؽلان روت بود )کمی تن صداش رو برد باال( بیا بریون ببینم.

و شستمو رفتم بریون ىم زمان کو داشتم دستمو بو علو جام می مالیدم کىام رو  دست
 خشک بشو کالفو نگاىش کردم.

 _ىااا چی میگی؟

 + بیا برو وقت تنگو.

پرداز ىای رنگی و رد و برقارو خاموش کرد و فقط نور تیام آىنگ شلوار کردی پلی ک
 روشن کرد علو پریدن وسط.

 ....هپلوون مردی. مرد نربدی......سردمداری...سبی یاری

 بیشگن انداخت. نیاوش دوتا

بابا ی چشمک زد(  جووووننم دستای مشالی باال باال باال باال  )رو بو+آىااااا بیا وسط 
 کت نیفتو بی عفت بشی.پرویز بو پا خشت

روع کردن بو لرزوندن شونو ىم زمان با تیام و پیمان کلو ىاشون رو بردن عقب و ش
 بابا اشاره ای بو من کو خیلی ریز شروع کرده بودم بو تکون دادن خودم کرد.ىاشون.
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 پا کو یکی دیگو نکشو پاینی. ک خودتو ب  شت+تو خ

 با ترانو سعی در اصلام حرکاتی کوا نیش باز دندون ىای معروفمو مورد عنایت قرار دادم.ب
 عمو اکرب در میاورد شدمی.

 عشق جنگی...شلوار پلنگی..

 میدون داری...تو می بنگ بنگی..

 خواشون..اىل داداشون...می ىو  

 کوه..  علش دست بو چو...می پش مثل

رفتیم مست پسرا ...ىم زمان باىم علو روبو دوربینی کو خالو شکوفو داشت فیلمربداری 
ىامون رو کشیدمی باال شروع کردمی پشت بو تبعیت از رسم علیشگیمون شلوار میکرد 

نیاوش صف کشیدمی درست مثل رقص مشالی ىا پاىامون رو جفت کردمی کمی خم 
 بو عقب رفنت کردمی. شدمی علونطور کو دست می زدمی شروع

ن، دنیا و پیما ،سالگیمون من و ترانو 06و  05یاد با سبوم شدن آىنگ دو بو دو بو 
صدای چی بود؟؟!  گرووومپ. باال باسن ىامون رو کوبیدمی هبم پریدمینیاوش و تیام 

 برگشتیم کو دیدمی دنیا افتاده زمنی زدمی زیر خنده.

رو کو لو کردی ىیچ زمحت چند سال  نشیمنگاه فلک زده، _خب پیمان آروم بزن
 خودمت بی نصیب موندی.گاه رفنت بچمو ىم نابود کردی.باش

 بو گونش زد و چشم و ابرو ای اومد.مامان چنگی 
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 +عهو زشتو نیکی.

 _ دنیا خوبی؟

 +آره پیمان خومب.

 _ می خوای برمی دکرت عکس برداری چیزی؟

 ریم.علینم مونده برم از نشیمنگاىم عکس بگنو بابا  +

 ىارو بشوره. دیگو حبث داشت باال بعد از خوردن شام...قرعو انداخنت کو کی ظرؼ
گرفت لبخند مکش مرگ مای زد میگرفت کو مامان خیلی شیک بازوی نیاوش و تیام رو  

 گفت:  صو خبی

میکشنی  + ىااا دستم هبتون رسید حاال کارتون بو جای رسیده کو خونو ی منو بو گند
حاال ىم برید ظرفا رو سبیز بدون زره ای لکو بشورید... وای واسو من لگن آب میکننی.

بو حالتان اگو یک دونو برنج یا چیز دیگو ای من رو این بشقاب ىا ببینم تیام با تو کو  
رو  کار ندارم بابات بعدا حسابت و مریسو ولی مشا نیاوش خان ببینم یک دونو برنج

 و میفرستم بو جونت کو تا صبح نتونی خبوابی. پرویز ببنی...ظرؼ باشو

 نیاوش خنده ی زورکی کرد.

 + رحیم یکم لطیف تر بچو ی سره راىی کو نیستم.

_ رحیم و زىر مار گمشو ظرفا رو بشور تا علنی ماىیتابو رو از هپنا نکردم تو حلقت تا 
 از فالن جات در بیاد.
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ناک دیدم. بیاد بیفتو جلو پام وضعیت و خطر  حس کردم االنو کو چشم ىام از کاسو در
 دست ترانو و دنیا رو کو اوناىم از من بدتر کپ کرده بودن رو گرفتم اومدمی بریون.

 گفت:غرغر کنان و اه گویان   تیام

جلو سینک ظرؼ ره در جای کو این دخرتا ىسنت بمیخوره +خالو...واال بو ىیکل من بر 
 بشوره.

 واینکو مامان راست راستکی ماىیتابگرفت مست تیام...اوناىم مبادا از مامان ماىیتابو رو 
بگذرمی سخن  ..از ىر چو شسنت ظرؼ ىا شدن.ول مشغ رو جا کنو تو حلقشون رفنت و

 .دنیا بستو ای رو از کیفش در آوردکادو خوش تر است.

 + خب نوبتی ام باشو نوبت؟؟

جلو بستو ی کادو رو ازش   شیطنت رفتپیمان با با اشتیاؽ منتظر کادو ىا بودمی کو 
 گرفت و گذاشت رو میز عسلی.

 دوماد.و _نوبت رقص ىای عروس 

  پلی کرد و دستاشو و اجازه ی حرؼ زدن بو دنیا رو نداد و آىنگزىرمار نگریی پسر؛ 
دست خالو و مامان بابا رو گرفت بلندشون کرد تیام گرفت و شروع کردن بو رقصیدن. 

عمو اکرب از رو مبل بلند شد دستاشو گذاشت بغل دست سرش و .و باىاشون رقصید..
 نیاوش اومد دش علونطوری رفت مست خالو شکوفو.شروع کرد بو پیچ و تاپ دادن خو 

 جلو دست من و ترانو رو گرفت و کشید وسط.
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 دعوت باید بفرسنت واستون؟ +کارت  

اگو سلما . زلض خنده فتک میپروندمی البتورمسا ج،نکنو بو من ترانو بگن بیا برقص خدا
ترانو   سالی میشد کو علو ندیده بودمی.5و پریا ىم االن بودن رمسا ترکونده بودمی ولی خب 

 لقک بازی بود رلال بو نیاوش نداد.کو خدای د

 +بیا وسط قرش بده. آىااااا حاال دستا باال دست دست.

 دامنشو گرفت و بو چپ و راست تکونش داد.

 بارون میبینم. شهر چراغون میبینم ستاره

 میون شهر آرزو لیلی و رلنون میبینم .

 وای چو قشنگو امشب شهر فرنگو امشب.

 حلظو آشتی کردن شیشو و سنگ امشب.

مثل علیشو کو تا ی آىنگ میزاشتیم تو ذىنم تصور میکردم با عماد مریقصم االمن توی 
م و با نازىی بو عشوه کمی سرم رو باال گرفتم و شونو ىامو تکون داد و خیامل با ناز

خودم اشاره میکردم... کو دیدم ترانو با تعجب داره نگام میکنو از ىپروت اومدم بریون 
دخرت  کو اومن خاک تو سری نثارم کرد.لبخند دست و پاچلفتو ای ربویلش دادم...

 نیستی اگو این کار و حداقل ی بار اصلام نداده باشی!! 

 می ماوماد عاشقای تازه کار دار آره عروس و د

 عروس دوماد و ببوس یاال یاال یاال.
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از دنیا کو خباری در ظلیاد ولی پیمان....مثل این بچو ىای وسط رللس کو با شوؽ 
انگشتشون موقع دست زدن بنی ىر ،یشنکیف مسیدن عروس و دوماد نگاه میکنن خر بو 
 شروع بو دست زدن میکردن داشتیم نگاىشون میکردمی. ،مرت فاصلو می ندازن0

و بو بوسیدن پیشونی دنیا بسنده کرد. ولی نو تنها مارو قانع  د حال زدپیمان بیشعور ض
پدر گرام مثل علیشو پایو شیطنت ىای و اکرب ىم صدای اعرتاضش بلند شد.نکرد کو عم

 مجع چشمکی زد.

پوشانیم تا تو بو مراد  + آرتیستی ببوس جوان ما چشم ىاؽلان را با الی انگشتان باز می
 !سیدلت بر 

کو از عروست قراره خبورم در من کو از خدامو ولی مطمئنم کو بعدش از کتک ىای  _
 امان نیستم.

سال پیش کو پدر و  5م فرستاد.ا شیطنت بو دنیا نگاه کرد و ی چشمک زد و ی بوسب
دخرت  مادر پیمان و دنیا کشتو شدن پیمان شد پسر خانواده ی ما و دنیا ىم شد

 بو علنی دلیل دنیا میشد عروس خانواده ی ما.؛خانواده ی خالو شکوفو اینا

البتو بو دستور عمو اکرب کو منو ترانو و تیام نیاوش بودمی  ،واسطو آشنایی پیمان با دنیا
 !میکنو بو باند فریوز شاىیقضیو ش ربط پیدا 

 سال قبل "6" 

شده بودمی رو سر ترانو و رمسا خونو ی  با سلما و پریا و دنیا ی ىفتو ای بود کو خراب
 خالو شکوفو اینا رو بو قارت گرفتو بودمی.
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_ سلما تو کو داری مریی روسیو بیا از خری حسنی بگذر برو ی شوىر خارجکی پیدا  
 کن.

 + نو شوىر فقط ایرانی.

 قیم روسیو پیدا کن._ پس ی پسر ع  

 م؟+ عقی

 زدم بو پیشونیم و گفتم:

 وسیو.ر ...مقیم قیم _ م  

 خندید و گفت:

 +آىا...ولی ىیچی حسنی ظلیشو.

 زدم: مو انداختم پس کلم و دادصدا

 شت خایا از بس زنگ خوردا.رووو ىوووو بیا این گوشیت خودشو ک  _ت  

د عجیب رو حلجو مون اثر گذاشتو بو ، روستاجبنورد تو واسو عید رفتو بودمی ی ماىی کو 
زد رو اسپیکر کو صدای تیام پیچید تو گوشی رو حاال تا درست بشیم زمان میربه.

 خونو.

 + سالم ترانو خونو ای؟

 _ آره چطور؟
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 +اوکی دنیا ىم ىست؟

 _آره چطور؟

 +خیلو خب در و باز کن با پیمان و نیاوش پشت درمی کلیدم جا مونده.

 _آره چطور؟

 +میگم درو باز کن چرا چرت و پرت میگی؟

 _ آره چط...عهو چیز تیام حواسم نبود.

 مست در خونو و در و باز کرد.رفت 

 _ باز کردم ... کو نیستی کو؟!

 + نو باز نشد کو؟!!

 پوست خربزه رو گذاشتم تو سینی کو جلوی پای پریا بود.

 .اوایستنی منم بیام ؟؟ خااتند تند گاز نزننی  شو_ از ىولتان عل   

 سلما گازی بو خربزه دستش زد.

 دیگو؟وری چی میگی + تو کو فقط پوست خربزه سل  

 کلشو آیفون و زدم.رفتم جای ترانو یکی زدم پس  پ چپ نگاش کردم.چ

 .گ  _انیشتنی آیفون و م  
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 پیمان و آورده تا با دنیا آشنا کنو.، خربایو تیام +کخ داری خا؟ نیکی غلط نکنم

 _ خو اینو االن باید بگی.

توی  من دستشوییاو علون حلظو پسرا اومدن تو و دست بر قضا دنیا دستشویی بود. 
ی اینجاست  خبتبد رایی. کاش مریفت دستشویی توی اتاؽ ترانو حداقل صدا ظلریسید.پذی

عایق مده بودن تو این ساختمون و از شانس بد اینجا دستشویی اش کو ترانو اینا تازه او 
 نبود.

توش صد برابر اکو میشد ... مثال اگو باد ول میکردی صداشو  طوری بود کو صدا
علسایو میشنید و میومد اعرتاض کو چرا صدای بادتون میاد و ما خواب خوراک ندارمی 

 از دست مشا !!

ل  و تر کو درست رفنت رو مبلی کو نزدیک دستشوییو نشسنت. ترانو ىبد شانسی از این بد
ىیی میزد بو  ل از فاجعو دنیا زود بیاد بریون!تا قب دستشویی میزد بو در کرده بود و علش

 درو رو شو میکرد طرؼ اونا با نیش باز نگاىشون میکرد. رو بو سلما و پریا گفت:

 + دخرتا خربزه پذیرایی کننی.

 پریا خربزه ای کو االن دیگو پوستش فقط مونده بود رو گرفت طرؼ پسرا.

 ورین؟+ سل  

 شفتو شده ی دست پریا مجع شد و گفت:چهره اش از پوست خربزه پیمان 

 +نو مرسی صرؼ شده.
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سلما سینی خربزه رو کو توش فقط اندازه ی دوتا دیلیم مونده بود رو علراه علون پوست 
 ىای گاز گرفتو شده گذاشت جلوی پسرا.

 رم براتان بیارم.واین ب  ورین ىست بازم سل  +تو رو در واسی گری نکنینا خب  

 کافیو._ نو شلنون علنی  

 اشاره کردم بو ترانو تا از دوباره در بزنو. درو زد کو این دفعو دنیا داد زد: 

 نو. + ببنی می تونی بزاری راحت برینم یا

بید پشتش کو من جای نیاوش ىم نامردی نکرد با مشت کو خربزه پرید تو گلوی پیمان...
ندی از روی ناچاری واسو اینکو مجعش کنم لبخ فانی رو وداع گفتو بودم.اون بودم دار 

 زدم.

 دامنهو.. چیز شال._ دنیا ی پارچو پریىنو... نو 

 پریا خندید و گفت:

 + دبریم برات باز الل شد تو حرؼ نزنی هبرته. 

 ودم دنیا رو میگرفتم میدونید...._منظورم ی پارچو ماىو... من خودم اگو پسر ب

! صداش تو خونو پیچید! کوکرد    ولسر وسط حرفام ی دونو علون حلظو دنیای خاک بر 
 دیوار دستشویی ىم عایق نبود..! تقصریی نداشت خونو کوچیک بود و

 بیا مهمون دارمی. اااااىای دستشویی صدا میده ... دنی_دمپایی 
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 و ادامو دادم:

 ىزار اهلل و اکرب...ا ىنر بگی این دنیا ی ما بلده..._ ىر چی مش

چشم و ابروی برا ترانو ،لبخندی زدم بزور زارت دنیا وسط تعریف ىای من. و دوباره
 اومدم کو بلکم دىن باز کنو ی چیزی بگو تا گندش در نیومده.

 + از این دمپایی ابریا گرفتیم برا دستشویی...پاتو میزاری توش صدای بدی میده.

و تیام تعجب  با دیدن پیمان و نیاوش  نیا غرغر کنان دراومد بریوندرست علون حلظو د
رت داد و نیششو باز کرد در حالی کو دندوناشو چسبونده بود هبم کرد.آب دىنشو قو 

 نیشگونی از هپلوی ترانو گرفت و لب زد:

 !+ مرده بودی منو صدا کنی؟

 تیام پوست خربزه رو گذاشت تو سینی و تکیو داد بو مبل.

 + کار از صدا کردن گذشتو بود دنیا...ترانو داشت در سرویس و میکند.

نیاورد انگار نو انگار کو علنی چند دقیقو پیش صدای بادش کل دنیا بو روی خودش 
 خونو رو برداشتو بود.

 " زمان حال "

متعجب بو بالشتی کو جلوم افتاده گذشتو اومدم بریون.با حس خوردن چیزی بو سرم از  
 بود خریه شدم.

 + نیکی پدرسگ مگو با تو نیستم.
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بابا کو آماده بود بالشت بعدی رو پرت  ..سکتو زده خریه بو با عربده ی بابا پریدم ىوا.
 .کنو شدم

 بچو سره راىی کو نیستم._ پدر من یکم لطافت بو خرج بده بابا 

 دو ساعتو دارم صدات میکنم. +

 _بفرمایید امرتون؟

 + پاشو کمک مادرت اینارو مجع کننی تا پسرا رخت خواب ىارو هپن کنن.

میشدمی علو تشک هپن میکردمی وسط پذیرایی عادتی کو داشتیم این بود وقتی دورىم مجع 
 و دستو مجعی اوصلا می خوابیدمی.

* 

چشم ىامو باز کردم...یعنی میشد گفت کو نور آفتاب مستقیم  با کسلی و کوفتگی و
کف  و غلطا!چشم ىای منو برای تابیدن و انعکاس نورش انتخاب کرده بود زکی..چ

 ه ای بلند باال کشیدم.دستم رو جلوی صورمت گرفتم و پشت هبش مخیاز 

 _ درد!!

نشستم و قلنج گردمن رو بو سختی شکوندم...ناالن و با عجز خریه بو نوری کو از پنجره 
 مستقیم تابیده میشد شدم .

 _چرا...چرا...چرا انقد با من جلی ؟ چرا؟؟!

 عمو اکرب پا روی پا انداخت از جانب نور گفت:
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 + چون کو ازت بدم میاد.

زمنی گذشت. پنری و کره و انواع  روی وان چای بدست وارد شد و سینی چای مام
چهار دست و د رو با سلیقو رو سفره چیده بود.اقسام مرباىا رو کو دستپخت خودش بو 

روی ترانو رد شدمو رفتم مست سفره لقمو ای از نون پنری برای خودم گرفتم کو بابا  پا از
 ضربو زد.چای شریین بو دستم پرویز با قاشق 

 _این دیگو واسو چیو؟

 متفکر و ىومشندانو خریه شد بو زلتویات سفره.

 سفره. +اول دست و صورتشون رو میشورن بعد میشینن سر

 _کیاااا؟!

 +آدم ىای انسان!!

زنان از غر  برای کش دار نشدن حبث اشاره کرد چیزی نگم وبو حرفش گوش بدم.مامان 
رد شدم کو علون حلظو چرخید یکی از پاىاشو دوباره چهار دست و پا از روی ترانو 

 آورد باال درست زد بو شکم من... از جلم بلند شدم و پاشو لقد کردم از روش رد شدم.

 +آآآآخخخخخ.

 هبش آىا حاالشد...سرشو آورد باال.نو نشد راضیم نکرد برگشتم و ی لقد زدم 

 +کوری مگو بیشعور.
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مربوطو تو دستشویی حالیم شد کو اگو بابا  گذاشت و خوابید.بعد از اصلام عملیاتسرشو 
حس ،پیگریی کنم.چون ماربتم رو بی حس خودم باید،کن نشو گرم پرویز ىم پیگری آب

 میکردم.

 _بقیو کجان؟

خالو شکوفو علونطور کو داشت لقمو درست میکرد نزاشت  دىنشو باز کرد تاعمو اکرب 
 عمو اکرب چیزی بگو.

ل بگریه  یو لباس عروسش و تاج و اینارو ربتا+پیمان کو جلسو داشت رفت دنیا ىم رفت 
نیاوش و تیامم کو سر صبحی ىنوز آفتاب تون بگم برین شرکت پیمان دنبالش.گفت هب

 طلوع نکرده از اداره زنگ زدن واسو علنی پرونده فریوز شاىی رفنت.

.ولی حبثی کو خربی از عماد باشو یا  سال پیش5این اواخر حبث زیاد بود درباره پرونده 
عمو اکرب با نیش باز دندون ىای ردیف شده ط بو اون چیزی کو من می خوام نو.مربو 

 اشاره کرد بو خالو شکوفو.

 امینی...علسر اکرب کامرانی...فرزند امان اهلل امینی.شکوفو  BBC+ بلو 

 رو بو ىر دوتاشون سری خم کردم.

 ._شلنون از اطالعات دقیقتون

 عمو اکرب لقدی بو ترانو زد و گفت:

 + سره راه کو میای این جنازه رو ىم بیدار کن.
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 _ اون با دو سو تا لقد بیدار بشو نیست...باید با کاردک مجعش کنی.

چای و چپ شد. رنگ از صورمت پرید  نبود پام خورد بو لیوان   حواسم، رفتم مست ترانو 
جای کو چای رؼلتو شده بود نگاه   قشنگ دو تا سکتو رد کردم...بابا پاشد اومد و بو

 ابوند پس کلم کو تا کمر خم شدم..پچ پچ وار لب زد:و کرد.. یکی خ

+گاوت زایید اومن دوقلو االن ننت بیاد ببینو چای چپ کردی رو فرش اون وقت پوست 
 ک میکنده و واسو ناىار ظهر بار میزارتت.تو رو با کارد 

 کردم.نگاه بو آشپزخونو   آب دىنمو قورت دادم و با ترس ی

 _چو گوه...عهو چیز ببخشید چو غلطی بکنم؟

،  ره ی نگاه بو من ی نگاه بو میزدوبا،نگاه بو میز عسلی ی نگاه بو من کرد و ی
میز سرشو گرفت رو بو کمرشو صاؼ کرد و شلوار شریازی شو باال کشید و رفت مست 

 من لب زد:

 +بیا سر میز و بگری.

تیم روی قسمتی کو رفتم مست دیگو ی میز و گرفتم و بلند کردمی بردمی درست گذاش
 بابا ظلایشی خاک دست ىاشو تکون داد.چای رؼلتو بود.

 +حلو دیگو ننت ظلیبینو!

 ی دستشو آورد باال و گفت:
 +بزن قدش.
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ه بودم باسر رفتم تو شکم داد. چون با شتاب اقدام کرد خواستم بزمن قدش کو جا خالی
 و بقیو ترکیدن ازخنده. ترانو

 +آآآآخخخخخخ.

 ت ىاشو گرفت مست سقف و نالو کرد:دس

 +خدایا این امتحان اذلی یا عذاب اذلی از بقیو امتحان هنایی میگریی از ما کنکور...
 داشتیم؟؟

 و من علچنان روی شکم ترانو بودم.
 تن گوسفندتو از رو من برداری؟؟ + ظلی خوای

عجلو ای صبحونو خوردمی و یکم کمک مامان کردم تا شاکی نگاش کردم و بلند شدم.
خونو مجع بشو.ترانو رفت خونو ی خودشون تا حاضر بشو،کار ىای خونو کو سبوم شد 

 خبرن. میوهسفارش شریینی ب دن و خالو و مامان ىم با بابا و عمو اکرب عزم رفنت کردن تا 

  _ مامان ی دیقو وایستنی من و ترانو رو ىم تا شرکت پیمان برسوننی.

 ماىست. 6+ باشو فقط سریع تا صدای بابات در نیومده خودت کو میدونی 

ىرچی دنبال کیفم میگشتم پیداش ظلیکردم آخر کالفو دست بو کمر شدم و صدامو 
 انداختم رو سرم.

 _ مامان این کیف مشکیو ی من کجاست؟

 تو کمد گذاشتم. +
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 _ نبود کو؟!

 + من بیام پیدا کنم ی چک خوابوندم دم گوشتا!

 _ قربون دستت خودم پیداش میکنم.

سریع ی رژ لب خوش رنگ قهوه ای زدم تا صورمت از حالت روح در بیاد با رؽلل ی 
صدای مامان کو بلند شد ف رض بارونی شیک مشکیمو با ی  نوای بو مژه ىام دادم.

 شلوار سفید و کیف و کفش مشکی ست کردم و جریینگی از خونو زدم بریون.شال و 

بابا یکم غر زد کو چرا دیر اومدین، دم در شرکت مشرتک پیمان و نیاوش و تیام نگو 
داشت.باترانو پیاده شدمی و بعد از توصیو ىای مامان کو مثل علیشو میگفت مثل آدم تو 

 شو و از این دستو نصیحت ىا راىی شرکت شدمی.خیابون راه برید ى ر و ک رتون ىوا نبا

 یو نگاه بو تابلو کردم.

 " شرکت موحد" 

چو جرو حبثای ما داشتیم سر  اسم اینجا آخر بابا دىن  علمون رو بست گفت نصف 
سهام شرکت مالو پیمان  پس خباطر یاد و خاطر پدرش کو کشتو شد اسم شرکت رو 

زنگ واحد و زدم کو آقا امساعیل در و باز  موحد میزارمی. درواقع موحد فامیل  پیمان بود. 
 کرد.

 چیکار میکننی با زمحت ىای ما؟ _ سالم آقا امساعیل خوبنی؟؟

 لبخند مهربونی زد:
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 مشا رمحتی.نفرمایید +سالم دخرتم بو لطف خدا خومب..

 _ لطف داری مشا ...دنیا کجاست؟

 تو جلسو ان علنی سالن مست راست . ی موحد+پیش آقا

تشکری کردمو رفتیم مست سالن. راىرو رو کو پیچیدمی وارد سالن شدمی ترانو اشاره کرد 
 پیمان و دنیا گفت: مست

 مسابقو. + تا جای اونا

 _ نو ترانو وایستا.

صدای پاىامون تو سالن میپیچید گرومپ  شروع بو دویدن کرد منم دویدم... رلال نداد و
 گرومپ صدا میداد.

 _خب رلبوری دراز دراز گام برداری؟

 + زر نزن بدو عقب ظلونی.

شون بو ما بود. فقط موندم چرا وسط بو جز پیمان و دنیا دو نفر دیگو ام بودن کو پشت
سالن نشسنت نو دیواری نو چیزی... پیمان برگشت کو چشمش بو من و ترانو افتاد...من 
عقب بودم خواستم ی گام بلند بردارم کو گرومپپ خوردم بو ی جای. علو جا لرزید 

انیو مده. ىم زمان صدای آمخون در اومد. بعد چند ثریشرتی او  7زلزلو طوری کو انگار 
سالن رفت ىوا از صدای خندیدن پیمان و دنیا و اون دو نفری کو از دیدن این صحنو 

 هپن شده بودن رو میز و از شدت خنده شونو ىاشون میلرزید.
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ىیچی نداشت...آخ اون سالن مست کو چپ بود   جای کو یادم میاد سالن مست   تا اون
کو برؽ افتاده...در حدی کو ما علچنی شیشو رو سبیز کرده   باز عمو امساعیلبود راست 

 متوجو نشدمی این علون اتاقیو کو دیوار ىاش شیشو ىست.

 با حرص قدمی بو عقب برداشتم و پیشونیم رو مالیدم.

 موندم این ایده کدوم امحقیو کو گفتو دیوارىای اتاؽ باید شیشو ای باشو؟ _

 جرش میکنم. ش و جر واتکگریش بیارم سرشو جا میکنم تو خش+ اگو  

 _ من این ایده رو دادم خانوما!!

کی بشو ما از دست این ویروس لعنتی  اسک زده بود چهرش مشخص نبود...طرؼ م
رلبور بودمی از خونو در نشیم کرونا ی در بو در مرده خالص بشیم خدا میدونو ، اوایل 

 3ىرچند االمن علینو؛ ولی با گذشت تقریباا ا ماسک رو ىم در میشدمی با دو سو تیا 
 سال عادی شده بود برای مردم!

 ترانو با پروی کامل زل زد تو چشم ىای پسره و با حلن چالو میدونی توپید:

 کتو جر ندم جوجو!ت+ پ بو پا خش

و جیب شلوارش گذاشت و با تاشو پسره دستست؟! کجای این غول بیابونی جوجو 
 شیطنت بو ترانو نگاه کرد:

شد مست ترانو و چشمکی زد( فقط اینجا  _ چرا کو نو!! ) تن صداشو کم کرد و خم
 جاش نیست.
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چو ؛یاین با ادب عهو این پسره دو دونگ از ترانو باالتره. باز صد رمحت بو ترانو بچم بو
ترانو کو تا اون میکنو میگو اینجا جاش نیست.و چشمای ترانو نگاه تپرو راست راست 

اخم کرد و مشت مد.بود شوکو شده بود بو خودش او  حلظو از حرفی کو پسره زده
 زلکمی زد بو شیکم پسره.

کلو ات تو سیفون ؛من پفیوز پدربی ناموس...گوزم هبت تعلق ظلیگریه چو برسو بو نگاه+
 پشم باسن!

 شرط میبندم خودشم نفهمید چی گفتو...پسره از درد خم شده بود آخو مشت ىای
بود شرط میبندم اگو ی چند درجو پاینی تر زده  ترانو مشت نیست کو مشتتتتهو...!

ظلیدومن چرا انقد آشناست انگار ز کار میفتاد و نسلش منقرض میشد.ترموستات پسره ا
 جالب تر اینکو صداش خیلی آشنا میزد! ی جای دیدمش

 پسره زیر لب گفت:

 + چقد دستش سنگنی شده تو این چند ماه...قبال اینجوری نبود.

 ت پسره و از بازوش گرفت.واااا مگو این ترانو رو میشناخت؟ پیمان اومد مس

 +خوبی آرتا؟

یعنی این علون آرتا بزرگمهر دوست عماد کو خواننده بود باشو. عهو نکنو این علون
پیمان معروفو کو بو عنوان نفوذی رفتو بود تو باند فریوز کمک دست عماد؟؟ معلوم بود 

 ود.ببزور خنده ش رو نگو داشتو 
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 ننی!_ ی مشت بود دیگو چرا انقد بزرگش میک

انگار ی چیزی تو قلبم فرو رؼلت...اشک تو چشم ىام حلقو زد باورم ظلیشد با شنیدن 
 صداش انقد هبم بریزم.

 عماد خوبو خودت خرب داری چقد دستش سنگینو و میگی ی مشت بود؟!+

کو برگردم پشت سرم جرئت اینو نداشتم  ؛وار خودش رو بو قفسو سینم میزد قلبم دیوانو
سیدم از اینکو منو یادش رفتو باشو.باورش برام سخت بود ولی می تر رو نگاه کنم.

سال برگشت. قد  5اتفاقاتی کو افتاده بود پازل رو تکمیل میکرد از اینکو بالخره بعد 
لپ تاپش رو  بو تک حرکاتش رو زیر نظر داشتم. بلندش رو از نظر گذروندم تک

ره ای هبش رفتو بود نگاه  خاموش کرد. ترانو چشم ىاشو ریز کرد و بو آرتا کو چشم غ
 کرد.

 _ اوصلوری نگاه نکن چشاتو از کاسو در میارم.

 آرتا تک خنده ای کرد و گفت:
 !+ وحشی شدی

ترانو بی حرؼ پشت چشمی ای براش نازک کرد و روشو گرفت و رفت نشست کنار  
ش مردونو تر از ه ادنیا؛ چشمام سر تاپاش رو اسکن کرد، چقد خوشتیپ شده بود چهر 

 تیپ اسپرتش خریه کننده اش کرده بود.سال  پیش بود. 5

 _ پس خربش با تو من ی دو سو جا دیگو کار دارم.
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 +عماد ی حلظو صرب کن.

 پیمان پرونده ای رو داد دستش.

 .گفت الزمت میشو و اینکو چیزای کو دنبالشی داخلش   اینو پرویز داد +

 سری تکون داد و پرونده رو گرفت.

 + تا کی هترانی؟

 دو سو تا کار دیگو ام مونده تکمیل بشو بر میگردم قائم شهر. _

 دیگو آره؟ + ىستی واسو جشن عروسیمون

 تک خنده ای کرد.

 _ اون کو صد در صد.

 .+میبینمت

اون  سال دوری اما 5من دارم جون میدم واسو این  منو! بو علنی سادگی نادیده گرفت
تو این ی مورد حق و میدم خود خواه نیستم ولی ست. ىىنوزم بو فکر چیز ىای دیگو 

داشت از کنارم رد میشد  بو خودم چون نامزدشم و صیغو ی بینمون ىنوز باطل نشده.
 کو ایستاد و بعد از مکث کوتاىی برگشت.

 +بیا دنبامل.
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نگاىی بو ترانو و دنیا انداختم ىنوزم داشنت سرو کلو میزدن. در اتاؽ و باز  چو عجب؟! 
 شید رفتم داخل. پرونده رو گذاشت رو میز و اشاره کرد بو مبل.کرد کنار ک

 +بشنی حاال کو علو دیدمی حرؼ واسو گفنت زیاده خستو میشی.

 _ چرا خرب ندادی کو برگشتی؟

 +الزم نبود تو بدونی.

 5_الزم نبود؟ نکنو یادت رفتو من نامزدمت وقتی میای باید هبم بگی. اصال میدونی این 
 شت.گذ  چی سال بو من

 بود. بو راهم ر  ک  حاال خوبو علنی دیشب ى ر و  

 +جربانش میکنم.

 تک خنده ای کردم و گفتم:

 2_خنده داره... من نبودت رو فقط بو این امید کو وقتی میای تو این شهر حتی واسو 
 ساعت اولنی نفری کو میای سراغش منم ربمل کردم.

 م چیزی عوض نشده.+ىنوز 

تو اعصامب خورد میشد. بلند شدم دستم بو دست  ؼلمن هبم ر از اینکو اون خونسرد بود 
اینو؟ خب اگو اینو   تو آغوشن پرت شد ،گریه در نرسیده بود کو از بازوم گرفت و کشید

 .کو من هبرتین لذت دنیا رو تو ی ثانیو حس کردم
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نیومدم سراغت چون ىنوزم نقطو یدونی کو چرا دارم احتیاط میکنم.خودت خوب م +
 ضعف منی.

 ریو ىام رو از عطر تنش پر کردم...سوالی کو مثل خوره افتاده بود بو جومن رو پرسیدم.

 _ اوصلا کو رفتی دخرت ىم بود؟

بردم از زندانی شدن و من لذت  قهقو ای سر داد و زلکم تر از قبل در آغوشم گرفت
 ىای مردونش!تو حصار بازو 

 _ خنده نداشت.

 میدومن. +

 بود؟ _

 :شیطون گفت سری تکون داد

وقتی  فقط حیف کوسبزه...اووو ىر رنگی کو فک کنی.،سفید،+تا دلت خبواد سیاه
ت میومد جلو چشمم ظلیشد اومن دمپایی بو دسغضبت نگاشون میکردم قیافو ی مری 

 !فیض بربم

 کردم.زبتش   شش اومدم بریون و مشتی نثار شکمبا حرص از آغو 

 پسره ی دیالؽ. حرؼ بزمن._ گمشو اونور لیاقت نداری مثل آدم باىات 

 پرمت کرد رو کاناپو.خندید و 



 
51 

 

 + شوخی کردم...دخرت بود ولی راست کار من نبود.

 حرصی کوسن رو کاناپو رو پرت کردم مستش.

 _ عماد حرص منو درنیار.

  مشکوک نگاىش کردم کو دستمو کنارم اشاره کرد بشینم رو پاىاش.لبخندی زد نشست  
.بالذت بو دست ىامو گذاشتم رو شونو ىاش گرفت بلند شدم و نشستم رو پاىاش

با ىر سانتی کو نزدیک میشد بیشرت ىرم نفس ىای داغش رو .اجزای صورمت نگاه میکرد
بی طاقت فاصلو رو از روی صورمت حس میکردم.دمل رؼلت از این علو جذابیت مردونش.

 بنی برد زلکم لب ىام رو بوسید.

ب ىاش دنیای تاریکم رو رنگی کرده بود؛ دستم ال بو الی موىاش در حرکت بوسیدن ل
بود ، کمرم رو چنگ زد عمیق تر بوسید.نفس کم آوردم کشید عقب و بوسو ای روی 

 چومن کاشت.

 + دمل تنگ شده بود برات.

 _آره معلومو انقد ربویلم گرفتی کو االن از خوشی غش میکنم.

 !نیکی داشتیم؟+

 جیب کتش در آورد داد دستم. بستو ای رو از

 +بازش کن.

 _واسو منو؟
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 بازش کن ببنی خوشت میاد. ،+ آره

پالوز  ءکو کلمو توش بود. گرفتم تو دستمطال سفید جعبو رو باز کردم ی گردنبد ظریف 
 بو انگلیسی ازش آویزون بود. پالوز اولنی جای بود کو من و عماد ىم دیگو رو دیدمی.

 !وحشی من+ تولدت مبارک نامزد 

 نیشم باز شد.چشمکی زد و گفت:

 + ىر چی رو یادم بره تولد خانوم خانوما رو یادم ظلریه.

 _ دیروز کو خربی نشد فک کردم یادت رفتو. حتی تا شرکت پیمامن اومدم ولی...

 + تو این پنج سال شد من ی بار تولدت رو یادم بره؟

 _ نو.

 + خب پس بوسو بده بیاد کو شدید دلتنگتم!

ش ضعف رفت. یعنی اومن علون خندیدمو گونش رو بوسیدم. اخم جذابی کرد کو دمل برا
حسی رو کو من نسبت هبش دارم رو بو من داره؟ اگو نداشت کو ىر سال روز تولدت 

 تو گفتی کو اون بگو؟! برات کادو ظلیفرستاد.خب پس اگو داره چرا ظلیگو!

 ند شدم.بل بو اجبار افکارمو زدم کنار، نیم خیز کو شد

 قبولو ولی... + با ارفاؽ

 انگشت اشاره اش رو گرفت مستم و زل زد تو چشام.
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 + دفعو ی دیگو از این خربا نیست!

 با شیطنت نگاش کردم.

 _ دفعو ی دیگو ای وجود نداره.

ابروی انداخت باال و بدون اینکو سرش رو برگردونو تنها نیم رخ جذابش رو میگریه مستم  
 و میگو:گوشو چشمی میندازه 

 ؟!+ جامن

بدون حرؼ جعبو ی گردنبند و بر میدارم و باىم از اتاؽ خارج میشیم. لبخندی کو بو 
لب داشت نشون از سرکیف شدن از اینهمو زوگویی و اهبتش رو داشت. کنار بچو ىا 

عماد نیم خیز میشینیم. حبث سره اینو کو چون زمان کمو برای خرید لباس کجا برمی؟ 
 .رمیدارهو موبایلش رو از رو میز ب میشو

 .مگو مشا لباس ظلی خواینی؟+ چو کاریو برین بازار..

 دنیا سری تکون داد.

 + خیلو خب من االن سباس میگریم با آتنا برین علوصلا ىر چی خواستنی بردارین.

 _ خب آقا عماد این بوتیکی کو میگنی چیزای مورد پسندی داره؟

راش درجو یک و اینکو طراحی بدی کو ظلیفرستم.اوصلا علو کادنیا جان من مشا رو جای +
  از این باالتر؟ نیشرکت پیمان بوده تضملباس ىاش 

 آرتا اومد تو در و بست. ی برگو داد دست عماد و نشست.
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 چیز دیگو ای اگو ىست بنده در خدمتم. ،_ بیا اینم از این

 + ی پاسپورت و شناسنامو جعلی می خوام.

 فامیلی؟ _ بو چو اسم و

 + میگم حسنی مشخصاتش رو واست بفرستو.

 _ شوىر سلما؟

 + آره.

 _اوکی پاسپورت و شناسنامو رو ىم میگم بچو ىا برات ردیف کنن.

* 

عجب غلطی  پنجمنی لباسی بود کو میپوشیدم و عماد در کمال خونسردی ظلیپسندید.
 کردم گفتم بیا باىم برمی!

 من علونو بپوشم؟_ میشو دقیقا بگی چی مورد پسندد ىست 

 چرم کاپشنجیب   موبایلش رو گذاشت تو، تادبی توجو بو سوالی کو ازش پرسیدم ایس
 عالقو ی شدیدی بو این مدل کاپشن ىا داره.احلق ىم هبش میاد کثافت!مشکی رنگش.

 ی لباس پوشیده تر بردار بیار. ،+ آتنا اینارو برب خیلی بازه

 دخرتىای اینجا گفت کو لباس ىارو بربن.آتنا کالفو تر از من بو یکی از 

 _پسرعمو عجب گریی ىستی تو. دقیق بگو چی می خوای بگم بیارن.
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 + ی لباس پوشیده.

 _ خب اینا پوشیده بودن دیگو.

 +تو بو یقو ی این میگی پوشیده؟

 اشاره کرد بو لباسی کو تنم بود.دنیا لباس بدست اومد.

و پوشیده ىست و اینکو از رنگ مشکی _این خوبو ىم پارچش خوش ایستو ىم شیک 
 .چون ساقدوشن تا داره راحت میشو ترانو و دریا و ساحل ىم بردارن 4نقره ایش 

لباس و گرفتم و پوشیدمش...احلق کو شیک بود خباطر پولک ىای مشکی نقره ایش کو  
 راستم یزد. مشکل فقط چاک روی ران مستکل پارچو رو پوشونده بود برؽ عجیبی م

سالم و صلوات در اتاؽ پرو رو باز کردم کو عماد نگاىش بو ران پام افتاد. بو با بود.
 زلض اینکو خواست حرؼ بزنو دستم رو آوردم باال.

 _ میدومن مشکل چاکشو ولی ی شبو پس علنی و برمیدارم.

 تک خنده ای کرد:

 +هبت میاد.

 _میدومن.

چی گفت کو اخم ىاش ظلیدومن طرفی کو پشت خط بود موبایلش زنگ خورد جواب داد.
 دوباره گره خورد.

 + نگهش دار میام االن.
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 داد زد: تن صداشو برد باال رمساا 

 +میگم نگهش دار تا من بیام.

 وسط راه چرخید. جی بوتیکو با عجلو رفت مست خرو قطع کرد 

 +نیکی منتظر سباسم باش.

 _ کجا مریی؟

 +حواست بو موبایلت باشو.

راه ترانو از علنی لباسی کو انتخاب کرده بودمی سایز ىر بعد از اومدن دریا وساحل بو عل
بعد حساب کردنشون دریا وساحل کار داشنت و  سو تاشون رو آتنا داد پرو کردن.

ناشناس بود موبایلم زنگ خورد. ،فودی اومدمی بریون از فستناىار کو خوردمی رفنت.
 جواب دادم.

 _ بلو؟

 میدی؟+علیشو مشاره ىای کو سیو نکردی رو جواب 

 _نو...گفتو بودی منتظر سباست باشم.

 +کجایی االن؟

 صدای فریادش از پشت گوشی اومد.خواستم جوابشو بدم کو 

 + خوده نامردشو بگریش خشایار.
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 با تعجب نگاىی بو موبایلم انداختم.

 _عماد؟

 نفس نفس میزد انگار دویده بود.

 + لوکیشن بده بیام دنبالت.

 ._ ظلی خوا..

 +لوکیشننن.

لوکیشن پارکی کو علنی من این عادت  گندش و از سرش نندازم نیکی نیستم. .قطع کرد
نشستو بودمی رو صندلی ىای ؛فرستادم و با ترانو و دنیا رفتیمحوالی بود رو واسش 

 ورودی پارک کو چشمم بو عماد خورد تک بوقی زد.

مدن. تو صندوؽ او در جلو رو باز کردم و نشستم دنیا و ترانو پاور لباس ىارو گذاشنت 
کرده بود کافی بود ی   آدم وقتی تو ماشنی عماد میشینو با سیستم پیشرفتو ای کو نصب

رنگ رینگ اسپرتش خیلی سفید  217حس عروسی هبت دست میداد. ،آىنگ بزاری
 جلب توجو میکرد سلصوصا با شیشو ىای دودیش.

 گوشو پیشونیش اندازه ی بند انگشت چاک خورده بود.

 چی شده؟_ پیشونیت 

 +چیزی نیست.

 _اگو چیزی نیست چرا چاک برداشتو؟
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 یادگاری ازش. + تو خیابون دعوام شد اینم شد ی

ىیچ وقت خدا توضیح ظلیداد چی شده.یعنی ىر چقدم رو سلش رژه بری چیزی نگفتم؛ 
تا زمانی کو خودش طلواد ظلی تونی از زیر زبونش حرؼ بکشی و فک میکنم این خباطر 

.مامور سلفی بو   دنش 

دم در  شرکت پیمان بودمی آرتا پیشنهاد داد حاال کو علو مجعیم برمی بریون بلکم ىوای بو  
کلشون خبوره و از این حصاری کو خباطر کارشون دور خودشون کشیده بودن خارج 

 بشن؛ این وسط عماد بود کو مثل علیشو ساز سلالفت میزد!

 +عماد نو نیار راه چارش فقط ی زنگ.

 واسو تفریح کو نیومدم._ پیمان من 

ی نصف روز  مریمی رو ىم رفتو ؛  کنگر خبورمی لنگر بندازمی کو+بابا من ظلیگم بیا برمی
 .میگیم، میخندمی سبوم میشو مریه دیگو

 عماد از روی ناچاری سری تکون داد موبایلش رو از جیبش درآورد و زنگ زد.

+خشایار من ی چند ساعت دیگو میام. بو حسنی بگو جای من بره بازجویی اگو مثل 
آدم زر زد کو ىیچ اگو الم تا کام حرؼ نزد شده بزور با هتدید ىر چی کو فک میکنی 

 رفت و آمد بو اون قسمت رو نداره.دىنش رو وا میکنو اصلام بده. درضمن کسی حق 

............ 

 د خربم کن.ىر اتفاقی افتااوکی، + 
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بو آرتا و سوار موتور گرون تیام...عماد سویچ ماشینش رو داد  بعد از اومدن نیاوش و
قیمت مشکی آرتا شد. خواستم بشینم تو ماشنی کو اشاره کرد با اون برم...از شونو اش  

تر بود این باعث شده بود کو کمی باالتر از عماد پشتش بلندگرفتم و نشستم.صندلی 
 باشم.

 گری. کاله کاسکت رو ىم بزار سرت.+ زلکم ب

 _تو چی؟

 +بزار سرت...نیاوش بی زمحت ی کاله تو صندوؽ ماشنی بده.

راه افتاد با سرعت از بنی ماشنی ارم.از گذاشنت کاله موبایلش رو داد هبم تا نگهش دبعد
 ىا رد میشد. با ویربه ی گوشیش تو جام تکون خوردم.

 ._ خشایار  
 دادم دستش. زد رو اسپیکر.و رسیدمی پشت چراغ قرمز نگو داشت. گوشی 

 +بگو خشایار.

 _عماد پسره بو حرؼ اومد.

 +واقعا چو زود!

 _آره...حسنی تا پاش رو گذاشت داخل اولنی مجلو رو گفتو و نگفتو این بو زبون اومد.

 +عالیو..حاال چیزی ىم دست گریتون شد؟

 دارمی. _آره...متاسفانو دو تا نفوذی
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 +چی؟؟؟ نفوذی؟ امکان نداره.

 ک پا خودتو برسونی اینجا؟_ظلی تونی ی ت  

 +نو خیلی دورم.باشو شب میام اوصلا.فقط گزارش کار یادت نره.

 _باش فعال.

 (!) دوستان این قسمت تخیلِی چون خانوم ىا نمی تونن توی جامپینگ شرکت کنن 

ترانو از ماشنی حتی زمحت نکشیدم تا ه منظره روبروم شدم و با صدای پرت شدن خری 
از شدت ذوؽ دىنم باز مونده بود سرما و سوزی   سرمو برگردومن ببینم چو اتفاقی افتاد!

 کو زمستان داشت ىم بو دندونام نفوذ کرده بود...اما قصد نداشتم فکمو ببندم.

...ترانو و  صدای جیغ دخرتوپسرىایی کو از اون باال میپریدن پاینی منو بو وجد آورده بود
کو پیمان و نیاوش و تیام  طوریبودن وقتی کو این منظره رو دیدن.دنیاىم کمرت از من ن

پدر ىای سرزنشگر از بازومون گرفتو بودن تا نرمی اون مست! مثل بچو ىای جلباز و مثل 
ی دنده پامونو زمنی میکوبیدمی و سبام تالمشونو داشتیم میکردمی کو برمی خودمون رو پرت  

 پاینی. کنیم

..از فاصلو ی دور ىم ىیجانش هبمون منتقل شده .عالی بود...عالی و وصف ناپذیر
بایستی یک جور ی شدید داشتیم! و و ام آدمی بودمی کو بو ىیجان آلرژ بود و من و تران

 زبلیو اش میکردمی!
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جامپینگ...علیشو تو رویاىام بود بیام جامپینگ...اما ىیچ وقت شرایطش جور نیومده 
 ولی ترانو و دنیا اومده بودن مثل من دفعو اولشون نبود..یا بو نوعی درگری بودم..بود 

با تالش ىای بی وقفو ی من باالخره علگی باىم جلو رفتیم تا نوبت من برسو. علش بو 
نفرات جلوتر کو میرتسیدن و جلو ظلریفنت تشر میزدم تا زود تر کارشونو سبوم کنن نوبت 

 من برسو!

و از رنگش پریده بود و پشیمون بود از اومدنش با اسرتس طناب  دخرتی کو بشدت
 پاش باز کرد و گفت:

 تومن...ظلی تومن. +گوه خوردم غلط کردم...ظلی

 ومن بالفاصلو گفتم:

 _جاتو بده بو من!

اومن از خدا خواستو قبول کرد! سبام مدت عماد داشت جلز و ولز زدمن رو برای رسیدن 
منتظرش بودم زیر نظر میگرفت...انگار دنبال چیزی تو جای بو چیزی کو می خواستم و 

 جای صورمت میگشت!

جلو رفتم و با ذوؽ زاید الوصفی مشغول بسنت طناب ىا بو پام شدم... اما مسئولش کو 
منتها این حرکتش باعث  د و با دستگاه طناب و سفت کرد.پسر جوونی ىم بود خم ش

 ارو بگریه و ىدایتش کنو مست دیگو..!شد عماد عکس العمل نشون بده و از کتف ی
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در کمال تعجب دیدم کو عمادىم نشستو و داره مثل من طناب میبنده بو پاش و با نیم 
دنیا با نگرانی نگاىم  د کوچیکی زد مشغول سفت کردنش شد.نگاىی بو من نیشخن

 کهاش بی هبرم نزاشت.میکرد و ترانو باز ىم از متل

 +نیکی.

 _ىا

 نشی؟؟+رو ىوا اسهال 

ا دنی علشون زدن زیر خنده و حتی مسئول باجی جامپینگ و کسایی کو تو صف بودن!
 با خنده و ىیجان رو بو بقیو شروع بو تعریف کردن کرد.

+ وای باورم ظلیشو...بچو ىا ی بار با ترانو نیکی رفتیم کوه. نیکی وسط راه برگشت 
 لو لرزید.مثلو ژ  پشتشو نگاه کرد ارتفاع رو کو دید

میپری پاینی و  دن پریدن از جامپینگ یو حلظو اسباره علشون خندیدن.. اونا ظلیفهمیدو 
بعدم میای باال...تازه اینجا پاىامت عنی گوسفند میبندن کو نیفتی یو وقت مغزت بپاشو 

 بو در و دیوار.

اوصلا اگو یو حلظو ه بودن از این آپشنا نداشت کو...اون کوىو زىرماری کو منو برد
 بو کرام الکاتبنی میپیوستم.اسهال در ىوا...روایت من تو اون کوىنوردی بود.میفتادم 

عماد ایستاد و بعد از وسایل اؽلنی ای کو دادن هبمون جلو رفتم.عماد ىم با من جلو 
 اومد...برگشتم و حق بو جانب گفتم:
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 _ نوبت منو برو عقب!

.از درست کنارم ایستادبی توجو بو من اما اون آه غلیظی از روی تاسف برام کشید و 
دیدن این ارتفاع از  وقتی بود کو از دور نگاه میکردم!این باال علو چیز ترسناک تر از 

باال باعث شد پاىام شل بشو و دوباره کف دستهام عرؽ کنو...اما خیلی ضایع بود پا 
 پس بکشم.. آبروم مریفت.

.بزار علو فکر کنن ده بودمر داشتم کو تا اینجا اومواقعا بو قول بابا پرویز خیلی جیگ
جیگر دارم و نرتسم! بزار فکر کنن چقدر من خفنم! دوباره چشماموباز کردم و ارتفاع 

 باعث سرگیجم شد.

 پسری کو می خواست طناب پامو سفت کنو گفت:

 + آجبی حاضری؟؟ باید خودت بپری. با سو مشاره..

اما با حلظو ای خواستم برگردم.و برای  از اسرتس وارد شده هبم با بیچارگی میزدم بو پام
 دم تصمیم گرفتم این کار رو بکنم.چهره خندون بچو ىا کو روبرو ش

 عماد از بازوم گرفت و باحلن آرومی گفت:
 +اگو ظلی تونی..

 _می تومن!

 نفس عمیقی کشیدم و با چشم ىای بستو مقطع مقطع گفتم:
 _عماد..از..پشت..ىلم..
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مهلت کردم حتی نزاشت کامل کنم مجلو مو..چنان با کف پاش زد بو باسنم کو فقط 
 جیغ بکشمو... توىوا بو پرواز در بیام.

گلوم میسوخت و سعی نداشتم چشمامو باز کنم..سرو تو شده بودم و علچنان پاینی و 
و پر پاینی ترمریفتم. تصویر دار و درخت و خونو ىا از اون ارتفاع بو یک تصویر زلو 

 افکت در اومده بود.

از فشارىوا سبام فکم میلرزید و دندونام هبم برخورد میکردن. احساس میکردم کو اگو 
دندون مصنوعی داشتم. دندون مصنوعی ىام مثل این انیمیشن ىا تو ىوا و آمسون از 

 دىنم خارج میشدن و بو حرکت در میومدن!

م... اینجا وقت خالی شدن فقط داشتم بو حرص و عقده ىای زندگیم فکر میکرد
 حرصم بود.معلوم نبود بعدا کی این موقعیت پیش بیاد خباطر علنی با سبام وجودم داد زدم:

 ىههههو م....ااااا_آآآآآآآآآ کثاااااافتااااا....آشغاااااالاااا....یوىوووووو....من این باال
 انگار رو ابراااام....اوووواااااام...باالی باالااام ....یالقوزای محال...من این باال

صدای کلفتو جیغی کو اومد باعث شد صداموبربم! چشمامو کو باز کردم دیدم عماد 
 ىم سر و تو شده و دست ىاشو باز کرده... حسابی رفتو بود تو حس این بشر!

اومن مثل من شروع کرد بو آواز خوندن. اینکو ىر دومون این آواز و آىنگ بو مغزمون 
 د خود خود تفاىم بود چو جالب!خطور کرده بو 

 + باالی باالاااااا...انگار رو ابراااام...حسی کو دارم..
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 با نیم نگاىی بو من کو سرىامون سرو تو بود ادامو داد:

 + هبرتین حس دنیا!

و  ..کمی بو خودش تاب دادطناب و کمی تکون داد و می خواست بیاد پیش من.
بو خودش تاب داده بود پیشونی ىامون زلکم باالخره رسید هبم..منتها چون با شدت 

 هبم برخورد کرد..

 با داد و فریاد و حرص خریه شدم هبش.

_ آآآی ... چتو؟ اوؼ اوؼ سرم..مثال کو چی بشو متصل میشی بو من برخورد 
میکنی؟ اومدم اینجا یکم نفس بکشم. اگو گذاشتنی ..اگو گذاشتنی! اینجا ىم ول 

 از تو. ظلیکنید. اون از ترانو اینم

علونطوری کو پیشونیشو میمالید ارتفاع و نگاه کرد انگار نو انگار کو تا االن داشتم 
 مواخذه اش میکردم با ىیجان بو اطرافش نگاه کرد.

 + آننت نی اینجا نو؟

 نگاىش کردم.هبت زده 

 _ بشنی صندلیت یخ نکنو بابا..آننت می خوای چیکار تو این ىاگری واگری!

پیشونیش متوقف شد و خریه خریه نگاىم کرد...احساس  حرکت دست ىاش روی
 میکردم مغزم در حال جابو جا شدنو.

 + سلت تاب برداشتو دخرت؟
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 _اونی کو سلش تاب برداشتو توی نو من.

 +یادمو آدم کینو ای نبودی.

 _ خب کو چی؟

 +بدم میاد قیافو میگریی.

 _ من قیافو میگریم؟

 +ظلیگریی؟

خرب ظلیدادن... تو مثل علیشو _ اگو من امروز تو شرکت ظلیدیدمت یا اگو پیمان و دنیا 
 اصال میومدی سراغ من؟

 .+نو...ظلیومدم چون دوست ندارم از دستت بدم..خودت اخالؽ گند بابات میدونی

 مدن یا نیومدن تو چو ربطی بو اخالؽ بابای من داره؟_ او 

سال پیش بو جای صیغو عقدت نکردم رو رابطو ی  5تو ظلیدونی سر قضیو اینکو چرا  +
ما حساس شده اومن فقط بو این دلیل کو مشا یک راست عقد میکننی ولی ما اول صیغو 

این صیغو و  چون نامزدی ما سنتی بود تا ببینیم میتونیم باىم کنار بیامی یا نو؟ میکنیم
 .نامزد نکردمی اساس عشق و عالقوبر الزم بود. من و تو کو 

دوست  و من عماد بارىا رو سرم کوبیده میشد... و ارؼ ىاش مثل پتکی بود کو بارىح
ولی اون انگار  ش شدمداساس حسی کو هبش داشتم نامز داشتم عاشقش بودم و بر 



 
67 

 

حسی بو من نداشت...نو نو امکان نداره اگو عماد حسی نسبت بو من نداشت مطمئنا 
 این نامزدی رو هبم میزد.

 ی دیقو!+ اصال بیا اینجا 

جیغ پر از  با شیطنت دستشو دراز کرد و از بازوم گرفت و نزدیک بو خودش کرد.
 ىیجامن ىم از ارتفاع بود...ىم اینکو از نزدیکی بو عماد ضربان قلبم اوج میگرفت.

تا هبش چسبیدم صدای جیغ ترانو و دنیا بو علراه جیغ آرتا کو رمسا داشت عربده میکشید 
با وجود آدم زبلیو انرژی چندم پی بردم کو تنهایی و آرامش و ىم بلند شد و من برای 

 ىای دور برم ىیچوقت بو من سالم ظلیدن. ىیچوقت هبشون ظلریسن.

 عماد تازه چسبیده بود هبم دم گوشم لب زد:

فکرىای بی خودی کو االن اومدن توذىنت رو بریز دور. منم آدمم قلب دارم. دوست +
 داشنت حالیمو.

درومن داره آتیش بلند نفسش بو گوشم می خورد عجیب تو این سرما احساس میکردم از 
 میشو قلبم زلکم خودش رو بو قفسو سینم میکوبید.

ترانو و دنیا  ون ازش فاصلو گرفتم و تاب خوردم!با فرود اومدن ترانو و دنیا و آرتا کنارم
یغ میکشیدن. آرتا ىم از تو حال و ىوای خودشون بودن و با ىر تابی کو می خوردن ج

 وقتی کو اومده بودمی اینجا چشم از رو ترانو بر ظلی داشت.
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عماد خواست از دوباره بیاد طرفم کو دوباره صدای داد و فریاد اومد وبعد قامت نیاوش 
 و تیام و پیمان کو اومدن پاینی. نیاوش با خنده نفس نفس زد.

 ..اووو+ اوووو حاجی چو حالی داد. باالی باالااااا.

 و بعد علشون با ىم خوندن.

 + انگار رو ابراااام حسی کو دارم هبرتین حس دنیااااا. 

ی تاب خوردم کو چشمم خورد بو ترانو و آرتا. واااا اینا چرا انقد چسبیدن هبم استغفراهلل 
توبو توبو. علچنی هبم چسبیدن انگار چند سالو کو علو میشناسن و قراره بو جای پیمان 

 ینا فردا عقد کنن.و دنیا ا

با تعجب هبشون نگاه میکردم کو حس کردم ی چیزی جای گومشو دستمو بردم باال 
 وکنار گوشم تکون دادم از دوباره بو اونا نگاه کردم.

باز حس کردم ی چیزی جای گومشو ایندفعو زلکم تر دستمو بردم باال کو خورد تو 
علونطور کو بینی خوش فرمش رو میمالید کسی..بزور برگشتم کو دیدم عماد.  صورت

 مست ترانو و آرتا.اشاره کرد بو 

 + ی شیش ىفت ماىی میشو کو با ىم اند قضیشومن جدیو.

 _ چییییی؟

 +چتو دخرت چرا داد میزنی؟
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...جیغ  رفتم  تر ظلیدومن دستم بو چی خورد کو طنامب شل شد چند سانتی مرت پاینی
 کشیدم و از پای عماد گرفتم.

باال  منو بکشید مل نکنی. این دیگو چو کوفتی بود؟رو ارواح عمت عماد...عماد و _تو 
 تراااانو....دنیاااا....آآآی خداااا...غلط کردم! 

 ترانو کو ىنوز بقل آرتا بود با بی خیالی گفت:

+ ببنی دنیا من تازه دارم بو این پی میربم کو چقد وزن کم کردم... اونقدر ضعیف ىستم  
 اتت بدم...آخو وزنت برام سنگینو یکم.صلکو نتومن 

 با حرص خندیدم و گفتم:

 کو میگفتی من چاؽ نیستم اضافو وزن ندارم پسسس چرا االن گوه اضافی میخوری؟_تو 

 با عجز نالیدم:

 ؟_ شوخی میکنی

سبام تالمشو داشتم میکردم کو بلکم از بقیو جبز عماد کمک بگریم. اما ىر کدوم بو نوعی 
 بو من.پشتشونو کردن 

 دوباره داد زدم:

 _نیاااااوش.... تیااام.

 تیام: رو من یکی کو بو ىیچ وجو حساب نکن.
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 نیاوش: منم کو اصال.

 با حرص گفتم:

 _ بیشعوراااا من کو میدومن دست بو یکی کردین ولی اگو دبریمم از عماد کمک ظلیگریم.

 فتادم.بو گریو ا علون حلظو دوباره چند سانت پاینی تر رفتم کو علناا 

 _ عماد ... تورو خدا !!

.باال کو رسیدمی علشون بو زجو زدمن می خندیدن و باالخره سبوم شد اون ساعاتو زىرماری
  شده بودم اسباب خنده و سوژه ی عماد!

 + ناراحت کو نشدی؟

 لبخند زورکیمو در برابرعماد حفظ کردم.

 _نو اصال!

درجو بچرخو بو مست  211جنبو ات  +آفرین... کم کم یاد میگریی وقتی کنار منی باید
 باال ؛ آخو میدونی؟

 نگاىی بو دور و بر بچو ىا انداخت و آروم لب زد:

 کو قراره خیلی حرص خبوری! + اخالقم یو طوری

 نیشخندی زدم و نزدیک شدم هبش و مثل خودش چشم ىامو ریز کردم.

 _ و قراره خیلی ىم حرص بدم آقای...
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 منتظرش شدم.مکث کردم و خریه چشم ىای 

 مهرآرا._ عماد 

اخم علیشگیش غلیظ تر شد. چرا درست وقتی کو اینهمو از دستش عصبیم و حرص 
می خورم در نظرم جذاب ترین مردی باشو کو بو عمرم دیدم؟! خباطر تو ریشش بود؟ یا 

 شایدم من بدجور خودمو باختو بودم!

 + یک ىیچ بو نفع من.

 تک خنده ای کرد.

 + پدر سوختو.

 ىم بو آرتا افتاد کو دم گوش ترانو لب زد:نگا

اره چند ماه دیگو بشیم زن و +پوووؼ بی خیال دیگو ترانو... اگو علو چی جور بشو قر 
رلردی تو  امی اینجا تاآخرین ماه از ماه ىایشوىر! اصال این پیشنهاد من بود کو گفتم بی

نیم قدی کو کاشتم تو بو هبرتین شکل بگذرونی ؛ یو وقت بعدا با چهارتا بچو ی قد و 
دلت برنگردی بگی.. ای وااای من جوونی نکردم..ای واای من کی بودم؟ چی بودم؟ 

 چی شدم؟... کی شدم؟

 جااااان این چی داشت میگفت زن و شوىر؛ بچو اومن نو یکی..نو دوتا..چهارتا!!

فقط من و عماد چون نزدیکشون بودمی حرفاشونو میشنیدمی از تعجب چشام گشاد شده 
 و گذاشت زیر فکمو بست.بود و فکم وامونده بود. عماد دستش
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 +گفتم کو اینا خیلی وقتو باىم اند و قضیشومن جدیو!

 _پس چرا ترانو چیزی بو من یا دنیا نگفت؟ وایستا تو میدومن چیکارش کنم.

 خواستم برم مستش اما عماد مانع شد و از بازوم گرفت.

.عو عو دخرت یو پرو چو تو شرکتم طوری شدو تا کف گری بزظل_عماد ول کن من برم 
 واظلود میکرد کو انگار اصال رابطو ای بنی اینا نیست.

 " ترانو "

اولنی بار بود انقد صریح و واضح حرؼ از چیزی کو میرتسیدم زد ؛ من از زاؽلان بو طرز 
 خیلی افتضاحی میرتسیدم. سرمو انداختم پاینی و برگشتم تا برم پیش نیکی.

 ازوم گرفت و با شیطنت گفت:آرتا از ب
+ ترااانو االن باید دستتو حلقو کنی دور دستم.. ماچم کنی بپری بقلم بگی ) صداشو 

 نازک کرد( وای عشقم شلنون کو منو از ترشیدگی درآوردی. 

 با حرص ی مشت زدم بو بازوش.

 _ اینطوریو؟؟ کو از ترشیدگی درم بیاری آره؟

دم. کو تو این بازار کساد بی شوىری من نصیبت ش  +اىووم.. باید کالتو بندازی باال
 یا داری فیلم میای؟ خدا وکیلی اولنی بارتو ترانو

 .؛ رفتارم با حلنم مغایرت داشت اخم کردم و دستمو با خشونت از الی بازوش رد کردم
 توپیدم هبش.
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 امی ىستی! 53ر رفنت یادت باشو نف _آره دارم فیلم میام! قبل تو ىم خیلیا اومدن و

 داشت باورش میشد کو بلند تر داد زدم:

کاش علون .اون روز  جانفشانی ظلیکردم و ظلیپریدم تراکتوراز توی _کاش پام میشکست 
 بزغالو میموندی با توی خواننده ی از خود راضی خودشیفتو چفت تو چفت ظلیشدم.

 با تاسف سری تکون داد.

سبیل داشتی این ىوا گونو قرمز   41ىو ی دخرتای دادت رفتو چطور مثل ؟ یتراکتور+ 
از ؟ کی بود کرده بودی شبیو گوجو با اون نیش مکش مرگمات از تراکتور پریدی پاینی

؟ ببند دىنتو حرؼ نزن شوؽ دیدن من حس کفرت بودن هبش دست داد پرید روی من
ی ..خودم ربقیق کردم میدومن جبز اون مدلینگ ىای خیالی پر دردسرت کو کراش زدبسو.

روشون دوست پسر دیگو ای نداشتی...فقط خداکنو قرمو سبزی بلد باشی و گرنو بو 
 عماد میگم قبل عروسی اسید بو خوردم بده با این انتخامب.

 _ از خدامت باشو.

 + از خدامم نیست.

 _مثل من پیدا ظلیکنی برو کل دنیارو بگرد آخر برمیگردی سر خونو اول!

 + خیلی رو داری.

 کشیدم._ بو تو  

 .+ نسبت فامیلی ندارمی...درضمن کشیدنی نیستم کو خبوای بو من بکشی
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سبام مدتی کو ما داشتیم حبث میکردمی کلو ی بچو ىا بنی من و آرتا با تعجب و 
میکردن و آرتا حرؼ من حرؼ میزدم بو من نگاه شاد شده در گردش بود.چشمای گ

 آخر نیکی داد زد:میزد بو آرتا.

 چو خربتونو آخو عنی سگ و گربو میمونید. + اىهو بسو دیگو

 دستاشو زد بو کمرشو ادامو داد:

 +اصال وایستا ببینم ترانو از کی تا حاال مشا با علنی؟ ىااا ؟

 دنیا اومد جلو:

 + صرب کن ببینم؛ ترانو؟ چی میگو این؟

 چ زدم:رو هبشون اشاره کردم بو آرتا و آروم و بو صورت نامفهوم پ؛ گاوم زایید اومن دوقلو

 _ ازم خواستگاری کرده!

بادی بو غبغب انداختم و با  متوجو نشدن...بو جای اینکو بگم ازم خواستگاری کرده
 دستم بو آرتا اشاره کردم.

 _ این..علش تقصری اینو!

 نیکی اومد جلو.

 + ی دیقو ىیچی نگنی... االن تو چی میگی؟ این چی میگو؟

 آرتا بو خودش اشاره کرد.
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ن کجام اییینو؟ من خیلی ىم زلرتم! تا کی خشونت علیو مردان؟ ایینی؟ مخانومای  +
 سری آخرتون باشو بو من میگید ایینی! وگرنو من میدومن و اییینو مشا! اومن.

عماد علونطور کو دستاشو تو جیب شلوار جذب مشکی رنگش میذاشت اومد مست 
 آرتا.

رو چ ظلیشدی. درضمن موقعیتت رو تا االن گفتو بودی انقد سوال پی + اگو اصل قضیو
 .درک کن درد سر نشو

 روبو من ادامو داد:

+ترانو اصل قضیو رو بگو اینارم از گیجی در بیار..نگا قیافو ىاشونو شبیو ىر چی بگی 
 ىست اال آدمیزاد.

 سرمو انداختم پاینی و با انگشتای دستم بازی کردم.

 _ ازم خواستگاری کرده!

 علزمان علو باىم گفنت:

 ییی؟+چی

 _ آره ازم خواستگاری کرده.

 نیکی ناباور قدمی بو جلو برداشت.

 + باورم ظلیشو نو.. ظلیشو.. امکان نداره..آخو کی انقد خره کو بیاد تو رو بگریه؟
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 و با نیم نگاىی بو آرتا دست و پاشو گم کرد و گفت:

+ ام...منظورم اینو کو..خدا مبارکش کنو..بو پای ىم جوون شید..فقط اول) بو خودش 
 نظر در کنم این و باید شوىراشاره کرد( من کو حق خواىر بزرگرت و بو گردن ترانو دارم 

کلو ی تو شوىر پیدا کردی...تو ىم بزن پس کلو ی ما برا ما ىم  پس هنگرفتیا...خدازد
 چیز...یعنی منظورم اینو کو...زن و شوىر پیدا بشو...

 پیمان و نیاوش زدن زیر خنده.. تیام با خنده اومد جلو.

 +راست میگو؟ چی دارید میگید؟ تئاتر جدیده؟

آرتا با شیطنت دستشو انداخت دور شومن و یو ماچ آبدار دىاتی از لپم کرد. با انزجار 
 می خواستم سرمو عقب بکشم و با کلمات نامفهومی میگفتم:

 مل کن جلبک!_ و 

اما اون علچنان مشغول بوسیدمن با صدا بود خجالتم ظلیکشید جلو تیام ؛ درستو تیام رو 
سر آرتا قسم می خورد. میدونو دست از پا خطا ظلیکنو واسو علنی االن چیزی ظلیگو البتو 

ین حد مثل تیام جای شکرش باقی بود کو االن مامان و بابا نیسنت چون اونا در ا
هبم پیشنهاد  تیام قضیو رو تا ی جاىای میدونست ولی اینکو آرتانیست. فکرشون باز

 وم شد رو بو تیام گفت:کو سببوسیدنش  ازدواج داده رو نو.

+آره خب...ترانو خیلی اصرار داره برمی سر خونو زندگیمون خباطر علنی قراره تا دو سو 
 ماه آینده عقد کنیم.
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اینبار دیگو سکوت علشون از هبت و ناباوری بود...بدون پلک زدن با تعجب بو ما 
ار کرده بودم کو خودم ر چشمای گرد شده بو آرتا...من کی اصخریه شده بودن و منم با 

 نیاوش زود تر از علو بو خودش اومد.خرب ندارم؟

 +بو اکرب و شکوفو گفتنی مگو؟

 نیکی با حرص بو آرتا نگاه کرد.

کیو شریه دبامل برم ازش لباس بگریم؟   زودتر بگی حاال من چیکار کنم سر مرده بودی+ 
شب بعدش  3یک شب دو شب کو نیست. عقد ىست مراسم نامزد بازی اومن 

حنابندون بعدش عروسی اگو خدا خبواد و لباس جور شد پازبتی. اصال مگو میشو تو دو 
دگیت؟ خونو می خواد...جهیزیو می بکنی و بری سر خونو زن تو اىعلو ی کار سو ماه 

 خواد...کوفت می خواد...درد می خواد.

 مکث کرد و ادامو داد:

 + دوربنی سلفیو؟؟!

نیکی ی اخالقی کو داشت این بود کو زود صمیمی میشد و خون  علو زدن زیر خنده...
 سگیش زل زد هبم و در جواب نیکی گفت:ی چشما با آرتاگرم بود ولی با اىلش.

 پدرمو درآورده این دخرتخالت...صرب ندارم._ بدجوری 

شیک و مدرن  تا خواستم اعرتاض کنم دستمو کشید و برد اون مست کو یو کافی شاپ
دنیا با عصبانیت از اینکو چرا هبش چیزی نگفتم تا االن برام بو سبک امروزی داشت.

