
 adeline | انتقام يک قرباني...  من رمان

 

 ؟ گید مي چي که میشید متوجه

 گفتم که همیني میشم خوبم خیلي اره:  مامان

 کنم مي قبول من که کرديد فکر چرا هه -

 مادرتم من چون:  مامان

 خونه توي تمام سال 91 من بودي مادر اگه...  نذار خودت روي رو مادر اسم...  کنم مي خواهش -

 من که شدي باعث تو...  نزدم حرف و خوردم کتک دستت از چقدر میدوني...  کردي نمي حبس

 همون دخترت...  نیستم دخترت من خانم نه...  مادر...  هه...  ندارم رو نوشتن و خوندن سواد حتي

 ... خودشو راحت خیلي که يکي...  باشه خودت مثل يکي بايد دخترت...  خانمه نازنین

 شد جاري اشکام سیل و خوردم حرفمو زد بهم که محکمي باسیلي
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 شو دور چشمام جلوي از هم حاال...  گفتم که همیني...  شو خفه ترالن شو خفه:  گفت داد با

 ببینمت شنبه 5 تا نمیخوام

 کردم قفل پشت از و در و رفتم اتاقم سمت و دويدم اشکم از پر چشماي با

  ذارم نمي اينبار ولي دادم گوش حرفاش به که چقدر هر بسه...  بسه ديگه بسه

 چه یادن...  هه...  بشناسم رو دنیا من که نذاشت اون...  گرفت تصمیم زندگیم برا االن تا که بسه

  غريبیه وازه

 ديگه يکي از تر بد يکي...  ادم تا 4...  شده خالصه نفر 4 تو دنیام که من

 کنن خراب رو زندگیم نفر 4 اين بازم نمیذارم نه بار اين ولي

 ندم خفت اين به تن ولي بمیرم حاضرم شده اگه حتي

 ابرويي بي هر از تر بد رامین با ازدواج من نظر از...  اره

 راشین خودش از تر کثیف خواهر اون با پسردايیمه مثال که رامین

  کنم ازدواج رامین با اگه نیستم ترالن

 ونا قرباني بقیه مثل خواد مي منم حتما...  اره...  کنه فکر من به که میده اجازه خودش به طور چه

 نیستم اونا مثل من...  نه من ولي کنه کارياش کثافت

 خیلي...  دارم فاصله خیلي بیرون دنیاي از من که اينه بارزم تفاوت شايد

 برد خوابم زمین روي همونجا بودم کرده گريه بس از

  نداشت سويي هیچ ديگه چشام

  بودم نخورده هیچي و بودم نرفته بیرون اتاقم از که بود روز سه

 که یمداشت مجهزي و بزرگ ي خونه و نداشتیم مشکلي مالي نظر از که بود اين زندگیم خوبي تنها

  بیرون که نیود نیازي و داشتم سرويس اتاقم توي الحمدهلل

 قیمتي چه به البته برم

 ... برداري کاله با
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 ردک فروشي خود کم خودش...  شده باز خونه اين به کسايي چه پاي میدونم که من ندونه کي هیچ

  که نازنیني...  کرد کار اين وارد هم رو بیچاره نازنین اون که

 نداره رو اسم اين لیاقت اصال اون غريبي ي کلمه چه مامان هه...  بود شده تر بد هم مامان از االن

 زياديه سرش از هم سیمین همون... 

...  ؟ کردم مي بدبخت دستي دستي خودمو بايد...  خدايا...  کنم کار چي حاال...  هست شنبه 5 فردا

. .. ببخش منو...  بود رامین تحمل از تر راحت بود چي هر ولي نداشتم خوش زندگي االنم چند هر

 ندارم اي چاره ولي

 ... اره

  بود خفت اين به دادن تن از بهتر مردن

 خوردم اب لیوان يه با اوردم در قرص تا چند و کردم باز رو میزم کشوي

 نمیداد معني هیچ من ي واسه زندگي ديگه

 ... میزنه داره نبض مثل معدم که کردم حس

 شد سنگین چشام و کردم درد معده احساس کم کم

  فهمیدم نمي هیچي و داشت دوران حالت چیز همه

 میز ي هلب کنم فکر که تیزي چیز يه با محکم سرم و افتادم يهو که میشد شل بدنم داشت کم کم

  خوردم زمین به مهیبي صداي با کرد برخورد بود

 اومدش نازنین صداي اونطرف از و در صداي زمان هم و

 ... شد چي نفهمیدم ديگه و

*** 

 میاد صداهايي يه کردم حس

 میاد؟ هوش به کي دکتر:  سیمین
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 ونچ و گذاشتن تاثیر روشون زود ها قرص داشتن که ضعفي علت به خانم نیست معلوم:  دکتر

  نیست مشخص بوده جدي شده وارد سرشون به که اي ضربه

 کنین دعا بايد فقط بیان در کما حالت از کي که

 رفت دکتر که انگار...  اومد در شدن بسته باز صداي بعد

  نیاد هوش به سیاه سال صد که خوام مي:  راشین

 هم سیمین کنم عرض چه که مادر حتي که بوده چي من از اينا نفرت همه ابن دلیل که نمیدونم من

 میاد بدش من از

  کیه پدرم نمیدونم حتي نمیدونم زندگیم مورد در چیزا خیلي من...  هه

  رفت و شه نمي زندگي زن زن اين که فهمید اونم يعني

 بخشمش نمي وقت هیچ کار اين خاطر به...  ؟ نبرد خودش با منو چرا پس

 شم مي نازنین مثل روزي يه و زنم همین دختر منم کرد فکر هم شايد

 کنید کار چي خوايد مي حاال عمه:  رامین

 کني کمکم بايد تو رامین...  شینم نمي اروم نگیرم پدرش از رو انتقامم تا من:  سیمین

  خونه بريم بیا راشین! ...  کنین باز حساب من رو حتما:  گفت و خنده زير زد بلند رامین

 جون عمه خدافظ بريم:  راشین

 اومد در شدن بسته و باز صداي بعد و

 المح دوتون هر از...  بکنمش خودم مثل نتونستم وقت هیچ...  پدرتي مثل درست هم تو:  سیمین

  خوره مي بهم

 بیرون رفت اتاق از بعد و

 شدم خیره اطراف محیط به کردم باز چشمامو سیمین رفتن با

 يونتلويز از که چیزي با...  همینه گن مي که بیمارستان يعني...  شکلي اين چرا اينجا من خداي

  کرد مي فرق بودم ديده
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 ترکیب بود جلوش که عسلي میز يه و نفره 3 مبل يه هم زيرش داشت قرار تلويزيون يه روم به رو

  بود سفید و سبز اتاق

 خوصوصیه اتاقش که میاد نظر به

 کردم نگاه کنارم به

  بود میز روي لباسام از دست يه جون اخ

 کشید تیر سرم که شم بلند جام از کردم سعي

 شدم بلند جام از تالش کمي با و ندادم اهمیت بهش

  نیست کسي شکر رو خدا ديدم که کردم نگاه بیرون به پنجره از

 خارج تاقا از نیست سالن تو کسي ديدم که وقتي و کردم نگاه بیرون به بازم و پوشیدم رو لباسام

 شدم

  شدم خارج بیمارستان ساختمان از که بود کندن جون هزار به

.. . باشه مفازه که خورد نمي ظاهرش به البته کردم نگاه بود روم روبه ي مغازه روي که ساعتي به

  بود صبح 0:32 ساعت

 ببرم پناه بهش که ندارم هم دوست يه حتي من کتم کار چي حاال من خداي

  کردند مي امد و رفت بیمارستان خاطر به محل اون از زيادي مردم بود شب نصفه که اين با

 شم نزديک بهشون نداشتم جرات راستش

  خیلي بودم غريبه اينا با خیلي من

 ؟ چرا واقعا چرا نمیدونم داشتم هراس شدت به مخالف جنس از

  میومدن خونه نازنین يا سیمین با شب هر که بودن اونايي يا رامین خاطر به شايد

 يم پناه و کنند تجاوز بهم خواستند مي مستي روي از خونه توي من ديدن با که اونايي خاطر به

 همیشگیم مکان همون اتاقم به بردم

  بودم کرده رد رو خیابون يه تقريبا و بودم زدن قدم حال در خیابون کنار
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...  باطل خیال زه ولي...  ديوار به بکوبونم درد از سرمو داشتم دوست خورد مي سرم به که سرد باد

 ...  نبودم بلد خودم دادن عذاب جز کاري من

 ...  بود ناکجااباد من براي انتهاش که خیابوني...  خیابون تو رفتن راه بود شده کارم

  بودم تهم و سر بي افکار در غرق اينجا و نمیدونستم من و بود ابادي هم شايد

 ايستاد کنارم و زد چراغ بهم ماشیني يه حین همین

 ببینم توشو تونستم نمي بود دودي ماشین هاي شیشه

 جامعه اين تو که بود رفته يادم...  رامین مثل باشه يکي اينم نکنه...  افتاد دلم تو ترس لحظه يه

 یرسهم چي به تهش نبود معلوم که کردم مي فکر انتهايي به جا همه از خبر بي داشتم و زياده گرگ

 ... 

 بعق خیابون يه چطور...  باريد مي برام جا همه از...  زد مي پر هم پشه يه که کردم نگاه اطرافم به

  خلوت اينقدر اينجا و بود شلوغ قدر اين تر

 دوختم چشم ماشین شیشه به ترس از لرزون و نذار حالتي با

 داد پايین ماشینشو ي شیشه يارو يهو که...  نبود کنترل قابلت خودم براي لرزشم و بودم مردد

  بود مسن مرد يه طرف...  من خداي واي

 وايستي اينجا شب موقع اين تا که نداره خوبیت رسونمت مي باال بیا دخترم:  مرد

 مي اداعتم غريبه يک به بايد حاال کنم اعتماد تونستم نمي ها خودي به من ؟ کردم مي اعتماد بايد

 ...  کردم

 ...  کن اعتماد من به...  دخترم بیا:  مرد

 اون با...  نذارم حال اون با...  لحظه اون...  نشست دلم به خیلي چهرش و حرف ولي چرا نمیدونم

 نم و کرد مي رد زندگیم خیابون از منو که میديم نجاتي ي فرشته رو مرد اون...  عصبي هاي لرزه

 سنگفر من از فاصلش که میدونستم بود چي هر ؟ ابادي يا ناکجااباده مسیرم که بودم مونده هنوز

  بود دريا به دل زدن چاره راه تنها و...  هاست

 نشستم ماشین عقب صندلي رو چرايي و چون هیچ بدون
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  برسونه کجا منو بگم بايد که نمیدونستم

 ولي داشت زيبايي ظاهر فقط خونه اون...  نگردم بر خونه اون به ولي برم جا هر بودم حاضر

 بود تر زشت هم زشتي هر از درونش

 اي و بیهوشي اثرات خاطر به شايد رفت هم رو پلکام و شد سنگین چشام که کردم حس کم کم

  بود گذاشته که بود اليتي اهنگ

*** 

 کردم باز رو چشمام شنیدم که صدايي با

 شنوي مي رو صدام دخترم دخترم -

 رو حواسم کردم سعي...  ديگه کیه اين کجام من...  من خداي...  بود اومده بند زبونم وحشت از

 راث بر يا سرنوشتم از ناچاز من که هموني....  مرد اون ديدن با...  اومد يادم حاال اها...  کنم متمرکز

 ....  بودمش ديده فرشته يک بیهوشي داروهاي

  بود ايستاده روم روبه کاسه يه با ريخت مي ازش مهربوني که ظاهري با تپل خانم يه

  شده ضعیف خیلي بدنت که بخور سوپو اين بیا...  عزيزم پاشو دخترم:  خانمه

 ايینيپ صدايي با تشکر يه ازش شد تموم اينکه از بعد خوردم سوپ و شدم بلند جام از کمکش با

 کردم

 نخورده موش رو شما زبون پس ا:  مرد

  خانم مريم احوال:  گفت و نشست خانمه کنار و اومد داشت لب به لبخند که همونطور و

 زشته چیه کارا اين فرهاد اقا ا:  گفت و خنديد مريمه اسمش بودم فهمیده حاال که خانمه

 شايد.. . اومد لبم روي ملیحي لبخند يه و نشستند دلم به اگاه ناخود زن اين و مرد اين چرا نمیدونم

  بود فرستاده برام خدا که بودن فرشته هم واقعا

 بگي؟ خودت مورد در خواي نمي دخترم خب:  فرهاد

 نکن کمک بهم بخوام ازشون که بود اين کردم که کاري تنها...  بگم چي بايد که نمیدونستم
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 ختس من زندگي...  بگم بهتون بايد چي نمیدونم: گفتم و شد جاري اشکام خاطراتم اوري ياد با

 من...  کنم مي خواهش کنید کمک من به میشه خانم اقا...  اورد کالمش به بشه که چیزي از تر

 خونتون کاراي حاضرم...  بکنم براتون کاري هر حاضرم من خدا رو تو...  ندارم دنیا اين تو کسیو

  کنید کمکم میشه بدم انجام رو

 بودم افتاده هق هق به ديگه

  بشه باروني خوشگلت چشماي اين میذاري چرا...  عزيزم نکن گريه:  مريم

 کنم کمک بهت که اينجوريي چرا و هستي کي تو که بدونم بايد من دخترم ولي:  فرهاد

 با که بدين زمان من به مدت يه میشه...  ازتون کنم مي خواهش نپرسید هیچي ازم خدا رو تو -

  بیام کنار خودم

 بودم افتاده سکسکه به و نمیومد باال نفسم بودم کرده گريه بس از

 از رو ما مريم اينکه حداقلش بمون ما پیش باشه...  کني مي گريه چرا...  دخترم باشه:  فرهاد

 ؟ چیه اسمت بگو الاقل ولي میاري در تنهايي

...  الن. ..هییي...  تر:  گفتم کنم کنترل سکسکمو داشتم سعي که همینطور و کردم پاک اشکامو

 هییي

 دارم دوسشون خانوادم مثل جورايي يه خوبین ي خانواده خیلي اينجام که ماهه 9 نزديک االن

  بوده بهم حواسش خدا که خوشحالم....  میشن ادم ي خانواده از بهتر ديگران اوقات گاهي

 جور اهمب خیلي داريم بااليي سنیه اختالف که اين با شديم صمیمي هم با خیلي خانم مريم و من

 شديم

 حرفاش بین از...  کجاست بچش که دونم نمي حتي نمیدونم خانوادش مورد در خیلي من البته

 ...  نکنم کنجکاوي زياد بود نفعم به خب ولي...  داره هم پسر يه که بودم شنیده

 میشناسم رو خان فرهاد برادر و جون مريم خواهر فقط هم فامیالشون توي

 رنگ تفاوتشون تنها و بود جوون جون مريم مثل درست اونم...  بود جون مريم خواهر خانم بهار

 اييزيب ي چهره اينکه با...  توسي جون مريم چشماي و ابیه خانم بهار چشماي که بود چشماشون
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 خوبي اقاي خیلي هم شوهرش بود چي نمیدونم که میزد زار چهرش تو بزرگي غم يه ولي داشت

 همون يا پسرشون کنم فکر بود عمران مهندس و بود سالش 05 که داشت هم پسر يه...  بود

 ابراز يک حد در هم اون...  کنم صحبت باهاش بودم کرده جرات من که بود پسري تنها ماهان

 ...  اشنايي

 و بود کرده ازدواج فرزاد پسرش...  بود کرده فوت همسرش که بود خان فرهود هم فرهاد اقا برادر

 منش نزديک بهش کردم مي سعي و نمیومد خوشم فرناز از خیلي...  بود مجرد هنوز فرناز دخترش

 هستم من برو بود گفته نازنین به جورايي يه... 

 هک بود خب...  کنم مي عادت شرايط به دارم خب ولي...  نمیشناسم رو چیزا از خیلي هنوز که هنوز

 ....  بودم ديده تلويزيون گاهي از هر

 روانپزشکي تز خاطر به شايد نه االن ولي کردند مي تعجب خیلي خان فرهاد و جون مريم اوايل

 پزشکه روان اخه خانه فرهاد

*** 

 برن خواستن مي اينا بهار با اخه چالوس برم باهاشون منم کرد اصرار جون مريم که بود امروز

 مدهنیو کنار خودم با هنوز من...  داشتم رو پارازيت حس جورايي يه نکردم قبول من ولي ويالشون

 ديدن که اونام ترسیدم مي ماهان از کمي هم هنوز همینطور و چندم چند که نمیدونستم و بودم

 مبود نشده درک حاال تا که مني براي اقل حد...  کردم مي درکم که بود خوب....  رفتن ندارم تمايل

 گردند مي بر جمعه يعني فردا پس تا گفتن... 

 ورداشتم رو گوشیو خورد زنگ تلفن که کردم مي نگاه فیلم داشتم

 بله -

 ماهت روي به سالم -

 خوبین؟ جون مريم سالم -

  رسیديم ما بگم زدم زنگ مرسي عزيزم سالم -

 بود 99:32 حوش حول ساعت

 بخیر رسیدن -
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 نداري کاري عزيزم...  برم قربونت -

 برسونید سالم نه -

 خدافظ کن خبر رو ما حتما اومد پیش مشکلي باشم خودت مواظب قربانت -

  خدافظ...  حتما چشم -

  کردم شکر رو خدا ديگه بار و گذاشتم جاش سر رو تلفن

 اومد حیاط از صدايي يه که بودم خودم هواي تو

  نشنیدم چیزي ولي کردم تیز گوشامو اي دقیقه سه دو...  بود چي ديگه اين...  زد خشکم ان يه

 وت باال ي طبقه رفتم و کردم خاموش رو برقا و تلويزيون و شدم بلند جام از شدم خیاالتي حتما

 بخوابم تا اتاقم

  نمیبرد خوابم ولي شدم مي اونور اينور جام تو که بود ساعت نیم

  دوباره و اومد حیاط از صدايي يه دوباره که

 شد باز پايین از خونه در اينبار که

 کنم کار چي بايد دونستم نمي و کردم مي سکته داشتم

 نداشتم خودمو از دفاع توانايي واقعا من

  کنم قفل اتاقمو در و شم بلند گرفتم تصمیم

 ردهسپ تو دست خونه اين....  کجاست حواست ترالن...  شدم پشیمون رسیدم که در نزديکي به

  خوبیاشون جواب بود اين...  شده

  اشمب خودم فکر فقط من اوقت بسپرن من به رو خونشون خان فرهاد و جون مريم که بود بد خیلي

  کردم باز رو اتاقم در اني تصمیم يه با

  کردم کت حر پايین سمت به ها پله از و گفتم اللهي بسم

 میومد اشپزخونه طرف از صداها
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  کنه مي چیکار خونه اشپز تو دزد وا

 اروم نمم و کرد گیر مجسمه به لباسم که کردم کت حر اشپزخونه سمت به طومنینه با و اروم خیلي

  بدم ادامه رام به که برگشتم دوباره کردم بازش و برگشتم

 از رو تعادلش من مثل نداشت رو انتظارش انگار که هم يارو اون نفر يه به خوردم محکم يهو که

 از باز شد باعث که کرد خورد بر سرامیک به سرم دوباره و روم افتاد اونم افتادم من و داد دست

 شد چي که نفهمیدم و برم هوش

 يهو ودب نشسته جلوم که کسي ديدن با کردم باز چشمامو دهنم توي شیرين ي ماده يه احساس با

 شدم جمع خودم تو و زدم خفیفي جیغ

 ديدي؟ خوره لولوخور مگه میاري در بازي ديونه چرا ؟ چته:  پسره

 ؟ هستي...  کي...  تو...  تو:  بود اومده بند زبونم ترس از

 هستي کي تو که بدونم خوام مي منم دقیقا:  پسره

 داريد؟...  کار...  چي شما -

 واهلل. .. میره راه خونمون تو راست راست کي که بدونم بايد خالصه...  دارم کار خیلي اتفاقا:  پسره

 ايران که سالي 4 اين میمونه نداشتن ديگه بچه يه من باباي مامان میدونم من که اونجايي تا

 که بزنه جهش يهو نمیتونه اخه نداره امکان بازم که نبودم

 ايد؟ خونه اين صاحب شما...  چي...  چي

 ؟ شد منحدم دزديتون عملیات ؟ اومده پیش مشکلي ؟ مگه چطور بله:  پسره

 زا ترس کردم سعي و اوردم دست به رو نفسم به اعتماد مقدار يه نیست دزد يارو اينکه فکر با

 در ؟ کردنه صحبت طرز چه اين محترم اقاي که اوال:  گفتم مقاوم لحني با و بذارم کنار اونو جنس

 ايد خانواده اين از شما که بدونم کجا از من ضمن

 گرفتم رو مچت و رسیدم من خوبه...  هست هم طلبکار اومده دزدي...  واهلل داري رو خیلي:  پسره

 کجايید...  بـــــــــابــــــــا...  مـــــــــــامــــــــان...  کنم مي ثابت بهت االنم... 