 خط و نشون میکشید. اما من با نیش باز دندون ىای ردیف شده نگاىش کردم.
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 بو جون پیمان کو پشمم حسابش ظلیکنم شوخی میکنو. _

 تیام چشمکی زد و گفت:

رم...ببخشید..این دوتا بوقلمون عاشق آرتا می ازدواج این دوتا ک  + حاجی بو مناسبت 
خواد مارو مهمون کنو..آرتا جان داداش بو خدا راضی بو زمحت نیستیم اما خب چون 

م.. اینجا یو بستنی ىایی میزنو نو قبول میکنیشریینی عروس شدن تو داماد شدن خواىر م
شتی. با آدم حرؼ میزنو بستنی ىاش...حاال علو بو افتخارعروس و دوماد بزن کف م

 دست قشنگو رو.

 عماد چشم و ابروی اومد.

 + ببینم می توننی مردم و بریزین رو سر ما برین دیگو.

 پیمان قدمی برداشت.

بستو شد اونی کو باید برتسو آرتاست. ىر چند  سال پیش 5_ تو کو پرونده بازیگریت 
بود کو بتونو  علون یو دونو فیلمی ىم کو تو سینما بازی کردی اونقد خاص و قشنگ

 توجو مردم رو روی تو جلب کنو.

.معرتضانو زدم بو پاش کو ىیچ اعلیتی آرتا قلنج دوتا از انگشتام شکست با فشار دست
 و در کافو رو بازکرد تا علگی داخل بشیم.نداد و ماسک صورتش رو باالتر کشید 

_ میشو بگی چو مرگتو آرتا؟ اونی کو باید شاکی باشو منم نو تو...استخونام شکست. 
 ومل کن واسو خودت بده االن یکی میبینو.
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 +جرم کو ظلیکنم با نامزدم اومدم بریون.

م کو مشغول پیدا کردن جا برای نشسنت شد...خواستم دستمو از دستش بریون بکش
پیمان مشغول و علچنان نگاىش جای دیگو ای بود.زلکم تر فشار آورد بو دستم 

 صحبت با خدمو بود. علو بستنی و آالسکا سفارش دادن منتها نیکی با اجازه ازمجع.

بستنی ىای بیارید کو روش + حاال کو قراره آرتا حساب کنو لطف کنید برا من از اون 
زارید و یو آیس پک کو داخلش پر از موز چرت و شکالت و میوه و کاکائو می

س امسارتیس و یو قهوه برای آخررلل باشو..کیک کاکائوی با خامو پیچ پیچی روش یکمم
 ..متشکرم و سپاسگذارم.

ما عادت داشتیم...حتی بو اینکو در آخر رلبور میشدمی بستنی مونو بدمی بو نیکی ىم 
ده بود بو نیکی و حس کردم می عادت داشتیم..اما آرتا با چشم ىای وؽ زده زل ز 

 خواد بگو مگو دارمی؟ مگو میشو؟ اما ىم داشتیم.. ىم میشد!

آرتا دستمو ول نکرده بود و مثل اسریىا پنجو ىای بزرگش و قفل پنجو ىای کوچیکم  
 کرده بود. رفتیم نشستیم پیمان خریه بو نقطو نامعلومی گفت:

 لمو برا خودش.+ قشنگ معلوم بود زر زدید. این آرتا یو پا فی

کو ىیچ رقمو تو کتشون ظلریفت ما قراره زوج بشیم. ىر چند   دنیا و پیمان افرادی بودن
 من ىم تو کتم ظلریفت بالخره خبتم باز شده باشو.

 آرتا خندید و گفت:
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 + ی چند ماه دیگو کو واسو عقد دعوت شدی میفهمی فیلم نبود پیمان.

حلظو بو این فکر میکردم کو چقدر این دو نیکی وعماد مشغول خوردن شدن و من اون 
خباطر  امزدیشون از رو عشق وعالقو نبود.تا زوج خوبی می تونن باشن ىر چند ن

وضعیت آرتا وعماد گوشو ترین قسمت کافی شاپ کو جای دنج و آرومی بود و نسبت 
 بو جاىای دیگو زیاد تو دید نبود نشستو بودمی.

 نیکی سرشو آورد باال.

 باید بگم کو خدا هبت صربفراوان بده!+ آرتا فقط 

 _ صرب داده قبضشو گرفتو.

 نیاوش بنی کالم نیکی پرید.

+ حاال چرا انقدعجلو؟ داداش حاال یکم خوشتیپ ىستی درست ولی قرار نیست تو 
 زود تر از من زن بگریی کو..من جای ترانو باشم عمرا این گوه خبورم.

 سریع توپیدم بو نیاوش.

 چو جالب یعنی منم دارم مثل تو گوه خور میشم؟!یش ثابت شده ای._تو کو علنی جور 

 نیاوش با شیطنت ابرو باال انداخت و بو حالت مسخره ای گفت:

 +امکانش ىست!

 خوری؟ ی گوه_ پس قبول دار 
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 نیاوش خندید و تکیو داد بو صندلی اشاره کرد بو من.

 + آره قبول دارم گوه خوری.

زیاد ىم خباطر اینکو آرتا بدون علاىنگی با من بو  چپ چپ نگاش کردمو از عصبانیت
بچو ىا گفت و ىم این نیاوش شاسکول کو با نیش باز داشت نگاه میکرد علو اینا 
باعث شد کو دستم دراز بشو و بستنی نیکی و بردارم و تو صورت نیاوش بکومب. آخیش 

 تو دمل مونده بود.

 " نیکی "

و کوبید تو صورت نیاوش علو ترکیدن از بستنی منحرص زیاد بعد از اینکو ترانو از 
 .نیاوشم نامردی نکرد و قهومو برداشت رؼلت تو صورت ترانو.خنده..

ولی با صدای یکی از دخرتىای   ورد از شونو ىاش گرفتم کو بشینمپارک درآعمادموتور از 
 کو چند تا ماشنی اونورتر وایستاده بودن صرؼ نظر کردم.

 م ظلیشو آرتا بزرگمهر...دخرتااا عماد مهر آرا ىم ىست.+ واااای خدای من باور 

 عماد سری با تاسف تکون داد.

 + علنی و کم داشتیم.

دخرته کو نزدیک تر اومد دیدم دریاست اون اینجا چیکار میکنو. تا اوصلای کو میدومن 
و تازه از سفر برگشتو بودن میبود طبق گفتو ی خودش االن باید پیش مامان و باباش ک

 دخرت آروم و خون گرمی بود دریا مرموز و نفوذ ناپذیر بود. کوبرعکس ساحل  یبو .عج
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+ آقای مهرآرا باورم ظلیشو خودتوننی؟ آرزوم بود از نزدیک ببینمتون. نیکی جون ازت 
 توقع نداشتم کو نگی با ایشون نسبتی دارین.

خواست بو در لبخندی بو چهره ی مرموزش زدم.آرتا صبور تر از عماد بود با حوصلو 
از قیافو عماد معلوم بود کو ی چیزی کالفو و عصبیش  ىای طرفدارىاش جواب میداد.

 کرده.

 + آقای مهر آرا امکانش ىست ی سوال بپرسم؟

 _ بفرماید دریا خامن.

 سال کجا بودین؟ 5+ این 

_ دوست دخرت نیاوشنی درست ولی این دلیل ظلیشو کو من خبوام براتون توضیح بدم این 
 کجا بودم.  سال 5

.دریا چرا باید از عماد علچنی سوالی رو بپرسو اومن زمانی کو .جاش نبود. ی چیزی سر
. و از اون مهم تر قیافو عصبی عماد بود کو سعی داشت ی اولنی بار علو دیده بودنبرا

خودش از مثل علیشو خونسرد باشو و موفق ىم شده بود. ولی خب من عماد و بیشرت 
خونسرد ولی در باطن عصبی. پیمان بازوی عماد رو گرفت و کشید  بلد بودم. بو ظاىر

 عقب.

...درستو من دوست دخرت نیاوشم و این مسائل بو من ربطی نداره ی حلظو + آقا عماد
؛ سال کو بعد از اولنی فیلمتون  5ولی بو عنوان ی طرفدار این حق و دارم کو بدومن چرا 
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بو در خواست ىای کو از جانب دیگران  و میگن کو فیلم دیگو ای رو بازی نکردین
 میشو جواب رد میدین بدون اینکو خبواین حتی چیزی درباره اون فیلم بدوننی.

عماد با علون امخی کو علیشو مهمون صورتش بود عصبی از جواب ندادن طرفی کو 
 باىاش سباس گرفتو بود خریه دریا کو شک داشتم حضورش اینجا اتفاقی بوده باشو شد.

 دنبال چی تو؟_ 

سال پیش رخ داد و باعث شد مشا رو کو با اولنی بازی تون بو  5+دنبال حقیقتی کو 
 کنار.  این حرفو رو راحت بزارین شهرت رسیدین

 از ترس رفت عقب. ،صبی قدمی برداشت بو مست دریا کو عماد ع

ر شرایطی  اومن دسال پیش چو اتفاقی افتاد  5_ دریا خامن من لزومی ظلیبینم هبتون بگم 
 نیاوش شنیدین.زبون قضیو رو از کو میدومن کل 

 + اما....

 م.اسو ننو بابات گمشو از جلو چشما_ تا جنازتو نفرستادم و 

گوشی رو کالفو  عصبی از زلیط دورشدباچشم غره ای بو دریا پشت سر عماد راه افتادم.
 زد رو اسپیکر.

نو تو برداشتی نو واب ظلیدین؟ + خشایار کدوم جهنمی رفتنی کو اون موبایل گوىتونو ج
 .حسنی

 رفتو بودمی دستشویی. تو؟ _  چرا انقد عصبی
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 + دستو مجعی رفتو بودین دستشویی؟

 داشتی؟ ب دست مجعی؛دست مجعی ىم کو نو.حاال چیکارنو خ_

 من نگفتم کسی نباید بفهمو من برگشتم؟ حداقل تا جشن پیمان.+

 نامزدت.من کسی نفهمیده بو جز تری و طایفو ی _ اال

 خریه سر اینجا چو گوىی میخورد؟ ی   + پس این دخرت

 _ کیو میگی؟

 +دریا رو میگم.

 شاید نیاوش گفتو. اومن جزو تری و طایفو نامزدتو دیگو. _

 +نیاوش خودشم خرب نداره این از کجا فهمیده.

 حرؼ زد._ داداش پاشو بیا اینجا پشت تلفن کو ظلیشو 

 +باش فعال.

کاله کاسکت رو گذاشت سرش اشاره ای بو بچو ىا کرد کو بشینن موبایلشو قطع کرد  
 برمی...امیدوارم درد سر جدیدی پیش نیاد خباطر جریان امشب.

 _ عماد؟

 _ ىیچی نگو نیکی.

 " ترانو "
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بود   آرتا آىنگ و بلند کرد و دنده رو عوض کرد و سرعتشو زیاد کرد...نگاىم بو بریون
 از کنارمون رد شد. نیکی از ترس زلکم کمرعماد رو گرفتو بود.کو عماد با سرعت 

 _ عماد چرا انقد تند مریه؟

 +عصبیو عصبی.

بو حرفی کو تیام زده بود خندم گرفت. آرتا کمی مایل شد مست منو دستم رو گرفت و  
 گذاشت رو دنده.

 + ترانو.

 _جامن.

اکنو ؛ ی جوری کو حال دل آدم رو خوب کنو + یکی باید باشو ...یکی کو آدمو صد
 ؛ ی جوری کو ىیچکس دیگو بلد نباشو...یکی باید آدم رو بلد باشو.

 مکث کرد و ادامو داد:

+اون تویی...توی کو باید باشی و ىستی...جوری کو نتنها حال ددلو دگرگون میکنی 
 خومب بلدی. قلبمو دین و اؽلاظلو میربی با دلربیات...تو منو بلدی ترانوبلکو 

 تالشم برای باز نشدن نیشم بی فایده بود.

 کدوم نرم افزار یا کانالی اینو حفظ کردی؟ _ باز از

 + انقد ضایع بود؟
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واال کو ضایع تر  _ ضایع تر از اینکو صدام میکنی و ی راست مریی سر اصل مطلب.
 دارمی؟، از این ندارمی

 ماشنی لب زد:پشت چراغ قرمز بودمی. با نگاىی بو بریون از 

+نو بو ضایع بودن کاری کو االن اومن با موقعیت حساسی کو دارم می خوام اصلامش 
 بدم.

شیشو رو داد پاینی و سرشو برد بریون داد زد طوری کو تیام و نیاوش و پیمان و دنیا کو 
 عقب نشستو بودن سیخ شدن.

 االن کنارم نشستو. آىای ملت من این کره خر و می خوام...من عاشق این تولو امی کو+

 سرشو آورد داخل خریه شد بو چشم ىام.

 + دیوونتم من دیوونو دوست داشتنی.

 .حامل با فوش دادنش بو من و تولو حساب کردمن پریده بود وسبوم حس 

 _ چرا فوش میدی خب عادی ام میتونی ابراز عالقو کنی.

 با سبز شدن چراغ بدون اتالؼ وقت پاشو گذاشت رو پدال گاز.

جایی داری خامن ترانو   کنرتل بروز احساسامت در برابر تو بو زیر صفر مریسو...انتظار بی+
 کامرانی!

 پیمان تک خنده ای کرد و گفت:
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 + مثل اینکو فقط من موندم.

 تن صداش رو برد باال داد زد:

 +جیییییگر من کجاست؟!

 کرد.دنیا با ذوؽ خواست جوابشو بده کو پیمان با شیطنت بو دنیا نگاه  

 شکر سرجاشو.کردم ... باالی کلیو ىامو ... خدارو   آىاااا پیداش+

رمسا ترکیدمی از خنده...نیاوش از شدت خنده سرشو برده بود عقب و قهقو میزد. تیامم  
ازوش میکردو لعنتی کو سرشو گذاشتو بود رو شانو ی نیاوش و ىر از گاىی مشتی نثار ب

پیمان   رفت و روشو کرد مست شیشو.ن م غره ای بو پیماشدنیا چزیر لب میگفت.
 کشیدش مست خودشو زلکم بغلش کرد.

 +شوخی کردم عزیزم ... توکو جات معلومو کجاست.

 خواست بوسش کنو کو صدای اعرتاض تیام و نیاوش بلند شد:

 + آقاااا... آقاااا

 تیام ادامو داد:

تا...خدا بعدی رو کو  + بو فکر ما رلردا ىم باشنی اون از ترانو و آرتا اینم از مشا دو
 نیکی و عماد ان رو خبری کنو صلوات وات وات وات.

 نیاوش مشت آرومی نثار بازوی نیاوش کرد.
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 نیکی نیست من کو ىستم.، + بی شرؼ 

_ ىم خون اونی دیگو سری پیش سر قضیو عماد چنان منو شست هپن کرد کو تا ی 
 مم.ىفتو جرئت نکردم درشم بریون از خونو خباطر کبودی چش

عماد با نیکی دعواش شده  با یک ماه پیش طبق معمول تیام سرراست میگفت تقری
بود. نیکی ىم نامردی نکرد با مشت زد زیر چشم تیام و کبود کرد. یادمو وقتی تازه 
نامزد کرده بودن عماد بزور کولش میکرد میربد تا حرکات دفاع شخصی رشتو ىای تو 

 قد بود ی دخرت باید این حرکات رو بلد باشو.این زمینو رو هبش یاد بده چون معت

 پیمان گونو ی دنیا رو بوسید.

رو تنها نرمی  + آىا راستی ی چیزی و یادم رفت..منو دنیا تصمیم گرفتیم کو ماه عسلمون
این ماه ما رو در در واقع از خود گذشتگی میکنیم و بو علتون این اجازه رو میدمی کو 

 عسل علراىی کننی.

 انداخت باال. نیاوش ابروی

 + اووو نو بابا دست و دلباز شدی!

 تیام دستشو بو معنای سکوت آورد باال.

 کنارتون دارین بعد من و نیاوش اوصلا مگس بپرونیم.  مشا علو ی گوسفند _آقا این نامردی  

 صدای اعرتاض علو بلند شد.

 _ باشو...باشو... اصال نیاوش گوسفند. 



 
89 

 

 ینی.تیام و گرفت و کشید پا نیاوش سر
 + از خودت مایو بزار بوزینو. چرا پای منو میکشی وسط.

 علو خندیدن و تیام سر شو از دست نیاوش خالص کرد.

 + خالصو من راضی نیستم مشا علتون یکیو دارین.

رانی کنی من کو میدومن داری واسو ساحل یقو جر میدی. ن_ باشو بابا ظلی خواد سخ
 فقط جواب امری و شکوفو با خودت.

 سری بو نشونو تایید برای حرؼ پیمان تکون داد. تیام

 + ظلیگفتی ىم میاوردمش.

 _ پ زر نزن.

 ماشنی و پارک کرد. نیاوش پیاده شد.آرتا 

تر از اون مچدون بدست جلوه دره کو من +تیام مطمئن باش اگو ساحل بیاد؛ دریا جلو 
 میپای  من .هبش شک میکنم کو این واقعا منو می خواد یا نو داره بعضی وقتابرم دنبالش.

 کاور لباس ىارو از صندوؽ برداشتم.

 _ مگو مشا دعوا نکرده بودین؟

و دادن نزاره واسو خاسبگو دریا این خرب هبش برسو پا جلو چرا ولی تو ی درصد فک کن ا +
 !بو این دعوا جزو زلاالتو



 
91 

 

در ساختمان و باز کرد و عماد با تک گازی اومد داخل صدای موتور آرتا کو اومد تیام 
 و کنار ماشنی پارک کرد.

 عصبیو! رقد_ اوه این چ

عماد چشم غره ای بو من رفت و روشو کرد اونور.دنیا کو ىنوزم تو قیافو گرفنت بود 
؛ درکش ظلیکردم درستو دریا زیاده روی کرده قبل از نوزم کالفو عصبی بود حتی بیشرتى

این کل موضوع نبود مطمئنم ی چیزی این وسط ىست کو عماد و اینقدر هبم بود ولی 
 رؼلتو.

رینگ اسپرتش و از آرتا گرفت و بعد از برداشنت ی سری مدارک ایستاد و  217سویچ 
 موبایلش رو کو دو سو باری زنگ خورده بود و ىر بار رد سباس میداد و جواب داد.

 بگو خشایار. +

 کو تیام بازوی آرتا رو گرفت.در آسانسور و باز کردم  

 کنیم.  طالتو نرو دبون ی دو کلوم مردونو اخت+ داداش 

 علو وایستادمی و برگشتیم مست تیام تا ببینیم چی میگو.

 + گفتم آرتا دبونو.

 پیمان و نیاوش بزور فرستادظلون داخل آسانسور خودشومن موندن پاینی.

 " نیکی "

 آمیزی بو ترانو انداخت.نگاه هتدید  دنیا چشماشو ریز کرد و
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+ حاال کارت بو جای رسیده کو موضوع بو این مهمی رو پنهون میکنی از ما؟ بیشعور 
ساعت دستشویی رفتنمم هبت خرب میدم بعد تو چند ماه با این پسره بودی و من پس من 

 ندادی؟

 دست بو کمر بو چهره ی ترسیدش نگاىی انداختم.

 تو با این آرتا ی گور بو گوری رابطو داری؟ ىااا؟ _ ما بعد پنج شیش ماه باید بفهمیم

ترانو آروم آروم عقب مریفت کو علون حلظو آسانسور ایستاد؛ در و باز کرد و دوید مست 
خونو ی ما...زنگ خونو رو زد زلکم کوبید بو در... در آسانسور بستیم کو بو مست 

واحد خودشون و زلکم  ترانو رفت مست کرد.قدمی بو مست جلو برداشتیم.   پاینی حرکت
 کوبید بو در.

 +شکوفو..اکرب؟

 گفت: برگشت مست ما و با نیش باز

 + بو خدا می خواستم بگم شرایط جور نشد.

علونطوری پشت بو در دستشو مشت کرد بکوبو بو در؛ کو علون حلظو عمو اکرب در و 
ىاش گرد باز کرد ترانو ىم بو ىوای کوبیدن بو در زلکم زد بو شکم عمو اکرب. چشم 

 شد و باشک و تردید لب زد:

 +چو نرم شد یهو!
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آسانسور رسید باال تیام و بقیو پشت بندش از آسانسور خارج شدن. چو زود حرفاشون 
 سبوم شد. ترانو برگشت تا از دوباره در بزنو کو با چهره در ىم رفتو عمو اکرب مواجو شد.

این دو تا   فلنگو ببندی و در بری تا+ بعدا حسابت رو مریسم پدر سوختو. االمن هبرته 
 وحشی تو جامو گوسفند ی لقمو راستت نکردن. گرگ

طبق معمول نیاوش کو خودش رو مسئول درست کردن حرؼ ىای عمو اکرب میدونست  
 گفت:

 + اکرب؛ ی لقمو چپت نکردن.

...خب حاال ىر چی...از سرتا پاشو عمو اکرب با ی نگاه بو نیاوش کو انگار میگفت
  کرد.ترانو کو فرصت رو غنیمت مشرده بود فلنگو بست و در رفت.نگاه  

 _ دنیاااا بدو در رفت پدرسگ!

علونطور کو میدویدم ی حلظو برگشتمو رو بو عمو اکرب نیشمو باز کردم و دندونام رو 
 مورد عنایت قرار دادم.

 _بو جون اکرب از دىنم در رفت.

گشتنم علانا کلو ملق شدمن از روی مبل خواستم برگردم کو چشمتون روز بد نبینو... بر 
پرت شدمن بو اونور مبل علانا. افتاده بودم الی میز عسلی و مبل طوری کو قسمتی از  

علو زدن  کمرمو وباسنم روی زمنی بود دست و پاىام رو ىوا... رمسا مچالو شده بودم.
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 ز بشو...تا جا با بو خودم دادم سعی کردم میز و ىل بدم عقبزیر خنده... ی تکون 
 گرفت و کشیدم باال.دنیا علونطور کو از خنده غش کرده بود از بازوم  

 عمو اکرب خبیص نگاىم کرد.

 + کاه مکن هبر کسی اول خودت دوم کسی.

از دوباره شلیک خنده...عمو اکرب علیشو علینجوری بود علو چیزو برعکس یا اشتباه 
کاپشن چرمشو در آورد نیاوش  یشو ىم معتقد بود حرؼ حرؼ خودشو.میگفت و عل

 متفکر و ىومشندانو بو بابا نگاه کرد و عمو اکرب رو سلاطب قرار داد.

 + پرویز چاه مکن هبر کسی اول خودت دوم کسی.

 _ بیا برو پدر سوختو واسو من غلط غلوط میگریه.

 ترانو کنارم ایستاد؛ سرشو آورد جلو اشاره ای بو عماد کرد آروم لب زد.

 .+فک کنم کارت داره

نگاىی بو عماد کو دم در ورودی ایستاده بود کردم...بابا چون تو پذیرایی بود دیدی بو 
در ورودی نداشت.کنارش وایستادم کو از بازوم گرفت و کشید بریون در و بست. 

 منتظر نگاىش کردم.

 شده چرا ظلیای تو؟_ چیزی 

 کالفو دستی بو تو ریشش کشید. ی قدم رفتم جلو دقیق نگاىش کردم.

 خباطر باباست؟ _
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 + نو.

_ پس چی؟ چرا از وقتی کو از پیش خشایار برگشتیم انقد کالفو ای؟ نکنو خباطر رفتار 
 دریاست؟

 + اونو کو بعدا حالیش میکنم فقط...

 _ فقط چی؟

 دقیق نگام کرد کامال جدی پرسید:

 + چقدر دریا و ساحل و میشناسی؟

 ترانو. ىم من ىم _ خب نو خیلی آخو رابطو صمیمی باىاشون نداشتیم

 + دنیا چی؟

 _ چیزی شده؟

 + میگم دنیا چی؟ اون رابطش با دریا وساحل چطوره؟

 _ دنیا ىم مثل ما.

تا قبل از اینکو برمی پیش خشایار خوب بود ولی وقتی بو  ؛ظلیدومن از چی عصبانی و بود
از شدت عصبانیت صورتش علراه خشایار و حسنی شوىر سلما از اتاؽ اومدن بریون 

 قرمز شده بود و فکش از خشم زیاد منقبض!
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خواستم چیزی بگم کو در باز شد و ترانو نگاىی بو من و عماد کو فاصلمون کمرت از یو 
 قدم بود کرد.

 + اتفاقی افتاده؟

 _ نو چیزی نیست.

 + خب پس چرا ظلیاین داخل؟

 _ میامی االن فقط در و نبند.

 ترانو باشو ای زیر لب گفت و رفت داخل.

 شو ای کو تیام از طرؼ ساحل هبت داد کجاست؟+ پو 

 _ داخل اتاقم چطور؟

 در و باز کرد اشاره کرد برم داخل.

 باید ی نگاىی هبش بندازم.+ 

 _ اوکی.

وارد پذیرایی کو شدمی نگاىم بو بابا افتاد کو خریه ی عماد بود...برخالؼ چیزی کو 
حبث درباره ی جشن عروسی انتظار داشتم سالم و احوال پرسی گرمی کردن و نشسنت. 

 و ماه عسل پیمان و دنیا بود.
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تک تومن  011+ پیمان واسو ماه عسلتون اگو خرج با مشاست بنده اوکیم وگرنو تو بگو 
 من اگو خرج کنم بو خدا مدیونی اگو تو رو در واسی گری کنی بو جان تو!

 بود نگا کرد.خالو شکوفو لبشو گاز گرفت و معرتضانو بو ترانو کو این حرؼ و زده 

زشتو. اوال ماه عسل یعنی دو نفره برین عشق و حال مثل منو اکرب کو قراره ىر  + ترانو
زمان وقت شد بو یاد قدمی دونفره )بو تیام و ترانو اشاره کرد( بدون سر خر برمی روستای  
کالنرت کو ىم سری بو مامان گلپری بزنیم ىم اقوام و ببینیم و یادی از ماه عسلمون  

 .کنیم

 " کل شخصیت ىای رمان پالوز "                       

 

 

            

 نیکی کاویانی                      عماد مهرآرا                  
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 ترانو کامرانی                                آرتا بزرگمهر         

             

 یساالر دنیا                      پیمان موحد                    

               

 سلما مهرآرا                   حسین ابراىیمی                  
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 آتنا ابراىیمی                                   پریا کیانی        

                 

 نیاوش کاویانی                       تیام کامرانی                 

               

 شاىی (دریا) سارا           شاىی               (ساحل)ساره     
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 فربد شاىی                         فرىام شاىی                

   

 تینا کامرانی                                آراد بزرگمهر        

نیاوش خم شد ی سیب برداشت پرت کرد مست آرتا کو دو ساعت زل زده بود بو ترانو 
 کشید و پاىاشو انداخت رو دستو مبل.و بعد دراز  

شکوفو...اکرب خوب راه انداختو تو رو ىا...ماه عسل بو یاد قدمی اومن دو نفره بدون +
 سر خر!

 ی پرتقال از ظرؼ میوه روی میز برداشتمو شروع بو پوست کندن کردم.
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و _ پس بگو خالو شکوفو ىوای ماه عسل دو نفره کرده اومن روستای ننجون گلپری ...ک
قصد داره نزاره ما برمی کو بلکم دبونیم خونو تا موقع برگشت بو ضلو احسنت از خونو نگو 

 داری کنیم آره؟

 بابا کوسن مبل و پرت کرد مست نیاوش کو خورد تو سرش.

 + خاک تو سرت نیاوش کو علو ی این آتیشا از گور تو بلند میشو!

 تعجب چشم ىای گرد شده نشست رو مبل. نیاوش با

کو گفنت بیاین تلپ شنی رو ما   بود من چو پرویز... این پیشنهاد خود پیمان و دنیا+ بو 
 ) ی چشمک زد مست ترانو( با ىم برمی ماه عسل خرج علتومن با من!

 لید از فیلم پایتخت گفت:قرو بو علو ی ما بو ت

 + مگو غری از اینو داداش؟!

 علو علزمان گفتیم:

 _ نو واال داداش.

برداشتم دست ىامو سبیز کردم حلظو ای نگاىم بو عماد قفل ی دستمال کاغذی 
 سال پیش و داشت؛ کسی حواسش بو من نبود آروم لب زدم: 5شد...ىنوزم علون نگاه 

 _ چتو؟

بنی دو راىی  ایستاد و اشاره کرد برم دنبالش...ناچار بلند شدم...در تراس و بست.
 مونده بودم آخر دل و زدم بو دریا پرسیدم.
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 از بابا سر قضیو چند سال پیش کینو داری؟ _ ىنوزم

 فکش از بو یاد آوردن قضیو منقبض شد.

+ اون قضیو هتش اونقدری واسم سنگنی سبوم شد کو حتی طلوام رؼلت دوباره ی بابات 
 و ببینم چو برسو سالم و علیک! االمن اگو دیدی چیزی نگفتم فقط از رو احرتام بود.

 ظلیگم ىر چی از دىنت درمیاد و میگی._ درست صحبت کن ىی ىیچی هبت 

+ از کی داری دفاع میکنی؟ از اون بابای نامردت کو از سربازی رفنت من سو استفاده  
 کرد؛ تو نبود منو امحق می خواست شوىرت بده!

_ ازدواج من ىیچ ربطی بو بابا نداشت من خودم خواستم کو سر اون سفره عقد لعنتی 
 امحقت بود.بشینم اومن فقط بو خاطر خود 

 خشمگنی غرید:

د لعنتی اگو منو امحق ی حلظو اطر من نشستی سر اون سفره عقد...گوه خوردی بو خ+
تر از پیمان خرب دار شده بودم کو تو بلو رو گفتو بودی و االن صاحب دوتا بچو ام دیر 

 بودی!

  _ حاال کو نو من ازدواج کردم نو صاحب دو تا بچو ام...االن دردت چیو؟ چند سال
 گذشتو.

 + این چند سالی کو گذشت حلظو بو حلظش واسو من عذاب بود میفهمی؟



 
112 

 

سر اون سفره _ نبود توام واسو من عذاب بود. فک کردی از روی عشق و حال رفتم 
برات توضیح دادم کو بابا بو این قضیو ىیچ ربطی نداره ىر  عقد نشستم د لعنتی صد بار

 کو انقد بی انصاؼ نبودی لعنتی.  اتفاقی افتاده بو خواست خودم بود...تو

برگشتم کو برم از بازوم گرفت و کشید پرت شدم تو آغوش گرمش...بوسو ای رو سرم  
 بغضم ترکید پریاىنشو چنگ زدم کو زلکم تر در آغوشم گرفت.. کاشت..

 هبم مرییزی. گریو نکن اعصادبونکن...با توام نیکی  + خیلو خب گریو 

 من و از خودش جدا کرد.

 دخرت مگو با تونیستم؟ + عهو

منو در میاری بعد علیشو ی خدا ىر چی از دىنت در میاد میگی خوب کو اشک  _
شد ما ی بار مثل آدم در این باره حرؼ بزنیم و تو اشک منو در میگی گریو نکن.

 تو رمست علینو. نیاری؟

 ید تکون داد.ئسرشو بو معنای تا

برام عزیزی کو ىیچکس ظلی تونو جاتو تو + اخالقم گوىو قبول دارم ولی عوضش جوری 
 زندگیم پرکنو جز خودت.

بعد از خوردن شام من ظرفارو مجع میکردم و میدادم ترانو و خر شدم بو علنی سادگی! 
دنیا تا بشورن. امشب خونو ی ترانو اینا موندمی مامان و بابای من و ترانو چون خستو 

 بودن زودتر رفنت خبوابن.
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نشستیم روشون ىر   ینکو پسرا تشک ىاشونو وسط حال هپن کردنولی ماىا بعد از ا
کدوم ی بالشت یا زیر سرمون بود یا گذاشتو بودؽلش رو زمنی خودمومن با شکم پخش 

 شده بودمی روش.

بدخبتم کو ی  ترانو و آرتا...من  ،دنیا و تیام...نیاوش،علو بو نوعی مشغول بودن؛ پیمان
 ؼلتم خب چیکار کنم حوصلم سر رفتو بود.مگس کش گرفتو بودم دستم ىی کخ مری 

عماد ىم کو از من بدتر یا دراز میکشید و با طراحی ىای ساحل و چند تا برگو ی 
دیگو کو داخلش بود و از خونو واسش آورده بودم ور مریفت یا ىر از گاىی پا میشد یو 

صدای کو تولید میشد از  برمیداشت و با ىر گازی کو میزد سیب یا خیار از روی میز
 جویدنش اهبت پر صالبتش رو زیر سوال میربد؟!

علو طوری نشستو بودن کو اگو من یو کخی مریؼلتم میتونستم بندازم تقصری کسی کو 
 .پشتش دراز کشیده. مگس کشی کو دستم بود طرؼ پایینش نصفش شکستو بود

بکومب تو باسنش کو دیدم نیاوش پشتش رو بو من بود...مگس کشو بردم باال خواستم 
طی یک عملیات ر برداره چشمش بو من افتاده بود.عماد علونطور کو خم شده بود خیا
کشو کوبوندم رو باسن نیاوش...سریع دستمو آوردم  فوؽ سری نیشمو باز کردمو مگس

 زیر پتو مثال خودمو مشغول گوشی نشون دادم.کشو گذاشتم  پاینی مگس

 کرد بعد یو نگاه بو بقیو؛ سرشو خاروند زیر لب گفت:نیاوش اول یو نگاه بو من  

احتماال ؛ ) دستشو گذاشت رو علون قسمتی کو زده بودم( ولی درد کرد +توىم زدم البد
 از خستگیو!
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کشو پرت کردم مست دنیا ولی خورد  این دفعو زلکم تر زدم بو کف پاش و سریع مگس
لکی گریمی. سریع موبایلمو برداشتم اتو پیشونیو پیمان. کشتو بودم خودمو با این ىدؼ  

جاشو بو بقیو نگاه کرد پیمامن علونطور کو پیشونیش رو باىاش ور رفتم.نیاوش نشست سر 
 میمالید ی دور بچو ىارو از نظر گذروند.

 + کی مگس کشو پرت کرد؟

و من علچنان خودمو مشغول گوشی نشون میدادم ...نیاوش با شک اول بو من بعد بو  
 خندید. کرد؛ چهار دست و پا اومد جلو و یکی زد پس گردمنگوشیم نگاه  

خواستی کخ بریزی اول گوشی رو درست بگری بعدشم حداقل صفحو +انیشتنی دفعو بعد
 ی گوشی رو روشن کن.

 خاک تو سرم با این کخ رؼلتنم از ىومل دو ساعتو  دارم رو صفحو ی خاموش میکومب.
 علو خندیدن و نیاوش ادامو داد:

 گ ز میکنو. ر علچی زلکم زد بو کف پام کو االن داره گ ز+ کره خ

 جام. شاکی نشستم سر

_ خب چیو حوصلم سر رفتو دیگو؛ علتون کلتونو تا کمر کردین تو گوشی...عماد ىم 
 علو ی میوه ىارو خورد. از من بدتر
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ىم  علو بو ظرؼ روی میز نگاه کردن کو فقط ی خیار مونده بود دور ظرؼ میوه خوری
خنده بزور خودشونو کنرتل کردن کو  تو خیارىای بود کو خورده بود...علو ترکیدن از

 صداشون بلند نشو.

داد؛ بو  رو تکیو گاه سرش قرار دستش ،دیک تر بو هپلو افتاد روشپیمان بالشتشو آورد نز 
 دنیا اشاره کرد کو جلوش بشینو و تکیو شو بده بو اون.

 خوام ی چیزی تعریف کنم از دوران دانشجویی خودمون. آقا یو دیقو حواسا اینجا می+
 عماد توام مجع کن اون برگو ىارو.

رو شکم دراز کشیدم و سرمو بو دوتا دستام تکیو دادم. عماد  بالشت و گذاشتم زمنی
ىم خم شد و تنها خیار مونده ی تو ظرؼ میوه خوری رو برداشت و بالشتشو گذاشت  

 پیمان شروع کرد بو تعریف کردن.، یو گاز از خیارش زدراز کشید و کنار منو رو شکم د

+ آقا این عماد کو میبیننی یو گروه خونی خیلی خاص داره کو نادره؛ ی سری با عماد 
 رفتیم سازمان انتقال خون.

خیار پرید تو گلوی عماد...سریع پاشدم یو مشت کوبیدم بو پشتش اما کفایت نکرد؛ 
ه نداشت خواستم پاشم با ی مشت ش...نو فایدپشت سر ىم زلکم میکوبیدم بو پشت

چیکار کنم رانو کار بلد اینکار بزمن بو پشتش کو نیاوش از قصدم فهمید می خوام ىما
چون ی بار رو خودش این حرکت و پیاده کردم؛ جواب داده بود چیزی نشده بود فقط 

 تا یو ىفتو جاش کبود شده بودعلنی.

 کشید عقب.سریع اومد جلو و از بازوم گرفت  
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 جوری داری مشت میزنی.ین+ نیکی کیسو بوکس کو نیست ا

عماد ازشدت سرفو ىای مکرر قرمز شده بود تیام یو لیوان آب از پارچ روی میز رؼلتو  
 گرفت مست عماد کو سرفو ىاش کمرت شده بود.

 + نگو برادر من نگو.

بزور رؼلت تو از دوباره سرفو کرد خواستم بزمن پشتش کو علون حلظو تیام آب و 
حلقش...دیگو دیر شده بود چون زلکم کوبیده بودم تو پشتش آب پرید تو گلوش از 

.نیاوش لیوان و گذاشت رو میز و آروم پشت عماد و ماساژ دوباره شروع کرد بو سرفو
 داد.

 + نفس عمیق بکش.

 عماد نفسی تازه کرد و دستشو بو معنای کافیو برای نیاوش آورد باال.

 از فردا میشم اسباب خنده و سوژه ی اینا. + پیمان نگو

_ بو جان تو راه نداره داداش...گفتم کو عماد گروه خونیش نادره یو سر کو رفتو بودمی 
واحد خون داد؛ تقریبا ی پنج شیش ماه بعدش منو تیام  2سازمان انتقال خون عماد 

 نیاوش و یو چند نفر از بچو ىا مجع شدمی خونو ی دانشجوی من.

ظرؼ زبمو رو از رو میز برداشت گذاشت وسط علو دایره ای بالشت ىارو چیدمی و  ترانو
 رو شکم دراز کشیدمی ىر دو نفر یو ظرؼ واسو پوست زبمو گذاشت.
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حقیقت بازی کردمی؛ بعد چند دور افتاد بو نیاوش و تیام...تیامم آقا ما نشستیم جرئت +
 ش با خودت.برداشت گفت زنگ بزن عماد و اذیتش کن...داداش بقی

 عماد ی مشت زبمو برداشت و ادامو داد:

+ تقریبا ساعت دو نیم سو اینا بود کو گوشیم زنگ خورد جواب دادم اولش نفهمیدم 
؛ اجازه ندا گفت آقا از این   و نازکی صدای دخرتونو د اصال حرؼ بزمن؛ برداشت بانیاوش 

مکانش ىست؛ داری یو خونی کو مشا دادین خیلی کمو مریض اورژانسی ىم دارمی اگو ا
واحد دیگو بدی بو ما پولشو حساب میکنیم.منم گیج بودم تنها چیزی کو اون موقع 

باز زنگ زده از خواب  فهمیدم این بود کو من اصال مشاره نداده بودم؛ فهمیدم کار نیاوش  
 ،خامن من، ش منبیدارم کنو. ىیچی دیگو منم از خجالتش دراومدم گفتم کو ببنی دادا

من االن چند ماه  کو گوشت گرون شده فقط سویا و طلود و لوبیا می خورم االن صبح تا 
شب فقط دارم می گوزم؛ دیگو خون ندارم اگو برا تنظیم باد می خواین بیام خدمتتون 

 وگرنو دیگو خونی ظلونده واسو من.

تیام علونطور  ،میزدمیشتیم زمنی و گاز منو ترانو و دنیا کو رمسا دا، علو ترکیده بودمی از خنده
 کو میخندید بلند شد.

. 2+ پاشنی...پاشنی ساعت   فردا چشم ىا علو پف کرده سلصوصا دنیا کو فردا عروس 

 دنیا با حرص بالشت و پرت کرد مست تیام.

 + اذیت نکن دیگو بیشعور.
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 پیمان با اخم بو شوخی گفت:

 خاظلمو اذیت کنی.+ نبینم دیگو 

 چهار دست و پا رفت مست تشکش.آرتا بالشتش رو برداشت و 

+ آقا...من ىر وقت زن گرفتم این اجازه رو دارین کو تا دلتون می خواد باىاش شوخی  
 کننی و اذیتش کننی.

ترانو باحرص بالشت منو از زیرم کشید و پرت کرد مست آرتا کو رو ىوا گرفت منم با سر 
 رفتم تو ظرؼ.

 لت و پار کنن. غلط میکنی کو بو بقیو اجازه بدی زنتو _ تو

 آرتا خندید و سری تکون داد.

م کو با زمن شوخی کننو + خدایی من اینو گفتم؟ من فقط گفتم بو بقیو این اجازه رو مید
 اذیتش کنن؛ بعدشم تو کو زن من نیستی؛ ىستی؟

 حرص خوردن ترانو پتو رو کشید رو خودش.احرص نگاىش کرد و آرتا با لذت از ترانو ب

 اتاؽ!+ دنیا و نیکی 

 دنیا کنار پیمان دراز کشید و پتو رو انداخت رو خودش.

 _ وا بو من چیکار داری؟!
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از حرصش ی لقد زد بو من و دستمو کشید و بلندم کرد؛ بزور خم شدم ی مشت  ترانو
 دیگو زبمو برداشتم...دست دنیا رو ىم گرفت و بلندش کرد.

از فردا شب  خوشحال کن بعد ی رو با لقد ىاتببینم ی امشب و افتخار بده نیک+پاشو 
 کاریت ندارم این اجازه رو میدم بری پیش این خبوابی.

ی لقد زد بو پیمان و از روش رد شد؛ زبمو ىاروعلونطور با پوست انداختم تو دىنم تند 
رت میومد خندم گرفتو بود. دستمو از دست ترانو  رت خ  تند جویدم.از دىنم صدای خ  

 کشیدم بریون.

 ه برم بیارمش._ گوشیم جا موند

 + زود بر میگردیا.

سرمو تکون دادم و رفتم علون جای کو نشستو بودم؛ وااا کجا گذاشتمش پس من؟ یادمو 
 علینجا بود بالشتو پرت کردم اونور.

 + آخخخ...دخرت تو امشب قصد جون منو کردی اون از مشت زدنات اینم از این.

کثافت اینم مثل نیاوش و  صورمت...با سبوم شدن حرفش بالشت و پرت کرد کو خورد تو 
تیام و پیمان راست میزد تو ىدؼ؛ حاال ما دخرتا از فاصلو یک مرتی....ىدؼ صورت 
طرفو ولی جای کو ما میزنیم نیم مرت با ىدؼ فاصلو داره انگار جلوش وایستادمی بعد ىم 

کو اصال انگار نو انگار   زمان کو بو صورتش نگاه میکنیم بو مست چپ یا راست میزنیم.
 اتفاقی افتاده خودمو زدم بو کوچو علی چپ معروؼ.
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 _ گوشیمو ندیدی؟

 + چرا بیا دست من بود.... امم نیکی؟

امسم رو  با صدای مب و مردونش ضربان قلبم اوج گرفت از شنیدن امسم...انقد قشنگ
بو شنیدن امسش از زبون اون ساعت ىا بشینو و  ستی خواصدا میزد کو آدم دلش م

 کنو.اکتفا  

خریه شدم بو چشم ىای سگیش؛ شک نداشتم کو چشم ىاش میتونست ىیوال رو ىم 
درشتی  اا چون ىیکل نسبت بود علریضا رام کنو چو برسو بو من.منظورم از ىیوال پسر داییم

بازی میکردمی اون تک میشد ما علو دخرتا ی گروه وای بو حال  بدیداشت زمانی کو ک  
تو خونو مادرجون گلپری مثل مرغ سر کنده پخش و پال  وقتی کو نوبت اون میشد رمساا 

 تا دستش هبمون نرسو درست مثل زمانی کو ی انسان میدوید میشدمی بو ىر طرؼ می
و از شدت ىیجان و ترس نا خداگاه بو جای  میفتاد دنبال چند تا مرغ و خروس؛

ش میگذشتیم یا اگرم یکی رو میزد یا علو از خری گرفتن ع یضا صداش میکردمی ؛، علریضا
شده میفتادمی زمنی کشیده میشدمی میچسبیدمی هبش تا پاش بو خط نرسو؛ مثل چی 

ظلیزاشتیم رد بشو ولی خب اون چون ىیکلش نسبت بو ما درشت تر بود علمون رو 
نو چسبیده بودمی هبش دیگو بازی چون مثل ک   میکشید و رمسا وقتی پاش بو خط مریسد

 بو اسبام مریسید.

ت با منو؟+ نیکی    گوش 

 _ ىااان...شرمنده ی آن حواسم پرت شد.
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دادم بو خود تیام اشکالتش رو ىم من خودم گرفتم اگو ساحل چیزی  +پوشو ی ساحل و 
 نرب اوکی؟ ی از منگفت میگی خودم اصلامش دادم امس

 _ حلو.

 نیاوش چرخید و بالشتی گذاشت الی پاش.

 _ چی میگنی مشا هبم؟

 نداد.عماد مهلت حرؼ زدن هبم 

 + موبایلش مونده بود.

 میزنو تو چشمم. سر راه علنی چراغ خوامب خاموش کن_ آىا ...نیکی 

 + باش.

ی نگاه بو عماد کردم ی چشمک زد کو دمل ضعف رفت؛ چراغ خواب و خاموش کردم 
 سرش بو بالشت نرسیدهدنیا کو عادتش بود و رو آروم باز کردم و رفتم داخل.در اتاؽ تران

خوابش میربد ولی ترانو باید صد دفعو قلت بزنو تا آروم بگریه خری سرش خبوابو؛ بدخبت 
 فقط ویربه رفنت زبت نصیبش میشو. آرتا کو از خواب

**                                                                              

گاه کردم. دنیا نبود مثل اینکو با پیمان زبت بیدار شدم گیج بو دور برم نبا افتادن ترانو از 
 رفتو بود. خالو شکوفو اومد داخل.
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 + نیکی...ترانو...پاشنی دیگو لنگ ظهر .

 مخیازه بلند و باالی کشیدمو ی لقد زدم بو ترانو.

 _ االن میامی تشکارو مجع کنیم.

 + اگو تا دو دیقو دیگو نیاین از صبحانو خربی نیست.

کارو تشرؼلتو رفت بریون.با علون موىای هبم پریدوسریع زبتشو مرتب کرد و ترانو از جاش 
 صورمت زدم.مجع کردم ی آبی ىم بو دست و 

 _ سالم بو علگی صبح عالی متعالی.

 ترانو سردرگم نگاىی بو دور بر انداخت.

 + نیکی کنرتل تلویزیون ندیدی؟

 صندلی رو عقب کشیدم و نشستم روش.

 د الور اتاقت بود._ چرا اتفاقا دیدم رو 

 ترانو با تاسف سری تکون داد.

 + آخ خودم دیشب گذاشتمش اوصلا.

ی لقمو از کره مربا کو روی ا پ ن بود درست کردم انداختم تو دىنم علونطور با دىن پر رو 
 بو مجع گفتم:

 _ کنرتل می خواد چیکار؟
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 آرتا ی قلپ از چایشو خورد.

 + فرار از زندان!

 ن دیگو چیو؟_ چی؟ قرار از زندا

بابا منظورم اینو کو دیشب نتونست فیلم فرار از زندان و نگاه کنو واسو علنی دنبال  +
 کنرتل میگرده.

 _ این ترانو االمن ول ک ن این فیلم ظلیشو.

 عماد لیوان چایش رو گذاشت رو میز.

 تو. + شاید یکم غری منطقی بیاد ولی ترانو فرار از زندان و بو آرتا ترجیح میده بو جان

 علو خندیدن و آرتا مشت آرومی نثار بازوی ورزیده عماد کرد.

ولی ترانو فرار از زندان و بو علو چی  + این یکیو خوب اومدی...بو قول تو غری منطقی  
 ترجیح میده میگی نو نگاه کن.

 ی چشمک زد مست خالو شکوفو و ادامو داد:

 فرار از زندان و بو من ترجیح میده.شکوفو داشتو باش اینجارو فقط ببنی ترانو چجوری +

 نیاوش دستشو بو معنای خاک تو سرت آورد باال.

 + آدم بو مادر زنش میگو شکوفو.

 خالو شکوفو ی پس گردنی زد بو نیاوش.
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نامزدیت با تینا خودمونو کشتیم ی ننو بابا از  ی؟ ىنوز یادم نرفتو سرفتگ کو تو ظلی+ ن  
 دىن تو در نرفت.

سالش  25سال از تیام کوچیک تره یعنی  2کو   ؛الو شکوفو و عمو اکرب  تینا دخرت دوم خ
باند فریوز شاىی مشغول بو   میشد و االمن بو عنوان نفوذی در کنار آراد برادر آرتا تو

خبواد  سر  علنی رفنت و نرفنت تینا بو عنوان نفوذی نیاوش شرط گذاشت کو اگو تیناکار .
اینکو مرغش ی پا داشت و رفت. نیاوش ىم با وجود بره نامزدیشو هبم میزنو ولی تینا 

 تینا رو می خواست سر حرفش موند و نامزدیشو هبم زد.

 آرتا اشاره کرد بو ترانو کو کنرتل بدست از اتاؽ اومده بود.

 + ترااااااانو.

با فریاد آرتا چای پرید تو گلوم شروع کردم سرفو کردن... ترانو چپ چپ بو آرتا نگاه  
کنرتل و از رو زمنی برداشت. بزور ی لیوان آب خوردم تا حامل سر  جاش   کرد و خم شد

 بیاد. عماد با تشر گفت:

 + چرا داد میزنی؟

 خریه شد بو آرتا.ترانو رو پاشنو ی پا چرخید 

 + شاید خودمو بکشم واسو دیدن فرار از زندان ولی تو رو ترجیح میدم بو علو چی.

 آرتا با ی نگاه خاصی لب زد:

 !+جاظلی
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_ خب حاال؛ فضا رو حال هبم زن نکننی. پاشنی دیگو وقت ندارمی ترانو اونو ول کن تا 
 ون آرایشگاه.تآرتا بربت 0ساعت دیگو ىر کاری دارید اصلام بدید کو ساعت  2

ش برسو تا من صبحانو با حرؼ نیاوش علو بلند شدن خالو رو فرستادم بره بو کارای دیگ
از بچو ىا خداحافظی کردم و رفتم خونو، ی محام  ..کارم کو سبوم شدرو مجع کنم.

حسابی رفتم؛ با تک زنگ ترانو مانتو شلوارم و پوشیدم و بعد از برداشنت کاور لباس از 
 در عقب و باز کردم و نشستم.خونو زدم بریون.

تا فقط بگوززز...ا ا ا  چیز منظورم اینو کو فقط بو گاز کو اگو تا نیم ساعت دیگو _ آر 
 نباشیم کارمون با کرام و الکاتبنی. آرایشگاه

 + حاال بگازم یا بگوزم؟

خودت  می خوای بگوزی بگوز ولی اینجا نو فعال بستو بندیش کن واسو ترانو  ویل_ م  
 الزمت میشو االمن بگاز کو وقت تنگو.

*                                                                          

کرده بود منتها دنیا چون عروس ش مالؽلی رو روی صورت ىامون پیاده  آرایملوک خامن 
بود آرایشش غلیظ تر بود. پیمان بو علراه عماد و آرتا برای فیلم برداری اومده بودن فیلم 

 بردار مشغول پیمان و دنیا بود.

شکر ملوک خامن دوست صمیمی مامان آرتا بود از این بابت مشکلی واسش خدارو 
نشستم رو صندلی بو آرتا و ترانو خریه شدم...معلوم نیست این آرتا چی مد.پیش ظلیو 

 هبش میگفت کو شده بود لبو.



 
116 

 

عماد بعد از سباس خشایار نشست صندلی کنارمی؛ حس کردم هبم نزدیک تر شد سرشو 
آورد دم گوشم و از قصد نفس داغش رو تو گودی گردمن آزاد کرد تیکو ای از موىای 

 ار و خریه شد هبم.فر شده مو داد کن

هبم قلبم دیوانو وار خودش رو بو قفسو سینم میکوبید. دست خودم نبود ىر وقت 
دستمو گرفت و با شصتش پشت دستمو نوازش میکرد  نزدیک میشد کال هبم مریؼلتم.

 م تر گرفت.کخواستم دستمو بکشم کو زل

 !+ چرا انقد سردی تو دخرت؟

رو خدا مردم تو  باز نشو؛ نگاه کن توسخت بود تو چشم ىاش نگاه کنی و نیشت 
چشمای کسی کو دوسشون دارن نگاه میکنن ظلی تونن حرؼ بزنن من  بدخبت ظلی تومن 

آخرم لبخند دندون ظلایی زدم کو خندش گرفت شصتشو کشید گوشو لبش نیشمو ببندم.
 تا خندشو کنرتل کنو.

 + دخرت تو چرا علچی نگاه میکنی ببند اون نیشتو.

 خبواد._ دلتم 

+ نیکی...سعی کن امشب انقد تو چشم نباشی و جلو من رژه نری و ا ال رلبور میشم 
 ی جا گریت بیارم و...

 پریدم وسط حرفش.

 _ ی لیوان آب میدی.
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 زیر نگاه خریش داشتم ذوب میشدم ابروی انداخت باال و دستی بو گردنش کشید. رمساا 
اؽ افتاد کو دست ترانو رو گرفت برد ات نگاىم بو آرتاداغی بدمن کم از کوره داغ نبود.

 ی کو مست دیگو ی سالن بود.پرو 

 " ترانو "

 _ کالفم کردی آرتا؛ ی دیقو ىیچی نگو ببینم چیکار دارم میکنم.

 ت از اینی کو ىست پر رنگ تر بشو.لب+ وای بو حالت اگو رژ 

فت و برد مست کو دستمو گر برو بابای نثارش کردم خواستم یکم دیگو رژ و دبامل بو لبام  
 رو با پاش کوبید منو چسبوند بو در.درشو باز کرد ىلم داد تو د اتاؽ تعویض لباس

 _ چیکار میکنی؟ بابا ی رژ  دیگو.

 ی برگ دستمال کاغذی برداشت و گرفت مستم.

وگرنو خودم دست بو کار میشم اون سگ ثانیو دیگو پاکش کردی کو ىیچ  01+ اگو تا 
 ند نزدم بو کل آرایشت پاکش کن.مصبو پاک میکنم. پس تا گ

 _ من ترانو ام...حرؼ زور تو ک تم ظلریه؛ درضمن فقط ی شبو علنی.

 + هبت فرصت دادم خودت طلواستی!

از برخورد لب ىای داغش   فاصلو رو از بنی برد با حرص شروع بو بوسیدن لب ىام کرد.
خورد لرز کل بدظلو م می منی کو تا یو باد هب،ل وجودم از گرما داشت لو لو میزدک



 
118 

 

س کم آوردم دستمو گذاشتم رو قفسو حاال دارم از گرما آتیش میگریم.نف میگرفت
 سینشو ىلش داد. با یو بوسو کوتاه کشید عقب.

 _ نفسم بند اومد این چو کاری بود؟

 نزدیک گوشم لب زد: با چشمای مخار نگاىم کرد

 ترانو...ندادم؟! هبت فرصت دادم +

 " نیکی "

ناز شده بود...بغض کرده بود علش میگفت کاش مامان و بابامم بودن این  دنیا خیلی
ن...پیمامن بغض داشت ولی طوری رفتار میکرد کو کسی متوجو نشو بیشرت دو میدی روز

 تشو.اخباطر دنیا سعی داشت بروز نده احساس

دنیا ىنوز قدم اول و برنداشتو بود کو  ،شادلو پوشیدم فیلم برداری کو سبوم شد پالتو و
دامنش گری کرد زیر پاشو با سر رفت تو دوربنی کو پیمان کمرشو گرفت از پخش شدن 

 رو دوربنی و فیلم بردار صلاتش داد.

و می خوام عقدت کنم ىول نشو آروم قدم بردار + عزیزم من دیگو آب از سرم گذشتو 
 اوکی؟

بالخره بعد از کلی کشمکش، ادا اتفارىای فیلمربدار نیا باحرص مشتی نثار پیمان کرد.د
تو راه تاالر بودمی...عماد چند تا آىنگ عقب جلو کرد سوار ماشنی شدن و رفنت آتلیو. 

 شد.آخر کالفو 
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 گذاشتم عقب بردارش بلوتوثش و روشن کن.و،+ موبایلم تو جیب کتم

 خم شدمو کتشو برداشتم موبایلشو از جیبش در آوردم.

 _ رمزش؟

 + بیار جلو اثر انگشت بزمن.

 ظلی خواستم با اثر انگشتش رمزشو باز کنو.

 _ چو کاریو خب بگو میزمن دیگو.

 جلو اثر انگشت بزمن.+ دخرت تو چرا جل میکنی با من. بیار 

 _ عماد بگو رمزش و دیگو االن مریسیم تاالر.

 + دیوومن کردی بزن پالوز.

ت آىنگ م د نظرشو کو پلی کرد رمسا پشمام خندؽلو چیزی نگفتم گوشی رو از دستم گرف
 رؼلت. صداشو تا آخربلند کرد.

 آی دخرته...بلو؟

 شوىر داری...؟ طلری!

 میای برمی...؟ ظلیام!

 چرا ظلیای...؟ ظلی خوام!

 زمن میشی...؟ ظلیشم!
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 چرا ظلیشی...؟ ظلیگم!

 قیافو هبت زده ی منو کو دید خندید.

 + چیو؟

 کو تو آىنگ ىای تو این سبک رو گوش بدی!_ ىیچ جوره تو ک تم ظلریه  

بعضی از آىنگ ىای  ظر من نیست ولی خب از حق نگذرمین+درستو اینجور آىنگا مد
 قدؽلی واقعا زلشرن.

آىنگ بو جای قر دارش رسیده بود دیگو ظلی تونستم ربمل کنم شروع بو رقصیدن کردم 
شونو دیدم این از من بدتره.د بودم کو شر عماو بلند بلند می خوندم. ىر آن منتظر ت  

 ىاشو تکون میداد و با انگشتاش رو فرمون ماشنی ضرب گرفتو بود.

 ...بلو؟ اینجایی جون...بلو؟گلپری جون

 بیا برمی...ظلیام...خستو میشی...ظلی خوام.

 وای وای وای چقدر اتفار مرییزی چو پرو چو ریزی.

ول کرده...بزار رو فرمون او بی و _ جلو تو ب  پا من ىنوز آرزو دارم عههو نگاه دستاش
 صاحابو االن بو کشتنمون میدی جو گرفتو ی بی جنبو.

یکم بعد هبت زده نگام کرد کو با تشر صداش کردم کو بو خودش اومد و فرمونو گرفت.
و پارک کرد درو باز کردم سعی کردم با مانتوم چاک لبامسو بپوشومن. ماشنی رسیدمی تاالر 

 باال قوض.اینم شده بود قوض 
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 + بپوشون اون سگ مصبو.

 _ خیلو خب چرا قاطی میکنی.

من کو ظلی تومن برم جلو چشم اونارو ار داری قاطی نکنم.رون پای زمن تو دید مردم  انتظ+
 بگریم. د  بپوشون او بی صاحابو دیگو.

حیاط تاالر شده بودن دادم.با نگاىم لبخندزورکی ربویل خالو صنم ودخرتاش کو تازه وارد
 سعی کردم آرومش کنم.

 _ خیلو خب عزیزم صداتو بیار پاینی ملت زل زدن بو ما.

 بازومو گرفت و کشید مست ورودی سالن زیر لب غر زد.

االن وبا پالتوی تنت بپوشونی بالخره  ،دم با چو عقلی گذاشتم این لباس وبرداریمن مون+
 رو از تنت در بیاری. کو باید این پالتو

 شلوغ ىست کو کسی نگاىش بو من نیفتو.دشم اوصلا انقد بع._ عماد ی شبو کال

بو زلض ورودمون مامان با عجلو علونطور کو گوشو ی لباس بلند شیکی کو بو تن داشت 
 رو گرفتو بود اومد.

ی  !.....+ عماد دستم بو شلوارت بیا برو ببنی این جی ج 

 گوشو لبش. بو نگاه کردم عماد برای جلوگریی ازخندش شصتشوکشید تعجب بو مامانبا
 لبخند زورکی زدم.

 _ دی جی مامان جان.
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+ علون بی صاحبی کو تو میگی. عماد جان ببنی چی می خوان علونارو واسشون ردیف  
 کن فػ ل ک زده ىا دو ساعتو منتظرن.

 _ چشم مشا بفرماین من درستش میکنم.

 + خدا خریت بده.

رو در آوردم از علون دم در شروع بو سالم علیک با اقوام کردم فعال چون مراسم  پالتوم
 عقد بود فقط اقوام نزدیک بودن.چند دقیقو ای رو پیش آتنا دخرت دایی عماد نشستم. 

ولی پریا  مامانش با خواىراش اومدننی دیدم اومدچون  ان؟سلما کی می و پریا،  آتنا _
 نبود. شونینب

 باید پیداشون بشو. ىر جا باشندیگو + پریا گفت با سلما میاد 

 _ اوکی. 

لیوان جلوی ىر میزی  م بو خدمو افتاد کو ک رتی بدست با ی سبد پربلند شدم کو چشم
کشیدمش کنارتا متقاعدش  بازوی یکی ازخدمو ىاروگرفتم و یی میکردن.پذیراو می ایستادن 

 و مرتب تر پذیرایی کن.از علچنی تاالری بعیده! نم کرتی و سبد لیوان ىارو بربهک

این عروسی ىیچیش بو عروسی ظلی خورد اون از ضلوه ی پذیرایی چای کو کار عمو اکرب 
بود اینم از لواشک و آلوچو و ترشک و پشمک و مویز ىای کو خیلی شیک بستو 

و عمو اکرب  کو بابابا ترانو کنار آرتا و عماد بودمی   بندی شده بودن مطمئنم کار بابا بود.
 سریع بازوی بابا رو گرفتمو کشیدم مست خودمون. از کنارمون رد شدن
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 _ بابا اینا چی میگن دیگو.

اشاره ای بو زلتویات بستو ای کو دست آرتا بود کردم کو بی خیال داشت می خورد و 
 ذکر داد.ترانو چشم غره ای بو آرتا رفت و با تشر هبش ت چ و چ هش بو راه بود. ب و ب و و

، االن فصلب شنگولی و بستنی ىای مشاست کو.حاال چی شده مگو هبرت از اون آ+
 فصل ایناست.

 کالفو پووفی کشیدم، االن من ىرچی بگم اینا باز حرؼ خودشون رو میزنن!  

بعد از ورود پیمان و دنیا عاقد اومد اکثر خانوم ىا کشف حجاب کرده بودن اومن چو   
راستو میگن شب عروسی علو زلرمن نو بو پاینی خلت.پوشیده از زاکشف حجابی از باال 

تیام و نیاوش علراه  ا ال عاقد؛ اون کو میاد علو کاسو چو کنم چو کنم دستشون میگرفنت.
اومد مست منو از بازوم  عماد با گام ىای زلکم و بلند .ا وارد تاالر شدنساحل و دری

 فتو کشید دم گوشم لب زد:گر 

نتونسنت امشب بیان االمن مریمی کنار حسنی و سلما  پدر و مادر عماد() مهدی و شیوا+
یال قبات و دخرت خالت پریا تا آخر رللس از کنار من ج م ظلیخوری تا اون پسر خالو ی 

سالی کو نبودم چیزی بنی ما عوض  5نگاه ىرزشو از رو زن من برداره و بفهمو این 
 نشده و توىنوزم زن منی اوکی؟

تا میز فاصلمون بود زدم و در جواب عماد سری تکون  2سلما و پریا کو لبخندی بو 
 دادم کو فشار آرومی بو بازوم داد دم گوشم غرید:

 + نشنیدم؟
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 نداشت.و خب عزیزم فهمیدم.نیازی بو این علو خشونت _  خیل

تکرار  برا ندیده بودم عجیب دمل تنگ شده بود پریا رو و کو سلما سالی میشد 5
وقتی کو مریفت تازه ازدواج کرده بود حاال با روسیو برگشتو بود  تازه از سلما خاطراسبون.

 سالش بود برگشتو بود. 3و خوشگل کو رىا نام داشت و ی دخرت شیطون

 !؟چرا نگفتی اومدی ایراننامرد _ 

 ؛ چو خامن انتظارشم باالست!+ ن کو خیلی ىم خرب میگرفتی

 ىیچ نشونی ازت نداشتم. _ گمشو بابا

 میگرفتی.زنگ میزدی بابا یا مامان مشارمو  ی+هبونو نیار 

_ خودت میدونی کو با شیواجون و آقا مهدی اونقدری راحت نبودم خب حق بده 
با  برای گرفنت مدرک پزشکیت، الیعدیگو اون موقع تازه با عماد نامزد کرده بودم کو جناب

 شوىرت در شدی رفتی روسیو.

 فتم:گ مشغول خوردن ترشک بود یشرتچو ب کو باسرعت ىر رو بو پریا
تو کو دیگو نو شوىر داری نو بچو  نگ بزنو تو چی؟حاال این بی معرفت بود نکرد ی ز _

 کو بگم سرت گرم اونا بوده.

 .دىنتو ببند ىنوز سر قضیو خروسی کو انداختنی روم ازتون شاکیم+
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و شیلنگ آب و ک کردی _ اونوکو خودت مقصر بودی انقد بدخبتو با چوب ا نگول  
کو آخر سر رلبور شدمی بو علریضا بگیم بیاد بدخبتو از زیر بزور تو حلقش جا میکردی  

  دست و پای تو بکشو بریون اومن نامردی نکرد ف لک زده رو پرت کرد مست تو.

 رم روش کراش زده بودم قصدم سرگرمی بود.کو تو زل    + بو جون اون مو بور  

 فقط علون نبودشت گرفتو بودی.ک  م بود بدخبت و بو قصد  _ آره جون عمو ب لب ل ت معلو 
 عماد ی اومده بودن تو حیاط دایی  اشتباىکو   کرم () ا   خروس ىای ا ک  مرغ و یادت رفتو 

رقون افتادی دنبالشون اون ف لک زده ىا ىم مثل چی میدویدن و عمد در و بستی با ف   از
 .بعدشم معلوم نبود چی بو خورد اون بدخبتا دادی کو اسهال شدن میپریدن ىوا

 کو از خنده غش کرده بود صورتش قرمز شده بود.رىا رو داد دست حسنی  ، سلما

درضمن مراسم عقد ؛ و من ىنوز ترانو و پسرا رو ندیدم+ خب حاال پاشنی برمی جای بقی
 ىم داره شروع میشو.

ه بود شدید خم شدم دم  عماد اخم کرد تب کردم ،ایستادمولبامسو مر دخرتا کو رفنت. 
 کردم.  گوشش زمزمو

 _ خب اینجوری اخم میکنی ظلیگی من دمل ضعف مریه برات!

 .گاىی بو مدل ایستادمن میکنوزیرچشمی ن گوشو ی لبش بو مست باال متمایل میشو و

 + یا بشنی یا مثل  آدم وایستا.
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اومدم بگم بلندشو درست بشو نیست.نچ این ، راست وایستادم. نفس عمیقی کشیدم 
برمی پیش بقیو بچو ىا کو خودش بلند شد دکمو ی کتش رو بست.بازوش رو گرفت 
مستم.لبخند ملیحی روی صورمت نقش گرفت.دستمو حلقو کردم دور بازوی ورزیدش و از 

سلما و بنی مجعیت حاضر در تاالر گذشتیم و بو مست جایگاه عروس و دوماد رفتیم. 
تیام و آرتا و ترانو و دریا وساحل بودن کو حاضرین  پریا گرم احوال پرسی باو  شوىرش

 مجع صلواتی فرستادن و عاقد شروع کرد.

عقد  مشارا بوکار خامن دنیا ساالری آیا بو بنده وکالت میدىید   سر دوشیزه ی مکرمو +
 نو ، یکریو یک جلد کالم اهلل رلید یک جام آیآقای پیمان موحد با مهو علیشگی دائم 

 در بیاورم؟ ی هبار آزادی عندادلطالبو سکو 204شاخو نبات و  51جفت مشدان ، 

 ترانو صداشو انداخت پس ک لش.

 + عروس خامن رفنت گل بچینن منتها شهرداری در حنی عملیات گرفتشون.

 سالن ترکید از خنده عاقد با تاسف سری تکون داد.

 وکیلم؟+ برای بار دوم عرض میکنم عروس خامن آیا 

 عمو اکرب لبخندی زد و رو بو حاضرین مجع گفت:

 + بو یاد قدمی عروس رفتو گالب کاشان بکاره.

 گرفت.  djنیاوش از علوصلای کو ایستاده بود میکرفون از 

 _ اکرب .... عروس رفتو گالب کاشان بیاره نو بکاره.
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 + حاال علون کو تو میگی.

خورد.چشمم بو بابا خورد بو نوبت آلوچو و بعد ی م ویز انداخت دىنشو با چایی 
لواشک و ترشک ردیف کرده بود از ىر کدوم یکی برمیداشت مینداخت تو دىنش دونو 

 !فوت میکرد رو زمنی و با پاش میداد زیر میز ىاشون رو

 عاقد ادامو داد:

مشا + برای بار سوم عرض میکنم سرکار خامن دنیا ساالری آیا بنده وکیلم با مهریو معلوم 
 را بو عقد دائم آقای پیمان موحد در آورم؟

 _ عروس خامن زیر لفظی می خوان.

 لفظی بو دنیا داد و پیشونیشو بوسید.بو عنوان زیر  کامل سرویس طال رو  پیمان ی ست
سعی کرد دنیا رو آروم کنو. سخت بود ىر دو تاشون پدر مادرشون رو از دست داده 

 بودن و بدتر اینکو تک فرزند بودن.

 بلو. بزرگ تر ىااجازه و + با توکل بر خدا 

نیاوش کو  بلند و باالی مارو ىم راىی کردن.با دخرتا ک ل کشیدؽلو پسرا ىم با سوت 
 ىنوز میکرفون دستش بود گفت:

 + دوستان علراىی کننی.
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با ریتم شروع بو خوندن کرد ارکست ىم علاىنگ با نیاوش شروع بو زدن کرد.صدای 
و علاىنگ با آىنگ مریقصید اومد ک  .علونطورنبود ولی خب بدم نبودنیاوش اصال خوب 

 وسط سالن.

و...این عاشق رسیده بو مرادو...علو بگنی عروس ببوسو + عروس باید ببوسو شاه دوماد 
 یاال...مبارکو عروسیشون ایشاهلل. 

 علو حلقو زده بودمیگرفت و بلندشون کرد تا برن وسط.  سلما بازوی پیمان وحسنی شوىر 
 دورشون.نیاوش ىم فقط کلیک کرده بود بو علون قسمت آىنگ.

 + د  ببوس دیگو گلوم جر خورد.

 پیمان بوسید. و گونو ی دنیا پشت چشمی براش نازک کرد

 سر شو ىم بیاری درست و حسابی ببوس. ن در آبیبوس م   من الکی طلوندم کو با ی+

 و سوت مردم بلند شد. ىی رو لب ىای پیمان کاشت کو صدای دستدنیا بوسو کوتا
 نیاوش دستشو آورد باال.

حاال ی بوس بود دیگو بی جنبو ىا؛ دوستان ی دیقو سکوت. رفقای کو ساکن  وبو + خ
حجم  هتران ىستید از اون دنیا خرب دادن کو خدا ىر چی چشماشو میمالونو بو خاطر

ی ؛ رین بکننییو ىر گناىی دوست داخالصو رللس خود؛آلودگی هتران ظلیتونو مشاروببینو
وقت خر مغزتونو گاز نگریه پاشید برید مشاال؛ اوصلا ىوا خوبو اوصلارو خدا میبینو. نگران 

 د بچو ىای مشامل دارن با قلیون میان هتران!ینباش



 
129 

 

شدت خنده ؛ بو وضوح میدمی کو بعضی ا؛ مردم رمسا پخش رو میز بودن از سالن رفت ىو 
پسرا رو زد کنارو میکروفون و از نیاوش  عمو اکرب ىا کارشون بو مسرتاح کشیده میشد.

 گرفت.

 + بیا برو رد کارت پدر سوختو ن ک و تو کارتو ظلیکنی!

ارکست آىنگ شادی رو پلی کرد و علو رؼلنت وسط خالو صنم مامان پریا از علون جای 
 کامل اومد وسط و بو ما ملحق شد.  میز شروع کرد بو رقصیدن تا زمانی کو

 دل میربی برگرد. ..ظلیتومن برم ..چی آوردی سرم

 ىی میگریه سر درد... بی تو پریشونو.. عشقت ظلیتونو

 قلبم شده بی تاب... عشقمی تو نفس.. دادم دلو از دست

 آی امخوی کمیاب. ..عکس چشاتو ..ىر شب میبینم

بو پیمان نزدیک شد. چون شلوغ دنیا دلربانو چرخی زد آروم آروم علونطور کو مریقصید 
 عماد اومد پشتم وایستاد کو کسی هبم طلوره رمسا تو آغوشش بودم. بود

 بد عاشقم کرده چشات.. خندیدنات.. اون جلبازیات.

 کور باشو دلش مریه برا.. اون ناز و ا دا.. اون حرؼ زدنا.

 طلواد. ور د..میشو تو رو طلواد..میشو تو دیوونس دمل تو رو طلوا

 بو دلت بگو کوتاه بیاد.. کوتاه بیاد. 
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 _ریمیکس# اخموی کمیاب_حسین منتظری

حس کردم چهره دنیا مجع شد انگار از ی چیزی چندشش بشو یا شایدم اعصابش هبم 
بعد از چند تا آىنگ دیگو ارکست قطع کرد . دنیا و پیمان رفنت مست  رؼلتو باشو...

ک رماصلی صفر تا صد از داوود ک ردی  جایگاىشون ولی بو در خواست بابام ی آىنگ  
توک نشستو  تک و،زن و مرد، جون و کست گذاشت کو ملت رؼلنت وسط پریرستمی ار 

 بودن رو صندلی ىا. 

از علنی اولش پسرای رلرد ول ولو ای بو ..انگار علو منتظر بودن آىنگ زللی پخش بشو.
آرتا خورد کو مردونو و پا کرده بودن بیا ببنی. اون وسط چشمم بو عماد و حسنی و 

سنگنی مریقصیدن ولی نیاوش و تیام پر ىیجان تر مریقصیدن طوری کو پسرای مجع ىم 
کو   رو داشنتعمو اکرب ىم درست نقش علون شاخو گردوی  و؛ بابا هبشون ملحق شدن

در این جور مواقع تو روستا با شاخو و برگاىش پسرا رو هتدید بو آروم رقصیدنشون 
 میکرد.

ر ىر پسری کو رد میشدن یا دم باسنشون میکوبیدن یا نیشگونی میگرفنت کو تا نا  از کنا
مریقصیدن پسرا ىم با سبام کجا آبادت می سوخت. چون خامن ىا و دخرتای رلرد ىم 

ىنرىاشون رو بو ظلایش میزاشنت تا توجو دخرتای رلرد و جلب کنن.از کنار توانشون 
 نشست. نان ایستاده بود ظلیمجعیت رد شدم و رفتم پیش دنیا کو علچ

 _ چیزی شده؟ چرا ظلیشینی؟

 + وای نیکی بدخبت شدم.
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 با تعجب بو قیافو ناالنش نگاه کردم.

 _ چی شده مگو؟

 + نوار داری تو؟

 _ من نو ندارم ولی ترانو فک کنم داشتو باشو بزار برم هبش بگم.

 برگشتم کو برم دیدم ترانو ىم اومد. بازو شو گرفتم و گفتم:

 نوار داری تو؟_ 

 + آره دارم.

 دنیا نفس آسوده ای کشید.

 _ خدارو شکر...بده الزمش دارم.

 + نوار می خوای چیکار؟

_ می خوام برم الیو ىاشو کشف کنم ببینم چند الیو ىست؛ د  برو بیار من الزمش دارم 
 دیگو.

 سانتی دارم. 5+ باشو باشو فقط نوار

باحرص و کمی عصبانیت  دستاشو گرفتم. سرش کو سریعتو دستی بکوبو دنیاخواست دو 
 گفت:
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خنگ منظورم ،کشتو من برم کلشو جا کنم تو خشکی بو تو مدرک ربصیلی داده بگ_
 پد هبداشتی  داری یا نو؟

 بزور خندمو قطع کردم. دنیا چشم غره ای وحشتناکی رفت زدم زیر خنده کو

ا برین سرویس منم االن مش + آىا اونو میگی اوکی آره دارم یکی زاپاس تو کیفم گذاشتم.
 میام.

* 

ی اتفاقاتی افتاده بود کو هتش ختم میشد بو باند فریوز شاىی حاال اینکو چی ىست رو 
جر میکردی من پس ظلیداد مگر اینکو  ظلیدومن عماد ىم آدمی بود کو خودتو جر وا

 خودش خبواد بگو.

عصبانی  عماد کو بلند با مشت آرتا بو میز برگشتیم مستشون؛ قیافش داد میزد کو چقدر 
شد منم بو تبعیت از اون بلند شدم تا برم ببینم قضیو چیو؟ ی آلوچو انداختم تو دىنم با 

 چند قدم بلند خودمو رسوندم بو عماد.

ملحق شدن. تیام ضربو  علنی کو نشستیم نیاوش و تیام علراه دریا و ساحل ىم هبمون
 نو آرتا زد.و آرومی بو ش

 + چتو تو پسر؟

 ... چیز مهمی نیست._ ىیچی

 عماد آرصلشو گذاشت رو میز کمی خم شد.
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قرار نیست با خباطر آوردن  کو االن اینی؟ بو خودت بیا پسر.ىیچی ریده تو اعصابت  +
 اون اتفاقات لعنتی انقد هبم بریزی.

 نیاوش دنبالو ی حرؼ عماد و گرفت.

سرت آدم حسابی  + ی نگاه بو دور و برت بنداز ببنی چجوری دارن نگات میکنن خری
 ای سری تو سرا درآوردی.

_ بو جهنم کو االن زل زدن بو من. اونا چی میفهمن از اینکو ننو بابای این دوتا بدخبتی  
سال پیش ی آدم آشغال کو کثافت از سر و روش میباره   5کو امشب عروسیشون  

 کشتشون. مشا بغض نگاه  دنیا و پیمان و ظلیبینن؟

 و خشمگنی غرید:عماد اخم وحشتناکی کرد 

+ مجع کن خودتو. خری سرت تو االن باید کاری کنی کو اونا حلظو ای احساس تنهایی 
سال  5نالو میکنی کو چرا و بی کسی هبشون دست نده بعد نشستی اینجا واسو من 

کاری   پیش فریوز ت ر زد بو زندگی اینا ؛ گذشتو ىا گذشتو کاری کو شده نو از دست تو
بر میاد نو از دست من. اگو ی درصد این احتمال وجود داشت کو میتونستیم فریوز و با 
خاک یکسان کنیم شک نکن حلظو ای درنگ ظلی کردمی ولی خب نیست  کو اگربود تو 

 سال باید ی حرکتی میزدمی. 5این 

 ترانو اشاره ای بو پشت سرمون کرد.

 میان. _ مجع کننی خودتون و پیمان و دنیا دارن



 
134 

 

و فوت کردم بریون کو  چرخوندم ساعت بود تودىنم داشتم می2دونو ی آلوچو ای کو 
 خورد بو دست عماد...برگشت با تعجب نگام کرد کو سری تکون دادم.

 _ چیو؟

شدمی تا برمی ی دور ک رماصلی یمان و دنیا کو اومدن علمون بلندپری تکون داد.با تاسف س
ن دو تا آلوچو ای کو تو ظرؼ مونده ی پشمک و او  برقصیم. چشمم مونده بود رو تو

 خواستم بردارمشون کو عماد چپ چپ نگام کرد.بود.

 از دست تو من روانی میشم سر بو بیابون میزارم.+آخ نیکی آخ...

و مزه مزه میکردم ک  علونطور.اووم معرکو بود...خوردم بعدشم آلوچو رو واول پشمک 
حواسم نبود دونو رو قورت دادم کو میکرد انداختم.و مشکوفانو نگاىم نگاىی بو عماد ک
عماد با ی دستش می کوبید بو پشتم ، د بریون کم مونده بود خفو بشمچشام از حدقو ز 

و با دست دیگش خواست در بطری آب معدنی رو باز کنو کو زدم رو دستش و اشاره  
 کردم بو آب پرتقالی کو علراه شریینی پذیرایی کرده بودن.

 کی دخرت؟ داری خفو میشی ولی بازم دست از خوردن برظلیداری.  + تو دیگو

 آب پرتقال و ازش گرفتم و تا تو سر کشیدم. 

دنش پیش میاد آخ یادش خبری _ تو کو ظلیفهمی این چیزا سالی ی بار موقعیت خور 
بود کو شریینی شربت آوردن با پریا ازىودلون ىر کدوشلون عروسی یکی از دخرت دایی ىام 

دوتا شربت گرفتیم دستمون تازه یکیشو خورده بودمی کو از شانس گندمون علون موقع 
دستمون رفتیم وسط طوری شریینی  پخش کرد کو با علون آب میوه و djآىنگ قر داری 
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نگار وسط پارتی داشتیم ا و مینوشیدمی کو لیوان ی بار مصرؼ و گرفتو بودمی دستمون
 سلما ىم کو هبمون اضافو شد در آخر خواستیم مثل کسای کو یهو شراب می خوردمی.

شراب و سر میکشن اون ی قلپ آب پرتقال یهو سربکشیم کو پرید تو گلومون و رمسا 
 جیگرمون در اومد.

ن سلما و حسنی شروع بو رقصیدىلم داد وسط پشت  ازم گرفتقهقو ای زد و لیوان و 
کردمی. آىنگ ىای داوود رستمی انقدر قشنگ و پر ىیجان بود کو با آىنگ کرماصلی  

 کو بلد نبود ىم رلبور میکرد بیاد وسط و برقصو.  یآدم

تا دایره بزرگ تو ىم درست کرده بودن. افرادی کو آروم  3رقاص زللی انقد زیاد بودن کو 
تو دایره دوم جو زده ىای رللس  مریقصیدن تو بریونی ترین دایره بودن کسایی مثل ما ىم

 دایره سوم وسط ىم عروس دوماد. 

م علو تو اوج رقص بودن کو بو ظاىر آىنگ سبوم شد علو صداشون در اومد بعد با ریت
کرماصلی( شروع شد علون حلظو برقای سالن و حاجی نارصلی ) نوعی از رقص و آىنگ  

ن و صدای سوت و ترکوند ىم خاموش کردن رقص نورىا رو روشن کردن کو رمسا علو
 جیغ علو بلند شد.

رو بشوخدا رحم کرده ما اصال رسم ندار  واال اینا طلورده ؛می شراب تو مراسم ىامون س 
مست بودن. بزور میشد رو زمنی نگهشون داشت دیگو کتک و نیشگون ىای بابا و 

ع شاخو عمو اکرب ىم کفایت ظلیکرد.باید مثل یکی از اىالی روستا کو در اینجور مواق
درخت گردو ىم کفایت ظلیکرد و ناچار دست بو دامن شیلنگ آب میشدن و درست 
مثل بارون میپاشیدن رو پسرا اونا ىم جو زده بو جای اینکو آروم بشن بدتر انگار 
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هبشون حال میداد آخر سر از رلبوری رو ىر کی کو بی نظم مریقصید شیلنگ آب و 
 میگرفنت روش تا دست از پریدن برداره.

و من و سلما و پریا و ترانو و آتنا جلوی عماد و حسنی و آرتا کو با شروع آىنگ ول ول
خشایار کو حسنی تو اون ب ل ب شو دست نیاوش و تیام و ای بو پا کرده بودن مریقصیدمی.

 کسی هبمون طلوره.   تازه اومده بود رو گرفت و آورد جلوی ما برقصن تا

و ) نوعیریتم آىنگ ک خامن ىا و بیشرت  رقص و آىنگ کرماصلی(رسید و بو دو ق رص 
چون برؽ سالن ىم خاموش بود رمسا خر تو خر بود آدم ؛ آدم و  پسرای رلرد ترکوندن

 . بود ىر کی ىر جور کو دلش می خواد برقصوظلیدید و این باعث شده 

ما دخرتا با پسرا علاىنگ بودمی مرتب درست مثل یک  بعضی از قسمت ىای آىنگ 
 ومریقصیدمی علاىنگ دست ىامون میربدمی باال و دست میزدمی  پشت سر ىم گروه رقص

 میاوردمی پاینی و بیشگن میزدمی.از چپ و راست ىر دو دستمون رو علزمان 

آىنگ مات ماتی ) نوعی از خودمون بودمی کو داشتیم مریقصیدمی.آخرىای آىنگ فقط 
بار میربدمی باال و می  3شروع شد علاىنگ دست ىامون روکو  رقص وآىنگ کرماصلی(

آوردمی پاینی دفعو آخر دست میزدمی و بعد کمر علو میگرفتیم و پای مست راستمون رو 
 بار کمی میاوردمی باال و میربدمی پاینی.2

رقص کو سبوم شد صدای دست و سوت علو بلند شد در آخر بابا و عمو اکرب علمون 
 .نرو شاباش کرد
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شامل ریتم ىای خاصی  زللی خراسان مشالی است کوردی کرماصلی آىنگ و رقص ک   "
و ؛ دوازده قرصو ؛  می باشد کو ب و ترتیب : کردی با ریتم آرام ؛ حاجی نارصلی ؛ دوق رص 

می توانید در تلگرام اسم کردی با ریتم تند ؛ مات ماتی را بو خود اختصاص می دىد.
را دانلود و گوش  را در قسمت جستجو سرچ کنید و آىنگ صفر تا صد داوود رستمی 

 " کنید 

dj  علو رو بو صرؼ شام دعوت کرد این وسط تا شام میاوردن دنیا و پیمان ی دور
 چو آىنگی هتران توکیو فارسی با عمو اکرب و شکوفو جون و مامان و بابا رقصیدن اومن

 دست میزد یا کرماصلی مریقصید ی جاىاکو ریتم آىنگ دستش ظلیومدیابعضبابا!ساسی از
با سبوم شدن آىنگ بابا و عمو اکرب شاباش رؼلنت رو سر پیمان و دنیا.آخر مامان دید 

 اگو بابا رو ول کنو امشب برشکستمون میکنو کو رفت جلوشو گرفت.

**  

ننجون  قرار بود فردای عروسی راه بیفتیم بو مست مشال و از اونورم برمی جبنورد روستای 
قب انداختو بودن گفنت هبرته کو فعال نرمی. دیشب ولی عماد و حسنی برنامو رو ع گلپری

وردن کو ىضم  آن خوظلون و حرؼ ىای رو بو زبون عماد علراه خشایار و حسنی اومد
 کردنش سخت بود.

رضا امحدی بازجویی میکنو کو طرؼ علو چیزو لو میده؛ از حسنی از ی شخصی بو نام 
سال نفوذی بودن و واسو فریوز شاىی کار میکردن ولی اینکو  3 دریا و ساحلاینکو 

نسبتشون با فریوز شاىی چی ىست رو ظلیدونسنت. تیام کو تازه این خرب بو گوشش 
 رسیده بود قشقرقی بو پا کرده بود بیا ببنی.
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با عماد اومده بودمی بوتیک آتنا کو تیام زنگ زد و از پشت گوشی داد و ىوار راه 
 ببینو حرؼ حسابش چیو.عماد گفت پاشو بیاد اینجا انداخت آخر 

صدای جر و حبث کو از بریون اومد بلند شدمی باعجلو رفتیم بریون عماد با دیدن تیام  
کو یقو پسری رو گرفتو بود علو ی حرصشو سر اون خالی میکرد خشمگنی رفت جلو 

 آتنا و غرید: بازوش رو گرفت و کشیدش مست بوتیک  

. راه افتادی تو پاساژ برای ىیچ و پوچ پاچو مردم و میگریی _ چتو باز سگ شدی
 طلبکاری؟

خالفکار  ىیچ و  + ىیچ و پوچ؟ اینکو دارن زر مفت میزنن میگن ساحل نفوذی و
پوچو؟ آره اصال من طلبکارم می خوام ببینم کی وجودشو داره بیاد صاؼ تو چشای من 

 بگو ساحل خالفکار؟ نگاه کنو

بدخبت خشایار کو علیشو  داد.ی کو مطمئن بودم خشایار  رد مکرر عماد بو سباس ىای 
 عالقو ی خاصی داره بو رد کردن سباس ىا!خدا عماد سباس ىای اون و رد میداد.

 _ گوه زیادی طلور تیام؛ ی جوری داری گرد و خاک بو پا میکنی انگار زنتو.

درسگی گفتو ساحل + ىر چی! می خواد زمن باشو یا نباشو. بالخره کو میشو. کدوم پ
 خالفکار؟

 عماد خونسرد بو قیافو از خشم قرمز شده ی تیام نگاه کرد.

 !_ من
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علنی حرؼ عماد باعث شد تیام از کوره در بره محلو ورش  مست عماد... جیغ خفو ای  
ا آتنا بزور عماد و . بازوی عماد و گرفتم تا تیام و ول کنو.زورم هبشون ظلریسد بکشیدم

شون وایستادم بینبگری؛  ش برد تا یقو تیامیا کردمی کو اینبارعماد یور جد تیام و از ىم
عماد نگاه وحشتناکی حوامل کرد و آخر سباس خشایار رو زد رو اسپکر صدامو بردم باال،

 و غرید:

 + پدر من و در آوردی تو امروز.

 ! بریون فهمیدی عماد بزن بچاک_ خودتو ىر کی کو تو اون بوتیک رو برب

 تو؟+ چی مگی 

 _ بزن بو چاک لعنتی.

صدای ای کو پی در پی مست بوتیک شلیک شد وحشت زده جیغی کشیدم.با گلولو ى
 تیام بازوی آتنا رو گرفت و کشید پشت دیوار.حشتناکی کل پاساژ رو در بر گرفت. و 

 عماد عصبی فریاد زد.

 + خبواب رو زمنی نیکی. 

و گذاشتم رو دىنم زلکم  ىر دو دستم وحشت زده نشستم و پشت مبل پناه گرفتم
آب دىنمو قورت دادم. سر صدا ىا کو با ترس فشار دادم تا صدای جیغم بلند نشو.

رو نداشتم ىر آن حس میکردم فشارم و از پشت مبل اومدم بریون رنگ ب آروم خوابید
 بیفتو و پخش زمنی بشم.
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عماد زنگ زد بو خشایار تا یکی رو بفرستو اینجارو مجع و جور کنو.نشستیم تو ماشنی 
و عماد زبت  گاز تا خوظلون رفت. نگاىی بو آتنا کو ىنوزم رنگ بو رخسار نداشت کردم 

 لبخندی ربویلش دادم. تیام تو پاساژ منتظر خشایار موند. و

* 

نارش. سرآستنی و قسمت جلوی ک  جعبو دستمال کاغذی رو گرفتم مست عماد ونشستم
لیور طوسیش با خونی کو از دماغش اومده بود کثیف شده بود. مشتی کو تیام زده بود پ  

 تو صورتش باعث شده بود خون دماغ بشو.

علو از مجلو سلما و حسنی و پریا بو جز تیام و خشایار اومده بودن خوظلون. حسنی 
 ا پن گرفت و نشست کنار سلما. ازتکیو شو 

ن؟ درک ظلیکنم چرا تو روز روشن اومن تو مکان عمومی باید دست بو علچنی کاری بزن+ 
انتخاب کردن ی راست  گرفنت  کو خب چرا سخت ترین راه وچشم   اگو ىدؼ زىر

 میومدن سر وقتت.

 عماد دستمال دیگو ای از جعبو کشید.

را فریوز کار رمسا دارم بدر قالب یک مامور سلفی _ نو زىر چشم گرفنت نیست چون من 
و اونقدری اعتماد فریوز بو من جلب شده کو نتونو بوی بربه از اینکو من دارم  میکنم

. و از طرفی اون  کو داره مارو دور میزنو ،و بو خیال خودش با کمک من دورش میزمن
تینا ىم شکی نکرده بو ىر حال اونا پیش ،  وش نیاوشمطمئنم بو آراد و اون نامزد مچ  
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اعتماد ترن تا من. ىرچی باشو من ی مامورم کو فریوز ىم اینو میدونو ولی فریوز قابل 
 فقط ی خالفکارن.بو ظاىر  آراد و تینا

زنگ در و کو زدن بلند شدم در و باز کردم تیام علراه خشایار اومدن داخل.حبث باال  
 گرفتو بود آخر آرتا علو رو ساکت کرد.

حل ظلیشو. بیاید ی بار مرور کنیم چو  + آقا ی دیقو ساکت باشنی اینجوری کو چیزی
 اتفاقاتی افتاده.

 مکث کرد و بعد از چند ثانیو ادامو داد:

 01تا پسراش بعد از 2دولت و فریوز شاىی علراه علسرش زیور  سال پیش  6 ببینید+ 
و  شاىی بو سلما بود شون نزدیکی فربدسال برای زندگی برمیگردن ایران. اولنی قدم

شک کرد و قضیو رو بو عماد   خت تا اینکو سلما بو کارىای فربدنامزدی کو بو راه اندا
.و ما فهمیدمی فربد گفت  البتو با اسم و فامیل ج علی  شاىی یکی از پسرای فریوز شاىی 

کو واسو خودش درست کرده بود موفق شده بود تا ما پی نربمی پسر و خانواده ی فیکی  
 فریوز .

 و ی حرؼ آرتا رو گرفت.پیمان دنبال

سال پیش فریوز شاىی ماشنی بابای دنیا رو کو علراه مادر و پدر من برای  5+ از طرفی 
در آخر باعث  و عروسی عماد و نیکی از هتران بو جبنورد میومدن رو دست کاری کرد

 مرگشون شد.

 عماد ادامو داد:
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دستگری کردن پیمان و دنیا  فریوز شاىی رو بو جرم قتل پدر و مادر+ و بعد این قضیو...
و اوصلا بود کو عملیات ما بو طور رمسی شروع شد. من بو عنوان کسی کو این پرونده 
دستش بود از فریوز بازجویی کردم و اون پیشنهاد داد کو کمکش کنم تا آزاد بشو و در 

ن سال  کو من بو عنوا5االن  و این شد اولنی قدم ما...عوض علو جوره ساپورمت میکنو 
 برای فریوز کار میکنم.بنی مامورین نفوذی 

 خشایار تکیو شو از مبل گرفت و گفت:

ولی خب اینجور کو معلومو فریوز ىنوزم اعتماد کامل رو نسبت بو تو بو دست نیاورده + 
و فرستاد سراغ نیاوش و تیام کو عامل و آدم میدونن تو ر صدر بنابراین ساحل و دریا 

 میزنن.دخرت بازی رو دست ىم 

 صدای اعرتاض تیام بلند شد خشایار خندید و ادامو داد:

 ...خب این بود کل داستان تا بو االن.+ حرؼ  حق  

 پریا سینی چای رو گذاشت رو میز و گفت:

 ساحل نشده بودی مگو؟و سال متوجو دریا  3این + عماد... تو

تا دخرت نداشنت...اگو برخوردی با این دو _ نو متاسفانو نتنها من بلکو آراد و تینا ىم 
رضا امحدی رو دستگری نکرده بودمی مطمئنن اصال ظلی فهمیدمی کو اینا از طرؼ  اون پسر  

درضمن در مورد سفر فردا  فریوزن حداقل نو تا زمانی کو فریوز ازشون خبواد رو بازی کنن.
ا و و نکتو آخر دری ،هبرت  کو علو چیز عادی باشو و دریا و ساحل ىم علراعلون بیان

ساحل بو احتمال زیاد میدونن من ی مامور سلفی ام و واسو فریوز کار میکنم ولی من 
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فقط میدومن کو اونا دوست دخرت نیاوش و تیام ان. درواقع اصال بوی نربدم از اینکو اونا 
 نفوذی ان.

ی کو بو عنوان ماه عسل پیمان و با اومدن مامان و بابا علو عزم رفنت کردن تا برای سفر 
رو نگو داشت تا دقیق تر بشینن راجب البتو بابا عماد و آرتا  اسرتاحت کنن. ا بوددنی

 اتفاقات پیش اومده فکر کنن. ترانو و تیامم طبق معمول پالس شدن خونو ما.

با فشار مثانو ام رلبور بو باز کردن چشمام شدم... کالفو نشستم رو زبت... علیشو 
؛ عقل و دل...آیینو و وقت بو تفاىم ظلریسنتا چیز ىسنت کو ىیچ  3معتقد بودم کو 

وره و با دوربنی گوشی... مثانو و خواب دم صبح. کو این آخری بدجور رو سلو ىیچ ج
 01بارىا سعی کردم با رشوه دادن بو مثامن حالیش کنم  ىیچ روشی ظلیشو خرش کرد

 دقیقو دیر تر اعالم حضور کنو ولی خب مثانو ىست دیگو!

کو ترانو رو مشغول بیدار کردن پسرا دیدم. پتو رو بزور از الی وارد پذیرایی شدم  
پاىاشون کشید بریون.صدای گوشی یکی از پسرا بلند شد. تیام خواب آلود گوشی رو 

بود چی گفت کو تیام سیخ نشست سرجاش  جواب داد. ظلیدومن طرفی کو پشت خط
 فریاد زد:

ا ىههو  ...ب مردهحشرکت شایز چصاحب مرده... رکتا. اون شخامن مگو شر  ىرتو+ 
مگو بی در و پیکره کو ىر کی ىر غلطی دلش خواست ریدم بو این حرؼ زدمن.  اصال 

 بکنو.
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ترکیده بودمی از خنده خباطر سوتی کو تیام داده بود. رلال حرؼ زدن بو کسی کو پشت 
 خط بود و نداد ادامو داد:

قرار داد ىزینو ی تعینی شده + زنگ میزنی بو علون وکیل نره خرش میگی کو قبل فسخ 
تو قرار داد و بزنو بو حساب و گورشو گم کنو...شری فهم شد؟ حرؼ نباشو خامن 
ش شکری...چیزعسکری ا ه گند بزنن بو این حرؼ زدن من.اصال چرا سر صبحی بو من 

 زنگ زدی خامن لطفا از این بو بعد بو خود پیمان زنگ بزننی سبام.

نسرد انگار نو انگار کو تا علنی االن خونو رو گذاشتو و خیلی خو  گوشی رو قطع کرد
بود رو سرش ریلکس پاشد رفت دستشویی.آرتا نیم خیز شد و دستی بو شقیقو اش  

 کشید.

+ نره خر صدای ضلسشو انداختو رو سرش ظلیگو اینجا یکی تو خواب شریین پر از 
 حوری  هبشتی بو سر میربه.

 مست آرتا و چشماشو لوچ کرد. دبریون و پرت کردکشیترانو بالشت و از الی پای نیاوش  

فت و ی حوری ندیده._    ش 

 از حرص زیاد لقدی بو ساؽ پای آرتا زد کو چهره ی خودش از درد کبود شد.

 !نو فقط مشت و لقدشو نصیب من کرده+ خدا از دوست دخرته کد با

ماشنی، سبده بعد از خوردن ی صبحونو ی دبش وسایالرو مجع کردمی و گذاشتیم تو 
فالسک چایی و لیوان ىارو دادم عماد تا بزاره جلوی پای من. تا بنزین زدمی و یکم 
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تصمیم گرفتیم ناىارمون رو تو یکی از این رستوران . 00خوراکی برای تو راه خریدمی شد 
ه بودن تا با پدر و مادر عماد و .مامان و بابای من و ترانو وایستادىای سر راىی خبورمی

رکت کنن و چون آتنا تو بوتیکش کار داشت حسنی و سلما و پریا ىم با بابا اینا آرتا ح
 حرکت میکردن.

چند روزی بود کو ىوا نسبت بو روزای قبل هبرت شده بود در واقع اونقدری سرد نبود کو 
 ی کو دورش رو بستو بودن.نیاز بو بقچو پیچ کردن باشو. نشستو بودمی تو ی آالچیغ بزرگ

ا رفتو بودن سفارش غذا بدن. صدای موبایل عماد کو بلند شد دکمو ی پیمان و آرت
 اتصالش رو زد.

وبی تو؟.... نیومده لیست ردیف کردی....پدر سوختو باش جامن؟.... ب و سالم دلرب خ+
 بیا من برات می خرم.

با شیطنت مشکوفانو بو دریا ترانو تر نشستیم  با اومدن پیمان و آرتا علو مجع و جور
 کرد.نگاه  

 !دماغتو ختنو کردی؟ دریا+ 

دریا از خشم قرمز شد...علو بزور خندشون رو نگو داشتو بودن عماد با این حرؼ ترانو  
گوشی رو قطع کرد و دستشو کشید رو تو ریشش تا از زور خنده قهقو نزنو. لپم رو از 

خم شده داخل گاز گرفتم تا صدای خندم بلند نشو. از علو مهم تر آرتا بود کو تا کمر 
بود و سعی داشت مورچو رو الی فرش جا کنو. از زور خنده شونو ىاش بو لرزه در 

 اومده بود.
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 + نگفتی عزیزم دماغتو کجا ختنو کردی؟

علو ترکیدمی از خنده. پسرا کو رمسا پخش شده بودن. از زور خنده مشتای ظریفمو 
ولی بیشرت از این نتونست میکوبیدم بو بازوی عماد. نیاوش خباطر دریا رلبور بود طلنده 

 .شدت خنده ی ماىم شدید تر شدو اش کو بلند شد خودش رو نگو داره قهق

با چشم غره ىای دریا بزور خندمون رو مجع کردمی تا ی وقت دعوا راه نیفتو این وسط. 
زیرزیرکی با ترانو میخندیدم غذاىارو کو آوردن سکوت اختیار کردمی و غذامون روخوردمی. 

 مالو علو رو حساب کرد و راه افتادمی مست بابلسر. پیمان رفت

و گردن درد ناکم رو مالیدم دستو صندلی رو کشیدم برای چندمنی بار مخیازه ای کشیدم 
 تا خبوابوظلش کو یهو ول شد عربده ی نیاوش بلندشد.

 + آخخخ بده باال ترکوندی پامو.

 صندلی رو کشیدم باال.

 رسیدمی بیدارم کن. _ خب مجع کن لنگای درازتو...عماد

 دنده رو عوض کرد و آروم لب زد:

 + نیکی؟

 بدون اینکو دىنمو باز کنم گفتم:

 _ ىووم؟

 + طلواب.
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 _ ىووم.

چند دقیقو ای سکوت کرد. اما علینکو گیج شدم انگشتاشو روی بازوم بو مست صورمت  
 کشید و بینیم رو فشرد.

 _ ک رم داری؟

 ه بعد منم خوامب میگریه.+ پاشو دیگو تو خبوابی حوصلم سر مری 

 _ شوخی میکنی دیگو؟

 + نو کامال جدی ام.

 .پوفی کشیدم و از خری خوامب گذشتم صندلی رو درست کردم

 _ اوکی ظلی خوامب.چیزی ظلی خوری؟

 + ی لیوان چای.

* 

و کوچش بو دریا ختم میشد. دراز بو دراز خستو کوفتو رسیدم بو ویالی اجاره ای کو ت  
بود ولی  حتی زبت ىم و کولو پشتیم رو گذاشتم زیر سرم.بالشت و پتوافتادم رو زمنی 

استفاده کنم. اون چند دست بالشت و پتوای ىم کو مامان  ازشون خب دمل ظلی رفت
 86ن بابام قبال ی پیکا برداشتو بود تو وانت بابا بود. کیف میکنن دوتای با وانت میان.

شنت از بس کو بال ىلی کوپرت میگداشت وقتی روشنش میکرد کل زلل تو آمسون دن
 !صدای وحشتناکی داشت
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دوسو قلت زدم تا  خورد علونطور چشم بستوچشمام تازه گرم شده بود کو گوشیم زنگ 
 گوشی رو برداشتم.  رسیدم بو میز دستمو دراز کردم

 _ الو...ىووو یابو مگو مرض داری زنگ میزنی بعد الل مونی میگریی.

ی یکی از چشم ىامو ی ىنوز داره زنگ میخوره بزور الشیکم کو دقت کردم دیدم گو 
؛ ترانو خورد تو صورت  پرتش کردم اونور کو باز کردم کو دیدم دفرتچو ی ترانو دستمو.

برزخی نیم خیز شد و نگاه وحشتناکی هبم انداخت ازدوباره سرشو گذاشت و خوابید.  
 گوشی رو برداشتم و آیکون سبز رنگ رو کشیدم.

 _ ىوووم؟

 بیا بریون کارت دارم.+ 

_ عماد ساعت و نگاه کردی؟ مگو تو خواب نداری پسر؟ تو ماشنی کو نزاشتی یو دیقو 
 خبوامب االمن نیتت اینو نزاری خبوامب.

 + بگو ظلیام دیگو چرا انقد دبو در میکنی.

 _ کجا بیام؟

 + الزم نکرده بیای فعال.

 _ عماد وایستا قطع نکن.گفتم میام دیگو.

 پشتی ویال منتظرم. + تو حیاط

 دیقو دیگو اوصلام. 2_ 
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ساعت سو و نیم بعد از ظهر بود احتماال یو نیم ساعت یا یک ساعت دیگو مامان اینا 
برسن. دمپای ىای جلو بستو نارصلی رنگی کو از بس جلو آفتاب مونده بود نوکش بو 

 سفیدی میزد رو پوشیدم رفتم حیاط پشتی ویال.

و دور حیاط پشتی رو فقط با چند ردیف آجر و نرده بود چون آخرین ویال تو کوچو 
 بستو بودن می تونستی دریا رو ببینی عالی و وصف ناپذیر بود. 

تنها بدنش رو فرم بود بدون زره ای شکم. نش جذاب تر بود ،از پشت ىیکل ورزید
ون شونو بودنشی ورزیده و چهار بازو علینطورىیکلشون علیشو روفرم بود.بقیو ىم بلکو عماد

رو بو روش ایستادم از سردی خورد پاىام بو سنگ فرش ىا برگشت.با بر جذابیت بود. ا ند
 ىوا تو خودم مجع شدم.

اتاقی کو دریا و ود و دوربینو ىر جورشده باید تو تا شن + ی بستو هبت میدم کو توش چند
 ساحل مستقراند جاسازشون کنی.

 بفرستو شنود و دوربنی کار بزارن._ تو کو دیشب بو خشایار گفتو بودی تا یکی رو 

 + آره خب ولی االن خرب دادن کو شنود و دوربنی اتاؽ ساحل و دریا مشکل پیدا کرده.

 _ اوکی بده اصلامش میدم.

 گردن عماد و دم گوشش لب زدم:دستمو انداختم دور چشمم بو دریا کو افتاد.

 _ االن نده دریا از پنجره ی اتاؽ داره نگامون میکنو.

 رو زلکم گرفت فاصلو ی بینمون رو بو دو انگشت رسوند.کمرم 
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 لیورم قسمت کمر شلوارم گذاشتم بدون حرکت اضافو ای برش دار.+اوکی بستو رو زیر پ  

 گریی؟ی_ باشو فقط یکم فاصلو م

 + نو.

 _ چرااا؟

 + واسو اینکو دریا فک کنو دارم میبومست.

 بو چشم ىام کمی سرشو برد عقب.چشمام از تعجب گرد شد بو تتو پتو افتادم. خریه 

 + بردار دیگو.

 دستمو بردم مست جیب شلوارش نبود اون یکی جیبشم گشتم نبود.

 _ نیست کو کجا گذاشتیش؟

 + آخ خدا بیا منوبکش راحتم کن. خوبو گفتم تو کمر شلوارم جلوی شکمم گذاشتم.

 _ جا قطع بود کو اوصلا گذاشتی.

گردمن شکست ی بوسو ی غری عادی ىم انقد   چقد حرؼ میزنی نیکی برش دار دیگو+
 طول ظلیکشو.

اومدم برم کو کمرم و گرفت و لب ىاش روی لب ىام  پلیورشو زدم باال بستو رو برداشتم.
تش شدم.با قرار گرفنت دستش قرار گرفت.هبت زده با چشای گرد خریه ی چشای بس

 گردمن بو خودم اومدم و خیلی ناشی شروع بو بوسیدنش کردم.  روی
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نفسم تنگ میشو از طوالنی بودن بوسو و میکشم عقب، عجب حالی داد..خاک تو 
سرت نیکی یکم حیا کن.خریه نگام میکنو با خجالت سرمو میندازم پاینی و می خوام 

 راه ویال رو پیش بگریم کو از بازوم میگریه و میگو:

  + باىم مریمی.

باال بو گومشون خورد. علو کو  از طبقو یفریاد داد و علنی کو وارد ویال شدمی صدای 
 پاینی بودن. نیاوش از جاش پرید.

!  + صدای تیام 

تند تند از پلو ىا رفتیم باال ىر حلظو کو بو اتاؽ دریا و ساحل نزدیک میشدمی صدای 
 فریاد تیام بلند تر بو گوش می خورد.

دا مریمی علنی فر گو داری مگو بو حرؼ تو .تو گوه می خوری کو می خوای این بچو رو ن+
 دکرت بچو رو میندازی. اصال چرا فردا علنی االن مریمی.

نکنو تیام غلط اضافی کرده باشو...آه از د د م وای بچو این وسط چی میگو.  بچو...!
 !هنادم بلند شد یعنی ساحل االن از تیام حاملو ىست؟

 ؽ دعوا بودن کو متوجو حضور ما نشدن.کرد اونقدری غر آرتا در اتاؽ و باز 

_ من این بچو رو ظلیندازم.تو چطور پدری ىستی کو با دستای خودت می خوای بچتو 
 بکشی..ىااا؟ 
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حرفی کو ساحل زد علو کپ کردمی.اگو جای شکی ىم باقی میموندبا باحرؼ ساحل رمساا 
و رفت رو بو دریا هبت زده جل اکرب و خالو شکوفو برسو. اد عموخدا بو د رفت.از بنی 

 ی ساحل ایستاد.رو 

 !تو حاملو ای؟ +

 ساحل با ترس آب دىنشو قورت داد و خجالت زده نگاىش و از ما گرفت.

 .._ اشلم.. ببنی دریا اوصلوری.

 دریا پرید وسط حرفشو صداشو برد باال.

 + تو چو گوىی خوردی؟ میفهمی اصال چیکار کردی؟

 برگشت مست تیام و کوبید بو شونو ىاش بلند تر دادزد:

تی. با چو حقی بو خواىر من دست زدی ىاااا؟ با توام بی ناموس + تو چیکار کردی لعن
 مگو خودت ناموس نداری؟

 تیام کالفو دستشو الی موىاش برد نفس پر حرصی کشید.

 ..+ دریا من با خواست.

 تیام اجازه حرؼ زدن بو ساحل و نداد.

 !و رو با ىم بو آتیش میکشماین بچ و _ دىنتو ببند. ی کلمو حرؼ بزنی تو
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حاملگی ن بچو چی میگو.د بی جنبو و خودسر نبودی؟ االن ایقضیو چیو؟ تیام تو انق+
 ساحل چی میگو؟ بچو مال تو ؟!

 با حرؼ آخر پیمان انگار آتیش سر دادن بو جون دریا؛ پرخاشگرانو رفت مست پیمان.

 ؟ مگو قرار از کدوم بی ناموسی باشو.+ یعنی چی کو بچو مال تو  

 با دو گام بلند جلوی تیام رو گرفت.ومحلو ور شدمست دریاکو عمادتیام از کوره در رفت 

 م دریا انقد رو اعصاب من راه نرو.حرؼ دىنتو بفه_ 

 + مثال اگو راه برم چو غلطی می خوای بکنی؟ مگو دروغ میگم.

 تیام عصبی خریه شد بو دریا خشمگنی غرید:

 _ گ ل بگری اون دىنتو کو اگو نگریی خودم...

 علو نگاىش کردمی از درد خم شده بود ترانو دوید مست ساحل.با آخ ساحل 

 + ىییع ساحل؟ خوبی؟

 تیام عماد و زد کنار با نگرانی نشست کنار ساحل کو از درد زیاد رنگ بو رو نداشت.

 _ ساحل ببینمت. با توام ساحل چرا حرؼ ظلیزنی؟

 بو ترانو نگاه کرد و ادامو داد:

 + چرا حرؼ ظلیزنو. ساحل؟

 بغلش کرد و از اتاؽ زد بریون.ترسیده ساحل کو از حال رفت تیام 
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 _ یکی سویچ ماشینشو بده.

 آرتا باعجلو از اتاؽ رفت بریون کو ترانو ىم گفت:

 + منم میام.

_ کجا میای تفریح کو ظلریمی دبون خونو االن پرویز و اکرب میان یکی باید باشو کو مجع  
 نو؟ کنو این وضعیت و یا

 پالتوش رو پوشید.ترانو 

 + بچو ىا ىسنت...بعدشم تو نرو بزار عماد یا نیاوش بیان.

 _ بدو ماسک میزمن کسی ظلیفهمو.

بچو ىا کو رفنت دریا عصبی مریه داخل  اتاقش و زلکم در و میکوبو. ناخواستو دستمو 
 میربم باال و میگم:

.  _ ى شششش 

دنیا سینی رو پیش میگریمی. نیشم وا میشو.راه آشپزخانو .عماد چپ چپ نگام میکنو
 کنار پیمان.  میزاره و میشینو نفره 6ناىار خوری رو روی میز چای 

 + اصال باورم ظلیشو تیام علچنی کاری کرده باشو.

 عماد لیوان چای برداشت و داد هبم.
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_ موندم با چو عقلی این پسره علچنی غلطی کرده؟ اومن احد علنی االن کو تازه فهمیدمی 
 .هقرار  قضیو از چو

 آروم لب زد:پیمان 

. درضمن نیاوش این  همن موندم چرا دخرته رو حاملو کردحاال ی غلطی کردی بو کنار +
کی از تو جدا شد کو اینجوری گند باال آورد مگو مشا علیشو با ىم نیستنی؟ خری سرت 

 تو باید جلوشو میگرفتی.

 نیاوش آروم لب زد:

و جلوی حاملو شدن ساحل و بگریم بعدشم نا مگو دست من بود  کیک میگمشا ىم ج  _
کل روز و پیش علیم ولی خب این دلیل ظلیشو کو من شب ىم برم   درستو من و تیام

 کنارش خبوامب. 

 قند برداشت.ستاد و چایشو با ی مشت ای 

 _ من برم ی سر بو دریا بزمن.

 پیمان چشمکی بو نیاوش زد و پچ پچ وار گفت:

 بوش در بیاد.+ نری گند بزنی ی ماه دیگو 

تو ترافیک گری کرده زیر لب گفت و رفت باال. بابا سباس گرفت و گفت  دیوثینیاوش 
ی زنگ ا رفنت خرید خوراک و چیزای دیگو.نیم ساعت دیگو مریسن. پیمان و دنی بودن

االمن منتظر عصبی باعث شده بود کو ساحل از حال بره و زدم کو گفت فشار بو ترانو 
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عماد از مچ دستم رو ی آب بزمن کو  تا لیوان چای ىامیشم بلندبودن سرمش سبوم بشو.
 و میگو: میگریه

 + کجا بو سالمتی؟

 رو بشورم و از دوباره چای بزارم االن بابا اینا میان. _ می خوام ظرفا

 پاىاش. نشوند رو مست خودش و مکشید گرفتو بود کو مچ دستم رو علونطور

بی توجو ای  زنشره از اینکو رسیدگی کن کو دلش پ  + مریی حاال فعال بشنی بو نامزدت 
 .میکنو

 _ ا ا ا  کو دلش پره؟

لذت میربه .قطع میشونفسم  کو  میزنودور کمرمو بوسو ای رو گردمن  میکنو دستشو حلقو
 .میکشونفس عمیقی  و میکنوباال تر و الی موىام فرو  میارهو ر  سرشاز واکنشم و 

 بستو ىنوز اوصلاست؟.س کشیدن تو خرمن موىات..اووووم دمل تنگ شده بود واسو نف+

 _ اىووم.

  و مردونش دم گوشم لب زد:با صدای مب  

 ای کاش من جای اون بستو االن اوصلا بودم.بو قول پریا +

 !_ آره واقعا...واستا ببینم چی گفتی؟
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خندش گرفتو بود فهمیده بود بدون فکر کردن ی چیزی پرونده بودم پشت چشمی براش 
رو گذاشتم تو  شیطنت وارش سینی لیوان ىا کردم بلندشدم بدون توجو بو نگاه  نازک

  سینک.

می خوام ظرفارو بشورم کو دست ىاش حلقو میشن دورم، از فرصت بو وجود اومده 
 استفاده میکنم و میگم:

 _ عماد...حست بو من چیو؟!

ریه میشم.یهو سکوت میکنو بی حرؼ از آشپزخونو مریه بریون. ىاج و واج بو رفتنش خ
 لرز سبوم بدمن رو میگریه و عصبی شروع بو شسنت ظرؼ ىا میکنم.زیر لب غر میزمن:

 _ خاک تو سرت نیکی خاک. آخو امحق االن چو وقت پرسیدن بود؟!

 " ترانو "

یم آرتا کاله میشسریع پیاده میکنو غل و بتیام ساحل ر  میکنوعلنی کو آرتا ماشنی و پارک 
رنگی سرش کرد و ماسکی بو صورتش زد تا شناختو نشو.بو زلض آفتابی اسپرت مشکی 

 وارد شدظلون تیام با عصبانیت داد زد:

 + کسی تو این خراب شده نیست؟

 کشیدش مست پذیرش. آرتا بازوی تیام رو گرفت و

 _ فقط بلدی صداتو بربی باال.

 بو پرستار کو باتعجب و ترس بو تیام خریه شده بود گفت: رو
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 ن خامن باردارن االن از حال رؼ..._  ببخشید ای

 + بابا زن من داره از دست مریه.

درضمن ماسکومت  بفرماید این مست.بیمارستان رو گذاشتنی رو سرتون. چو خربتونو آقا_ 
 بکشید باال.

 دکرت بعد از معاینو نگاىی بو تیام کو کالفو و نگران ایستاده بود کرد.

شو ىرنوع فشار عصبی واسش خطر داره درضمن باباید اسرتاحت کنو...از اسرتس دور _ 
 حاملگی سختی رو ىم در پیش داره.

 + کی مرخص میشو؟

 _ سرمش کو سبوم شد می تونید بربینش.

 + شلنون.

 " نیکی"

از وقتی کو مامان اینا اومدن بو هبانو ی چای تو آشپزخونو بودم اسرتس گرفتو بودم از 
 چو رفتاری باىام ی مدتی کو ندیده بودمشونتم بعد از عماد. ظلیدونس مادر و دیدن پدر

دیدن دوباره ی من و بی  عادی بود و خوشحال ازکو علو چیز  دارن. موقع احوال پرسی
 عماد اومد داخل آشپزخونو.. خربی ازشون نگرفتم اینکو دو سو ماه اخری وفامی از

 01دن رو ىم رفتو میکنی؟ از وقتی کو علو اومساعتو تو آشپزخونو چیکار  2نیکی +
 دقیقو ىم ظلیشو کو تو مجع بوده باشی.
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 چای ىارو گذاشتم تو سینی.

_ اسرتس دارم میفهمی اسرتس... از جلسو خواستگاری بدتره المصب. انگار دارم مریم 
 سر جلسو کنکور چس مثقامل بلد نیستم ىوووؼ.

 خندید با تاسف سری تکون داد.

پدر و مادر اسرتس...اومن تو؟ اسرتس بی جای داری االمن خونسردی خودتو حفظ کن +
ریبو نیسنت نگران نباش تو چالقم باشی من از خود گذشتگی میکنم میام من کو غ

 مت.ری میگ

حرصی چشم غره ای هبش رفتم و سینی چای رو برداشتم و بو علو تعارؼ کردم. علو 
موبایلم باالست رفتم و شنود و دوربنی ىارو تو اتاؽ دریا و پاینی بودن بو هبانو ی اینکو 

 ساحل جاساز کردم.

این مبل  حسنی خونو رو گذاشتو بود رو سرش از بس از سالو ی سلما و3رىا دخرت
بو پیشنهاد حسنی لباس گرم پوشیدمی تا  میپرید رو اون مبل و از ىیجان جیغ میکشید.

 .برمی لب دریا سیب زمینی آتیشی خبورمی

پسرا ب سات .تیم دریا.زیر انداز و هپن کردمیپسرا وسایل ىارو برداشنت و از حیاط پشتی رف
سیب زمینی و چای آتیشی رو راه انداخنت. عزم رفنت بو مست دریا رو کردم کو عماد 

 برگشت و نگام کرد.

 + کجا بو سالمتی شال و کاله کردی؟
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 _ مریم دریا.

شب  مریی اون تو غرؽ میشی کو ىیچ صلامت  ظهر دوماا زار واسو فردا ىوا سرده باوالا + 
 د بیا جواب پرویز و بده.عپیدا کنی بعدش تب و لرز میکنی ب

 _ فقط تا مچ پام مریم تو آب.

 از بازوم گرفت و کشوند مست دخرتا.

 + بیا برو بشنی شر درست نکن حوصلو شنا کردن ندارم.

م رفتم کنار دخرت  . میدونست این رفتارم فقط ا نشستمچشمامو ریز کردم با اخم و زب 
 واسو چند دقیقو ىست چیزی ظلی گفت.

 + ایناىاش بقیو ىم اومدن.

خم کمر با حرؼ آتنا بو عقب نگاه کردمی.آرتا و ترانو خرامان خرامان بو علراه تیام کو با ا
دریا چنان با اخم بو ساحل نگاه میکرد کو انگارحق طلب ساحل رو گرفتو بود اومدن.

باباشو می خواست.بو جز ما چند تا خانواده دخرت و پسر دیگو ىم بودن.پیمان تیمچو 
 ی چای گذاشت کنار زیر انداز.

 + عیال بی زمحت علون لیوانارو رد کن اینور.

تیام بو زور ساحل امخاشو باز کرده بود. بو ساحل اشاره کرد دراز بکشو و سرشو بزاره 
 بود رو گرفت و انداخت روش. وردهرو پاىاش. پتو مسافرتی کو سلما آ

 میزاشتی ی چند ماه از زندگیتون میگذشت بعد عیال صداش میکردی. +
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پیمان خندید و لیوان ىاوی چای آتیشی رو گذاشت وسط. نیاوش دبو ای رو کو با 
 خودش آورده بود رو گذاشت روی پاش.

رکو ی خودم مشا رو بربم چندان معو صدای نبو و + گیتار کو ندارمی ولی میتومن با علنی د  
فضا. درضمن چون لب دریا اتراؽ کردمی دلیل ظلیشو مثل این پول دار ىا بزنیم تو کار 

 آىنگ احساسی پس...

 با ریتم شادی شروع بو ضربو زدن بو دبو کرد.

 .+ کفرت کاکل بو سر

 یو بیشگن زد مست ما...علو علزمان علونطور کو دست میزدمی گفتیم:

 _ ىای ىای.

 این خرب از من برب.+ 

 _ وای وای.

 خواشم من. خاطر.+بگو بو یارم نکن آزارم...بگو برگرده چشم براشم من..

پیمان بزور دست حسنی و عماد و آرتا رو گرفت و کشوند وسط. م رده بودمی از خنده 
یکم کو میگذره ىوا سرد میشو وسایل ىارو مجع ارىای کو پسرا در میاوردن. با ا دا ا تف

 میکنیم و بعد از خاموش کردن آتیش عزم رفنت میکنیم.

 نزدیک اتاؽ مشرتکم با دخرتا کو میشم عماد لبی تر میکنو و میگو:

 + ظلیای پیش  من خبوابی؟!
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بو تالفی بعد از ظهر نو ی کوبنده ای میگم و مریم داخل. آىا اینو حال کردی آقا 
کوت نکنی مثل خر سرتو بندازی عماد. از این بو بعد علینو تا تو باشی برای من س

 پاینی و بی حرؼ بزاری بری!

* 

با پرت شدمن از زبت دو نفره کو ما چهار نفرش کرده بودمی بیدار شدمی. ىر وقت جام 
عوض میشد شب اول صد بار از زبت می افتادم پاینی البتو لقد ىای ام کو آتنا میپروند 

 زمینو افتادن من از زبت رو فراىم میکرد.

و بدخبتی پریا و آتنا و ترانو رو بیدار کردم و رفتیم پاینی. اول صبحی آرتا و عماد بزور 
 .سعی داشنت ی موضوعی رو بو رىا بفهمونن. جالب تر جواب ىای بود کو رىا میداد

 د.بو دخرت باىوش و زبون داری 

و آرتا کالفو شده بود...عماد علونطور کو می خندید رفت مست رىا و آرتا رو زد کنار 
 نشست.

 خوشگل دایی وقتی بزرگ شدی چیکار میکنی؟مونن،نگاه کن.ه_ اینجوری بو بچو میف

 + اووووم...عروسی!

 _ نو منظورم اینو کو چیکاره می خوای بشی؟

  س!+ عرو 

 _ منظورم اینو وقتی بزرگ بشی چیکار میکنی؟
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 + شوىر میکنم.

 ؟_ دخرت جان! وقتی بزرگ شدی برای پدر و مادرت چیکار میکنی

 + داماد میارم دیگو.

 _ لعنتی! پدر و مادرت در آینده از تو چی می خوان؟

 + نوه!

دلش شوىر  کشیده بوداینو کو گفت ترکیدمی از خنده. رىاست دیگو این اخالقش بو ما  
 پو بود رو انداخت پاینی و مل داد کو!عماد کالفو پای نیاوش و کو رو کانامی خواست

 نیاوش رلبور شد بشینو رو کاناپو.

رید تو اعصاب ما...ببنی بازار شوىر چقدر کساد شده  _ سلما بیا این دخرتتو مجع کن.
 کو این بچو از االن بو فکر شوىر .

 حسنی قهقو ای زد و رىا رو بغل کرد.

ی روز فقط وقتی تازه اومده بودی هتران یادت ظلیاد دیوث + بچو ی من بو فکر  شوىر ؟ 
ش و اینجور چیزا م زدی مخ دخرتمو ترکوندی از بس ف حی روز رىا رو باتو تنها گذاشت

یزاری اولنی یادش دادی. من ظلیدومن این چو اخالؽ گندیو تا بچو رو با ی نفر تنها م
.چیزی کو یادش میدن فح  ش 

 عماد سری تکون میده و میخنده.

 _ اصلش علینو!
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 ،اسفند بود و ىواش عالی جون میداد واسو آب تنی اواسط ناىار اومده بودمی لب دریا
 آفتاب سر ظهر اونقدری داغ بود کو بشو آب دریا رو ربمل کرد. 

میدمی اختیار از کف  کو  بو جز دریا و ساحل ما دخرتا وقتی هبم مریسیدمی و دریا رو
 زدمی:می دویدمی مست دریا و فریاد می میدادمی و مثل االن ىیجان زده 

 دریا!_ دریا... 

 صدای آرتا بلند شد:

 + بابا بیاین برین جلوی اینارو بگریین آبرو براما نزاشنت.

 عماد قهقو ای زد و گفت:

 ماست زده بو صورتش. انگار دبال نسوزی. تو آفتاب  ضد _ تو

 خباطر اینکو آب سرعت عملمون رو نگریه ىر سری پامونو از آب در می آوردمی یو گام
آب تا ران پامون رسیده بود بلند برمیداشتیم. بو طور افتضاحی میشد گفت میدویدمی ، 

این وسط ی پسر  برای ترانو کو جلوتر از ما بود ال پای انداخت کو علو زصلری وار پرت 
 شدمی تو آب.

 زدم کو یکی از پشت لبامسوگرفتپا میردم دارم غرؽ میشم...داشتم دست و میک احساس
ابروی مست  برگشتم کو دیدم عماد طلبکار.آخیش داشتم خفو میشدم.دباال..کشیو 

 چپش رو داد باال نگاه عاقل اندر سفیهی هبم انداخت.

 + میشو دقیقا بگی داشتی چیکار میکردی؟
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_ واااا یعنی چی؟ داشتم غرؽ میشدم چرا ىیچکی ظلیفهمو حال منو. چرا درک ظلیکننی 
 کو تونستم از پس خودم بربیام و غرؽ نشم!شکر  خدارو ؛ ن غرؽ شده ی فلک زده روای

عماد دست بو کمر خندش رو قورت داد نگاىی بو مست چپش کرد. نور آفتاب نیم 
 کرده بود.  تر رخش رو جذاب

 + آخ نیکی آخ.

مکث کرد، کمی خم شد مست منو خریه شد بو چشم ىام کو رنگ قهوه ای روشنش 
 خباطر نور آفتاب بو عسلی میزد.

 !چطوری حس کردی کو داری غرؽ میشی؟پات مریسو،دقیقابگو  جای رونآب بزور تا +

 اصال بو روی خودم نیاوردم و جوابشو ندادم.

 " ترانو "

گاىی وقت ىا غریق صلات میتونو ی آدم رو از غرؽ شدن صلات بده ، گاىی وقتا آدم 
چیزی کو منو از غرؽ شدن صلات داد کش خودش شنا بلده و اصال غرؽ ظلیشو ، اما 

 شلوارک زرد رنگ مردی شکم گنده و پشمالو بود!

چون زیر پام خالی شد وعالوه بر جدو آبادم و ایل و طایفو ، دست انداختم،اون دوتا  
کشی کو از وسط شلوارک آویزون بود رو دستگریه ی صلات کردم.اومن دید چطوری تو 

 رو صلات داد!آبی کو بزور تا ران پام مریسید دست و پا میزمن من رو کشید و جومن 
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با تف کردن آبی کو بو حلقم رفتو بود بو صورتش، چشم ىای از حدقو بریون زده ام رو 
 دوختم هبش. بو سرفو افتاده بودم و دنبال  نیکی و دخرتا میگشتم.

 + حالتون خوبو؟

سره نو تنها گنده و این پ و با تاخری دوباره نگاش کردم. نیم نگاىی بو ناجی ام انداختم
بلکو شش تکو شکم داشت و از علو بدتر شلوارک زرد رنگش بود کو  نبود،پشمالو 

ی هبم وارد بیشرت نقش شرت و داشت و مبهومت کرده بود.طوری کو احساس کردم فشار 
پشت سرم خباطر اضطراب و هبت ل دادم. و  شد و اشتباىاا بی سر و صدا استارتی زدمو 

 .آب حباب کرد.زدگی از این علو جذابیت ، و خباطر و ل دادمن.

 + می خوای تا ساحل بربمت؟

 _ ىا ، نو خودم بلدم مرسی.... ک ش شرت..

ىم تشکر کنم. گوشو  کردم کو باید از کش شلوارکش فکر و دست خودم نبودکلمات 
 گرفت تا کمکم کنو و بو ساحل برسونتم. قراری لبش باال رفت و پشتم 

 + برو دارمت.

 خودمو! _ نو خودم مریم مرسی.. خودم دارم

ویدنش از از پشت تقریبا با فاصلو ایستاده و واقعا انگار داشت منو. با نعره ی آرتا و د
 از ترس پشتم داخل آب حباب کرد. ساحل بو داخل آب اینبار

 _ بی ناموس... ناموس منو ب ر میزنی مرتیکو یابو علفی چس مثقال پشم، لندىور.
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 وم بود!آب دىنمو پر سر و صدا قورت دادم... کارم سب

 " نیکی"

با نعره ی آرتا و فوش ىای کو ظلیدومن دقیقا از کجاش در میاورد نگامون افتاد بو ترانو کو  
آرتا خواست ود.اون از من بدتر کامل خیس بود.کنار ی پسر سیکس پک دار ایستاده ب

 ختم خبری شد. بکوبو تو صورت پسره کو ، از قضا آشنا در اومد

عوض کردمی تصمیم گرفتیم تا بابا و عمو اکرب و آقا امری) بابای  برگشتیم ویال لبامسون رو
 آرتا( و آقا مهدی) بابای عماد( ناىار و آماده میکنن ی دور فوتبال بازی کنیم.

چند بار تقسیم بندی کردمی کو کی با کی بیفتو آخر برگشتیم سر خونو اول دخرت و پسر 
د...تیامم حوصلو نداشت اصال، برا جداشدمی. منتها ساحل خباطر بارداریش بازی نکر 

 اینکو کسی شک نکنو ساحل شد داور بازی ، تیامم گزارشگر.

ست علیشگیم کو دروازبانی بود احلق ىم تو تیم خودمون کم از علریضا بریانوند نداشتم پ  
و ربویل گرفتم، ترانو و آتنا و دنیا گاىی اوقات دفاع میکردن گاىی اوقات مهاجم بودن، 

 ،پست درن زبمو چیت کن در مواقع حساس تیم بود، سلما بازیکپایو ثابت ن پریا گل ز 
بود، دریا ىم مسئول توپ مجع کن شده بود. البتو بازی ىم دفاع در علو قسمت زمنی 

 میکرد.

با سنگ یعنی نو خطاداشتیم نو اوت.زمنی بازی طوری بود کو ىیچ زلدودیتی نداشت 
جل ن و دخرتان زیبا با سوت تیام بازی بنی پسران وازه رو مشخص کردمی.ی در  زلدوده
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روی ىر دو تیم   بابای آتنا، سالو بودمی دایی زلمد  عماد 06یا  05امسی کو وقتی 
 شروع شد. گذاشتو بود

بیشرت شبیو مسابقو ی ىر کی زلکم تر کوبید بو ساؽ پا و زلکم تر  بازی نبود کو،
کوبیدمی تو  شگون میگرفتیم یا انقد با پا مینیشگون گرفنت بود. ىر جا کم میاوردمی یا نی

 پسرا کو بدخبتا رلبور میشدن توپ و ول کنن.پای ساؽ 

 صدای اعرتاض پسرا بلند شد. حسنی گرمکن ورزیش رو درآورد.

ساؽ پا در ما ظلوند. نگاه تو رو خدا پوست پام کنده شده + آقا این چو وعضشو دیگو.
 جاش کبود شده.

 کشید.  ینفس عمیق نیاوش دست بو زانو

+ هپلو رو بگو، شک ندارم اگو االن تیشرسبو دربیارم دونو دونو جای نیشگوناشون کبود 
 شده!

مثال خواستم ی حرکت  رد و اعالم ادامو ی بازی رو داد.ساحل اعرتاض و قبول نک
خفن بزمن کو توپ پرت شد تو آب و خباطر زلدودیتی کو زمنی بازی نداشت، ىومشندانو و 

دست برداشت و پرت کرد واسو با و دخرتا دویدن مست آب و دریا خیلی ریلکس توپ 
طی یک حرکت و علکاری جذاب بنی پریا و ترانو ، پریا شوت کرد مست دروازه ی  آتنا.

 از جون مایو میزاشتیم تا بربمی.ن کو دپسرا و گل شد. انگار قرار بود هبمون جام ب  

ىرکی از کنارمون رد میشد با تعجب نگاعلون میکرد. با شوت عماد بو مست دروازه ىول  
کردم بو جای اینکو پامو ببندم باز کردم و گل خوردمی. علو شاکی بو سلما کو علزمان با  
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 بو کمر شدپریا شاکی دست  اون وسط بازی زبمو چیت میکرد شدمی.، گل خوردظلون 
 .اومد جلو

 + میمریی دو دقیقو زبمو چیت نکنی؟

 _ بو من چو خب مشا وسط زبمو چیت کردن من موقعیت حساس درست کردین.

تو دقیقا چیو ىااان؟ مگو تو دفاع نیستی؟ پس چرا ىر زمان کو موقعیت حساس پست +
 میشو تو باید زبمو چیت کنی.

 _ خب خربم میکردین چیت نکنم.

گلمون رو جر دادمی از بس صدات کردمی ولی تو در کمال ا ا ا  علنی چند دیقو پیش   +
 آرامش برگشتی گفتی واستنی علینم چیت کنم.

 _ خب حاال.

بو یاد آوردن اون صحنو باعث شده بود از خنده دل درد بگریمی. چند دقیقو بعد پسرا  
ورانو ی پسرا نگذشتو چندان از حس مغر  م رو ىم زدن کو صدای علو بلند شد،گل دو 
 آتنا و دنیا اعالم ویدیوچک کردن.بود کو 

 عماد با تعجب خندید و گفت:

 ؟!ندرآوردیقیقا میشو بگنی ویدیو چک از کجاتون + جاااان، د

 _ االن میفهمی داشتو باش صحنو رو.
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خیلی ىومشندانو با دخرتا برگشتیم سر جای قبلیمون با حرکات تندی شروع بو ظلایش  
بو علنی روال گل پسرا رو آفساید اعالم  ی کو قبل گل زدن عماد بود کردمی.اتفاقاتگذاشنت 

صلی علو جلوی عماد بودن ولی تو ویدیو چک اینجا بود کو تو صحنو اکردن. جالیبش 
 علو پشت عماد بودن.

نیمو دوم بازی رو شروع کردمی، بو ىر ضلوی کو بود یعنی ىر فکری کو بو ذىنتون برسو ما 
د حال زدم ی پنالتی ىم گرفنت کو با افتخار ضاین وسط پسرا اصلام دادمی تا گل طلورمی. 

رونالدو  و توپ پیمان رو گرفتم. طوری کو اون حلظو حس کردم علریضا بریانودم و پنالتی
 رو گرفتم.

ن وار اصلام میدادمی و این وسط درخیال از خ وشحالی زیاد حرکات شادمون رو ا سلوموش 
 پردازی ىای علیشگیمون چند تا عکس خفن ىم گرفتیم.

دخرتا از پشت دروازه دور میزدن تا میدیدن یکیشون خباطر زلدود نبودن زمنی بازی،
 شوت میکردن کو من عاشق ىدؼ گریؽلومن. ،نزدیک

خواست واسو سلما پاس بده کو خورد بو من... منم چون انتظارشو ترانو خری سرش 
نداشتم گیج شده بودم. نگام افتاد بو نیاوش و پیمان کو داشنت میومدن مست توپ تا از 

ه کنن، کو خری سرم خواستم ی حرکت خفن بزمن کو زدم حواس پرتی من سو استفاد
توپ و کو برداشتم دیدم  ینی.صورت حسنی و ترکوندم و رمسا د کور خوشگلشو آوردم پا

 نیشم رو باز کردم. پریا حق بو جانب نگام میکنو.

 دروازبان حرفو ای ىم ی جاىای اشتباه میکنو دیگو._ چیو خب 
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رو دور زدن کو در  زی، بچو ىا خیلی حرفو ای پسرا ساحل اشاره کرد بو ادامو ی با
شد ، این وسطا منم از حواس پرتی  بو نفع ما 0بر 2مال تعجب سلما گل زد و بازی ک

 و ی بنی دوتا سنگ و کمرت میکردم.پسرا سو استفاده میکردمو با پام فاصل

مامان برای ناىار صدامون میکنو و یکی یکی دست و صورسبون رو میشورمی و بعد از 
زدن الکل بو دست ىامون میشینیم پای سفره.جوجو کباب ىای خوش رنگ رو با لذت 

ی طعمش معرکو بود، از صبح نیاوش مرغ ىارو توی پیاز و ادویو گذاشتو می خورم.لعنت
بعد از ناىار پدرا ىوس آب تنی کردن بود تا خوش طعم بشو و احلق ىم معرکو شده بود.

 داشتم بو ترانو میگفتم:

 رت مریه تو آب، بابا حداقل ی شلوارکی چیزی بپوش...بدم میاد طرؼ فقط با مشانقد_

 بابای عماد و آرتاکرب بو علراه شده بود کو دیدم بابا پرویز و عمو ا ىنوز حرفم سبوم ن
زلض ورودشون بو آب و پرت کردن شلوار کردی پوشان بو مست دریا مریفنت و چون بو 

شلوار کمر علو فرو کردن تو آب کامل خیس شده بودن و از اون جایی کو  دیگو و سر  ىم
رلبور وارشون تو تنشون سنگنی شده بود شل،و خباطر خیس بودنشل بود ش  از د م علشومن 

 با ی دست شلوارشون رو بگرین کو ی وقت نیفتو پاینی. بودن

** 

بودن. پیمان یکی از آالچیق دو سو روزی بود کو مشال بودمی، دریا و ساحل تو ویال 
نیاوش گوشیش ىای بزرگ رو کرایو کرده بود و بو انتخاب علو سفارش چای و کیک داد.

 و گذاشت کنار. رو خاموش کرد
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ون بچو چیو؟ ببینید دست دست کردظلاین لیف حاملگی ساحل بو کجا رسید؟ االن تک+
 آخر کار دستمون میده ىا گفتو باشم. برای نگفنت این موضوع بو پرویز و اکرب

 تیام کالفو دستی بو موىاش کشید.

 + میگی چیکار کنم ىاااا؟ خواست خدا بوده...

 ت:نیاوش پرید وسط حرفش و گف

_ د  ن  د  دیگو نشد خواست خدا بوده درست ولی وقتی تو گوه خوری ظلیکردی این 
 بچو از کجا می خواست بیاد.

 + خا کو چی االن؟ 

 _ حرفی کو اون روز زدی رو بو ک رسی بنشون بگو بچو رو بندازه.

 + من اون موقع داغ بودم ی حرفی زدم توام رو ىوا گرفتی.... ببنی نیاوش من خیلی با
 خودم ک ل نجار رفتم ولی من آدم  بچو انداخنت نیستم.

 _ مگو تو می خوای بچو سقط کنی کو میگی آدمش نیستی؟

+ دىن  منو وا نکن نیاوش اعصاب ندارم درضمن من... من ساحل و بچمو زندگیم رو 
 دوست دارم.

سینی چای و کیک رو کو پیمان از خدمو گرفت  بود رو گذاشت وسط. سلما لیوان 
 ی داد دست حسنی و گفت:چا

 رو؟ _ تیام حالیتو چی میگی؟ مشا حتی بو ىم زلرمم نیستنی، میفهمی اینا
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 دائم. اومن + چرا زلرمیم بو ىم، صیقو اش کردم

چای پرید تو گلوی ترانو. این روزا خرب ىای عجیب و ش ک آوری بو گومشون می خورد. 
 ره.این جور کو بوش میاد تیام قصد داره بچو رو نگو دا

 نیاوش قهقو ای زد.

 _ مدال طالی اینو بیارین بدین هبش بلکو از س کو بیاد پاینی.

 نگاه جدی ای بو تیام انداخت و ادامو داد: .شتی گرفتتکیو اش رو از پ   

گند زدی بو _ االن افتخارت  کو صیغش کردی؟ اصال میفهمی چو گوىی خوردی. نفهم  
 ، حالیتو اصال؟ زندگی کوفتیت

 نیاوش ناباور تکیو داد بو پ شتی.رد.خیال تیکو ای از کیک توی ظرؼ رو خو تیام بی 

، انگار نو انگار، ک ک ش م ظلی گزه. _ نگا  بی شرؼ و چو بی خیال 

 لیوان چامی رو گذاشتم رو فرش. 

علنی بچو کیو و  رفتو مامان  _ گریم کو ساحل بچو رو نگو داره بعدش چی؟ یادت 
اومن جزو ی  باندی  کو سر  سرگردی بنداز تو ی   خودت ىست؟ ی نگاه بو چیکار

دست ش فریوز شاىی  کو اگر این خرب بو گوشش برسو درنگ ظلیکنو و ىر جفتشون رو 
 میکشو.

 سلما دنبالو ی حرفمو گرفت.

 _ حاال فهمیدی طرؼ حسابت کیو؟
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ىم  + ای بابا دست از سر  من بردارین، شده آمسون بو زمنی بیاد علو دست بو دست
 ب دن کو این بچو رو بندازم کور خوندن، ىر طور شده بچمو نگو میدارم.

 ترانو دست تیام رو گرفت و لبخندی زد.

 گیم بچو رو بنداز.ی+ ببنی تیام ما در و حلو ی اول ظل

 پرید وسط حرفش.نیاوش 

مهرانگیزت فلسفو میچنیم کو از  از؟ االن دو ساعتو دارمی برا عمو_ چی چیو ظلیگیم بند
 بچو بگذره. خری

 + ی دیقو ىیچی نگو تو عهو...مثل خر جفتک میندازی وسط حرؼ من.

 _ ی بال نسبت بگو بیشعور.

 ترانو برو بابای نثار نیاوش کرد.

اونقدری کو تو این بچو و خودش و زندگیت رو می خوای، ، ببنی تیام اگو ساحل ىم +
خیانت بو تو بو فریوز خبواد... مطمئن باش هبت میگو کو کیو و در عوض بو جای 

 خیانت میکنو و با ما علکاری.

 حسنی کو تا این حلظو ساکت بود گفت:

+ آقا جان چرا لقمو رو انقد می پیچوننی دور سرتون، ببنی تیام می خوای دخلور بشی یا 
 و سالم.وگرنو کل زلاسباسبون مرییزه بو ىم نشی این بچو باید از بنی بره 

 و پرید یقو ی حسنی و گرفت.تیام آخر از کوره در رفت 
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_ الزم نکرده تو بو من دستور بدی، اینجا نو اداره ىست نو من اون سرگرد بلو قربان  
 گوی تو اداره ام فهمیدی؟

 حسنی زد زیر دست تیام و صداشو برد باال.