 بابا...  مامان...  اومدم من
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  مسافرت رفتن نیاريد فشار خودتون به بیخودي:  گفتم و زدم پوزخندي

  میاد کار به امار اين دزدي موقع شنیدم البته...  داري امارشونم پس ا:  پسره

 ؟ کردنه صحبت طرز چه اين محترم اقاي -

  کرد صحبت نمیشه اين از بهتر دزد يه با:  پسره

  یدمیش متوجه فردا تا که باالخره...  مايلید که جور هر...  خوب بسیار:  گفتم و کشیدم پووووفي

 متعجب خودم موضع تغییر از هم خودم...  بودم داده جواب اينطوري که بودم کرده جرات خیلي

 ...  بود کننده خوشحال ولي بود بعید من از واقعا...  بودم

 نمیشي دور چشمام جلوي از هم فردا تا...  میشم متوجه که بله:  پسره

 کردم حرکت اتاقم سمت به و انداختم باال رو ابروم يه

 گفتم چي نشنیدي اينکه مثل کجا:  پسره

 بخوابم؟ شما جلوي بیام که نداريد توقع...  بخوابم میرم دارم...  شنیدم چرا -

 جانم نه ؟ ببندي فلنگو برد خوابم اينکه از بعد که میذارم تنهات که کردي فکر خدا رو تو نه:  پسره

  من چشم جلوي درست خوابي مي کاناپه رو جا همین گیري مي

  اين داشت پويايي ذهن چه

  کن خالص اين شر از زودتر من و برس دادم به خودت خدايا

  مخوابید کاناپه روي و اوردم پتو و بالشت يه و گفتم اي باشه نبودم راضي شرايط از اينکه با

  خوابید گرفت اونم

 پريدم خواب از{ واي} صداي با که بردم مي سر به ناز خواب در

 گريه داره جونم مريم و کردند بغل رو همديگه پسره اون و جون مريم ديدم کردم باز که چشمامو

  کنه مي

  بود شده زمین پخش دستش تو وسايل و بود ايستاده ورودي در کنار هم خان فرهاد
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 بهزاد:  گفتت کرد مي پاک رو اشکاش که حالي در و جداشد پسره از دقیقه 5 از بعد جون مريم

 اومدي؟ خبر بي اينقدر چرا پسرم جان

 !  ذهن پويا اقاي اين بهزاده اسمش پس

 ...  عوض در نبودين خونه اينکه مثل ولي مامان کنم سورپرايزت خواستم مي:  بهزاد

:  فتگ بودم نشسته کاناپه رو واج و هاج که من سمت به میزد مردانه پیروز لبخند يه که همونطور

 گرفتم رو بودن اشپزخونه راه در و دزدي حین در که رو خانم اين مچ

 ؟ چي:  گفت تعجب با خان فرهاد

 نکردين گوش منو حرف شما باشید مواظب که گم مي بهت هي من...  من پدر ببین:  بهزاد

 حرفیه چه اين پسرم...  سرم به خاک وااااي:  گفت جون مريم

  بودن کرده خالي رو خونه ايشون که نبودم من اگه االن...  ديگه گم مي راست خب:  بهزاد

 نه...  کردم خودم به نگاه يه بقیه به برسه چه کردم شک خودم به خودم زد حرف اين که طوري

 کنم خالي رو خونه اين کل بتونم که خوره نمي من جثه به بابا

 داره مارو ي خانواده اعضاي از يکي حکم االن جان ترالن...  حرفیه چه اين پسرم:  جون مريم

 ؟ چي:  گفت و کشید موهاش به دستي بود شده گیج که بهزاد

 هک میدونه خدا...  نکن قضاوت ندونسته که گم مي صدبار روزي منم بهزاد اقا ببین:  خان فرهاد

  ترسیده بیچاره دختر اين چقدر

  زدم اي مندانه پیروز لبخند

  میايد لحظه چند جان پدر...  اما:  بهزاد

  من اتاق تو بريم:  خان فرهاد

  رفتن بهزاد و خان فرهاد

  برگشتید زود اينقدر چرا جون مريم شد چي -

  برگشتیم زود که شد اين داشت اورژانسي مريض يه فرهاد:  جون مريم

http://www.negahdl.com/


 اخ -

  شد چي:  جون مريم

 میره ضف داره دلم -

 دمکر حاضر رو صبحانه منم اتاقات تو بذاري رو پتوت و بالشت بري تو تا شکمو اي:  جون مريم

  کردم کت حر باال سمت به و گفتم اي باشه

 شده کنجکاو خیلي چون اومد بیداد دادو صداي که شدم مي رد خان فرهاد اتاق در جلوي از داشتم

 ايستادم در نزديک رفتم بودم

 میومد بهزاد داد صداي بیشتر

  ؟ گید مي چي میشید متوجه بابا:  بهزاد

 نبر باال من واسه رو صدات بهزاد:  خان فرهاد

 تمملک اين پزشک شما مثال...  تونستید چطور اخه...  من پدر گید مي زور داريد شما اخه:  بهزاد

 هستید

 دونم مي تو بیشتر باشه چي هر...  نزن حرف من حرف رو بهزاد:  فرهاد

 مه خیابون توي از تازه دونید نمي ازش هیچي که دختر يه گنجه نمي من مغز تو اصال ولي:  بهزاد

 کجا از اصال...  مسافرت ريد مي میديد اين دست رو خونه تازه...  خونه اورديد کرديد پیداش

 ... هـَ يه دختر اين که میدونید

 صدات تو گم نمي بهت هیچي هي من...  بهزاد ديگه بسه:  رفت باال خان فرهاد داد صداي يکدفعه

 ديگه بسه...  بري مي باالتر رو

 چون...  کنم حساب خونه اين از عضوي عنوان به اونو تونم نمي من ولي...  پدر متاسفم:  بهزاد

 کار اين واسه نمیبینم دلیلي هیچ

 بکني رو کار اين که نخواست ازت هم کسي:  خان فرهاد

 زود خیلي من بهشت...  کردم حرکت اتاقم طرف به شد سرازير اشکام ناخوداگاه چرا نمیدونم

  کنم حس میتونستم اينو...  میشد دوزخ به تبديل داشت
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 رويي به رو اتاق از زمان هم ديدم بهزاد که شدم خارج اتاق از و گذاشتم تخت رو رو پتو و بالشت

 شد خارج من

 کرد صدام که پايین برم بهش اهمیت بي خواستم

 ...  گرفت رو دستم مچ اينبار که ندادم اهمیت بهش

 ؟ بله...  ب...  ب

 ؟ نکردم صدات مگه:  بهزاد

  بود داده موضع تغییر کردم مي رو فکرش چیزي از تر زود انگار

-... 

  بده منو جواب:  بهزاد

 نشنیدم...  ن -

 با يباش تونسته شايد...  بدوني خوب که کنم مي مشخص واست رو چیزي يه االن همین از:  بهزاد

 با هک نکن فکر...  نیستم اونا مثل من ولي بیاري رحم به رو مادرم و پدر دل تمساح اشک دونه تا 4

...  ببینم خودم بر دور رو تو که ندارم اي عالقه اصال...  شي من نزديک توني مي اومدن عشوه

 ؟ باشه

-  ... 

 ؟ شد شیرفهم:  گفت بلندي نسبتا صداي با بهزاد

 نمايان میرفت انتظار که چیزي از زودتر جهنم...  شد ظاهر چشام از اشک قطره تا چند ترس از

 خشک و اخمو مردي يک مقابلم اينجا...  نبود خبري ديشب تخص پسر از ديگه...  بود شده

 ...  نبود سر دو ديو يک به شباهت بي که بود وايساده

  بله...  ب...  ب -

 شستم رو صورتم و دست و دستشويي رفتم منم...  رفت پايین سمت به و کرد ول دستمو
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 قضیه خاطر به که هم خان فرهاد...  کردم نمي نگاه اصال که بهزاد به نشستم میز سر و پايین رفتم

 و بود خندون و شاد خیلي نداشت خبر هیچي از که جون مريم ولي...  بود هم در اخماش بهزاد

 ... رسید مي پسرش به مدام

  نشم نزديک بهش کردم مي سعي تونستم مي که جايي تا من و گذشت روز اون از هفته يه

 و ايران به بهزاد گشتن بر مناسبت به رو اشنا و دوست ي همه امشب بود گرفته تصمیم جون مريم

  کنه دعوت تخصصش فوق گرفتن

  کردم مي کمک جون مريم به گیري گرد توي داشتم صبح امروز از منم

 رفتم اتاقم به شدن حاضر براي روب و رفت کلي از بعد

 مدل...  گذاشتم باز دورم هم رو موهام و پوشیدم بود زانوم روي تا بلنديش که قرمز پیراهن يه

  دمنز بهش هیچي همین واسه لول پايینش و بود لخت لخت باالش داشتم دوست خیلي رو موهام

  زدم موم کنار به هم قرمز سر گل يه و زدم گونه رژ مقدار يه با و رنگ کم لب رژ يه

 من اما...  دلخوشي براي داشتم چیزي بود خب....  گرفتم مي انرژي خودم ديدن از چرا نمیدونم

  داشت وجود اگه البته کنم مکان نقل زندگیم دائمي شت به به تا بد رو دلخوشیم تنها بودم حاضر

 برخورد محکم که بدوم پايین سمت به که اومدم و کردم باز و در زنگ اولین صداي شنیدن با

  میکنه کار چي اينجا ماهان ا...  يکي به کردم

  کنید مي کار چي اينجا شما ماهان اقا...  ا:  گفتم و انداختم پايین رو سرم خجالت با

  ببینم رو بهزاد بودم اومده راستش خانم ترالن سالم:  ماهان

 ماهان ا:  گفت بود گرفته قرار در چارچوب تو که همونطور بهزاد و شد باز بهزاد اتاق در حین همین

 ... او

 خیلي ديدم کردم نگاه که خودم به زد پوزخند يه و ماسید دهنش تو حرف ماهان منو ديدن با که

 کردم کت حر پايین سمت به سريع و گفتم ببخشیدي ايستادم ماهان نزديک

 دستش هم اتو يه حاال خوبه من با خیلي...  کنم تحمل اينو هاي تیکه نداشتم حوصله اصال راستش

 دادم
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 نشستم صندلي يه روي و کرد علیک سالم شوهرش و خانم بهار با و رفتم پايین

 اومدن مهمونا ي همه ديگه ربع يه از بعد

  پیوستند جمع به هم ماهان و بهزاد که بودن صحبت مشغوال همه

 کردم مي نگاه رقصیدند مي وسط که ادمايي به داشتم و بودم ايستاده گوشه يه تنها و تک

 نم...  هه...  ندارم هم سواد من تازه نیستم بلد هم رقصیدن حتي من که هست ضايه خیلي واقعا

  میدادم ترجیح ديگه چیزاي خیلي به رو بودن عقب اين البته...  عقبم امروز ي جامعه از چقدر

  نشست کنارم دختري يه که بودم فکر توي

 اينطوريم من يا نمیاد خوشت فرناز از هم تو:  دختره

 ؟ فرناز...  ببخشید -

 کردي مي نگاش جوري يه اخه اه:  دختره

 بود چسبیده بهزاد به که فرناز به بودم زده زل کردم مي فکر داشتم وقتي گفت مي راست

 !  ندارم ايشون مورد در مطلوبي نظر البته...  کردم مي فکر داشتم من...  نه نه اوه -

  شیدام خوشبختم...  بفهمه رو ما حرف که شد پیدا يکي باالخره عجب چه:  دختره

 ترالنم منم همینطور منم -

  بشینم کنارت تونم مي قشنگي اسم چه واي:  شیدا

 توني مي که البته مرسي -

 ولي نداشتم اطالعات خیلي که من البته زديم حرف اسمون تا گرفته زمین از و نشست کنارم اومد

 نیاوردم در بازي ضايه خوب

 بودم خوابیده دير ديشب بس از شدم بیدار خواب از ظهر 90 ساعت کنم عرض چه که صبح

  بود شیدا با دوستي قسمتش بهترين و بود خوبي شب واقعا ديشب

  بود اومده خوشم ازش خیلي من و بود االيشي بي و خوب دختر خیلي
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 اهانم قضیه خاطر به مخصوصا داد مي تحويل پوزخند يه بهم ساعت نیم ساعت نیم که هم بهزاد

 اي حاال گفت نمي ولي بگه من به رو چیزي يه خواد مي کردم مي حس ولي چرا نمیدونم ماهان اما

 نمیدونم رو چیزا جور اين از و نداشت موقعیت که اين يا شد نمي روش

 لهپ راه توي که اومدم بیرون اتاقم از کردم عوض مناسب لیاس يه با خوابمو لباس که اين از بعد

 ديدم بهزاد

 کردم سالم يهش اجبار روي از

 ...  بود عنق واقعا...  داد رو جوابم من از بدتر اونم

 خوردن از بعد و کردم سالم جون مريم به تمام سرخوشي با و بهزاد هاي رفتار به اهمیت بي

 برگشتم اتاقم به دوباره صبحانه

 چرخیدم مي خودم دور االف که بود ساعت يک

 بگیرم ياد نوشتن و خوندن بايد حداقل نداره فايده اينجوري نه

 بگم ماهان به که گرفتم تصمیم همین واسه نیستش ادم ديدم ولي بگم بهزاد به خواستم مي اول

 وحشت ازشون که همجنساش بقیه برعکس درست داشتم بهش خاصي اعتماد يه چرا نمیدونم

 واهلل نمیدونم...  ترسیدم نمي اين از اصال بهزاد حتي داشتم

*** 

 کرده دعوت تولدش براي اينو دانشجويیاش هم از يکي که گفت و زد زنگ بهم شیدا امروز

 خواست من از همین واسه بره تنهايي شیدا که نمیذاره نداره اعتماد دختره اون به چون مامانشم

 کنم همراهیش که

 کردم قبول خواسته خدا از..  االف..  بیکار که منم

 ... حموم رفتم شدم پا

  بود خاص ابیه يه چشمام مثل درست ابیش کردم مي انتخاب خودم واسه ابي لباس يه

 بودم نديده حاال تا که بود ابي رنگ يه من چشماي

  اشمب رفته بابام به که میدادم رو احتمال اين من و نبود ابي چشماشون هم نازنین و سیمین حتي
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 یادن اين از من سهم...  کردم نگاه اينه تويه خودم به...  بريم هم با من دنبال بیاد شیدا قرارشد

 ...همین تنها...  بود موزون اندامي و زيبا اي قیافه داشتم فقط

 رفتم پايین سمت و پوشیدم رو مانتوم ايفون صداي شنیدن با

 دختر اين کرده چه بــــــــــــــــه:  شیدا

 سالم -

 شما احوال...  خانوم اي تو بر سالم:  شیدا

 خوبي تو...  ممنون -

 من حرفاي به بدي نشون احساسات ذره يه توني نمي تو مرض:  شیدا

 نه -

 کن راحت اين دست از و بکش منو خدا اي:  شیدا

 طرفا اين از خانوم شیدا به به:  بهزاد

 نمیره روز اولین ادم اخه ؟ چرا اخه ؟ بیمارستان نرفتین هتوز ؟ اين خونه شما بهزاد اقا ا:  شیدا

 سرکار

 راحت تو دست از منم و بکشه رو تو خدا انشاهلل همون...  میزني حرف قدر چه تو دختر واي:  بهزاد

 کنه

  ديگه ممنون خیلي:  شیدا

 رفتم بنده ضمن در...  عزيزم نداشت رو قابلت...  جان دايي دختر کنم مي خواهش:  بهزاد

 بیارم رو مدارکم که فرستادن منو شما پدر ولي بیمارستان

 تاندوس ندارن هم با سنخیتي هیچ سني نطر از البته...  بودش خان فرهاد دايي دختر اصل در شیدا

 ها شه مي دير عزيزم جان شیدا:  گفتم که کنه بارش چیز تا 4 دوباره خواست شیدا

 بهي باي...  که نمیذاره ادم واسه حواس بهزاد اين دست از:  شیدا

 ؟ سالمتي به کجا راستي...  ننويس من پاي رو خودت پرتي حواس بیخودي:  بهزاد
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 هام دانشجويیي هم از يکي تولد:  شیدا

 ؟ اشناست ؟ کیه:  بهزاد

 برم مي خودم با رو ترالن دارم هم همین واسه...  اتفاقا نه:  شیدا

 فعال...  میرم دارم منم خوب...  بره مي داره خودش با هم رو کي:  گفت و زد خندي پوز بهزاد

 02 يناا جون مريم خونهي با خونشون رفتیم و گرفتیم اژانس کوچه سر رفتیم و کرديم خداحافظي

 ...  دارن خوبي مالي وضع اينا مثل اوناهم که اينه ي دهنده نشون اين و داشت فاصله دقیقه

*** 

 عوض رو لباسم داشتم دوست خیلي شديم وارد که اول...  خوره مي بهم بو اين دست از داره حالم

 ازهاج چنین خودم به لولیدن مي هم تو پسرا و دخترا جوري چه که اين و جو ديدن با بعد ولي کنم

 کنم عوض رو لباسم که ندادم رو اي

 بريم بیا شیدا -

 کردن قفل رو را در هست رفتنشون لو امکان چون ولي ترسم مي ذره يه منم راستش:  شیدا

 بريزيم سرمون تو خاکي چه حاال -

 نداره اي ديگه در ببینیم بیا:  شیدا

 بريم -

  فساد ي خونه يا تولده جشن اينجا من خداي واي

 بودش افتضاح وضیعت که اينقدر کنیم باز تونستیم نمي رو اتاقي هیچ در

 اتاق اخرين به رسیديم که

  بود خالي اتاق اخرين شکر رو خدا

 میمونه راه يه فقط ترالن:  شیدا

 ؟ راهي چه -

 ... به رسیدم که کردم دنبال نگاشون رد
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  بیرون بريم پنجره از بايد که بگي خواي نمي -

 باشه باز که کن دعا فقط:  شیدا

 نیستم که من شیدا نه -

 بستم رو در تو برگشتم دوباره بود جلوم که کسي ديدن با که برم خواستم

 خدا اي...  ببینه منو اون که بود اين ممکن چیز بدترين...  کرد مي کار چي اينجا نازنین من خداي

 ...  نداشتم شانس وقت هیچ من چرا

 ؟ پس برگشتي چرا...  شد چي:  شیدا

 ؟ نه يا بازه ببین باش زود -

 میزنیا مشکوک:  شیدا

  میدم توضیح واست من بیرون بريم بذار جان شیدا ببین -

  کرد صدا منم بازه پنجره شد مطمئن اينکه از بعد و جلو رفت شیدا

 نجايياو از ولي بود کف هم خونه خوبمون شانس از البته پايین پريديم ولي بودم سخت که اين با

 سر هم ما و بود گل باغچه...  باروني هوا و بوديم بهمن ماه هم ما و بود باغچه پنجره زير که