+ بفهم تیام.... بفهم داری چیکار میکنی، موندن این بچو نو تنها کمکی ظلیکنو بلکو 
 علمون میشو، سعی کن درک کنی...سعی کن بفهمی. دست و پاگری

تیام داغون تر از ىر حلظو ای کو شاید تو زندگیم دیده باشم نشست سر جاشو تکیو داد 
 بو پشتی.

تو چی میفهمی ىاااا؟ من ظلی تومن بچو مو بکشم... باورت میشو امروز صدای ضربان _
 رار میشو تو ذىنم.صدا داره بارىا و بارىا تک قلبش و شنیدم، ىنوزم اون

 + میدومن تیام...درکت میکنم.

_ ظلیکنی...تو خودت ی پدری وقتی خرب پدر شدنت بو گوشت رسید چو حالی هبت 
 بچو ی من  میفهمی؟ میکنو ولی موضوع سر  دست داد، درستو من شرایطم باتو فرؽ 

 ساحل و برب بچو رو بنداز تیام.+ 

 یکشتیش؟اگو من این در خواست ازت میکردم تو م _

 آره ظلیزاشتم االن تو این حلظو ىا کو ثانیو بو ثانیش حساس  دنیا بیاد.+ 

 سلما حاملو ىست خودش امروز بو دخرتا گفت حاملو ىست.اوکی باش..... _

 حسنی ناباور نگاىی بو سلما انداخت.با حرفی کو تیام زد چشامون از حدقو زد بریون 
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 بگو بندازتش دیگو، شرایط االن تو چو فرقی با من میکنو ىااا؟ _

االن چو حالی شدی وقتی فهمیدی سلما بو دروغ حاملو ىست...حاال  ...ببنیببنی _
 میفهمی من چی میگم؟

 حسنی آسوده نفسی عمیق کشید.

 _ ظلیزاشتم دنیا بیاد....

 تیام عصبی پرید وسط حرفش.

یش. پس االمن از من طلواه بچمو بکشم.درستو من اولش + ظلیکشتیش بو وهلل کو ظلیکشت
 سلالف بودم ولی ظلیشو ظلی تومن بفهمنی اینو.

 حسنی نگاىشو از سلما گرفت و بو تیامی کو چشماش پر شده بود از اشک نگاه کرد.
 چهار دستو پا جلو رفت و بغلش کرد چند ضربو بو پشتش زد.

دنیا بیاد بشو ىم بازی رىای من.ىر  بو کو   هنگهش دار بو خانومت بگو _ خودم نوکرمت، 
 کی ىم بگو نو با من طرفو.

حبث خوابید.مثل علیشو زد رو بو اجبار علو ساکت شدن و موبایل عماد کو زنگ خورد 
 کو صدای خشایار پیچید. اسپیکر

 + ع می..

 _ درد، باز گفت ع می.
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پیدا کردن کو اگو خو حاال... ببنی درباره ی ساحل و دریا صدر بچو ىا ی چیزی  +
 .بگم ک فت میربه

 _ چی ىست حاال؟

 + شاید باورت نشو از اینکو این دوتا دخرتای فریوز شاىی ان.

 _ چییییی؟

 این کلمو ای بود کو از دىن علمون در اومد.

 نامردا میمردین بگنی منم بیام.چو زیادین. پسر + اوووو

حرؼ میزدمی مهم نبود طرفمون کیو  رىم با ىمعلهمو ای بنی علو بلند شد.علمون در ىم ب  
فقط حرؼ میزدمی و جالب اینجا بود کو میفهمیدم چی میگیم ولی خب اگو یکی از 

 بریون مارو میدید ظلیفهمید چی میگیم.

_ ی دیقو ببندید ببینم این چی میگو عههو محام زنونو راه انداخنت.خشایار ی بار دیگو 
 ببینم قضیو از چو قرار؟

نتها اسم و فامیلشون جعلیو درواقع ان م  ساحل صدر دخرتای فریوز شاىی + ببنی دریا و 
حاال مدارکش رو واست دریا صدر میشو سارا شاىی و ساحل صدر میشو ساره شاىی ،

 تا اینجا رو گرفتی؟ میفرستم

 _ آره ، قضیو جالب شد.

 برت لپ تاپی چیزی نیست سباس تصویری بگریم. و + جالب ترم میشو.دور
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 نو ولی تبلت سلما ىست بزنگ بو اون. _ لپ تاپ

 + اوکی مشارشو بفرست.

 عماد کو مشاره رو فرستاد خشایار از طریق واتساپ زنگ زد عماد سباس و برقرار کرد.

  + اوووو پسر چو زیادین، گلو ای سفر کردین.

.پریا با شتاب کلو ی آتنا رو زد کنار و ن رو برده بودمی جلوی دوربنی تبلتعلو سر ىامو 
 خریه شد بو خشایار. صدای عماد بلند شد.

 _ دخرتا فک کنم با من کار داره.

 کو گفت:  عماد مشغول دید زنی خشایار بودمیبی توجو بو 

 حلقش نبودین.وربنی چقد افتضاح میفتنی االن تو دوننی جلو اگو بد+

 تیز کلو ىامون رو بردمی عقب و نشستیم سر  جامون کو پسرا قهقو ای زدن.

 ببینم چی می خواستی بگی._ بنال 

+ ببنی طبق چیزی کو از این یارو رضا امحدی فهمیدمی و حرفای کو نیاوش و تیام درمورد 
ای جبنورد قرار با دخرتاش تو یکی از کافو ى ىرماه05این دوتا دخرت گفتو بودن فریوز 

و دخرت کو اینو امحدی اثبات کرد و از طرفی طبق گفتو ىای نیاوش و تیام این د،میزاره 
و این یعنی کو میشو فروردین ؛   ماه بعد   05 و هتران نیسنت.و قرار بعدیشونىر ماه ر  05

 ىای انتقالتون ىم داره اصلام میشو. اینکو ی مدتی رو باید برین جبنورد و کار
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_ اوکی هبرت شد چون ما قرار بود بعد مشال برمی جبنورد اینجور کو تو میگی مدتی رو 
 س.اوصلا موندگارمی پ

ساعتی طول میکشو تا وسایل ىامون  2حرفاشون کو سبوم میشو راه ویال رو پیش میگریمی.
رو مجع کنیم و کلید ویال رو ربویل صاحب خونو بدمی و بو مست جبنورد حرکت کنیم البتو 

 مقصد اصلی روستای ننجون گلپری بود!

** 

،خونو ی دایی زلمد  عماد ىم درست روبو روی و اومده بودمی روستای ىفتو ای بود ک
برفی باریده بود کو  دیشب یک روز پیش ىوا خوب بود ولی از 2تا خونو مادرجون بود. 

 مریفت داخل. پات تا زانو

نار کبزنن  کوچو رو با مردم علون کوچو برفای رو ماشنی ىا و   تا از صبح بیدار شدن پسرا
 .تا بتونن ماشنی ىارو بیارند بریون

بچو ىا کو تا حدودی برفای قسمت مارو زده بودن کنار اومدن و آماده شدن تا برمی 
تیوب نبود خباطر علنی ىر کدوم م شمای  تو روستارو کوىاش برؼ سواری.سمت خ رمن ق

سارا و ساره نیومدن خباطر زبالو ای از زندایی عماد گرفتیم و علراه بزرگ تر ىا راه افتادمی.
 ىم موندن تا اگو اتفاقی پیش اومد پسرا رو خرب کنن.علون پیمان و دنیا 

، کل  فک و د چون عالوه بر خودموننفر بو  41یا  31خبوام دقیق بگم تعدادمون باالی 
درست کل  جاده ی روستارو گرفتو بودمی و جالب فامیل پدری و مادری ىم اومده بودن.

پوش صندوؽ عقب تا کف بودن. از مشمای زبالو بگریاینجاست کو علو ىم رلهز اومده 
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و کم  کمش بود.خانواده ی ما طوری بود ک یکی از خالو ىام مسند کو دست امنی پسر  
 اىالی روستا داشت. ی نیمچو نسبتی با اکثر

کو زن  دایی کوچیکم میشد ظلونش مثال یکی از زن دایی ىام کو با خواىر زاده ی خودش  
از ىر سنی نوه داشت کو بزرگ  تا بچو 01خباطر وجود  جاری میشدن.ننجون گلپری

زیادش ما بو جای تقریبا سالش باید میشد و بو خاطر سن  45یا  41ترینشون حدود 
ىنوز دنیا و کوچک ترین نوه  کنیماینکو دخرت خالو صداش کنیم خالو ناىید صداش می

  نیومده بود در واقع زندایی کوچیکم تازه باردار شده بود و بچو ی سومش بود

بزارمی دمی باالی کوه، انقدر ىیجان زده بودمی کو فقط ددلون میخواست مشما رو رسیده بو 
این وسط حسنی گری داده بود بو سلما...آخر سر طاقت نیاورد  رو زمنی د  برو کو رفتیم.

  ش وو شال زمستونی کو سلما پوشیده بود و در آورد بعد از گذاشنت کاله پالتوش،شال
 و پیچوند دور سرش.ش گذاشت رو 

بو علون ضلو بستو بود  ؛قیافش درست مثل یک نوزادی شده بود کو از محام میاری بریون
 طوری کو فقط چشم ىای سلما قابل رویت بود.

مریفنت پاینی. راه   یکی خالو ىا و دایی ىا نشسنت رو مشما ىای کو دستشون بود یکی
شتش رو زمنی مثل فپوش و از امنی پسر خامل گرفتیم علنی کو نیاوش گذاکو علوار شد ک

 چی با دخرتا پریدمی روش کو صدای آخ آتنا کو طبق معمول زیرمون بود در اومد.

 نیاوش قهقو ای زد.

 + پاشنی... پاشنی مرتب بشیننی.
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جلو بنی پاىامون نشسنت و قسمت جلوی   ستیم آتنا و ترانومن و سلما و پریا عقب نش
حسنی و عماد بزور ىلمون دادن،  ل کردمی.غفنت، زلکم ىم دیگو رو بکف پوش رو گر 

 بلند شد. پریااز ىیجان جیغ زدمی کو صدای  علنی کو تو قسمت سرازیری قرار گرفتیم

 و پرده ی گوشم پاره شد.+ زىرمار ببندید اون فکاتون 

مار پیچی مریفتیم پاینی، بو قسمت ناعلوارش کو رسیدمی انگار جلوی پنکو ای کو روشن 
عتمون سر می چون درست صدای مشابو علون ازمون خارج میشد.بود داشتیم آآآآآآ میکرد

 کو چرخید فریاد زدم.  ىر حلظو بیشرت میشد کفپوش

 _ پری برو اونور االن چپ میکنیم.

 + کدوم ور برم؟

 پریا رو ىل دادم مست سلما.

 _ برو راست...نو نو بیا چپ...ىیع تکون طلور.

 .بود علو زلکم بغل کردمی رسیدم بو ی قسمتی کو رد شدن ازش کار حضرت فیل

 _ ىییییییییی واییییییی.

 الی یکی از چشم ىاشو باز کرد و داد زد: سلما

 + یا موسنب جعفر...ىی واییی بگری..بگری..بگریش االن مریمی تو گ ل.

. پاىامون و کشیدمی بو زمنی، کار بو ل داشتدرست داشتیم مریفتیم مست قسمتی کو گ  
پوش با بدخبتی کفو کشیدن ناخون ىامون روی زمنی شدمی.جای کشیده بود کو رلبور ب
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رو نگو داشتیم طوری بو خودمون زجر داده بودمی واسو برخورد نکردن بو اون قسمت کو 
ایتی مثل از دور مارو میدید فک میکرد بزور سوارمون کردن االن از رو نارض ىر کی

 خرچنگ چسبیدمی بو زمنی.

رؼ ساختو شده بود و رد شدن ما با کفپوش صندوؽ کو از بخباطر وجود ناعلواری ىای  
عقب از روشون در ناحیو باسن احساس سرمای شدید و پرس شدن ماىیچو ىام و 

رده بودمی از خنده علونطور دراز کشیده بودمی کو دیدم کلو ی عمو اقدس باال م  داشتم.
، خوشحال بلند شدمو رو بو  ترانو ، مهر تا عمو ی  2و  سی کردم.عمو بلبل  پریاسرم 

 انگیز و مرمی ىم اوصلا بودن.

، کفپوش و دادمی دست پسرا، بو زلض اینکو عماد  با ىم دیگو راه افتادمی بو مست باال
 کفپوش رو تو سرازیری گذاشت گلو ای پریدن روش علوصلور کو رو ىم بودن رفنت پاینی.

ا نشون دادم از بچو ىجلو صورتش بود اینو کو بو  تیامچشمم بو حسنی خورد کو باسن 
 .خنده ترکیدن و پخش زمنی شدن

حسام پسرش رو کو وسط راه پسرا وایستاده بود صدا کو نگران،مامان آتنا  با صدای 
ض اینکو بو حسام رسیدن با ی نیاوش بو زل.ون کشیده شد بو اون مستنگاعل ؛میزد

 بغلش کرد و کشید مست خودش و رفنت پاینی. دست

کرد زیر کفپوش کو حسنی و عماد و آرتا کو رو بودن پرت در آخر پای یکیشون گری  
. بودن کو ی وقت چیزیش نشو نیاوش و تیام حسام و زلکم بغل کرده جلو شدن.

 بلندشدن و سر و وعضشون رو تکوندن و اومدن باال کفپوش و دادن بو پسر خامل.
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ا دوتا صدای صوت عماد بلندشد. برگشتیم پشت سرمون رو نگاه کردمی بابای آتنا ب
 تیوپ کو انگار مالو الستیک ىای تراکتور بود اومد باال.

 .) علون دمت گرم خودمون (دایی زلمد! + ا ی ساغول 

.با اصرار بیش از حدمون از خر تزمنی گذاش از بابای آتنا گرفت و وتیوب تیام  
 ىنوز تیوب راه نشستیم.بزور ما دخرتا برمی.ری اول سشیطون اومدن پاینی و گذاشنت 

ون شنگاه عاقل اندر سفیهی هب بو ىوا رفنت. ن دخرتااز ىیجا رجیغ پکو  ودنیفتاده ب
 ن.کو الل شد  مانداخت

 + بابا ىنوز حرکت نکردمی کو، ی دیقو ببندید.

.چند ثانیو اول ساکت بودمی ولی با زیاد ندر علنی حنی نیاوش و تیام تیوب رو ى ل داد
درست دم گوش من جیغ ترانو از شدت ىیجان فریادمون بلند شد. شدن سرعت تیوب

 میزد با حرص داد زدم:

 _ ای درد...ای مرض بیشعور جا قطع  دم گوش من جیغ میزنی.

علون حلظو تیوب چرخید و پرت شدمی تو ىوا و فرود اومدمی. سبوم ىیکلمون پر از برؼ 
م.نشستم سرجام ترانو رو ىم  پخش زمنی بودمی و خیال بلند شدن نداشتیبود.علچنان 

 کشیدم نگام بو آتنا افتاد کو علچنان ساکت بود.سلما قلتی زد و بلند شد.

 + آتی تو چرا سایلنت بودی؟ از تیوب صدا دراومد ولی از تو نو.

 _ آخو ترسیدم جیغ بزمن بعد وقتی کو پرت شیم ىوا و بفتیم زبومن الی دندونام گری کنو!
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ردمی و ایستادمی پریا تیوب پخش زمنی شدمی. اندکی بعد علت کاینو کو گفت از دوباره 
تقریبا اواسط راه بودمی کو عده ای تیوب سوار رو برداشت، کی اینهمو راه و مریه باال.

 اومدن پاینی، قشنگ وسط راه بودمی.

 ؟_ بو نظرتون میخوره بو ما

 پریا نگاىی بو تیوب کرد.

 + نو فک نکنم.

ی رو تیوب با کو بلند شد هبت زده ایستادمی، یکی از پسراجیغ افراد حاضر در تیوب  
 فریاد زد. روستایحلجو ی غلیظ 

 چرا ظل  ر ن.شل  د پ  م شنی. ب ی ی ی و خااا برین کنارااا ا ال چ  +

 یکی دیگشون عربده زد.

 + د  برین د .

کو  آتنا رو   پریا و و، منترانومست ما.سلما و  نمیومد نو مثل اینکو جدی جدی داشنت
نعره تیوب با سرعت از کنارمون رد شد. گیج وایستاده بودمی وسط راه کشیدظلون اونور کو

ی یکیشون بلند شد کو بو انگیلیسی حرفی زد کو نفهمیدم چی گفت گمومن فوش داد. 
 با این فکر پریا صداشو انداخت پس کلشوگفت:

 وایستا.بی ناموس...ىر چی زر زر میکنی خودتی،ىوووو اگو جرئت داری +
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خندید از بازوش   سلمادن.توقع زیادی بود اینکو وسط راه وایسنت و جواب پریا رو ب  
 گرفت و کشید بو مست باال.

کشیدمی کنار و سد چی میگی واسو خودت. بدخبت داشت تشکر میکرد از اینکو   _
 راىشون نشدمی.

 نیششو باز کرد.

 + ناموساا... پس چرا من نفهمیدم.

 ش قاطی شده بود.حلج_ زبانش زیادی با 

نوبت پسرا بود. چون ىیکلشون ورزیده بود فقط حسنی و عماد و آرتا نشسنت تیام و 
نگاعلون بو پسرا بود، ومن پریدن رو تیوب و رفنت پاینی.نیاوش تیوب رو ىل داد و خودش

 دست ىام رو گذاشتم تو جیب پالتوم.

 ببنی چو سبیز مرین پاینی._ ناموساا نگاه کن تو رو خدا با اینکو نامیزون نشسنت 

علون حلظو تیوب چرخید و پسرا پرت ىواشدن. ترکیدمی از خنده صحنو ی جالبی بود. 
نیاوش عماد و حسنی اینبار با ىم برمی. بعد از خوردن چای تصمیم گرفتیم من و سلما و

بعدشم سلما، خواستم بشینم کو  نگو داشت، اول حسنی و عماد نشسنت تیوب رو
 عماد گفت:

 اینجوری می خوای بشینی برگرد قشنگ بیا تو بغلم. کو ظلریی  نیکی دستشویی +
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نشستم رو پاىاش، عماد یو دستشو از هپلوم رد کرد و دست حسنی رو گرفت... دست 
دیگشم گذاشت پشت حسنی.من و سلما قشنگ تو حصار دست ىاشون بودمی.برا 

حصار دست ىاشون رو زلکم زلکم کاری با سلما ىم دیگو رو بغل کردمی اون دوتا ىم 
 تر کردن.حسنی کمی جابو جا شد.

 + دخرتا پاىاتون رو مجع کننی کو بو زمنی طلوره.

نیاوش تیوب رو کو ىل داد حرکت کردمی. تیوب چرخید طوری کو بو پشت بو مست 
پاینی مریفتیم و این حرکت علناا باعث شده بود کو از برخورد تیوب بو زمنی برؼ مثل 

طوری کو اگو چشم ىاتو باز میکردی راست میومد تو د.ا بو گردش در بیاطوفان تو ىو 
 . چشم بستو جیغ زدم.چشمت

 _ غلط کردم این چرا از دفعو ی قبل بدتر مریه.

 صدای سلما ىم بلند شد.

 + راست میگو چرا بو پشت دارمی مریمی پاینی.

ىوا پرت بشو. درست بو علون قسمتی رسیده بودمی کو باعث میشد تیوب بچرخو و بو 
بو زلض اینکو رسیدمی بو علون قسمت باسن پسرا با شدت بو زمنی برخورد کرد و این 
 باعث شد پرت ىوا بشیم کال از تیوب جدا بشیم، طوری کو ما جلو تر از تیوب بودمی.

ردن کو با شتاب خوردمی زمنی و نالو ی حسنی و عماد حصار دست ىاشون رو زلکم ک
 ىر دوشون بلند شد.
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نفر دیگو  3اىم افتاد بو مردی کو بو جز اونبود.بنی راه نگما تیوب از حسنی گرفتو سل
وااا این چرا علچی نشستو خندم گرفتو بود انگار رو تیوب سجده  ؛ ىم روی تیوب بودن

 کرده بود طوری کو فقط باسنش قابل رویت بود.

تصویری رو بو ظلایش   ؛با اون شلوار کردی ىم کو پوشیده بود و خباطر حالتی کو داشت
 زدم بو بازوی عماد.یک سیب بود فقط شاخو اش کم بود. درست مثل گذاشتو بود کو

 _ جان من اونو نگاه چجوری نشستو.

آخر از کو ما امروز خندیدمی ، میرتسم   رده افتاد زدن زیر خنده. انقدرنگاىشون کو بو م  
 دماغمون در بیاد.

یکم دیگو زارن ی دور دیگو سوارشیم. تصمیم گرفتیم مطمئن بودمی اگو االن برمی باال ظلی
 برمی باال تر از وسط بشینیم برمی پاینی. فاصلمون با پسرا کو زیاد شد برگشتم مست سلما.

 _ سلما علینجا خوبو تیوب و بزار زمنی فقط نازلسوس سریع بشنی کو پسرا نفهمن.

دم رو ب ندیده با سلما پریىنوز تیوب بو زمنی نرسیده بود کو مثل این بدخبت ىای تیو 
ون ظلیدونستیم چجوری حرکت کنیم. ىنوز حرکت نکرده ىودلتیوب نامیزون نشستیم از 

 بودمی کو حس کردم دو نفر ىلمون دادنو خودشومن پریدن رومون، داشتم خفو میشدم.

بزور یارو رو ىلش دادم کو با قیافو پریوز عماد رو بو رو شدم.سرمو کو چرخوندم حسنی 
ی با صحنو رو بو روم چنان جیغآماده برای قهقو ای عظیم بودم کو بغل سلما دیدم.و 

خنگ تر از این یارو من ندیده بودم، راست وایستاده زدم کو حس کردم حنجرم پاره شد.
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بود وسط راه تا بو رفیقاش ثابت کنو ترسی نداره از اینکو ىرآن کلو پا بشو.حسنی فریادی 
 د دستشو گذاشت رو دىنم.زد کو طرؼ کشید کنار.عما

 + ببند اون فکتو کر شدم.

دستشو گاز گرفتم کو نگاه خشمگینی حوامل کرد ىنوز دىن وا نکرده بود کو پرت ىوا 
  .و فرود اومدمی اومن چو فرودی شدمی

 برگشتم کو از بنی مردم رد میشدمی علونطورتو راه برگشت از تیوب سواری بو خونو بودمی 
 تعجب بو اطراؼ نگاىی انداختم.نیست،ایستادم بامست سلما کو دیدم 

 کجا رفت این دخرت  علنی االن اینجا بود کو.  واا _

مشغول دید زنی بودم کو چشمم بو سلما خورد بنی مجاعت هپن زمنی شده بود خیال 
. مودبلندشدمن نداشت.خندی  با تاسف سری تکون دادم.کمکش کردم کو وایست 

 روز پوشیدی.بیشرت از صد دفعو لیز خوردی سلما._ این چو کفشی بود کو تو ام

ترانو برگشت و نگاىی بو سلما کو ىنوز چند قدم برنداشتو بود کو از دوباره پخش زمنی 
 شد انداخت.

 + باز افتاد؟

 _ میبینی کو.
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درست تا حلظو ای کو سوار ماشنی شدمی ىر چند دقیقو ی بار سلما هپن زمنی میشد. 
رفت کو مایو خنده و تنها بلند ظلیشد بلکو چنان ژستی ىم میگ جالبیش اینجا بود کو نو

 میشد. پسراقهقو ی 

** 

سخت مشغول بودن و تو این مدت و بقیو ی پسرا دوىفتو ی میشد کو عماد و حسنی 
جای اونا کالفو و خستو شده  هتران جبنورد رفت و آمد داشنت کو من انقدر بنی راه  

بو قول معروؼ طلود  جبنورد و علو اومده بودمیامشب سال ربویل بود  2ساعت بودم.
و ىر کدوم رفتیم خونو ىای خودمون.برعکس هتران،اینجا خوظلون ویالی بود  طلود شدمی

عمرم رو اینجا گذروندم  چون نصف بیشرت دوست دارم شاید و من عجیب این خونو رو
 تلخی رو با اطرافیامن ذبربو کردم. خاطره ىای شریین و و

 چشمام گرم شده بود کو انبوىی از لباس ىا با شتاب پرت شد رو صورمت.کم کم 

معلوم نیست ا کن من برم شکم باباتو پ ر کنم.پاشو این لباسارو ت+بازگرفتی خوابیدی کو،
این معده ست یا خندؽ کو این بابات ىرچی میخوره سری مونی ظلیگریه. هبش شام دادم 

 دادم.... وچای دادم میوه دادم فطری دو روز پیش 

با صدای موبایلم قلتی روی زبت زدم  کو خارج شد دیگو نفهمیدم چی گفت. از اتاؽ  
کو باعلون لباسا پرت پاینی شدم و کمرم داغون شد رو سرامیک ىای سرد اتاؽ.عصبی 

 زیرپوش  بابا رو زدم کنار و گوشی رو جواب دادم.

 _ بلو؟
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 + اوه چو عصبی.

 میک.با صدای عماد سریع نشستم رو سرا

یف نیاوردی خونو اصال ر و سال ربویل  و جنابعالی ىنوز تشساعت دیگ 2_ کجایی تو 
 نزدی تو. بار بیشرت زنگ 2و ندیدمت نامرد تو این دو ىفتو میدونی چند وقت

 بیا درو بازکن کو دیگو نا ندارم.غر نزن + 

 _ اومدم.

روم دیدم. عصبی و روبو تشویی برگشتم عقب کو قامت نیاوش صدای باز شدن در دسبا
 مشتی بو ساؽ پاش زدم.

کی بو تو گفتو از سرویس اینجا استفاده کنی مگو تو حیاط دستشویی ندارمی   بیشعور_
اون پنجره ىواکش نداره د  بو جز  کو تو ىر سری میای اینجا، بابا این بی صاحاب

 بفهم دیگو.

ک  در کرماصلی بو معنای خر() . + بیا برو ببینم ا ش 

 خالی داد و پام زلکم خورد بو زبت از درد نامل بلند شد.زدم کو جاحرصی لقدی 
 بیشعوری زیر لب گفتم و بلند شدم تا برم در و باز کنم.

سانتی راحتی  3ىرچی گشتم ل نگ دمپای رو پیدا نکردم آخر یک لنگ از کفش پاشنو 
ا و پژو مامان رو پوشیدم کو صدای ترمز ماشنی عماد اومد. با عجلو از بنی وانت باب

پارس مامان کو دست نیاوش بود رد شدم خباطر ل نگ بو لنگ بودن دمپای و کفش 
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باال و پاینی میشدم.در و کو باز کردم با قیافو خستو و  مبا ىر قدمی کو برمیداشتمامان 
 اخم ىای کورشده ی عماد روبو رو شدم. ک ت و کولو پشتیش رو ازش گرفتم.

 _ چو داغونی تو.

 دمل می خواد برم خبوامب.+ حسابی، فقط 

 _ شام کو طلوردی؟

 میشو تو ؼلچال یا باز کویر ؟ + نو ، چیزی پیدا

 تا تو ی دوش بگریی شام و آماده میکنم.نو _ 

 اخم ىاش گره میخوره؛ با حرص کفش ىاشو در میاره.پچ پچ وار غر میزنو.

شام ندارمی؛ خو + خستو کوفتو بکوب از هتران تا جبنورد اومدم اون وقت خانوم میگو 
 االن من چی خبورم؟

 _ عماد؟!

 + چیو؟

تقصری خودتو یکم زودتر زنگ میزدی میگفتی شام آماده کن.االمن چیزی نشده تا تو _ 
 ی دوش بگریی شام و آماده میکنم.انقدم غر نزن برو تو.

 زبت تک نفره ای کو تو اتاؽ بود تیشرتش رو با ی حرکت درآورد.موبایلش وانداخت رو 

 ، فلفل ددلو ای ىم یادت نره.تا زبم مرغ ىم بنداز روشچند  و کبابی با+گوج
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 .و_ باش

شکمش کو خالی میشد دیگو ظلیفهمید چی بو چیو. غر  رو میزد علون اوال ولی بعدش 
کو بابا جوراب ىاش   از اتاؽ زدم بریونمثل  بچو ی آدم میومد مینشست غذاشو میخورد.

 خورد تو صورمت. صاؼ رو پرت کرد

 رو ی آب بزن من فردا بپوشم. نیکی علینا +

برداشتمو انداختمش آشغالی. کو از ىفت جهت سوراخ شده بود رو با اکره جوراب ىای  
 صدای بابا بلند شد.

 + عهو چرا انداختی آشغالی.

 م بشورمش.اون جوراب مونده بود کو من خبوا _ پدر من چیزی از

 ؟من چی پام کنم  عید دیدنی+ فردا مریمی

 گوجو ىارو آب زدم.

 رو فردا بپوشی. _ نگو کو می خواستی علینا

 + چش بود مگو؟

 _ ىیچی فقط دو سو تا سوراخ جزئی بود.

 + سوراخ بود کو بود فوقش میدوختم.

 رو انداختم توش. ماىیتابو رو گذاشتم رو گاز و خوب کو روغن داغ شد گوجو ىا
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 رو بردار بپوش. ز علونا_ الزم نکرده نیاوش چند جفت جوراب گرفتو یکی ا

 + عجب گریی کردؽلا.

 _ کسی شام می خوره کو من زیاد درست کنم؟

ک منم می خورم.  + ا ش 

 .نفره 3کو دراز کشیده بود رو مبل   قندی پرت کرد مست نیاوش حبوبابا 

ک عمت  پدرسگ  !_ ا ش 

 نیاوش قهقو ای زد.

 تک اقدست کو فوش نده پدر من.+ بو 

 ی دیگو پرت کرد مست نیاوش کو مامان صداش بلند شد. بابا سو چهارتا حبو

 + پرویز جیگر منو تو درآوردی خری سرم خونو سبیز کردم.

 پای نیاوش و گرفت و از رو مبل انداختش پاینی.

ببنی آخر میزاری کو قسمت بشو با خر نگفتم دراز نکش رو این مبال، بار بو تو  نرهد+ص
 زنت بتمرگنی رو این مبال یا نو.

 مادر من چو اصراری  کو حتما تو عروسی من این مبال باشن. _

رو می رؼلتم رو   مامان لقدی بو نیاوش زد و اومد باال سر  من کو داشتم زبم مرغ ىا
 گوجو ىای کباب شده.
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 + مجع کن خودتو.

 _ سالم بو مجعی کو زلبت توش موج میزنو.

کمک مامان کردم. نیاوش زد با اومدن عماد شاشلون رو خوردمی ظرفا رو مجع کردم و  
کو برنامو عصر جدید پخش شد، چشمش بو سو چهار تا از رفیق ىاش خورد    3شبکو 

کو با لباس زللی کرماصلی ی ردیف پشت احسان علیخانی ایستاده بودن و منتظر ربویل 
 سال بودن.

 سال کو ربویل شد بابا با علون پیژامو و زیر پوشی کو بو تن داشت اومد داخل و با
 کو رسید بابا بو علمون عیدی داد.  د. نوبت بو عیدیعلمون روبوسی کر 

 یلی از سباس ىا روانو شد. بابا پرویز ودقیقو از ربویل سال نگذشتو بود کو س   5ىنوز 
مامان رحیمو گرم مشغول تربیک بو اقوام دور بودن کو صدای زنگ نیاوش بلند شد، 

 آیکون سبز رنگ را فشرد و بو حیاط رفت.آخر ر تردید داشت از اینکو جواب بده،انگا

عماد تا عید و تربیک بگم؛ صدای خواب آلود گوشیمو برداشتم و زنگ زدم بو مامان 
 مامان عماد توی گوشی پیچید.

 + جامن؟!

 _ سالم مامان ، خواب بودین؟!

 + خاک تو سرم ساعت چنده مگو؟ سال ربویل شد؟

 بگم._ آره خباطر علون زنگ زدم عید و تربیک 
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 + نگاه کن تو رو خدا گفتم نیم ساعت مونده ی چرت بزمن کالا خواب موندم.

 خندیدمو گفتم:

 _ اشکال نداره مامان حاال عیدتون مبارک ایشاهلل سال خوبی داشتو باشنی.

ایشاهلل بو حق علی زندگیتون جفت و جور بشو ی  +فدات بشم من عید توام مبارک.
م ببینم چشم انتظار و ىر  بلکم ما بچو ىای عماد و تو خونو بگریین برین سر زندگیتون؛

 از دنیا نرمی.

_ خدا نکنو، ایشاهلل سایتون علیشو رو سر من و عماد باشو.مامان جان از طرؼ من 
 خداحافظتون گوشی عماد.

گوشی رو دادم عماد پاشدم ظرفای شریینی و میوه رو گذاشتم ؼلچال و برقارو خاموش  
حافظی کرد و گوشی رو قطع کرد.شب خبریی گفتیم و رفتیم  عماد خدایکم بعد کردم.

 کو خبوابیم.

رو زبت ی نفره ی اتاقم بزور جا میشدمی ولی خب کیو کو بدش بیاد از این موقعیت، 
 درواقع باید امحق باشم کو از خری این آغوش بگذرم!

 + نیکی.

براش انقدر در خریه شدم بو چشم ىای مخارش، دبریم سرمو از رو سینش برداشتم و 
االن هبش حق میدادم اینجور چشماش مخار خواب ىفتو کو  رفت آمد بود تو این دو

 .زدمباشو، لبخندی بو چهره ی خوابالوش 
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 _ جامن.

 و گرفتو ش خریه شد تو چشمام زمزمو کرد: با صدای مب

بی قرار تر میشو واسو ىرچو زودتر اینجوری میگی جامن ظلیگی این دل  بی صاحامب + 
 تصاحب کردنت.

 خندیدم ، زلکم بغلم کرد و بوسو ای بو سرم زد.

 + المروت نکن، اینجوری با دمل بازی نکن.

زدنش، ظلیدومن چرا غری مستقیم حرؼ میزد شاید چون  دمل لرزید برای اینجور حرؼ
موقعیتش پیش نیومده کو ىردومون از حسی کو هبم دارمی بگیم، ابراز عالقمون زلبتمون 

جاش بود با اینکو کامالا از احساس ىم خرب داشتیم افکارمون علو چیزمون سر احسامسون 
 میکردمی. شنیدن اون دو کلمو رو از ىم دریغ ولی گفنت و لذت

 .تاسفش بلند میشوپر از صدای 

 + آخ دیدی چی شد؟!

 .امو درشت میکنم و زل میزمن هبشمچش

 _ چی شد؟!

 + عیدیتو یادم رفت بدم.

شم کو دستشو گذاشت رو قفسو سینم تا سرم رو بالشت قرار بگریه ذوؽ زده اومدم بلند
 مو زد روم. باتعجب چشام گرد میشو و میگم:و خودشم خی
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 _ چیکار میکنی؟

 + می خوام عیدیتو بدم دیگو!

 با لذت نگاىی بو صورمت انداخت و در آخر خریه شد تو چشمامو زمزمو کرد:

 + نکن... این بی صاحبو انقد درشت نکن.

 گیج نگاش کردم.

 _ چیو؟

 + این چشمارو.

سرش و گرفت عقب و نگاىم کرد.  ری رؼلت،م شد و چشمامو عمیق بوسید دمل ىخ
 ىنوز گیج و منگ بودم، گفت می خواد عیدی بده پس کو؟!

 _ عماد گفتی می خوای عیدی بدی پس کو؟

 تک تک اجزای صورسبو از نظر گذروند و با صدای مب و مردونش لب زد:

 م درد داره!+ یک

اومدم بپرسم این چو عیدی  کو درد داره، ولی خم شد مستم و دندوناش تو لب پایینیم 
فرو رفت...جیغ خفو ای از درد کشیدم کو با لب ىاش خفم کرد.بی اعلیت بو صورت 
مجع شده ام خودش و عقب کشید...نفسم و بریون فرستادم و مشت زلکمی بو سینو 

 .اش کوبوندم
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 _ وحشی!

 .م کو درد داره+ گفت

 _ درستو ولی چرا دردش باید نصیب من بشو؟!

سرش  تا بو خودم بیام اینبار سرشو فرو کرد تو گودی گردظلو بوسو ی طوالنی ای کاشت.
و برد عقب، برؽ پر از شیطنت نگاىش و تو علون نور کم اتاقم می تونستم تشخیص 

 !زیر رو کردن احساس   ،نیستبدم وقتی فهمیدم منظور از عیدی ، پول و طال 

 ** 

خوامب ظلیربه خریه میشم بو فک زاویو دارش.لعنتی خریه کننده بود.  صبح زود بلند میشم و
 تکونی میخوره و ساعد دستش رو میزاره روی پیشونیش و اخم میکنو.

 + زل زدی.

 _ خریه شدم.

 + وحشتناکو.

 _ رمانتیکو.

وقتی میبینو خیال  برداشنت نگاىم رو دستشو از روی پیشونیش برمیداره و نگام میکنو.
میشو و بالشت زیر سرش رو برمیداره و میزاره روی ندارم لب ىاش بو مست باال متمایل 

صورتش.خندم میگریه نیم خیز میشم بزور بالشت و میزمن کنار کو بغلم میکنو و خیمو 
 م:میزنو روم شروع بو بوسیدن لب ىام میکنو. علنی کو ازم فاصلو میگریه میگ
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 _ عماد من باید برم ی دوش بگریم.

 زل میزنو تو چشام و در کمال پروی با شیطنت میگو:

 + عاشق این کارم برمی.

 _ نو ، فقط خودم.

عماد کو از اتاؽ مریه بریون لباس ىام رو روی زبت  سری تکون میده و میکشو عقب؛
میزارم و حولو ام رو بر میدارم و مریم محوم. حرکت قطره ىای آب آرامشی رو هبم میده  

 کو حض میکنم و چشمام روی ىم میفتو.کارم کو سبوم میشو آب و قطع میکنم.

و جذبو ی  حولو رو دور خودم پیچیدم و از محوم در اومدم کو عماد با اون ىیکل
 خاصش کو ىیچ جوره با ىم جور در ظلیومد گفت:

 + پخخخخخ.

 ترسیده چسبیدم بو در محوم کو از پشت نگو در باز بود و زارتی افتادم داخل  محوم.

 _ آییییی عماد ظلرییییی!

نکنو فک  ) قهقو بلندی زد و اومد تا بلندم کنو کو پاش لیز خورد و باضرب افتاد کنارم.
م و بعدش....نو عزیزم اینجا از این خربا نیست، برو برو من علسن تو کردی افتاد رو 

عماد  ( بودم تفرػلم این بود کو پالستیک فریزر میکردم پامو رو فرش لیز می خوردم.
 نگاىی بو من کو تا مرز انفجار رفتو بودم کرد.

 + فقط کافیو خبندی دمار از رو...
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ده.قلتی زد و روم خم شد سرشو برد داخل  حرفش کامل سبوم نشده بود کو ترکیدم از خن
 بو گوشم خورد. گودی گردمن کو یهو در اتاؽ باز شد و صدای مامان

 + سردار خامن پاشو بیا ظر...

 جیغ میزنو و روشو میکنو اون طرؼ،میزنو روی دستشو میگو: با دیدن ما یهو

 + خاک عامل تو سرم...نیکی؟!

 جام.عماد خونسرد مریه کنار، میشینم سره 

 _ مامان ی اىنی اىونی!

 علونطور پشت بو ما دستشو مشت میکنو و میگریه جلوی دىنش.

 + واه واه خجالت بکش بچو...حیا ىم حیا ىای قدمی!

 میخندم و میگم:

 ىای قدمی. _ دخرت ىم دخرت

زىرماری زیر لب میگو و از اتاؽ خارج میشو.نفسی میکشم و حرصی بلند میشم. 
میزمن بو وره جلم میگریه از این علو خونسردیش با حرص لقدی چشمم کو بو عماد میخ

ساؽ  پاش.با تاسف سری تکون میده و تیشرتش رو با ی حرکت از تنش میکنو و دوش 
محوم رو باز میکنو، دستش کو بو مست شلوارش مریه ىینی میکشم و چشمام رو سریع 

 میبندم و فشار میدم.

 + باشیم در خدمتتون!
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 و ابروی میندازم باال و دست بو کمر میگم:علونطور چشم بست

 _ زیادیتون میشو.

 می خواد جوادبو بده کو صدای جیغ مامان بلند میشو.

 + نیکی ی لباس پوشیدن چقد طول میکشو. د بیا دیگو!

 صدامو میندازم رو سرم و از محوم میزمن بریون.

 _ اومدم مامان اومدم.

کمک مامان ظرفارو آماده میکنم برای پذیرایی.علو کو بلند میشن صبحونو مون رو می   
سبوم میشو خودمو میکشم  خورمی بعد از مجع کردنش مریمی کو حاضر بشیم. آرایشم کو

دقت بو صورمت نگاه میکنم تا اگو ایرادی ىست درست کنم.خب خداروشکر عقب و با
 اوکیو علو چی.

یشمی رنگمو با ی شال و شلوار مشکی ست میکنم و عیدی مانتوی شیک  هباری  
سانتی رللسی ست ىست رو بر میدارم تابپوشم.  5عماد رو کو ی کیف و کفش پاشنو 

رو میبنده بو  خوش رنگش ماد علونطور کو دکمو ىای سرآستنی پریىن جذب یشمیع
 مستم میاد و از سر تا پام رو اسکن میکنو و میگو:

 + کوتاه نیست؟

 نگاىی بو مانتوم کو تا ی وجب باالی زانوست میکنم و میگم:

 _ خوبو قدش کو.
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نو و مشکیش میک شیک خوش دوخت و شلوار سری تکون میده و دست توی جیب
 حلقو ی نامزدمی رو درمیاره.

 + تو محوم مونده بود!

 لقو رو ازش میگریم و میندازم دستم.ح

** 

و ی دایی بزرگم تعدادمون بیش از حد معمول روز اول عید بود علو مجع شده بودمی خون
دقیقو،ی خانواده با داماد وعروس و نوه و دخرت و پسرش بو مجعمون اضاؼ  5بود ىر 

نگذشتو بود کو با عماد  انواده ی دایی  دقیقو ىم از روبوسی با خ 2میشد. رو ىم رفتو 
 از دوباره ایستادمی. یکی از خالو ىام اومدن

باره بلند دقیقو ای نشستیم دو  5چرت میزدن. عماد و حسنی خستو ی راه بودن و دائم 
شدمی تا برمی خونو ی یکی از خالو و دایی ىای دیگم بو ترتیب تا شب علو ی خونو ىا 

 فتیم.رو دستو مجعی ر 

شب بود کو دید و بازدید اقوام شهر سبوم شد بدخبتی اینجا بود کو ىر خونو  2ساعت 
ود تو ریفتیم ما دخرتا باید بلند میشدمی پذیرایی میکردمی انقد کو تعدادمون زیاد بای کو م

حتی ی بار بو دایی بزرگم ظرؼ نرسید بو ناچار بعضی خونو ىا ظرؼ کم میومد.
 !جلوش خورشت خوری گل قرمز گذاشتیم

رو احد علون روز اول سبوم   من ظلیدومن چرا انقد اصرار داشنت کو حتما علو ی خونو ىا
کنن طوری کو چند خونو آخر فقط صرؼ زبلیو میشد تا میومدن بشینن صاحب خونو 
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الستون لو پ  با دادن عیدی غری مستقیم میگفت ج  از ترس اینکو شام بیفتو گردن خودش 
 رو مجع کنید و خونو ی یکی دیگو رو ىدؼ بگریید.

 عهده گرفنت. بو انتخاب دایی   ت شام و بومسئولی دایی پیغمرب و زندایی صغریدر آخر 
دایی پیغمرب با دایی بزرگم فیض اهلل شریکی  قرار شد از خری عیدی گرفنت بگذرمی تا  عماد

 طایفو رو کباب بدن. و کل تری

از دایی زلمد اصرار از دایی پیغمرب انکار آخر زندایی صغری با ی سبد پر گوجو وارد 
ىیچی دیگو برنامو هبم خورد از کباب رسیدمی بو  ست.دىن علو رو ب پذیرایی شد رمساا 

 املت و عجیب چسبید.

** 

ی ىفتو از روز اول عید گذشتو؛ با سلما و ترانو و آتنا تصمیم گرفتو بودمی بدون پسرا 
البتو اگو ما می خواستیم کو علراعلون بیان ىم ظلی تونسنت انقد کو  رلردی برمی کافو،

پیاده از  سرشون شلوغ بود.کی میشو این پرونده سبوم بشو علو ی نفس راحت بکشیم.
فقط ما چهار نفر  ول صبحی پشو پر ظلیزد تو پاساژخونو راه افتاده بودمی بو مست بازار ا

 ز اول مریفتیم دوم.بودمی کو از طبقو ی دوم مریفتیم اول ا

 داشنت دنبادلون میکردن. کفری واؽلیستم و میگم: انقد تند تند راه مریفتیم انگار

 بابا یکم آروم برید دیگو؛ خری سرمون اومدمی پاساژ گردی ی دوتا مغازه و لباس ببینیم!_

 آتنا دست بو کمر میشو و میگو:
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+ کسی آروم مریه و مغازه ىارو دید میزنو کو پول داشتو باشو ی چی خبره نو ما کو یکی 
اومدمی بازار اومن نگو داشتیم برمی کافو ی چی کوفت  تومن  011از یکی االؼ تر با 

 کنیم.

 _ خدابزرگو حاال بیاین برمی این مغازه لباساشو ی نگاه بندازمی چاره اش ی زنگو دیگو.

 ارد مغازه میشو زیر لب میگو:سلما میخنده و 

 + یکی شوىر تو پول میده یکی ام شوىر من!

 _ با دوتا ناز و عشوه خر میشن میدن.

 + خداکنو.

ىرکدوم دو سو دست لباس تو خونو ای انتخاب میکنیم و مریمی مست اتاؽ پرو.خندمون  
ىای ىم گرفتو بود شدید؛ خدا سر شاىده یکیمومن قصد خرید نداشت! لعنتی چو لباس 

داشت انقد خوش رنگ و شیک بودن کو حد نداشت؛ ببنی توروخدا االن کو فقط 
چو لباس ىای پیدا میشو حاال تو پول داشتو  و قصد خرید ندارمی تومن دستمونو 011

باشی و قصد خرید ىم داشتو باشی یعنی پاساژ و زیر و رو کنی ی تیشرت بادبیلت ىم 
 پیدا ظلیشو!

با چهره ی ناراضی لباس ىارو ربویل فروشنده میدمی؛ طفلک از کارمون کو سبوم میشو 
 هبت زیاد چشاش کم مونده بود از کاسو دربیاد و بیفتو جلوی پاش.
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علنی کو از مغازه دور میشیم صدای خندمون بلند میشو؛ ترانو دست روی دلش میزاره و 
 با خنده میگو:

 .صبحی سر بو سر مردم میزارین هسر لعنتیا مگو مرض دارید ...وای خدا مردم از خنده +

 متعجب خم میشو مست زمنی و پولی رو کو روی زمنی افتاده رو بر میداره. 

 + این مالو کیو؟

 سلما قدمی بو مستش برمیداره و میگو:

 _ مالو منو از جیبم افتاد!

+ پول جلوی پای من افتاده تو دو قدم از من عقب تر بودی اونوقت چجوری االن مالو 
 ؟!تو میشو

 تومنی رو از ترانو میگریم. 01سلما و آتنا رو میزمن کنارو اسکناس 

 _ بدش بو من؛ من کو گفتم خدا بزرگو خودش ی جوری مریسونو بفرما ربویل بگریین!

 آتنا سرشو بلند میکنو مست سقف و میگو:

+ خدایا کرمتو شکر میدونستم انقد زود دعا ىای مارو مستجاب میکنی بیشرت ازت می 
 تومن کجای مارو میگریه؟! 01تم؛ خب دورت بگردم خواس

 میکشمش مست خروجی پاساژ. بازوش رو میگریممیخندمو 
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؛ یعنی ما االن چهارنفرمی سهم تومنم اضاؼ داده 2_ کاچو خبوای مثبت فکر کنی خدا 
 گرفتی؟!  ،تومن 2ىر کدوشلون میشو 

بو جز دوتا خانواده کسی یکم جلوتر ی کافو پیدا میکنیم و مریمی داخل؛طبقو ی علکف 
دوتا  ننشستو بود؛ با دوتا حساب سر انگشتی در حد پودلون دوتا آیسپک شکالتی و

 شریموز بستنی سلصوص سفارش دادمی.

 تومن. 98+ قابلتون رو نداره میشو 

 زیر لب غر میزمن: و هبش میدم. کارت پولچشم غره ای هبش مریم و  

 تا آدبیوه کو دیگو این حرفارو نداره! 4_ مورده شورت  بربن با این قیمتات؛ 

اوصلا مریمی طبقو ی  پول و کو میکشو کارت و ازش میگریم بو پیشنهاد یکی از کارکنان
 . دخرتا مرین مست پلو ىا کو با پروی سبام صدام و صاؼ میکنم و میگیم:دوم

 _ خانوما آسانسور!

سو باری فشار میدمی تا برسو دخرتا خندشون میگریه و راه رفتو رو برمیگردن. دکمو رو دو 
بو زلض اینکو در باز میشو خانوم وار مریمی داخلو علنی کو در بستو میشو گوشیا  پاینی.

 رو میارمی باال و تند تند عکس میگریمی.

 + خوبو خوبو رسیدمی.
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در کمال  با تذکر ترانو دستی بو شال ىامون میکشیم و منتظر میمونیم تا در باز بشو؛
آتنا با تعجب مریه بریون و نگاىی بو اطراؼ خالی از آدم روبو رو میشیم؛تعجب باسالن 

 میندازه.

 + پس کو؟!

 _ کی؟

 + علون پسرای کو وقتی وارد میشی هبت خریه میشن و سر تا پاتو اسکن میکنن!

و رفتم مست میزی کو درست روبو روی در شیشو ای بزرگ قرار  ش کناربا کیفم زدم
 داشت.

می اومدمی کافو، آخو کدوم آدم  عاقلی خواب و ول میکنو اومن پیاده _ کلو ی صبح پاشد
 تومن میاد اینجا؟ 011با 

 تومن. 001+ اشتباه نکن 

 ؛ ماسک ىامون رو برمیدارمی.سری بو معنای تایید بو حرؼ سلما تکون میدم و میشینیم

 _ حاال علون.

 45یا  41می خورد  دوتا خامن یکیش تقریباا علسن و ساالی خودمون بود یکیشم هبش
داشتو باشو بریون نشستو بودن و چای می خوردن. سلما زل میزنو بو اون دوتا خانوم و 

 میگو:
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+ خدایی ظلمو کلو ی صبح پاشی بیای اینجا بعد چای خبوری؟ خب جان  مرگ ىا 
 بشیننی خونو علونو کوفت کننی دیگو!

 ترانو قهقو ای میزنو.

مثالا ببنی بو اون خانوم  میخوره بت کنن، صح شاید اومدن برای خواستگاری خو +
 اون دخرته ىم هبش میخوره عروس باشو.مادرشوىر باشو 

_ چو ربطی داره خونو رو ازشون گرفنت کو اومدن اینجا، واال دیده بودمی پسر و دخرت 
بیان اینجور جاىا تا هبرت علو بشناسن ولی حضرت عباسی ندیده بودمی مادرشوىر با 

 افو.عروس بیان ک

سالو   22،  20یکم کو میگذره ی پسر سلما بو معنای تایید حرفام سری تکون میده. 
 بعد از اینکو مطمئن میشو چیزی الزم ندارمی مریه.موىاشم فر بود سفارش ىارو میاره.کو 

آىنگای کو میزاشنت اصالا بادبیل ما نبود،آخر کفری میشم و سرمو میگریم مست دوربنی و 
سعی میکنم بو طرفی کو ظلیدومن منو میبینو یا نو بفهمومن کو عوض کنو با اؽلا و اشاره 

 آىنگو.

حی آىنگ مالمی میزاره ، آخو نفهم کی اول صب_ حاجی این بی صاحاب و عوض کن
د رستمی ای آىنگ گوپس گوپسی چیزی، کسخل ی آىنگی گذاشتو کو بابا ی داوو 

 راضی ام بی خیال  علچی بشم و بگریم خبوامب!
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دخرتا هبت زده نگام میکردن، یهو ترکیدن از خنده. علون حلظو دره آسانسور باز میشو و 
میان داخل.بچو ىا بزور خندشون رو قورت میدن. ىر دوتاشون  سر و دخرت شیکپی 

 مرین بریون و روی میز و صندلی ىای اوصلا میشنی.

تا کمر خم شده بود و بزور از زیر میز اون دوتا پسر  ترانو از وقتی کو اومده بودندرست 
 و دخرت نگاه میکرد.زدم رو کمرش.

 _ چیکار میکنی اون پاینی؟!

 + از باال دید ندارم هبشون؛ این پاینی قشنگ تو دید راس منن.

 خندم میگریه ، از مانتوش میگریم و میکشمش باال.

 خبورن توام مثل مرغ زل زدی بو اونا._ بیا باال ببینم. طفلکی ىا دو دیقو اومدن ىوا 

 + این توش مو !

بر میگردونیمو با تعجب بو قاشق پالستیکی دستش نگاه میکنیم.  با صدای سلما سر
یستیم شادلو درست میکنمو هبش میگم تا بلندشو باىم برمی پاینی. تو آسانسور کو واؽل

 و میگم:با دستم ادای جر دادنو در میارم قبل از اینکو در بستو بشو

 _ جرشون میدمی!

ترانو و آتنا غش میکنن از خنده خودمومن خندمون گرفتو بود.روبو روی پسره کو واؽلیستیم 
چون مشرتی داشت منتظر موندمی تا کارش سبوم بشو؛ پسره سری تکون میده بو معنای 

 اینکو کارتون چیو؟ 
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ل جدی بودن تنها چون مشرتی داشت ظلیشد بگم این توش مو داره خباطر علنی در کما
دستمو میارم باال بو معنای اینکو کارشو بکنو مشرتی کو رفت میگم.طفلک تعجب کرده 

 بود!

 + در خدمتم مشکلی پیش اومده؟

 تنها ی کلمو میگم. علونطور کو قاشق و گرفتم دستم ظرؼ و میزارم جلوشو

 _ مو!

 + جان؟!!

میفتو توی ظرؼ.سعی میکنم علنی کو میاد قاشق و بگریه، دستمو برمیدارم کو قاشق 
 خندم نگریه.

 _ این توش مو !

 با تعجب نگام میکنو میگو:

 + مطمئننی؟!

 اخم میکنم.

، ما سری اول پیدا کردمی ولی گذشت کردؽلو چیزی نگفتم، ولی  _ بلو، تازه این ی دونش 
 اینبار نو!

دوبار  طفلک مونده بود االن چی بگو؛ چقد تو بیشعوری نیکی! چاخان کرده بودم کو
 مو توش پیدا کرده بودمی؛ پسره باور ظلیکنو از اینکو دوبار مو پیدا کردمی.
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 + دیگریو کجاست؟

 _ مو؟!

 + بلو.

 _ باالست میخواید برم بیارم؟!

 .+ نو الزم نیست، فقط آب معدنی بدم یا..

 ظلیزارم حرفشو تکمیل کنو میپرم وسط حرفش.

 بیارن. _ طلری ی دونو دیگو از علینا بی زمحت بدین

 چیزی ىم ازش ظلونده ىا!آخو + 

راست میگفت در حد چهار پنج چشم غره ای هبش مریم کو حساب کار دستش میاد؛ 
 تا قاشق مونده بود.

 _ مونده یا ظلونده مشا کارتو بکن درضمن بو اون مو فر فریی ىم ندین بیاره!

سره نگاه میکرد رو  دست سلما رو کو از اول ی گوشو وایستاده بود بو جدال بنی  منو پ
 عماد بفهمو علچنی غلطی کردم رمساا کلمو میکنده!گرفتمو کشیدمش مست آسانسور.

برای اینکو طرؼ نفهمو چاخان کردمی تو آسانسور کو بودمی اندازه ی دو بند انگشت از 
موىای فرمو میکندم؛ وقتی رسیدمی پیش ترانو و آتنا ی قاشق کوچلو از بستنی آب شده 

دارم و مرییزم رو میز و مو رو ىم میندازم روش تا اگو اومد باال و گفت اون ی آتنا برمی
 یکی کو نشونش بدم.بچو ىا مرده بودن از خنده با این کارم!
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*** 

کالفو دستمو گذاشتم رو زنگ و یک سره  فروردین بود روز قراره فریوز با دخرتاش!   05
 کردم کو در با شتاب باز شد.

 رو زنگ بردار تازه رىا رو خوابوندم االن بیدار میشو. + اون دست بی صاحبتو از

مانتوی شیک هباری کو بو تن داشتم رو زدم جالباسی  کیفمو گذاشتم رو جاکفشی و
البد سلما نیست کو  خونسرد نگاىی بو دخرت روبو روم کردم با تاخری ابروی دادم باال.

لی روسری ای چیزی سرش ی پرستار آوردن تا رىا رونگو داره. ولی چرا بنی پسرا شا
 نیست؟!

 ی؟ی_ تو دیگو ک

 با قر و فر موىاشو داد پشت گوششو صداشو نازک کرد.

 + زن  عماد.

پلکم پرید عصبی بودم عصبی تر شدم این دیگو از کدوم جهنم دره ای پیداش شده کو 
 بابای عماد چو غلطی میکرد. مامانا داره زن  عماد؟ اصال خونو ی ادع

من نده.بنال ببینم از کدوم جهنمی پیدات شده کو ادعا میکنی زن  _ زر مفت ربویل 
 نامزد منی؟

 + حرؼ دىنتو بفهم دخرتی پتیاره.



 
213 

 

اینوکو گفت از کوره در رفتمو با شتاب از سر  راىم زدمش کنار و صدامو انداختم رو 
 سرم.

کو حال و حوصلو ی شوخی ندارم بیا تکلیف منو روشن کن ببینم با این گندی  _ عماد 
 باال آوردی چو خاکی باید تو سرم بریزم.

 دخرته بازوم و گرفت کشید مست اتاؽ سلما.

 .این صد بار + صداتو بیار پاینی نیکی رىا رو بزور خوابوندم

تردید برگشتم مست دخرته و نگاىی بو سر و با این اسم منو از کجا میدونو ؟ نکنو...؟! 
 شکلش انداختم.

 _ سلما؟

 نیششو باز کرد.

 جومن؟+ 

 شاکی مشتی بو بازوش زدم کو صدای آخش بلند شد.

 _ مرض داری رو اعصاب من راه مریی بیشعور؟ 

 صدای خندش بلند شد.

+ فقط باید قیافت و تو آینو میدیدی بعد هبم حق میدادی از اینکو چقدر سرکیف شدم 
 سر بو سرت بزارم.
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 در اتاؽ و باز کرد.

 اصال ج ن مشو داره ؟! ن بگریه روت ىوو بیاره.+ آخو دیوونو بو عماد می خوره بره ز 

 وارد اتاؽ شدم عماد و حسنی و ترانو زیر دست گرؽلوری کو از اداره فرستاده بودن دیدم.
فروردین بود بو پیشنهاد حسنی و آرتا قرار بر این شد کو فقط من و سلما و  05امروز 

ایستاد و کمی خم شد مست آینو  کار  عماد سبوم شد  ترانو علراىشون برمی بو کافو موىیتو.
 دستی بو موىای خوش حالتش کشید.

 سلما نگفتمت سر بو سرش نزار اعصاب نداره. _

 سلما با شیطنت خندید.

 نشناختی؟اذیت کردنش.خدایش من انقد تغیری کردم کو تو کو ظلیدونی چو حالی میده تو +

 نشستم رو صندلی کو گرؽلور مشغول شد.

 شدی._ آره زشت بودی زشت تر 

 خواىر شوىر بو این خوشگلی پیدا ظلیکنی تو. +بروبابا بیشعور

 پوزخندی زدمو منظور دار بو عماد نگاه کردم.

 درکل قیافو ی اصلیت خوشگل تره. _ کو شوىر کو خبواد خواىر شوىری ىم باشو.

 عماد خشمگنی نگاىم کرد و غرید:

 + االن وقتش نیست نیکی.
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 م سرجام.گرؽلور و زدم کنار و عصبی نشست

 _ میشو دقیقا بگی کی وقتشو ىووم؟

بریون عماد در و پشت سرشون   سلما کو متوجو هبم رؼلتگیم شد بقیو رو از اتاؽ برد
  کرد.ملکش رو حوانا مست من و نگاه وحشتخم شد اومد جلو  وکوبید 

سال صرب کردی ی چند ماه دیگو ام دندون رو جیگر بزار تا من این پرونده  5+ تو کو 
 بکن. غلطی دلت خواستی سگ مصبو ببندم بره پی  کارش بعد ىر 

 و مریم. _ سر  من داد نزن عماد خبوای صداتو برا من بربی باال میزمن زیر علو چیز

 !+ هتدید میکنی منو؟

آدم  و اش بیفتو منم بلدم صدامو بربم باال تا علو ی عامل_ هتدید ظلیکنم دارم میگم پ
 سالو صیغو ی توام ولی ىنوز نرفتم سر  خونو زندگیم.  5بفهمن کو من 

 ایستاد و دست بو کمر چشم ىاشو تنگ کرد و گفت:

 سال ىنوز نرفتی سر  زندگیت. 5باز کدوم امحقی اومده سر  تو رو پر کرده کو چرا بعد +

 (. _ سارا ) دریا

بازوم رو  و  درمونده و بغض آلود نگاىش کردم کو با دو گام بلند فاصلو رو از بنی برد
  لب ىاش کرد. ى لم داد مست دیوار و کمرم ولب ىام رو اسریگرفت کشید کو ایستادم 

کشید   قلبم دیوانو وار بو تپش افتاده بود ثانیو ای تو چنگش گرفت عمیق تر بوسید.
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دم شدم و یقو ی تیشرتش رو چنگ زدمو لب ىاش رو کو اینبار من پیش قعقب  
 بوسیدم. 

 نفس کم آوردم بو اجبار کشیدم عقب.اللو ی گوشم رو بوسید و لب زد:

+ دورت بگردم من چرا اعصابت رو برا حرفای صد من ی غاز مردم خورد میکنی. من  
روانی ن من  کو میدومن پاش بیفتو تو چند سال دیگو ىم صرب میکنی پس صبور باش ای

 رو چند ماه دیگو ربمل کن بو خدا نامردم اگو برات عروسی بگریم کو در شئنت نباشو.
 جرئت نکنو برینو بو اعصابت.ن نفهم و ىم خودم سرویس میکنم تازبو  ودىن اون دخرتی

 خوبو بچو ىا رو گفت بیان اشک ىامو پاک کردم عماد بعد از اینکو مطمئن شد حامل
سلما رفت در و باز کنو ، صدای ىیجان انگیز آرتا پیچید  صدای در کو بلند شدداخل.

 تو خونو.

 گرم بعد عمری ی حال درست حسابی کردم.حاجی دمت  +

 نگاىی بو ترانو کو کارش سبوم شده بود مریفت تا لباس بپوشو کرد.

 +چو جیگر شدی تو عشقم.

و ر نباشو تن صداشو  بو بریون از اتاؽ کرد تا ببینو ترانو این دور و نگاىی مل داد رو زبت
 گفت: با آب و تاب آورد پاینی و
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+ حضرت عباسی ی ک حالی داد هبم ی ک حالی داد کو ىر از گاىی خربت میکنم بیای  
خ شی نبودی ببینی دخرتا چجوری خریه خریه  برم پی  دخرتبازیم کنی من بزمن بریون گرؽل

 دمت گرم م شتی جربان میکنم برات.وکیلی خدانگام میکردن 

 جواب داد: کو از خنده ریسو رفتو بود  حق بو جانب بو جای گرؽلورخشایار 

 خمو از آب در اومدی؟_ چاکرمی، حاال مشاره ی چیزی ىم دادی یا پ  

تا تونستم  ن بی گدار بو آب بزمن نو داش از ترس ترانو مشاره ندادم ولی+ تو فک کن م
 آخر ىفتو. میىا دار  خالصو برنامومشاره مجع کردم آخر ىفتو خراب شیم سرت 

 مشکوک نگاىی بو عماد و حسنی کردم کو چشم و ابرو میومدن تا ادامو نده.

 مگو؟ _ آخر ىفتو ىا چو خرب  

آرتا نیششو بست و دست و پا چلفتو نگاىی بو من انداخت عماد ف حشی زیر لب داد 
 بریون.و از اتاؽ زد بریون حسنی بدون توجو بو چشم غره ی سلما پشت بند عماد زد 

 + ی دورعلی پسرونو.

کو سبوم شد مانتو   ونکارم پشت چشمی براش نازک کردم کو اومن از اتاؽ زد بریون.
کو دوربنی و دست مشکی، ی   هىای مارک دار  خشایار ساعتشلوارشیکی بو تن زدمی، 

 تیپ خفن پسرا خود  خود  جذابیت بود. شنود توش کار گذاشتو بودن رو هبمون داد.

 

 " ترانو"
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رو داشت کو یکیش بو کافو چپ و راست دوتا راىمست مان کو میشدی وارد ساخت
 مریسید یکیشم بو رستوران رلللی کو بیشرت بو درد مراسم و مهمونی ىای رمسی میخورد.

ورودی ىر دو راىرو دوتا مرد ىیکلی و جیگر ایستاده بودن کو عماد بدون مکث رفت 
 نیاوش جور کرده بود رو ربویل یارو داد. مست ورودی رستوران و کارت دعوت ىای کو

کو از بدون جلب توجو از اینکو قرار بود کافو برمی نو رستوران پشت بند عماد وارد شدمی  
شانس گندم با برخورد گارسونی کو با عجلو بو مست ورودی میومد ىر دو پخش زمنی 

 شدمی.

 گرفتم شدم دستشو ندسریع از رو پسره بل شدم، اطرافیامن ازه متوجو خنده ی بلندت
میگفت نازلرمی بو من  ظلیزاشت. و میکشید جیغ نازک بلندشو ولی اون تا کشیدم

دست نزن د  آخو امحق میخوام کمکت کنم خب.آرتا خنده ش رو قورت داد و دست 
 اون بدخبت و گرفت و بلندش کرد.

 م یکم سر بو ىواست ترانو معذرت خبواه.معذرت می خوام خاظل+

 زدم تو چشمای آرتا. با پرویی زل

 _ بابتو؟

کو کمرشو  در حالیو گارسون  کو انگار از من طلب داشتو باشو چپ چپ نگاىم کرد 
 ماساژ میداد رفت.

 " نیکی"
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با افتضاح خنده داری کو ترانو ببار آورده بود ریلکس بدون زره ای خجالت نشستیم 
نگاىی بو زن ىای صدای موزیک کر کننده بود. سر یکی ازمیزىای کو تو رستوران بود.

سانتال مانتالی کو پشت میز کامال مودب نشسنت و پا روی پا انداخنت کردم کو نگاىم 
 بو نیاوش و تیام خورد. وااا مگو قرار نبود فقط ما اینجا باشیم.

 این دوتا کلو خر اینجا چیکار میکنن.عماد  _

اره علکاری میکنو چون اومدن این دوتا جزو وا داده و دساره )ساحل( + مثل اینکو 
 برنامو نبود. حاال اینکو چرا با قیافو ی خودشون اومدن رو ظلیدومن.

بود نو؟ چون قرار تو کافو بود نو اینجا اومن تو ی مهمونی  ه_ اومدنی فریوز ضد زد
 رمسی.

 عماد در جواب آرتا گفت:

 و زلل قرار تو رستوران  و...ک داد د م ورودی خرب منم ظلیدونستم خشایار +آره،

با ژست خاصی کو گرفت نگاه بقیو رو بو خودش جذب کرد.  مکثی کرد و تکیو داد
 لبخند جذابی زد و کمی سرشو کج کرد.

 + فربد و فرىامم ىسنت.

 حسنی از شنیدن اسم فربد قرمز شد سلما با نگاىش سعی در آروم کردنش داشت.

با حسرت بو ساره نگاه میکرد؛کی فکرش و میکرد دمل برای تیام میسوخت وقتی اینجور 
تک پسر اکرب کامرانی دل بو ی دخرت خالفکار بده؟! البتو حبث ساره از خواىرش و 
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نوادش جداست؛ دلش پاک بود بو گفتو ی خودش اگو زور بازوی فریوز نبود بو ىیچ خا
 وجو ی قدمم تو این راىی کو پیش روش بود ظلیزاشت.

دراومد  ساره از تیام حاملو ىست آمپر چسبوند و ىرچی از دىنش عمواکرب وقتی فهمید
تشوی  س.آخر با خالو شکوفو نشسنت تا شبار  تیام کرد و سیلی خوابوند دم گوشش

نرفت کو نرفت ىرچی خالو شکوفو   بار بندازه ولی زیرام و بلکم بچو رو مغزی بدن تی
و طفلک چو گناىی  جرا نشعقدش کن ولی بچو رو بنداز بزار اون پاسوز این ماگفت 

 نکرده این بچو رو قاطی ماجرا کردین ولی تیام مرغش ی پا داشت.کرده کو مشا عقد

آخر عمو اکرب از کوره در رفت و یقو ی تیام گرفت و تو صورتش غرید کو بابا جان اون 
خالصو تائرتی راه  و نػ ن ش ی خالفکار. سرگرد  کرده کو بابای کره خرش بچو چو گناىی  

 انداختو بودن بیا ببنی. تا چند روز شده بودن اسباب سوژه ی بچو ىا.

نیم ساعتی بود کو نشستو بودمی و این سومنی باری بود کو گارسون پوست میوه ىای کو 
 من و ترانو و سلما خورده بودمی رو خالی میکرد و ظرؼ میوه رو پ ر.

تقد بودن حیثتشون رو بو باد طلورین چون معتشر میزدن کو انقد حسنی و آرتا علش 
ولی کو گوش شنوا. با سلما ی سیب برداشتیم و خواستیم کالس بزارمی مثل آدم  میدمی

 قاچ کنیم با چنگال خبورمی کو ىنوز چنگالو فرو نکردم سیب پرت رو میز شد.

انو با لبخند دندون ظلایی ربویل قیافو ی حق بو جانب عماد دادمو سیب و برداشتم. تر 
 آرصلش کوبید تو هپلوم و با دىن پر گفت:

 + نیکی اوصلارو.
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بو جای کو اشاره کرده بود نگاه کردم. چشمام قفل شد تو دو جفت چشم رنگ 
شبشون. علونطور کو مشغول خوردن سیب بودم لبخند ملیحی زدم کو اگر ظلیزدم سنگنی 

 هپلوم سوراخ شد.تر بودم خیلی سلفیانو بو جویدمن ادامو دادم کو حس کردم 

موندم اون دوتا  سلم بو پخ کشیده میشو کره بز  + ببند اون نیشتو نیکی، من از دست تو  
 رو سر  ما.نره خر رو مشا سو تا چو حسابی باز کردن کو گفنت خراب شید 

چشم از اون دوتا گوی مشکی گرفتم و خریه بو چشم ىای سگیش ی قاچ دیگو از 
تاسف تکون داد و روشو کرد اونور. با نزدیک شدن  سیب رو خوردم کو سری از روی

 اون دونفری کو ترانو نشومن داده بود سیب پرید تو گلومو شروع بو سرفو کردم.

نفسم بند اومده بود داشتم خفو میشدم کو عماد کوبید بو پشتم قشنگ صدای خورد 
 شدن مهره ىای کمرمو شنیدم آرتا ی لیوان آب داد دستم.

 ارن میان مجع کن خودتو نیکی.+ پسرای فریوز د

خودمو مجع و جور   سرجاشچشم غره ای هبش رفتم و آب و سر کشیدم کو حامل اومد 
 کردم و لبخند معروفم رو بو ظلایش گذاشتم کو عماد با حرص دم گوشم لب زد:

 .تو + ببند اون صاحب مرده رو حیثیتم و بو باد دادی

 ترانو کرد و گفت:و سلما نگاىی بو من 

 دخرتا وقتشو خودی نشون بدمی پس طبیعی باشید.+ 

 پسرای فریوز کو رسیدن سلما و ترانو رو ىدؼ قرار دادن و گفنت:
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 + سالم عرض شد افتخار آشنایی با چو کسایی رو دارمی.

اجازه ی حرؼ زدن هبشون رو ندادم و مراسم معرفی کردن رو بو دست گرفتم اشاره کردم 
 بو ترانو و سلما.

 مت دوتا جاری بسیار با وقار و متنی._ عفت و عص

پالستیکی کو قاشق و چنگال گذاشتو بودن توش و  علون حلظو ترانو ی خاک برسر بستو
 درآورد و بادش کرد گذاشت رو صندلی نشست روش کو ترکید.

بدون توجو بو چهره ىای درىم رفتشون از اینکو چی فکر کرده بودن چی از آب در 
 پسرا کردم.اومده بود اشاره ای بو 

ون نکن کو قربانی پدر انو ای ، نگا بو امسامىای افس_ حشمت رمحت نعمت سو قلو 
 بزرگ م نرب  نشینمون شدمی.

تعجب نگاىی بو پسرا کو مونده بودن خبندن یا عصبانی بشن از چرت و پرت فربد با 
 چو داده بودم انداخت.زم  ىای کو ربویل این دوتا ب  

 ىیچ تشاهبی هبم ندارین.+ واقعاا سو قلوین؟؟! چون 

 یو گاز از خیاری کو برداشتو بودم زدم.

 ست کو نسبت تشابو داشتو باشن._ مگو ىندسو 

 + نو آخو...

 اجازه ی حرؼ زدن هبش ندادم و با حرفی کو زدم خودمم گیج شدم چو برسو بو اونا.
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 چون ىر کدومشون از ی پدرن._ آره تشاهبی ندارن 

 گوشم لب زد:عماد کوبید بو هپلومو دم  

 + چی بلغور میکنی برا خودت، کره بز گفتم عادی باش نگفتم ضایع باش.

 _ ف حشی مونده کو تو  بو ظاىر شوىر بو من نگفتو باشی.

فرىام دست دراز کرد شریینی برداره کو باعلون خیار تو دستم زدم پشت دستش کو 
 ش و عقب کشید.بریون شد. با لبخند ضایع ای دست بدخبت خیاره دونو ىاش پرت  

 + خودتو معرفی نکردی عزیزم؟

 چشم غره ی توپی هبش رفتم کو حساب کار دستش اومد.

 _ بو تو چو من کی ام.

از جواب صریح و واضحی کو هبش دادم جاخورد. خاک تو سر  فریوز کنم با این پسر 
فربد تک خنده ای کرد شاسکول. هبزرگ کردنش کسخل دىاتی جا آدم ربویل جامعو داد

 ترانو رو ىدؼ گرفت. و

 + افتخار ی دور رقص و با مشا بانوی زیبا رو دارم عفت خامن.

 ترانو با قر و قمزه تکونی بو خودش داد و با عشوه گفت:

 _ با مانتو شلوار کو ظلیشو رقصید میشو؟
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فربد کو حسابی خر کیف شده بود از ادا اتفار ىای ترانو لبخند مکش مرگ مایی زد کو 
با کلو پیشنهادش رو قبول میکرد حاال می خواد مانتو شلوار تنش باشو یا  ىر دخرتی بود

 شدم و ىول زده بو جای ترانو بلندفربد از دوباره پیشنهادش رو بازگو کرد کو  پیژامو.
 از پشت افتاد. مصندلی

 بلو بلو چرا کو نو. _

 عماد از گوشو ی مانتوم گرفت و از روی ناچاری لبخندی زد.

 آشلم اقدس جان با مشا نبودن. + بشنی نی...

بچو ىا بزور خنده شون و نگو داشتو بودن. چشمامو گرد کردم و لبخند زنان کوبیدم رو 
 دست فرىام کو باز داشت کج مریفت مست خوراکی ىای من. با تشر گفتم:

_ د  کره بز دست نزن بو اینا دیگو حتما باید چوب تو فالن جات کنم کو بفهمی 
مالو بو اموال من بزنی. عا باریکال بچو ی حرؼ گوش کنی باش و خوش ندارم دست 

 مردم و مورد ذباوز قرار نده حاال ىم بکش عقب.

مغرور از اینکو بالخره تونستم حالیش کنم دست زدن بو اموال من مساوی با چوب جا  
صدای خنده ی بلندشون بو   کردن تو فالن جاش  خواستم بشینم کو پخش زمنی شدم.

خدایا میزاشتی ی دو دقیقو اهبتمون حفظ میشد بعد اینجوری رسوای   د.گوشم خور 
 آخر حرصی از حواس پرتیم جرئت باز کردن چشم ىام رو نداشتمعادلمون میکردی! 

کو بو سقف رسیده بود ایستادمو   یپرده ی خجالتم رو زدم کنار با اعتماد بو نفس
 صندلیم رو برگردوندم سر جاش و نشستم.
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بعد از کلی تذکر و اخطار از ىم پسرا  ،کو گورشون رو گم کردن و رفنت  فربد و فرىام
 رفنت پیش نیاوش و تیام.اینکو خودسر کاری اصلام ندمی 

تیپ و ظاىر دخرت و پسرىای حاضر در رستوران شده بود اسباب خنده ی ما ىر کی 
خود بی  کی حوالش میکردمی و واکنشی کو نشون میداد مارو ازاز کنارمون رد میشد متل

 خود و ک ر خندمون رو بلند میکرد.

 ساره )ساحل( با لبخند ملیحی کو بو لب داشت نشست بغل دست ترانو.

 + خیلی تغیری کردین اول نشناختمتون تا اینکو تیام گفت.

 لبخند دوستانو ای زد و دست ساره رو گرفت.سلما 

 کوچولوت خوبو؟_ بلو دیگو مارو دست کم نگری جامن، اینا بو کنار خودت خوبی  

 .مبا خجالت سرشو انداخت پاینی. برای اینکو هبرت ببینمش سرم و کمی خم کرد

 _ خجالت نداره کو من خودمم ذبربو کردم میفهمم چو حالی داری.

 ترانو خندید.

 + زر نزن بابا ، تو کی حاملو بودی کو من خرب ندارم.

ی لبخند تلخن مامت زده ىا یکم کخ رؼلنت کو بو جای برظلی خورد...می خورد؟ مثل ای
مخیازه ای  و میگریم. تا فک کنو دارم جلوی  گرؽل   زدم و سرمو چرخوندم مست سلالف ترانو

حاال ىر کار  بدخبتی دىنمو وا کرده بودم و شو، با زورکشیدم تا اشک تو چشام مجع ب
 . میکردم بستو ظلیشد
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 _ بی خیال.

 رب ندارم.+ چی چیو بی خیال بنال ببینم چی شده کو من خ

سلما کو فهمید دارم ترانو رو دست میندازم با برداشنت دستمال کاغذی گریو الکی راه 
 انداخت و پیاز داغشو زیاد کرد.

 ىفتو عقب انداختو. 2_ ی سال از نامزدمی با عماد گذشتو بود کو فهمیدم پریودم 

 + خب کوش؟

 _ کی؟

 + بچو دیگو.

 زدم زیر گریو و با آه و نالو گفتم:

 سقط شد._ 

 + ظل  ن و... یعنی چی کو سقط شد مگو آبکی  کو تقی بو توقی خبوره سقط بشو.

_ آبکی نبود قضیو رو کو بو عماد گفتم بالفاصلو نو برداشت نو گذاشت گفت سقط  
کن گفتم چرا گفت چون ىر دوتامون ىنوز بچو امی و آمادگیش رو ندارمی منم عصبی 

از کوره در رفت  غلط کردی اومدی زن گرفتی اومن و ای پسشدم داد زدم و گفتم اگو بچ
رو داغون کرد حسنی اومد بگریتش کو عماد باىاش دست بو یقو زد وسایالی خونشون 

شد و من کو رفتم جداشون کنم اشتباىاا مشت عماد خورد تو شکمم وقتی ام کو بو 
 بیمارستان رسیده بودمی دیگو دیر شده بود.
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کجام در میارم چو برسو بو سلما کو وسط فنی فنی کردنش   خودمم مونده بودم اینارو از
توجو ی خیس بودنش شدم. دستی بو صورمت کشیدم کو مبا تعجب نگاىم میکرد.

باعث شده بود کو صحنو ىای ج ر و حبثم با ىای فیک تو ذىنم حلظو  درست کردن این
لم از بچگی باال قوه ی زبی .بره هجلو چشمام ر ژ  مثل یک فیلم عماد و اتفاقی کو افتاد

 بود.

،تو تنهایی کار خاصی خودم خوب میدونستم جز مواقعی کو تو مجع خانواده ىا بودمی
خانواده ىا از ىر وقتی کو پیش از خوش شانسی یا ىر چیز دیگو ای بود ظلیکردمی.حاال 

 میومد برای صمیمی تر شدظلون بزور جامون میکردن تو ی اتاؽ.

با فحش و کتک ىای مامان روانو ی اتاقی میشدم کو یادش خبری چو شب ىای رو کو 
عماد برای خواب منتظر بود.جالبیش اینجا بود کو ىر زمان کو ما تنها میشدمی میگرفتیم 

 می خوابیدمی بعد ننو بابامون اون بریون فکرای شیطانی میزد بو سرشون.

و دوران شاید یکم عجیب بو نظر بیاد ولی با نقشو ىای کو وامسون کشیده بودن ت
ظلیزاشتم عماد از نامزدی انتظار نوه داشنت ولی ظلیدونسنت کو من از ترس و خجالت 

سوزناک . ترانو چند قدمیم رد بشو چو برسو بو اینکو خبواد کار بو جاىای باریک بکشو
 بغلم کرد.

بو من بگی آخو امحق موضوع بو این مهمی رو چند سال +زلیل نشی مرده بودی اینو 
 ت الم تا کام زر نزدی کو چی؟رؼلتی تو خود

 _ اینارو ولش کن گذشتو ىا گذشتو.
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خر ...خنگ ؛و چو حسابی قبل عقد هبت دست زدهنفهم ر + تو عماد بیشعور و بگو 
 مغزتو گاز گرفتو بود کو قبل عقد دستو گل بو آب دادی.

دمل نیش معروفش رو باز کرد دیگو  و سلما افتاد لبخند دست و پاچو ای زدنگاىش کو ب
نیومد بیشرت از این سر بو سرش بزارم عالوه بر اون دیگو نتونستم جلوی خندمو بگریم و 

 سرمو گذاشتم رو میز ترکیدم از خنده.

ترانو کو فک کرده بود من از گریو زیاد بو ىق ىق افتادم اومد دلدارمی بده کو سلما و 
 ساره زدن زیر خنده و اوصلا بود کو فهمید سر  کارش گذاشتیم.

ی شریینی چپوندم فحش پدر مادر داری نثار علمون کرد و با حرص مشغول خوردن شد.
ستم بزور دادمش تو و ساره رو ىدؼ صحبتم  تو دىنم کو نصفش بریون موند با ش  

 گرفتم.

 _ کسی از حاملگیت خرب داره؟

+ آره مشال کو بودمی سارا علو چیز و گذاشت کف دست بابام حاال کو با وجود این 
ازم خواست کو از این قضیو بو نفع خودش استفاده  اومن ای پام زلکم تر شده بود بچو ج

 کنم.

کثافت  نامرد عوض اینکو نگران آینده ی دخرتش و نفهمی داشت. عجب بابای بیشعور
باشو برداشتو هبش گفتو با بچو ای کو تو وجودش بود مارو هتدید کنو و بو حساب 

حتما بو علنی خیال باش،حضرت عباسی و چرخونو. خودش رو انگشت کوچیکش ب
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عماد نیستم اگو من اینو ببینمو یکی طلوابومن تو فالن جاش کو دیگو زر مفت ربویل نامزد  
 اینو اون نده کره بز.

اىم اگو این، با اشاره ی سلما بو فربد و فرىام کو بو این مست میومدن الل مونی گرفتیم 
دىنمون و سرویس کردن انقد از کنار میزمون رد  .دست سر  کچل ما برداشنت امشب

ر مارو بگرین آخر ترانو حرصی چنگال و برداشت تا فرو کنو تو باسن  شدن تا مثال خ 
و نشست کنار  فرىام مشکوک نگاىی بو ما انداخت فربد کو سلما جلوشو گرفت.

 ساره.

 + میشناسی خانوما رو؟

 م._ آره خاطره ىای خوبی رو باىاشون ذبربو کرد

 از تعجب ابروی انداخت باال.

 + پس مهمونای توا ن؟

 _ آره.

شک و تردید فربد و فرىام و کو دیدم اومدم حبث و عوض کنم کو یکی از بادیگارد 
ایستاده بودن با اسرتس و اضطرابی کو از چند فرسخی ىم تابلو بود ىای کو دم ورودی و 

ا وحشت بلندشو بو تبعیت بو مست فربد اومد و دم گوشش چیزی گفت کو باعث شد ب
 فربد فرىامم ایستاد و دست ساره رو کشید با عجلو رفنت.از 
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پووووؼ خدایش سخت بود عادی رفتار کردن در برابر این دوتا بزمچو کو من بو ی و رم  
 ى ر و ازمتاسفانو فک ظلیکردم ی روز با ی خالفکار کو  خداوکیلیگرفتو بودمشون ولی 

 بود خیلی کار بلده بشینم سر  ی میز و باىاش گپ بزمن. اد و معلومب ر تشخیص مید

 پسرا کو اومدن حسنی بازوی سلما رو گرفت و رلبورش کرد کو بلندشو.

 رقیبای بی پدر مادرش. ن مرییزن تواال مجع کنید پ الستون رو ج لو +پاشید

 اون برادر چلغوزش دست پس بگو چرا بادیگارد  انقد اسرتس داشت علون  کو فربد و
عماد و از دست نقطو ضعفش فرار میکرده.ساره رو گرفنت و ف لنگ و بسنت نگو آقا داشت

 چاقوی میوه خوری رو از دستم گرفت و بزور بلندم کرد.

 + د  پاشو دیگو.

 _ بابا شام طلوردمی کو.

 پسری کو جلو رومون بود رو زد کنار و ىلم داد مست در پشتی رستوران.

میبینی کو داره شام می خوره کو تو عقب موندی. بیا  وکی+ شوخیت گرفتو دخرت االن  
 کور دندم نرم خودم میربم شام میدمت.برو چشمم  

میزدن کنار تا از فاجعو ای کو  تو اون ب ل بشو کو آدم بو آدم رحم ظلیکرد و با شتاب علو
بو بار اومده بود در برن چشمم بو تیام و ساره خورد کو پا بو فرار گذاشتو بودن و و ب

سرعت رفت مست اونا.بازمو  و با زلض اینکو از پیاده رو زدن بریون ی ماشنی گاز داد
 از پنجو ىای قوی عماد کشیدم بریون و با وحشت جیغ زدم:
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 نو._ 

 " ترانو"

با جیغ نیکی سربرگردوندم کو با صورت خیس از گریو اش مواجو شدم با جیغ و داد 
. نگاىم کو بو پشت سرشون افتاد نفسم سعی داشت خودشو از بازوی عماد جدا کنو

 بند اومد.

ساره کرد و بابرخوردش بو ماشنی ىر دو افتادن روی زمنی. علو ی این  تیام خودشو سپر  
با سیلی آرتا بو خودم اومدمو از زیر دستش فرار کردم.  ثانیو طول کشید 5اتفاقا کمرت از 

 دویدم مست بدن بی جون تیام و ساره کو رو زمنی بودن.

 مانتوم از عقب کشیده شد کو پرت زمنی شدم اومدم بلندشم کو آرتا نزاشت.

 _ ومل کن لعنتی...میگم ومل کن.

فهمیدم با چشای خیس از  بزور نگهم داشت و تو صورمت داد زد، چیزی از حرفاش ظلی
اشک بو صحنو ی رو بو روم نگاه کردم. تن  آش و الششون در حالی کو ىر دوشون ی 

 ودن باعث شدیدتر شدن گریو ام شد.ور افتاده ب

 حاال از دماغمون میمیگن بعد ىر خنده ای گریو ست راست میگن انقدر امشب خندید
 دراومده بود.

 " نیکی"
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صحنو ىای تصادؼ تیام و ساره ی بند جلو چشمم رژه مریفت دستمالی از بستو ی 
غل سلما دراز کشیده روی داشبورد ماشنی آرتا کشیدم و نگاىی بو ترانو کو بی حال تو ب

 بود کردم.

عماد کو دید نیاوش باال سر  تیام و ساره ست بزور مارو سوار ماشنی آرتا کرد و خودش 
و حسینم رفنت اداره. بعد از شسنت صورسبون و تعویض لباس برگشتیم بیمارستانی کو 

 نیاوش گفتو بود.

اطر ساره خب، شعملش سبوم شده بود چندان مشکل حادی پیش نیومده بود واستیام 
ضربو ای کو هبش خورده بود بچشو از دست داده بود بابا کو قضیو رو فهمید زنگ زد 
بو پیمان و گفت دست دنیا رو بگریه واسو مدت طوالنی از ایران خارج بشن تا اشتباه 

این بشر بو بچو ی خودش رحم ظلیکرد دیگو پیمان و چند سال پیش دوباره تکرار نشو.
 بودن! دنیا کو ىیچکارش

سارا برای رد گم کنی اومده بود بیمارستان و ظلایشی بو راه انداختو بود کو شیطونو 
 زی.میگفت برم بزمن د ک و پوزشو بیارم پاینی دخرتی  ا جنبی ابرو پاچو ب  

*** 

صدای آىنگ و بردم باال و کنرتل و گذاشتم رو میز تلویزیون و شلوار ک ردی قهوه ای 
ک رم رنگ دایی زلمد از رو شلوارلی و تیشرت راه راه آبی سفید رنگی کو علراه پریاىن  

رنگم پوشیده بودم رو کشیدم باال و برقارو خاموش کردم کو صدای پراز ىیجان سلما و 
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بنفش ی زرد و نارصلی و با زمینو مشکی و گل ىا روسری کوچیکی کو آتنا بلند شد.
 تیپ دامادمی رو تکمیل میکرد.بود  بو عنوان کراوات شکل پاپیون بستوداشت و پریا 

جاش و ى ر ىر بو ما می سر  و سبرکیده بود  بود هپریا طبق رسم علیشگیش چ سی اومد
تش  خندید و روسری سو  و بو سلما کو پریاىن رللسی بلند سوسنی رنگ علراه با ک ت س 

آتنا بود رو پوشیده بود، کو مال عقد زندایی منیژه مامان گوش از جنس علون پارچو  
 ) قصد توىنی ندارم(نداخت و میگفت شبیو ترکمن ىا شدی.متلک می

ش وصل کرده دستش بود رو برداشتو بود بو خود آتنا ىم کو نگم هبرته خنگ ىرچی دم  
یکی کو بزور دور کمرش بستو بود لی تنش گرفتو تا روسری کوچبود از شومیز گل من گ

 7صورتی  بو خودش بگریه از اون بدتر کفش رللسی روچاک دار تا شکل دامن کوتاه 
و چیزی کو تیپش رو زلشر کرده بود  سال پیشش رو با جوراب خرسی پوشیده بود. 8، 

اون کاله بافتنی پر نقش و نگارش بود کو با ی شال آبی درست مثل یک انسانی بود  
 کو صد ىا قرن از مجاعت امروزی عقب مونده بود.

صداش نقشش رو کو برادر داماد کو من میشدم رو تکمیل کرد و ترانو با کلفت کردن 
 باریتم بندری جولی جومن  م القو رو گرفت جلوی دىنش و خوند.

....شب مهتاب واست شوىر میار م. ...سیا سوختو شدی + آتو جومن  بیا دردت بو جومن 
 ...چکار کن م م  
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با گوشی کو مشغول فیلم گرفنت ترکیدمی از خنده. پریا  شددیگو نتونست ادامو بده دوال 
لف ا ک   بود پخش زمنی شد و با صدای بلندی کو بعید میدومن یاسر و یاسنی پسرای ج 

 نشنیده باشن قهقو زد. کرم( علسایو ی دیوار بو دیوار آتنا اینا)ا  

 بابا دست از سر رىای من بردار. ،+ آتی ق ر و قاتی

کو دستش بود رو پیچید دور گردن رىا و درست مثل یک شنل دورش   ای میزیرو آتنا 
بست و در جواب سلما کو نقش خواىر داماد و داشت با حلجو ی غلیظ روستای  

 گفت:

عالی م ش و باید این رو میزی رو ببندم هبش  _ ظل  ش و ، من خواىر عروس کو رىای جناب
 کو با ا ردنگی پرتت م کنم بریون.  بازی در نیار رللس  هبم نزن پس زر نزن خواىرشوىر

علو ی خامن ىای بزرگ فامیل رو برده بود کو برگ مجع کنن اوایل تری بود و زندایی منیژه 
 وقت و غنیمت مشردمی و میو درست کنن ما ىم کو خونو رو خالی دیددل  واسو ناىار فردا د  

 مسخره بازی و رقصیدن. کارزدمی تو  

خواىر زمن من کو در نقش داماد بودم فدای علو میشدم و با علو ی دور مریقصیدم ا ال با 
رفنت ىای معروؼ کو علیشو رىای طفلک بود. مشغول قربون صدقو  آتنا و زمن کوو 

طایفو ی داماد این وظیفو رو بو عهده میگرفت و فقط و فقط سهم خود داماد میشد نو 
ی ربویلش ظلیگریه برای رقص با قیض روشو کرد اونور .آتنا وقتی دید کسعروس بودمی

 علونطور کو مریفت مست در گفت:

 + ى چکی فدای من ظل  ر ه.
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 سلما با قر و فر رفت مست آتنا.

 _ خا زر نزن بیا باىم برقصیم.

ماىی کو اومده بودمی روستا حلجو ىامون بو طور اسفناک و خنده  4،  3خباطر این 
 تغیری کرده بود.داری 

و لولو زلکم میکردن رو بو ست ىای کو باىاش شلنگ گاز و بآتنا و سلما دوتا از این ب  
سلما دست آتنا تشون و ىیی تو چشم ىم جا میکردن.نگشرت انداختو بودن دسعنوان ا

 رو باشتاب کشید نگاىی بو انگشرت زنگ زده ی دستش کرد.

امان م ث  عل یا.، _ ى ی   انگشرت 

 گران هبا دستش کرده بود کو گفت:آتنا انگار یک شیء  

 + نو زر نزن این عتیق ی و من از موز ه کش رفتما.

 من و ترانو علزمان با حلن مسخره ای گفتیم:

._ ىااا عتیق ی    و عمت 

 با ادا و اصول شلوار کردی کو کم مونده بود از تنم بیفتو رو تا قفسو ی سینم کشیدم
 سلما و آتنا رو ىدؼ گرفتم. باال

 ...لنگای شری محام  وا کردن انداخنت دىنشانی_ ش
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با قهقو ی ای کو از پشت سرمون بو گوش خورد حرفمو قطع کردم بدون فکر بو سوتی 
چهره ی کبود نیاوش و حسنی و کو از زور خنده بو با عظیمی کو داده بودم برگشتیم و 

 در و دیوار چنگ زده بودن تا نیفنت روبو رو شدمی.

 شلوار و قدمی بو مست جلو برداشتم.پریىنمو دادم زیر 

 اون بی صاحاب و دیدن تیپ و قیافو ی خودتون خنده داره._ زىرمار ببندین 

ال و حعماد اومد داخل چراغ بی توجو بو متلکی کو بارشون کردم علچنان قهقو میزدن. 
روشن کرد کو واضح تر با اون موىای زیبا کو با زور گریه و پ نس مدل دامادی بچو ىا 
برام درست کرده بودن روبو رو شدن. اینبار چنان از خنده قش کردن کو رنگ صورتشون 

 از سفیدی بو کبودی زد.

دوید مست بود مال دوران بچگی آتنا پریىن قرمز و خال ىای سفیدی کو رىا با اون 
 باباش و با حلن بچگونو ی نازش ذوؽ زده گفت:

 وند.+ بابا ببنی دامنمو خالو قر و قاتی واسم پوش

 حسنی نشست رو زمنی تا ىم قد رىا بشو.

 _ خالو چی ؟

 + خالو قر و قاتی.

مامان  سال ىر از گاىی با  5از گپ و گفتی کو تو اون اینبار ما ىم زدمی زیر خنده. 
 3ماىگی  رىا هبش زبم کبوتر میداد خباطر علون تو سن  5یادمو سلما از داشتم  عماد
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میزی رو حسنی صحبت میکرد.ن تلفظ اشتباىی سالگی درست مثل یک آدم عادی بدو 
 ای کو آتنا بزور بو رىا بستو بود رو گرفت و آورد باال.

 _ این دیگو چیو بو دخرت من بند کردین.

 + بابا آتی قر و قاتی بزور من و گری آورد بست اینجام.

انداختو بود  کو آتی قر و قاتی رورفت  آتنا چشم غره ای بو سلما نش اشاره کرد.دبو گر 
از حرصش بی دلیل پس گردنی حوالو ی پریا کرد کو اومن نامردی نکرد  تو دىن این بچو.

 زیر پای انداخت واسش آتنا ىم با مخ نقش  بر زمنی شد.

صدای مامان اینارو کو شنیدمی جریینگی لباسامون رو درآوردمی تا بیشرت از این آبرومون 
پر از برگ انگور گرفتو بودن دستشون و با اون  نره.ىر کی ی مشما یا ی کیسو ی برنج

 ترکونده بودن!چادر ىای زیبای کو بستو بودن بو کمرشون رمساا 

مامان آتنا ی زیر سفره ی بزرگ هپن کرد رو زمنی و وسایل ددلو رو ىم آورد وسط از 
و ىاونگ گرفتو تا طلود و برنج و... مامان منو ترانو و آتنا و مادرشوىرم برگ ىاشون ر 

 رؼلنت وسط و شروع بو دستو بندی کردن.

زندایی منیژه دو تا ىاونگ ىا رو با طلود گذاشت جلوی منو سلما؛ سینی بزرگ برنج رو 
ىم داد بو ترانو و آتنا تا سبیز کنن.پریا رو ىم بزور برد تا کمک کنو برگ ىارو دستو بندی  

 کنن.
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هبشون داد رفنت کو خبوابن. بعد از شامی کو زندایی  شسنت، پسرا دست و صورتشون رو
با سلما ىاونگ ىا رو کشیدمی جلو دوتا مشت طلود رؼلتیم توش.اولنی ضربو رو کو زدمی 

 طلود ىا پرت  بریون شدن.

یدمی نو خندمون گرفتو بود طلود ىارو مجع کردمی و رؼلتیم تو ىاونگ بعد از چند ضربو د
 ىاونگ رو گذاشتیم الی پامون  پاىامون رو دراز کردؽلواینجوری ظلیشو. خباطر علنی

 شروع بو ضربو زدن کردمی.

اولنی ضرمب مصادؼ شد با پرت شدن طلود بو صورت مامان کو کنار من نشستو بود. 
چنان چشم غره ای رفت کو خندم رو قورت دادم تا ی وقت علنی وسط ی چک 

  طلوابونو تو صورمت!

اب با چشم ىام غربیو شده م از اون شبای بود کو خو امشب گذشتو بود  02ساعت از 
.قلتی زد و با متو جام تکون خوردم و قلت زدم کو آخر عماد رو ىم بیدار کرد ربود انقد

ی دستشو از زیرم رد کرد و اون یکی رو ىم دورم حلقو کرد و  علون چشم ىای بستو
زلکم چسبوندم بو خودش و ی پاشم انداخت روی پاىام و تو گوشم با صدای دبی لب 

 زد:

 قد وول می خوری تو.+ چ

 _ خوامب ظلیربه.
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چند  چند دیقو ای گذشت بزور چرخیدم و دقیق تر بو چهره ی غرؽ خوابش خریه شدم.
 5تار روی پیشونیش رو دادم باال، قصد داشتم با زوم کردن روی اجزای صورتش دلتنگی 

 سالی کو نبود رو جربان کنم.

میرتسیدم از اینکو مثل  چند سال پیش بی ىوا بزاره بره. درستو نامزدؽلون با وجود صیغو 
و عالقو این وصلت ی دائم بینمون سنتی بود و شاید مثل خیلی ىای دیگو از رو عشق 

ولی مهم االنی بود کو جوظلون واسو ىم در مریفت با اینکو ىنوز نو من سر نگرفتو بود.
 رفی زده بودم نو اون.م نسبت هبش حاز احساس

مثل خوره افتاده بود بو م رو لب ىای خوش فرمش ثابت موند، ىوس بوسیدنش نگاه ىیز  
  کنم ولی خب ی بوسو ی کوتاه و یواشکیدل بودم میرتسیدم اومن بی خواب  جومن. دو 

 نبود؟کو حقم بود...

ز شدم و ومشو نگاىی بو چشمای بستش کردم آروم رو آرصلم نیم خیموىامو زدم پشت گ
 سرمو بردم پاینی، با برخورد نفس ىای پر حرارتش بو صورمت ضربان قلبم آمپر چسبوند.

 چشمام خود بو خود بستو شد.

 " عماد"

گیج و منگ بو شیار شدم  بود کو با برخورد نفس ىای نیکی ىچشم ىام تازه گرم شده 
این کاراش افتاد.نگاه کردم، تازه دوىزارمی حلظو نزدیک تر میشد چشم ىای بستش کو ىر 

 .آخر کار دستمون میده
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کشید کنار اومد بلند شو کو خوابوندمش رو   بی صربانو منتظر طعم لب ىاش بودم کو
سال دور بودن  5 رخت خواب و خیمو زدم روش لب ىام و روی لب ىاش قفل کردم.

ان دیگو ای بو بوسیدن زم بود کو االن خبوام حریص تر از ىرازش اونقدری برام سخت 
کنم.دستای ظریف و دخرتونش کو البو الی موىام گم شد لذت بوسیدنش لب ىاش فکر 

 رو دوبل کرد. اللو ی گوشش رو بوسیدم.

 + روحتم خرب نداره چقد دلتنگتم.

 _ منم.

 + منم چی؟

 _ از آب گل آلود ماىی نگری.

دراز کشیدم اومدم بغلش کنم کو خم  خنده ی دلربانو ای کرد کو دمل براش ضعف رفت
 شد بوسو ای رو گومن کاشت.

 _ دل منم تنگتو.

 " نیکی"

 گذاشتم رو بازوىای ورزیدش،زلکم بغلم کرد و بوسو ای رو موىام کاشت. سرمو

 _ چرا آدما شبا میفهمن تنهان؟

 + االن تنهایی؟

 چند ماه پیش بودم ولی االن دیگو نو...نگفتی؟شاید _ 
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،ی جورای دوست داره آخرای ىرکی مریه سراغ کسی کو براش مهمو+خب...چون شبا
وقتشو با کسی بگذرونو کو براش اعلیت داره.این موقس کو علو مرین سراغ اولویت ىای 

 .زندگیشون

 _ و ما آدمای معمولی تنها میمونیم. تنهای  تنهای  تنها.

نو اونقدر پول دارمی کو ندونیم چجوری باید خرجش کنیم نو + درستو،زندگیمون معمولیو 
ولی تو من و داری منم تو رو پس این  ..مند کو زلتاج نون شبمون باشیم.نیاز  راونقد

 مارو معمولی ظلیکنو.

 ...توسال پیش، 5_ 

  صورمت بو جز بو جزی .نگاىشدم سرمو بزارم رو بالشترلبور  رو آرصلش کو نیم خیز شد
 ىام لب زد:ثانتی لب  3کرد تو 

سال  پیش من ی امحق بودم کو بنی نامزدشو شغلش گزینو دوم رو انتخاب کرد و  5+ 
کو میتونست در کنار نامزدش رقم خبوره رو   سال زندگی و خاطرات خوب و بد وچند 

 از دست داد.

با قرار گرفنت لب ىاش روی لب ىام علناا دىنمو بست و جای ىیچ صحبتی رو باقی 
 نزاشت.

 

*** 
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عماد و حسنی و نیاوش برای بررسی مدارکی کو ساره ربویل  میشد کونزدیک ی ىفتو 
بازجویی از افرادی کو بعد از کلی چپ و راست کردن و ربقیق و سوال شون داده بود و 

بو اون  وای پ ی ش رو بگریی هتش ختم میشدخببو قول خشایار و جواب از کسایی کو 
سفند ىم ظلی ارزید.بو ىوای یکی دو فریوز بی پدرمادر کو سرتاپاش اندازه ی پ شگل گو 

ظلیدومن دقیقا ع کرده بودن و رفتو بودن هتران.و بندیل مج روز کو تا االن شده ی ىفتو بار
دست بو تفنگ بشن و ىدفشون چی بود از اینکو تو روز روشن تو مکان عمومی 

 رن پاینی.آتنا رو بیا شیشو ىای بوتیک

ؽلی قدن خونو ی تقریبا را کو االن بو او از علو ی اینا بگذرمی بو قسمت سخت ماج
می ،  ختم میشدو از علو بدتر این حیاط وحشت انگیز آتنا اینا جون گلپری مادر 

ىیچی  دیشب سلما و پریا بو سرشون زده بود بشینن فیلم ترسناک نگاه کنن رسیدمی.
  علنی کو دیشب افقی نشدم خودش جای شکر داشت.میدیگو با فیلمی کو دید

یست دقیقو ای میشد کو تو سایت ىای سلتلف دنبال فیلم ترسناک میگشنت و ی ربع ب
 پریا کالفو دراز کشید.پیدا ظلیکردن.

+ خاک تو سرا ی فیلم درست درمون ندارن،فک کنم باید بزمن فیلم ترسناکی کو مارو 
 س ق ط کنو بو مرز کشنت برسونو بابا اصال جن زده کنو تا این حالیش بشو چی بیاره.

ترانو پیشنهاد داد کو یکی از قسمت ىای احضار و بگریه؛ چشم غره ی وحشتناکی 
هبش رفتم تا بشینو سرجاش. بیشعور میدید من مثل چی از ترس دارم سکتو میکنم باز 

 میگفت احضار بگری.
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!  + احضار علو ی قسمت ىاش و دیدمی تکراری 

با بیشگن پریا حت باشو.سلما رىا رو سپرد بود دست مامانش تا خیالش بابت اون را
سرجام پریدم، چشم غره ای بو ىر جفتشون کو از بس فیلم ترسناک دیده بودن و  

 ک ک شومن ظلی گزید رفتم.

 + ایول خودشو علنی اونی  کو قرار امشب دخلمونو بیاره.

اومدم قانعش کنم کو امشب رو بی خیال بشو دست از سر س قط شدظلون برداره کو 
ی دستم جلو  کل فیلم  الم تا کام زر نزمن و مثل دیشبتصمیم گرفتم  چنان توپید هبم کو

 .و ی دستم رو چشمام در حدی کو فقط بتومن زیر نویسش رو خبومندىنم بزارم 

تا بالشت دورم  فیلم کو دانلود شد رؼلتنش تو لپ تاپ، وسطشون نشستم و سو چهار
اول از علو صدای آتنا بلند شد  چیدم تا اینجوری امنیتم رو فراىم کنم. فیلم کو پلی شد 

 کو چون بغل دست پریا بود پس گردنی نثارش شد کو با سر رفت تو ظرؼ زبمو.

از اسرتس مشتی زبمو برداشتم و با پوست انداختمش تو دىنمو تند تند جویدم. ىنوز 
 دقیقو از فیلم نگذشتو بود کو خوراکی ىامون تو کشید. 01

کی گذروندمی. ترانو و سلما و پریا طوری بو فیلم نگاه ناچار ادامو ی فیلم رو بدون خورا 
 میکردن کو انگار جلوشون فیلم کمدی داشت پخش میشد.

م تا با ترسم مقابلو کنم کو چشمتون روز ر برای اولنی بار اومدم دستمو از رو صورمت بردا
پخش شد طوری کو ىنوز صحنو و وحشتناک ترین بد نبینو علون حلظو افتضاح ترین 
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گریی از جیغی کو در راه بود ودم کو ىجوم چند تا دست برای جلو دىنمو وا نکرده ب
 زلکم رو دىنم کوبیده شد.

 ط میشو.ق  + چشماش...چشماشو بگریین االن س  

تو اون حلظو بیشرت از ىر زمانی دمل می خواست آتنا رو کو این حرفو زده بود خفو کنو 
بزور زدمشون کنار تا دستش رو چشمام.  شنتورم کرد با گذاک  چرا کو چون ترانو رمساا 

 بتومن نفس بکشم.

ل جانی کو نیستم قاتعههو ی جیغ  دیگو،  اومد فسم بندنتو  ندو ین دست واما _بردار
 خودتونو انداختنی رو من کو ی وقت جیغم از جای درض پیدا نکنو. مثل پلنگ اینجور

علونطور کو  گفتم و  غلیظی «بشنی بینیم بابای» در جواب چشم غره ی ترانو ی
تا فحش پدر مادر دار  برمیگشتم بو مکان امنی کو برای خودم درست کرده بودم چند

 نصیب علشون کردم.

نیم ساعتی از فیلم گذشتو بود من برای اینکو حداقل از شنیدن صداىای وحشتناکی کو 
صدای  گذاشتم تو گوشم پخش میشد راحت بشم ىندزفری سلما رو ازش گرفتم و

 موسیقی کو گوش میدادم رو تا حد امکان زیادش کردم.

آىنگی کو گوش میدادم تضاد پر واضحی بنی فیلم ترسناکی کو میدیدمی داشت. ىر چند 
فشار زیادی روی دىنم بود خارج دقیقو صدای جیغ خفو ای از البو الی دست ىام کو 

 میشد این باعث پس گردنی ىای مداوم پریا میشد.
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ون دست بی صاحباشو مثل نامادری صامب خورد شد از اینکو دم بو دقیقو اآخر سر اع
ىندزفری  سیندرال میاورد باال و تقی میکوبید پس کلو ی من.عصبی بالشت و زدم کنار

 با تشر توپیدم هبش. رو از گوشم درآوردم

_ د  اون دست بی شعورتو بکش عقب دیگو، ىی ىیچی ظلیگم دستتو مثل گراز دراز 
میکوبی پس کلو ی من.خوبو منم یکی خبوابومن پس این گردن تاست کو با وجود میکنی 

 موىای پسرونت جون میده برای پس گردنی..ىااا نو بگو ببینم اگو خوشت میاد کو بزمن.

تکون شدید شیشو ىای  جانانو ای نثارش کنم کو با دستمو بردم باال تا پس گردنی
سکتو خفیف رد کردمی.خونو ی ویالی آتنا اینا پنجره رمسا الل شدمی از ترس دو سو تا 

خودش یو پا فیلم ترسناک بود آدم تو روز خونو ی بقلیشون کو پر از درخت گردو بود و 
میدید وحشت میکرد چو برسو بو االن کو ما داشتیم فیلم ترسناک ىم میدیدم و تنها 

 چراغ روشن چراغ آشپزخونو بود.

یدومن کدوم بیشعوری با بالشت کوبید توصورمت کو بارفنت برقا چنان جیغی کشیدم کو ظل
 دم.خفو خون گرفتم با وحشت اومدم بلند شم کو پام بو پتو گری کرد و پخش زمنی ش

ال باالی سرم ایستاده بود رو تشخیص صورت سلما رو کو با موىای باز و پخش و پ  
ک سلما روبو رو آتنا نور گوشیش رو روشن کرد گرفت مست ما کو با قیافو ی ترسنا  دادم

 شدم.

چشماش رو بیش از حد گرد کرده بود طوری کو ىر آن امکان داشت چشاش از حدقو 
کو لعنت بر   پرت بریون بشو، خدایا این چو مصیبتی بود کو نصیبمون شد خودم کردم
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خنگ نونت کم بود آبت کم بود فیلم ترسناک دیدنت خودم آخو بگو بیشعور،نفهم،
 چی بود.

پنجره اینبار بو قدری شدید تکون خورد کو صدای جیغ علمون بلند شد از ترس ىجوم 
بردمی مست در خونو تا بزنیم بریون حاال تو این ىاگری واگری در خونو باز ظلیشد. آتنا با 

کنو چسبیده بود بو دستگریه در ىی باال و پایینش میکرد و زد  شتاب پریا رو کو مثل  
 کنار.

 .ریه رو مگو ظلیبینی قفل  گن دست+ بابا ول کن او 

رو ی لنگ بو لنگ پوشیدمی از پلو  قفل  در و کو باز کرد باشتاب زدمی بریون دمپایی ىا
چشمم بو ترانو خورد کو دمپایی گریش نیومده بود و از ناچاری  ىای حیاط رفتیم پاینی

 کمو ىای بیابان بابای آتنا رو پوشیده بود.چ  

دیوار کو بلند شد بی فکر فقط جیغ کشیدمی و تراکتور گربو ی رو   صدای گوش خراش
رو دور زدمی چشمم بو گربو  کو انگار اومن از صدای جیغ ما وحشت کرده بود دمش 

افتاد. با بدخبتی در حیاط و باز کردمی فاصلو ی  ،و داده بود باال سیخ شده بود کمرش
 کم  بنی خونو ی آتنا و مادرجومن رو گذروندمی.

دونو لنگ دمپایی زنونو و مر  تو جفدو سحیاط مادرجون گلپری شدمی علنی کو وارد 
 مستمون با شتاب پرتاب شد.

ر خوردید کو فاز + زىرمار...ببندید اون دىن بی صاحبتونو.مشا کو جنبو ندارین مرض خ
 ین..ىان؟!کردنشستنی فیلم ترسناک نگاه   شتنیشجاع بودن بردار 
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ار مامان نگاه کردم. خدای راست میگفت ما کو جنبو ندارمی هبت زده بو قیافو ی طلبک
البتو سلما و پریا و ترانو  برا چی الکی فاز نرتس بودن برمیدارمی کو عاقبتش بشو این.

ثشون جداست چون از بس فیلم ترسناک دیده بودن کو االن این فیلما براشون حکم حب
 فیلم کمدی پیدا کرده بود.

خانومای مجع دادمی ، از علون راىی کو اومدمی خیلی شیک و ل دندون ظلایی ربوی لبخند
نشستیم سره جور درىم برىم باىم صحبت میکردمی.طبق معمول علینرللسی برگشتیم. 

جاىای قبلیمون کو پریا فیلمو زد عقب.غرؽ فیلم بودمی کو برؽ آشپزخونو روشن شد علو 
 با چشای حدقو زده خریه بو آشپزخونو شدمی.

 نکنید برؽ رفتو بود.+ سکتو 

ندم چشمم بو اتاؽ رو بو دمون رو آزاد کردمی.سرمو کو برگردو با حرؼ آتنا نفس حبث ش
رو افتاد ی پارچو سفید درست مثل تو فیالما رو ىوا بود ، اول فک کردم توىم زدم، اما 

 مون برداشت.با قدمی کو بو مست

کو روح  دوید مست ما و با   چنان جیغی زدم کو حنجرم بو فنا رفت اومدمی فرار کنیم
شتاب خورد بو ستون وسط حال و در کمال تعجب پخش روی زمنی شد و از درد نالو  

صدای قهقو ای بلندی از پشت سرمون اومد،برگشتیم کو چشممون بو دوتا آدم  کرد.
روح ظلا درحالی کو پارچو سفید بلندی رو انداختو بودن رو خودشون خورد.با برداشنت 

و صورتشون چهره ی نیاوش و حسنی ظلایان شد.چشمشون بو اون یکی آدم پارچو از ر 
 روح ظلا افتاد و از دوباره زدن زیر خنده.
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 + آی خدا مردم از خنده، عماد از تو بعید بود.

 روی زمنی دراز کشیده بود انداختم. با حرؼ نیاوش باتعجب نگاىی بو عماد کو ىنوز
و حاصلش شد لبخند دندون ظلایی کو ربویل  اتفاقات مثل ی پازل کنار ىم چیده شدن

 چهره ی پر از درد عماد دادم.

نشستم کنارش کو با حرص پارچو رو از خودش کند و انداخت اونور و دستی رو 
ار نیاوش و حسنی کو پیشونیش کو کمی برآماده شده بود کشید و فحش آبداری نث

 .کرد. خندمو بزور نگو داشتمما بود  اذیت کردن خوراکشون 

 !_ عماد؟

 + وای بو حالت اگو خبندی. 

دستمو گذاشتم رو دمل  ىنوز خبندی رو نگفتو بود کو پخش زمنی شدمی ترکیدمی از خنده.
 قهقو زدم. و از تو دل

 _ وای خدا این چی بود نصف شبی دیدمی.

پرت   خم شد و پارچو رو برداشت گولو کرد باشتابعماد با حرص نشست سره جاشو 
 و حسنی.کرد مست نیاوش 

چطور عقلمو دادم دست این دوتا کو االن بشینن بو ریش من و بگو  + زىرمار، من  خر
 خبندن.

 *** 
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صبحونو اومده بودمی باغ ، نگاعلون بو پسرا کو میفتاد خود بو خود نیشمون باز میشد، 
حسنی تیمچو ی چای رو برداشت و برای علو چای رؼلت. خندشو بزور نگو داشت و 

 کارای نیاوش و حسنی حرصی بود گفت:با نگاىی بو عماد کو ىنوزم از دست  

کو حاصلش بشو   خوردی بو ستون+ عماد بی شوخی جان من چی شد دیشب اوصلوری 
 ؟!این

 _ وقتی عقلمو میدم دست مشا نتیجش میشو اینی کو رو پیشونیمو.

 اشاره ای بو پیشونیش کرد.

 + زر نزن اون کو حاصل کوری خودتو، ولی خداوکیلی چی شد؟

 عماد خودشم خندش گرفتو بود ولی علچنان سعی داشت بروز نده.

علنی کو ی قدم برداشتم مستشون ترسید و ی دونو _ اولنی نفر نیکی متوجو ی من شد 
از اون جیغای معروفشو کشید، دیوونو حواسش نبود می خواست پاشو بزاره رو لپ تاپ 
من  خبت برگشتو، منم اومدم جلوشو بگریم کو چون خونو تاریک بود و فقط المپ 

ببینم  از طرفی پارچو سوراخی چیزی ىم نداشت کو من اطرافمو آشپزخونو روشن بود
 علنی کو پاتند کردم با شتاب خوردم بو ستون و دیگو چیزی نفهمیدم.

لپمو از داخل گاز گرفتم کو صدای خندم بلند نشو، بقیو ىم کم از من نداشنت. عماد  
 کو قیافو ىای مارو دید گفت:

 _ راحت باشنی.
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 و این شد رلوز شلیک خنده ی ما.

 " شب قبل "   " عماد"

سبوم شدن این پرونده شده بود دغدغو ی این چند ماه  باز ظلیشدچشمام از بی خوابی 
ویالی نقلی بود ولی خونو بکوب از هتران اومده بودمی جبنورد، با اینکو تو جبنورد ی  ام.

علو اومده بودن روستا. پیچیدم تو کوچو یکم جلوتر مست چپ چرخیدم و ماشنی و 
دم تا اگو دایی خواست تراکتور در یکم پاینی تر از در خونو مادرجون گلپری پاک کر 

 بیاره بو مشکل برطلوره.

. در حالی کو گردظلو بو چپ و راست تکون میدادم نیاوش و حسنی و بیدار کردم
گذشتو بود نیاوش رفت   02برداشنت ساک لباس ىا رو بو فردا موکول کردمی. ساعت از 

 نشو. ه بیدارمست خونو ی دایی زلمد در و آروم باز کرد تا اگو کسی خوابید

 فقط چراغ آشپزخونو روشن بود.صدای جیغ خفو ای از توی خونو بو گومشون خورد.

 _ صدای جیغو کیو این وقتو شب؟!

 نیاوش باشیطنت نگاىی بو خونو انداخت و آروم لب زد.

 + غلط نکنم اینا دارن فیلم ترسناک نگاه میکنن.

 _ دخرتا؟!

 روح بشن ىا، نظرتون؟+ آره...آخ چو حالی میده اگو یکم قبض 
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از رو طناب کو یکیش گلدار بود ید  اومدم بگم نو کو حسنی سو تا پارچو ی سف
 برداشت و انداخت تو بغلم.

 بگری این و. + حرؼ نباشو

ی زره تردیدی ىم کو داشتم  اون روی خبیسم شتم از ترسوندن دخرتا، ولی خبتردید دا
رو از بنی برد.پارچو رو گرفتم.من و نیاوش رفتیم زیر پنجره وایستادمی چون قدمون بلند 

 رلبور شدمی خم بشیم. حسینم رفت مست ک نرت  برؽ.، بود و خونو ویالی 

نگاىی بو داخل خونو انداختیم کو صدای شاکی نیکی بلند شد.عصبی بو پریا توپید کو 
دری سیندرال ىی دستشو نکوبو تو سرش، نیاوش فرصت و غنیمت مشرد در عنی ناما

 حدی کو شیشو ی پنجره بلرزه و صدا بده مشتی کوبوند بو شیشو.

صدای دخرتا قطع شده بود، با دست اشاره کردم بو حسنی تا برؽ و قطع کنو. قیافو 
کوبیدم بو ىای ترسیدشون دیدن داشت. اینبار من مشت زلکمی نسبت بو دفعو ی قبل  

 پنجره کو صدای جیغشون بلند شد.

شون سر  باز کردن در از داخل حسنی با دو اومد کنار ما و خم شد صدای جروحبث 
میومد. در و کو باز کردن بی حواس ىر کدوم ىرچی جلو پاش بود رو میپوشید ترانو از 

زمنی و م رو یناچاری چکمو ی دایی رو پوشیده بود علنی کو از در زدن بریون نشست
 آروم خندیدمی تا صدامون نره اونور.نیاوش ایستاد.

 + پاشنی تا قبل اینکو از دوباره نیومدن برمی داخل.
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حسنی کنرت برؽ و زد کو المپ آشپزخونو روشن شد نیاوش خاموشش کرد و علوصلا 
پشت دیوار آشپزخونو وایستاد تا بعد روشنش کنو.رفتم مست لپ تاپم کو دست دخرتا 

 ىنوز داشت پخش میشد.صدای نیاوش بلندشد. بود، فیلم

 + چی نگاه میکردن؟

 .اىبور _ 

ش و منم بو مست اتاؽ تا اومد حرؼ بزنو صدای دخرتا اومد، حسنی رفت جای نیاو 
غرؽ فیلم بودن کو نیاوش المپ آشپزخونو رو روشن کرد سکتو زده بو المپ پاتند کردم. 

 روشن نگاه کردن کو آتنا گفت:

 برؽ رفتو بود.+ سکتو نکنید 

پارچو رو انداختم رو خودمو توی دید دخرتا قرار گرفتم کو اولنی نفر نیکی منو دید کپ  
کرد علنی کو ی قدم برداشتم مستشون صدای جیغش بلند شد و پشت بندش صدای 

 علشون بلند شد.

 " حال"

از الی صبح بود و ىنوز تو اداره بودمی دوتا تقو بو در اتاقم خورد و سر تیام  4ساعت 
 در ظلایان شد.

 + اجازه ىست؟

 بود.تیام  میزد تنها کسی کو در خستو ای زدم وسری تکون دادم، لبخند
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 _ چو عجب ی نفر فهمید این اتاؽ طویلو نیست.

برگو ىای کو دستش بود رو گذاشت رو میز. از پشت میز  خندید و نشست رو مبل
 بلند شدمو نشستم رو مبل روبو رو ایش و خستو پاىامو دراز کردم.

 _ تو کو ىنوز نرفتی؟

 تولد سلما برمی. بعد + ساره اصرار داره فردا صبح

 _ خوبو، اینا چیو؟

 تو جیبش درلش از تلویزیون و روشن کرد و ی ف اشاره ای بو برگو ىای رو میز کردم کو
دو سو تا پوشو رو باز کرد و کلیک کرد  بودآورد و زد بو سیستمی کو بو تلویزیون وصل 

 رو فیلم.

ی ىر حلظو کو از پخش فیلم میگذشت اخم ىام کور تر میشد، آدم بو کثیفی و آشغال
فروردین بود، صدای فریوز تو اتاؽ  05فریوز ندیده بودم. فیلم مربوط بو شب مهمونی 

 پیچید.

 ی.کارمون ظلیاد.وقتشو کارو سبوم کن+ ساره دیگو ی مهره ی سوختو ست، بو  

؟  _ برات مهم نیست کو اون دخرتت 

...خودش این طناب پدر دخرتی و با حاملگی دخرت من بودفربد اشتباه نکن، ساره + 
 مسخره اش قطع کرد با این حساب من دیگو دخرتی بو نام ساره ندارم.
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باید مسئول از بنی بردن اون بچو رو گردن بگریم در صورتی کو فرىام _ حاال چرا من 
 ىست!

عاشقی و  بو ارث بردی البتو اگو اون عشق واز خودم +میگم تو چون بی رمحی رو 
 نامزدی مسخرت با خواىر عماد رو فاکتور بگریم.

میل عجیبی بو خورد کردن سر و  فکم از فشار زیاد منقبض شده بود قطع شد،فیلم 
سالو سبام  5سخت بود اینکو  صورت فربد اللخصوص اون فریوز پدرسگ و داشتم.

 واظلود کنی نزدیک شدن فربد بو خواىرم زره ای برام ارزش نداشتو!

 + یکی دیگو ام ىست.

یک کرد رو فیلم کو حلظو ی تصادفشون تو شب مهمونی پخش شد. کسی کو فیلم کل
ود از مست دیگو ی خیابون بود انگار داخل خونو ای جای بود چون پنجره و و گرفتو ب

 کو گفتم:  ارتفاعی کو تو فیلم بود اینطور نشون میداد. فیلمو نگو داشت

 _ اینا چجوری بو دستت رسیده؟

دفعو ای بعدی نوبت هتدید کرده کو اگو بی خیال این پرونده نشیم  +فریوز،ساره رو
 واسو ساره فرستاده.منو.بعدشم این فیلمو 

 _ فیلم قبلی رو ىم فریوز فرستاده؟

 آرتا ست (. بزرگ ) آراد برادرساعت پیش آراد برای حسنی فرستاد. 0نو اون فیلمو +



 
255 

 

_ اوکی، فقط قبل رفنت ی سری پوشو و مدارک مال شرکت مشرتک تو پیمان و نیاوش 
 پیمان.دست نیکی مونده بود کو یادم بیار بدمش هبت بربی برای 

 مکان امنی برای منو ساره ست؟+ باشو فقط مطمئنی جای پیمان و دنیا 

ساره جای امنی و از طرفی با وجود  و برای تو _ نگران نباش صد در صد استانبول
تونو جای نگرانی ای باقی ساعتو در اختیار  24پیمان و دنیا و صد البتو زلافظ ىای کو 

 ظلیمونو فقط باید احتیاط کننی.

 5گوشیم بلند شد، بلند شدمو میز و دور زدم. سابقو نداشت نیکی ساعت   صدای
صبح زنگ بزنو یکم دل نگران شدم، دستم کو رو آیکون سبز رنگ نشست در اتاؽ 

و اشاره   گوشی رو گذاشتم دم گوشمحسنی اومدن داخل. باز شد و نیاوش و آرتا و
 کردم بشینن تا من بیام. در اتاؽ و پشت سرم بستم.

 نیکی؟_ 

 صدای وحشت زدش از پشت گوشی ىم معلوم بود.

 + عماد بدخبت شدمی!

 _ چرا چی شده مگو؟!

 + عماد...
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زد زیر گریو...صدای گریو ش تو گوشی میپیچید و این اعصاب نداشتو ی منو خط 
ی سینی قهوه کنارم خطی میکرد.کالفو دستی بو موىای هبم رؼلتم کشیدم کو خشایار با 

 :وایستاد و لب زد

 + چتو؟

 _ چیزی نیست برو تو من االن میام.

تن صدامو آوردم پاینی  وایستادم تا بره داخل، صدای گریو نیکی ىنوزم قطع نشده بود.
 تر تا صدام بو گوش بچو ىا نرسو.

صبح زنگ زدی  5ساعت  بگو ببینم چی شده؟_ خانوم خوشگلم ی دیقو گریو نکن 
 بو من کو فقط گریو کنی!

و نمو بردارم دای گریش بلند تر شد. دیگو کم مونده بود برم سویچ ماشیاینو کو گفتم ص
 از جبنورد زبتو گاز تا روستا برم.

 _ نیکی میگی چیشده یا پاشم بیام اوصلا.

 + عماد؟

 _ جامن؟

 + عماد من حاملو ام.

ثانیو بعد زلکم تر از قبل خودش رو بو  2کپ کردم، قشنگ حس کردم قلبم ایستاد 
قفسو ی سینم کوبید، سبام تنم بو رعشو افتاده بود. تو چند ثانیو انقد هبم رؼلتم کو 
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نتونستم رو پاىام وایستم و ناچار تکیو دادم بو دیوار و نشستم تو راه روی نیمو تاریک 
اون ور خط میومد کو امسم رو صدا زد.وقتی دید جواب  نیکی ازخنده ی سالن صدای 

 ظلیدم نگران صدام کرد. گوشی قطع شد و از دوباره زنگ خورد.

ی بغضی چیزی انگار تو گلوم گری کرده بود و مرد بودمن این اجازه رو هبم ظلیداد کو از 
ب شنیدن این خرب خودم رو زبلیو کنم. با صدای زنگ گوشیم بو خودم اومدم و جوا

 دادم، صدای نگران نیکی بو گوشم خورد.

 ظلیدی؟جواب چرا ....عماد؟ ...+ عماد خوبی؟ 

 _ خومب نیکی.

 + عماد ی چیزی هبت میگم ولی ق ل بده عصبی نشی باشو؟

ن اگو ىر چی ىم بگی عصبیم _ خربی کو هبم دادی انقد خوب و قشنگ بود کو اال
 ظلیکنو!

 چون صداش ضعیف تر بو گوش خورد.انگار گوشی رو از خودش دور کرده بود 

 + ای خدا عجب غلطی کردم حاال چجوری راستشو بگم... آتی بیشعور علش تقصری
گفتی بو خدا اگو میگفتی بشنی ی صحنو ی ترسناک   تو بود آخو این چو جرئتی بود کو

کو زنگ بزن برام راحت تر بود نو این ،بدون اینکو دستت رو چشم و دىنت باشو ببنی
 بگو حاملو ای!! بو عماد
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بو کل یادش رفتو بود کو من این طرؼ منتظرم و علینطور قطار وار کلمو ىارو پشت ىم 
 ردیف میکرد.

 + عماد؟

این موضوع چیز الکی نبود کو سرش با من شوخی کنو، مطمئنم  .ی بودم خیلیعصب
خوب میدونست از اینکو من عاشق بچو ام، اومن بچو ای کو مامانش نیکی باشو و 

 پاىای کوچولو تپلش ضعف مریفت.دست و باش من. حتی االمن با تصورش دمل برای با

 + عماد؟

 تو یکی رو ىم من آدم نکنم عماد نیستم.بو اون آتنا بگو مگو من دستم هبش نرسو._ 

 + عماد بو خدا....

گوشی رو قطع کردم، انقد از شنیدن حاملو شدن نیکی شکو شده بودم کو یادم نبود 
 نیکی رابطو ای نداشتم کو االن خبوام خرب حاملگیش رو بشنوم. من اصال با

کالفو از این خنگی خودم با کف دست کوبیدم رو پیشونیم کو در اتاؽ باز شد و آرتا 
 اومد بریون با تعجب نگاىی بو من کو ىنوز رو زمنی نشستو بودم کرد.

 چیزی شده؟ + چرا اینجا نشستی؟

 وندم زیر لب گفتم:حرصی بلند شدم و خاک شلوارمو تک

 _ چیزی نیست.برمی داخل بچو ىا منتظرن.
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نشستم کو آرتا شروع کرد بو توضیح دادن عکس ىای کو از کنسرت ىفتو در و بستم 
 ی پیشش تو شریاز گرفتو بود و نکتو ی مهمش حضور فربد و فرىام شاىی بود.

ال تعجب آراد + خب این عکس مربوط میشو بو فربد و فرىام قبل از کنسرت کو در کم
و تینا نامزد سابق نیاوش ىم اینبار برخالؼ کنسرت ىای قبلی تو این یکی حضور 

ساره کو تیام کامل خواىرشون مربوط بو این عکس برمیگرده بو هتدید  داشنت. و حبث  
 توضیح داد.

 کنار دوتا دخرت روسی بودن.زد عکس بعدی کو فربد و فرىام  

کو این دوتا شازده کنار دوتا دخرت روسی ان و نکتو ی   + این عکسم مال شب کنسرت  
 جالبش برمیگرده بو نسبت این دوتا دخرت با فریوز شاىی.

 _ خب بقیش؟!

رفیق + بقیش اینکو این دوتا خامن روسی برادرزاده ی فریوز شاىی ان و مهم تر از اون 
و خانومش  فاب پریا و سلما کو سرچشمو ی دوستیشون برمیگرده بو زمانی کو حسنی

سلما روسیو بودن کو این خودش ی موضوع جداست و من فک میکنم کو ىدؼ بعدی 
 فریوز عالوه بر تیام ، پریاست!

از خودم عصبی بودم با وجود  و تا تو سرکشیدم و فنجون و گذاشتم رو میز.ر قهوه ام 
من دائم در ی کو سال 5ن جلوتر بود، تو او باز ىم فریوز ی قدم از ما  ،آراد و تینا و من

فریوز عالوه بر کار ىای اصلیش برنامو ی سال ىای حال سفر با فریوز یا پسراش بودم؛
 آیندش رو ىم بو دور از ما داشتو پیش می برده.
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 ن دوتا دخرت روسی رفیق فاب پریا و سلماست؟_ تو مطمئنی ای

 حسنی بو جای آرتا جواب داد:

روابطشون با سلما اونقدری + آره من خودم بو شخصو این دوتارو دیدم و متاسفانو 
شون کشیده شده.و خودت کو میدونی صمیمی بوده کو پای پریا ىم بو مجع دوستان  

سلما ىر چقدرم رفیق داشتو باشو بازم پاشون رو بو زندگیمون باز ظلیکنو ولی خب اینبار 
 برعکس شده!

اره کش پیدا میکنو ىر طور شده باید تا کنسرت بعدی آرتا بستو _ این پرونده خیلی د
 بشو وگرنو کارمون سخت تر از قبل میشو.

 :گفت نیاوش مخیازه ی بلند باالی کشید و

ماه فرصت دارمی، کمو ولی میشو اگر کو این پیشنهادی  3+ تا کنسرت بعدی آرتا فقط 
 بستگی داره!رو کو میدم رو قبول کننی البتو بیشرت بو پریا 

 ثل من فکر میکنوظلیدومن درست حدس زدم یا نو ولی حس ششمم میگفت نیاوش ىم م
 سری تکون داد. .

کو با هبرته کو پریا رو در جریان بزارمی و ازش خبوامی   + درست حدس زدی عماد.
ش از قضیو رو بو نفع با استفاده از جایگاىی کو پیش فرىام داره این خبعلکاریش با ما، 

رىام شاىی ای ىست کو ما این فرىام علون ف باید هبش بگیم .البتو قبلشسبوم کنوما 
دنبالشیم کو خب این خودش ی موضوع کامال احساسی  و بو نظرم هبرته کو گفتنش رو 

 بو دخرتا بسپرمی!
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کنرتل و تلویزیون و گرفت چند ثانیو بعد تصویر گالری گوشیش روی صفحو ی تلویزیون 
 سال پیش میشد.4یا  3ىای کو مربوط بو تاد،زد رو عکس اف

سال پیش  اون موقع پریا سال آخر دبریستان بود و توی  4+ این عکس ىا مربوط بو 
سنی بوده کو خیلی راحت میتونستو با سو چهار تا حرؼ عاشقانو گول خبوره و این کار 

سالو  08خصوصاا اینکو طرؼ حسابش ی دخرت  برای فرىام شاىی مثل آب خوردن  
 وده.ب

عکس ىا تو زاویو و زلیط ىای سلتلف ازشون گرفتو شده بود کو بیشرتش توی پارک و  
 بو خواست کافی شاپ بود. اون موقع کو از نزدیک شدن فرىام بو پریا فهمیده بودمی

ساعتو براش ب  پا گذاشتو بودمی تا اگر خطری  24عوض در  حسنی بو پریا چیزی نگفتیم
 عمل بشن. نریو ىامون واردهتدیدش کرد 

 _ پریا و فرىام چو ربطی بو موضوع امشب داشنت؟

)ربطش بو این  کو زیرلب میگفت حرؼ حسنی نگاىی بو نیاوش انداختیم علونطور با
مال وقتی    ویدیو یکی از فیلم ىارو پلی کرد.تارؼلش نشون میداد رفت قسمتفیلم ست(

شیک  از کافی شاپ ىای پریا و فرىام داخل یکی .ىفتو پیش2هتران بودمی یعنی کو ما
 از رفقای نیاوش توی علنی شهر بود.جبنورد بودن کو از قضا صاحب کافو یکی و مدرن 

 صداشون خیلی واضح نبود.

 _ خشایار صداشون زیاد واضح نیست ببنی میتونی کاری کنی.
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انگشتاش ماىرانو روی کیبورد در حرکت  رفت مست سیستمی کو رو میزم بود. بلند شد
 بود ، دو سو باری فیلم رو پلی کرد تا ببینو صداش واضح ىست یا نو.

 + بیشرت از این ظلیشو کاریش کرد.

فیلم و پلی کرد کو صدای زمزمو ىای عاشقانو ی فرىام پیچید تو اتاؽ. بادقت فیلم رو 
 بو خونش.طور شده بکشوندش نگاه میکردمی. بی ناموس داشت مخ پریا میزد تا ىر 

سالو کو باعلیم، تو این چند سال خطای از من سر زده کو  4+ پریا ما االن بیشرت از 
 االن انقد تردید داری از اومدن بو خونو ی من؟!

 _ نو خب...خب من ظلی تومن.

ی خونو ی دوستت شب نشده + عزیزم اگو نگران مامانتی کو خوب هبش بگو مری 
خودم نوکرمت میام دنبالت برگشتنی ىم صحیح و سامل میارمت خونو، اصال  .برمیگردی

 اوکی؟!

 _ فرىام اصرار نکن ظلی تومن بیام.

 ی نازمت خریدارمی حاال چی؟ای بابا ىی من میگم بیا ىی خامن ناز میکنو، اوک +

 مکث کرد و از دوباره ادامو داد.

تنها دبونی ولی خب الزمو بدونی ی خونو کو با من تو پریا جان میدومن نگرانی از این+
 تنها نیستیم خانوادمم ىسنت!
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معلوم بود پریا تعجب کرده. ظلیدومن منظور از خانواده فریوز و زنش بودن یا نو ی زن و 
مرد دیگو مثلماا دومی منطقی تر بود.شایدم داشتو دروغ میگفت  تا پریا از خر شیطون 

 قبول میکنو. بیاد پاینی و بره خونش. در کمال تعجب پریا

 فیلم کو سبوم شد خشایار فنجون ىارو پر قهوه کرد کو صدای تیام بلندشد.

بزور می خواد  صبح   8قهوه می ریزه ساعت نزدیک  هار و + بابا بشنی توام دیگو ىی راه ب
 بیدار نگهمون داره.

قرار شد ىوامسون بیشرت بو پریا باشو تا دست از پا صدای خنده ی بچو ىا بلند شد.
ا نکنو. ندونسنت پریا از اینکو اون فرىامی کو ما دنبالشیم علینیو کو خامن باىاش طرح خط

 دوستی رؼلتو یکم کارو سخت میکنو.

بار ىا خواستیم از این موضوع مطلعش کنیم ولی بو خواست حسنی دست نگو داشتیم 
برابر اون میگفت اگو پریا ندونو کو طرؼ حسابش فرىام شاىی  سبام واکنش ىاش در 

 خواستو ىای فرىام واقعی ىست و این باعث میشو تا فرىام شک نکنو هبش.

انقد خستو بودم کو فقط سیستم و خاموش کردم و مدارک الزم رو برداشتم و از اتاؽ 
 زدم بریون پلو ىای نرده ای رو رفتم پاینی تا مدارک و بدم بو خشایار.

المن پاشو برو خونو کو امشب تو از جلسو ی امروز آماده کن ا_ بی زمحت ی گزارش 
 تولد سلما چرت نزنی.

 خندید و گفت:



 
264 

 

 دمت گرم بابت این علو مهربونیت.+ اوکی،

 مشتی نثار بازوش کردم و علونطور کو مریفتم مست خروجی گفتم:

 _ حرؼ نباشو گزارش تو بنویس، شب میبینمت.

جلو رو باز کرد و تا بشینن. حسنی دره  زدم پارکینگ تک بوقی برای پسرا دم خروجی
 شیشو مست شاگرد رو دادم پاینی تیام کمی خم شد. نشست نیاوش ىم عقب نشست.

 _ تو ظلیای مگو؟

 + نو شب با ساره میام.

 _ خب پس بشنی برسوظلت.

 آرتا ىست با اون مریم. + دمت گرم،

 _ اون کو گفت االن با ما میاد روستا!

 ناىار مریه اوصلا. داییش گفت+ ننو باباش اومدن جبنورد خونو ی 

 _ ای بابا اینا کو علنی یکی دو ماه پیش رفنت هتران االن از دوباره اومدن.

 + آره.

 _ اوکی کاری باری داشتی بزنگ بو خودم.
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داد کو بنی راه حسنی توضیح با اومدن آرتا تک بوقی زدم و راه افتادم بو مست روستا.
ما غش کرده بودمی از خنده اومدم پرایز کنو و این وسط چجوری می خواد سلما رو سو 

 برادری کنم در حق سلما تا حسنی بی خیال این نقشو بشو.

 _ بابا جان نکن این کارو سلما سکتو میکنو از ترس.

+ تو حرؼ نزن کو خودت ختم این کارای خدا میدونو چو بالىای کو تو سال اول 
 نامزدیت با نیکی، سر اون بدخبت نیاوردی.

اون اتفاقات قهقو ای زدم. آخ چو کیفی میکردم از اینکو بعدش اوصلور با بو یاد آوردن 
لذتی عصبانی میشد تا ی فصل مشت و لقد مهمومن ظلیکرد دست بر ظلیداشت. چو 

 داشت سباشا کردن حرص خوردنش.

 " سلما"

صبح بود کو خوابیده  6بعد از سباس نیکی با عماد ادامو ی بازی خوش ظلیومد ساعت 
هتدید  ا زور بدخبتی نشستو بودمی سره سفره ناىار می خوردمی البتو از نگاهبودمی االن ب

 این طور نگاه کردنش بیشرت دامنگری آتنا و نیکی بود.آمیز عماد ىم دور ظلوندمی،

یلی از تربیکات بو مستم روانو شد از حسنی و پدر مادرش و  علنی کو چشم باز کردم س 
 وص دخرتا.مامان و بابام گرفتو تا تربیک بو خص

رىا رو گذاشتم پیش مامان اینا و ی تیپ شیک امروزی ىم زدم بعد از دوش گرفنت با 
آدکالمن از دخرتا خداحافظی کردم کو این وسط از متلک ىای نیکی و ترانو بی نصیب 
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با کف دستش  لبخند ملیحی زدم و در شاسی  حسنی و باز کردم و نشستم.ظلوندم. 
 فرمونو میچرخونو و میگو:

 م چو کرده دل حسنی و دیوونو کرده.و بو بو سلما خان +

 _ مزه نریز راه بیفت.

 + چشم مشا امر بفرما خانوم، امروز روز مشاست!

دنده عقب گرفت و از کوچو ی لبخندم عمیق تر شد.چقدر خوبو کو حسنی و دارم.
آىنگی   دایی زلمد در اومد و تک بوقی برای دایی کو باتراکتور از کنارمون رد میشد زد.

 کو تازگیا بو اصرار آرتا آماده کرده بود و علنی چند روز پیش داده بود بریون رو پلی کرد.

+ گوش کن ببنی خوشت میاد البتو بو قول آرتا سبکش با بقیو ی آىنگا فرؽ میکنو یکم 
 غمگنی .

 # َجروبحث_حسین منتظری

اینکو یکم غمگنی با آىنگ و پلی کرد چند ثانیو بعد صداش توی ماشنی پخش شد. 
بود ولی من کیف میکردم از شنیدن صداش، نگاىی بو نیش باز شده ی من انداخت و  

 گفت:

 + چطوره خوشت اومد؟

 !یگو چند روزه نیستی کجایی لیلیعاشق اون قسمتی شدم کو م_ عالیو حسنی عالی.
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خندید و چشمکی بو چهره ی بشاش من زد کو دمل براش ضعف رفت. عینک آفتابیش 
 زد بو چشمش و زیر لب گفت:و 

 + قربون طرز نگات بشم من خانومم.

و ىم زمان آىنگ زلشری تو از حسنی منتظری رو پلی کرد با سبوم شدن آىنگ اینبار 
 باىاش زمزمو میکرد. بو وسط آىنگ کو رسید برگشت مست منو خوند.

 ندارم ندارم.اون چالو گونو ىاتو...اون خندیدناتو...طاقت دلربیاتو...+

بعد کنار ی کافو پارک کرد و بعد از برداشنت موبایلش پیاده شدمی. اىل  یک ساعت
تیپ رمسی نبود بیشرت اسپرت میزد حاال خیلی کو خبواد رمسیش کنو علون پریىن و شلوار و 

 هنایتش ی کراوات برای تکمیل کردن تیپش.