 اومدش گند وعضمون و سر حسابي و خورديم

 اومد پلیس اژير صداي حین همین

 کنم کار چي بايد دونستم نمي و بودم شده هول ترس از

  ست معرکه پس کالمون ندويي اگه که بدو فقط ترالن:  شیدا

  شديم دور کوچه اون از دويديمو تونستیم مي تا جفتمون

  بودا نزديک:  شیدا...  ايستاديم خستگي از باالخره

 کردم نگاش فقط و نگفتم چیزي

 کني مي نگام اينطوري چرا دختر:  گفت و خنده زير زد بلند من ديدن با

 کردم مي سکته داشتم مرض -
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  خونه بريم زودتر بهتره...  اومديم گند ولي گذشت خیر به که حاال:  شیدا

 بريم -

  اهان:  گفت و کشید دستمو يهو شیدا

 ؟ تو چته کردم سکته دختر...  هِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيــــــــــــــــــــــــــــــي -

 بگي رو چیزي يه بود قرار:  شیدا

 تا مداشت نفر يه به نیاز من و بود شده تلمبار دلم توي چي همه ولي بود خطرناکي کار که اين با

 دنکر درک به که بود باالرفته توقعم انگار....  کنه درکم عمیق که نفر يه...  کنم دل و درد براش

  بود اومده پسرشون شازده که مخصوصا...  نبودم راضي فرهاد و جون مريم

 حتي کي هیچ به که خواستم ازش و کردم تعريف براش رو زندگیم چیز همه مسیر توي واسش

 نگه هم خان فرهاد و جون مريم

 مه بهزاد رفتار مورد در...  کني تحمل رو سختي همه اين تونستي جوري چه تو دختر...  واي:  شیدا

 ديب هم حق بهش بايد البته کنه اعتماد ادمها به دير خیلي که گرفته کالياد اون و متاسفم که

 کنه قضاوت موردم در ندونسته نداره حق ولي کنه اعتماد بهم تونه نمي که دارم قبول من -

 منفه مي زود يا دير وگرنه بکنیم هم سوادت مورد در فکري يه بايد راستي...  توهه با حق:  شیدا

 ! گذشت نمي ديروز مهموني از بیشتر روز يه

 اومده حج سفر از که خان فرهاد دوستاي از يکي ي ولیمه مراسم خان فرهاد و جون مريم امشب

 بودند دعوت بود

 یانم شب نصف احتماال بود گفته جون مريم و بودن گرفته لواسون توو ويالشون توي رو مراسم

  گردن مي بر صبح فردا ناچارا نتونستن اگرم

  شدم مي تلف گشنگي از گرنه و برگردن شب نصفه که کردم مي خدا خدا

 هچ منو واهلل... بودم نرفته بیرون اتاقم از نداشتم بهزاد با زدن حرف به اي عالقه که جايي اون از

 يم رو استفاده حداکثر موجود ارامش از که بود بهتر!  میزد تیر با سايمو همینطوريشم! ؟ اون به

 !  بودم کرده مشغول بود خودم ذهن ي ساخته که ديوار روي ترکاي شمردن با خودمو...  بردم
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 دادم مي شکممو توي مهموناي جواب داشتم من و بود شب 99 ساعت

 زنده يا مردم من که ببینه بیاد نبايد اين نرفتم بیرون من حاال ؟ خونست بهزاده اين اصال

 ... قديم مرداي هم مرد يعني

  من جیغ اومدن در و اسمون در موجود ابرهاي غرش با شد مصادف و رفت برق که نکشید ثانیه دو

  نیاوردند مبارک روي به خان بهزاد اين بازم

 بذارم دلم کجاي رو برق و رعد و بارون حاال من خداي

 ... پايین ها پله از رفتم

  بهــــــزاد....  اقابهزاد....  بهزاد اقا -

  نبود خونه تو کسي انگار ولي

 بريزم سرم تو خاکي چه حاال خدايا واي -

 کشیدم بنفش جیغ يه دوباره من و خورد بهم محکم ها شیشه و زد برق و رعد دوباره حین همین

 بودند شده سرازير گونم روي ترس از خود به خود خودشون و نداشتم رو اشکام اختیار ديگه

 اگه داخ رو تو...  بهزاد اقا...  بهزاد اقا:  گفتم بود بريده بريده و گريه با مخلوط که صدايي با اينباز

 اقا...  ترسم مي برق و رعد و تاريکي از من....  بهزاد اقا...  خدا رو تو...  بديد منو جواب اينجايید

  بهزاد

 خودش با حتما!  اورد نمي خودش روي به و بود شايدم ؟ بود خونه تو اصال...  انگار نه انگار ولي

 " شم خالص شرش از بمیره ترس از دختره بهتر " گفت مي

 برد خوابم که شد چي نفهمیدم کم کم که نشستم حال وسط همینجوري

*** 

 ... کردم باز چشمامو چیز يه سردي احساس با

 ؟ کنم مي کار چي اينجا من

 ؟ برد خوابم کي من ا
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 زمین افتاد بود پیشونیم رو که اي پارچه که شم بلند جام از اومدم بودم اتاقم توي

 ور گذاشته رو سرش و نشسته صندلیم رو بهزاد ديدم بیرون برم که اومدم و برداشتم رو پارچه

 تحريرم میز

  خوابه ديدم که کنم صداش که جلو رفتم بیداره کردم فکر

 احساس خاطر واسه حتما!  ترالن نشو احمق...  افتاد خوابیدنش از من خاطر به بیچاره اخي

 ! اقاست مسئولیت

 تدرس صبحانه عمرم در بار اولین براي تا پايین رفتم خودم و روش انداختم رو تختم روي پتوي

 کنم

  کنم درست چي حاال خوب

 ؟ کنم درست چي

 ؟ اممممممممممممممممم

 خودشه...  فهمیدم...  اهان

 ...اوردم در مرغ تخم تا دو يخچال تو از رفتم

  که نداري کاري...  سادست نیمروي يه فقط...  اروم....  ترالن باش اروم

 گاز رو زاريم مي رو تابه...  خوب بسیار...  اهان

 ريزيم مي توش رو روغن

 میريزيم تابه تو بعد و شکونیم مي رو مرغا تخم

 ... يعني بريزم نمک چقدر...  ا...  رو نمک بعد و

 نمک خوري چايي قاشق يه مرغ تخم هر براي جون مريم که کنم فکر...  که نداره کاري خوب

 میريخت

  کنیم مي اضافه نمک خوري چايي قاشق تا دو...  خوب بسیار

 کنیم مي خاموش رو گاز دقیقه 5 از بعد و
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 !! ترالني مدل نیمروي گم مي اين به...  به بـــــــــه

 مدست از فاشق و شدم هول اشپزخونه در چهارچوب توي بهزاد باديدن که بردارم بشقاب برگشتم

 افتاد

 شديد بیدار شما ا -

 شما ي اجازه با بله:  بهزاد

  صبحانه بفرمايید پس -

 ؟ بهتري:  بهزاد

 بیافتید زحمت تو من خاطر به شدم باعث که ببخشید...  الحمدهلل بله -

 فتادا مي اومد مي سرت باليي اگه که بود اين جهت صرفا نبود شما خاطر به:  گفت ريلکس خیلي

 امانتي من دست مثال چون من گردن

 هر در...  گذاشتم میز سر رو ها نیمرو و نیاوردم خودم روي به چیزي ولي شدم ناراحت اينکه با

 ! داشتم توقعشو من صورت

 خوردن به کرد شروع بهزاد

 راچ خان فرهاد که موندم من...  دستشويي سمت دويد بدو بهزاد ديدم که ريختم مي چايي داشتم

 ديگران سراغ بره بعد کنه نمي درمان داره رواني مشکل که رو خودش پسر اول

 انداختم باال اي شونه بیخیال

  خورد زنگ تلفن حین همین

  بله -

  عزيزم خوبي جان ترالن سالم:  جون مريم

 ؟ خوبید شما...  مرسي ممنون -

  ؟ طوره چه بهزاد حال عزيزم...  الحمدهلل:  مريم

 بیرون اومد دستشويي از تازه که افتاد بهزاد به نگام
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 نیومديد ديشب که شد چي راستي...  دارن سالم...  خوبن -

 که کرد اصرار فرهاد دوست ولي گذاشتم تنهات ببخشید...  زدم زنگ همین واسه اتفاقا:  مريم

 گرديم مي بر امشب مونديم ماهم بمونیم

 نباشي چیزي نگران...  باشید راحت پس...  ا -

 نداري کاري عزيزم ممنون:  جون مريم

  برسونید سالم...  شما قربان نه -

 خدافظ پس:  مريم

  شما خدانگهدار -

 ايستادم سرجام بهزاد صداي با که بخورم رو صبحانم برم خواستم و کردم قطع رو گوشي

 ؟ کردي اشپزي بار چند عمرت در:  بهزاد

 ؟ طور چه بود بارم اولین -

 ؟ خورديش خودت:  بهزاد

 ؟ مگه چطور نه -

 ريختي نمک چقدر:  بهزاد

 خوري چايي قاشق تا 0:  گفتم ريلکس خیلي

 ـــــــــــي؟ چــــــــــــــــــــــــ:  گفت بلند

  چیه قضیه بگید شه مي -

 . هستي کي ديگه تو:  گفت لب زير

 نخوريش که کنم مي توصیه فقط نیست مشکلي:  گفت بلند بعد و

 بابا برو:  گفتم نشنوه که طوري اروم

 بخورم رو غذام تا رفتم بعد و
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 ... و همانا خوردن و گرفتم خودم واسه لقمه يه...  غذايي عجب به به

 دور به بال واي واي]

 بردم رو کدبانو زن چي هر ابروي

  گفته مي چي بیچاره اون میفهمم حاال...  من اخرشم يعنب

  نگو که بود شور اينقدر يعني

  شنويد مي چیزي يه شما گم مي چیزي يه من

  شستم رو ظرفا و کردم خالي اشغال سط تو رو غذا کل

 بريزم سرم تو خاکي چي ناهار براي االن خب

 بیاره سرم باليي يه بخواد پسرشون شايد...  بیرون برن خان فرهاد و جون مريم که گفت کي اصال

 تشسنست خونت به که اون سرت بر خاک

 کنه نمي خبر ديگه شیطانه

  گذاشته تاثیر مغزت رو حد از بیش شوري کنم فکر ترالن

 ببندمت يا میشي خفه جان وژدان

  کیم فکر که باش و من

 ببینم کیو بايد باشي من فکر نخوام من اصال

 ـــــــــــــــــــش ايـــــــــــــــــــــــ

 بابا برو

 بخره چیزي يه بره پاشه نیستم بلد کوفتم بفهمه ببینه منو شايد بیرون برم بذار گفتم خودم با

 ناهار واسه

 نشستم مبل روي جلوش رفتم و کردم مظلوما شبیه رو قیافم همین واسه

 ؟ بله:  گفتم همین واسه نفهمیدم بودم خودم توي چون من ولي گفت چیزي يه بهزاد
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 اون رو از برو هست اشپزي کتاب يه میز کشوي توي نشدم سیر جونم از من کردم عرض:  بهزاد

 کن درست ناهار

 نیستم بلد خوندن که من حاال واي

 هديگ داره توش عکس يه که اينه حداقلش...  کنم مي کاريش يه ديگه جهنم به گفتم خودم با

  نگیره ايراد باز بعدا که کنه انتخاب رو غذا خودش به دادم و اوردم رو کتاب رفتم

  داريم خونه تو هم رو نیازش مودر مواد کنم فکر کن درست اينو:  گفت و اورد رو صفحه يه

 نداشت هم عکس دونه يه ش صفحه...  بکنم غلطي چه حاال

 غذايي چه اين ببخشید -

 ديگه ماکارانیه:  گفت بود شده گرد تعجب از چشماش که حالي در بهزاد

  توسیه چشماش...  داره هم چشمايي عجب المصب

  بله اهان -

 شد بلند اونم ديدم که برم و بگیرم دستش از رو کتاب اومدم

 میاري سرش باليي چه باز نیست معلوم کرد اعتماد نمیشه تو به نه:  بهزاد

 رفتیم خونه اشپز به هم با و انداختم باال اي شونه

 ديگه کنم مي کاريش يه گفتم خودم به و گذاشتم جلوم رو کتاب

 گه مي چي اولش خط خوب:  بهزاد

 ... چیزه...  گه مي...  گه مي -

  ديگه بخونش بابا اي:  بهزاد

 ... من...  من راستش خوب -

 ؟ چي تو:  گفت معمولش حد از تر بلند صدايي با شده کالفه بود معلوم که بهزاد

  ها نداره معصاب اعصاب اينم بابا اي

http://www.negahdl.com/


  من...  من راستش خب -

  شد حرفم ي ادامه از مانع ايفون صداي

 اخیش...  بفهمه بود نزديک...  شکرت خدايا

  رفتم بیرون به شنیدم که صدايي با

  محوال احوال...  منزل اهل بر سالم:  شیدا

 کردي شروع نیومده تو باز شیدا:  بهزاد

  بچه کن صحبت درست من با دوما کو سالمت که اوال:  شیدا

 بزرگترم ازت سال 6 کرده رحم خدا...  گه مي کي به کي اوهو:  بهزاد

 يمقام نظر از ضمن در و سال به نه عقل به بزرگي...  من عزيز ديگه همینه مشکلت د ن د:  شیدا

  رفتي شدي پیر ديگه که بود رفته يادم البته...  بزرگترم ازت من هم

 ورکش يه روي داريم انگار که کنه مي مقام مقام همچین...  بگیر رم ما دست...  عقل با بابا:  بهزاد

  شدم پیر من که گفته کي ضمن در...  کنیم مي حکومت

.. . نیست چیزي کم هم ها صفوي ي سلسله...  ذارم مي کالس برات ترم يه فرزندم حتما:  شیدا

 اين تو مقامم من باشه هرچي بابات عموي دختر طرف يه از مامنتم دايي دختر طرف يه از من

  نیستا سني کم سال 02 ضمن در...  نسیت چیزي کم خاندان

 ؟ باشن فامیل هم با ما باباي و مامان که گفت کي خدا اي:  بهزاد

 ور مامیت و بابي يقه بري بايد نداره ربطي من به ديگه اين بزرگم بابا سن فرزند خب:  شیدا

  شدن هم عاشق که بگیري

 افتاد بودم ايستاده اشپزخونه در چارچوب تو که من به شیدا نگاه حین همین

 که زدي حرف اينقدر بهزاد کن نگاه...  نیومد در صدات چرا پس بودي اينجا تو ترالن ا:  شیدا

 شد پرت بچم يکي اين از حواسم

 خوبي جان شیدا سالم -
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  بله بذاره بهزاد اين اگه:  شیدا

 ؟ زدي بهم رو ارامشومون و شدي مزاحم که داشتي کاري چه بگو شو بیخیال رو اينا حاال:  بهزاد

 زدم؟ بهم رو ارامشتون من که کردين مي چیکار مگه...  روشن چشمم ؟ چي:  شیدا

 ـــــدا شیـــــــــــــــــــــــ:  بهزاد

  نمیريد گرسنگي از که گرفتم غذا براتون رفتم...  کن خوبي و بیا بابا اي:  شیدا

 ندريم غذا ما که فهمیدي کجا از شیدا ايول:  بهزاد

 و مباش مي دختر يک نیز اينجانب که اونجايي از...  ديگه عقل قضیه همون به گرده مي بر:  شیدا

  زوده وت براي هنوز اينا درک البته...  نداره اشپزي در استعدادي هیچ من مانند نیز ترالن که میدانم

  بودم شیدا اين زبون هنگ که من

 نیاوردم در سر چیزي از که من:  بهزاد

 شدي مرغا قاطي وقتي انشاهلل زوده برات درکش که گفتم:  شیدا

 گرسنگي از مرديم که بیار زودتر رو غذا اون بسه زبوني بلبل فعال:  بهزاد

 یچارهب ترالن اون به نگاه يه...  بگیر بیا..  پرستیم شکم مردا شما کنن جونتون به جون:  شیدا

 ... بیچاره کرد هنگ بنداز

 ؟ خوبي عزيزم ترالن:  شیدا

 ترالن؟:  شیدا

 ؟ ــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــ:  شیدا

  داد تکون صورتم جلوي رو دستش زمان هم و

 شد؟ چي... بله:  گفتم و اومدم خودم به يکدفعه

 خان بهي گفتم ديدي:  شیدا

 بابا برو:  گفت و زد پوزخندي بهزاد
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 تو بردمش خودم با و شدم مانعش من که بره خواست مي شیدا غذا از بعد...  خورديم رو غذامون

 اتاق

 ... باشم تنها خونه تو نداشتم دوست راستش

 اومدي که خوشحالم چقدر نمیدوني شیدا واي -

 ؟ نشه خوشحال من ديدن از که کیه...  عزيزم میدونم:  شیدا

 بفهمه بود نزديک راستي...  حاال خوب -

 ؟ رو چي:  شیدا

 کردم تعريف براش رو امروز و ديشب قضیه ي همه

 بگیري ياد رو نوشتن و خوندن بهتره نظرم به ترالن ولي:  شیدا

 میذارم کاله سرشونو دارم کنن مي فکر حتما...  میشه بد خیلي بفهمن اگه اره -

  نیستن اينطوري که فرهاد و مريم...  بابا نه:  شیدا

 ... بهزاد ولي -

 اسهو قبر يه که بگم تونم مي تنها بکنم بهت تونم نمي تضمیني که اون مورد در خوب:  شیدا

 کن خريد پیش زهرا بهشت تو خودت

 سخته برام هم تصورش...  نگو واي -

 کنم مي کار باهات عید از بعد خودم من بابا بیخیال:  شیدا

 ؟ هست کي عید راستي -

 بود غريبي ي واژه میشد خالصه اتاقم تو زندگیم تموم که من واسه...  عید...  عید...  عید

 بتهال میزدن اسمون به که رنگانگي هاي منور ديدن و اتاقم ي پنجره به بود شده خالصه من عید

 ....  بود شب تحويل سال اگه

  خريد مي عريضه نبودن خالي براي سیمین که رنگي قرمز ماهي به بود شده خالصه من عید
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 بي خانواده اين از که چیزي...  بود داده هديه بهم راشین که قراني توي بود شده خالصه من عید

 ...  باشه هم خوب تونه مي راشین کردم فکر که بود موقع اون...  بود بعید خدا

 هاي گلبرگ با همراه قرانم کنار که شمعي...  پخت مي اشپز که بود اي ماهي با پلو سبزي من عید

 ...  میشد اب منم تحمل شدن اب قطره هر با و بود روشن رز

 ديگه هفته يه...  دختر تو کجايي واي:  شیدا

 امسال بود سالي عجب...  جدي؟ -

 خريد؟ بريم االن که چیه نظرت:  شیدا

 نرفتم خريد حاال تا من نه واي -

 میزني خودم با استارتشو که شو حاضر پس:  شیدا

 نمیخواد کن ول...  نه...  چي بیارم در بازي ضايه اگه -

 داره هواتو شیدا که پاشو پاشو ؟ چي:  شیدا

 شم حاضر تا موندم من و پايین رفت شیدا

 خوب چه جونم مريم اين...  کردم سرم رو سبزم شال و پوشیدم مشکي شلوارلي و مانتو يه

 خره مي چیزي يه واسم بازار میره که وقت هر بیچاره...  میدونه سايزمو

 افتادن هم جون به دوتا اين باز...  شد بلند بهزاد و شیدا صداي حین همین

 رفتم پايین سمت به و برداشتم سبزمو کیف

 کنم؟ قبول بايد من که گفت کي:  بهزاد

 من:  شیدا

  نچ:  بهزاد

 بله خوبم خیلي:  شیدا

 نه يعني میگم که نه:  بهزاد

 اونوقت باشي کي شما:  شیدا
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 ها فويص بزرگ خاندان از صفوي بهزاد دکتر بنده نیست مشکلي خب...  ؟ نمیشناسي منو ا:  بهزاد