حلظو .ىر نبودخب تا اینجا کو خربی از سوپرایز  کافی شاپ شدمی،رد  وادستمو گرفت 
 ولی ىیچی بو ىیچی.چیز ىیجان انگیز از طرؼ حسنی بودم ی منتظر ی حرکت یا 

سفارشاسبون رو کو آوردن حسنی تشکری کرد و برگشت مست من کو با قیافو ی حق بو 
قاچ  جانب و شاکیم رو بو رو شد.خندش و خورد علونطور کو کیک شکالتیش رو

 میکرد گفت:

 ؟+ چیزی شده؟ چرا ظلی خوری

حرص ظرؼ کیک و کشیدم مست خودم ی تیکو ی نو چندان ز کردم و باچشم ىامو ری
 خوردم کو صدای قهقو اش بلند شد.بزرگی رو قاچ کردمو گذاشتم تو دىنم و تند تند 
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 طلند دیگو عهو خوشت میاد جلز و ولز من و میبینی؟! _ طلند...حسنی طلند... د  

 خندشو بزور نگو داشت.

 + اوکی ظلیخندم.

حرصی پوست لبم رو کندم. نو مثل اینکو  سرشو انداخت پاینی، شونو ىاش رو ویربه بود
 قصد نداره سبوم کنو مشت آرومی کوبیدم رو میز و حرصی لب زدم:

 _ حسنی.

 + اوکی دیگو ظلی خندم...تا تو کیک تو خبوری من برم حساب کنم.

خودی بو دمل صابون  بلند شد رفت مست حسابداری. طلری مثل اینکو خربی نیست، بی
 تری کو روز تولدم بود قراره سوپرایز بشم. 03زده بودم کو امروز 

 اگو می تومن بیام تلگرام گروه چهار صدای پیامک گوشیم بلند شد.نیکی بود گفتو بود
 ت و کو روشن کردم سیلی از پیام ىا روانو شد.. ن  و ترانو نفرمون با آتنا و نیکی

 ؟ کجا رسید  بو : چی شد سوپرایزشآتنا

 : اصال سوپرایز کرد؟ کادو چی داد؟نیکی

 ترانو: ی دیقو خف کننی د ... علینجور زرت  زرت پشت سره ىم پی ام میدن.

  .البتو فعال کو خربی نیست.کادو ىم نداد  نو بابا سوپرایز کجا بود ، آقاتایپ کردم: 

 ی اؽلوجی عصبانی ىم زدم تنگش.



 
269 

 

 ترانو: دم....بازدم....علنی روال و ادامو بده تا ببینیم چی میشو. 

 نیکی: وااااااا یعنی چی کو سوپرایز نکرد؟

آتنا: مطمئنی سوپرایزی در کار نیست؟ چون من خودم از زیر زبون عماد کشیدم بریون  
 کو قراره سوپرایز بشی.

 چیکار داشتی؟نیکی: تو از زیر زبون شوىر من حرؼ کشیدی؟ بیشعور با اون 

 من . ل از اینکو شوىر تو باشو پسر عمو یآتنا: زر نزن قب

 اصال عمو ی من بوده، ی دیقو زر نزننی ببینم داده چیزی یا نو. ترانو: الااااال شنی.

 آتنا و نیکی: خا.

خندیدم و تایپ کردم: ای بابا االن مشکل منم، بعدشم خوبو پیش علنی ولی باز 
 حرفاتونو تایپ میکننی.

 ر من حرؼ بکشی بریون.کی: وای بو حالت دفعو دیگو از شوخنی

با این حرفش خندیدم و با تاسف سری تکون دادم، علیشو ی خدا سوتی میداد چو 
 لفظی چو تایپی. سریع پیامش رو ویرایش داد) شوىر(.

 حرؼ ظلیکشم. ) شوىرت( رتشوخاز آتنا: اوکی دیگو 

 تو مسخره کن. نیکی: برو عمو

 میشو مادرشوىرت.) هتش ی استیکر خنده فرستاد( آتنا: عمم
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 ترانو: کاچو ىا کو الل شنی ی دیقو.

 نیکی: زىرمار، کاچو عمتو!

با اومدن حسنی تایپ کردم: دخرتا من باید برم درضمن بو ننو بابای منم کار نداشتو 
 .شنی.) ی استیکر چشمک ىم زدم تنگش(با

بودم ی دخرت بچو کو سبام حرکاتش با دخلوری بو حسنی نگاه کردم، درست شده 
بچگانو ست ولی خب آدم توقعش تو روز تولدش مریه باال و این دست خود آدم 

کو دو نفر رؼلنت سر   نیست.از کافو زدمی بریون چند قدم مونده بود تا بو ماشنی برسیم
حسنی و بی وقفو زدنش، هبت زده بو صحنو ی رو بو روم نگاه میکردم حسنی دوتا میزد 

 ی می خورد.یک

 + برو تو ماشنی سلما.

با صدای حسنی بو خودم اومدم، دویدم مستش کو بازوم از پشت کشیده شد و اومدم 
دوتا حرکت رو طرفی کو من و گرفتو بود و بزور میکشید مست ون مشکی رنگ پیاده  

 کنم کو بغلم کرد و انداخت رو کولش.

 _ ومل کن...با توام نره خر میگم ومل کن، حسنی.

 کجا میربیش بی ناموس.   +

و  مو بستاو.دست ىانداختم رو صندلی اومدم بلند شم کو خیلی فرض گرفت من
نگاىی بو صورت ىاشون کردم کو از تعجب چشام گرد شد.کی با جوراب پارزین 
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.... از دماغ ىای پخش شده رو صورتشون معلوم بود از  ؟؟مشکی مریه دخرت دزدی
 مل میکنن.جانب جوارب  فشار زیادی رو رب

ی آن فکرم رفت مست حسنی، نکنو این علون سوپرایزیو کو منتظرش بودم؟! نو بابا این بو 
؛ اگو اینجا بود و میفهمید چی از ذىنم گذشتو صددرصد ی چشم عقل حسنی ظلریسو

م د م مشا گرم از تو انتظار و و میگفت ) بو بو سلما خان غره ی تپل حوامل میکرد
 نداشتم!! (.

) ندیدی چجوری میزدنش با یاد صورت خونیش کو یکی از علنی نره قوال کناراینا بو  
ا جیغ بزمن  اومدم دوت ش رو خوابونده بود تو دماغ قشنگش،مشت علچینم نره قول نبودناا(

کو یکی از پشت با کف دست دىنمو گرفت بزور ی پارچو ی مشکی کشیدن رو سرم 
 و طرؼ دستشو از رو دىنم برداشت.

نو اگو تا االن شکی باقی میموند کو روی شقیقو ام حس کردم قلبم ایستاد، اسلحو روسر 
 با وجود این اسلحو از بنی مریفت.

 وشت میکنم شریفهم شد؟خبوای جیغ و داد کنی بیه+ صدات در ظلیاد، 

 ا این چو مصیبتی بود؟!!با عربدش تو جام پریدم از ترس اشک ىام رونو شد، خدای

 + با توام میگم فهمیدی؟

 سری تکون دادم کو سرم داد زد:

 + نشنیدم؟
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 _آ...آره.

صدای یکی دیگشون بلندشد.وقتی صداش انقد کلفت و وحشت آوره وای بو حال 
 ىیکلشون.

 فربد بگو کجا ربویلش بدمی؟آقا ی زنگ بزن  پرویز+ 

نفسم بند اومد فربد!! وایی نو ، خدایا نکنو منظورش فربد شاىی،نو بابا فربد چیکاره تو 
داره؟ خنگ مگو یادت نیست خودش گفت ی روز برمیگرده و تقاص کاری کو باىاش  

 خری بگذرون.و خدایا خودت ب کردم رو ازم میگریه.

 حسنی""

 از کافو زدمی بریون کو دوتا مرد ىیکلی رؼلنت سرم و طبق نقشو کتک زدن.

 آروم بزن فکم خورد شد....برو تو ماشنی سلما. + دیوث

یکی از بچو ىای اداره بو خودم اومدم و یکی خوابوندم دم گوشش کو   با مشت سینا
 کپ کرد:

 ق، عههو نگا جدی جدی داره میزنو!_ صورمت اومد پاینی امح

 + خودت گفتی بزن.

 گفتم بزن نگفتم فکمو بیار پاینی کو._ داش  

با شتاب زانوشو آورد مست شکمم ولی آروم زد صدای نامل  پشتم مست سلما بود سینا
بلند شد، سریع بتادین و از اون یکی مرد کو ظلیشناختمش گرفتمو زدم پاینی دماغم الکی 
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خواست ی مشت بو خوابونو تو دماغم کو ىنوز دستش نرسیده صورسبو دادم مست چپ 
 در صورتی کو طرؼ طوری زده بود کو باید صورمت بو مست راست متمایل میشد.

 + داداش ریدی االنو کو شک کنو.

 نفهمو. ، کوکو االن انقد تو ش  _ نرتس 

 علنی کو دیدم سلما رو کول کردن مثال اومدم از دست این دوتا فرار کنم کو گرفتنم.

 _ کجا میربیش بی ناموس.

دم دست سعید تا با ماشنی صورسبو پاک کردم سویچ ماشنی و داسوار ون شدن و رفنت و 
آرتا ىم با یکم دست بردن تو سر و صورتشون  نیاوش و قرار بر این شد کومن بره. 

 .طوری کو سلما نشناستشون علراه خشایار با علون و ن برن

اون طرؼ خیابون یکم پاینی تر وایستادم تا ون دور بزنو و بیاد این مست.گوشیم زنگ 
 خورد نیاوش بود جواب دادم.

 _ بلو؟

 صداشو کلفت کرد.

 دلو کجا ربویلش بدمی؟م، صحیح و سا+ آقا فربد دخرت رو گرفتی

میدونست من حساسم رو این موضوع و احد دست   و از دست این نیاوش، دیوثآخ ک
 گذاشتو رو علنی اسم.

 _ یک پدری من از تو دربیارم نیاوش اون سرش ناپیدا.
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چشم مشا حرص طلور خودم نوکرمت ظلیزارم این نفلو ىا دستشون هبش خبوره. فقط آقا  +
 فربد...

 زىرمار. _ آقا فربد و

 گفت االن یکی دیگو میاد دنبال این دخرته.  زن بغل رئیس تو راه  ب + چشم چشم غالم

 _ من تو رو ببینم کو کشتمت.

 گوشی رو قطع کرد با تعجب بو گوشی خاموش نگاه کردم کو ون جلوی پام زد رو ترمز.
و گرفت بازوی سلما ر  ر گرفت.چشم غره ای هبش رفتم.رانیش باز نیاوش تو دید رأسم ق

پس کلش و چشم غره ای بو و با شتاب کشید مست بریون کو از پشت یکی خوابوندم 
 سرو شکلی کو واسو خودشون درست کرده بودن رفتم.

 "آرتا"

و با این ریش و کاله گیس فری کو خشایار  خیلی رو مخ بود سلصوصاا جوراب پارزین  
رو شقیقو ی سلما  مبودعلچنان تفنگ آب پاش و گذاشتو انتخاب کرده بودن. نیاوش

 اومن از ترس جیکش در ظلیومد.

علونطور کو بستو ی چیپس میگرفت گوشی رو قطع کرد و با علون صدای کلفت نیاوش  
 رانندگی میکرد گفت:مست خشایار کو 

 + غالم آقا فربد گفت بزن علنی بغل االن یکی رو میفرستو.

 ی مشت چیپس برداشت و لب زد:خشایار 
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 می خوره امسم غالم باشو نره خر!بو کجای من _ 

 + زر نزن بزن بغل.

حسنی اولنی کاری   ماشنی و کو نگو داشت نیاوش بازوی سلما رو گرفت و کشید بریون.
تا فوش پدرمادر دار بو نیاوش داد و پس گردنی حوالش کرد کو بی صدا  کو کرد چند

 خندیدمی.

 ن و نشوند ی جای دیگو.سلما رو الکی ی دور چرخوند و از دوباره آوردش مست و 
ت خنده هپن شد از شدخشایار و من حسنی تازه متوجو جوراب پارزین رو سر نیاوش،

شده  نیاوش تا کمر خم تا برنامو هبم طلوره. مبزور جلوی دىنشو گرفترو صندلی شد کو 
بود رو ضبط ون مطمئنم سر در ظلیاورد، یکم پیچیده ست ضبطش قل ق داره روشن  

 ریز کرده بود و با دقت دنبال ی چیزی بود. آخر لب زد:چشماشو  کردنش!

 + خشی این بی صاحاب از کجا روشن میشو؟.... آىان پیداش کردم!

علنی کو دکمو رو زد، صدای بلند موزیک تو ون پخش شد حسنی کو تو فکر بود چنان 
تو جاش پرید کو سرش خورد بو سقف ون از حرص کتونیش و در آورد و پرت کرد مست 

 اوش کو سرش و خم کرد و خورد بو شیشو.نی

. از تو آیینو نگاىی بو حسنی انداخت خشایار قهقو ای زد و ضبط و خاموش کرد
 صداشو کلفت کرد:

 + آقا فربد شرمنده این پرویز یکم عشق آىنگ  برا علنی بی ىوا دکمو رو زد!
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بو معنی  حسنی با هتدید لنگ دیگشو آورد باال کو خشایار فرمون و ول کرد دستشو
 غلط کردم آورد باال. صدای ترسیده ی سلما بلند شد.

_ میشو بگید مشا کی ىستنی؟ من و کجا میربین؟ من شوىرم پلیسو اگو ومل نکنید میاد 
 دخل علتونو در میاره ىا!!! ...با مشام الل شدید...

 ىنوز شدید آخرو نگفتو بود کو تنفگ آب پاش و گذاشتم رو شقیقو اش.

 صدات درنیاد؟ ىاااان؟ + مگو نگفتم

صدامو کو بردم باال حسنی پس گردنی ای حوامل کرد و چهار تا فحش نون و آب دار 
 ىم زد تنگش کو نیشم باز شد!

حسنی دست سلما رو گرفت  پارک کردمی. و تو پارکینگ خونو ی ننو بابای عمادماشنی 
 از ماشنی کو اومد بریون انداخت رو کولش.

 "سلما"

کو ام گرفتو بود، حال گریو و زاری بودم علچنان در  ک س  و خباطر پخش یهویی آىنگ س 
رو ىوام با سبوم زورم مشتی کوبوندم تو هپلوی طرؼ کو صدای بو خودم کو اومدم دیدم 
 نالو ی خفیفش در اومد.

 _ من و بزار زمنی باتوام روانی.

 .بوندم تو سرشنو مثل اینکو حالیش نیست با آرصلم از پشت کو 

 درسگ مگو باتو نیستم میگم بزارم زمنی خودم پا دارم._ پ
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 ..عجب غلطی کردؽلا.+ حرؼ نباشو.

صدای باز کردن در خونو اومد،بدخبت شدم کارم ساختو ست، گذاشتم زمنی پارچو رو 
 از رو صورمت برداشت کو برقا روشن شد و صدای جیغ علو بلند شد.

 + تولدت مبارک.

کو رىا دوید مست منو پامو بغل    و روم نگاه میکردمکپ کردم با تعجب بو آدمای روب
 کرد. ىنوز تو شک بودم کو با زمزمو ی حسنی دم گوشم بو خودم اومدم.

 + تولدت مبارک خانوم خوشگلم.

آخو اینجوری آدمو سوپرایز میکنن؟! دیوونو...دیوونو بود لبخندعمیقی رو صورمت نشست،
با این   .تو روز تولدم داشت سوپرایز کردنىر سال ی چیز جدید ی ایده ی خفن برای 

انقد ترسیده بودم کو وقتی حسنی کومل کرده بود  کارىاش مگو میشد آدم دیوونش نشو.
  از عطرش نفهمیدم اونو.

رو ابرىا بودم انقد ذوؽ زده و پر از ىیجان بودم کو حاضر بودم بی خیال آدمای اینجا 
ىاش بگریم!  حسنی کو دید من ىنوز  بشم و زلکم بغلش کنم و ی بوس گنده از لب 

تا کلو ی مو فرفری روبو رو  3عقب کو با برگشتم گیجم و خم شد و رىا رو بغل کرد.
تا آدم رو  3حاال کو دقت میکنم تو چهره ی زلوی از نیاوش و خشایار و آرتا از شدم، 

بو روم دستگریم میشو.کمی پاینی تر نگاىم قفل تفنگ آب پاش دست آرتا و بستو 
.پس بگو صدای خرت خرت مال چیپس چیپس میشو و لبخندم بو خنده تبدیل میشو

 بوده!
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این حلظو  خباطر اینکو ىست وبابت سوپرایز حسنی ازش تشکر کنم؛  بو کل یادم رفت
 ىارو برام شریین میکنو.

 بعدمشا نشستنی چیپس خوردین؟!! من اوصلا از ترس صدام در ظلیومد_خیلی بیشعورید...

 پرو رفت رو کاناپو نشست. نیاوش پرو

 گشنو بودمی گشنو!!+ 

 "نیکی"

ی لباس خوش رنگ آلبالویی جذب کو آستنی ىاش بلند بود و قدش ىم تا ی وجب 
باال تر از زانوم بود رو پوشیده بودم احلق ىم هبم میومد در عنی سادگیش خیلی شیک 

دستم رو نوشیدم با اومدن عماد ناخداگاه دمل کمی لرزید،  ، ی قلپ از آب پرتقالبود 
 نامرد اینجوری خوشتیپ میکنی ظلیگی من غش میکنم؟!

آب پرتقال و تا  ود.جیب بو تنش نشستو بو شلوار مشکی ای کو بو تن داشت عپریىن 
تو سر کشیدم و لیوان خالی رو گذاشتم روی میز بغلیم، کنارم روی مبل دونفره نشست 

 دم گوشم لب زد: ستش رو انداخت پشتم و کمی خم شدرا و دست

 + کو حاملو ای آره؟

بدخبت شدی نیکی! .... سکومت کو طوالنی شد با دستی کو پشتم بود من و کشید 
برید، نامرد بو روش خودش  ممست خودش، رمساا با برخورد مستقیم لبش با گوشم نفس

 اومد. ناخواستو صدای نامل درهم میکرد.نفسش رو کو آزاد کرد یتنبداشت 
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 _ عماد؟!

ت رو عملی کنیم ىووم؟ حاال کو انقد + ى ششش، حرؼ نباشو....چطوره شوخی صبح 
خبوای تا فردا شب  ،مشتاقی من حرفی ندارم. میمونو ی عروسی کو گور بابای این پرونده

 علو چی و ردیف میکنم.

 _ عماد اذیت نکن.

 عصبی غرید:

میدونی من دمل ل و ل و میزنو میزاری اذیت؟!! ..... نیکی.....اذیت؟! تو اسم اینو + 
ن موضوع سر ای صبح زنگ زدی 5ساعت  برای بچو ای کو مامانش تو باشی بعد تو

 !شوخی میکنی؟ بامن

ت ر بطری افتاد بو من،منم چون گفتو بودم جرئمن ی بازی بود از شانس گندم سعزیز  _
 علنی. ام حاملو آتنا ىم گفت زنگ بزمن بو تو الکی بگم

 حاملو بودن تو چیزی  کو بشو روش شوخی کرد؟ ببنی نیکی...+ علنی؟ 

 _ مامانت.

حرصی کشید عقب، شیواجون )مامان عماد( لبخندی بو لب زد و نشست روی مبل 
 تک نفره ی مست عماد.

 + اتفاقی افتاده؟

 لبخندی برای اطمینان زدم.
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 _ نو مشکلی نیست.

 عماد از دور داد میزد کو عصبانیو؟+ حتماا ؟ چون قیافو ی 

نیم خیز شد و آب معدنی کنار میز و برداشت و علونطور کو لیوان رو پر میکرد عماد 
 جواب شیواجون رو داد.

  نشون میده کو عصبی ام خباطر سختیم اینطور ه امن اتفاقی نیفتاده اگرم چهر  _ نو مادر  
!  کارم 

 ىم پاشنی ی تکونی بدین.+ خداروشکر من برم بو مهمونا برسم، مشا 

 _ چشم.

 بو زلض اینکو مامانش بلند شد اومد ادامو بده کو دستمو آوردم باال و گفتم:

_ عماد لطفا دوباره شروع نکن.خودم پی بو اشتباىم بردم االمن معذرت می خوام فقط 
 ادامو نده.

 انداخت و با خشم غرید: اخم کرد و نگاىی بو پاىای خوش تراشم

 علینم ظلیپوشیدی دیگو!+ ی  بارکی 

دخلور رومو ازش گرفتم و چیزی نگفتم اگو ادامو میدادم دوتا اون میگفت یکی من؛ 
حاال خدا رحم کرده فقط خودمونیم اگو قریبو این ،حبث باال میگرفت آبرو ریزی میشد

 وسط بود کو رمساا کلمو میکند. 
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زمنی ضرب گرفتو بود آخر ىر دقیقو کو میگذشت کالفو ی پاشو تکون میداد رمساا رو 
 طاقت ظلیاره و میگو:

 + پاشو برو ی چی بپوش!

بی حرؼ بلند میشم و باىم مریمی توی اتاؽ جوراب شلواری کلفتی رو میپوشم؛ تا با 
چشای خودش مطمئن نشده بود از اینکو ىیچ جام دیده ظلیشو نزاشت از اتاؽ برم 

از اتاؽ خارج میشیم و بو بریون. صدای موزیک در خواستی حسنی کو پخش میشو 
  .مست بچو ىا مریمی

 " سلما "

رو کو حسنی برام گذاشتو بود رو پوشیده بودم، خیلی  جذب پر از اکلیلی لباس طالیی
شیک بود خباطر اندام رو فرمی کو داشتم قشنگ بو تنم نشستو بود، مدلش تقریباا 

ود ساده و شیک؛ حجابی بود آستنی ىای بلند چسب قدشم تا ی وجب باالی زانو ب
خداروشکر آرایشم مناسب بود فقط رژ لبم کمرنگ شده بود کو ترمیمش کرده بودم.

 موىام خلت بود و نیازی بو اتو نداشت.

رىا رو کو ست لباس من منتها مدلو عروسکی تنش بود رو گذاشتم رو مبل و دامن پفش 
 رو درست کردم تا ترانو ازمون ی عکس خوشگل بندازه.

نا آشنای کو تا بو حال بو گوشم  شاد س کو انداخت صدای موزیکیکی دوتا عک
طلورده بود پخش شد. با تعجب بو پسرا و دخرتا کو وسط رو ترک کرده بودن نگاه کردم  

 کو صدای حسنی فضا رو پر کرد.
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 تو بگی نگی من گری  پام

 ظلیاد کسی بو چشام ای وای ، ای وای

 بی من قول بده تو جای نری

 ای وای، ای وااااااای جذاب توو دلی

قدم برداشت و وارد حال شد؛  ماز راه روی اتاؽ با ی خرس بزرگ قرمز رنگ بو مست
 اشک تو چشام حلقو زده بود از رو مبل بلند شدم.علونطور کو بو مستم میومد خوند.

 بدجوری بو تو گریم من

 بری میمریم من

 کسی ظلیاد بو چشمم

 چشم طلوری عشقم

برای ىزارمنی بار ، بی توجو بو خرس توی دستش زلکم بغلش کردمخرس و گرفت مستم، 
خداموشکر کردم خباطر وجودش توی زندگیم.خرس و داد بو ترانو و دستاشو حلقو کرد 
دور کمرم سرشو برد الی موىامو نفس عمیقی کشید کو دمل لرزید. اللو ی گوشم رو 

 بوسید. دم گوشم خوند.

 ارممن دل ندارم انگاری بو تو گریه ک

 مگو من توو دنیا آخو چند تا ی دونو دارم
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 من دل ندارم انگاری بو تو گریه کارم

 مگو من توو دنیا آخو چند تا ی دونو دارم

پیشونیم رو بوسید خرس و داد دستم با تعجب بو خرسو بزرگ دستم نگاه کردم، لبخند 
کو صدای   عمیقی زدمو دستمو حلقو کردم دوره گردنشو کشیدمش پاینی گونشو بوسیدم

 بچو ىا بلند شد. دست و صوت و جیغ  

خرس و گذاشتم رو مبل کنار رىا و باىاش رفتم وسط اون خوند و من با مهارت و ناز 
و عشوه بو بدمن پیچ و تاپ میدادم و می رقصیدم. خریه شد تو چشام با سبوم عشقی کو 

 نسبت هبم داشت خوند.

 خاطر  تو مجع من عاشقی رو بلدم

 واسو دململکو شدی 

 بزار فاصلمون بشو کم

 از علو نظر بی من نری جایی بی خرب

 نکنی یو روز چشامو تر 

 مال خودمی آخر سر

 " نیکی" 
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با اشاره ی حسنی دو بو دو بچو ىا رفنت وسط و علراىیش کردن.خیلی دوست داشتم 
منم برم برقصم ولی عماد سخت نشستو بود سرجاشو مشغول گوشیش بود.دستمو  

 ی ران  پاشو دم گوشش زمزمو کردم.گذاشت رو 

 _ عماد میای برمی برقصیم.

بدون اینکو نگام کنو گوشیش رو خاموش کرد و گذاشت تو جیب شلوارش ایستاد و 
و شیک دستشو گرفت مستم.خوشحال ایستادمو دست تو دستش رفتیم وسط. مردونو 

 مریقصید.

 انگاری بو تو گریه کارم من دل ندارم

 خو چند تا ی دونو دارممگو من توو دنیا آ

 " یک ىفتو بعد "

ىای شیکی کو بو تن  خبورمی کو پسرا با شلوار و تیشرت تو حیاط نشستو بودمی صبحونو
داشنت اومدن بریون. عماد کاله اسپرت مشکی رنگش رو گذاشت سرش و حسینم بعد 

 از گرفنت عینکش کو دست سلما بود اومدن پاینی.

 آرتا بلند شد:صدای اعرتاض دایی زلمد خطاب بو 

، ىاااااا؟! ک   + آرتا پدرسوخت  اون کیس و ر  نزار رو اون وام ند ه، م گ  ظل بینی ازش آب م چ 
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 آرتا هبت زده مونده بود دست خودش کو االن کیسو رو بزاره رو صندلی عقب پراید یا
یشو ىم ای خودش بو گند کشیده منو؟ آخر دایی دید نو اگو چیزی نگو االن ىم لباس ى

 .از علون فریاد ىای خوشگلش و کشید ی دونو صندلی ماشنی زندایی منیژه؛

ی و م ن  م گری ه کو چرا اغلور نی بو صندلی بعد م نیژ ه میاد ی ق  ر ه بز خا بیا ایو را االن م ری+ ک  
 شد صندلیش.

 بست خندید و گفت: عماد علونطور کو بند ىای کفشش رو می

. دایی اعصاب خودت +  و خورد نکن خری سرش این ی خواننده ی معروؼ 

واد باش    ( ) شرمنده قصد توىنی نداشتم._ ىر گوی کو سل 

، مرده بودمی رمساا آرتا رو شست گذاشت کنار،  خنده اینو کو گفت خود آرتا ىم زد زیر
ی رو در واسی با خوبی ما دخرت پسرا این بود کو انقد جنبمون باال بود کو دایی زلمد ب

؛ دایی تازه چشمش بو لباس ىای شیکی کو برازنده ی ىیکل علمون شوخی میکرد
 ، اشاره کرد بو تیپشون علونطور کو از تراکتور میومد پاینی گفت:افتاد ورزشی شون بود

 + اینا چی و ت ن تان کردین؟!

 عماد ی نگاه بو خودش و پسرا کرد.

 ىم پوشیدمی دیگو. _ گفتی لباس بپوشنی برمی پالوز ما
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ت  ن  دی و از تیپ من فهمیدی کو چی باید ت   ،+ از تو بعید  خری سرت من م ش م داییت
ن زدین! معلوم نیست  کنی؟ عروسی عمتان کو نیست اغلور خوشتیپ کردین موىاتامن ف ش 

 کو انقد سیخ واستاد  ىوا.  چقد پی پاؼ زدن بو ک ل شان

 نیاوش شاکی گفت:

؟_ آقا زلمد کجاش سی  خ 

وای برم عکسای دوران جاىلیتت بیارم ببینی چو  + تو یکی زر نزن کو ختم این کارای سل 
 جوجو تیغی ای بودی؟

 نیاوش خندید و گفت:

 _ نو توجیح شدم مرسی.

 علون لباسای من  بگری بیار بدی بو اینا.جان + م نیژ ه 

معرکو بود بابای آتنا؛ اونا حبث میکردن ما دخرتا اینور غش کرده بودمی از خنده.خدای 
بس کو با ماىا  آدم کنارش ی حلظو ام احساس ناراحتی و غم هبش دست ظلیداد از

نی شوخی کامالا جدی بود و ما بعضی وقتا می موندمی کو االن شوخی میکرد و در ح
 باید خبندمی یا نو! 

ش علنی دم صبحی جعبو دستمال کاغذی برداشتو بود دستش یکی یکی جا میکرد تو گو 
از راه دوم  دستمال کاغذی رو میذاشت کنار و اگو بیدار میشدن کو ىیچ اگو نوپسرا 

استفاده میکرد کو نگم هبرته. زندایی منیژه با چهار دست شلوار ک ردی و پریىن 
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ای سلصوص بیابان بو کمک حسام داداش کوچیکو چهارخونو و چهار جفت چکمو ى
 آورد داد دست پسرا. ی آتنا

ون معلوم بود کو تعجب کردن ولی خب اینجور لباسا خوراک ما بود. از قیافو ىاش
بنابراین بدون حبث و اعرتاض پوشیدن، البتو بو نفعشون بود اعرتاض نکن چون رمساا دایی 

 سوار تراکتور شدن و رفنت پالوز خربزه مجع کردن. تیکو پارشون میکرد!

* 

افتاده بود رو دنده ی جل و با من تو این یک ىفتو ای کو از تولد سلما گذشتو عماد 
حرؼ ظلیزد درست عنی بچو ىا ، دیگو داشت حرصمو در میاورد. ا ا ا  خجالتم ظلیکشو 

 شادلو پوشیدم. یعنی چی کو االن گوشیش و جواب ظلیده؛ مانتو و

 + کجا مریی؟

 با صدای سلما برگشتم عقب.

 _ مریم پالوز سره زمنی.

 + وایستا ماىم بیامی.

 فقط سریع._ اوکی 

عماد و برداشتم ماشنی و از حیاط درآوردم کو دخرتا ىم اومدن حرکت   217سویچ 
 کو ترانو در و باز کرد زدم رو ترمز.بودم  کردم بو مست پالوز؛ ىنوز ماشنی و پارک نکرده 

 _ بیشعور خب وایستا نگو دارم.
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 + بروبابا.

پاینی.آتنا  قفل کردمو رفتیم گوشیم در ماشنی وماشنی و کو پارک کردم بعد از برداشنت  
 دستشو برد باال و داد زد:

 + سالم ما اومدمی.

دایی خربزه ی دستشو پرت کرد مست حسنی کو رو ىوا گرفت اومن پرت کرد مست عماد 
و بو علنی روال پرت کردن مست آرتا تا رسید بو نیاوش کو گذاشت رو خربزه ىای دیگو  

 بو ما. دایی اشاره کرد کو پشت تراکتور بودن.

 + ب و نریوی کمکی ىم رسید.

 نیاوش خندید و ی نگاه بو لباس ىای کو تنمون بودکرد، مناسب خربزه مجع کردن نبود.

 + االن ىرکی رد میشو میگو زلمد مهرآرا چو کارگرای زنش شیکن!

اینو کو گفت بی وقفو دمپای جلوبستو سبز رنگی کو از بس جلوی آفتاب مونده بود 
بود درآوردم و پرت کردم مستش کو راست خورد وسط پیشونیش. اینو جلوش سفید شده 

 حال کردم چو عجب ی بار مثل آدم خورد بو ىدؼ.

 + ایول علینو باریکال هبت.

 دستمو گذاشتم رو قفسو سینم و کمی خم شدم و در جواب ترانو گفتم:

 _ چاکرمی.
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مست چپ یهو پیچ می + معلوم نیست این دمپایی چو رازی داره کو تو اگو الکی بزنی 
 خوره مریه مست راست میخوره بو ىدؼ ىرچیو زیر سر علنی دمپای ىاست.

 _ زىرمار حاال ی بار خورد بو ىدؼ.

 خانوما دست.+ مدال اینو بیارین برای اولنی بار زد بو ىدؼ.

ای کو کنارش بود و برداشت  ىدخرتا خندیدن و سلما خم شد یکی از علون خربزه 
زه رو کو حکم مدال داشت و ازش گرفتمو دستمو گذاشتم رو خربگرفت مست من، 

 قفسو ی سینمو بو پاینی خم شدم.

 _ تو رو خدا شرمنده نکننی.... ا وا مرسی بابت علفی کو جای گل دادین.

بازیکن ىای فوتبال کو جام برنده آتنا غش غش خندید و علف و داد دستم.مثل این 
یم و بردمی باال مرده بودمی از خنده. کاچو بازی ىر چهارتامون زیر خربزه رو گرفت میشن

ىامون عادلی داشت واسو خودش، اگو این کاره باشی درک میکنی چی میگم، ترانو  
 گوشیشو درآورد و گرفت باال.

بو ىدؼ خورد ی عکس  + خانوما بو پاس این جشن بزرگوار کو برای اولنی بار دمپایی
 بگنی سیب. بو یاد موندی میگریمی

و توی عکس یکی دىنش موقعی   ا کو نگفنت سیب بلکو علو باىم گفنت خربزه،نو تنه
عماد دمپایی من دستش کو داشتو خر میگفتو افتاده یکی موقعی کو ب ز میگفتو افتاده؛ 

 بود گرفت باال پشت من وایستاد و از پشت بغلم کرد.
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لنز االمن  ولی این دلیل ظلیشو کو باىات حرؼ بزمن پس فعال تنبیهی!!! .دیوونو + عاشقتم
 دوربنی و ب  پا.

سال پیش علنی موقع تو  7ود کو تو عکس افتاده بود. درست قیافو ی هبت زده ی من ب
، وای خدا باورم ظلیشو عماد هبم گفت علنی زمنی هبم گفت کو از من خوشش اومده

ازم فاصلو گرفت رفت دمپاؽلو داد هبم سریع پوشیدمش،و. دوسم داره واییی لعنتی عاشقم
 مست ماشینش. بدو بدو دنبالش رفتم تا اینکو برگشت مست من.

 + سویچ؟

بدون حرؼ سویچ دادم دستش کو قفل و باز کرد نشست ، ماشنی و دور زدم و در 
 مست شاگرد و باز کردم و نشستم.

؛ باش...ىرچی می خوای باش... قهریعماد دخلوری؛ باش... عصبانی ىستی؛ _ ببنی 
 باش ولی حق نداری با من حرؼ نزنی!!!

ىنگ کردم ی حس ناب ی لذت خریه شد تو چشام یهو خم شد و لب ىامو بوسید 
چشمامو بستم دستمو بردم پشت گردنشو با حرص بوسیدمش، خاصی تودمل پیچ خورد،

بودم خیلی ، طوری  حریص شده خواستنش بودنش دوست داشتنش برام شده بود آرزو.
کو دوست داشتم علنی االن تو علنی موقعیت زمان وایستو و من هبرت درک کنم این بوسو 

کشید عقب پیشونیش و قفل پیشونیم کرد بگم این بوسو ىای کمیاب رو؛ هرو یا هبرت 
 خریه بو چشم ىام خیلی جدی لب زد:

 + بو مردونگیم قسم ، عاشقتم.
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د کو دوست داشتم ساعت ىا نگاش کنم اون برام انقد لذت خبش بو اعرتاؼ کردنش 
تکرار کنو. االن نو بارون بود نو ىوا و فضای عاشقونو اون با ی شلوار کردی یشمی و 
پریىن چهار خونو ی قرمز مشکی رنگ و رو رفتو و چکمو ىای مشکی رنگی کو تا زیر 

ی ی آىنگ کافی زانوش باال اومده بود و من ی مانتو شلوار ساده و دمپایی ىا سبز.ول
ؼ ردم کو آىنگ زیبای من از حجت اشر بود تا فضا رو هبرت کنو پس ضبط و روشن ک
ماشنی و دور زدم از علوصلا  ماشنی باز کردمزاده پخش شد صداشو تا تو بلند کردم.در 

 داد زدم:

 _ دخرتا بالخره گفت، گفت کو عاشقمو.

 !!!+ چی؟؟؟ واقعا؟

 _ آررررره.

 دخرتا داد زد:عماد اومد جلو رو بو 

 انقدی دوسش دارم کو میرتسم خداشک کنو عشق از ما شروع شد یا آدم و حوا!+ 

یهو خم شد و بغلم کرد جیغ پر از ىیجامن بلند شد صدای دست و صوت پسرا و 
ند دور چرخوند صدای خنده ىامون البو دخرتا بلند شد. پاىامو حلقو کردم دورش چ

 و چشم ىای سگیش و داد زدم:. خریه شدم ته بودشدگم   آىنگ الی

 لعنتی! _ خیلی دوست دارم عماد بیشرت از خیلی، عاشقتم

 علراه با آىنگ بلند بلند می خوندم.
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 _ حامل خوبو باتو...زیبای منی...نفسای منی...تو صدای منی...

 حامل خوبو باتو...توکنار منی... بی قرار توام...تو قرار منی...!

 زمنی ولی زلکم بغلم کرد و گفت: مخندید و گذاشت عماد

 + بو نظرم طلونی هبرته.

خندیدم و با حرص مشتی زدم بو بازوش کو زلکم تر بغلم کرد و سرمو گذاشت رو 
و باىم خریه بو نیاوش و حسنی و آرتا کو اون پاینی معرکو گرفتو بودن بزن و قفسو سینش 

رار گرفت؛ حاال میفهمم چرا ناخواستو چشم ىام رو ىم ق.شدمی بکوب راه انداختو بودن
ی کنیم،رویا می بینیم،گوش میدمی و وقتی می بوسیم،بغل می کنیم، دعا می کنیم،گریو م

استشمام می کنیم چشمامون رو میبندمی چون کو زیبا ترین چیزىا در زندگی، قابل دیدن 
 نیسنت! بلکو بو وسیلو ی قلب حس میشن! 

 " تهران "   ماه بعد 3

ی عقد مراسم خواستگاری ترانو بود امشب قرار بود بو آرتا جواب مثبت بده و خطبو 
م علو رو دعوت  علنی موضوع باعث شده بود خالو شکوفو ىم از د  بینشون خونده بشو 

 البتو اقوام نزدیک و یکی دوتا از دوست آشنا ىا. کنو

و حرؼ ت متلک موقعیت و جایگاىی کو آرتا داشت باعث شده بود تو این چند ساع
ىای کو حسودی توش موج میزد بو مست ترانو ىجوم بربه و امشب رو براش خراب کنو، 

اونو بو خاطر خودش می خواد نو خباطر موقعیتی کو داره  ولی آرتا با ی مجلو کو ترانو
 دىن علشون رو بست.
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با حسرت بو سفره عقد شیک و رلللی کو چیده شده بود نگاه میکردم خدایا یعنی 
 مریسو اون روزی کو من بلو بدم بو مرد کت و شلوار پوش کنارم!

 + این نگاىت داره اعصامب و بو ىم مرییزه خبوای ادامو بدی قید علو چیز و علو کس و
 میزمن تا ىر طور شده علنی امشب عقدت کنم و تا ابد بشی مال خودم.

 _ عماد!

شکوفو زدمی بریون نیاوش دم  د بازوم و گرفت از خونو خالونگاه اشک آلودم رو کو دی
 در خوظلون بود علنی کو خواست در و ببنده عماد گفت:

.  + نیاوش نبند در 

 _ چیزی شده؟

 + نو.

 نیاوش کو رفت رفتیم داخل در و پشت سرمون بست.

 + لباستو عوض کن، ی چیز گرم بپوش می خوام بربمت بریون.

 _ ظلی خواد عقد ترانو..

 تن صداش رفت باال.

 ترانو بو درک، نگاىت داره داغومن میکنو بعد میگی عقد ترانو؟!! برو بپوش برمی.+ عقد 
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لباس شبم و با ی پالتو و شال و شلوار عوض کردم، موتورش و کو جدیداا خریده بود رو 
با تک گازی از   از پارکینگ در آورد، دستم و گذاشتم رو شونش و نشستم پشتش.

 ود.نیم رخش و گرفت مستم.کوچو زد بریون. دستم رو شونو ىاش ب

 + دستت و حلقو کن دورم.

 _ راحتم.

 + من ناراحتم...حلقو کن.

وقتی دید دستم علچنان روی شونو ىاش  سرعتش رو برد باال فرض دست ىام و حلقو  
 کردم دور کمرش و زلکم چسبیدم هبش کو صدای قهقو اش بلند شد.

 + با من جل نکن وقتی میگم بگری یعنی بگری.

 دستمو بردارم کو با ی دستش گرفت. خواستم

 + بزار باشو.

چند قدم جلوتر نشست رو زمنی وقتی دید من ىنوز پیاده شدمی؛  موتور و پارک کرد
 سرجامم برگشت عقب و گفت:

 + چرا ظلیای؟ این منظره شباش دیدن داره ىا.

اه لبخندی زدم و کنارش نشستم پاىاشو دراز کرد و انداخت رو ىم دست ىاشو تکیو گ
یهو زد کانال حرؼ ىای  قرار داد و خریه شد بو شهری کو تو نور غرؽ شده بود.

 عاشقانو!!!



 
295 

 

+ وقتی یو پنگوئن نر عاشق پنگوئن ماده میشو، کل ساحل و میگرده و قشنگرتین 
سنگ رو انتخاب میکنو و واسو جفت ماده میربه، اگو ماده از سنگ خوشش اومد و 

قبول نکرد پنگوئن نر احساس میکنو سنگی کو پیدا   ؛ ولی اگوقبول کرد جفت ىم میشن
کرده قشنگ نبوده و اونو میربه زیرآب الی مرجانا میندازه تا دیگو ىیچ پنگوئنی اشتباه 

 اونو تکرار نکنو و نا امید نشو.

 مکث کرد و ادامو داد:

سال پیش وقتی دیدمت ازت خوشم اومد ظلیگم تو ی نگاه عاشقت شدم نو ولی  7+ 
پنگوئن  من اون سنگو پیدا کردم و با گفنت احساسم بو تو رمساا تورو جفت برعکس 

سال ازت دور موندم  5 خودم کردم ولی درست ی سال بعد از نامزدمی بی عقلی کردمو
رو کنارت می تونستم ذبربو کنم چو بسا علنی حس ىا سالی کو اگو بودم هبرتین حلظو  5

تفاؽ میفتاد؛ اینا بو کنار ولی اگو یکم بیشرت عشقی و عاشقی کو االن بینمونو زودتر ا
 فکر میکردمو ظلریفتم حداقلش االن صاحب سو چهار تا بچو ی قد و نیم قد بودم!!!

اینو کو گفت حرصم گرفت و با سبوم زورم مشتی زدم بو بازوش کو صدای قهقو ش بلند 
هتش رو بو اون نگو آقا می خواستو  !بعید  عماد و این حرفا  شد، بیشعور نگاه ،گفتم

ولی  سو چهار تا بچو ی نداشتمون بکشونو. خندمو نگو داشتم تا پروتر از این نشو.
علنی کو چشمم بو صورت خندونش و از علو بدتر چشم ىای شیطونش افتاد نیشم باز 

 تو دل خندیدم. شد و از

بو شرفم قسم انقد دوست دارم کو حاضرم صد سال باىات تو  خبند ، آىان اینو...+ 
 بالتکلیفی دبومن ولی... باىات سبوم نکنم!
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 مکث میکنو و زل میزنو تو چشام.

فکرشو  خداییسال نامزد من موندی مهم این خنده ی از تو دلتو ،  7بو درک کو +
نزده ىیفده تا وانت رینگ اسپرت آخرین سیستم میگریمی شو  بکن با وام ازدوامجون ی

 کجا؟؟؟ ،  مریمی عشق و حال  ؛ خانوادگیبچو ىم تنگش میندازمی پشت

 قهقو ای زدم و بریده بریده وسط خنده ىام گفتم:

 _ پا...پالوز؟!

+ ىا باریکال زدی تو ىدؼ ، بو تو میگن زن زندگی چیو اون خانومای سانتال مانتال 
شق و رؽ! زن باس جیگرشو داشتو باشو کو پا بو پای آقاش شونزده ىیفده تا بچو رو 

 د  برو کو رفتیم!و اون قابلمو ی شکم سری کن  گ ل و رو ىم برداره و بندازه ترک وانت 

بو چشمهاش لعنتی چو جاذبو ای تو این چشماش  کو  حسابی کو خندیدم خریه شدم
آدم و غرؽ میکنو توش.دل کندن از اون چشما سخت  ، نفس عمیقی کشیدم و 

 علونطور کو با انگشت ىای دستم بازی میکردم گفتم:

 ..._ بعضی کارا بعضی حرفا بدجور، دل آدمو آشوب میکنو

 + مثل چی؟

 ره و کاری ظلی کنی...!_ مثل وقتی کو می دونی دمل برات بی قرا

اخالقم گوىو میدومن ولی من ی م ردم نیکی؛ بروز یا بو میگم  مصدبار ىم گفتم اینبار + 
زبون آوردن احساسامت سختو برام، خودت هبرت از من میدونی کو من از اون دستو از 
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از آدما نیستم کو حرفای عاشقونو بزمن،دروغ چرا بلد نیستم این چهارتا مجلو و حرفای کو 
من میشنوی ىم صدقو سری  وجود خانوم خانوماست. وگرنو من و چو بو این حرفا..... 

 ؟تا آروم بگریی حاال اینا بو کنار قربون اون دل بی قرارت بشم االن چی کار کنم

 _ بغلم کن.

بغض میکنم و اشک تو من و مهمون آغوش گرمش کرد.و  بو لب زدمردونو ای لبخند 
 خباطر بغضی کو داشتم گرفتو بو گوش عماد مریسو.چشام مجع میشو.صدام 

 _ خیلی دوست دارم.

 خدایا شکرت!

*** 

عماد و حسنی ی سری مدرک با علکاری پریا بدست آورده بودن و حاال امشب مجع 
ی ىا رو تعارؼ کرد شده بودن خونو ی خالو شکوفو تا تصمیم هنایی رو بگرین؛ ترانو چا

 مادر آرتا. دستو مبل کناری من بغل و نشست ر 

رو مبل دونفره ی کنار من، فلش و عماد لپ تاپش رو بو تلویزیون وصل کرد و نشست 
بابای من و ترانو و ز حسنی گرفت و زد بو لپ تاپ ی سری عکس و فیلم نشون ا

بابای خودش و آرتا کو امشب سلصوص اومده بودن اینجا داد. کارش کو سبوم شد روبو 
 نشستو بود گفت:بابای آرتا کو سرىنگ باز 
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تقریباا علو ی مدارکی کو ما و مربوط بو فریوزشاىی   دیدین کوی  ا+ این فیلم و عکس ى
 ناد و مدارک برای دستگریی فریوزتو این چند سال بدست آوردمی، و اینکو علنی اس

 خب بو نظر من اگو ی سفر بو استانبول شاىی و کل زیر رلموعو ی باندش کافیو ولی
گفتو ی حسنی داشتو باشیم چو بسا بیشرت ىم میشو بو دست آورد و مهم تر از اون بو  

رو کو باىاشون علکاری داشتو رو ىم دستگری   یشاىی می تونیم کسایعالوه بر باند فریوز 
 کنیم.

 حرؼ عماد و گرفت و گفت: حسنی ادامو ی

 .مبیم شلکن  اینبار از دستمون در بره+ درضمن دیر جب

 گمهر لیوان خالی از چای رو گذاشت روی میز و گفت:آقای بزر 

 _ چو کاری از دست من برمیاد؟!

 حسنی ی برگو از توی پوشو درآورد و داد بو بابای آرتا.

رو برای عمارت فریوز + علونطور کو میبینید من درخواست رلوز جاسازی شنود و دوربنی 
مکان بتونیم راحت تر هبش الدادم تا قبل از سفرش تا ح دا شاىی کو تو استانبول  

 دسرتسی داشتو باشیم ولی خب موافقت نکردن!

تا  _ مشا نفوذی دارین توی اون باند بنابراین خیلی راحت میتوننی با توجو بو اون ىا
 پس نیازی بو شنود و چیزىای دیگو نیست. مکان دسرتسی داشتو باشنی.ح داال

 اینبار عماد جواب داد:
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با اینکو یکی از علون نفوذی ىا آراد  پسر خودتون و _ حرؼ مشا درست ولی خب 
ولی بازم خودتون دیدین کو از ی سری مدارک و  ؛ نامزد سابق نیاوش تینا خامن و من 

بنابراین ازتون درخواست اینو کارىای فریوز جا موندمی. این بار و ظلی خوامی ریسک کنیم 
داشتو باشنی تا رلوز شنود  نش ىست ی گپ و گفتی با آقای فرحدلدارم کو اگر امکا

  و دروبنی رو صادر کنن.

 + باشو من صحبت میکنم و خربش رو هبتون میدم.

بچو ىای اداره برای آخر _ اگو امکانش ىست علنی امشب باىاش سباس بگرین چون 
 .ىفتو بلیط گرفنت

بو زلض اینکو برسم خونو باىاش سباس میگریم از اینجانب خیالتون راحت باشو  + باشو
 .من راضیش میکنم

 _ دم مشا گرم.

  چک میکردم نگام افتاد بو پرفایل ترانو...چشمم روشن چو عکسیم وعلونطور کو تلگراشل
گرافی و ..." عشق یعنی گذاشتو خوبو ىنوز عروسی نگرفنت و فقط عقد کردن! اوه بیو 

 کی نام تو در سرنوشتم " کنارشم ی حلقو گذاشتو بود.پا 

ترانو مشغول گپ و گفت با  بیا برو تو فالن جام* استغفراهلل..توبو توبو..چو غلطا!
سپیده خامن مادر آرتا و آراد بود کو خیلی شیک و رللسی با دندوهنای ردیف شده رو 

مش مست خودم. بدون زره بو سپیده خامن ببخشیدی گفتمو از یقو ی ترانو گرفتمو کشید
 ای فرصت برای غر زدن بو ترانو توپیدم هبش.
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گرافی چس مثقال تر از بو حضور پفیوزت اون پرفایل و بیو _ خامن ترانو کامرانی عرضم 
 وجود خودت رو لطف کن بردار اخوی!

 گردنشو از حصار دستم آزاد کرد.

 + چرا اونوقت؟!

عاشقانو و رومانتیک در فضای رلازی قشنگ خوندن اون مجالت بسی _چون بادیدن و 
مریینی بو افکار و اعتقادات دیگران کو بعد اوصلاست کو میفهمی ای خاک می بی سر 

 شد رفت!

 + وا بو مردم چو! حاال من خباطر اونا بیام بیوگرافی و پرفایلمو زلدود کنم برو بابا!

 دمو با حلن آرومی گفتم:بو مراتب بدتر از دفعو قبل کشیدمش مست خو  روشو کرد اونور

کو ظلیدونن _ بیا اینجا ببینم..دخرت من برا این میگم چون ایل و طایفو و جدر آباد  
خربنگارىا ىم و توعقد کردی فقط ی خالو دایی و عمو عمو میدونن حتی رسانو ىا 

ظلیدونن؛بعدشم اون کسایی کو ظلیدونن ىم بالخره اون پرفایل و بیوگرافی صاحب مرده تو 
 ینن.میب

ىم کو نفهمیدن بفهمن من حرؼ زور تو کتم ظلریه بو درک بزار اون چهار تا تری طایفو +
ت بعدشم من صیغو کو نیستم نگران این باشم اگو هبم خورد چیکار کنم برام مهم نیس

 من عقد..
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گردنشو ول کردم، وقتی فهمید من االن دقیقا تو علون شرایطی ام کو گفتو پشیمون شد 
 ناراحتی گفت:و با 

 + بو خدا منظوری نداشتم.

من پا روی پا انداختمو برای اطمینان لبخندی زدم تا بفهمو از حرفش ناراحت نشدم.
 عشق عماد و داشتم علنی برام کافی بود.

خطرات احتمالی چون از _ مهم نیست، ولی در کل نتیجو میگریم کو بیا و خودت رو 
تون و جر بدن تا حالی خودتون  ک  باید خشت مو دوربنما اوکی؟! حتماا شکوفو و رحی

 بشنی!

چیزی جز ی مشت نگاه عاقل اندر سفیهی از جانب ترانو نصیبم نشد...ی تیکو از  
از ملچ  کیک خیسی کو ىنر دست شکوفو جون بود رو انداختم تو دىنم، میدونستم
دم طوری  ملوچ بدش میاد برا علنی رفتم نزدیکشو خیلی نازلسوس شروع بو مرچ و مرچ کر 

 کو فقط ترانو قادر بو شنیدن این صدا بود.

با شک و تردید آروم سرشو برگردوند مست منو با نگاه برزخی کو هبم انداخت از رو 
..زلتویات دىنمو کو حاصل از جویدن پرسر و صدای بود .نرفتمو بو خوردمن ادامو دادم

 قورت دادم.

 ل دستیت!_ ىرچی فحش میدی خودتی و بغ

سپیده جون! آخرین تیکو ی سیب و انداختم دىنمو شروع بو جویدن   چو بدشانس  
کردم خواستم یو میوه دیگو بردارم کو با چشم غره مامان رحیمو رلبور بو عقب نشینی 
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شدم! سرىم رفتو ی دیقو ىم نگذشتو بود از عقب نشینیم...خم شدم مست عماد کو 
شیدمش مست خودم، قیافو مشغول گپ زدن با حسنی بود، از آستنی لباسش گرفتمو ک

 ی مظلومی بو خودم گرفتم و با ناز و ادا صداش کردم.

 د؟!_ عما

بدون چشم برداشنت از موبایلش  علونطور کو مشغول تایپ کردن پیامی توی اینستا بود 
 کمی سرش رو خم کرد مست من و پچ پچ وار گفت:

 + جامن؟

 ظرؼ میوه رو رد کن اینور._ 

شد ی پرتقال از توش برداشت و گرفت مست من.شاکی باشو ی زیر لب گفت و خم 
 پرتقال و ازش گرفتم و گفتم:

 _ عماد گفتم ظرؼ میوه!

 بالخره نگام کرد.

 + چی می خوای بگو بدم.

 نیشم رو باز کردم.

 سیب و خیار و نارنگی و... _ ی

 چشمم کو بو قیافو ی هبت زدش افتاد ، از گفنت خربزه ی زمستانی منصرؼ شدم.
 علونطور کو سعی در پنهان کردن خندش داشت گفت:
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 + چیز دیگو ای ظلی خوای؟

 در کمال پرویی نگاش کردم و جواب دادم:

 _ نو فعال علینارو بده...سبوم شد میگمت بدی.

خواستیم رو میزاشت نیشم بیشرت از قبل باز شد، خندید و علونطور کو میوه ىای در 
 شیطون چشمکی زد.توی ظرؼ 

 کجا جا میدی اینارو؟!+ جان من  

 خندیدمو گفتم:

وام ىستی،دوماا ناؼ منو از علون اول با کو علش و واسو خودم ظلی خوام ت  اوالا _ 
 پرخوری بریدن جامن!

 خندید و سری تکون داد.

کم بودی بعد دست و پا درآورد+ بلو در جریامن کو مشا   ی.اول ش 

قهقو ای زدم کو نگاه مجع اللخصوص بابا کشیده شد مستمون.رضایت و از نگاىش می 
خوندم، شاید اولش سلالف این بود کو اسم عماد بو عنوان نامزد و علسر آیندم روم باشو 

علینم باعث شد عماد از بابا کینو بو دل بگریه ؛ و سبام زورش رو بزنو تا منو منصرؼ کنو 
رضایت و از چشماش خبومن اینکو بالخره دل بو دمل داده و خب االن می تومن  ولی

 .لبخندی زدمو سربرگردوندم مست عماد موافقتش رو اعالم کرده،

 _ چی شد این میوه ی ما آقا عماد؟
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 + بفرما.

و با تعجب نگاىش کردم، نگو االن بازیش گرفتو؟! تذکراناومدم بگریمش کو کشید عقب،
گر سوز کنو مارو! ج  آقا قصد داره ، بو قول سلماطلری نگاىش کردم کو لبخند جذابی زد،

 لبخندی از روی حرص زدم.

 _ بدش من عزیزم.

پاینی تر از میز  پا روی پا انداخت و خبیص نگام کرد.با نیم خیز شدمن ظرؼ و گرفت
بوی معروفی کو ، االن جدی جدی شوخیش گرفتو؟! ناچار بیشرت خم شدم و عسلی

جان کو از قضا حکم اسپری دور کننده رو داشت بو مشامم اکثر اوقات بو لطف پدر 
خورد؛ مدىوش از این بوی کو سرچشمو ی اصلیش جوراب پدر جان بود با قیافو ی 

 .درىم و مچالو شده برگشتم سرجام

بابا از سنگینی نگاىم برگشت و سری بو معنی اینکو چیو چرا مثل جغد زل زدی بو من 
کسی متوجو نشو اشاره کردم بو جوراباشو چینی بو   تکون داد.با چشم ابرو طوری کو

بینیم دادم...گرفت منظورم و فک کردم االن بلند میشو مریه ی نوای بو جوراب ىاش 
میده ولی زکی خیال باطل؛ نو تنها بلند نشد بلکو با ژست خاصی پا روی پا انداخت و 

 بو گپ زدنش با آقامهدی بابای عماد ادامو داد.

...چرا کو چون بابا قیافو مامان کو پیش پدرجان نشستو بود درىم شدقشنگ حس کردم 
درست منبع بوی اسپری دورکننده رو مست مامان کو پاینی مبل رو فرش نشستو ،گرفتو 

 چیکار کرد؟! عماد هبم داد دیگو نفهمیدم بابا بود. با گرفنت ظرؼ میوه ای کو
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بو چشم ابرو اومدنای مامان  بی توجورداشتم حوصلو ی پوست کندن نداشتم،ی خیار ب
یو گاز از خیار زدم کو چشمتون روز بد نبینو! متوجو ی سنگینی صد البتو عماد  رحیمو

 کو سبام این مدت بو کارىای آبرو بر من زل زده بود.نگاه شیوا جون مامان عماد شدم  

مونده بودم االن با خیار بسی بزرگی کو توی دىنم بود چکار کنم...چاره ای جز 
و باال و ، دىنم بو شکل بیضی به بو درو دیوار مشغول جویدن شدمویدن نداشتم، خری ج

و  خودشجلو کو دید تو چو سلمصو ای گری کردم اومد   پاینی ىدایت میشد.سلما
 مشغول مجع کردن ظرؼ ىای پر از پوست میوه کرد.

ر کو باعث شد صدا ىای ناجوری از دىنم خارج بشو، خیا  سرعت عملمو زیاد کردم
بود دیگو بیشرت از این ازش انتظار ظلریه...ترانو و عماد با تعجب خریه بو من بودن کو 

 بزور تو مونده ی خیار و قورت دادم.

 _ ىوووؼ فکم درد گرفت.

 " یک ىفتو بعد " 

 _ زلالو من اینو با خودم نربم.

و انداختش بغل نیاوش کو کنار  رو ازم گرفتی سبز جلنی رنگ عماد حرصی آفتابو 
ماشنی ایستاده بود منتظر بود تا تکلیفش رو روشن کنیم کو بالخره ببنده در صندوؽ و 

 یا نو؟! 

 عماد حرصی چند قدم اومد جلو غرید:
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+ آخو من این آفتابو رو بگریم دستم تو فرودگاه ى لک ىلک بنی اون علو مجعیت 
 خوشان خوشان راه برم کو چی؟ 

تو فرودگاه ىوار بکش کو آی  تآفتابو ست دیگو، بعدشم من ظلیگم بگری دست_ ی 
 .ن دارم از اینجا آفتابو میربم ترکیومردم م

+ د  آخو عزیز من، ی نگاه بو وضعیت فعلی من بنداز علنی دو روز پیش ی مصاحبو 
از سال پیش بازی کردم و حاال رلری بو مناسبت شب یلدا  7داشتم خباطر فیلمی کو 

شانس گوه من ، فیلش یاد ىندستون کرده و من و دعوت کرده و ناخواستو افتادم سره 
 زبونا!

رتقانو نگاش کردم دست بو سینو شدم و شونو ی انداختم باال  .و س 

 _ بو من ربطی نداره.

+ نیکی اومدن مشا دخرتا با ما اومن زمانی کو ما ماموریت دارمی علنی االنشم رو اعصاب 
 مریه دیگو چو برسو بو اینکو من آفتابو ىم بگریم دستم.من داره رژه 

 _ حبث و عوض نکن.

بردن آفتابو  کالفو نگاىی بو بچو ىا کو ریسو رفتو بودن از حبث نو چندان جدی ما سر
، کرد. زىرماری زیر لب گفت و درمونده نگاىم کرد، اینبار  ی سلصوص من بو استانبول

 از در دوستی وارد شد.

 تو فرودگاه بگریم دستم... من اگو این آفتابو رو+ نیکی جان 
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 پریدم وسط حرفش.

 _ من نگفتم بگری دستت.

+ حاال ىرچی، بر فرض مثال گذاشتمش تو مچدون بعد اوصلا موقع ربویل مچدون ىا و  
گشنت شون بالخره کو میبینن اون بی صاحاب و تو مچدون من، شانسم کو ندارمی اومد 

 و پخش کرد. و یکی اون وسط فیلم گرفت

 حسنی قهقو ای زد و گفت:

با  زیگر سینمای ایران در سفرش بو ترکیو_ فک کن تو اینستا پر بشو عماد مهرآرا با
 آفتابو ی سبز جلنی در فرودگاه دیده شد.

اینو کو گفت علو زدن زیر خنده، عماد خودشم خندش گرفتو بود ولی برای اینکو پرو تر 
 نشن امخی کرد و گفت:

 االن منو دست انداختو بعد مردم چی میگن؟!  اینکو دامادمون  + بفرما 

 _ عماد د بو نکن دیگو.

+ ای خدا من چجوری بو این خامن بفهمومن کو درد من اینو کو اگو ی خربنگار پیداش 
بشو و از من دلیل خبواد خباطر وجود آفتابو توی مچدومن من چی بگم ىا؟؟ بگم زمن 

وصلا نداره و چون بو توالت ىای ایرانی عادت داره و عادت بو توالت فرىنگی ىای ا
 بدون آفتابو روزش شب ظلیشو!
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لبخندی بو روش زدم، وقتی دید مرغم ی پا داره بو چشم غره ای اکتفا کرد موقعی کو از  
ی بود برای ریشو زدن کنارم رد میشد زمزمو کرد ) بالخره کو تنها میشیم ( علنی مجلو کاف

عماد بعد از زدن ماسک ع و جور کردم و نشستم صندلی جلو مجخودم و ترس توی دمل،
 و عینک آفتابیش راه افتاد مست فرودگاه.

پشت چراغ قرمز بودمی، شیشو رو دادم پاینی ىوا واقعا آلودس...چشمم بو ماشنی بغلی 
کو ام کرد؛ ی نگاه بو چراغ کردم ىنوز کمی بیش از حد شخورد صحنو ی داخلش  

؛ بی  فکر درست مثل بچو ىای سو چهارسالو باالتنو ام رو از شیشو مونده تا سبزش 
 میندازم بریون و تا کمر آویزون میشم؛ صدای پر از تعجب عماد بلند میشو.

 + چیکار میکنی؟!

بو شیشو ی طرؼ، بی توجو  چون فاصلو ی ماشنی ىا خیلی کم بود علناا چسبیده بودم
دید بانیم ادامو میدم؛ سربرمیگردومن  بو درخواست ىای مکرر عماد علونطور امحقانو بو

مست شیشو ی عقب ماشنی کو ترانو ىم مثل من ازش آویزونو؛ سلما و حسنی و کو 
علراه ما بودن رو سلاطب قرار میدم و علونطور امحقانو و بی فکر ىر چی بو ذىنم مریسو 

 رو مرییزم روی دایره.

تنفس دىان بو دىان میده...آخی _ آقا ىوا واقعا آلودست...نگاه پسره داره بو دخرت  
عزیزم بچم داره ىالک میشو اوه فک کنم قلبش وایستاده... ىیی پسره داره قلب دخرته 

 رو ماساژ میده!
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ای برای دخرته نگران میشم و  نشستم تو ماشنی و بدون فکر بو اینکو قضیو چیز دیگو
 طرؼ و در کمال ماشنی می خوره بو در راننده کمماشنی و چنان باز میکنم کو زلدر 

ىا از این اتفاؽ ناگهانی سکتو میکنن و با ش بلند میشو. طفلکی تعجب صدای دزدگری 
تعجب و چشم ىای گشاد شده بو منی کو با گیجی و کمی نگرانی نگاىشون میکنم، 

 نگاه میکنن! 

بچو ىا ترکیده بودن از خنده، عماد حرصی کمربندشو باز میکنو و علونطور کو کاله 
اسپرت مشکی رنگش و میزاره رو سرش ماسک و میزنو باال و عصبی از ماشنی آفتابی 

پیاده میشو و دور میزنو مریه مست پسره و دخرته کو علچنان تو شک بودن، تقو ی بو 
شیشو ی طرؼ میزنو کو بالخره بو خودش میاد و شیشو رو میده پاینی، عماد ی دستشو 

 سره.کمی خم میشو مست پ  میزاره رو سقف ماشنی و

_ شرمنده خسارتش ىرچی باشو میدم فقط علینجا سبوم بشو هبرته چون من بلیط دارم و 
 ىرچو سریع تر باید برم فرودگاه.

، باىیجان  درکمال تعجب پسره بااینکو عماد کاله سرش  و ماسک داره اون و میشناس 
بود و ی در و زلکم باز میکنو کو میخوره بو در ماشنی عماد و منم چون ی پام بریون 

 پام تو ماشنی، در  زلکم میخوره بو ساؽ پام و صدای پر از دردم بلند میشو.

 _ مرده شورت و بربن در و چرا وا کردی؟!

 و بو آمسان کالفو پوفی کشید.عماد دست بو کمر ر 

 *** 
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عماد مچدون ىارو ربویل گرفت و با اومدن بچو ىا رفتیم مست ویالی کو اداره در 
داده بود....استانبول جای شیک و قشنگی بود جوون میداد برای تفریح اختیارمون قرار 

 خصوص عکس تو ژست ىای متفاوت!لو گردش و ال

یک ساعتی تو راه بودمی و وقتی رسیدمی خستو وکوفتو بو مست اتاؽ ىا رفتیم تا اسرتاحتی  
اتاؽ و رفت پاینی، لبامسو با ی بلوز آستنی بلند و  ، عماد مچدونارو گذاشت توکنیم

 شلوار مشکی عوض کردم و شریجو زدم رو زبت.

 _ اوووؼ لعنتی چو نرمو!

صدای باز شدن در کو اومد چشمامو زلکم بستم و خودم و زدم بو خواب، یکم کو  
و ىای پریىن خوش م، دونو دونو دکمگذشت آروم الی یکی از چشمامو باز کرد

با ی حرکت از تنش کند و انداخت رو مچدون، جوووون ب گردم و باز کرد و دوختش ر 
و بستم، صدای خندش ر  ممدستش کو بو مست کمربندش رفت چش ىیکلتو جیگر!!

 نگا فهمیده بیدارم منو دست انداختو!و بیشعور  بلند شد.

 _ زىرمار.

 قهقو ای زد.

 + خوش گذشت؟!

 _ جای مشا خالی.



 
311 

 

شیطنت نگاىی بو سرتا پام انداخت، ی زانوشو  و پوشید و باوار اسپرت مشکی رنگششل
 گذاشت رو زبت و چهار دست و پا اومد مست من.

 عههو... داشتیم؟! +

 ماش.پرو زل زدم تو چشپرو 

 _ بلو کو دارمی.

 سرشو فرو کرد تو گودی گردظلو از قصد نفس داغش رو روی پوست گردمن آزاد کرد.

 + شجاع شدی.

 _ بودم!

از پوست گردمن گرفت کو جیغم دراومد.با مشت زدم بو کمرشو و اومدم  گاز زلکمی
 لقد بو پرومن کو خیمو زد رومو پاىام رو قفل پاىاش کرد.

 _ وحشی چرا گاز میگریی؟

 + دمل خواست.

 _ دلت غلط کرد با ننت.

 + جااان؟!

 _ بو حضرت عباس از دىنم پرید!
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نکو خرش کنم از در ناز و عشوه چشاش میخندید ولی اخم کرده بود شدید، برای ای
وارد شدم ، دستامو حلقو کردم دور گردنش و سرشو کشیدم پاینی لبخند دلربای زدم کو 

 ابروىاش پرید باال!

 سرمو فرو کردم اومد ماچم کنو کو دستمو بردم الی موىاشو زلکم کشیدم بو مست باال
گردنشو زلکم پوستش گاز گرفتم صدای عربده ش بو ىوا رفت. بزور منو از گودی  تو  

جای کو گاز گرفتو بودم رفت مست خودش جدا کرد و بلندشد دستشو گذاشت روی 
ینو و نگاىی بو رد دندونام انداخت، از آینو غضبناک نگاىی بو من کو با پریوزی ی آ

 د.دستمو زده بودم زیر سرمو پرو زل زده بودم هبش کر 

 _ تو بگریی من نگریم!

 یهو شریجو زد مست من کو اومدم بلندشم پام گری کرد بو پتو از زبت افتادم پاینی.

 _ آخ.

 !؟صدای قهقو اش بلند شد. خدایا داشتیم

* 

نیم ساعتی بود منتظر شام بودمی، یقو ی ژاکت نازک مشکی رنگمو کو زیر کت چرم 
اذیتم میکرد، خم شدم مست عماد دم  مشکیم پوشیده بودم رو گرفتم و کشیدم جلو 

 گوشش زمزمو کردم.
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؟؟ از ترس اینکو کسی شاىکار جناب عالی رو نبینو یقو اسکی _ االن بزظلت ىان؟
 پوشیدم االمن پدرم داره درمیاد.

 شاکی نگام کرد مثل خودم لب زد:

 خوبو منم مثل خودتل اینکو یادت رفتو علنی خود جنابعالی گوشت گردظلو کندی.+ مث
 یقو اسکی پوشیدم.

کالفو تکیو دادم بو صندلی، صدای تلفن حسنی بلند شد...رىا بود مثل اینکو شریفو 
خامن مامان حسنی سباس تصویری گرفتو بود. رىا بود و سوال ىای سبام نشدنی کو از 

سنی باز چیکار کرده بود کو رىای سلما و حسنی داشت...ظلیدومن آقا شریف بابای ح
 قد مشغول شده بود!سالو ذىنش ان 4

 رىا باحلن بچگونو ی نازی کو داشت گفت:

 ؟+ بابایی ی سوال بپرسم

 _ یا حضرت عباس،خدایا خودت خبری بگذرون، بپرس پرنسس من.

 گوشی رو گرفت مست تلویزیون ، انگار فیلم و نگو داشتو بودن.

 + بابای این خاظلو چرا با مانتو خوابیده؟!

 ت تره دخرتم._ خب...خب حتما اینجوری راح

 + یعنی با لباس راحتی سختشو؟!

 _ آره دیگو بعضی ىا با لباس راحتی سختشونو!
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 +پس چرا امسشو گذاشنت لباس راحتی؟

 آقا شریف و سلاطب قرار داد و گفت:  ،حسنی

 _ شریف این چو فیلمیو گذاشتی؟ بابا ی چیزی بزار بچو انقد سوال پیچ نکنو دیگو!

 آقاشریف کو در حال زبمو چیت کردن بود.رىا دوربنی گرفت مست 

+ بو من چو پسر جان...فیلم ایرونی میزاری بچت اینو خارجی میزاری بو مراتب بدتر از 
 !اینو

 رىا گوشی رو گرفت مست خودش.

 + ب ب  ، کم آوردی؟

 کلمو ی اول و کو گفت از خنده پخش روی میز شدمی، حسنی هبت زده گفت:

؟!_ کی گفتو بو من بگی   ب ب 

 + بابا شریف!

 _ شریف من تازه از دىنش انداختو بودم این کلمو رو!

 + بابا نگفتی چرا خانومو با مانتو خوابیده بود؟

حسنی ادای گریو در آورد و با تاسف سرشو تکون داد.متفکر دستی بو تو ریشش  
 کشید.

 _ چون خامن خوبیو و حجابشو رعایت میکنو.
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 بدیو؟+ آىان، پس یعنی مامان خامن 

 _ نو پرنسس من، مامان تو ىم خامن خوبیو.

 رىا گوشی رو چسبوند بو صورتش و گفت:

 + پس چرا بدون مانتو می خوابو؟!

 _ رىا خانوم گوشی رو یکم عقب بگری بابا مشارو ببینو.

 + باشو... نگفتی کو؟

 _ خب مامانت اینجوری راحت تره.

اگو ی سوال میپرسیدم پرویز خیلی عجب عجوبو ای بود این دخرت من ىم سن این بودم 
شیک و رللسی اسپری دور کنندشو کو جوراب معروفشون بود رو میگرفت مستم تا صبح 

 روز بعد مدىوش میشدم از بوش بو جان تو!