 بودم ايران بزرگ سردار صفوي مطیع ملک ي نوه و

 وهن میدونم چه و صفوي دکتر بهت تا میزنم زنگ فرهاد به من پس...  اينطورياست...  ااااا؟:  شیدا

 بده نشون بهت رو خان مطیع ملک ي

 ! شید حاضر تر سريع که بینم مي کنم مي فکر که حاال...  اوووووووووووووووم:  بهزاد

 کردي نمي قبول که تو...  مطیع ملک ي نوه شد چي:  شیدا

 دارم کار بیرون خودمم که بینم مي کنم مي فکر دارم که حاال نه:  بهزاد

 میومدم پايین پله راه از داشتم که افتاد من به شیدا چشم وسط اين

  میاره و بره مي رو ما بهزاد که بدو ترالن:  شیدا

  شد خارج عمارت از و داد بهش اي قوره چشم بهزاد

*** 

*** 

 مي مخالف جنس از اينقدر چرا نمیدونم ولي بود انگیز شگفت واقعا جا يک ادم همه اين ديدن

 نم سر از دست خواست نمي ها کابوس اون که انگار...  رفتم نمي هم متريشون يک تا و ترسیدم

  برداره

 تا پنج چهار و شال تا سه و کیف تا دو و لي شلوار تا سه مانتو دست دو گذار و گشت کلي از بعد

 ره...  کردن خريد به چه منو وگرنه کنه نمي رحم چیز هیچ به جان شیدا ماشاال...  خريدم تونیک

 که کرد راضي رو بهزاد هم اخرش!  خفه گفت مي رسما و پرو اتاق تو کرد مي پرت منو میديد چي

 بیرون ببره شام براي رو ما

 ...  بشورم رو دستام تا رفتم بیارم رو شام که اين از قبل و شديم رستوران وارد هم با

  دمکر حرکت میزمون سمت به و شدم خارج بهداشتي سرويس از شستم رو دستام که اين از بعد

 منه با کردم فکر که شنیدم صدايیي يه حین همین

  اي تیکه چه ببین محمد واو:  پسر
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 با شیدببخ " گفتم سمتشون برگشتم همین واسه اومده پیش مشکلي لباسنم رو که کردم حس

 ؟ منید

 ؟ نظرت به میده پا داره يارو امیر:  محمد

 خدمت در بفرما:  گفت و باال انداخت رو ابروش يه اور چندش لبخندي با امیر همون يا پسره اون

  خوشگله خانم باشیم

 عقب داد رو کناريش صندلي همزمان و

 ؟ بله:  گفتم گیجي حالت با و کردم درشت رو چشمام بودم کرده تعجب که حالي در

  باشیم خدمتت در بیا نیار فشار خودت به عزيزم:  محمد

  باشي کسي نگران خواد نمي شما:  بهزاد

  خواد میي دلمون چه تو به:  امیر

 رو امیر ي يقه بود مشخص چشماش قرمري از اخه خورد مي حرص داشت که همینطور بهزاد

  نخواد دلت نفعته به:  کرد بلند صندلي از اونو و گرفت

 که چیزي از که کنم صدا رو شیدا خواستم همین واسه کشه مي باريک جاهاي به داره کار ديدم

 ... کردم هنگ ديدم

 ... مکن تحمل رو تا دو اين نحص ي سايه بايد میرم که جا هر بدبختم اينقدر چرا من که نمیدونم

 میداد قلوه و دل بود نشسته کنارش که مردي با که حالي در سیمین ديدن از انزجار با رو سرم

 ... برگردوندم

  شم جیم جوري يه که بود اين بکنم تونستم مي که کاري تنها لحظه اون

 مکرد اشاره شیدا به هم همونطور و کشیدم بیرون طرف به خودم با اونو و گرفتم رو بهزاد پیرهن

  بیرون بره که

  برم بیرون نیومده من به کال دارم من که شانسیه چه اين نمیدونم

 به من دست که شد عث با و داد تکون رو دستش شدت به بهزاد رسیديم ماشین پیش وقتي

 بشه جدا لباسش از شدت
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  گیره مي درد دستم که کنه نمي فکر بیشعور مسخره

  منتظرم خوب:  داد با بهزاد

  کردم نگاهش گنگ حالتي با

  بدي توضیح رو چیزايي يه بايد که کني نمي فکر:  گفت و زد پوزخندي

 ؟ بده توضیح من به بايد کي پس ؟ بدم توضیح بايد همش زندگیم تو من چرا

 ؟ مثال:  گفتم استواري صداي با تقريبا و اوردم دست به کجا از رو شهامت اين نمیدونم

 ؟ کني مي فکر چي خودت نمیدونم:  بهزاد

  ـــــــــزاد بهـــــــــــــــــــــــ:  گفت اعتراض ي نشانه به شیدا

 نگي هیچي تو میشه:  بهزاد

 ... ولي:  شیدا

  منتظرم که گفتم:  گفت و اورد باال سکوت ي نشانه به رو دستش بهزاد

:  گفتم و دادم دستش از هم سرعت همون به اوردم دست به رو شهامت اون که سرعت همون به

 ؟ چي مورد در...  در

 ؟ گفتي چي بهشون بگي میشه...  کني شروع پسرا اون با توني مي:  بهزاد

 عجب:  گفت يکیشون بیرون اومدم بهداشتي سرويس از که من...  راستش...  خوب...  خوب -

  اي تیکه

 پیش ليمشک که پرسیدم ازشون همین براي داره مشکلي يا کثیفه لباسم حتما که کردم فکر منم

 ...  گفتن چي نمیدونم...  گفتن....  گفتن هم اونا اومده

 کني تمومش میشه بهزاد...  باش اروم جان ترالن:  شیدا

 از غتسر به منو چرا که بگي میشه....  میزني نفهمي به رو خودت يا فهمي نمي تو يا ترالن:  بهزاد

 ؟ کردي خارج رستوران
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 مسر محکم سوالش شنیدن با و بودم کرده بغض ترس شدت از بود زده سرم بهزاد که دادايي با

 داد صدا گردنم که جوري کردم باال رو

 اممم...  راستش...  خوب...  خوب -

  ؟ کني تمومش میشه بهزاد:  شیدا

 يه لیلد بي که نیستم ساده مادرم و پدر مثل من...  که نمیشه...  بده توضیح بايد اون ولي:  بهزاد

 يه يدشا...  يردار کاله يه شايد...  ؟ ها ؟ کیه اون که میدونه کي...  بدم پناه نمیشناسم که رو ادمي

 ...هر يه هم شايد...  قاتل

  خورد حرفشو ي ادامه بهزاد شیدا جیغ صداي با

  ديگه بسه...  دي مي ادامه هي تو گه نمي بهت هیچي بیچاره اين هي...  بهزاد ديگه بسه:  شیدا

  خبره چه اينجا بدونم بايد من اما:  بهزاد

  فهمي مي موقعش به باش مطمئن...  اينجا نه و االن نه ولي بدون باشه:  شیدا

 کرد باز رو ماشین در و کشید هاش مو تو دستي کالفه بهزاد

  میومد که بود من بیني فس فس صداي تنها و شد طي سکوت به راه تمام

 به پي که بزنم اجباري لبخند يه کردم سعي...  بودن اومده خان فرهاد و جون مريم رسیديم وقتي

 نبرن حالم

 جون مريم سالم -

 ؟ عزيزم خوبي...  ماهت روي به سالم -

 ؟ کجان خان فرهاد...  ممنون مرسي -

 میشه حاضر شام ديگه ساعت نیم تا بیا...  داشت مريض مطب رفته -

  بخوريم بیرون شام بود قرار سرمون خیر

 بخیر شبتون...  بخوام میرم خستم خیلي...  ندرم میل مرسي-

 عزيزم بخیر شب -
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 هم اب بايد:  گفت مي بهزاد به که بود شیدا مال شنیدم که صدايي اخرين رسیدم اتاقم به وقتي

 کنیم صحبت

 کردم فکر امروز اتفاقات به و کشیدم دراز تخت روي و کردم عوض رو لباسام

 زادبه باشم نداشته اعتماد کس به من که اين حاي به شده برعکس چي همه عحیبه واسم خیلي

 نداره اعتماد من به

 و...  قاتل...  کالهبردار...  هه...  کنه اهانت من به که داده احازه خودش به حقي چه به ن.ا اصال

 چــــــــــــــــــــــــ:  گفتم بلند صداي با يکدفعه...  نگفت که اخرش که اي کلمه

 ــــــــي؟

 ... هرزه جز نبوده چیزي اخرش ي کلمه که میبینم کنم مي فکر دارم که حاال

 داد خودش به رو اجازه اين طور جه اون

  کنم دور ازش رو خودم کردم سعي چیه فهمم مي که زماني از که اي کلمه

 زيچی تنها...  کنم حفاظت نجابت از تا کردم حبس اتاق تو رو خودم میاد يادم که زماني از که مني

  دارم دنیا تو که

  رفتم خواب به کم کم افکار اين با

 ... نیاورده روم به چیزي هم هنوز بهزاد ولي گذره مي ماجرا اون از هفته يه تقريبا االن

  شه نمي ديده براش من حضور اصال که کنم مي حس اوفات گاهي

  باشه داشته رو هوام کنه مي سعي که کنم مي حس هم ها وقت بعضي عوض در

 اعتماد رفتاراش اين به تونم نمي ولي...  ؟ چرا نمیدونم رسه مي بهم مدام هم اخر روز سه دو اين

  کنم

...  اون چطور وگرنه...  هست کاسه نیم زير اي کاسه يه...  شده چیزي يه کنم مي حس همش

  ماعل اهلل...  داره توجه و لطف اينقدر نمیشم محسوب هم ادم چشمم تو که من به...  صفوي بهزاد

 اينا خانم بهار يعني جون مريم خواهر همراه امشب قراره و عیده فردا پس و بود شنبه سه امروز

  رامسر تو ويالشون به بريم
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 یديع بهترين اين کنم فکر و ببینم رو دريا تونم مي بار اولین واسه چون دارم ذوق خیلي که من

  منه براي

 هم شیدا همین واسه و مالزي برن خوان مي شیدا باباي و مامان که اينه هم ديگه خوبي يه البته و

  نیستم تنها من ديگه اينطوري میاد ما با

  کردم رس مشکي شال و پوشیدم مشکي تفنگي لوله شلوار با قرمز تونیک يه و بستم رو ساکم

  کنیم حرکت ديگه ربع يه يعني غروب 7 ساعت قراره...  شدم حاضر ساعت سر درست

  اينجا بیاره هم اونو و شیدا دنبال بره ماهان قرارشده

  پايین رفتم و برداشتم رو ساکم

 کرديم رفتن قصد ماهان و شیدا رسیدن با

 ... بهزاد ماشین تو هم ها جون مثال ما و نشستن اينا خانم بهار ماشین تو خان فرهاد و جون مريم

  گذاشت اينا جون مريم ي خونه پارکینگ تو رو بود کمري که رو ماشینش که هم ماهان

  جلو هم ماهان و نشستیم پشت شیدا و من

  کرد مي بحث شیدا با مدام که هم بهزاد و ذاشت مي بهزاد سر به سر مدام ماهان

 زا بهزاد و بگم چیزي يه ترسیدم مي چون نکنم شرکت حرفاشون توي کردم مي سعي که منم

  کنه استفاده خودم علیه بر اون

  بخوابم دادم ترجیح نخوابیدم هم عصر و بودم شده بیدار زود صبح چون

 ... اومد انفجار صداي يکدفعه که بردم مي سر به ناز خواب توي

  پريدم خواب از و زدم جیغي انفجار صداي شنیدن با

  روشنه اتیش هم جا چند و دوده محوطه دور تا دور ديدم

 باشه میتونه چي يعني من خداي

 بودم اور خفقان محوطه اين از رفتن در براي فراري راه يه دنبال شدم پیاده ماشین از

  کردم پیدا رو جا يه پارک ي گوشه باالخره
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 بود شده پارک اسفالتش قسمت رو پارک وسط درست ماشین اينکه مثل

 و ننک مي شن رو اتیش میان مردم و سوريه چهارشنبه فردا بود گفته بهم شیدا که اومد يادم تازه

 ترکونن مي ترقه میگن بهش که چیزاي يه

  برم کجا بايد حاال خوب

  کردم زدن قدم به شروع اروم اروم و گرفتم رو جاده امتداد

  اومد ماشین بوق صداي که

  برگشتم عقب به و زدم لبخندي دل ته از باشن اينا جون مريم شايد که اين امید به

 وستد که خونده گوشم تو شیدا بس از گن مي بلند شاسي بهش کنم فکر که ماشیني ديدن با

 ايستادم سیخ جام سر و ماسید لبم رو لبخند بخره براش باباش داره

 میداد ازارم عمرم سال 91 که نگاهايي همون از بدونم و کنم درک نگاهشو تونستم مي که اين با

  کنم غلبه ترسم بر ذره يه که کردم سعي ولي

  برسونیمت باال بفرما عزيزم:  پسره

  بوده خیر نیتش يعني ا

  هستم کسي منتظر ممنون نه:  گفتم و زدم لبخندي

  يارو اون قرار سر بیا فردا انشاهلل ماش با رو امشب يه بیا عزيزم اه:  پسره

 ـــــــــــــــــــــــــ بلـــــــــــــــــــــــ:  گفتم تعجب توام با

 ــــــــــه؟؟

...  هنمیش حالیت ما زبون که هستي ها رفته فرنگ اون از نکنه دوما...  هستم مهرداد که اوال:  پسره

 ولپ میدم قول منم بده ما به حالي يه رو امشب يه بکن ما حق در لطفي يه و بیا نشو لوس خوب

  بدم بابتش خوبي

  نمیشم منظورتون متوجه اصال من مهرداد اقا ببخشید -

 ؟ اومده پیش مشکلي:  ماهان
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 بفرما خانوادگیه اقا نه:  مهرداد

 خانومم اين برادر من باشه چي هر بدونم منم بهتره پس خوب:  ماهان

 مي داشتم ؟ چیه مشکل بابا نه:  گفت و زد و بود تر سنگین نمیزد که لبخند يه شنید اينو که پسره

  باي فعال شدم خوشحال خیلي ابجي خب...  دونست بايد رو شما مثل برادري قدر گفتم

  رفت و گرفت گازو و

 ؟ شدي پیاده ماشین از چرا ؟ کني مي کار چي اينجا شما:  گفت و داد تکون سري ماهان

  بگردم ها شما دنبال که بیرون اومدم و ترسیدم منم و انداختن ترقه میدونید -

 سمت بريم هم بعد و بخوريم رو شام که چالوس اومديم بوديم پارک توي رستوران تو ما:  ماهان

  رامسر

  کردم رفتن راه به شروع کنارش در فاصله با و کردم اکتفا لبخند نیمچه يه زدن به تنها

 حس هي ماهان به نسبت حسم دارم بهزاد حتي مردا بقیه به نسبت که حسي برخالف چرا نمیدونم

  خوبه

  کنم اعنماد بهش تونم مي که کنم مي حس جورايي يه و میشناسمش که ساله چندين انگار

 ... ترالن:  گفت ماهان يکدفعه که داد مي ازارم خیلي بود بینمون که سکوتي

 ؟ کنم صدات ترالن تونم مي:  داد ادامه و کرد مکثي

  باش راحت البته -

  بزنم حرف باهات چیزي يه مورد در خواستم مي...  کن صدام ماهان هم تو پس:  ماهان

 ... ديدن با که بده ادامه خواست

  شد ساکت بهزاد ديدن با که

 ؟ کنید مي چیکار اينجا شما:  گفت کرد مي نگاهمون مشکوک که حالي در بهزاد

  اومدم من که کجايیم ما نمیدونست شد بیدار ترقه صداي با ترالن اينکه مثل:  ماهان

  بخور چیزي يه برو بیا ترالن خوب...  اهان:  گفت و داد باال ابرويي يه بهزاد
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 و مداد تکون براشون دستي يه اينا جون مريم باديدن رفتم رستوران سمت به حرفي هیچ بدون

  دادن سفارش پیتزا برام اوناهم نشستم میز سر رفتم

  نکردين بیدار منو چرا:  گفتم شیدا گوش زير

  نذاشتن ماهان و بهزاد ولي کنم بیدارت خواستم مي که من:  شیدا

 ... اينطور که -

  مگه شد چي حاال:  شیدا

 راستش بگه چیزي يه بهم خواست مي ماهان که اين جز کردم تعريف براش رو قضايا ي همه

  نمک صبر رامسر تا بايد که افسوس ولي بگه بهم خواد مي چي ببینم که بودم کنجکاو خیلي

  کرديم حرکت رامسر سمت به و بوديم ماشین سوار دوباره پیتزا خوردن از بعد

 اهنگ.. . شد مي شنیده که بود اهنگ صداي فقط و بود رفته فرو عمیقي سکوت توي ماشین فضاي

  بود هم قشنگي

  يغما به من از بردي دل...  يغما به من از بردي دل

  من گر غارت ترک اي...  من گر غارت ترک اي

 دوست اي اوردي چه ديدي...  دوست اي اوردي چه ديدي

  من سد بر دل دست از...  من سد بر دل دست از

  شد توان نا تن و زار دل...  شد نهان دل در تو عشق

  شد توان نا تن و زار دل... شد ناتوان دل در تو عشق

  من پیکر غم بار از...  من پیکر غم بار از...  شد کمان و تیر چو رفتي

  تحمل يارد دون گر را او عشق غم بار...  تحمل نیارد دون گر را او عشق غم بار

  من الغر پیکر اين کشیدن تواند مي چون

 ... فراقت از اتشم در...  اشتیاقت از سوزم مي

  من ازر من سوداي...  من ي سینه من کانون
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  داد جال را ام ايینه...  داد صفا را دلم اول

  داد جال را ام ايینه...  داد صفا را دلم اول

  داد فنا باد به اخر...  داد فنا باد به اخر

  من خاکستر تو عشق...  من خاکستر تو عشق

  يار.  جانم واخ.  جانم اخ...  شده خجل چمن به سر...  فتد تو پیش به که اي

  يار.  جانم واخ.  جانم اخ...  شده منفعل ي بنده...  تو پیش به گل و سوسن

 بساز سوزونو صنم اي...  بسازم و سوزم هجرت در...  گدازم غمت از کي به تا

 را جفا.  کن کم تو.  را خدا...  نگارا.  اي سوزم.  عشقت در

  اومدم خودم به چشمام جلوي چیزي خوردن تکون با

  ؟ کجايي...  الــــــــــــــــو...  ـو الـــــــــــــــــــــــ:  شیدا

 ؟ شده چیزي..  ترسیدم...  هیچي...  هي -

 اهنگ بر تو رفتي...  عاشقیا:  شیدا

 ؟ بوده کي ش خواننده...  بود قشنگ خیلي اره واي -

  بهزاد اقا ي عالقه مورد خواننده...  شجريان رضا محمد استاد کنم مي معرفي...  بله:  شیدا

 واهلل نشنیده چیزاي حق...  بده گوش اهنگا اين از خورد نمي بهزاد به اصال

  بخوابیم رفتیم همه وسايل کردن جا به جا از بعد رسیديم وقتي

 مه اينا خانم بهار و اينا خانم مريم...  ديگه اتاق يه توي ماهان و بهزاد...  اتاق يه توي شیدا و من

  بودن اتاق يه تو کدوم هر

 بهار و اينا جون مريم مال طور همین و داشت راه بهم تراس از و بود سمت يه تو پسرا و ما اتاق

  اينا جون

  شدم دچارش من که زيبايیه عمل خوابي بي حاضر حال در
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  ترسناک و تاريک چون رم نمي که هم پايین...  شدم مي کالفه داشتم ديگه

 ؟ بود قحط جا مگه اصال اه...  کوه ي قله رو کجا اونم ساختن جنگل بر تو رو ويالشون که هم اينا

  واهلل

 هي که ديگه بهاريم نزديک مثال تو بیاد بهاري هواي ذره يه سرم خیر که کردم باز رو تراس درب