 و گفت: TVاز دوباره گوشی رو گرفت مست 

 + بابای این آقاىو ىم چون می خواستو حجابشو رعایت کنو با کت و شلوار خوابیده؟

 نی نگاىی بو سلما انداخت.حس

 _ چی خوردی سر این بچو کو سوال ىاش سبومی نداره؟!

 _ نو عزیزم اون چون خستو بوده با لباس خوابش برده!

 ىم خانوم خوبیو هبش کمک نکرد لباساشو در بیاره؟ + پس چرا خانومش کو خیلی
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 _ چون می خواست شوىرش روی پاىای خودش بایستو!

 تونید روی پاىای خودتون وایستید؟+ واسو علینو مشا ظلی

 _ نو عزیزم کی گفتو من ظلی تومن روی پاىای خودم وایستم؟

+ آخو خودم دیدم مامان لباساتونو در آورد حتی بو قول ب ب  شریف ماچتومن کرد مگو نو 
 مامانی؟

 یده بودمی از خنده...سلما ىول شده بود ولی حسنی خونسرد تر از علیشو گفت:چپا

 بابا مگو نباید فردا بره مهد؟_ پرنسس 

 + داری میپیچونی؟

 _ شریف مگو من نبینمت این چیو بو بچو یاد دادی؟!

 باباااا جواب منو ندادی؟ من ىنوز قانع نشدم! +

 _ تو این ی مورد بو مامانت رفتی؛ خب بپرس عزیزم؟

 + چرا بابا ىا توی تلویزیون علیشو روی مبل می خوابن؟

 زبتخوابشون کوچیکو دو نفری جا ظلیشن!_ واسو اینکو 

 +خب چرا ی زبت بزرگ تر ظلیخرن؟

 _البد پول ندارن دیگو.



 
317 

 

ی ىم حسنی میبارید، ی علف بچو چو چیزىا غذا ىا رو آوردن...کالفگی از سر روی
 میپرسو.شریفو خامن رىا رو  کشید مست خودشو بغلش کرد.

 ؟+ پس چرا اینا دوتا ماشنی دارن ما ماشنی ندارمی

 حسنی نوشیدنی خورد.

 _ماشنی داشتیم پرنسس باباچون ماشنی باعث آلودگی ىوا میشو،واسو علون فروختیمش!

آىان یعنی آدما ظلیتونن علزمان دوتا کار خوب رو باىم اصلام بدن؛ اون آقاىو و خانومو  +
مامان کو باعث آلودگی یت میکنن، باعث آلودگی ىوا میشن،مشا و کو حجابشون رو رعا

 ظلیشنی حجابتون رو رعایت ظلیکننی؛ درست گفتم بابایی؟ىوا 

 _ آره دخرتم، اصال علنی چیزیو کو تو میگی، حاال میشو من برم شام خبورم؟

 + بابای من کو سوامل سبوم نشده..؟!

 حسنی حرصی غرید:

_ شریف بیا گوشی رو از این بگری تا سرمو نکوبیدم بو علنی میز...پری کردی منو 
 قد پرحرؼ نبود تو بو کی رفتی بچو؟!دخرت..ننت ان

گوشی رو کو قطع کرد ی نفس راحت کشیدمی خدایش مغز آدمو می خورد با سواالش، 
 امیدوارم بچو ی من انقد پرچنو نباشو وگرنو علون اوالا دفعو پرتش کردم بریون.

 *** 
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کمک   با عماد و بقیو رفتو بودن خونو ی فریوز تا قبل اومدنشون دوربنی و شنود ىارو
با ترانو نشستو بودمی پای تلویزیون فوتبال نگاه میکردمی کو گوشیم کنن.  آراد و تینا جاساز

 زنگ خورد.بابا بود.

 _ بو سالم جیگر خودم چطوری؟

 + زىرمار این چو طرز حرؼ زدنو!

 _ بابا.

 + مرگ، چیکار میکنی؟

 _ نشستم فوتبال نگاه میکنم.

بازیکنا شوت کرد مست دروازه و در کمال تعجب خورد نگام بو تلویزیون بود کو یکی از 
داره  بابا حدث میزدم االنبو تریک دروازه و گل نشد، صدای منو ترانو علزمان بلند شد؛

 چجوری نگام میکنو.

 + خو اینا االن ببازن یا بربن چی بو تو مریسو؟

ده؟ سالو جومونگ میبینی چیزی بو مشا رسی 02_ پدر من،علنی شخص شخیصت االن 
ی جوری دارین میگنی چی بو تو مریسو انگار خودتون ىر ىفتو یک فقره سوسانو برنده 

 میشنی!

 + زىرمار.

 خندؽلو گفتم:
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 _ کم آوردی؟

 + دارم برات تو فقط بیا ایران.

با اومدن عماد و پسرا از بابا خداحافظی کردم و کاسو ی پفیال رو گذاشتم رو میز و 
تم و گذاشتم رو جا کفشی دم در و کت چرم مشکیش رفتم مست عماد.کولشو ازش گرف

 .در آوردم و

 .چو داغونی تو_ 

 دستی بو گردنش کشید و سرشو بو چپ و راست تکون داد.

 محوم و ی خواب عمیق کنار تو رو می خواد. خیلی، دمل ی +

، اومدم برم کو از بازوم گرفت و لب ىاش رو قفل لب ىام کرد، چپ چپ نگاش کردمو
بوسید، دست ىامو حلقو کردم دور گردنش کو گازی از لب پایینم گرفت  رپرشو عمیق و 

 ، صدای آخم بلند شد.

 _ وحشی!

 + آخیش خستگیم در اومد.

دستی بو لبم کشیدم، خداکنو ردی ظلونده باشو، دستشو حلقو کرد دور کمرم و ىلم داد 
 و شستیم.ترانو حال.شام و کو خوردمی با کمک ترانو و سلما ظرفا رو مجع کردمیمست 

چای ىا رو آماده کرد و سلما ىم بعد از برداشنت کیک شکالتی کو امروز درست کرده 
 بودمی رفتیم پیش پسرا.
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ستیشن بازی میکردن صدای جرو حبثشون باال گرفتو ا لیعماد و حسنی نشستو بودن پ
 بلندشد. ندن؛ صدای پر از ىیجان حسنیبود اونورم نیاوش و آرتا کری می خو 

 آىااااا برووو اینهههو گللللللل. +

 .چیو گل آفساید بودچی  _

 اگو تو آفساید بود کو کمک داور میگفت دیگو. + دبو نکن عماد

 آقا این داور و خرید. _

 بشنی ادامو ی بازی. +

حساس کو رسید عماد خم بو موقعیت  بازی بود و دو، دو مساوی بودن 89دقیقو ی 
 آرصلش رو گذاشت روی زانوىاش و گفت: شد و ىر دو

 _ آىاااا عماد برووو...برووو...پاسووو...چیپووو...واااااااای گلللللللللل!

 + چی شد؟!!!!

 _ ی س، اینو...حال کردی. 

گل و کو زد دستو رو گذاشت روی میز ایستاد و جلوی حسنی رقصید شروع کرد بو  
ىاشون.وقت اضافو بود و صدای اعرتاض کری خوندن.غش کرده بودمی از ادابازی 

 حسنی بلند شد.

 + ا ا ا  توچرا اینوری رفتی لعنتی.
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 عماد خندید و گفت:

 _ حسنی چرا ماستا رو مرییزی تو قیمو ىا!

 + ىنوز سبوم نشده ىا.

 _ من تو رو نربم کو باید فاربمو خوند، خری سرم استاد این بازی ام.

 خوابیدمی. گفتیم و رفتیممجع کردن شسنت ظرفا شب خبری د از بعبالخره بازیشون سبوم شدو 

* 

با فشار مثامن بلند شدم... چشای پف و موىای شلختو و تیپ خفنم سلصوصاا پیژامو 
 ی آبی بابام کو سلصوص خواب ازش استفاده میکردم صبحم رو دل انگیز تر کرده بود!

... عمادم کو مطمئنن تو اومدم برم دستشویی کو دیدم ای دل غافل جا تره آفتابو نیست
اتاؽ کارشون بود و ورود بو اوصلا شلنوع بود. ویال بو این درا ن دشتی کال دوتا سرویس 
بیشرت نداشت یکی پاینی بود یکی ام تو اتاؽ کاره پسرا بود، بو ناچار رفتم پاینی کو 

اؽ رو زلکم  دیدم ترانو داخلو مونده بودم چیکار کنم کو با فشار مثامن دویدم باال و در ات
قفل در و باز کرد  اومدم از دوباره در بزمن کو نیاوش دیدم کسی در و باز نکردکوبیدم.

ىلش دادم اونور و دویدم مست دستشویی...ای ناکس بیشعور آفتادبو گذاشتو تو سرویس 
 .... دقیقاا می خواستی کجا بزاره خو جاش علینجاست دیگو دخرت!

عماد  خیالی آسوده و رنگ رو باز کرده اومدم بریون.بعد از اصلام عملیات مربوطو با 
 از سر تا پای منو نگاىی انداخت و خندش رو قورت داد. دست بو سینو
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 + این چو سرو وعضیو واسو خودت راه انداختی؟!

گوشو ی شلوارمو    با شک اومد جلو نگاىی بو پیژامو ی بابا کو تنم بود انداخت. نیاوش
 گرفت و کمی کشید.

 این...این پیژامو ی پرویز نیست کو االن تنتو؟!+ 

 زدم رو دستشو گفتم:

 _چرا خودشو...مشکلی داری االن با پیژامو ی من؟

 عماد اومد جلو از بازوم گرفت و کشید مست در.

 + بیا برو دخرت...اعصاب ندارم!

 _ عماد باورم ظلیشو خباطر ی آفتابو انقد ناز و پیز کنی؟

 منو؟ د بیا برو دخرت کار دارمی ما.+ نیکی بچو فرض کردی 

 بازومو از پنجو ىای بزرگش آزاد کردم و آروم طوری کو فقط خودش بفهمو گفتم:

 _ باشو...حاال چرا انقد عصبی میشی پاچو میگریی؟!

با نگاىی کو هبم انداخت با وجود اینکو تازه سرویس بودم از ترس نزدیک بود خودمو 
 خیس کنم.

 

 " عماد "
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تو این دو سو روزی کو نیکی رو با زور و بدخبتی فرستادمش بریون و درو قفل کردم؛ 
استانبول بودمی سخت مشغول بودمی، با اطالعاتی کو ساره داده بود و اسناد و مدارکی  

استفاده از معروؼ بودنش سو  ارتی بازی آرتاکو خودمون با کمک آراد و حسنی و پ
نزدیک بودمی تقریبا تو دو قدمی دستگریی فریوز بدست آورده بودمی، خیلی بو ىدؼ 

 بودمی.

االن کو دنیا  پیمان و دنیا رو از دور خارج کرده بودمی تا آسیبی هبشون نرسو سلصوصاا 
حاملو بود و شرایط رو سخت کرده بود.تیام و ساره قرار بود امروز بیان پیش خودمون تا 

ىوای ساره و داشت...مردونو سبام حداقل از جانب اوهنا هتدید نشیم.تیام علو جوره 
 سعیشو میکرد کو زره ای جای خالی خانوادشو حس نکنو.

البتو بو قول خودش با اینکو فریوز، سارا، فربدو فرىام و اون نامادریش زیور خانواده ی 
اصلیش بودن ولی ىیچ وقت این حس و در کنارشون نداشت.بو گفتو ی خودش حس 

مهم تر امری و .ر خانواده ی تیام ذبربو کرده بود..دوست داشنت و محایت و در کنا
 شکوفو بودن کو از ىیچ کمکی برای تنها عروسشون دریغ ظلیکردن.

تو این چند روزی کو استانبول بودمی اداره علو چیز و ردیف کرده بود از ویال و ماشنی  
یا  04گرفتو تا خورده چیزىای کو الزشلون میشد.این مدت رو ىم رفتو شاید بیشرت از 

 .نذاشتو بودمیساعت چشم رو ىم  05

ارت دعوت و شب بو مناسبت اومدنش بو استانبول مهمونی گرفتو بود، تینا کفردا فریوز 
 تو قراری کو با نیاوش داشت بو دستمون رسوند تا راحت تر بتونیم برمی بو اون مهمونی.
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 " تیام "

دو ساعتی بود کو رسیده بودمی و از وقتی کو اومده بودمی پیش پسرا بودم و سخت 
شب بودمی، پیچ و تابی بو گردنو کمرم دادم و رفتم بررسی مکان مهمونی فردا  مشغول
.نگاىم بو ساره افتاد نشستو بود تو حیاط ...دوتا چای داغ عجیب میچسبید تو پاینی..

 این ىوا؛ یکم اسرتاحت کو بو جای بر ظلی خورد می خورد؟!

بعد از برداشنت کیک شکالتی و چای کو ترانو آماده کرده بود رفتم بریون.برای زلکم  
 ون راحت تر بود.کاری و امنیت بیشرت بادیگارد گذاشتو بودمی...اینجوری خیادل

سینی رو گذشتم رو میز و سعی کردم خباطر ساره ىم کو شده لبخندی بزمن ىر چند بو 
 قول نیکی ظلیزدم سنگنی تر بودم دستمو انداختم دور شونو اش کشیدمش مست خودم.

 _ بو چی فکر میکنی کو دوساعتو زل زدی بو دیوار؟!

 لبخند خستو ای زد...خودش و تو بغلم مجع کرد.

 م!خستو ام... حوصلو ندار  +

 _ چرا دورت بگردم؟ از چی خستو ای؟ حوصلو ی چیو نداری؟!

 نفس عمیقی کشید.

میکردم علجوره پشتمن نو اینکو علجوره سعی داشنت بچمونو +خستو از آدم ىای کو فکر 
 !بکشن
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گفتو میشد رو بگو...بعد از مکث کوتاىی ردم...گذاشتم ناگفتو ىای کو باید سکوت ک
 داد:ادامو 

+ حوصلو ی آدم ىای فیک و تو زندگیم ندارم...دنبال آدم واقعی میگردم...بدم میاد 
 از آدم ىای کو فقط واسو سواستفاده هبت نزدیک میشن!

 چای رو دادم دستش.

 _ تو کو فک ظلیکنی من دارم ازت سواستفاده میکنم ىووم؟!

 ىم االن رو بو روت نبود!اتفاقا برعکس تو اگو نبودی مطمئن باش ساره ای ؛+نو دیوونو

 ی قلپ از چایشو خورد.

 + آدم ىای کو تا چند ماه پیش تو زندگیم بودن دروغن علو چیشون!

 زلکم تر بغلش کردمو بوسو ای رو سرش کاشتم.

_ مهم نیست اونا االن کجان مهم منم و توی و بچو ىای کو قراره بعداا تو زندگیمون 
 باشن!

 کردم بیشرت از قبل عاشق و شیفتو ی این دخرت شدم.خنده ی دلربانو ی کرد کو حس  
 " ترانو" 

از بیکاری خریه بو در و دیوار بودم.حوصلم سر رفتو بود، علش تو خونو بودمی دیگو 
داشتم کالفو میشدم نیکی ىم کو تا چشم عماد دور میدید یا می خورد یا می خوابید 

 موندم این بشر چرا چاؽ ظلیشو؟!
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 م رو آماده کنم...ساره رو ىم صدا زدم تا ساالد درست کنو.پاشدم رفتم بسات شا

 " نیکی "

با جیغ ترانو علت کردم علونطور چشم بستو از حالت دراز کش در اومدم و نشستم رو  
 کاناپو.

 _ىاچی میگی؟ بابا دو دیقو می خوام کپو ی مرگمو بزارم خری سرم خبوادبا اگو گذاشتنی.

ره ای از زندگیم بو سر میربم...بلو درست حدس قشنگ علو مطلع شدن من تو چو دو 
درجو  211وقتی عادت میشدم سیستم بدمن و اللخصوص اخالقم  زدین عادت ماىیانو!

تغیری میکرد میشدم اینهو سگ...طوری کو اطرافیامن باید آرامش و تو این مدت ببوسن 
 بزارن کنار!

 " ترانو "

خواب بیداری بودم کو با ویربه ی   شب بود کو رفتیم خبوابیم...تو حالت 02طرفای 
گوشیم بو سختی چشم ىامو باز کردم.آرتا بود نوشتو" پاشو بیا بدون تو خوامب ظلیربه 

 اتاؽ باالم "

پیامو کو خوندم گوشی از دستمو افتاد رو زبت و چشام روی ىم قرار گرفت کو دوباره  
 گوشیم ویربه رفت.

؟! ترانو پاشو گمشو بیا باال اعصاب " باز بو مراحل خود چص کنی جنابعالی رسیدمی
 ندارما "
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وااا چرا علچی میکنو...دخلور شدم از اینکو چرا اینجوری با من صحبت میکنو...ىر 
چقدرم خستو باشو نباید اینجوری کنو...این طرز حرؼ زدن نیست.دوتا پیام پشت سره 

 ىم اومد بازش کردم.

 " ظلیای... بو مست چپ بدمن "

 " " میای یا بیام؟

شروع بو تایپ کردم " چتو چرا انقد عصبی...قرار نیست از ی جا دیگو اعصابت 
خورده حرصشو سر من در بیاری " فرستادم. بو دقیقو نکشید جواب داد." ترانو داری 

 رژه مریی رو سلم... میای یا بیام؟ "

بو ىیچ صراطی مستقیم نبود این بشر...بدون سر و صدا آروم طوری کو نیکی بیدار 
نشو از روش رد شدمو رفتم مست اتاؽ باال.امشب با نیکی ىوس کرده بودمی وسط حال 

 رو زمنی خبوابیم.

با پاش در و  دستم بو دستگریه در نرسیده بود کو آرتا در و باز کرد و کشیدم داخل
 بست...جیغ خفیفی از سر ىیجان کشیدم و پرت شدم تو آغوشش.

 _ چیکار میکنی دیوونو سکتو کردم!

 و برد الی موىامو نفس عمیقی کشید.سرش

 + شامپوتو عوض کردی؟!

 جواب سوالش سکوت کردم...اللو ی گوشم رو بوسید.در 
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 + االن مثال قهری؟!

 _ قهر مال بچو ىاست کارتو بگو می خوام برم.

خنده ی مردونو ای کرد... دستشو دوطرؼ رومن قرار داد و کشید باال از ترس اینکو 
 کردم دور کمرش دستمو گذاشتم روی شونو ىاش.بیفتم پاىامو حلقو  

 _ چیکار میکنی روانی...بزارم زمنی االن میفتم!

 رفتنی در کار نیستمن افتادی؟! درضمن امشب و ىستی؛ کی تا حاال از بغل +از  
 پس غر نزن چون زبفیفی برات قاعل ظلیشم.

لبهام مهر سکوت زد. بعد پرمت کرد رو زبت و خیمو زد روم علناا با قرار گرفنت لبهاش رو 
 از بوسو ی طوالنی ای بغلم کرد و پتو رو کشید رو ىر دومون.

 + خبواب ترانو خیلی خستو ام.

نور آفتاب صاؼ تو چشمم بود بو ىوای اینکو کسی کنارم نیست با حرص دستمو 
زلکم کوبیدم رو زبت کو حس کردم خورد بو ی چیزی کو اصال شبیو نرمی تشک زبت 

 نبود!

میکنو؟! نیم  چیکار تم با دیدن آرتا گرخیدم از زبت پرت پاینی شدم...این اینجابرگش
 خیز شد کو بیاد مستم...با تعجب چشم ىای از حدقو زده بریون نگاش کردم.

 _ تو اینجا چیکار میکنی؟!

 از حالت نیم خیز در اومد و کامل دراز کشید رو زبت.
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ک من... ولی بازم نوکرمت عاشق علنی + آخ خدا آدم قطع بود این و انداختی تو خشت
 خنگیش شدم!

خودت؟! میگم اینجا چیکار میکنی...روتو میکنی مست  _چی بلغور میکنی برای
 سقف ابراز عالقو میکنی؟!

 خندید و گفت: 

میفهمی اینجا چیکار  لش کن عزیزم چند دیقو دیگو ویندوزت میاد باالترانو جان و + 
 ار نشدن سلصوصاا نیکی برگرد سره جات!میکنی؟ پاشو عزیزم تا بقیو بید

 " نیکی "

ىیکلتو بگردم جیگر چو خفن خوابیده، اؽ رو بستم برگشتم...آخی ناز بشی،آروم در ات
 یعنی خاکا خاک! خاک تو سرت نیکی ببنی دیشب چو لعبتی رو از دست دادی

 _ عماد..آقا عماد؟

 با صدای مب و گرفتو ای گفت:

 ی برو بریون می خوام خبوامب.+ نیکی، جان ىرکی دوست دار 

 _ عماد می خوای خبوابی؟!

 مچ دستشو گذاشت رو پیشونیش.

 +نیکی؟
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 _ىاا؟!

 + خیلی خستو ام تو خستو نیستی؟

 _ نو چرا باید خستو باشم؟

 +آره خب منم عینو خرس از صبح تا شب خبوامب معلومو کو خستو ظلیشم!

 صورتش. با حرص بالشت کناریش و برداشتمو زلکم کوبیدم تو

 _ خرس عمتو بیشعور!

خونسرد بالشت و گذاشت الی پاشو رو هپلوی چپش خوابید؛ اینجور کو معلومو راه 
لیوان برداشتم انداختمش رو زمنی در کمال تعجب طوالنی ای رو در پیش دارم...ی 

 نشکست.

 _ واای...عماد...عماد؟!

 شلوار اسپرمت در آوردمز تو جیب گوشیمو ا تو بگو دریغ از ی تکون از این بشر
آىنگ جذاب تو دلی از حسنی منتظری رو پلی کردم گذاشتم دم گوشش...با جو 
آىنگ رقصم گرفتو بود علزمان خودمم تکون میدادم کار بو جای رسیده بود کو می 
خواستم بی خیال عماد بشم و پاشم برم برقصم؛ لعنتی آىنگش معرکو بود! با حرص 

 آىنگ و قطع کردم.

 ...اوووؼ این دیگو چجور خوابیو._ عماد
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؛ تکونی خورد و زیر چشمی نگاىم کرد ولی بیدار نشد علچنان خودشو بو خواب میزد
رفتم مست در و شروع بو باز و بستو کردن کردم..علونطور کو در و میکوبیدم برگشتم 

 مستشو گفتم:

 _ معذرت می خوام عماد!

نیست دست از کوبیدن در برداشتمو دست بو کمر چرخیدم مستش...پوووؼ بیدار بشو 
هبش  کو روی پازبتی بود خورد برداشتمش  این بشر.چشمم بو ىدفون بزرگ مشکی رنگی

زنگ خورد خواستم حرؼ بزمن کو ی میکرفون کوچیک وصل بود گذاشتم رو گوشم 
 ج شد!خار ازش صدای ی مرد دکمو ی برقراری سباس و زدم 

 ، عماد جان صدامو داری؟!+ از گروه نفوذی بو گروه شاه

 ىول شدم ظلیدونستم چیکار کنم میکرفونش و چسبوندم بو لبهام تا صدا هبرت بره.

 ._ الو علراه آقای مهر آرا بفرماید

وت امحق یکم فاصلو بده خب اون بدخبت کو فقط صدای فخش خش بلند شد.صدای 
 گروه کوفتیشون آىا فهمیدم.این  اسم  کو،حاال چی بوداینجوری ظلیگن  بعدشم شنید،

؟ حاجی خجالت ظلیکشی شااااش آخو شاشم شد اسم، ی_از گروه شاش بو گروه فسود
اسم گروه بو این خفنی رو میزاری شاش؟ خو کجای ىیکل اینا بو شاش میخوره؟! ا ه ا ه 

 اول صبحی ریدمان کردی رفت!

 + بو اون چرا دست زدی دیوونو؟!
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جهش عماد بو مستم گرخیدم بی حواس با علون ىدفون روی گوشم دویدم مست در و با 
 از اتاؽ زدم بریون.

 آقاااااا غلط کردم...بابا کوتاه بیا دیگو فقط خواستم بیدارت کنم!_ 

بده...لعنتی اون المصب  و +نیکی...نیکی وایستاکاریت ندارم فقط اون بی صاحاب
 شو!روشنو االن صدات تو کل اداره پخ

 از پلو ىا رفتم پاینی دور میز ناىار خوری چرخیدم.

 تو؟ت_ واقعا خب زودتر میگفتی صدامو صاؼ میکردمن،الو داداش گوشی دس

 _ از شاش بو فسودی داری منو؟

 صدای پر از خنده ی پسره بلند شد.

 + دارمتون خامن.

بده بو حضرت  _ زىرمار پس چرا زودتر ظلیگی؟ ببنی حاجی جان مادرت بیا اینجا صلامت
عباس این اگو دستش بو من خبوره من دیگو سامل ظلریسم بو عروسیم چو برسو بو رقصشو 

 عروس کشون دیگو خودت هبرت میدونی خواىر من آرزو دارم.

صدای قهقو بود کو از اونور خط بو گوشم مریسید؛ اومدم برم چپ کو عماد دستشو  
مست خودش و ىدفونو از رو سرم گذاشت رو میز و پرید اینور کمرمو گرفت کشید 

برداشت و گذاشت رو سر خودش.تو بغلش شروع بو دست و پا زدن کردم، ىر دو 
 دستم از پشت قفل کرد و برای اینکو تکون طلورم منو بنی خودش و دیوار قفل کرد.
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+ از شاه بو نفوذی....خشایار مگو دستم هبت نرسو....زىرمار وقتی میبینی من نیستم 
 دا رو پخش میکنی....خو دیوث االن چرا صدا رو گذاشتی رو بلندگو؟مرض داری ص

 حرفاش کو سبوم شد، لب ىاش رو کیپ گوشم کرد و گفت:

 _ دارم برات!

اللو ی گوشم رو گاز گرفت و با صدای نیاوش کو از باال صداش میکرد فاصلو گرفت و 
 رفت.

 *** 

دستشو گذاشت زیر فکمو ؟! عماد ی عجب جای بود...لعنتی این ویالست یا قصر
 داد باال.

 + ببند ی وقت مگس نره.

خریه بو دور برم بودم کو چشمم بو ی بازیگر معروؼ مرد ترکیو افتاد، هنههههو من و این 
علو خوش خبتی زلالو! کیف دستی رللسیمو کوبیدم تو سینو عماد و دویدم مست بازیگره 

 ىاشون رو مست من نشونو گرفنت.قدمی طرؼ بودم کو یهو بادیگارداش ىفت تری  5تو 

لیسی فارسی دست و پا شکستو سعی کردم بفهمومن  نگدست ىامو آوردم باال و ترکی ا
 کو قصدم ی عکس گرفنت ساده ست علنی.

لفینگ ا ند امضاینگ ...ل سنینگ می  ى ل  آرکاداش ىا_ ریلکس؛ ایز گو بازیگر دیس س 
 یا نگرفتی؟...ای فادر! ..االن گرفتیبگری چی گفتم. مام تجان   اوکی؟!
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بیشعورا این علو از ىنرم  خبدیدم مثل مرغ زل زدن بو من و ىیچ واکنشی نشون ظلیدن.
حرؼ زدم حداقل ی ری اکشنی چیزی میدادین.  مایو گذاشتم بو سو زبان زنده ی دنیا

دیدم ىم چنان سرسختانو اسلحو بو دست وایستادن سره جاشون برای علنی این دفعو 
 م قاطی حرفام کردم.عربی رو ى

  _ ا لکل  اخوی ىا...ا ذلمو ا ل اللینگ؟؟!! 

حنی صحبت کردن با اؽلا و اشاره سعی در فهموندن حرفم بو بادیگارد ىای طرؼ 
بودم؛ بازیگره قهقو ای زد و اشاره کرد اسلحو ىاشون رو بیارن پاینی اومد جلو در کمال 

 تعجب بو فارسی گفت:

 + خیلی بامزه ای دخرت!

خند دندون ظلایی ربویل چهره ی خندونش دادم و گوشیم رو از جیب شلوار چرم لب
 مشکیم در آوردم.

 _ اجازه ىست ی عکس بگریم.

 دستاشو فرو کرد داخل جیبشو لبخند دخرتکشی رو بو لب زد.

 + بلو حتماا باعث افتخاره.

پسرارو عکس رو کو انداختم دخرتا ىم اومدن ی چند تا عکسم گروىی انداختیم بزور 
بو پیشنهاد ىم آوردمی و دستو مجعی ی عکس خفن گرفتیم و بعد از تشکر رفتیم داخل.

سلما و من ، ما دخرتا ی شلوار چرم و کت چرم مشکی با ی ژاکت نازک یقو گرد 
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ساده بو رنگ سفید و ی بوت مشکی پاشنو بلند و کیف دستی سفید و مشکی براؽ 
 پوشیدمی.

تیشرت جذب سفید با ی کت چرم مشکی و کفش پسرا ىم ی شلوار مشکی و ی 
کرده بودن لعنتیا لعبتی شده بودن کو آدم دلش می خواست ساعت ىا   ممشکی کارو سبو 

 بشینو و سباشاشون کنو!

هره ىای اصلی خودمون اومده می نشده بودمی و با چری این سری برعکس سری قبل گ
 کو از حضورمون تو جشن مطلع ، نیاوش میگفت هبرته رو بازی کنیم...چو بسا هبرتبودمی

 باشن.

امشب علو ی جور خاصی مواظب ساره بودن...نتنها اون بلکو علو ی دخرتا منتها ساره 
حبثش فرؽ میکرد. صدای موزیک باال بود و دخرتا پسرا رمساا تو دل ىم بودن، بو قول 

لربیتی عماد گنده ىای این پرونده امشب تو این مهمونی حضور داشنت ولی بودن اون س
 معروؼ ترکیو ىنوز برام جای تعجب داشت!

وایستاده بودن ایستاده بودمی  زدیک بو زلل جای کو فریوز و فرىام و سارادور ی میز ن
 برگشتم مست عماد.

 _ میگم عماد...!

الل شدم... ی جور خاصی نگاىم میکرد طوری کو ضربان قلبم تند شده بود نفس ىام 
 و چشماىی سگیش لب زدم:بو مشارش افتاده بود؛ خریه ب

 ا...!_ اینجوری نگاه نکن ی وقت دیدی علنی وسط هبت ذباوز کردم



 
336 

 

مردونو خندید، دمل ضعف رفت برای باال و پاینی شدن سیب گلوش...آخ ببنی با آدم 
 چیکار میکنی تو پسر...آخو آدم انقد کو جذاب ظلیشو دورت بگردم!

 میبینن!_ این چشما فقط مال من میشو...فقط من و 

دستشو انداخت دور کمرمو کشید تو بغلش، سرمو گرفتم باال تا هبرت ببینمش.دراز بود 
 دیگو چیکار کنم!

 + این چشما فقط بو تو نگاه میکنو...برا بقیو کوره!

 علونطور کو خریه بو چشم ىای رنگ شبش بودم نگاه ازش گرفتم.

 میرتسم! ..._ من و انقد دوست نداشتو باش

 خندید.با تعجب 

 + چرا...چرا میرتسی؟!

مکث کردم ظلیدومن این بغض لعنتی از کجا اومده بود...حاال اگو جای دیگو بود خودمو 
 میکشتمم ی قطره اشک در ظلیومد واال!

 _ اگو ی روز، غری از من یکی دیگو رو دوست داشتو باشی... من...میمریم!

تو ریشش کشید، یهو قهقو تک خنده ای کرد..نگاىی بو اطراؼ انداخت و دستی بو 
زد.وااا چرا میخنده مگو جک تعریف کردم کو االن اینجور خنده ول داده؛ با حرص از 

 بغلش اومدم بریون و مشتی زدم بو بازوش.
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_ آره خبند...خنده ام داره من  خر و بگو خواستم خری سرم ی بار تو زندگیم جدی 
 باشم...بروبابا!

 گرفت و کشید کنار خودش.پشت کردم هبش کو برم از بازوم  

 _ ومل کن می خوام برم.

+ ی دیقو جان  من این تن دبریه رمان یا فیلم عاشقانو و چو میدومن از اینجور چیزا 
 دیدی؟!

 _ عماد.

 + جان؟

 _ عماد جدی صحبت کردما؟!

 7م نیست کو امست تو شناسنامم نیست مهم اینو کو االن + عزیزم تو االن زن منی مه
 رو بو اسم نیکی مهر آرا میشناسن نو کاویانی. سال  علو تو

_ اون کو آره ولی من میرتسم از دستت بدم. درست مثل این داستانا و فیلما کو تا میان 
 مرز خوشبختی رو احساس کنن علو چیز هبم می خوره!

اتفاقات و  رفنت ىا و نیومدن ىا، + خوبو خودمت میگی داستان و فیلم پس اینو بدون
ىرچیزی کو اون تو پیش میاد برای علون فیلم و رماناست؛ من و تو بو اینجا بو بریون از 

سال  7اون فیلم و رمان تعلق دارمی پس ىر اتفاقی ىم اگو پیش بیاد درست مثل این 
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جون گرفتم و  ىم آویزه ی گوشت کن؛ من با تواینو تا حلش میکنیم.  2خودمون 
 کنم پس مطمئن باش بدون تو ی حلظو ام این زندگی رو ظلی خوام.تونستم عشق و ذبربو  

 " سلما "

با اومدن فربد بو زلوتو ی باغ رنگ از رخم پرید..این اینجا چیکار میکنو؟ واای اگو 
؛ عماد گفتو بود فربد امشب نیست خباطر علنی حسنی ببینتش رمسا جنگ بو پا میکنو

سال از دوباره دیدنش  8فربد اومده بود.بعد حسنی راضی شده بود کو منم بیام و حاال 
باعث شده بود وحشت بیفتو بو جومن و تک بو تک سلول ىای بدمن بو لرزه دربیاد! 

 داداش آرتا و نفوذی باند (.) حسنی رفتو بود پیش آراد 

ذىنم مشغول شده بود ترسم از این بود کو حسنی اگو بفهمو فربد اینجاست رمساا زندگیم 
سامل بود با فربد نامزد   08سال پیش و یادمو وقتی کو  8بو فنا مریفت.حلظو بو حلظو ی 

خرب کسی از نامزدمی   نیکی اینا خانواده ی خودم وکردم ی ىفتو گذشتو بود وبو جز 
نام شایان داشت کو تو کار خالؼ بود. خیلی بو فربد گوش  نداشت، فربد ی دوستی بو

 زد کردم کو از اون آدم فاصلو بگریه ولی زلل ظلیزاشت میگفت دخالت نکن!

؛ ی روز صبح زود از خونو زدم بریون  اون موقع کسی ظلیدونست فربد پسر فریوز شاىی 
نبود رو براش  ىر چی بود و و چی خراب نشده برم پیش عماد وقصدم این بود تا عل

با فربد تا وجود شایان... بعد از گفنت علو ی چیز ىای کو تعریف کنم از قضیو جروحبثم 
عماد کالفو دستی بو تو ریشش کشید و بلند شد بعد از برداشنت ستم از شایان میدون

 اسلحو و ی سری پرونده کو رو میزش بود گفت:
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 خونو بو مامان ىم بگو ناىار+خیلو خب من خودم پیگریی میکنم، االمن هبرته بری 
 نیستم باید برم کرج شب کو اومدم مفصل گپ میزنیم.

با عجلو از اتاؽ زد بریون دنبالش رفتم. حسنی و پیش بابای نیکی دیدم سالم و علیکی  
 کردم کو عماد گفت:

 + حسنی بی زمحت سلما رو برسون خونو من باید برم کرج دیرم شد.

 برو بو سالمت._ خیالت راحت خودم مریسوظلش 

فهمیده بود وپرویز عمبعد از رفنت عجلو ای عماد از اداره. حسنی خواست برسونتم ولی 
 کارم داره.؛ خباطر علنی گفت دبومن   برای چی اومدم اینجا

خریه بو مردم دور برم بودم کو چشمم بو شایان خورد...فربدم پشتش بود...اون اینجا 
با دیدن من چنان امخی کرد کو از ترس  زدن؟! میکرد؟! چرا دستبند بو دستاشچیکار 

 ...وایستاد کنارم روبو سرباز اداره گفت:قدمی بو عقب برداشتم

 + نامزدمو می خوام ی دو کلوم باىاش حرؼ بزمن.

 غضبناک خریه شد بو منو آروم لب زد:

 + تو اینجا چو غلطی میکنی مگو االن نباید سر کالس کوفتیت باشی ىا؟!!

و بودم اگو از شایان فاصلو نگریی میام اداره و پػ ت شو مرییزم رو آب ... _ من هبت گفت
 نگفتو بودم؟!
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چشم ىاشو زلکم فشار داد ىر ثانیو ای کو میگذشت چنان قرمز میشد کو رگ گردنش 
 از شدت عصبانیت زده بود بریون..عصبی غرید:

 + تو چو گوىی خوردی؟!

ردی خودمو حفظ کنم..اخم کردمو از ترس قدمی بو عقب برداشتم سعی کردم خونس
 توپیدم هبش.

 _ درست حرؼ بزن..کاری کو باید و کردم!

 با دست بستو گلوموگرفت و کوبید بو دیوار.

 + میکشمت سلما میکشمت...پس تو لو دادی آررررره؟!

سربازه سریع اومد جلو بزور کشیدش عقب اون موقع اصال دلیل اینکاراشو ظلیفهمیدم ... 
 بو گلومو علونطور کو میمالیدم با شک گفتم:دستمو گرفتم 

 تو رو چرا گرفنت؟! _ تو چرا عصبانی میشی؟! اصال تو اینجا چیکار میکنی؟!

انگار داغ دلشو تازه کردم خواست بیاد مستم کو سرباز جلوشو گرفت ىلش داد.برگشت 
 مستم.

بو باد میدم  + مگو دستم هبت نرسو سلما روزگارتو سیاه میکنم..ی روز میام دودمانتو
 منتظرم باش!
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اوصلا بود کو فهمیدم شایان در برابر فربد ىیچکار ست در واقع اصل کاری خود 
فربد ..ىیچجوره تو کتم ظلریفت کو فربد خالفکار بوده و با این وجود اومده با من کو دور 

 د فهمیدمی اینم جزوی از نقشش بوده!نگ و سرگرد بوده نامزد کرده کو بعبرم علو سرى

سال  3کافی و البتو وکیلی کو داشتو   با وجود گند ىای کو زده بود خباطر نداشنت مدرک
 حبس براش بریدن.

 0یادم ظلریه حسنی بود کو من و بو خودم آورد..عاشقش شده بودم عاشقم شده بود...
سال بعد از اون اتفاؽ نامزد کردمی چند ماه بعدشم رفتیم سر خونو زندگیمون..با اومدن 

 دگیمون رنگ بوی دیگو ای گرفت عاشق تر از قبل شدم و عاشق تر از قبل شد.رىا زن

سال از اون روز گذشتو ظلیدومن اینجا چیکار میکنو...با دیدن دوبارش ترس از  8حاال 
 حسنی، رىا بو جومن افتاده بود. ،دست دادن زندگیم

ىر قدمی کو با اومدن فربد قلبم وایستاد وحشت زده خریه بو روبو روم بودم...با 
برمیداشت بیشرت ترس برم میداشت..سعی کردم ترمسو بروز ندم.با نگاىی بو سر تا پام  

 گفت:

 + نبود من هبت ساختو خوشگل تر و خوش ىیکل تر از قبل شدی!

 _ تو اینجا چیکار میکنی؟!

 تک خنده ای کرد.

 علاىنگ میکردم.بعالی + مهمونی بابام  نباشم...اووو یادم رفت باید از قبل با جنا
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میرتسیدم ىر حلظو حسنی سر برسو و فربد و ببینو...قلبم داشت از سینو میزد بریون.. 
 بانگاىی بو اطراؼ گفتم:

 _ چرت نگو!

تا میز فاصلشون بود با ما.با حرفی کو زد کپ   3اومدم برم مست عماد و نیکی کو 
 کردم.

 + یادتو گفتم منتظرم باش تا برگردم نابودت کنم؟!

وحشت آب دىنمو قورت دادم برگشتم مستش کو حسنی و پشت سرش دیدم...زانو با 
گرفتم بو میز تا از افتادمن جلوگریی کنم. ىام توانایی نگو داشنت بدظلو نداشت دستمو  

حسنی در اینجور مواقع خونسرد بود و چیزی رو بروز ظلیداد...فربد پوزخندی زد اجزای 
 بهام گفت:صورسبو از نظر گذروند و خریه بو ل

 + دمل تنگ شده برا طمع لب ىات!

باحرفی کو زد انگار ضامن  حسنی وکشیدن دست گذاشت رو شونو ی فربد برگردوندنش 
چنان مشتی بو صورتش می کوبو کو با کمر زمنی میفتو.تا می خوام حرفی بزمن و با وجود 

ره و حتی حال بدی کو دارم سعی میکنم حسنی و آروم کنم، بو مست فربد ىجوم می ب
مهلت نفس کشیدن ىم هبش ظلیده رو شکمش میشینو ضربو ىای پی در پی ای بو 

 صورتش می کوبو انقدر زلکم و سریع کو فربد فرصت مقابلو پیدا ظلی کنو؟
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بچو ىا اومده بودن با ىر ضربو حسنی جیغ میکشمو عماد در کمال خونسردی، دست 
ی کو در حال رخ دادن ىست، زل بو جیب گوشو ای می ایستو و بو جدال یک طرفو ا

 میزنو!

بو زور جلوی تعجب و ترسم رو میگریمی و با علو ی زور  کم و ناچیزم سعی می کنم 
 حسنی رو از روی فربد کنار بکشم!

 _ حسنی...حسنی عزیزم بسو! ک شتیش بسو!

تن صدام رو ولی انگار اصال صدای من رو ظلیشنوه بو مست عماد سر می چرخومن و 
 اال:میربم ب

_ چرا مثل ماست وایستادی؟ مگو اومدی سینما؟ االن ىم خودش قاتل میشو ىم اینو 
 میکشو!

مجلو ی آخرم باعث میشو بو خودش بیاد و بو مستمون بدوه...بو زور حسنی و کنار 
میکشیم. با دیدن صورت غرؽ در خون و کبودی فربد، رمساا قالب هتی میکنم! حسنی 

 ایستو و جفت دست ىاشو رو تو موىاش فرو میکنو. نفس نفس زنان پشت بو ما می

جالب اینجا بود کو با اومدن بادیگارد ىا،فربد اشاره کرده بود کو دخالتی نکن تا حسنی 
.حسنی محلو ور شد مست فربد کو .بو کارش ادامو بده! بزور با کمک فرىام بلند شد.

 عماد جلوشو گرفت.

 _ حسیییییینی اینجا جاش نیست!
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ندارم چیزی بگم...حسنی ىم عادت نداره بو سرزنش کردن اون سرزنش و جرئت 
 نصیحت ظلی کنو؛ بو قول خودش " آدم " میکنو!

 هبت زده بو فربد و حسنی نگاه میکنن و در آخر نیکی  نیکی و ساره و تیام کو میان
 سربرمیگردونو و میگو:

 چی شده؟ سلما چرا گریو میکنی؟!+ 

جواب دادن فکری کنم، توسط حسنی از زلوتو ی جشن خارج  قبل از اینکو خبوام برای
و روی صندلی ماشنی پرت میشم...خودش ىم بالفاصلو پشت فرمون میشینو و ماشنی 

 از جا کنده میشو!

بو زور چشم ىامو راضی میکنم تا نبارن، بو چشم ىای اخم آلود و قرمز حسنی کو 
ببینتش میفهمو کو بو شدت متوجو ی من نیست، زل میزمن...ىرکس از صد فرسخی 

 عصبانیو!

صدای نفس ىای بلند و تندش جوری سکوت ماشنی رو شکستو کو انگار گوش ىام 
رو بو بلندگو چسبوندم! ماشنی و برد داخل چون کمربند نبستو بودم ترمز کو کرد با 

 شدت پرت جلو شدم سرم خورد بو داشبورد گرمی خون و رو پوستم حس کردم!

 د:در و بست و دادز 

 + گمشو پاینی.
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از سردی حلنش جا خوردم.بغض کرده بودم حتی تو بدترین دعوای ىم کو تا بو حال 
داشتیم اینجوری با من برخورد ظلیکرد اما االن بدون اینکو چیزی بدونو یک طرفو بو 

 قاضی مریفت.

  وقتی دید پیاده ظلیشم در و باز کرد کشیدم بریون در و زلکم کوبید. خواستم حرؼ بزمن
 کو توپید هبم.

 +صدات در بیاد اول تو رو میکشم بعد خودمو پس ببند دىنتو.

بازوی راستم البو الی دست ىای حسنی فشرده میشو با اینکو می خوام از درد جیغ 
بکشم اما دندون روی جیگر می ذارم تا شاید فشردن دستم بتونو کمی از خشمش کم  

 کنو.. چقدر خوش خیامل!

ناپو مالشی بو شقیقو ىاش داد و خریه شد بو من، چشم ىام پر خودشو پرت کرد رو کا
 اشک شد.

 + گریو کنی یکی کوبیدم تو دىنت...بشنی کارت دارم!

 راه رفتو رو برگشتم و نشستم رو کاناپو.نشست سره جاشو کمی اومد جلو.

 + منتظرم..توضیح می خوام سلما توضیحی کو بتونو قانعم کنو!

 در اومده بود گفتم: بود و بو لرز با صدای کو از بغض گرفتو

 _ بو خدا من کاری نداشتم خودش اومد.

 کوبید رو میز کو تو خودم مجع شدم با خشم غرید:
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+ صدات نلرزه سلما فهمیدی...؟ اراجیف ربویل من نده...پیش اون مرتیکو چو گوىی 
می خوردی ىا؟! چو غلطی کردی کو بو خودش جرئت داده وقتی زن عقدی منی و 

 در بچو ی من بگو..دمل واسو...!ما

نتونست ادامو بده ولی از حرص و خشم زیاد کنرتل تلویزون کو روی میز بود و پرت کرد 
مست دیوار کو ىزار تیکو شد و دکمو ىاش ىر کدوم ی طرؼ افتادن.بغضم ترکید شروع 

 بو گریو کردم.

صورسبو  م تو خودمست روم بلند کنو مجع شدبلند شد اومد جلو با فکر اینکو میخواد د
 سلفی کردم و با گریو گفتم.

 _ نزن تو رو خدا نزن..توضیح میدم برات..من کاری نکردم فربد اوم...

 + اسم اون عوضی  حروم زاده ی پدر سگ و جلوی من نیار سلما!

 گفتم:  خریه بو چشم ىای کو از شدت عصبانیت قرمز شده بود

 اومد پیش  من.خب باشو... ولی من کاری نکردم اون  _ خیلو

+ چی زر میزد ىا؟ اصال اینا بو کنار مگو عماد نگفت فربد امشب گورشو گم میکنو 
خرب داشتنی برای اینکو من  امحق و خر کننی  پاشو تو اون مهمونی کوفتی ظلیزاره ىا؟ نکنو 

 گفتنی ظلیاد؟!

نگاه کردن با ىر قدمی کو جلو میومد بیشرت خودم و مجع میکردم گوشو ی کاناپو بدونو 
 هبش گفتم:



 
347 

 

 _ نو بو خدا منم ظلیدونستم فربد میاد.

 با پشت دست کوبید بو دىنمو صداشو برد باال و گفت:

 + اسم اون آشغال و نیار جلوی من.

 شوری خون تو دىنم حس کردم دست ىامو گذاشتم رو گومشو صدامو بردم باال.

 _ سره من داد نزن!

 یدم هبش.با دیدن حامل خواست بیاد جلو کو توپ

 _ نیااااا جلو...میگم نیااا جلووو.

 بی توجو بو من اومد و بغلم کرد و دم گوشم زمزمو کرد:

 + ىیییش آروم...خیلو خب عزیزم غلط کردم داد ظلیزمن..نلرز لعنتی نلرز!

 مشت ىای ظریفمو کوبیدم بو سینو ش.

ی من ىیچکاره ام خباطر کار  نکرده؟ چرا باور ظلیکن _ می خواستی بزنی تو دىنم آره؟
 اون عوضی خودش اومد!

 بوسو ای بو سرم زد.

+خیلو خب غلط کردم تو آروم باش...دستم بشکنو اگو خبوام از دوباره بزمن تو دىنت 
 ...خودت هبرت میدونی کو دست خودم نبود.

 " نیکی "
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با رفنت حسنی و سلما قرار بود ماىم برمی ولی با صدای شلیک وحشت زده برگشتیمو 
بو صحنو ی رو بو رومون شدمی؛ تو ی حلظو جشن هبم خورد و ول ولو ای عجیب  خریه

 علو جارو گرفت؛ مردم از ترس ىر کدوم بو مستی میدویدن.

نیاوش دستمو کشید و میزی کو پر از نوشیدنی ىای متنوع بود رو چپ کرد و پناه  
 فریاد زد:تیام  در آورد و شروع بو شلیک کردن کرد.گرفتیم پشتش؛ اسلحو اش رو 

 + نیاوش پوشش بده منو.

 _ دارمت داداش بیا.

تیام و علونطور کو شلیک میکرد با ساره اومدن مست ما و پناه گرفنت پشت میز. ترانو و 
ترکیو در اختیارمون پلیس آرتا میز بغل دستیمون بودن؛ نیاوش بو نریو ىای کمکی کو 

خ از در و دیوار وارد زلوتو ی باغ خرب داد و چند منی بعد مثل مور و مل قرار داده بود
شدن.ظلیدومن عماد کجا افتاده بود دمل شور میزد سرمو از بغل بردم بریون کو شلیک  

 کردن.

+نیکی گمشو سرتو بیار اینور آخو عقل کل یکم بو اون مغزت فشار بیار االن وقت 
 اینکارىاست.

ماد کنار سارا بود و چیزی نگفتم...با صحنو ی روبو روم حس کردم قلبم مچالو شد، ع
علیو ما و بو نفع اونا داشت شلیک میکرد.خدایا خودت هبرت میدونی من توان ی بار 
دوری عماد ندارم..بغضم ترکید زانوىامو بغل کردمو زدم زیر گریو...با مرور تک بو تک 

 بیشرت میشد کسی متوجو ی من نبود!حلظو ىای کو باىم گذرونده بودمی شدت گرمی 
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 چو حالی قول تو دادم بو قلبم. چو شبای با

 جای  تو خالی چو روزای جایی تنهایی نرفتم.

 بی خیالی کار  ىر روزمو عادت کرده قلبم.

.انگار گوشام کیپ شده قم اوج گرفتو بود، صدای نفس ىام تو سرم ا کو میشدىق ى
 .حلظو ای کو هبم گفت عاشقمو مدام جلوی چشمم رژه مریفت.بود

 باشو من ىیچی ظلی خوام.تو خبندی دلت خوش 

 دل ببندی بو ىرکی من کو خوشبختی تو می خوام.

 من علینم گلم بد باشی ام خوبی تو می خوام.

 عزیزم ىنوزم پاره ی تنو منی تو.

.یمن دبریم نبینم رو بو راه نیست زندگ  ت 

 من کو خستم نباشی زندگیم سبومو بی تو!

سال  سبام منتظر موندم تا بیاد  5ق بودم و حامل از خودم هبم می خورد از اینکو انقد امح
ال اینجوری خبواد بو من...بو بچو ىا نارو بزنو؛ این بغض  لعنتی ام مثل سنگ گری  حاو 

صداىا خوابید بدون توجو بو داد ىوارىای نیاوش کرده تو گلوم خیال  خالی شدن نداره.
 و تیام بلند شدمو رفتم مست عماد.

 !گوری مریی...برگرد االن تیکو پاره میشی امحق+ نیکی برگرد...نیکی کدوم  
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بو نعره ىای اعلیتی آره من امحقم، ی امحق  بو سبام معنا.علو فهمیدن ا ال خود نفهمم! 
نیاوش ندادم.جالب اینجا بود کو کسی شلیک ظلیکرد.ایستادمو با چشم ىای کو داد 

 میزد چرا با من اینکارو کردی زل زدم بو عماد.

برای دومنی بار بازیچو ی دست توشدم.باورم ظلیشو اونقد امحق بودم کو _ باورم ظلیشو 
 متوجو ی ىدفت نشدم.

 کوبیدم بو سینو ىای ورزیدش و صدامو بردم باال.

_ نامرد علنی امشب گفتی این اتفاقا این رفنت و نیومدنا مال  فیلم و رمان  ؛ االن و ببنی 
  علون اتفاؽ ىام!...! من کجام...؟! من  امحق االن تو یکی از 

 میونو گریو قهقو زدم.

علون داستاناست  ی_ جالبو نو؟ اینکو ی روز بشینی بو اونا خبندی و بگی این چیزا برا
بعد ی شبی مثل االن علون زبیوالت بشن واضح ترین و واقعی ترین اتفاقات  امحقانو ی 

 زندگیت!

انگار برای پاینی اومدن دوی  .اشک ىامچشم ىام پشت سر ىم پر و خالی میشد
تو سینش ماراتن گذاشتو بودن.ی حلظو حس جنون هبم دست داد و زلکم کوبیدم 

 عقب رفت. انتظارش و نداشت چند قدم

 ؟!و_ چرااااا؟ چرا با من اینکارو کردی عوضی؟! میدونی چی
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 بو مست چشمام ىجوم آورده بودزل زدم بو چشم ىاشو با سبوم نفرتی کو تو ی حلظو 
 :داد زدم

 ، کاش اصال ظلیدؽلت!_ حامل ازت هبم می خوره

چیزی ظلیگفت...کثافت از اون نگاه ىای معروفش کو میگفت زر زیاد میزنی نیکی... 
بعدا باىم حرؼ میزنیم انداخت.دست انداخت دور کمر سارا کو قلبم تری   ببند دىنتو

 عماد بود شدم. کشید اخم کردمو خریه بو کمر سارا کو االن تو حصار دست ىای
 سارا پوزخندی زد و خریه بو من عماد و سلاطب قرار داد.

 + بکشش عماد!

ظلیدومن چرا عماد جا خورد...پوزخندی زدمو برگشتم ىنوز دو قدم برنداشتو بودم کو 
 صدای عماد بو گوشم خورد.

من دیگو آب از سرم گذشتو چو یک یزمن برامم فرقی ظلیکنو کی باشی،میدونی کو م+
 چو صد وجب! وجب

تنگی نفس کو میگن اینو؟بغضی کو مثل ی شی گریمیکنو توگلوت راه تنفست رو میبنده 
 اینکو یهو حس میکنی سبوم دنیا دست بو دست ىم دادن تا ىر حلظو هبت بفهمونناینو؟

نفسش بنده طوری کو زندگی کسی کو نفست بو ی انسان بی ارزش بی خود بودی تو 
 "مرگ روح"ی اینا مریسو بو کوچو ی دببستی کو رو تابلش نوشنت نباشو نیستی،اینو؟تو علو

با پی در پی کشیدن نفس ىای عمیق سعی کردم بو خودم بیام،بغضمو قورت بدم. 
 برگشتم زل زدم بو دوتا تیلو ىای خوش رنگش کو رویای ىرشب خیاالت دخرتومن بود!
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زنتم اسلحو بکشی _ وقتی بو خودت این اجازه رو میدی رو منی کو بو قول خودت 
...بزن.... د  بزن دیگو پس مطمئن باش اونقدر بی غریت شدی کو خبوای شلیک کنی.

 نامرد!

 + برگرد نیکی، جون ىر کی کو دوست داری برگرد.

بی توجو بو نیاوش کوبیدم بو عماد این دفعو زلکم وایستاده بود و سرد نگام میکرد 
 طوری کو از سردی نگاش لرز برم داشت.

بزن دیگو لعنتی...پس چرا معطل میکنی؟! دیدی ظلی تونی پس غلط میکنی مست _ د  
 من اسلحو میگریی!

برگشتمو چند قدم بیشرت نرفتو بودم کو صدای شلیک گلولو بلند شد، درد سبوم وجودمو 
فرا گرفت...باورم ظلیشدشلیک کرد! آخو خنگ خدا تو کو عنی خر میرتسی مرض داری 

ز دىنت زر میزنی؛ راست تو چشم طرؼ نیگا میکنی و میگی بلف میزنی و گنده تر ا
بزن خو منم بودم االن آبکشت کرده بودم... از اسرتس و اضطراب زیاد زانوىام سست 

 شد و پخش زمنی شدم! 

 عربده ی نیاوش بو ىوا رفت دوید مستمو نشست کنارم و آروم دم گوشم زمزمو کرد:

 سوختو!ننو من قریبمی ىم در میاره پدر و + ی جا بدرد خورده باشی علینجاست چ

 _ نیا واقعا تری خوردم قشنگ دارم حسش میکنم.

 + چرت نگو تری کجا بود عماد با ماست فقط داره نقش بازی میکنو علنی!
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 طلوردم؟! _ جون  من؟ یعنی من االن تری

+ تری کجا بود دخرت، پاشو عماد علچی بگی نگی ىنوز ی ظلو عقل داره کو مست تو 
 یک نکنو.شل

 پلیسا رؼلنت و علو رو دستگری کردن...رفتم مست نیاوش و گفتم:

 _ نیا من ىنوز حس میکنم درد دارم ببنی...!

سرمو آوردم باال کو این دفعو واقعا حس کردم هپلوم سوراخ شد.باتعجب دست کشیدم بو 
ام هپلوم کو پر خون شد.آرتا با دیدن خون روی دستم عربده ای زد کو از ترس تو ج

 پریدم و درد عمیقی تو هپلوم پیچید.

 + بگریینش پدر بی ناموس و!

عده ای از نریوىای ترکیو محلو ور شدن مست اون بدختی کو شلیک کرده بود...ىنوز  
 کف دستم بیشرت خونی میشد.گیج بودم و با تعجب بو هپلوم دست میکشیدم  

م اومد مشتی حال  _ عههو نیا ببنی چو خوش رنگ  خومن علچنی قرمز جیگری، خوش
 کردم باىات!

خنده ی عوامل حاضر بو ىوا رفت نیاوش با کف دستش کوبید بو پیشونیش اومد جلو 
 نگاىی بو زخم روی هپلوم انداخت.

 + تو پاک خل شدی دخرت؟! ی خراش جزئی ولی بعید میدومن عماد بی خیال ما بشو! 
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فلک زده برگشنت،چنان گردنش  افرادی کو رفتو بودن دنبال اون بدخبت علراه علون بدخبت
 و گرفتو بودن کو انگار می خواسنت بزور بربنش ختنو کنو؟! خو برادر من یکم مالمی..

 یکم ملیح در ظلریه کو!

 تیام با عجلو اومد نفس زنان گفت:

 + متاسفم ولی فریوز بو علراه زنش و سارا و عماد در رفنت!

 کرد.  آرتا علونطور کو جذبو ی خودشو حفظ میکرد اخم

 + ا ه لعنتی چطور شلکنو؟ ی گلو آدم نتونسنت گریش بندازن، حاال عماد چرا در رفتو؟!

...حتماا ی موضوعی علو چیزو انتظار نداری وسط کار بزنو زیر _ البد رلبور شده بره دیگ
پیش اومده کو صالح دونستو ادامو بده بو نقش کوفتیش با اون سارای گور بو گوری بره؛ 

 تون دارم بیشعورا مرض داشتنی بو من نگفتنی اینا علش نقشو ست.درضمن برای عل

 نیاوش دست گذاشت رو هپلوم.

 + آخ پاک یادم رفتو بود تو تری خوردی..خوبی االن؟!

 کلمو تکون دادم و با نگاىی بو زلوتو ی باغ کو داغون شده بود گفتم:

 _ آره بابا ما خوبیم سعی میکنیم با ىم کنار بیامی!

 

** 
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بیمارستان مرخص شده بودم و تو خونو اسرتاحت میکردم البتو اگو بشو امسشو  از 
یدا میکردی  ا ال رو زبت.دمل یکم میوه خواست. گذاشت اسرتاحت، من و ىر جا پ

 صدامو انداختم پس کلم.

 _ ترانو.

 + زىرمار شد تو ی دفعو مثل آدم صدا بزنی؟!

 ._ خب حاال، علون ظرؼ میوه رو بیار خومن افتاده

 کفگری بو دست از آشپزخونو اومد بریون.

 + چیت افتاده؟

 _ خومن.

 + قند خاک توسر قند!

 می براش نازک کردم کو گفت:شپشت چ

ىفتو ست داری ول میگردی تو خونو مثل خر میلومبونی...د  دخرت  3+ نیکی نزدیک 
نج یکم خجالتم خوب چیزی  خری سرت االن باید از دوری عماد بگریی غمربک بزنی ک

 خونو و ىای ىای گریو کنی.

 ادای گریو در آوردم.

_ ای خواىر دست رو دمل نزار کو خونو...االن و نبنی اینجوری ول میگردم تو خونو ىا 
 نو عزیزم من از درون داغومن بو ظاىر آروم و صلیب بو گوشو ی کاناپو و مبل پناه بردم.
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 ی ىای کنان رمساا نعره زدم.و ىا مثل این مادر بزرگا دستمو کوبیدم بو قفسو سینم

_ اذلی جز جیگر نشی عماد کو اینجوری پریم کردی حاال من با دوری تو چیکار کنم 
 ىااا بشینم میوه خبورم خو علومن بو من ظلیدن.

ی سیب پرت کردمستم وسری از روی تاسف تکون داد.زىرمار برو برای عمو مهرانگیزت 
 سر تاسف تکون بده!

 چرت و پرت هبم نباؼ.+ گمشو بگری انقدم 

 با ی جهش از رو مبل سیب و تو ىوا گرفتم کو عربده ی نیاوش بلند شد.

ک بتمرک سرجات دیگو.خبیو ىات باز میشو ىنو نرسیده  ) خر ( + خا نفهم گاو  ا ش 
 باید برگردی بیمارستان.

وصل  TVبی توجو بو نیاوش سیبمو خوردم. آىنگ مورد نظرمو از توی فلشی کو بو 
پیدا کردم و بعد پلی.بزار یکم خودمو نگران عماد نشون بدم.البتو ىستم ولی خب بود 

 بروز ظلیدم ظلی خوام منم اضافو بشم بو دغدغو ىای بچو ىا.

ی گوشت کوب رو میز بود برداشتمو گرفتم جلو دىنم با صدای دل انگیزم خواننده رو 
 علراىی کردم.

عامل...نذاشتی یادگاری حتی یو شامل...برو ومل  _ اصال منو ولش...رو سرم رؼلتو دردای 
کن برو بی خیامل...اصال منو ولش...علو ی رویاىام نقش بر آب  ...عاشقت  بدون تو 

 ظلی خوابو...راستو میگن علو عشقا توو کتابو.
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 گوشت کوب رو چسبوندم بو دىنمو رمساا عربده زدم با اوج گرفنت آىنگ.

دستاش مال  تو نیست...رنگ عوض کردی تو این _علو میگن کو اون رفتو...دیگو 
روزا... من موندم و چشمای خیس...عصبی میشم نباشی پیشم...تو این دنیا ىیچکی 

 شبیو تو نیست.

 # یادگاری_ حسین منتظری.

 ( ) پیشنهاد میکنم آىنگ ىاش رو گوش کننی واقعا معرکو ىست 

بدون پلک زدن خریه بو چشم برگشتم کو چشمم بو عماد خورد...شکو شدم طوری کو 
ىای رنگ شبش شدم.اشک تو چشام مجع شد.بغض کرده بودم این ىوا.فک ظلیکردم 

 انقد دلتنگش باشم! دستاشو باز کرد با لبخند کج ولی جذابی کو بو لب داشت گفت:

 + خامن خوش صدا ددلون واست تنگ شده ظلی خوای بیای؟!

اد رو پای نیاوش و از درد عربدش بو ىوا از شوؽ زیاد گوشت کوب رو پرت کردم کو افت
رفت؛ حق میدم هبش سنگنی بود! با ی جهش از رو مبل پریدم و زلکم بغلش کردم؛ ت ل  

 ت ل  خورد وایستاد سرشو برد الی موىامو نفس عمیقی کشید و زمزمو کرد.

 + دمل لک زده بود واسو نفس کشیدن الی موىات.

 بودمی فقط بوسو ای رو گونش کاشتم زل زدم هبش.چون زیر ذربنی نگاه نیاوش و ترانو 

 _ دوست دارم.
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چشاش شد اندازه ی توپ بستکبال حاال اونقدم نو ولی خب احوال چشم ىاش االن 
 دقیقا علنی بود.بچم ىنگ کرده بود از ىول زیاد خواست ومل کنو کو چسبیدم هبش.

 پسر االن میفتم. _ عههو میدونستم انقد بی جنبو ای ظلی گفتم هبت...بگری من و

* 

 لی ىای کو تو حیاط ویال بود؛ حسنی پا روی پا انداخت.نشستو بودمی رو میز و صند

 + عماد چو قد زمان داری کو اینجا دبونی؟

ساعت وقت دارم باید زود برگردم تا شک نکردن االمن کو میبیننی اینجام  0_ هنایت 
 .هخباطر وجود آراد

 + آراد؟!

راست فریوز اونقدری کو این بشر بو آراد اعتماد داره بو فربد و _  اىووم شده دست 
 فرىام نداره.

بو وضوح حس کردم کو حسنی از شدت خشم دستهاشو مشت کرد ولی سعی داشت 
خونسرد باشو.سلما دست گذاشت زو مشت ىای حسنی و سعی کرد آرومش کنو. آرتا 

 دست بو سینو تکیو داد بو صندلی.

از این چیزی ازش انتظار ظلریه البتو بابامم خوب کارشو بلده اینکو + آراده دیگو...غری 
سال فریوز ىنوز متوجو ی آراد نشده این کار بلدی بابا رو نشونو میگریه و ىوش  7بعد 
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و البتو ناز و پیز کردن آتنا خانوم ىم باعث شد آراد زندگیشو زکاوتی کو آراد داره. 
 تا بتونو آتنا رو تصاحب کنو! جدی بگریه و اینبار با دست پر برگرده

 قم باىات.ف_ موا

 عماد دستی بو تو ریشش کشید و نگاىی بو مجع انداخت.

_ اینا بو کنار اصل کاری ىفتو ی بعده چون رفتنشون بو ایران باعث دستگرییشون میشو 
 قراره قاچاقی از مرز رد بشن.

موىاش بود بودم آخر صربم عماد علونطور کو توضیح میداد بنده خریه بو عینکی کو روی 
بو من  لب ریز شد و خم شدم عینکو از رو سرش برداشتم.مکث کرد و با نیم نگاىی

 از دوباره شروع بو توضیحاتی کو از قراره ىفتو ی بعد الزم بو ذکر بود علو بدونن گفت.

ی دور از نظر گذروندم عینکشو جالب بود رنگ شیش تو مایو ىای قهوه ای و کرمی 
ی بود ی جورای از پر رنگ می رفت کم رنگ میشد علینم جذابیت عینک و و نارصل

باال میربد. گذاشتم روی چشمم کو دوتا شیشو ای کو هبم وصل بودن از قابش در اومد 
 و افتاد رو میز.

جیغم بو ىوا رفت سلما از ترس جیغی زد خواست پرت پاینی بشو کو حسنی از یقو ش  
فو کردن.ترانو از وش چای پرید تو گلوشون شروع بو سر گرفت و کشیدش باال.تیام و نیا

وی کو خباطر جیغم هبش وارد شده بود دستاشو باز کرد کو خورد تو صورت آرتا و اومن ج  
نتونست تعادلشو حفظ کنو خباطر لق بودن صندلی از پشت پرت زمنی شد و بو معنای 

 واقعی کلمو پخش شد.
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 از ترس تن صدام ناخداگاه باال رفت.

 عماد...عماد خیلی عذر می خوام ظلی خواستم بشکنو._ 

 در کمال خونسردی اومد جلو شیشو رو گذاشتو تو قابش کو ىنوز روی چشمم بود.

 + نشکستو میشو در آورد و انداخت مغناطیسیو ببنی اینجوری!

 بعد در آورد از قابش و از دوباره گذاشت.

 یشو!ی می تونی بازش کنی آویزومن م+ االن در اومد حت

جلل خالق بو حق چیزای ندیده.شیشو رو تو حالت آویزون گذاشت و قدمی رفت 
 .عقب و دست بو کمر خریه بو منی کو از تعجب زیاد فکم وامونده بود شد

 " عماد "

حسنی و بقیو نیم ساعتی بود کو شب بود کو رسیدمی بو مرز ترکیو و ایران  2ساعت 
دخرتا تو ون موندن، بو من بود میگفتم نیان  رسیده بودن تو جاىاشون مستقر شده بودن

ولی خب ی جورای هبشون نیاز داشتیم. نیکی خباطر رشتو ی دانشگاىیش میتونست تو 
کمک کنو و سلما ىم خباطر فول بودن تو   قشو ىای اطراؼ بو مامور ىای خودمونن

زبان انگلیسی کمک دست دخرتا بود تا حرؼ ىاشون رو برای مامور ىای ترکیو ترمجو  
کسی چیزیش میشد تا رسیدن بو کنو و مهم تر از اون دکرت بود و اگو خدای نکرده  

 بیمارستان میتونست کمک دستمون باشو.
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ىی اوقات بو وجود میومد میتونسنت حالل ترانو و ساره ىم برای مشکالت فنی کو گا
این مشکالت باشن و کار و برای ما آسون تر بکنن.در ماشنی و باز کردم کو صدای 

 فربد بو گوشم خورد:

 + کجا مریی؟

 گوشی آب بدم._ مریم ی سر و  

، دستمو گذاشتم رو گوشم و سباس و برقرار  در و بستم رفتم مست ماشنی آراد و تینا
 کردم.

 ه بو نفوذی._ از شا

 صدای خشایار بو گوشم خورد.علنی دیروز رسیده بود ترکیو.

 + از نفوذی بو شاه بو گوشم.

تا عالمت ندادم حق  ىستیممستقر از شاه بو سبامی واحد ىا ما تو زلل مورد نظر _ 
 تا اعالم نکردم شلیک ظلیکننی.دارین تاکید میکنم شلیک ن

 + چشم قربان.

 ىای دیگو متوجو بشن کجاىا مستقر شدین._ عالمت بدین تا واحد 

یکی یکی سر گروه ىر دستو عالمت دادن؛ چند قدمی ماشنی بچو ىا بودم کو فریوز 
وص و دوربنی نیاوش و تیام با ىلی شات ىای سلص صدام کرد ب ال اجبار برگشتم مستش.

 ىای دوچشمی منتظر عالمت من بودن.
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 ن کنن اونور؟ىای کو باید ردمو  + پس کی مریسن این رابط

رسیدن فقط بو افرادت بگو وسایل مورد نیازشون رو بردارن این پیچ و کو رد کنیم _ 
 بقیش دیگو خطری هتدیدمون ظلیکنو.

افرادش کو اومدن با فربد و سارا و زنش جلوتر از ما راه افتادن، بچو ىا اونور پیچ منتظر 
چیکار میکنو؟ با اؽلا و اشاره  بودن اومدم عالمت بدم کو چشمم بو پریا خورد.اون اینجا

بو سبامی واحد ىا خرب  بو آراد فهموندم کو پیگریی کنو ببنی  پریا برای چی اینجاست و
 خودمم رفتم مست فرىام. بده کو از پیچ خارج بشن تا توی دید راس ما نباشن

 ن رلازات از جانب تیم ما ظلیپریا با دیدن من رنگ از رخش پرید،مطمئنن اینکارش بدو 
موند.ىم قدم با فرىام راه افتادم آروم طوری کو فقط خودش متوجو ی حرفام بشو زمزمو  

 کردم.

 _ قرارمون این نبود کو دخرت اضافو با خودمون بردارمی بربمی اونور مرز.

 معلوم بود اسرتس داره.

 + میدومن ولی پریا باید کنار خودم باشو تا حداقل از جانب بابام هتدید نشم.

.طوری صحبت میکرد کو انگار خرب تعجبم رو بروز ندم و موفق ىم شدمسعی کردم 
 شتو قراره چو اتفاقی امشب بیفتو.دا

میدومن ىدفت چیو و اینم خوب میدومن کو پریا دخرت خالو ی خانومت  و االن از +
حضور بی موقعش ناراضی و ی جورای برنامو ىاتو هبم زده ولی اینو بدون تنها جای 
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ریا وجود داشت این بود کو کنار خودم باشو تا حداقل از جانب اون امنی کو برای پ
 هتدید نشم و ناخواستو بنی دوراىی قرار نگریم کو ی سرش پریا باشو و ی سرش ساره.

 _ می تونستی از اول با خودم علاىنگ کنی تا االن تو این منجالب گری نکنم.

ی یهو جشن هبم رؼلت و حتی شب مهمونی ىم اومدم کو هبت بگم ول ؛+ می خواستم
 وقتی ام کو تو بو زنت شلیک کردی شک کردم کو واقعا طرؼ حقی یا نو؟!