  شنیدم صداهايي

 ... ماهانه و بهزاد گوي گفتو صداي ديدم که کردم دقت

  کني مي روي زياده داري ديگه تو بهزاد:  ماهان

  کنم کار چي گي مي:  بهزاد

  بگذره خوش بهش تعطیالت بذار حداقل...  رو بیچاره اين کن ول:  ماهان

 ؟ کنم مي فکر چي به میدوني:  بهزاد

 ؟ چي به:  ماهان

  شم مطمئن بايد من کن ولش اصال...  به...  به:  بهزاد

 ؟ نه يا گي مي بهزاد واي:  ماهان

 کار چي رو يکي اين...  کن ول اين اصال...  موقعش به ولي باش مطمئن گم مي گم مي:  بهزاد

  کنیم

 ؟ شیم جیم جوري جي موندم خودمم:  ماهان

  شم مي ديوونه دارم که کنم مي حس دارم میدوني:  بهزاد

  هست منم خواهر اون بهزاد...  کني مي وارد فشار خودت به زيادي داري:  ماهان

  داشتم دوستش قدر چه من میدوني که تو:  بهزاد

  خوردي نمي جم کنارش از وقت هیچ که بودي کسي تنها تو دونم مي:  ماهان

 ... االن ولي:  بهزاد

  بخوابیم بريم بهتره میاري فشار خودت به خیلي داري...  بهزاد ديگه کافیه:  ماهان
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 ...  اما:  بهزاد

  ــــــــــزاد بهـــــــــــــــــــــــ:  ماهان

  بخوابیم بريم میزني چرا بابا باشه:  بهزاد

  اتاقشون چراغ شدن خاموش با شد مصادف بهزاد حرف اين

 يعني هست اونم خواهر اون گفت ماهان...  ؟ زدند مي حرف چي مورد در داشتند يعني من خداي

  بینمش نمي چرا من کوش پس داره خواهر يه اون

  شن جیم خوان مي چي واسه اينا اصال

  نگفت که بگه خواست مي چي بهزاد

  شم مي ديوونه دارم منم کنم فکر خدايا واي

 هي گرفتم تصمیم...  شدم بیدار زود هم صبح امروز برد خوايم دير بودم کرده فکر بس از ديشب

  میزنن مشکوک خیلي ماهان و بهزاد...  کنم عمل تر محتاط و تر دقت با ذره

 که پايین رفتم و شدم بلند صدا و سر بي و اروم...  خوابیده شیدا ديدم شدم بیدار خواب از وقتي

 که اينه خاطر به کنم فکر...  خوابیدم دير ديشب که کرده رحم خدا...  صبحه 7 تازه ساعت ديدم

  بودم خواب چالوس تا تهران از

 با تا اشهب گذاشتم ولي ببینم بود ها نزديکي اون که رو جنگلي زودتر برم که خواست مي دلم خیلي

 شم مي گم وقع يه نیستم بلد که من اخه برم شیدا

 بشه يسر اون مثل اگه...  نه يا کنم درست صبحونه که بودم مونده...  اشپزخونه رفتم و شدم بلند

 ؟ چي

 ؟؟؟... کنم کار چي يعني واي

  کنم مي اماده رو صبحانه من امروز کنم کم هم رو بهزاد روي که اين واسه فقط اصال

 اين از هم با که بود حسن مش زن خانم گلنار...  بود نیومده هم سرايدارشون خانم که اين مثل

  داشت عهده به رو اشپزي کاراي هم خانم گلنار...  کردن مي مراقبت خونه

  شدم کار به دست پس بهزاد روي کردن کم واسه مناسبیه زمان خیلي ديدم
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 رب از رو کاراش ديگه بودم ديده جونو مريم دست کردن درست صبحانه موقع روز چند اين بس از

  بودم شده

  کردم داغ توستر توي رو نونا و و دادم دم رو چايي

 نیرپ هم دستي پیش دوتا...  کردم باز هم کره تا دو...  خامه کاسه تا سه و ريختم عسل کاسه تا 3

  کنم درست نیمرو بازم که گرفتم تصمیم بعد و گذاشتم

 رو همه و زدم مرغ تخم هم تا 6...  ريخت خیلي نبايد نمک که فهمیدم سري اين شکر رو خدا

  چیدم میز روي

 ... بخورن صبحانشون همراه انگشتاشونو بايد چیدم هم اي سفره عجب به به

  بشم خوشحال من شه ضايه بهزاد اين يعني خدايا

 هک هم بعد کردن تعريف من از کلي که بودن جون بهار و جون مريم شدن بیدار که نفرايي اولین

 کردند تعريف صبحانم از بازم که بودند جون بهار شوهر همون يا اقا علي و خان فرهاد

  میز سر اومدن بهزاد و ماهان و شیدا اخر در

  بوديم خوردن صبحونه مشغول و بوديم نشسته همه

  باشم داشته نظر زير رو بهزاد رفتار که بود اين بکنم تونستم مي که کاري تنها

  بوده هم گرسنش جقدر بیچاره اخي

 ينا کرده چه به به:  گفت دهنش سمت برد رو چايي که همزمان بودم نشسته روش روبه دقیقا من

  خانم گلنار

  کشیده رو زحمتش جان ترالن که نکرده درست گلنار مادر وا:  جون مريم

  بیرون کرد پرت رو چايي من اسم شنیدن با

 ؟ ترالن ؟ چي:  بهزاد

 هان؟ ريختي سم توش نکنه:  گفت و باال داد رو ابروش يه و کرد نگاه منو بعد و

  حرفیه چه اين مادر وا:  جون مريم
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  بینیا مي جنايي فیلم زيادي جان بهزاد:  ماهان

 ترالن جز غذا تو بريزه سم خوره مي کي هر قیافه به:  داد ادامه دوباره و زد بهش چشمکي يه بعد

 نکن قبول داد تو به هم خورده خودش که ابي از اگه حتي...  خودمون شیداي همین مثال

  نکنا وا منو دهن ماهان وااااااااا:  شیدا

 جیغ اين صداي داري مرض تو ماهان...  خوام مي معذرت من اقا...  کردما غلطي عجي:  بهزاد

 میاري در رو جیغو

  کردمن خالیش سرت رو تا بگیر پس رو حرفت:  گفت و باال برد رو بود دستش که چايي لیوان شیدا

  خوشه دلت بابا برو:  بهزاد

  ريزما مي بهزاد:  شیدا

  توني مي ببینم بريز:  بهزاد

 ... ولي بخورم خوام مي که رو خودم چايي:  گفت و کرد چايیش به نگاه يه شیدا

  کرد خالي سرش رو و برداشت رو بور بهزاد جلوي که پرتغالي اب

 اااااااااااااا شیداااااااااااااااااااااا:  بهزاد

  گفتي خودت چه من به:  شیدا

  دم مي نشونت:  بهزاد

  دويیدن میز دور هم دنبال به کردن شروع

 بريزي چايي يه من براي میشه دستت قربون چان ترالن:  فرهاد

 شتپ اومد شیدا که برگشتم و ريختم رو چايي...  بیارم چايي خان فرهاد واسه تا رفتم شدم بلند

 هول از میدادکه هول سمتش رو من اون ولي بزندش خواست مي بهزاد هي...  گرفت گارد من

 کهت و اشپزخونه تو رفت در شیدا زمان هم و شکست لیوان افتادو دستم از چايي زيادشون دادناي

 ... کرد ايجاد بريدگي که شد پام وارد لیوان از اي

 اخ -
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 ؟ شد چي مادر واي:  جون بهار

 ... بهــــــــــــــــــــــــــزاد:  گفت عصبانیت با فرهادخان

  نیايد جلو:  گفت بلند بهزاد که من سمت بیاد خواست بعد

  بیاي راه توني مي:  گفت و من سمت کرد رو روش و

  ؟ کنید مي فکر چي خودتون:  گفتم و کردم نگاش حرص با

 بیار ماشین از منو وسايل ماهان...  اينور بیارمت تا من بده رو دستت خوب خیله:  بهزاد

  کرد پانسمان رو پام و بردتم اتاق به بدبختي هزار با

 ! کم يه بگیرم جون مثال و بخورم که اورد پرتغال اب واسم جون بهار هم بعدش

  داد مي فحش بهزاد خودشو به مدام و چرخید مي دورم پروانه مثل که هم شیدا

 بهش خنديدن بود شده منم کار

 ؟ نمیاين شما دريا لب رم مي دارم من پیر دوستان:  گفت خان فرهاد شد که غروب

 راپی شما از بود جوونا به بیشتر منطورم البته:  گفت خان فرهاد دوباره بزنه حرف اومد تا ماهان

  داشت نمیشه توقعي هیچي

  جون مريم بعد و جون بهار هم سرش پشت شد بلند اقا علي اول هم بعد

  هبمون تنها که نمیشه مونم مي ترالن پیش منم پس:  گفت شیدا که بره شد بلند هم ماهان

  کنم تکمیل بايد که دارم پرونده سري يه خودم اخه میمونم من خواد نمي:  بهزاد

 ؟ پرونده:  شیدا

  پزشکیه هاي پرونده اره...  اها اها...  ؟ ها:  بهزاد

  ديد زدنش حرف طرز و لجن و چشماش تو میشد راحت خیلي رو دستپاچگي

  شد ماهان همراه بعد و فعال پس گفت و انداخت باال اي شونه شیدا
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 کردم روشن رو تلويزيون حضورش به توجه بي منم اتاقش تو رفت شد بلند بهزاد اونا رفتن از بعد

  شدم مشغول ديدن فیلم به و

  یهچ ببینم که بودم کنجکاو خیلي راستش برگشت پوشه تا چند با بهزاد که نشد دقیقه 5

  جلو برم که نمیداد اجازه غرورم که کنم چیکار ولي

  کشید دراز مبل روي و کرد جمع رو پوشش بهزاد که گذشت منوال همین به يکساعتي يه

  واهلل ملت دارن رويي عجب

  رفت سر حوصلم من:  گفتم و کردم بهزاد طرف رو روم

  سالمتي:  بهزاد

  نره سر حوصلم من که خونه موندي مثال ؟ چه يعني اااا -

  کنم چیکار بنده بفرمايید خوب...  کرديما گیري عجب بابا اي:  بهزاد

 مملکتي اين پزشک مثال تو نمیدونم -

  کنه جور سرگرمي میدتونه پزشکه کي هر يعني:  بهزاد

 هاش مايه تو...  هــــــــــــــــــــــي -

  واهلل نوبري:  بهزاد

  میدونم -

  گذاشته تاثیر روت خوب شیدا که بینم مي:  بهزاد

 بريم هم اب که برگشتیم ماهان منو سالم راستي...  نکن غیبت پشتم نیستم من بهزاد هوي:  شیدا

  بیرون

  فرستادي رو نجاتم فرشته خدايا اوف -

  نشست کناريم مبل رو اومد و زد بهم لبخندي شیدا

 !!!! مرشدا بچه شین حاضر برين زود پاشین پاشین:  شیدا
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 اگه چون باشین زود و بدين گوش رو استادتون حرف ها بچه:  گفت خنديد مي که حالي در ماهان

  میشم کچل من منتها رسه نمي شما به ضررش کنید دير

  نداشتم توقع تو از ماهان وا:  شیدا

  داداش قدش بزن:  گفت ماهان به رو و خنديد همزمان بهزاد

 شم حاضر تا باال رفتم لنگان لنگان منم شه حاضر رفت که هم بعد زدند بهم رو دستاشون و

  رفت گیج سرم گذاشتم پله باالي که رو پام

 ؟ ترالن شد چي:  گفت ماهان که ايستادم ذره يه

  میره گیج مقدار يه سرم فقط نیست چیزي

 نمم رفت تو پاي از که خوني مقدار اون با و شد ايجاد تو پاي توي که برديگي اون تو واهلل:  شیدا

 رفت مي گیج سرم بودم

  ماهانه و بهزاد با حق کنم مي فکر اوقات گاهي شیدا ولي...  حاال خوب -

  نکردم دچار بال اون به هم رو پات يکي اون تا برو ترالن:  شیدا

  بچه زني مي چرا حاال خوب -

  کنم کنرل رو خودم کردم سعي البته...  گرفت خندم منم اورد در شکلکي واسم شیدا

 رو سفیدم کیف و شال و پوشیدم ابي لي شلوار يه و ابي ي مانتو يه و شیدا با مشترکم اتاق تو رفتم

  هم

  رفتم پايین سمت به و برداشتم

  خوشگله ترالن اين کرده چه به:  شیدا

  کرد اشاره بهزاد به و زد بهم چشمکي بعد و

  سیاه روت گه مي ديگ به ديگ:  گفتم بهش و قراره چه از قضیه نفهمیدم که من

  شده مد ديگ ته االن شده قديمي ديگه اين جان ترالن نه:  ماهان

  بريم بیابن و بديد رو بله میشه:  بهزاد
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  نک راحت رو ما خیال بگو رو بله تو کم مي ترالن...  دارم تحصیل ادامه قصد فعال من نچ:  شیدا

  باقیه شکرش جاي نشدم ديوونه:  گفتم و دادم تکون واسشون تاسف روي از سري

 شد سست بدنم و رفت گیج سرم باز يهو که شم خارج ورودي در از که اومدم بعد و

 گرفت منو طرف دو بهزاد و زد جیغ يه شیدا که افتادم مي داشتم

 ؟ ترالن شد چي:  بهزاد

  رفت گیج سرم کنم فکر نمیدونم " گفتم میدادم فشار رو هام شقیقه که همونطور

 ؟ کنیم چیکار حاال:  ماهان

 کنم استراحت میرم منم بريد ها شما -

  نمیشه که اينطوري:  شیدا

 ربیدا شب نصف تا بايد که هم رو امشب بخوابم ذره يه رم مي منم بريد ها شما خوب...  اخه چرا -

 تحوبلي سال واسه باشیم

 ...  ولي:  شیدا

  بريم بیا هم حاال...  ديگه خواد نمي خودش میزني حرف چقدر شیدا:  بهزاد

  گرفتي جدي چرا تو گفتم چي يه من حاال....  ايکبیري بیشعور مسخره

  داشته کار سر سگا با اين باز وا:  شیدا

 ؟ شیدا -

 ؟ هوم:  شیدا

 ؟ برين خواي مي کجا حاال میام منم شده اينم گرفتن حال واسه اصال -

 ؟ سینما بريم که من نظر به دونم نمي:  شیدا

 ؟ سینما -

  شیدا ديگه بیا د:  ماهان
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 فیلم خوب...  نداري اشنايي چیزا سري يه با هنوز جان ترالن ببخشید...  اه ديگه اومدم:  شیدا

  کنن مي اکران سینما يه تو اول رو سازن مي جديد که رو هايي

 فهمیدي؟...  کلوپ میارن کردن رو فروششون که بعد و

  هست االن فیلمي چه حاال...  حدي يه تا:  گفتم و خواروندم رو سرم

 : ... گفت توام خوشحالي با شیدا

 ... سینما برد رو ما و کرد قبول رو شیدا حرف زور به بهزاد

  میاد اشک داره چشمم جاي 6 از دبدم که بود فیلم هاي وسط

  کرد مي اذيتم و چشمم به خورد مي مستقیم نور و بود تاريک فضا المصب

 ؟ کني مي گريه چرا ترالن شده چي:  بهزاد

  بود عجیب واسم واقعا اين و میديدم نگران رو بهزاد عمرم در که باربود اولین

  کنه مي اذيت رو چشمام تاريکي نیست چیزي -

  بیرون بريم خواي مي:  گفت و کرد نزديک من به بیشتر رو سرش:  بهزاد

  شده مهربون اينقدر چرا اين بگیره منو يکي من خداي واي

 ببینم تهش تا رو قیم دارم دوست خواد نمي نه -

 ... ولي:  بهزاد

  شما کنین مي بچ بچ جقدر ا:  ماهان

  شد خیره پرده به و نگفت چیزي بهزاد

  چسبید مي هم حسابي شام يه فیلم ديدن از بعد

  خونه رفتیم و خورديم پیتزا رو شام

 بودم هلحظ اين منتظر صبرانه بي من ولي شن بلند تخويل سال واسه نداشتن قصد اينکه مثل

 میبردم سر به ارامش در که بود باري اولین چون
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 خوابیدم و گذاشتم زنگ رو موبايل همین واسه

 ... شدم بیدار خواب از زنگ باصداي

  شستم رو صورتم و دست دستشويي رفتم اول و شدم بلند جام از اروم خیلي

 ينا حداقل بگیرم وضو برم گفتم...  پايین رفتم ها پله از اومدم بیرون و کردم باز رو اتاق در بعد

 تحويله سال که سحر

  بودم گرفته ياد جون مريم از رو گرفتن وضو و خوندن نماز...  بخونم رو نمازم

  پنجره از ديدم رو چیزي سايه يکدفعه که رفتم اشپزخونه سمت به اروم خیلي

 اي سري هر چرا نمیدونم من...  نمیاد اينجا باشه کي هر بیخیال...  باشه دزد نکنه زمان امام يا

 ! خورن مي منم پست به دزدا

 باشه تهنداش ربطي من به شايد...  ؟ چه تو به خوب...  برسونه اسیبي اينا خانم گلنار به بخواد نکنه

  گیرم مي وجدان عذاب بیفته اتفاقي اگه ولي

  لطفا خفه. .. ترل ولي...  چیه قضیه که ببینم بايد ن...  کرد گل بیدار دوستیت انسان حس باز ترالن

  برم حیاط به و بذارم کنار رو ترسم حس کردم سعي

 يه ديدم که بودم پشتي حیاط نزديکاي...  گرفتم پیش در رو خونه پشت راه و شدم خارج خونه از

 ...  روشنه اتیش جا

  زدم رو سکته رسما ديگه

 ؟ چي بیاره سرشون اتفاقي اگه نه نه...  برداشتم عقب به قدم يه

  بیاره بال منم سر داره امکان ولي...  گذاشتم جلو به قدم يه دوباره

  بکنم براشون کاري بتونم من شايد ولي...  گذاشتم عقب به قدم يه باز

 متوتصمی باالخره:  گفت گوشم پشت از صدايي يه حین همین...  برداشتم جلو به قدم يه دوباره

 ؟ گرفتي
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 دستشو اونم و هم سر پشت زدن جیغ به کردم شروع بودم شده ترک زهره ترس از که من

  و دهنم جلوي گذاشت

 ليو بزنم جیغ که کردم مي تقال و بودم بسته رو چشمام ترس از...  خونه ديوار به چسبوند منو

  میشد صدام شدن بلند از مانع دستاش

  چشمامه جلوي درست يکي ي چونه ديدم که کردم باز رو چشمام داد مي منو که هايي تکون با

 يارو اين ي چهره حداقل اوردم باال رو سرم کردم مي گريه و يزنم جیغ خواستم مي که همینطور

  اشناست خیلي طرف قیافه ديدم که باشه يادم

  منم بگم بار چند همش میزني جیغ چرا ترالن:  بهزاد

 از تربیش اشکام ديدنش از و کردم نگاه بود وايستاده جلوم که شخصي به و شدم ساکت يکدفعه

  شد جاري قبل

 من...  نشده چیزي باش اروم عزيزم هیش:  گفت و کردم بغل منو ديد رو حالتم اين تا بهزاد

  که نداره ترس...  کنارتم

 کجا زا ويري و هیر اون تو نمیدونم که خجالتي با قضیه کردن درک و کردن گريه دقیقه چند از بعد

  اومدم بیرون بغلش از بودم اورده

 ؟ کني مي چیکار بیرون تو:  پرسیدم ازش اروم خیلي بعد و

 مي چیکار بیرون شب موقع اين تو بپرسم تو از خوام مي من رو سوال همین دقیقا االن:  بهزاد

 کني؟

  کیه ببینم که اومدم پنجره پشت اي سايه يه ديدم که اشپزخونه رفتم من...  خوب...  خوب -

 مي چیکار تو بود دزد که گیريم اصال دوما...  بیارم هیزم بودم رفته بودم من اون که اوال:  بهزاد

  بزنه صدمه بهت تونسته مي گي نمي...  بکني تونستي

 موقع اين چرا اصال ؟ اينجايي چرا نگفتي تو...  کنم چیکار بايد دونستم نمي لحظه اون من خوب -

  بیداري شب
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 بیدار چرا نگفتي تو ولي دريا لب برم خواستم مي...  شدم بیدار تحويل سال براي من:  بهزاد

 شدي؟

  شدم بیدار تحويل سال براي منم خوب -

  دريا لب میرم منم برس تحويلت سال به برو تو پس باشه:  بهزاد

  کنه قبول خواست مي کي حاال کنه تعارف يه کنه نمي ايه مسخره ادم عجب

  فعال پس باشه:  گفتم اي گرفته ي قیافه با

  ودمخ با ببرمت بیا داري دوست خوب حاال کني مي قهر چرا کوچولو واي:  بخنده بلند شد باعث که

  ندارم دوست اصل نخیرم -

  دانند خسروان خويش مملکت صالح:  گقت و انداخت باال اي شونه بهزاد

  میام باشه خب...  خب:  ترالن

 منم...  ورودي در سمت به رفت میزد لبخند که حالي در و کرد نگام و داد باال ابروش يه بهزاد

 مواس خیلي و ديدم مي رو دريا بود بار اولین راستش...  دريا لب رفتیم بهزاد با ، رفتم دنبالش

 ويت که پايان بي ابي اين و وبهزاد بودم من فقط... نمیزد پر هم پشه اونجا...  بود انگیز هیجان

 بود شده گم شب امواج

  بزرگ چقدر من خداي اي واااااااااااااااااااااااا:  گفتم و شد باز دهنم ناخوداگاه دريا ديدن با

  بچه سرمانخوري بپا:  گفت بود صداش تو اي خنده ته که همونطور بهزاد

  میشه ختم طرف کدوم به دريا اونور:  گفتم حرفش به توجه بدون

 ما یمنمون جا تحويل سال از اقل ال بشین اينجا بیا هم حاال....  روسیه احتماال:  گفت و زد لبخندي

 شديم رو بیداره که

  نشستم ازش فاصله با بود نشسته روش بهزاد که سنگي روي رفتم و زدم لبخندي

  راديو روي برد و کرد روشن رو موبايلش اونم

  گرفت منو دست بهزاد که معکوس شمارش به کرد شروع راديو همزمان
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 رالنت:  گفت و گرفت رو دستم محکم خیلي اون ولي بیارم بیرون ازدستش رو دستم خواستم مي

 ييک کنم حس امسال اقل ال بذار کنم مي تحويل رو سال تنهايي دارم که ساله چندين االن من

  است کنارم

 کنه ينم باورم مسلما...  گذروندم تنهايي رو عمرم تمام من بگم بهش بگم چي بايد دونستم نمي

 .... کنه باورم نخواست هم اول از اون... 

  دادم گوش راديو به نگفتم چیزي

  نو سال اغاز...  9...  0...  3...  4...  5...  6...  7...  2...  1...  92

  مبارک نو سال:  گفتم بهزاد به رو و زدم لبخندي بود شده جمع چشمم تو اشک زياد خوشحالي ار

 ؟ کنند مي چیکار تحويل سال بعد معموال:  گفت و زد لبخندي اونم

  گن مي تبريک رو نو سال -

 ؟ ديگه يکي نه:  بهزاد

 ؟ گیرن مي عیدي -

 ؟ ديگه يکي جداست بحث يه که اون:  بهزاد

  بگو خودت دونم نمي خوب...  اوممممممممممممممممم -

  کنن مي بوسي رو و کنن مي بغل رو همديگه:  بهزاد

 يه خاطر به بايد چرا...  بود شده مشکوک جديدا بهزاد رفتار...  خوردم جا واقعا بود زده که حرفي از

 کنه تعقیر درجه 922 مسافرت

  ؟ کني مي شوخي:  گفتم تعجب با

 ؟ بچه دارم شوخي باهات من مگه:  بهزاد

 ...  اما -

 هیس:  گفت و گرفت بینیش جلوي رو دستش بهزاد

  کرد پاک رو بود صورتم رو که اشکي قطره تا سه دو اون و اورد جلو و انگشتش بعد و
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 کوچولو خانم ترالن مبارک نو سال:  گفت و بوسید رو پیشونیم اروم خیلي و

 ؟ چرا پرسید مي بود شیدا ديدم بیداري از بعد که رو کسي اولین

 یدارب تر دير دقیقه يک اگه من و بود وايستاده سرم باال اب پارچ يه با معلق اجل مثل خانوم چون

  کردم مي جانانه حموم يه بودم شده

....  بهزاد....  بهزاد و ماهان اخر در و اقا علي و خان فرهاد بعدش و جون بهار و جون مريم بعدش

  بهزاد گفتم

 ولت 002 برق انگار پیشونیم بوسیدن از بعد ديشب....  کرد رفتار سردتر باهام هم اولش روز از

  کردن وصل بهمون

 .... اون و بود مونده وا متر 6 دهنم که من....  اون هم و من هم

  ويال سمت رفت و کشید موهاش الي دستي ولي بود کرده کالفش چیزي چه نمیدونم

  ودب روشن اتیش باز خوبه رفت و گذاشت تنها تاريکي توي منو...  کنه فکر من به اينکه بدون

 فکر....  رسوندم خونه رو خودم جوري چه ديشب بدونین اگه بمونه خودمون بین گم مي چیز يه

 بودم ترسیده انقدر دويیدم مي ساعت در کیلومتر 902 سرعت با کنم

 بگذرررررررررررررررررررررررررررريم

 و شام رو همه باخت کي هر شد قرار....  شد)!( گذار بر شطرنج بازي خان فرهاد و اقا علي بین

  گردش ببره و کنه مهمون نهار

 :  گفت بهزاد که گردش ببره رو همه خان فرهاد شد قرار و اقا علي ديگه معلومه ؟ برد کي میدونین

  باشم خونه خوام مي من

  بريم شما نمیام منم...  بیخیال بابا اره:  شیدا

  میمونم منم اينطوريه که حاال خو:  ماهان

 ينا از تر رو پر من و نمیام بگم منم که بودن منتظر حتما....  کردن نگاه من به جفتشون بعد و

 حرفام
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  بخورم من بدين رو اينا سهم خان فرهاد پس....  خوب چه اااا -

 خورهب زياد ترالن ترسم مي اخه بیام منم بهتره که بینم مي کنم مي فکر دارم که حاال نه:  شیدا

  نبردتش کسي دستتمون رو بمونه شه چاق

  خنده از هوا رو رفت خونه کل شیدا حرف اين با

 ونهخ رو عید اول روز ادم مگه اصال رفته سر حوصلم که بینم مي کنم مي فکر دارن که منم:  ماهان

  نیاي بیني مي ضررر...  بهزاد بیا هم تو میگم....  میمونه

 اختیار....  شماها دست از:  گفت و شد بلند يکدفعه ک بودن دوخته بهزاد به چشم منتظر همه

 شم حاضر که میرم...  نداين هم رو شکمتون

 کرديم شروع رو خانواده گرم کانون در مفید نوروزي گردش يه ما که شد ايطوري و

 خیلي مه واقعا...  بود شنیده خیلي رو تعريفش ماهان اينکه مثل سنتي رستوران يه رفتیم رو ناهار

 بود خوشمزه

  رامسر تلکابین بريم شد قرار که هم بعدش

 وارس به بخوام اينکه تا هست چي نمیدونستم بودم نديده رو تلکابین که لحظه اون تا راستش

  کنم فکر شدنش

  تلکابین جون اخ:  شیدا

  کنه مي دوق ها بچه مثل کن نگاه خدا رو تو...  نچ نچ نچ:  بهزاد

 بابابزرگ ذوقي بي تو چه من به:  شیدا

  بگیريد ياد ترالن از ذره يه بابا...  نکنین شروع خدا رو تو واااااي:  ماهان

 نکن نگاش اينطوري!!!  ديگه ترلــــــــــــــان بلــــــــــــــــــــه؟:  شیدا

 موزماريه يـــَــــک

  خوره نمي قیافش به اصال...  بابا نه...  ااااااااااااااه:  ماهان

 دارد تو به سر که بترس ان از...  دارد هوي و هاي که نترس ان از:  بهزاد
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  ؟ داشت منظوري چه االن اين بدونم خوام مي دقیقا من نه ؟ چي يعني االن اين

  کن ول رو بدبخت ترالن اين خدا رضاي محض...  بهزاد اووووف:  شیدا

  کرد ور اون رو روش و انداخت باال اي شون بهزاد

 کردم قبول کنم کم رو بهزاد روي اينکه براي فقط و ماهان اصرار و شیدا جیغاي جیغ با خالصه

 شم سوارش

 دباي البته داد حال خیلي کل در ولي اوردم در بازي کولي بهزاد قول به و زدم جیغ کلي که بماند

  بگیريم فاکتور رو بهزاد هاي متلک

  شد دور ازمون خورد زنگ بهزاد موبايل گوشي شديم پیاده تلکابین از که همین

  ترکم مي دارم ترالن:  شیدا

...  کني مي باد ما دست رو میشي چاق...  نخور اينقدر بابا...  خوري مي بس از...  چه من به -

 بردت نمي نمیاد هیچکي

  کنه نمي ل قبو ولي درازي زبون هم تو گم مي ماهان به من:  شیدا

  حاال خوب -

 دابلیو بريم بیا بگم خواستم...  بگم خوام مي چي میره يادم که میزني حرف اينقدر بابا اي:  شیدا

 ! دستشويیه منظورم ساري اوه...  سي

  فقط زودتر:  گفتم و کردم هدايت بیرون به محکم رو نفسم و انداختم بهش نگاه يه

  موندم منتظر بیرون منم دستشويي رفت شیدا خالصه

  رسید گوشم به کسي زمزمه صداي که پرندوم مي مگس داشتم

  میزنه حرف موبايل با داره اقايون دستشويي ور اون بهزاد ديدم چرخوندم که رو سرم

 هزادب و ماهان بین شب اون که اي مکالمه با ولي نمیاد خوشم ايستادن فالگوش از اصال راستش

 بودم شده مشکوک بهشون واقعا شنیدم

  بشنوم بهتر رو صدا تا شدم قايم بود نزديکي همون که درختي پشت رفتم همین واسه
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  اوردين کم وقت...  چي:  بهزاد

- ... 

 ؟ بدوش گین مي شما نره گم مي هي من بابا اي:  بهزاد

- ... 

 ... اخه:  بهزاد

- ... 

  بگم چي بهشون برم االن من:  بهزاد

- ... 

  تره ارزش با چیز همه از ماهرخ...  میدونم میدونم:  بهزاد

-  ... 

  فیله حضرت با کارش ماهان کردن راضي اصال...  بگم چي رو خانواده جواب اخه ولي:  بهزاد

- ... 

  بله:  بهزاد

- ... 

 ...  اما:  بهزاد

- ... 

  علي يا فردا تا...  بینمتون مي عصر فردا من پس خوب بسیار:  بهزاد

  شد دور جا اون از و کرد قطع رو گوشیو بعد و

 به درک به هست کي هر اصال...  عاشقشه نکنه...  کیه ماهرخ اصال...  باشه تونست مي چي يعني

  چه من

  میترسونه منو داره...  میزنه مشکوک خیلي ولي
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 پـــــــــــــــــــــــــــــــــخ -

 ... صدا سمت برگشتم و زدم جیغي صدا اين شنیدن با

  ايستادم فالگوش که باشه فهمیده کسي ترسیدم مي...  بودم کرده کپ واقعا

 ... ديدم که برگردوندم رو روم صلوات و نذر تا هزار با

 ؟ اخه وجوده اعالم طرز چه اين رواني -

  ديننش من متوجه که بردين مي فیض ايستادن فالگوش از داشتید جنابعالي چه من به:  شیدا

 اين بابا نه....  کچل سر از دست نفهمه رو تهش تا حاال...  بذارم دلم کجاي رو اين من خداي واي

  داره نمي بر سرم از دست...  دارم سرم رو مو همه

  ايستادم فالگوش فهمیدي يعني:  گفتم و کردم نگاش مايوسانه

 شیدا ؟ چي پس:  گفت بود پیروزيش ي نشانه که لبخندي با و داد ن تکو اي کله مفتخرانه شیدا

 ؟؟ کرد مي صحبت کي با بهزاد اق اين بینیم کم تغريف حاال... ابجي گرفتي کم دست رو خانم

  بود بهزاد يارو که فهمیدي اينم ؟ هـــــــــــــــا -

 ؟؟؟ شده چي ببینم کن تعريف حاال...  کنم مي چیکار اينجا دارم ساعته پـ...  پـ نـ پـ:  شیدا

  کنم مي تعريف برات رفتیم خونه...  مفصله اش قضیه خیلي نه اينجا -

 جا همین خو میاري در ادم دماغ از يعني کني تعريف ادم برا رو چیزي يه بخواي تو نکنه خدا:  شیدا

  ديگه بگو

 ... راستي...  ديگه گم مي خونه گفتم نه -

 ...  نه يا بپرسم که بودم مردد

 ؟ هوم:  شیدا

  کن ولش هیچي -

  ديگه بگو د... ااااااه:  شیدا

  خونه همون واسه بذار -
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 ؟ نیاوردين همراتون اب ااااا:  گفت ماهان که بقیه پیش رسیديم همزمان

 اب؟:  گفتیم همزمان شیدا و من

  ديگه اره:  ماهان

  بیارم برات من نیستي که چالغ...  داري پا و دست خودت تازه...  بیاريم واست نگفتي:  شیدا

 به که هم اصال...  کاشتین اينجا رو ما...  موندين دستشويي ساعت 6رفتین...  که نشد د:  ماهان

 ريزينب هامون بوته زير که میاوردين اب نمه يه اقل ال...  ديگه شديم سبز خوب...  نیستین ما فکر

  بشورين ور دستشويي رفتین احیانا يا دستشويي رفتین واجب کار واسه شما ببینم بذار اصال... 

  نکنا وا منو دهن...  ماهــــــــــــــــان:  شیدا

  کردند شروع تا دو اين باز کن جمعش بیا جاال بابا اي

  رسید بهزاد همزمان

  بوديم شده خالص دستش از تازه...  کردي روشن رو اين موتور تو باز ماهان چیه:  بهزاد

  مشکوک تلفن اون...  افتادم کش مشکو حرفاي ياد دوباره بهزاد ديدن با

 خواد مي البود...  دخترشه دوست ماهرخ نکنه...  بیاره بهونه ما واسه بايد چرا...  کیه ماهرخ اصال

  نمیده کد مخم ديگه واي...  ؟ شکلیه چه يعني...  ماهرخ پیش بره که بپیچونه رو ما

 ... کردم نگاه ها بچه به و دادم تکون رو سرم دستي خوردن تکون با

 ؟ کجايي الو:  شیدا

 هــــآاااا؟ -

  خواب صحت:  گفت رفت مي ماشین سمت به که همینطور بهزاد

  ؟ انداختنش متلک ؟ کردنش مسخره ؟ محبتش::::  بذارم چي پاي رو اين االن من خوب

  کن راحت شرش از منو بکش رو بهزاد اين ولي دارم ارزو هنوز نه که منو خدا اي

 ... رفته هم رو بود اي خوشمزه غذاي خیلي... ...  خورديم اونجا رستوران توي هم رو شام

  خونه رسیديم که بود شب نیم و ده ساعت تقريبا
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  برد خودش با کشید و گرفت منو دست شیدا گذاشتم بیرون ماشین از رو پام که همین

 ؟؟ کني مي چیکار شیدا...  ااا -

 شیداااااااااااااا -

  دختر ديگه کن ولم د -

  ديگه نکن...  شیداااااايیي....  -

  بشیم ملق کله بود نزديک که هم جا يه نبود که نبود کار بده گوشش اون ولي

 خودش و نشوند تخت روي مکثي بدون رو منو و برد مشترکمون اتاق سمت دو با رو من خالصه

 صندلي پشت از رو پاش و نشست روش برعکس و و برداشت هم رو ارايش میز جلوي صندلي هم

  چسبوند هاش چونه به هم ور اون از و داد قرار صندلي گاه تکیه رو دستاش تا دو و بیرون داد

  منتظرم...  خوب:  گفت هیجان و شوق با شیدا

 ؟ هاااا:  گفتم تشويش با

  کني تعريف رو بهزاد قضیه که منتظرم:  شیدا

  نگم يا بگم که بودم دل دو

  گفتم مي بهش بايد چي که باالخره ولي

  کنه خارج ابهامات اين از رو من بتونه و بدونه چیزي اون شايد اصال

 هاي حرف و ماهان و بهزاد شب اون صحبت از اعم کردم تعريف براش برو قضايا ي همه

 و بپیچونه رو ها ما خواست مي اينکه و بهزاد تلفني هاي حرف تا ماهان خواهر مورد در عجیبشون

 ... ماهرخ اسم به دختري وجود هم اخر در

 اهرخم ؟ چـــــــــي:  گفت بلند و کرد نگام و کرد بلند بحت با رو سرش شیدا حرفام شنیدن با

 ؟؟

 ؟؟؟ کیه ماهرخ میدوني تو...  ؟ شده چیزي -

  گفت نمي چیزي و بود بهت تو هنوز
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 .. قراره چه از قضیه میدوني تو نکنه...  يهو تو شده چت شیدا -

  نزد حرفي هم باز

  بگو چیزي يه د...  لعنتي ديگه بزن حرف د:  گفتم و دادم تکونش محکم

  پريد جا از متر 5 دادم بهش من که تکوني با

  فکرشن هنوزم يعني...  عجیبه خیلي اين:  شیدا

  اينجا خبره چه بگو کني مي روانیم داري شیدا واي -

  دادن نمي بروز و بودن فکرش به مدت همه اين پس:  شیدا

  شد بلند جاش از يکدفعه که کردم مي نگاهش گیج همینطور

  بزنم حرف ماهان و بهزاد با بايد من:  شیدا

 يم چرا بازي دويونه شیدا:  گرفتم رو جلوش و ايستادم گاه در توي که بره بیرون اتاق از خواست

  ديگه بزن حرف ادم بچه يه مثل...  کني

  بزنم حرف ماهان و بهزاد با بايد اول نمیشه:  شیدا

  بري بذارم بوده چي قضیه بگي من به که اين از قبل محاله -

 ... بايد...  بايد...  نمیشه:  گفت و عقب داد هول من:  شیدا

  چي ولي میداد ازارش داشت چیزي يه هم شايد...  نداشت عادي حالت و بود شده جوري يه انگار

  کردم قفل رو اون هم پشتش و بستم رو در محکم که شه خارج اتاق از خواست باز

  کن باز کنم مي خواهش ترالن:  شیدا

  کنم نمي نگي تا نه -

 ؟ نه يا کنار میري: موند وا متر 6 دهنم تعجب از من که زد داد همچین بار اين

  بود بعید لحني همچین شیدا از

  اومد در کوبیدن صداي همزمان
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  کنین مي بیداد و داد چرا ؟ خوبین ها بچه:  جون بهار

  میاره در بازي مسخره داره شیدا جون بهار نیست چیزي:  گفتم سازي ظاهر براي

  نشوندمش تخت روي و بردمش و گرفتم رو شیدا دست بعد و

  چیه قضیه ببینم کن نعريف حاال خوب -

 ... خوب..  خوب..  خوب:  گفت و کرد دست دست کمي شیدا

  نه يا گي مي شیدا -

  پیش ساله 95 به گرده برمي قضايا اين راستش...  خوب:  شیدا

 چیزايي بذار حداقل کنم تعريف برات اول از رو چیز همه بذار:  داد ادامه بعد و کشید عمیقي نفس