_اینوىیچ وقت یادت نره ی انسانی مث من وقتی تصمیم میگره کو ی مامور سلفی باشو 
مطمئن باش قبلش صد ىا قسم و عهد بستو کو ىر چی پیش اومد طرؼ حق باشو 

ت باشو؛ میدومن سختو ولی حتی اگو طرؼ حسابت خانوادت یا ن زدیک ترین کس 
 عهدی  کو خودت بستی.

 مکث کردم و با نیم نگاىی بو پریا کو از ترس تو خودش مجع شده بود ادامو دادم.

_ االمن بو بچو ىای واحد میگم کو بیان پریا رو بربن تا از جانب ىردوتاشون ىم ساره 
زدیک شدن بو افراد زندگی من و ىم پریا هتدید نشی.ولی اینو خوب تو گوشت جا کن ن

زمن جزو خط قرمز منو.االمن اگو میبینی چیزی ظلیگم چون دست و باالم بستو ست وگرنو 
ىم حساب تورو مریسیدم ىم مشا پریا خامن کو دفعو ی بعد سر بو ىوا دست بو ىرکاری 

 درضمن آخر از علو بیاین تا سر پیچ بچو ىا بتونن پریا رو بربن.نزنی.

از پیچ کو رد شدمی بو زلض اینکو از جانب پریا خیامل  ای واحد خرب دادم.بو بچو ى
 راحت شد عالمت دادم.

 عملیات....یا علی._ سبامی واحد ىا بو گوش باشن؛ اعالم آغاز 
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صدای شلیک گلولو بود کو تو فضا می چرخید و وحشت فریوز و افرادش و چند برابر 
 میکرد. 

 " نیکی "

دستگری شده بودن از فریوز وخانوادش گرفتو تا دارو دستش، علو صبح بود؛ 5ساعت 
ا بالی ىفت تا جون داره جان  مرگ ظلیمره کو حداقل ی ملت از دستش راحت مرتیکو ال

بشن واال.فریوز وقتی فهمید آراد و تینا مامور سلفی بودن درست مث سگ ىاری شده 
بیا منو گاز بگری البتو بود کو جلوش استخون تکون میدادن و وسوسو اش میکردن کو 

بالنسبت آراد و تینا.آراد با اون جذبو ی باالی کو داشت مشغول راست و ریست  
کردن و فرستادن افراد زمخی و دستگری شده،بود کو فریوز بزور مامور ىارو رلبور کرد تا  

 کنارش وایسنت.

 سال مار تو آستینم پرورش میدادم. 7+ باورم ظلیشو 

سال رو انگشت کوچیکو مون  7و تیممون بودمی کو تو رو اد _ درستو این من و عم
 چرخوندمی.

آشغال حیف اون مقامی کو الیق ی آدم شایستو رو داشت و نداشتی حروم  + کثافت  
 زاده!

 آراد با امخی کو تا زانوش اومده بود زل زد بو فریوز.

شکر کن،   _ حرؼ دىنتو بفهم فریوز...علنی کو ندادم االن سالخیت کنن برو خداتو
 کاری میکنم کو روزی صد بار بو گوه خوردن بیفتی مرتیکو یابو  دو ىزاری...بربینش!
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سالگی بو سر میربد اگو  33نو بابا حال کردم جذبتو عشقو جیگر.آراد در آستانو ی 
لی برداشتمو زلکم زدم بو  اومدن فریوز و بربن کو خم شدم ی پاره سنگ گ  اشتباه نکنم.

 کمرش.

 + آخ.

 کاره نیمو سبوم من، حاال بربینش!_ زىرمار حقتو اینم  

 می خوان فریوز و بربن کو سرشو برمیگردونو عقب و میگو:

 + انقد و زو ز نکن، ما نژاد کهنیم، ما ریشو دارمی...اصالا میدونی نژاد ما چیو؟!

 با جدیت سبام نگاش میکنم و میگم:

 ) سگ ىای قلدر (_ ىاسکی؟! 

ود با شنیدن حرفی کو زدم پخش زمنی میشو و ىر ىر میخنده. ىرکی کو اطراؼ ما ب
 دستامو تکون میدم تا خاکش بریزه.صدای پر از تعجب و تاسف عماد بلند شد.

 + نیکی؟!

_ جان؟ ی خورده حسابی باىم داشتیم عالوه بر اون ی عهدی ام با خودم بستو بودم  
 نکن.  کو ىر وقت تونستم یکی بزمن پس  کلش علنی... مشا دخالت

رفتم جلو بو یاد دوران کوچکی مشتی زدم بو بازوش کو دست چشمم کو بو آراد خورد 
سالش بوده علچی میگم دوران   9گرفت؛ حاال خوبو وقتی دنیا اومدم این   خودم درد

 کودکی انگار....لبخندی زدم بو هپنای کوه.
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بود اون  _ بو سالم م شتی...خوبی تو چو خربا زن بچو خوبن؟کلک اون دخرته کی
 سری سباس تصویری گرفتو بودمی یهو اومد تو خونو؟! بچو مچو چی خربی ىست؟!

 حاال خوبو میدونستم خاطر خواه آتناست و بازم دست مینداختمش.

 + علکارم بود.

 _ اشکال نداره از علکار شروع میشو، پری پسر خودمی تو جذاب!

و  ا مرز خیس کردن رفتمت اومدم لپشو بکشم کو با امخی کو کرد گالب بو روتون
 ناخداگاه دستمو از زلدوده ی آراد خارج بو زلدوده ی عماد وارد کردم لپشو کشیدم.

 _ حقا کو خودت شوىر گوگولی  منی.

 خیلی امحقانو درست مثل بچو ىا برای آراد زبون درازی کردم.

 _ دلت بسوزه تازه ماچشم میکنم.

د کو علو ریسو رفنت از خنده ولی آراد ی ماچ گنده ی صدا دار کاشتم رو گونو ی عما
علچنان اخم کرده بود خیال وا کردن اون دوتا گره رو نداشت...ولی من پرو تر از این 

 از سرتا پاشو گذروندم.حرفا بودم با نگاىی 

_ ماشاهلل ی تکونی دادی بو این شیکم و دکوراسیونش علچی ی ظلو قلدر و ورزیده تر 
ی؟ آرتا و ترانو بچشومن تو راىو اون وقت تو پری پسر شدی...تو ظلی خوای زن بگری 
 ىنوز زن نگرفتی...یعنی آعععع!
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با دستم بو نشونو ی خاک تو سرت مجلو ی آخرم و تکمیل کردم.حاال خوبو علش 
شارت میزدم آرتا و ترانو بچشون کجا بود.حس کردم لب ىاش کش اومد ولی برای از 

و ریشش کشید و سعی در بستو کردن دست ندادن جذبو ای کو داشت دستی بو ت
 خنده ای رو داشت کو آثارش تا علنی چند ثانیو پیش ظلایان شده بود.

*** 

عماد و بقیو  و بعد از بستو شدن پرونده خباطر انتقالی بود کو اومده بودمی هترانماىی ی 
کو   سلما دوقلو حاملو بود با ویار ىای عجیب غریبیکوچ کردمی و اومدمی جبنورد.  پسرا

ی کرده بود جدیداا ىم بو بوی عطر حسنی نصف شب میکرد رمساا حسنی رو عاص
حساس شده بود طوری کو بعضی شبا دور ىم مجع میشدمی حسنی خباطر سلما ازش 

 اینجور کو معلومو راه سختی رو در پیش داره حسنی! دور میشد.

احد میپیچید.امشب چهارشنبو سوری بود درست از ی ىفتو پیش صدای ترقو بود کو  
چقد اصرار کردم کو حداقل بندازن ی شب قبل یا ی  ؛بود عقدممراسم علنی امشب 

ولی عماد پاشو کرده بود تو ی کفش کو  یا حتی عقد و عروسی رو یکی کنن شب بعد
خباطر علنی  فروردین بود ربمل ندارم 6من تا عروسی کو  عقد کنیما ال بال علنی امشب 

چون نزدیک عید بود و باغ  .ی جور عقد و بلو برون بود ودنامشب فقط اقوام نزدیک ب
تاالر پر بود خباطر علنی میز و صندلی ىارو شیک و مرتب تو حیاط خونو مون چیده 

 بودن و با انواع گل ىای خوش رنگ و لعابی زلوتو رو دلنشنی تر کردن.

سرگردون ی سبد پر از لباس گرفتو بود دستش و صبح  5از ساعت مامان طبق معمول 
نیاوش کو چرا مثل جنازه فت تو اون اتاؽ کلی غر میزد سر از این اتاؽ در میومد مری 
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این دوتا  بتمرگی تو خونو و با تینا چت کنی. افتادی رو زبت قرار نیست دو روز تعطیلی
ىم کو از وقتی نامزد کرده بودن شده بودن سوژه ی ما دخرتا؛ وای از وقتی کو تینا 

ان دیگو واویال میشد بعضی وقتا خالو شکوفو میومد پیش مامان و مریفت رو مخ مام
زدن بو تیپ و تاپ و نیاوشم عصبی شده و ازش گالیو میکرد کو تینا ا ل کرده ب ل کرده 

بیا باز نیاوش و گری  دل داریش میداد کو جوونن و دعوا ظلک زندگیو.ىم دیگو؛ مامامن
 آورد.

نیفت رو این مبال پاشو گمشو کمک دست  + نیاوش پدرسگ صدبار گفتم مثل جنازه
من باش بلکم این خونو مجع بشو تا طایفو شوىر این سردار خامن اومدن نگن خونو ی 

 ننشون ا ل بود ب ل بود!

 _ عو مامان خانواده ی عماد کی علچی کردن؟!

ساعت  رفتی چپدی تو اون محوم گور بو   2+ تو یکی زر نزن کو از دستت شاکی ام 
هبت دست داده برای من  ) نانسی (و انداختی رو سرت حس ناس نی گوری صدات

بعدشم خانواده ی عماد خوبن اون تری طایفو قاجارشون مخ  عماد عماد راه انداختی.
آدم و می خورن! ىرچند خواىر و برادر ىای بابای فالن فالن شدتون ىم کم از اونا 

 تشکیل میدن.  ىا حلظو  اینا هبم نرسن وگرنو تیم  شکار  ندارن فقط خدا کنو 

نیاوش بزور خندشو نگو داشت تا بیشرت از این مامان و عصبی نکنو.هبت زده نگاىی بو 
 مامان انداختم.

 باشو باشو آروم باش. من کو چیزی نگفتم._ 
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 + علنی ىیچی ظلیگی رو اعصادبی دیگو.

 سبد و ازش گرفتم. بلند شدم ناخواستوناکی رفت چشم غره ی وحشتاومدم خبندم کو 

 + چو عجب!

 *** 

 + سبوم شد خوشگل خامن می تونی بری لباستو بپوشی.

چشم ىامو باز کردمو چندباری پلک زدم تا وزن مژه برام عادی بشو. لباس خوش رنگ 
نو زیاد غلیظ بود نو بی  میکاپمپف دارمو کو پوشیدم از دیدن خودم تو آیینو لذت برم.

 مدل موىام و باز درست کرده بود. ست باب  میل عماد!روح، مالمی و شیک بود در 

                  
 نیکی و بلو برون لباس عقد #                           
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+نیکی جان آقا عماد داره میاد باال ناىار کو خوردین اگو آرایشت هبم خورد بیا درستش  
 !کنم

ازش خواستم کمک کنو شنلمو بپوشم.دنبال   خامن تشکر کردم از زىرا لبخندی زدم و
گوشی و کاور لباسم میگشتم کو دخرته گفت دادن بو یکی از بچو ىا تا بربه بده بو 

 .ودم پاینی تا عماد صورسبو نبیینوعماد.ازشون تشکر کردم و شنلمو تا روی چومن کشیده ب
خامن میشنوم کو بو  د بیاد؛بعد از احوال پرسی با زىرارفتم تو اتاؽ پرو نشستم تا عما

ی روی صورمت نقش میگریه! بو مستم میاد و دم  علراىیش میکنو و مریه.لبخند خبیص داخل
 گوشم زمزمو میکنو.

 + میدادی پاینی تر.

 خودمو کشیدم کنار.خندیدم و علنی کو اومد شنل رو بده عقب 

 + ا  اینجوریاست؟! ظلی خوای بزاری ببینمت؟

 _ تا وقتی غذا طلورم، نو!

ثانیو ای بعد جعبو پیتزایی روی نلم می شنوم و نفس عمیقش رو از زیر کاله شصدای 
رو از روی سرم بردارم.با چشم ىایی   پاىام قرار می گریه کو باعث میشو سریع کاله شنل

کو از فرط ذوؽ گرد شدن در جعبو رو باز می کنم و بوی پیتزا اتاؽ رو پر میکنو.برشی 
ام بو رژ لبم اعلیت بدم گاز گنده ای میزمن و رو بو عمادی کو برمیدارم و بی این کو خبو 

 زلو  من شده با علون دىن پر میگم:

 _ من قربونت برم تو انقد عشقی؟ ىا؟ برم؟!



 
371 

 

گوشو لبش بو مست باال کش پیدا میکنو و دستش بو قصد نوازش روی گونوء باد کرده ام 
 میشینو.

 + خوشگل تر شدی!

پیتزا رو تو دىنم جا میدم و کیلو کیلو قند تو دمل از تعریفش آب نوچی میکنم و بقیو ی 
 میشو، اما بو روی خودم ظلیارم.

 _ نو نشد...قربونت برم یا نو؟

ک بو تک اجزای بو زیر چونو ام مریسن و چشم ىاش تسرانگشت ىاش از گونو ام 
 صورمت رو صدبار اسکن میکنن.

 + برو!

رو بو گونو ىاش مریسومن و زلکم میکشم کو  بو مستش متمایل میشم و جفت دست ىام
 اخم ىاش از فرط درد درىم میشو.

 _ قربونت برم آخو گوگولی  من!

.در حالی کو دست بو توجو بو نگاىش کو اعرتاض آلوده،صاؼ سر جام میشینمبی 
 سرش کمی بو مست پاینی ولی چشم ىاش بو مست باال مایل شدن ریزسینو نشستو و 

 و.بینانو نگاىم میکن

 _ انقد جذاب شدی کو میتومن باىات پیتزامو شریک شم...در این حد!
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چنی ىای علیشگی گوشو ی لب ىاش ظاىر میشن و تکیو از مبل میگریه و زیرلبی 
 میگو:

 + خب خداروشکر خیامل راحت شد غذاتو بیشرت از من ظلی خوای!

 آروم میخندم و خیلی یهویی میگم:

 _ بابت  علو چی...مرسی.

سفید جیگرش و باز کرد کمکم کرد بشینم.دنبالو ی لباسم رو مجع   217 در ماشنی
 کردم تا نشستم تو ماشنی زیپ لباسم تا پاینی در رفت هبت زده سیخ نشستم.

 + چی شد؟

 _ باز شد.

 + چی؟

 _ زیپ لباسم!

اینم نتیجو ی اذیت  آىااا ببنی زورت بو مظلوم رسیده، برا من شنلتو میدی پاینی بفرما + 
 .من. االمن حرص طلور بشنی بیام ببندمش کردن

کاری کو از دستم بر میومد این بود کو نفس عمیق بکشم تا ی وقت آمپر نچسبومن. تنها 
چند دقیقو ای بود کو عماد با زیپ لباس ور مریفت ولی درست بشو نبود کو نبود؛ خوبو 

 کسی کرایش نکرده.خاظلو گفت من اولنی نفری ام کو این لباس و کرایو میکنم و تا حاال  
 اینم شانسو من دارم!
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 .م خونو ببینم چیکار میشو کردکرده باال ظلریه.فعال علینجوری وایستا تا برسیگری ا ه  +

پوووفی کشیدم و تکیو دادم.ماشنی روشن کرد و زبتو گاز تا خونو رفت.آخو احد علنی 
نگ زدم بو مامان امروز کو من عقدمو باید زیپ لباسم در بره؟! نزدیک خونو کو شدمی ز 

 تا نخ سوزن بیاره و زیپ لباس وقضیو رو براش تعریف کردم کو گفت تو ماشنی دبونیم 
 زد. نی تر پارک کرد و تک زنگی بو ترانوعماد ماشنی و پایبدوزه! 

 _ تورو خدا نگاه کن، آخو االن!

 میدوزی دیگو. و هنایت+ چیزی نشده ک

در ماشنی و باز کردم.صدای خنده اومدن.وابشو بدم کو نیاوش،مامان و ترانو جاومدم 
 ی نیاوش بلند شد.

ک  من فوقش خودم مریم عماد و میگریم تا مراسم هبم  + قیافشو...اذلی قصو طلور ا ش 
 .طلوره

کاری نکن بی خیال علو چی بشم آمپر بچسبومن بیام  من االن زمخی ام نیاوش ی_ 
 کنم.دندوناتو پاره  

و کوبیدم تو سرش کو  ترکید از خنده باحرص جعبو ی دستمال کاغذی رو برداشتم
 ساکت شد.ولی تو مایو خنده ىنوزم تو چهره اش ظلایان بود.

 + برگرد ببینم زیپت تا کجا خراب شده.

 _ نیاوش بیا مست راننده از اونور بو کوچو دید داره.
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دوتای افتاده بودن بو تم؛ با عماد قربونش برم من غریتی شده! پشت بو نیاوش نشس
زلکم با نخ  ترانو جون لباسم؛ تا نصف با انرب دست زیپشو درست کردن و بقیش رو ىم

 .این وسطا ىی نخ پاره میشد.دوخت

.  _ ای بابا اگو درست شد این لباس 

 در کمال تعجب مامامن خیلی ریلکس از ماشنی پیاده شد و گفت:

 دیگو.+ فوقش مانتو شلوار میپوشی 

 _ مامان!

 + چیو نکنو انتظار داری من لبامسو در بیارم بدم تو بپوشی.

حاال لباس رللسی ام نو زیاد کالفو شده بودم.خوردن ىم خندم گرفتو بود ىم از حرص 
نیاوش و عمادم خفکی داشنت می خندیدن.آخر از حرصم لقدی زدم مانتو شلوار؟!!! 

 گو کسی رد شد من و نبینو.بو پای عماد کو جلوم وایستاده بود تا ا 

_ طلند عماد من االن عصبی ام زیپ  درست نشو رلبورت میکنم توام کت و شلوارت و 
 .ادر بیاری و با پیژامو ی بابا بری وسط

قهقو ای زد کو راضی بودم بی خیال  علو چی بشم و برم پاینی دونو دونو موىاشو بکندم. 
و شده بود تو اون کت و شلوار مشکی، آخو آدم انقد جذاب و دخرت کش؟ لعنتی معرک

 پریىن مشکی و کراوات ىم رنگ لباس من!

 *** 
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بزور عماد رو قانع کردم کو بزاره شنلم رو در بیارم ولی ىنوز پامو از خونو  بعد از عقد
 بریون نزاشتو بودم کو شنلم رو داد دستم.

 + تنت کن!

 _ عماد.

 + حرؼ نباشو.

 ._ بابا ی شب  دیگو

 کن این بی صاحاب و انقدم رو مخ من رژه نرو.  + نیکی تنت

بود کو برای مراسم آتیش بازی  00کل مراسم عقد شنل تنم بود، ىول ىوش ساعت 
سریع شام دادن؛ چون هنار طلورده بودم شامم رو کامل خوردم اینکو عماد حرصم میداد 

ىر دوتامون عوض کردمی. و علش باىام شوخی میکرد ىم دباند. با عماد لباس ىامون رو 
با ی شلوار مشکی جذب پوشیدمی، وقت نبود تا موىامو باز کنم وصورمت  ی ىودی زرد

 رفتیم برای چهارشنبو سوری.رو بشورم پس کالا بی خیال شدم 

د کو یش راه انداختو بودن انقد بزرگ بو حسنی و نیاوش آتفقط خودمون مونده بودمی؛ 
بپرن.ما دخرتا ىم وایستادمی تا کمرت بشو.بزرگ برای پریدن از روش فقط آقایون میتونسنت 

تر ىا نشستو بودن تو ایوون و چای آتیشی می خوردن و فقط ما جون ىا بودمی کو مدام 
 سلما خباطر بارداریش پیش بزرگ تر ىا نشستو بود.از رو آتیش میپریدمی.
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ىنوز نپریده  منم بدو بدو رفتم وایستادم. دترانو و آتنا پشت ىم صف گرفت تا بپرنساره ،
بودمی کو نیاوش بیشعور ترقو انداخت زیر پای ما؛ قشنگ سکتو کردمی اگو یکی دیگو 

 پرت میکرد رمساا دستشویی الزم میشدمی.

ا پسرا و ور آتیش وایستاد منمون فیلم بگریه بابا او دوربنی داده بودم دست بابا تا از عل
من آخرین نفر بودم؛  یدینمیپر دخرتا اینور آتیش صف گرفتیم و بو نوبت از رو آتیش 

عماد کو پرید منم پشت سرش با سرعت دویدم و از رو آتیش پریدم؛ نتونستم خودمو  
 کنرتل کنم کو با سر خوردم بو بابا و پخش زمنی شدمی.

کرمت  شکر خدا.آخو داشتیم آدم با شوىرش پخش زمنی میشو بعد من خرشانس با 
و بودن از خنده و این وسط منو بابا بودمی بچو ىا ریسو رفت بابام پخش زمنی میشم.

 چشم غره ىای وحشتناکش.

 + ی وقت پانشی.

 گیج بو بابا زل زدم کو صدای فریادش بلند شد.

 .دیگو + پدرسگ کمرم شیکست خو بلندشو

قهقو ای زدمو از روی بابا بلندشدم؛نیاوش دستشو گذاشتو بود رو زانوىاش و خم شده 
 بود از تو دل قهقو میزد.

 واااای خدا...پرویز فقط باید میدیدی! _
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دوباره زد زیر خنده بابا چپ چپ نگاش کرد و زىرماری زیر لب گفت رفت پیش بقیو. 
ت رو آتیش کو یدفعو ؼلعماد بطری بنزین و گرفتو بود دستش بو زلض اینکو آرتا پرید ر 

 شعلو ىاش بلند تر شد.

 رم.لعنتی من چند روز دیگو کنسرت دا..+ دیوث سوختما.

از نیاوش کش رفتو بودمی و برای اینکو تالفی  از این ترقو ىای سیگاری و شکالتی چندتا 
ىر کدوم ی ترقو گرفنت دستشون و منم کربیت و آوردم تا روشن کنیم.انقد ىول  کنیم

بود کو از شدت ىیجان لرز  ار کربیت از دستم افتاد.صدای آتناشده بودمی کو چندب
 داشت.

 ادست دیگو غلوری با ناخونشون گرفنت انگار دبب دستشونو.+ بابا ی ترقو ی س

 _ خوبو خودمت داری سکتو میکنی!

بالخره ترقو ىارو روشن کردم و امیدوار بودم ىدؼ گرییشون مثل آدم باشو نو اینکو 
ىدؼ پسرا باشن کو روبو رومون بودن بعد اینا دومرت اونور تر بندازن.بدخبتانو علینطورم 

 شد!

ش ترقو رو ول کرد کو افتاد جلوی پامون. از این شکالتی ىا بود پشت سره از ترس ساره
ىم صدا میداد این وسط فقط ترانو و آتنا بودن کو مثل آدم انداخنت.یکی از ترقو ىا 

کو ، چون یهو بود و اونا ىم  ری ىم افتاد زیر پای تیام و آرادافتاد زیر پای حسنی و دیگ
بودن کو گری کردن آرتا و آراد  رکمال تعجب این وسط.دبی خرب قشنگ دومرت پریدن باال

 بو ىم و پخش زمنی شدن. 
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عماد ی بستو ی بزرگ از این سیم ظرفشویی ىا از ماشینش آورد، بو زلض اینکو مامان 
سیم ظرفشویی رو دستش میبینو دمپایی ىاشو ی لنگ بو لنگ میپوشو و با دو میاد 

 میکنو و ریلکس برمیگرده سره جاش!مست عماد. درست نصف سیم ظرفشویی رو 

عماد خندش میگریه و چیزی ظلیگو.سیم ظرفشویی رو بو یو سیم کلفت بلند میبنده و 
میزارتش توی آتیش تا داغ بشو؛ خوب کو داغ میشو میارتش بریون و زلکم و سریع 

 شروع بو چرخوندن میکنو.صدای پر از ىیجان دخرتا بلند میشو.

 ...یا حضرت عباس چو خشن پرت ىوا میشن._ ا ا ا  دمت گرم عماد.

 صدای صوت حسنی و نیاوش بلند میشو.

 برادر خانوم! + ا ی ساغول 

صدای موزیک کو بلند میشو از دوباره مریمی وسط، دست  عماد و میگریم و میکشمش 
 وسط.مردونو شروع بو بیشگن زدن میکنو.لعنتی رقصش خریه کننده بود.

 فروردین " 6" 

ردونو جدابود شنلم رو علون دم ورودی در میارم و میدم بو سلما خیلی ناز چون زنونو م
 رنگش؛ بو قول دخرتا حسنی کش شده بود! شده بود تو اون لباس صورتی خوش 

بلند  تور سفیدم و کو زیر نور المپ ىای تاالر حسابی برؽ میزد رو کمیلباس  دامن  
 وارد تاالر میشیم؛ شیک کنارم مرد کت و شلوار پوشیده یدست تو دست میکنم و 
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میزمن در جواب بوسو  صلوات میفرسنت.لبخند ومامان و شیواجون قربون صدقمون مرین 
 ىاشون دست ىردوتاشون رو بوس میکنم.

ب  لی  گ   اومن علنی   و مرییزم توی جاسبندی ىست رو دور سر عماد میچرخومن ندکو توش س 
بو ت مهمونا قدم برمیدارمی سالم میکنیم.کارو میکنو.انعامشون رو کو عماد میده بو مس

 مست جایگاه مریمی و عماد کمک میکنو تا بشینم.

 + ترانو بی زمحت ی پارچ آب بیار کو دارم از تشنگی میمریم.

 صدای موبایلش کو بلند میشو کالفو جواب میده.

بنی ب+ بگو نیاوش....بابا من تازه رسیدم االن بیام مست مردونو چیکار؟....خیلو خب 
بو بعد مراسم قاطی  01من با تاالر علاىنگ کردم برنامو ىای نیکی کو سبوم شد ساعت 

میشو دیگو جان  تو جان  عروسی....نری مشروب و اینجور چیزا بیاری بدی بو این 
بو بعد قاطی  01رفیقات خبورن....دیگو گفتو باشم رو حرفت حساب کردم کو گذاشتم 

 بشو ىا.... فعال.

ی صورمت انقد عمیق بود کو یک لبخنده رو  ىیجان یخ کرده بود شدید؛دست ىام از 
حلظو ام از روی صورمت پاک ظلیشد. میکاپم خیلی قشنگ و ناز بود بو قول عماد خریه  

با این لباس عروس پف براقم خیلی تو چشم بودم خودم کننده شده بودم.سلصوصاا 
 خیلی خوشم اومده بود از یقو ی دلربی کو داشت.

هبم رحم کرده بود زنونو مردونو جداست وگرنو باید پتو میپیچیدم دور خودم از بس  خدا 
 خیلی توی چشم بود.اطر مدل موىام ؛ گردنو شونو ىام خب ؛کو یقش باز بود
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لمو میزارم روی میز جلوم دست تو دست عماد مریمی صدای آىنگ کو بلند میشو گ  
دلربی میکنم و پیچ و تابی بو بدمن  وسط؛ باسبوم  ناز و عشوه ای کو توی وجودم بود

 میدم کو عماد باشیطنت ابروی باال میندازه.

 تو نگام کنی خبندم ىی دور چشات بگردم

 ناز و ا دات و قربون توی دوای دردم

 آره عینو یو تیکو ماىی بو بو عجب چو شاىی

 اونقده خوبی جز عشق ظلونده دیگو راىی

ستشو از کنارم رد میکنو و د ش کو ىر دوبا ناز میچرخم پشت هبش کمی میچسبم هب
مردونو مریقصو.شونو ىامو با دلربی تکون میدم کو سرشو میاره پاینی و بوسو ای روی 

 شونو ی مست راستم میزنو. صدای صوت و جیغ  مهمونا بلند میشو.

 اینقده ناز نکن ناز نکن دلربی ىاشو

 اینقده ناز نکن ناز نکن طرز نگاشو

 ون خندیدناشو اون قد و باالشووووو.اون صورت  ماىشو ا

 اینقده ناز نکن ناز نکن دلربی ىاشو

 اینقده ناز نکن ناز نکن طرز نگاشو

 ماىشو اون خندیدناشو اون قدو باالشو. اون صورت  
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 زیر پاىام میزاره و بلندم میکنو شو ی دستشو میزاره پشتم و دست  دیگشمبی ىوا خم می
ی پر از ىیجامن علراه با صدای  صدای جیغ خفو زلکم بغلش میکنم..و میچرخونتم

 زل میزمن توی چشماشو میگم: کننده ی مهمونا بلند میشو.کر 

 _ چیکار میکنی دیوونو؟

 جدی نگام میکنو و میگو:

+ من رقص دونفره ی عاشقانو تو کارم نیست، پس بیا و بی خیال ماشو چون با اینکو 
ىیچی از اون حرکات رو یادم نیست؛ تنها اون علو تو خونو سبرین کردمی باید بگم کو 

علنی ی دونو یادم مونده بود کو روت پیاده کردم؛ اومن چون خوشم اومده بود از مدل 
 رقصش!

میخندمو سری تکون میدم.چشمکی میزنو و میزارمت زمنی. من تورو نداشتم باید چیکار 
ست سلمل  میکردم؟ چقدم جیگر شده بود تو کت و شلوار مشکی، جلیقو و پاپیون

 طوسیش!

 من جومن بره باز دوست دارم

 علو عمرم توی باز دوست دارم

 اینو یادت نره من دیوونتم

 توی ىر حالی باز دوست دارم آره دوست دارم
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خطاب  djدست ىامو با ناز تکون میدم و بیش از حد عشوه مرییزم برای مرد امشبم، 
 بو عماد میگو:

 آقا داماد نازشو خریداری؟+ عروس خانوم امشب چو نازی میکنو 

برمیداره و بوسو ای روی پیشونیم  معماد با سبوم عشق و احساسش مردونو قدمی بو مست
میزنو. از لذت زیاد چشمامو زلکم روی ىم فشار میدم. کنار کو مریه علاىنگ با آىنگ 

 با ریتم خاصی دلربی میکنم با شونو ىام.

 اینقده ناز نکن ناز نکن دلربی ىاشو

 ه ناز نکن ناز نکن طرز نگاشواینقد

 اون صورت  ماىشو اون خندیدناشو اون قد و باالشوووو

 # ناز نکن _ ناصر پورکرم

 حرصی قدم برمیداره بو مستمو زیر گوشم زمزمو میکنم:

حابو، لعنتی پوستت کم سفیده حاال توام با این یقو ی لباست تکون نده اون بی صا+
 تکون بده! و شونو ىای لعنتی تو ىی دلربی کن

از گشنگی داشتم  میخندمو یکی دوتا آىنگ دیگو کو مریقصیم عماد مریه مست مردونو،
 ىالک میشدم کو ترانو و آتنا با ی بشقاب پره میوه و شریینی اومدن.

 _ آخ دمت گرم بو خدا داشتم ضعف میکردم از گشنگی.

 آتنا پا روی پا میندازه و میگو:
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 بودی؟ + مگو ناىار طلورده

 تیکو از شریینی رو میزارم توی دىنم و علراه با آدبیوه میخورم.یو 

 رج  داشتیم کو االن ضعف کردم.و _ چرا ولی از عصر بو اینور انقد و رج  و 

ای عماد بلند خورم و با اومدن خانوم ىای علکار در حدی کو ضعفم بر طرؼ بشو می 
مون اضافو میشن دستو میشم و تشکر میکنم بابت کادوىاشون. سلما و ساره کو بو مجع

کنم تا ی مجعی ی عکس خوشگل میندازمی و علنی کو می خوان برن فیلمربدارو صدا می
 .عکس مرتب تر ازمون بگریه

و زن قاطی بشو مراسم دستو گل پرت کردظلم اصلام میدم با سو مشاره  چون قرار بود مرد
ن دوان دوان علونطور  ی دخرتا میام دستو گلو پرت کنم کو مامان و شیواجون از تو سال

 دخرتا و میگن: شیک رللسیشون رو گرفنت میدوند مستکو گوشو ی پریىن 

 !+ حاال پرت کن

با تعجب هبشون نگاه میکنم.لعنتیا مشا شوىر دارین و غش میکنم از خنده.دستو گلو با 
سو مشاره پرت میکنم عقب کو میفتو دست آتنا.بو بو عروس خانوم کو آتنا باشو پس 

صد آقا داماد آراده و عروسی بعدی برای این دوتاست! یکم کو مریقصیم ی صد در 
 تراول پنجای شاباشش میکنم و دستو گلو ازش میگریم.

بی مقدمو مریم سر اصل بود کو عماد اومد طرؼ زنونو.علنی کو میشینو  9:31طرفای 
 مطلب.
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 بودمی چیزی یادتو_ عماد رقص دونفره بو کنار ولی حداقل از رقص آذری کو سبرین کرده 
 ىان؟ برقصیم؟ دیگو

 آدبیوه ی منو می خوره و لیوان خالی رو میزاره روی میز.

 + آذری اوکیو ولی رقص دونفره نو!

 _ علینم خوبو.

بگو آىنگو پلی کنو. عماد کتشو در میاره و میزاره روی  djبو ترانو اشاره میکنم تا بو 
ره رقص دونفره برمی برای علنی با اشتیاؽ صندلی.مریمی وسط دخرتای رللس فکر میکنن قرا

 نگامون میکنن.

صدای جیغ و  طبق انتظارمون بو زلض اینکو صدای آىنگ آذری شاد پخش میشو
صوت مامان و شیواجون اول از علو بلند میشو و پشت بندش صدای کر کننده ی 

 خودمم از شدت ىیجان دمل می خواست جیغ بزمن. مهمونا.

با ناز روی پاىام میشینم وسط و عماد مردونو و شیک دورم  وسطای آىنگ کو مریسو
باسبوم شدن آىنگ ىر دو تعظیم   مریقصو و در آخر دستم رو میگریه بلندم میکنو.

 .صدای دخرتای فامیل بو گوش می خورد کو دست میزدن و میگفنتمکی میکنیکوچ
 دوباره دوباره ی بار فایده نره.

شم و عماد رو قانع میکنم تا کاله شنلم رو نندازم. بو با اومدن مردا تنها شنلم رو میپو 
درخواست بابا ی دور ک ردی کرماصلی با آىنگ داوود رستمی مریقصن. ول ولو ای بو پا 

 میگو کو قطع کنن چون قراره کیک بربمی. djمیشو بیا و ببنی. یکم کو مریقصن عماد بو 
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ز قرار گرفتو بود میایستیم. پشت میز خوشگلی کو چیده بودن و کیک بو زیبای روی می
علنی کو سلما می خواد رقص چاقو بره نیاوش با خنده و شیطنت چاقو رو ازش میگریه 

 و میگو:

 + گفنت خواىر عروس برقص  نو خواىر داماد!

 سلما ابروی میندازه باال و میگو:

 من از خواىر شوىر بو نیکی نزدیک ترم بعدشم نیکی خواىر نداره پس بدش بو من._ 

 + ای ای نداشتیم پس من اینجا مرغم؟

 _ نکنو تو خواىرشی؟

 نیاوش میخنده و میگو:

+واال از تو چو پنهون خواىر؛ من بیشرت از اینکو برادری کرده باشم در حقش، خواىری  
 کردم.

 باخنده کنار حسنی واؽلیستو.سلما سری تکون میده و صدای خنده ی مهمونا بلند میشو،
و رو میگریه باال و شروع بو رقصیدن میکنو. دمل می خواست نیاوش با شروع آىنگ چاق

 قهقو بزمن ولی خب عروس بودم و چون خیلی توی چشم بودم ظلیشد.

 + د  رد کن بیاد اون شاباش بی صاحابو دیگو.
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عماد میخنده و برای مسخره بازی از بنی تراول ىای توی دستش یو پونصدی پاره پوره 
ا از خنده پخش روی میز میشن.نیاوش قهقو ای میزنو و در میاره میگریه مستش.مهمون

 پولو ازش میگریه و میزاره توی جیب کت  عماد.

لعنتی انگار از جنگ برگشتو انقد  + خستو نشی دالور با این آدامس شیک ىم ظلیدن.
 پاره پوره ست.

و حاال باشو پیشت چون توی بالخره برادر زن منی و مس  تت باالتر از علو ست بقیش_ 
 قسطی ماىی ىزار تومن میزمن حسابت.

اینو کو گفت دیگو نتونستم خودمو نگو دارم رمساا قهقو زدم.عماد نگام میکنو و زیرلب 
تذکر میده. دوتا تراول صدی میگریه مست نیاوش کو قبول ظلیکنو و بزور سو تا دیگو ام 

 از عماد میگریه.

اد و من اعالم میشو علوصلا ی مراسم کیک کو سبوم میشو فقط کادوىای خانواده ی عم
عکس دستو مجعی ىم میگریم و بعدش شام میخورمی. اینبار نیاوش و حسنی با دوتا 
ظرؼ نقره ای کو داخلو یکیش مرغ  سرخ شده بود و داخل دیگری ىم پلوی تزئنی شده 

.سره پول گرفنت چکو چونو میزنن آخر عماد خونسرد میشینو رو میان سر وقتمون بود
 میگو:صندلی و 

 دیگو. می خونو دوتا نیمرو میخورمی_ آقا جان اصال شام طلواستیم؛ فوقش مری 

 میخنده و با شیطنت چشمکی میزنو و دره مرغ و باز میکنو و میگو:حسنی 

 + ببنی توش چیو؟ خدایی ارزششو نداره ی چندتا تراول رد کنی اینور؟!
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مشا دوتا بیاین از من تراول _ زوره آدم خباطر شامی کو خودش پولشو داده از دوباره 
 بگریین....داش رد کن اینور خداوکیلی ظلمو دره اون وامونده رو باز کردی بعد ظلیدی؟

 ىر دوتاشون میخندن نیاوش میگو:

 + پولو رد کن بیاد تا شامو بدم.

عماد پوووفی میکشو دوتا تراول صدی بو ىر کدومشون میده.شام و در کمال آرامش 
دار میخورمی.تنها مهمونای نزدیک مونده بودن تا خونو علراىیمون کنن.  بو دور از فیلم بر 

اد کو میشنو ماشنی کاله شنلمو میندازم سرم و شیشو ی ىر دو طرؼ و میدم پاینی؛ عم
بعد از عقب جلو کردن چندتا آىنگ یکی رو انتخاب میکنو و صداشو و روشن میکنو؛
 .تا تو بلند میکنو

 نیم؟+ برمی زندگیمون رو شروع ک

 لبخندی میزمن و در جواب سوالش سری تکون میدم.

 ._ برمی

پاشو میزاره روی گاز و تا تو فشار میده با سرعت از تاالر میزنو بریون؛ ماشنی ىای 
دیگو بوؽ زنان پشت سرمون میان. دستو گلمو از شیشو میدم بریون تکونش میدم. 

قرار میگریه و بو جز تیام ىر سو  ماشنی نیاوش کو تینا و تیام و ساره توش بودن کنارمون
رده دخرتا هبم خو و وعضو  ؛ خباطر سرعت تقریباا باالی تیام سرننفرشون از شیشو بریون

 .بود
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میخندمو علنی کو ساره خیز برمیداره تا دستو گلمو بگریه سریع دستمو میارم داخل و 
تیام خیلی بد  قهقو میزمن. تیام گاز میده و مریه جلو خدا رحم کنو بو ىر سو تاشون

رانندگی میکرد. حسنی کناره عماد نگو میداره باتعجب بو سلما کو روی در نشستو بود 
 نگاه میکنم از توی ماشنی داد میزمن.

 _ بابا مگو تو حاملو نیستی اون باال چیکار میکنی؟!

 + علش ی ماعلو چیزی ظلیشو.

 عماد نگاىی بو سلما میندازه و میگو:

قای نیاوش و تیام مشروب خوردن حالی خودشون نیسنت ی وقت  +برو تو ماشنی این رف
  کار دستتون میدن!

سلما مریه داخل؛ اینبار رىا از سقف ماشنی میاد بریون.نزدیک خونو کو میشیم عماد با  
کف دست فرمونو میچرخونو و میپیچو داخل کوچو کو نگو آرتا از اونور منتظر دم در 

 ماشنی بیام بریون. یکنو و کمکم میکنو تا ازشو پارک موایستاده؛ ماشنی و ی گو 

آرتا یک آىنگ  خارجی ضرب دار میزاره و صداشم تا تو بلند میکنو لعنتی اینم سیستم 
ماشینش معرکو بود. ی یک ساعتی ىم اینجا بزن و بکوب راه میندازن؛ علسایو ىا علو 

 از پنجره داشنت نگاعلون میکردن.

صبح  3ىا ىیچی ظلیگن ولی خب دیر وقتو ساعت  _ آقا قطع کن حاال درستو علسایو
 مردم فردا کار دارن.
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 آرتا صدای موزیکش رو کم میکنو و در جواب عماد میگو:

 + شبو مجعو ست علو بیدارن.

از خجالت سرخ میشمو سرمو میندازم پاینی ترانو با حرص کیفشو میکوبو تو سینو ی 
 آرتا و میگو:

 + تو حرؼ نزن عزیزم.

وسفند و از وانتش میاره پایینو با کمک بابای عماد سره طفلکو میربن؛ با  بابا بزور گ
کمک عماد دامنمو میگریم باال و از روی خونش رد میشم؛ بابای آتنا با ی تشت بزرگ 
میاد جلو زلکم میکوبو روی زمنی کو صدای بلندش توی کوچو میپیچو. میخندمو از 

 ىر سو بار از روش رد میشم.روش رد میشم سو بار اینکارو اصلام میده و 

مهمونای خودی کو از خونو دیدن میکنن بعد از تربیک دوباره خداحافظی میکنن و 
 سلما بلند میشو.باترس نگاش میکنم.جیغ مرین.علنی کو می خوام بشینم صدای 

 ا.ی+ نشین

 _ برای چی؟

 + بابا ی چی از پدر شوىرت بگری بعد بشنی.

 میگم:لبخندی میزمن و 

 تو باید منو منصرؼ کنی از گرفنت کادو!_ مثال 

 + بده طرؼ توام؟!
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 میخندم و میگم:

 _ نو.

 بابای عماد لبخندی میزنو و پیشونیم رو میبوسو. 

میلیون  کادوی عروس گلم؛ خودم تا قرون آخر  211+ قسط وام  ازدواجشون کو 
 پرداخت میکنم!

قدر دانی بو بابای عماد صدای صوت و جیغ نیاوش و آرتا و دخرتا بلند میشو؛ نگاه 
 میندازمو علنی کو می خوام دستشو ببوسم ظلیزاره بغلم میکنو و پدرانو پیشونیم رو میبوسو.

 بابا دست منو توی دستو عماد میزاره و میگو:

+ با اینکو اولش سلالف ازدواجتون بودم ولی با گذشت زمان فهمیدم ىیچکی مثلو تو 
 ردونو مواظبش باش.؛ مدخرتمو خوشبخت کنوتک ظلی تونو 

 عماد لبخندی میزنو.

 _ بو روی جفت چشام.

 بابا با شوخی و خنده در ادامو ی حرفاش میگو:

 + راستشو خبوای ازت ناراضی ام و دمل رضا ظلیده کو بربیش!

 عماد با تعجب میخنده.

 _ چرا ناراضی باشنی؟!
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 + م رده حسابی نیکی رو بربی کی جورابای منو بشوره؟

و دخرتا اللخصوص نیاوش و مامان بلند میشو.شاکی بابا رو صدا میزمن کو  قهقو ی پسرا
انقد خستو  میخنده و پیشونیم رو میبوسو.نیم ساعت بعد خداحافظی میکنن و مرین.

علونطور روی مبل نشستو  .بودم کو فقط دمل می خواست لباسامو در بیارمو خبوامب
 س کردم.چشمامو بستو بودم کو سایو عماد رو روی خودم ح

 + چرا اینجا نشستی؟ پاشو لباساتو در بیار.

 خواب آلود گفتم:

 _ خیلی خوامب میاد!

دستمو میگریه کو رلبور میشم چشامو باز کنم و بلندشم تا اتاؽ مشرتکمون دوسو باری 
ت ل  ت ل  میخورم کو عماد زلکم نگهم میداره. وارد اتاؽ کو میشیم بی حوصلو شنلمو در 

ماد زیپ لبامسو باز میکنم.بی توجو بو نگاه خریش لباسامو با یک میارمو با کمک ع
 تاپ دامن عوض میکنم و شریجو میزمن روی زبت کو تاج  روی سرم کج میشو.

تاج و از روی عماد تو علنی حنی لباساشو با یک شلوارک عوض میکنو و کنارم میشینو 
ه ىارو از روی سرم میکنده. دونو دونو گری سرم برمیداره و میزاره روی میزه کناره زبت؛ 

صبح  کو دوتای از  4:31موىام خیلی بلندشده بود تقریباا تا پاینی  کمرم مریسید.ساعت 
 فرط خستگی بیهوش میشیم و می خوابیم.

*** 
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صبح بود. آخو لعنتی االن کو برای ی  01ساعت  باصدای در بزور چشمامو باز میکنم
میزنو و سرشو میزاره روی بالشت من،  زره خواب بیهوشم زنگ میزنی. عماد چرخی

 بالشت خودشم میزاره الی پاىاش.

 _ عماد پاشو ببنی کیو.

 با صدای گرفتو از خواب سرشو بیشرت فرو میکنو تو بالشت و میگو:

 + بگری خبواب خودش ببینو کسی درو باز ظلیکنو مریه.

 _ شاید مامان اینا باشن.

 + نو من خودم دیشب هبشون گفتم نیان.

خجالت میکشم از اینکو در این باره بو مامان اینا گفتو نیان.االن ببنی چو فکرای کو بو 
سرشون نزده.البتو خب حقم دارن عماد علون شبو عقد بو خواستش رسید و االن رمساا 

 زنش بودم. علونطور چشم بستو میگو:

 + بگری خبواب البد بچو ىان. درضمن فک نکن چون دیشب بی خیالت شدم امشب
خربی نیست طلری اینجوریا ىم کو فک میکنی نیست. قشنگ تا شب اسرتاحت کن کو 

 بعدش خواب و اسرتاحت تعطیل.

لقدی هبش میزمن کو سرشو میگریه باال با اخم نگام میکنو. یهو شیطون میشو با حرص 
 و میگو:

 + نکنو االن دلت می خواد؟
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روم و خشن لب ىامو میبوسو چشمام گرد میشن از این علو پرویش؛ ف رض خیمو میزنو 
پتو رو میزنو کنار و دستش کو بو زیر لباسم مریه دیگو متوجو ی گذر زمان ظلیشم و 

 خودم و میسپرم دستش!

 سال بعد " 3" 

ىفتو ی بعد موعد زاؽلامن بود و از شدت اسرتس دویست بار دستشویی رفتو بودم.عماد 
وقت خوابو؟!وقتی میدیدم ظهر  0ساعت اما راحت تو خواب خرناس میکشید.آخو 

انقدبی خیال سر ظهر میگریه می خوابو جلم میگریه؛با حرص بالشتم رو برداشتم و زلکم  
 کوبیدم تو صورتش.ىراسان از خواب بیدار میشو و سر جاش میشینو.

 + چی شده؟!

ىفتو ی بعد اونوقت تو زبت گرفتی  _ زىرمار و چی شده! من دارم میمریم از اسرتس  
 خوابیدی؟

 یازه ای میکش  و بی خیال برمیگرده سر جای قبلیش.مخ

بیهوشت خب خانومی می خوای ىفتو ی بعدمن جای تو زاؽلان کنم؟بابا بگری خبواب._
 میکنن ىیچی ظلیفهمی کو...!

 اونقدر حساس شده بودم کو شروع بو گریو کردم. از این علو بی خیالیش حرصم گرفت.
 ىول شد و نشست سر جاش بغلم کرد.
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تا اتاؽ عملم پیشت اگو گذاشنت خو واسو چی گریو میکنی دیوونو؟ اصال قول میدم + آ
 بیام.

با سختی از روی زبت بلند زلکم بو سینو ی ورزیدش میکومب و از آغوشش بریون میام.
 شدم و راه آشپزخونو رو در پیش گرفتم.

 _ بو خدا بعد از بو دنیا اومدن بچو ىام مریم درخواست طالؽ میدم.

لو از زبت بلند میشو و دنبامل میاد کو پاش بو لبو ی میز آرایش می خوره و صدای عجبا
 پر از دردش بلند میشو.

 _ حقتو! خدا داره تقاص منو ازت پس میگریه.

 لنگ زنان دنبامل میاد.

 +نیکی بیا بغلم.من گفتم بذار این ی ىفتو رو خوب خبوامب تا بتومن سرحال کنارت باشم.

 .گریو ام شدت گرفت

 _ دروغ میگی.

 + بابای بچو ىات دروغ گو نیست.

 _ ىست.

 + نیکی...

 پشت میز ناىار خوری چهار نفرمون میشینم.
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 _ نیکی نیستم اگو بعد از زاؽلان درخواست طالؽ ندم.

  دوقلوىا علزمان بو شکمم لگد زدن؛ آخ بلندی گفتم عماد ترسیده زانو زد جلوی پام.

 + چی شد؟!

 _ لگد زدن با ىم.

 بادی بو غبغب انداخت.

 + خوبو تا تو باشی دیگو حرؼ از طالؽ نزنی.

 *** 

درد گرفتو بود آروم قلتی زدم و رو  کمرمی حالت خوابیده بودم   انقد توشب بود ؛نصف 
زیر دمل پیچید صدای نامل هپلوی چپم خوابیدم؛چشمام تازه گرم شده بود کو درد عمیقی 

 بود. بلند شد.از شدت درد نفسم بند اومده

 _ عماد....آییییی...عماد.

 صدای خواب آلودش بلند شد.

 + نیکی اذیت نکن خوامب میاد.

 _ عماد پاشو...آآییی خدا...عماد وقتش شده یاال.دارم از درد میمریم.

 ىول زده نشست رو زبت.

 تی آخو االن!+ لعن
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خرب کنو.ی ىفتو ای بود کو نوبتی با  و پتو رو زد کنار و از اتاؽ رفت بریون تا مامان
بربمن  ومامان عماد میومدن و اینجا میموندن تا در نبود عماد اگو ی وقت دردم گرفت من

عماد از صداش معلوم بود کو بیمارستان.صدای حبثشون از اتاؽ کناری بو گوشم مریسید.
 وال افتاده بود. ىول بو

 + مامان بابا.

 " عماد "

رفتم داخل صداشون کردم کو بلندشدن قشنگ معلوم بود مامان  بدون اینکو در بزمن
 نیکی گیج خوابو.

 _ مامان بلندشنی وقتش رسیده.

 گیج پلک زد و یهو سیخ نشست.

 + وقتش رسیده؟ نکنو عزرائیل اومده؟!

 ی حلظو موندم دست خودم، با جیغ نیکی بو خودم اومدم.

 بربؽلش بیمارستان._ عزرائیل؟! نو بابا نیکی دردش گرفتو باید 

 پر از درد نیکی بلندشد. صدای

 عماد،کیف زاؽلامن کجاست؟!+ 

 _ زیر زبتو درش بیار.
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 صدای جیغ پر از تعجبش بو ىوا رفت.

 ش.آخو من با این وعضم....آخ.ااتو درش بیار زود با + چییی؟! دیوونو ای مگو؟!

 بشینو.از اتاؽ زدم بریون دویدم مست نیکی و با دست اشاره کردم کو 

 _ دارم میام تو خم نشو!

 بو زلض اینکو خم شدم کمرم گرفت.دستمو گرفتم بو کمرم.

 _ اوه، لعنتی.

 + چی شده؟!

 _ کمرم.

 مامان نیکی با ىول وال اومد تو دست گذاشت رو کمرم.

 + ای وای دیکس پسرم برگشتو.

 حرصی غریدم.

 دیسک، دیسک._ دیکس نو، 

 نیکی با درد بو خودش میپیچید.

 یاال دیگو.+ 

رفت مست نیکی و شروع بو ماساژ ساک و کشید بریون منو ول کرد رحیمو کمر مامان 
 دادن کرد.
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 + من رانندگی میکنم، نگران نباش.

 من ىیچی نگو، تو رانندگیت مزخرفو. جان   ،_ مامان

 + وااا چشو مگو بو این خوبی.

 _ مامااااان خواىش میکنم!!!

 گوشی نیکی گشتم.  علونطور کو خم شده بودم دنبال

 اسنپ بگریم. _ گوشیت کجاست؟

 + اسنپ بگریی تا ی ربع دیگو ىم ظلیاد.

 _ حاال تو بگو رمزش چی بود؟

 با حرص لقدی زد بو من کو پرت اونور شدم.

.عماد زود با  ش.ااا+ علون قبلی 

 _ عجلو کن پسرم؛ اینجور پیش بره من جای نیکی باید بزام.

 نالو کرد.نیکی با گریو 

 مامان!+ 

 اومدم مشاره ی اسنپ و بگریم کو صدای خواب آلود بابای نیکی از پشت سر اومد.

 + بنداز رو کولت من رانندگی میکنم!
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با حرص کوبیدم بو پیشونیم و بزور بدخبتی با این دیسک بی موقع لباساش رو تنش  
حرصی مشتم رو روی کردمی و بردؽلش پاینی.سوار کو شدمی دیدم ساک بچو نیست.

 فرود آوردم. ندلیص

 _ لعنتی....مامان رحیم.

  رحیم.+ زىرمار صدبار گفتم نگنی

 _ باشو باشو...ساک بچو تو اتاقش  مشا بی زمحت علون و بردار بیار با اسنپ!

 +اسفند؟!!!

 حرصی غریدم:

یای االن میگم نیاوش بیاد _ اسفند نو اسنپ! آخ خداااااا! اصال ظلی خواد با اسنپ ب
 ک  بچو یادت نره.دنبالت فقط سا 

 بابا اومد گاز بده کو زدم رو شونش.

 _ وایستا وایستا. مامان کیف نیکی رو بده.

 کو خورد تو صورت نیکی.  کیف و ازش گرفتم و انداختم پشت

 + عمااااااااد!

 نفس عمیق بکش. ...تو آروم باش ..._ حواسم نبود
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شده بود؛ زانوىام رو خباطر دیسک کمرم کل ىیکلم پشت بو شیشو بود اعصامب خورد 
صندلی بود باسنم درست رو داشبورد ماشنی بود سرمم خم کرده بودم و رمساا صندلی رو 

سال  اول زندگیمون چون مستجر بودمی خباطر جابو جای اساس ىای  2 بغل کرده بودم.
 خونو دیسک کمر گرفتو بودم.

و مامان و سلما خرب دادم زنگ زدم بو نیاوش و گفتم بره دنبال مامان رحیمو و از اینور ب
تو گاز رفت.دم ورودی ساختمان بیمارستان خیابون خلوت بود و بابا زببیان بیمارستان.تا

 نگو داشت و با کمک پرستار نیکی رو گذاشتیم رو ویلچر و بردؽلش خبش زاؽلان.

خباطر کمرم ظلی تونستم راه برم علنی کو دیدم ی ویلچر خالی ىست نشستم روش و بو 
 ه کو با هبت نگام میکرد اشاره کردم.پرستار 

 _ خامن بیا ىل بده بچم االن دنیا میاد!

 دخرته با تعجب اومد جلو بو صورمت نگاه کرد.

 مشاینی؟!؛ + آقای مهر آرا 

 _ بیااا ىل بده بابا زمن االن میزاد.

رو صندلی.از دستو ی ویلچر و گرفت و برد مست اتاؽ عمل.بابای نیکی نشستو بود 
تشکر کردم و فرستادمش بره ی کوفتی چیزی بیاره تا این دیسک لعنتی دست از دخرته 

 .سرم برداره. قبل رفنت هبش گوش زد کردم بو کسی نگو من تو این بیمارستامن

 _ چی شد بابا؟



 
411 

 

 + بردنش اتاؽ عمل.

 دقیقو ىم نگذشتو بود کو صدای جیغ نیکی بلندشد. 01رو ىم رفتو 

 نرسو! + عمااااااااد مگو دستم هبت

خندم گرفتو بود شدید.مامان و سلما علزمان با مامان نیکی و نیاوش و تینا رسیدن 
نیاوش کو وضعیت منو دید زد زیر خنده و اومد جلو تا ماساژ بده کمرمو.  بیمارستان.

 پرستاره یکی دوتا مسکن قوی هبم داد یکم بعد کمرم برگشت بو وضعیت نرمال.

، کم کم داشتم نگران میشدم یک ساعتی بود کو نیکی تو سالن انتظار قدم رو مریفتم
داخل بود و ىنوز خربی نرسیده بود.برگشتم برم داخل کو در باز شد و پرستار اومد 

 بریون.

 + علراه مهرآرا.

با دو گام بلند خودم رسوندم هبش. کو از سر تا پام رو نگاىی انداخت انقد عجلو ای 
نم فقط شانس آورده بودم کو بو جای شلوارک اومده بودمی کو یادم رفت لباس عوض ک

 ی شلوار اسپرت مشکی و ی تیشرت سفید مرتب تنم بود.

 + مشا علراه مهرآرا ىستنی؟

 سری تکون دادم کو لبخند زد گفت:

 + کوچولوىاتون صحیح و سادلن.

 _ خاظلم چی؟
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 آقای مهرآرا؟! ادلن.فقط این انعام ما+ ایشومن صحیح و س

 نیشش باز شد. لبخند جذابی زدم کو

م نیست بو زلض اینکو بو دستم رسید ى_ میبیننی کو ىول ىولکی اومدمی االن چیزی علرا
 انعام مشارو ىم میدم.

 + خیلی شلنون از مشا.

    ماه بعد " 8" 

 صدای عماد از تو اتاؽ بچو ىا بو گوشم خورد.

 بیا بارمان خراب کاری کرده.+ نیکی 

انداختم خوبو عالی شده آرایشم.اومدم برؽ لب بزمن کو در رؽللمو بستم نگاىی بو خودم 
 صدای عماد دراومد.

 +نیکی مگو با تونیستم میگم بارمان خراب کاری کرده؛ اوه اوه این دخرته ام کو بومیده.

لباس بارمان و بارانا گرفتو  با تعجب بو عماد کو از پشت   رفتم ببینم باز چو گندی زدن.
بود و درست مثل ی پالستیک زبالو از خودش دورتر گرفتو بود تا مثال بو  ازش دور بشو 

 ؛ نگاه کردم.

 !_ عماد؟
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چشمش کو بو من خورد با علون ژست اومد جلو در کمال تعجب دوقلوىا رو گرفت 
پا میزدن تا بیان باال کو صورت ناز و شیطونشون تو دیدم قرار گرفت.با ذوؽ دستو 

 بغلم.

 + بگریشون کو افتضاح بو میدن.

 بارانا رو ازش گرفتم.

_ بچو رو درست بغل کن دل و رودش اومد تو حلقش؛ بعدشم من کو دست تنها ظلی 
 تومن عوضشون کنم.

 کنار تا بچو رو بزاره تومنو زد  بدون اینکو بارمان و بغل کنو امخی کرد و با دست آزادش 
 محوم.

 حرفشم نزن چون کالعلون بدجور مریه توىم.+ اصال 

 بارمان و ازش گرفت؛ از جلوی محوم زدمش کنار.

_بو من ربطی نداره حولو ی بچو ىا رو از تو کمدشون بیار این یک بعدشم پوشکشون 
 رو آماده کن بیا بارمان و بگری بشورش تا منم بارانا رو بشورم.

و انداخت رو شونو ىاش.شری آب گرم  آوردزیر لب غر زد و رفت حولو ی بچو ىا رو 
یکمم آب سرد باز کردم تا ولرم بشو برگشتم تا اول بارمان و کو چهار دست و پا رفتو 
بود مست عماد بگریم بشورم چون اون بیشرت خراب کاری کرده بود. چشمم بو گریه ی 

 لباسا کو االن رو بینی عماد بود خورد.با تعجب خندیدم.
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 _ اینو چرا زدی؟!

 صدای تو دماغی گفت: با

 + بو میدن انتظار داری ریلکس بشینم باسنشون و بسامب!

قهقو ای زدم و بارمان و ازش گرفتم.بارانا رو زد بغلشو کل لباساشو درآورد.ىرکاری کو 
من میکردم اومن اصلام میداد.دوقلوىا شیطون دست و پا میزدن و حرؼ ىای نامفهومی 

 رو با صدای بلند میگفنت.

 .+ ب  ب  

 عماد دست از شسنت بارانا برداشت و با تعجب گرفتش جلوی صورتش.

 + چی گفتی پدر سوختو؟ ی بار دیگو تکرار کن.

 بارانا درست مثل  مرغی کو هبت زل میزنو و ىی کلشو تکون میده زل زده بود بو عماد.
 خاکا خاک. یعنی خاک دو عامل تو سرت نیکی؟ آدم بو بچش میگو مرغ؟!

 دیگو کلمو رو تکرار کرد کو صدای خنده ی عماد فضای محوم رو پر کرد. بارانا ی بار

+ پدرسوختو این علو موقعیت خوب احد علنی موقعی کو من دارم میشورمت باید بگی 
 بابا؟!

آروم خندیدم.سریع دوقلوىارو شستیم وآمدشون کردمی.ی لباس پف عروسکی قرمز خوش 
خوشگل مشکی بلند با ی شلوار پیش بندی  رنگ تن بارانا کردم و ی بلوز قرمز آستنی

 ىم تن بارمان کردم.کفش ىای بچگانو ی کوچلوشون رو ىم دادم عماد تا پاشون کنو.
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طوسی و ی  جذب دوقلو ىا رو کو دست عماد سپردم رفتم سریع ی شال و شلوارجنی
ىم پوشیدم و   قدش بود رو یکم پاینی تر از زانومانتوی خوش دوخت مشکی کو تا 

 رو ىم برداشتم. سانتی طوسیم 5و کفش پاشنو کیف 

 بارمان و بارانا رو از عماد گرفتم تا بره حاضرشو.

رو با پریىن و کراوات مشکی کو گذاشتم رو زبت  _ عماد علون کت و شلوار طوسی
 رو بپوش.

 + باشو.

دقیقو ای لباساشو پوشید بعد از برداشنت ساک بچو ىا بارانا رو دادم دستش و  01
پاینی.امشب کنسرت آرتا بود.علو رو بو عنوان مهمون ویژه دعوت کرده بود.ماشنی  رفتیم

و تو پارکینگ تاالر ادلاس شهر پارک کرد. بچو ىا رو دادم دستش شادلو کو مرتب کردم 
بارمان و ازش گرفتم و راه افتادمی مست سالن.ماشاهلل چو مجعیتی ىم اومده بودن.علو از 

 دخرتا برای خواننده مرین پسراىم برای دخرتا مرین. دم دخرت بودن راستو میگن

دوقلوىای اومن شر و شیطون شده  ردیف اول کنار سلما و حسنی نشستو بودمی؛ ماشاهلل
وروجک جروحبث کردن  سلما سر اسم این دوتایادش خبریچقدمامان بابای حسنی و بودن.

یعنی  خدا بیامرزشون درابرادرن میگفنت اسم پدر ماکو خواىرو مامان سلمبابای حسنی و 
سکینو و رمضان بزارن از اینورم مامان حسنی و بابای سلما کو اوناىم خواىروبرادرن 

 میگفنت نو ا الوبال فقط زبیده و قربان علی!
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آخر سر حسنی بو محایت از حق خودشون کو بالخره پدر و مادرشون بودن گفت حبث 
ماه زمحتشو بکشو و  9ما ىم قراره نکننی اینارو خودم تالش کردم تا بو وجود بیان سل

بزرگشون کنو پس خودمون امساشون رو انتخاب میکنیم وسالم. بالخره بعد از کلی  
 کشمکش اسم دوقلوىاشون رو گذاشنت رامیال و راتنی.

ترانو بی شرؼ ی تیپی زده بود دیدنی بالخره کم کسی نبود زن  خواننده ی معروؼ 
ی جیغ و صوت مردم بلند شد بو احرتامش علو بلند زلبوب مردم بود.با اومدن آرتا صدا

 شدن.

+ خیلی خوش اومدین امیدوارم شب خوبی رو براتون رقم بزن.قبل از اینکو برمی سراغ 
آىنگا می خوام تشکر کنم از علسر عزیزم ترانو کامرانی کو واقعا با سبوم وجودش پا بو 

 مش.ی من قدم برداشت و علینجا میگم کو عاشقانو می پرستپا

با صدای دست و صوت طرفدارای آرتا ترانو بلند شد و از علشون تشکر کرد.آرتا ادامو 
 داد.

 و مهمون ىای ویژمون کو مطمئنم خیلی دوسش دارین علراه خانوم خب یکی از +
دوقلوىای دوست داشتنیشون امشب اینجا حضور دارن...)مکث کرد(....عماد مهرآرا 

 اینجاست.

طرفدارىا بودکو فضای سالن رو پر کرده بود.لباس بارمان و درست  صدای صوت و جیغ 
کردمو علراه عماد کو بارانا دستش بود ایستادمی. لبخند ملیحی بو لب زدم.دوقلوىا از 

 شدت ىیجان و رج  وورج  میکردن با ذوؽ دست ىای کوچولوشون رو هبم دیگو میزدن.
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ادامو نداد. نقش اول معروؼ شد.ولی  بازیگر دوست داشتنی کو با اولنی فیلم سینمایی  +
 عماد جان بی زمحت علراه دوقلوىای دوست داشتنیت بیا باال کارت دارمی امشب!

من نرفتم باال عماد با بارانا رفت و از علنی پاینی بارمان و دادم دست آرتا و نشستم 
 سرجام.

 + بو افتخار آقا عماد.

غرور و تکرب از طرز  وش رنگش؛میون اون علو دست و جیغ زل زدم بو چشم ىای خ
چشمکی زد در جوابش ی بوس فرستادم کو رو ىوا گرفت و زد ایستادنش ىم معلوم بود.

با بارمان  ی کو خرجم میکرد.یکم کو گذشترو قلبش.دمل رؼلت از این علو عاشقانو ىا
 و بارانا کو تو بغلش بودن اومد نشست کنارم.بارانارو ازش گرفتم.

 دی امشب.+ باز کو دلربی کر 

و علشو تقدمی کرد بو ترانو کو  آرتا سو چهار تا آىنگ خوند خنده ی آرومی کردم؛
خرکیف شده بود شدید.در آخر از حسنی خواست تا بره باال آىنگ آخر و دوتای 
خبونن؛ چون کار  مشرتک دوتاشون بود ولی خب آرتا از حسنی خواست خودش تنها 

 خبونو.

 + با جون و دل خبوننی.

صندلی با سبوم عشقی کو نسبت بو سلما داشت زل  و از آرتا گرفت و نشست رو گیتار
میزنو بو چشم ىاش و چند ضربو ی آروم میکوبو روی قلبش کو صدای طرفدار ىای 

نگاىی بو ردیف اول میندازم نیاوش و تینا ی سالی میشد کو رفتو .پروپاقرصش بلند میشو
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سالی بود کو  2برعکس این دوتا تیام و ساره بودن سره زندگیشون و بدون بچو بودن اما 
با  ی پسر خوشگل بو اسم ساتیار داشنت کو مو ظلیزدو از ازدواجشون میگذشت 

تیام.سلما و حسنی ىم کو معلوم بود بو جز رىای شیطون خدا هبشون ی دوقلوی ناز 
نا و آراد خوشگل بو اسم رامیال و راتنی کو ترکیبی از ىر دوتاشون بود؛ ىدیو داده بود.آت

ىم بعد از کلی کشمکش پنج شیش ماىی میشد کو ازدواج کرده بودن میموند ترانو خامن  
کو درست بعد از عروسی من و عماد رفنت سره زندگیشون ولی از بچو خربی نبود گویا 

 ىردوتاشون فعال قصد بچو دار شدن رو نداشنت.

ماه بو  8سال و  3و تو این  ن رفنت فرىام داغون شده بوداین وسط پریا بود کو با زندا
سالی  3دور از خانواده مریفت مالقات فرىام؛ دقیق ظلیدومن ولی اگو اشتباه نکنم باید ی 

تا آزاد شدنش مونده باشو؛ عماد میگفت ی خربای بو گوشش رسیده از اینکو شاید 
وده چون تربئو بشو تو دادگاه بعدیش؛ اینطور کو معلومو فرىامم مثل ساره زیاد کاره ای نب

ی جورای در برابر فریوز و  با توجو بو مدارکی کو عماد و حسنی ربویل اداره داده بودن
 فربد یا راحت بگم کل  باند ىیچکاره بوده.

صدای حسنی کو تو سالن میپیچو باعث میشو نگاعلو از بچو ىا بگریم و مثل علو 
 باىاش علخونی کنم.

 گری دادن؛کار توعو عو ؛کار تو 

 انگاری کو آرزوتوبو من؛ ىی 

 ىر چقدم جل کنی بام تورو می خوام
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 ؛ اسری چشمات شدم باز عشقتو کو پلوتو

 بی خودم؛ وقتی کو میشینی جلوم

 وقتی کو حرؼ میزنی؛ دلو میکنی

 سبومو دیگو آرزوم.

خدایا شکرت خباطر سبوم داشتو ىام ؛ با لذت بو عماد و دوقلوىای دوست داشتنیم 
 باحس سنگینی نگاىم برمیگرده و زل میزنو تو چشمام دستشو میزاره نگاه میکردم.عماد

 قلبش. یرو 

 +آخ دیدی چی شد؟!

با شوؽ نگاش میکنم تا مثل  علو ی کسایی کو تو این حلظو مجلو ی عاشقانو میشنوند و 
 ..جدی میشو و با تاسف میگو:سرکیف میشن؛ بشم.

 پیاز یادم رفت بگریم! و + سیب زمینی

دکنکی کو بادش خالی میشو پنچل میشم و دخلور رومو ازش میگریم و با درست مثل  با
 اخم میگم:

 _ برگشتنی یادت نره بگری.

  جلو دم گوشم تقریباا داد میزنو تا صداش بو گوشم برسو. سرشو میاره

 بری من میمریم.... +می خوامت؛ ی وقت نریا 
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 چشم میدوزم بو چشمهاشو مثل  خودش جدی اما باحرص میگم:

 _سیب زمینی پیاز یادت نره! 

روشو ازم میگریه و میخنده؛ خودمم خندم گرفتو بود.جلبازی رو میزارم کنار و میزمن بو 
 بازوش کو سربرمیگردونو و عمیق نگام میکنو.

 _ تا تو دنیا بیخ ریش خودمت!

سرش بو عقب متمایل میشو و قهقو میزنو؛ دمل ضعف مریه برای خندیدنش.لبخندی 
 بو خوندن. اىنگ با علو شروع میکنیممیزمن و عل

 

 از بس باصفایی و زیبایی ظلیشو حرؼ زد

 آخو رمسشو خدایی تو بشی با این دلو من بد

 از بس با صفای و زیبایی ظلیشو حرؼ زد

 آخو رمسشو خدایی تو بشی با این دلو من بد!

 

 # کار توعو گیر دادن_ حسین منتظری
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 " پایان " 

 07/9/0411تاریخ  23:50ساعت 

نویسنده: تشکر میکنم از عزیزانی کو وقتشون رو گذاشنت برای خوندن رمان پالوز. 
امیدوارم خوشتون اومده باشو اگو جای بی دقتی بوده یا بد تایپ شده معذرت می خوام 

 این اولنی رمامن بوده و مطمئنن اشکاالتی رو بو دنبال داره.

تو  ویراستار رمان پالوز بود و سلما جان کوکو   ی عزیزم در آخر تشکر میکنم از ترانو
کو خودش و خانوادش قسمت ىای طنز   یادآوری خبش ىای طنز کمک کرد و آتنا جان

 رمان  پالوز رو ساخنت!

بعضی از شخصیت ىای رمان کامال واقعی ىسنت و در حال حاضر دارن بو زندگیشون 
ای نزدیک یا شاید ىم دور در   ادامو میدن؛ و بعضی از شخصیت ىا ىم در آینده

 کنارمون قرار میگرین!

و مهم تر اینکو تقریباا بیشرت اتفاقات  طنز رمان تو زندگی اصلی علنی شخصیت ىا رقم 
 خورده و امیدوارم تا ابد ىم براشون رقم خبوره.

شخصیت ىا و اتفاقات طنز یا اکثر واقعی بودِن  برمیگرده بوباز ىم نکتو ی آخر 
 تفاقات دیگو!حتی شاید ا

 

 "یاعلی"