  بگم بهت رو میدونم خودم که

  بودم زده زل چشماش به نستقیم منم کشید عیق نفس يه دوباره

 ادم ليخی میدونم من که طور اون...  پهلوي سلطنت ي رتبه عالي تیمسار صفوي مطیع ملک:  شیدا

 ... خورد نمي دست رو کس هیچ از و بود باهوشي

 که هم هنوز ما ي خانواده در که چند هر کرد ازدواج صفوي بانو ماه عموش دختر با سالگي 05 در

  رسمه خانوادگي ازدواج هنوز

 ؟؟؟؟ ـــي چــــــــــــــــــــــــ:  گفتم تعجب با

 و باشه داشته فرزند ها صفوي نسل از خارج که نداره اي عالقه ما ي خانواده...  نکن تعجب:  شیدا

 مامت االن تا البته...  بچرخه ها صفوي نسل از خارج کالنشون بي ثروت که ندارن دوست همینطور

  شد بانو ماه عاشق هم مطیع ملک حتما بوده عشق با ما فامیلي هاي ازدواج

 سيعرو بعد سال يک من مامان البته هستیم صفوي همه ما دارند فامیلي نسبت هم من پدر و مادر

 بودند خواهر هم با بانو ماه و بانو شهر مادرم يعني اومد دنیا بانو ماه

 ...  فرهود شد فرزندش اولین صاحب ازدواجش از بعد دوسال بانو ماه خاله

 ... فرهاد نام به شد پسري صاحب هم باز بعد سال سه
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 ... فرهان نام به پسري صاحب دوباره بعد سال 9 و

 فرزند دو صاحب اون از و کرد ازدواج مطیع ملک همون يا باباش ي خاله دختر با 07 سن در فرهود

  بهتره نزنم حرف اونا به راجع...  ديديشون که فرناز و فرزاد شد

 که همینطور و کرد ازدواج اون با و شد اش عمه دختر مريم عاشق مشخصه که همینطور هم فرهاد

  بهزاده نتیجش بیني مي

 سال ده ازش که مطیع ملک برادر با بانو شهر همون يا من مامان اونا ازدواج از بعد سال يک

  کیارش...  کرد ازدواج بود بزرگتر

 ... کرد عمل عکس بر درست فرهان... فرهان اما و

  بود انقالب هاي نزديک زمان اون میگفت شهربانو مامان

 شاه تصمبمات برابر در داشت سعي و...  ها انقالبي با بود شده عموم همون يا مطیع ملک

  اومد ابرويي بي يه از خبر که بود ها موقع همون...  کنه ايستادگي

 تدويس يا صد از بیش شايد قدمتي که ابرويي و زد بهم رو ها صفوي خاندان کل که ابرويي بي

  داشت سال

  اورده بار به ابرويي بي مطیع ملک تقاري تحت فرزند که شد پر نیاوران کل توي

  کشید عمیق نفس يه باز و کرد مکثي شیدا

 چطور؟ اما...  داشته وجود هم سومي پسر پس بودم بهت تو بودم شنیده که چیزايي از

 خوب؟: گفتم و دوختم چشم بهش منتظر

 زد شکمش دختره که نشد ماه 5 و کرد برقرار ارتباط نصب و اصل بي دختر يه با:  داد ادامه شیدا

 باال

  کنه ترد ها صفوي خاندان بگم بهتره يا خانواده از رو اون عمو که شد باعث کارش اين

 ... زن اون از نه و شد خبري اون از نه ديگه

  شد انقالب اينکه تا
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  کرد بازنشسته رو خودش عمو انقالب از بعد

 مرده و کرده سنکوب الکلي زياد مشروبات مصرق از فرهان که اومد خبر بعد سال 6...  5

  نشد ناراحت اون مرگ از کس هیچ اما

 بارداري خبر که رفت مي پیش خودش عادي روال همچي و بود گذشته قضیه اون از سالي چند

 ديد رو خوشي رنگ صفوي خاندان دوباره...  بود باردار بهزاد سر پیچید جون مريم

  شد پیدا اون ي کله سر که بود اخر هاي ماه مريم...  نکشید طول زياد خوشي اين اما

  هامون بدبختي دوباره اغاز

 ؟ کي:  پرسیدم شوکه

  شد ها صفوي ابرويي بي باعث هموني...  زن اون: شیدا

  فرهانه فرزند کرد مي ادعا که ساله 90 هم شايد 99 پسر يه با اون

  نبودند ايران اينا فرهود زمان اون

  فرهاد زندگیه رو انداخت رو اش سايه همین واسه

 يم شکايت نکن رو کار اين اگه که گفت...  کرد ارثیه طلب و فرهانه فرزند پسرش که کرد ادعا

  کنه

  سال همه اين خاطر به

 چي براي رو اي ان دي ازمايش که نیفتاد فکر اين به اصال که بود مريم درگیر که هم فرهاد

 ودشخ خرج تا بده پول زنه اون به ماهانه و کنه کمکش که خواست علیرضا باجناقش از و گذاشتن

  بگذرونه رو بچه و

  شد باز اينا بهار زندگي بهار خونه به زن اون پاي که شد اين

 ؟ بود چي اسمش...  اسمش:  گفتم يکدفعه

  بود مهین اسمش...  بگم بهت رفت يادم اسمش اره اخ:  شیدا

  کنه نزديک علیرضا به رو خودش مختلفي هاي ترفند با کرد سعي مهین
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  بهبچس ابرو بي يه به و کنه ول رو همسرش بخواد که بود اون از تر عاشق علیرضا خوشبختانه اما

 نگرفت ترتیب دوستاش از يکي کمک با و شد باز چشماش قضايا اين بعد هم علیرضا خالصه

  داد رو اي ان دي ازمايش

  بود منفي جواب و بگیرن اي ان دي ازمايش خبوان که بود سخت خیلي ها روز اون خوب

  اشتهد رو استفاده سو قصد فقط اون و بوده رفته دنیا از زا سر فرهان ي بچه بود معلوم که طور اين

 ... میره زندان به و میشه دستگیر مهین و ذارن مي جريان در رو پلیس هم علیرضا و فرهاد

 صرفم اثر در مهین که میرسه خبر ماهان يکسالگي تولد بعد روز يه درست يعني سال چهار از بعد

  مرده زندان تو مخدر مواد زياد

 گیره مي عادي روال ها صفوي زندگي دوباره خالصه

  گذره مي سال چند

  تهديدات سري يه...  گیره نمي جدي که بینه مي هايي چیز علیرضا بار اين که

 ...  انتقام به تهديد

  گیره نمي جديدش علیرضا اما

 عزيزترين زندگي گرفتي ازش و مهین زندگي که همونطور گه مي علیرضا به که که تهديداتي

  گیرم مي ازت رو کست

  داشتم کمي سن که اين با برم نمي ياد از وقت هیچ رو روز اون...  میاد روز اون که اين تا

  بوديم جمع هم دور همه ما که بود پیش ساله 95 درست

  کنند درست اش سوري چهارشنبه براي بود قرار

 رو اسمش که شدند دختري صاحب ماهان تولد از بعد سال 6 اينا بهار که نگفتم رو اين راستي

 در گفتند مي زمان اون که طوري بودند خوب هم با خیلي بهزاد و ماهرخ البته و گذاشتن ماهرخ

 ... خالصه...  کنند مي ازدواج ماهرخ و بهزاد صد در صد اينده

 کرديم مي بازي لي لي داشتیم هم ماهرخ و من و ديدند مي فیلم داشتند ماهان و بهزاد روز اون
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  زدند رو خونه زنگ که بود چهارسالش درست ماهرخ

  شبه زدند که شد پیدا ماشین کجا از و بیرون رفت که شد چي دونم نمي کرد باز و در رفت ماهرخ

  رسوندند بیمارستان به بالفاصله رو ماهرخ خالصه

 اگه دگفتن مي دکترا کما بود رفته همین واسه بود قوي خیلي بود شده وارد سرش به که اي ضربه

  بده دست از رو حافظش از قسمتي که هست امکانش بیاد هوش

  بیمارستان بود شده اينا مامان پاتوق روزا اون يادمه

  دردناکه چقدر ماجرا اين عمق فهمیدم نمي و بودم بچه که من

 اينا چیه : گفتم بودن گرفته بغل غم زانوي و بودن نشسته که بهزاد و ماهان پیش رفتم بار يه يادمه

  بمیره ماهرخ اگه میشه چي اصال ؟ نشستین

 سمت به و پريد جاش از برق مثل حرفم اين با که بهزاد ندادن رو جوابم کدومشون هیچ روز اون

 و هستم بچه من که فهمید اون شايد زد زل چشام به فقط و نگفت چیزي هم ماهان و رفت بیرون

  بگذريم...  کنم نمي درک رو اينا

 فقط و خونه بیان همه تحويل سال خاطر به بود قرار بود ظهر از بعد 0 درست تحويل سال يادمه

 ينا خسته شما و میمونم اينجا من شده طور هر نه گفت و کرد لج بهزاد ولي بمونه اونجا جون بهار

  برين و

 ؟ ساله 93 نوجون يه دست دادن رو بچه يعني:  گفتم تهجب با

  کرد مي مراقبت بهزاد خود از بايد يکي...  بود باور غیرقابل ديگه اين

 از بود ماهرخ عاشق اون چون نبود شکي کنه مراقبت ازش تونست مي بهزاد که اين در:  شیدا

 مي رو اون و داد مي غذا بهش کمش سن وجود با اوقات گاهي حتي داشت رو هواش پچگي

  خوابوند

(  هارب شوهر)  اقا علي همین واسه کنه مراقبت ازش تونه نمي بچه يه که کردند مي فکر بزرگترا اما

 ... مطیع ملک همون يا خالم شوهر ي خونه رفتیم همه ترتیب اين به و مونه مي خودش گفت
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 هوش خبر خوشحالي با و زد زنگ بهمون رضا علي که بود ظهر از بعد سه حدودا ساعت که اين تا

  داد رو ماهرخ اومدن

  بیمارستان برن تا شدند حاضر سراسیمه همه و

  خوابید ها خوشحالي ي همه بیمارستان به رفتنن با ولي

 ... نداد ادامه ديگه و کشید عمیقي نفس

  تراس سمت رفت قرار بي و شد بلند که بودم دوخته شیدا به چشم منتظر

  اوردم نمي در سر ازش که چیزي يه...  کرد مي اذيتش چیزي يه انگار

  بده ادامه تونه نمي ديگه که بود معلوم

  بدم بهش تا بالکن تو رفتم و ريختم براش ابي لیوان يه و شدم بلند

 ...ب شیدا -

  بگم رو حرفم ادامه نذاشت و گرفت رو دهنم جلوي دستش با شیدا

  بده گوش فقط...  هیش:  گفت و کرد نزديک گوشم به رو سرش

  دادم نشون تايید ي نشانه به رو سرم

  کرد اشاره اينا ماهان اتاق سمت به و داشت بر دهنم روي از ارومي به رو دستش

 ... نشده حل معماي همون به گشت مي بر ظاهرا...  گن مي چي بشنوم تا کردم تیز رو گوشام

 ؟ اخه زود اينقدر چرا:  ماهان

  کنه مي کمکمون ماهرخ قضیه سر گفت...  نمیدونم:  بهزاد

  ؟ زد زنگ کي دقیقا:  ماهان

  شديم پیاده تلکابین از اينکه از بعد درست...  بوديم بیرون که موقع همون:  بهزاد

  بگي بايد االن اونوقت واي:  ماهان
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 کاري زمانش به االن تو...  گفتم مي بهت کي اخه ؟ گي مي داري چي میدوني خودت ماهان:  بهزاد

 که نيمیدو...  فردا پس تا برسونیم تهران به رو خودمون که کني جور بهونه يه بهتره باش نداشته

 ... بکشه رفتن سفر به کارمون شايد...  مهمیه جلسه

  رسه نمي ذهنت به فکري تو حاال...  پوووووف...  خدا اي:  ماهان

 ... کنیم فکر بايد...  نه:  بهزاد

 حس باز مخان شیدا که میشه چي اخرش ببینم که میدادم گوش حرفشون بقیه به اشتیاق با داشتم

  تو کشید منو و کرد گل پارازيتیش

 ؟؟؟ شیدا:  گفتم و کردم نگاش حرص با

 ؟ چیه قضیه بفهمیم بايد:  شیدا

 ... فهمیديم مي داشتیم بخواد خدا اگه: گفتم همونطوري

 ونیمت مي ما و بپیچونن رو ما که اين بهونه دنبال چون نیست مهم بعدش به اونجا از ديگه:  شیدا

 ...اما بندند مي دارند خالي چه که بفهمیم بقیه همراه

 روز اون که گي نمي بهم چرا...  نمیزني حرف درست چرا...  ؟ چي اما:  گفتم و کردم نگاش کالفه

 مرتبط ماهرخ به که چیه قضیه اين ؟ کجاست ماهرخ که گي نمي چرا ؟ شد چي بیمارستان تو

  اخه میشه

 رو وبهر اومده هوش ماهرخ با تنها نه بیمارستان رسیدن وقتي:  گفت و کشید عمیقي نفس شیدا

 و کرد مي گريه عمرش تو داشت بار اولین براي که شدند رو به رو رضايي علي با بلکه نشدند

  کرد مي بازجويي اون از داشت که پلیس

 ؟ شیدا چیه منظورت:  گفتم کنم پنهانش تونستم نمي که تعجبي با

  بودنش دزديده...  نبود ماهرخ:  شیدا

 ؟ داره امکان چطور اخه -
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 ظهر از بعد 3 ساعت خوب...  افته مي اتفاق اين بزنه زنگ میاد علیرضا که زماني اينکه مثل:  شیدا

 از هم ها بیخبر خدا از اون...  خلوت بود تحويل سال که اين خاطر به که هم بیمارستان و بود

  دزديدن رو بچه و کردن استفاده فرصت

  خورد رو بود لیوان توي ابي مقدار يه و شد ساکت دوباره شیدا

 ؟ بعدش...  خوب:  گفت و کردم نگاش منتظر

 تهديدا اون هقضی علیرضا که بود موقع اون کنه پیدا نتونست ولي کرد پیگیري خیلي پلیس:  شیدا

  چیه اسمش نمیدونم هم هنوز که بود مهین خواهر طرف از که تهديدايي...  کرد رو رو

 هپروند نداشتیم مدرکي هیچ چون ولي میزد مشکوک که دادن تصادفي از خبر بعد هفته سه دو

  شد اعالم بسته

 ؟ بود چي تصادف اون -

 بین.. . دره تو شد پرت لغزنده جاده و باروني هواي و زباد سرعت دلیل به که پیکاني ماشین:  شیدا

 ندکرد اعالم بسته رو قضیه که بود اونجا...  بود ماهرخ بند گردن بود شده پیدا که هايي وسايل

 تصادف تو هم سارق که میکردند فکر اين به همه و بود نمونده جا به سارق از اثاري هیچ چون

  مرده

 بود اي ديگه کسي مال ماشین اون شايد...  نبود ماهرخ براي گردنبند اون شايد خوب...  خوب -

  داشتن رو گردنبند همون که

 نه:  گفت و کرد پاک رو بود شده روان چشماش از خاطره تجديد خاطر به که اشکي قطره شیدا

 اش نمونه نمیشد کجا هیچ بود قاجار دوران از بود مطیع ملک مادر يادگار گردنبند اون نداره امان

 خودش با رو ماهرخ که ماشیني پالکش شماره بیمارستان حراست ماشین اون اما و کرد پیدا رو

  بود افتاده دره ته که بود ماشیني همون مال دقیقا پالک بود گرفته بود برده

 ؟ چي بعدش...  خوب -

 پلیس اب رفتیم مي شمال به بايد پرونده بستن ي برا...  ريخت بهم چیز همه قضیه اون بعد:  شیدا

 بود مراسمات میزبان علیرضا چون و...  بود افتاده اتفاق شمال تو تصادف اخه میشد هماهنگي اونجا

 و زدن زنگ بهش که بود نرفته رو راه نصف هنوز ولي میده انجام کارو اين که گفت مطیع ملک

 ونستنت بانو ماه اما...  بیمارستان بريمش مي داريم کرده سکته بانو ماه که چرا برگرد که گفتن
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 راه تو که برگرده که میزنه دور رو راه هم مطیع ملک...  تو به داد رو عمرش راه تو بیاره طاقت

  میره دنیا اين از اونم و بینه مي ضربه سرش و کنه مي تصادف گیره مي درد قلبش

 اجرام اين...  بگم بايد چي دونستم نمي...  میومد اشک چشماش از گفت مي که اي کلمه هر شیدا

 چنین خوشحال ظاهر به اي خانوده ظاهر پشت ممکنه چطور اخه...  چیه نمیدونم...  جوريه يه... 

  باشه افتاده اتفاقاتي

 و خالت و خاله شوهر مرگ...  متاسفم چیز همه بابت...  بگم بايد چي نمیدونم راستش...  خوب -

  ماهرخ

 ... زندست ماهرخ اما:  شیدا

 ـــــي؟؟؟؟ چــــــــــــــــــــــــ:  گفتم و کردم نگاش تعجب با

 دنز ماهان و بهزاد االن که حرفايي رو بخوايم اگه و باشه راست شنیدي تو که چیزايي اگه:  شیدا

 ... کنیم حساب

  کرد نگاه و من فقط و نداد ادامه و کرد مکثي

  است زنده ماهرخ يعني...  يعني پس -

  نمیاوردند زبون به اينقدر رو اسمش که نبود زنده اگه:  شیدا

  افتادند يادش فقط شايد...  شايد خوب -

 در ماهان غیر يکي با اون باشه راست شنیدي که چیزي اگه...  ؟ کاري کجاي ترالن واي:  شیدا

 ...  بیفتند يادش بايد االن چرا اصال...  زده حرف ماهرخ مورد

  افتاد اتفاق عید موقع قضايا اين که گي نمي مگه...  عید همه االن خوب -

 راينقد که ايه جلسه چه ؟ برن کجا خوان مي اصال...  لنگه مي چیزي يه اما...  میدونم چرا:  شیدا

 ؟ تهران برن و ببندن خالي خاطرش به خوان مي اونا و مهمه

 میزنن مشکوک خیلي...  بیاريم در سر کاراشون از بايد -

 ؟ شد شروع کي زدنشون مشکوک دقیقا میدوني...  گذشتن هم مشکوک از اينا:  شیدا

 ؟ کي:  گفتم و کردم نگاش تعجب با
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  لندن برم خوام مي تخصصم فوق گرفتن براي گفت بهزاد که زماني:  شیدا

 ؟ میزنه مشکوک کجاش اين خوب:  گفتم و کردم نگاش بیخیال با

 93 فوقش بود بچه هم بهزاد مرد ماهرخ که زماني که اين خاطر به مشکوکه پاش سرتا اين:  شیدا

 داشت بهش که اي عالقه اون و داشت ماهرخ با که صمیمیتي اون خاطر به و داشت سن سال

 پیش پاريس بفرستنش کردند سعي خیلي فرهاد و جون مريم همین واسه میشد دلتنگش خیلي

 فرهاد که میدوني بده تحصیل ادامه اونجا هم و باشه دور محیط از هم که دوستاشون ار يکي

 ورکش من بود اين حرفش همش نشد راضي بهزاد ولي کنه فکر جوري اين که مسلمه روانپزشکه

 تونست کرد شرکت کنکور که زماني و بخونم درس ديگه جاي يه برم که کنم نمي ول رو خودم

 رها که گفت و خونه اومد روز يه ولي گرفت اونجا رو عمومیش و شه قبول بهشتي شهید پزشکي

 الخوشح خیلي فرهاد ولي بودند کرده تعجب خیلي همه....  بگیرم تخصص لندن برم خوام مي من

 سالي 5 اون تمام بهزاد اخه بیاره در بودن خودش تو از رو بهزاد میتونه کار اين که گفت مي و بود

  نیومد خیلي هم مهموني حتي بود کرده گرم درس با رو سرش خوند مي عمومي که

 داشته تون مي قضیه اين به ربطي چه اما عجیبه شد رو اون به رو اين از اي يکدفعه که اين -

  باشه

 اهل خیلي ماهان میدوني...  پیشش رفت ماه 6 هم ماهان که میشه شروع اونجايي از ربطش: شیدا

 قبولي حد در هايي نمره با هم اون گرفت رو لیسانسش بود سالش 00 وقتي نبود خوندن درس

 با اونهم دوسال توي میتونه جوري چه نداره عالقه درس به دوهزار که کسي کن فرض تو بعد

 يطوالن مدت اين به اونم بهزاد پیش برم خوام مي من بگه بعدش تازه و بگیره رو فوقش a نمرات

  نیست کمي زمان ماه 6 باشه چي هر... 

  شدم یجک پاک...  بگم چي بايد نمیدونم:  گفتم و دادم فشار رو هام شقیقه و کشیدم عمیقي نفس

 زممغ وارد اي هسته فیزيک اطالعات يکدفعه انگار اصال کنم چیکار بايد دونستم نمي هم واقعا

  داد نمي کد چیز هیچ به مغزم باشن کرده

 ديگه که بخوابیم بیا شبه نصفه 0 ساعت االن گیريم مي تصمیمي يه فردا نکن فکر بهش:  شیدا

 بینم نمي رو جايي
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 چقدر بیچاره...  برد خوابش درجا کنم فکر...  کشید دراز تخت رو و...  کرد خاموش رو برقا بعد و

  بود خسته

  دمز زل بود جلوم فاصله ها فرسنگ با که دريايي به رو و...  بالکن توي رفتم و شدم بلند جام از

 اشهب تونه مي چي بقیه العمل عکس يعني برگرده و باشه زنده ماهرخ اگه...  باشه زنده ماهرخ اگه

 که داره دوسش اونقدر هم هنوز يعني ؟ چي بهزاد...  بهزاد يا و اقا علي يا کنه مي چیکار جون بهار

  کنند ازدواج هم با بخوان

 ...  شدم جوري يه دلم ته چرا نمیدونم

 .. میشن خوشبختم انشاهلل...  کنند ازدواج بذار...  چه من به اصال

 ...  است زنده ماهرخ که گفته کي اصال

 جمگی پاک قضايا اين...  اصال کنم فکر جوري چي بايد دونستم نمي بودم شده درگیر خودم با

 رفتن و کردن

 ؟ تو بیداري هنوز چرا:  بهزاد

  سمتش برگشتم و گفتم هییییني

  ترسونديم واي -

  بیداري شب موقع اين تا چرا:  گفت من حرف به اهمیت بي

 بیدارين؟ شب موقع اين تا چرا خودتون اصال...  من خب...  اممم-

  بدي جواب سوال رو سوالم نمیاد خوشم:  بهزاد

  کنم یانب نمیشه دلیل نمیاد خوشم چزا خیلي از منم خوب:  گفتم بپیچونم رو موضوع اينکه براي -

 ؟ پیچوني مي رو قضیه اينقدر چرا...  بیداري شب موقع اين تا چرا گم مي ترالن:  بهزاد

 اوووووف...  کنم چیکار بايد بگم کسي به نخوام من کنه نمي ولمونم بابا اي

  برد نمي خوابم خوب -

 ؟ اونوقت نمیاد خوابتون چرا خوب:  بهزاد
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  بچه چه تو به خوب...  ها فضولیه عجب

  بماند -

  نمیاد خوابت چرا گم مي کنم تکرار دوبار رو حرف يه نمیاد خوشم:  بهزاد

  واهلل...  کنه مي گل من براي سیاستش حس چرا اين دونم نمي من

  کرده مشغول رو ذهنم موضوعي:  گفتم شد مي پیدا صورتم تو وضوح به که حرصي با

  چشاش جلو میارم رو ابادش و جد میزنم که موضوعیه چه بدونه نخواد ديگه امیدوارم

 ؟ موضوعي چه مثال خوب:  گفت شده کنجکاو بود معلوم که بهزاد

 ااااا خدااااااااااااااااااااااا اي...  اهلل استغفر

  اه...  دارين چیکار شما اصال بدم توضیح براتون بینم نمي دلیلي بابا اي -

 یداش با مشترکم اتاق داخل به بود کرده تعجب بلندم صداي از که قیافش به توجه بدون بعد و

  برد خوابم که گذشت چقدر نمیدونم کشیدم دراز تخت روي و رفتم

  شدم بیدار خواب از شیدا صداي با صبح

  میشه شروع ماموريتمون امروز از...  پاشو ترالن:  شیدا

  بود زده بود لبش رو لبخندي که حالي در رو حرفا اين ي همه

  صبح اول گي مي چي ؟ ماموريتي چه:  گفتم بودم خواب منگ هنوز که من

  ماهرخ با ربطش و بهزاد و ماهان رفتار کشف ماموريت معلومه خوب:  شیدا

 دمش بلند تخت از مالوندم مي رو چشمام که حالي در... چیه منظورش که بود افتاده هزاريم دو تازه

  کنم رديف رو موهام تا اينه جلو رفتم و

 حتوضی رو چیزي يه کردن دست دست با دارن بهزاد و ماهان ديديم که اشپزخونه رفتیم شیدا با

  میدن

  خانواده گرم کانون بر ـــــالم ســــــــــــــــــــــــ:  شیدا

 شنیدن جواب و کردن سالم اهسته خیلي منم و دادن رو سالمش جواب همه
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  نشست ماهان جلوي روايتي به يا کنارم هم شیدا و نشستم بهزاد روي روبه رفتم دقیقا من

  بگین خواستین مي چي مادر بهزاد...  ماهان خوب:  مريم

 ...  راستش خوب:  ماهان

 ... تهران برگردم بايد...  اومده پیش مشکلي مريضام از يکي براي:  بهزاد

  ديگت همکاراي به بسپري اصال يا بري تر عقب مدت يه نري االن نمیشه حاال:  مريم

 رهپا مغزش خوني مويرگ بیمارم اين ولي بمونم داشتم دوست هم خودم نمیشه مامان نه:  بهزاد

  کنم عملش هست فرصت تا بايد و شده

  جان بهزاد میدوني صالح خودت جور هر:  فرهاد

  باهاش برم میخوام منم راستش خوب:  ماهان

  بري خواي مي چرا دبگه تو جان ماهان:  اقا علي

 شما که مدتي يه اين میرم...  تنهاست بهزاد اونورهم از...  ديگه میشم تنها منم خوب:  ماهان

  ديگه هستم باهاش نیستن

 بخواي خودت چي هر ديگه نمیدونیم:  بهار

  میشیم جا خودمون فقط که ما...  بیاره رو دخترا کي برين شما اگه اونوقت:  فرهاد

  برسونیم بهتون برين که اين از قبل رو خودمون جوري يه کنیم مي سعي:  بهزاد

 ؟ چي نتونستین اگه و:  شیدا

  يگهد دنبالتون میايم ما کنید مي صبر روز دو خوب بابا اي:  گفت شده کالفه بود معلوم که ماهان

 چه اخه...  چرا ديگه تو چیزي يه گفت مي بهزاد اگه باز بود بعید تو از خاله جان ماهان وا:  مريم

  بیايم و بذاريم تنها دمن و دشت توي رو دختر تا دو جوري

 ضمن در...  دارين لطف من به نسبت شما چقدر واقعا...  من مادر ديگه کنه درد شما دست:  بهزاد

  رسونیم مي رو خودمون سیزدهم تا صد در صد ما نباشین نگران

  برين خواين مي کي حاال:  شیدا
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 حرکت ديگه ساعت يه تا که کنیم مي جور و حمع رو وسايلمون االن بخوادهمین خدا اگه:  بهزاد

  کنیم

  اتاق تو برد خودش با و گرفت منو دست اومد و پريد جاش از فنر مثل يهو شیدا

  الرحیم الرحمن اهلل بسم ؟ يهو شد جني چرا شیدا وا -

  است موقع بهترين االن:  شیدا

  کنه مي همچي چرا اين ؟ چي يهني

 ؟ کني مي گیج رو ادم چرا ؟ است موقع بهترين چي:  گفتم و کردم نگاش گیجي با

  کن جمع رو وسايلت و نگو چیزي فعال:  شیدا

  کنم جمع رو وسايلم سکوت تو دادم ترجیح و دادم تکون تاسف روي از سري

  نه يا شده چي میگي حاال بفرما:  گفتم و کردم جمع رو وسايلم+

  بیا دنبالم فقط نه:  گفت بود لباش رو هم نیشخند يه که حالي در و کرد نگام شیدا

  کن راحت اينا دست از و بکش منو خدا اي -

  پايین رفت و گرفت رو وسايلش من به توجه بي شیدا

  پايین برم و کنم جمع رو وسايلم منم شدم مجبور ناچارا

 ... مي شیدا راستي:  ماهان

  بگه رو حرفش ي ادامه نتونست و موند باز دهنش دستیم به چمدون که شیدا منو ديدن با

  بستین بنديل و بار چرا شما:  بهزاد

 .. میايم هم ترالن منو:  گفت کیرد مي حفظ رو نیشخندش که همونطوز شیدا

 ؟ چـــــــــــــــــــــــــــــي:  گفت داد با يکدفعه ماهان

 ال یشهم تموم کي کارتون نیست معلوم که شما...  کردين تعجب چرا:  گفت تمام بیخیالي با شیدا

 يکي خوب ؟ نه يا بخورين وقت چند اين بايد هم غذا خلالصه نومنین تنها که بیايم شما با ما اقل

  نمیشین ما برگشت نگران هم اينجوري...  ديگه کنه درست بايد
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  کاره بهترين اين نرسید خودمون ذهن به چرا گه مي راست مادر اره ااا:  مريم

  تره راحت منم خیال اينطوري...  ما ي خونه برين همه يکسره ديگه اره:  فرهاد

 ... اما:  گفت باز دهني با بهزاد

  ماشین تو بذار رو چمدونا بیا که نداره اما:  شیدا

 مه تنها بايد حاال کردم مي تحمل رو اينا کم هم همینجوريش رفته شديم بدبخت ديگه هیچي

 تحملشون بايد روز 90 يعني مونده خیلي94 تا هنوز عیده دوم روز امروز تازه اوووو کنم تحملشون

 !!!! افريدي بدبخت منو اينقدر چرا خدا اي...  کنم

****** 

 ... کرديم کت حر که ساعته دو تقريبا االن

  مبري هراز از و اينا و خطرناکه چالوس جاده اره که بهزاد سر کرده جیغ جیغ کلي مسخره شیدا اين

 هم بار يه حاال تا ندارم خبر که هراز جاده از ولي داد نمي رضا دلم چالوس جاده به همچین خودمم

  جوريه چه ببینیم بريم نرفتم

 خواي مي البود ؟؟؟ بدبختم قدر اين من چرا اخه ـــــدا خــــــــــــــــــــــــ اي

  نه کني امتحانم

  میره راه داره من نرو رو شیدا و بهزاد و ماهان رفتار يعني

 مي وارد فرمون به داره که فشاري اون با و گرفته رو فرمون که اونطوري و هم تو اخماش که بهزاد

  است شده مچ دستش خیلي اخه خوره مي حرص داره کلي که معلومه کنه

  گوشیشه تو سرش همش که هم ماهان

  بشینه ادم بچه مثل دقیقه دو تونه نمي خوره مي وول بند يک که هم شیدا

  اومده وجود به شرايط از بودم شده کالفه ديگه که منم

 ؟ کجايیم دقیقا االن بگین میشه -
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 يعني املیم کیلومتري 92:  گفت و کرد نگاه جاده به دوباره و انداخت بهم اينه تو از نگاه يه بهزاد

 ... اباديم محمود تو

  رفت سر حوصلم کنین روشن رو ضبط اون میشه گفتم و دادم بیرون محکم رو نفسم

  دوخت رو نگاهش جاده به دوباره و کرد روشن رو ضبط بهزاد

 [تايتانیک اهنگ]

 

Every night in my dreams. I see you. I feel you  

That is how I know you go on 

Far across the distance and spaces between US 

You have come to show you go on 

Near. Far. Wherever you are 

I believe that the heart does go on 

Once more. You open the door 

And you re here in my heart 

And my heart will go on and on 

Love can touch US one time 

And last for a lifetime 

And never let go till we re gone 

Love was when I loved you 

One true time. I hold too 

In my life we ll always go on 

Near. Far. Wherever you are 

I believe that the heart does go on 

Once more. You open the door 
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And you re here in my heart 

And my heart will go on and on 

You re here. There s nothing I fear 

And I know that my heart will go on 

Well stay forever this way 

You are safe in my heart 

And my heart will go on 

And on 

 خوايمب اينکه به برسه چه بخونیم تونیم نمي رو فارسیش ما ها گذاشته اهنگ واسمون اينم زکي

 آآآآ:  گفتم سريع)!!!!(  بود ها عجنبي اين زبون با اهنگ يه هم بعد اهنگ بفهمیم رو اينگلیسیش

  نمیارم در سر ها اهنگ اين از فارسي اهنگ يه بزني میشه

 !!! که قشنگي اين به چیه وا:  ماهان

 رو وجقا عجق اين چیه...  ترالن اين ديگه گه مي راست خوب:  گفت و کرد نگاش چپ چپ بهزاد

  کجا اينا و کجا شجريان واقعا میدي گوش

 اينم بفرمايید:  گفت و زد بیش اس يو به زد رو فلشي و اورد در رو دي سي ماهان بار اين

  اههه شین شحريان شبیه خودتون اخر که بدين گوش اينقدر شجريانتون

  کرد پنجره سمت رو روش بعد و

 [شجريان همايون – گريه هواي]

 دل کس به ام بسته نه

 دل من به کس بسته نه

 موج بر پاره تخته چو

 من رها رها رها
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 دور او که آن هر من ز

 نزديک سینه به دل چو

 نزديک آنکه هر من به

 من جدا جدا او از

 

 سويي به دل چشم نه

 سبويي در باده نه

 گلويي کنم تر که

 من آشنا ياد به

 

 نهفته ها ستاره

 ابري آسمان در

 دوست اي گرفته دلم

 من با گريه هواي

  من با گريه هواي

  افتادم بدبختیام ي همه ياد خدا اي

  بذارين خوب اهنگ يه خدا رو تو شد سیر زندگیم از خدا به -

 ؟ زنهنمی حرفي چرا شیدا اين راستي کنید نمي ول رو شجريان اين شما بهزاد اقا بفرمايید:  ماهان

 غش در غش ديدم که کردم شیدا سمت رو روم يهو شد ساکت چرا گه مي راست ؟ شیدا ؟ ها

  خوابیده

  دارن تشريف خواب که اين مثل:  بهزاد
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  بگیرم جوري چي رو حالش دونم مي موقعش به:  ماهان

 گذاشت ديگه اهنگ يه بعد و

 [صفوي بهنام – خوبه چقدر]

 اومدم اينجا تو ديدن واسه بهم بزن زل و کن وا چشاتو

 نزدم قديمم حرفاي زير عاشقم هنوز بگم اومدم

 گردم مي بر دوباره روز يه من عشقم گفتم بتو رفتن وقت

 کردم فکر تو به فقط شب و روز تنهايي و دوري روزاي تو

 خوبه چقدر

 دستامو که

 دستاي تو

 میذارم تو

 دنیايي چه

 چشماته تو

 دنیامو چقدر

 دارم دوست

 مهتابه شب قشنگي به امشب مهربونت نگاه با

 جذابه اخمتم وقتا بعضي احساسه از ژر تو هاي خنده

 کردي مجنون رو ديوونه من اما بودي کي تو دونم نمي

 کردي پريشون موهاتو وقتي کردم گم تو عشق تو دلمو

 خوبه چقدر

 دستامو که
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 دستاي تو

 میذارم تو

 دنیايي چه

 چشماته تو

 دنیامو چقدر

 دارم دوست

 مي رو اونا میره ادم هست خوبي اهنگاي چنین وقتي اخه نظرم به بود عالي واقعا اهنگ اين...  اوه

 !!! واهلل ؟ چسبه

***** 

 ور اين از ما شد باعث بیشعور شیداي اين...  شدم خیره حاده به و دادم گوش اهنگ ساعت يه

  خوابیده گرفته خودش بعد بیايم

  نداره چالوس جاده از کمي دست هم جاده اين واهلل

  اوردم دست به رو هوشیاريم ماهان صداي با که برد مي خوابم داشت کم کم ديگه

  بگیرم خوراکي مقدار يه برم خوام مي کنار بزن پلور رسیديم گم مي بهزاد:  ماهان

 مي هاشم زاده امام يکدفعه کن صبر هم ديگه کیلومتر چند کردي صبر همه اين که تو خوب:  بهزاد

  ديگه گیري

  ترم راحت هاش با دوستمه اينجا نه:  ماهان

 عیدي دوم روز نباشه شايد اصال جان ماهان:  بهزاد

  شده هماهنگ نباش نگران:  ماهان

 پسره با ساعت اونجا نري ماهان گم م...  موبايله تو سرشون ساعته اقا چرا بگو پس:  بهزاد

  داداش داريم زندگي و کار ما...  کنیا صحبت

  بابا باشه:  ماهان
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 ايستاد مارکت سوپر يک جلوي بهزاد حین همین

  رفت مارکت سوپر سمت به و شد پیاده ماهان

 .... گه مي شیطونه...  خوابیده گرفته خرس مثل که هم شیدا اين

  نشست لبام رو لبخند يه زد سرم به که فکري از

  وايسته هاشم زاده امام خواد مي گفت بهزاد

 ؟ راهه چقدر هاشم زاده امام تا ببخشید -

 ؟ چطور...  میشه اي دقیقه ده يه:  بهزاد

 ؟ ديگه میستین واي اونجا گفتین -

  پرسیدي چرا نگفتي اره:  بهزاد

 یداش کنم مي فکر فقط(  دادم ادامه بود لبم رو لبخند يه که حالي در)  نیست خاصي چیز هیچي -

  خوابیده زيادي مقدار يه

 !!! موافقم:  گفت و زد لبخند يه بود گرفته منو منظور که بهزاد

 يه حدودا و کرد حرکت دوباره بهزاد و برگشت پرت و خرت و خوراکي از پر پالستیک يه با ماهان

  کنار زد بعد دقیقه ده ربع يه

  باشه هاشم امامزاده بايد دادم احتمال که مسجده يه ديدم کردم نگاه که رو اطرافم

  ماهان دهن رو گذاشت دست يکدفعه بزاد که کنه صدا رو شیدا خواست ماهان

  بشه تنبیه يه شیدا اين بذار...  ماهان هیـــــــــــــــــــس:  بهزاد

 ؟ گین مي چي:  گفت بود شده برابر دو که چشمايي با ماهان

  من عهده به بذار رو کردنش بیدار جان ماهان -

 مطمئني؟:  گفت و انداخت بهم نگاهي بهزاد

 !!! نکن شک:  گفتم و زدم بخشي اطمینان لبخند
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 ادمد تکونش و دادم فشار محکمم داشتم زور که جايي تا و گرفتم رو شیدا بازوي تا دو يکدفع بعد

....  پاشو شیــــــــــــــــدا...  ـدا شیـــــــــــــــــــــــ:  گفتم جیغ با همونطور و

 .... شیـــــــــدا...  شیـــــــــــــــدا

 ؟ دش چــــــــــــي:  گقت داد با و نشست و شد بلند بود ترس از که جیغي با شیدا يکدفعه

 اتفاقي ماهان نکنه نه وااااااااي...  ؟ شده چیزيش بـــــــــــــهزاد...  ؟ مرد کــــــــي

 ؟ افتاده براش

  خنده زير بزنیم ماهان و بهزاد و من يکدفعه شد عث با شیدا حرکت اين

  کشمت مي:  گفت و شد بلند جاش از يکدفعه چیه قضیه بود فهمیده تازه که شیدا

 ... فرار د و کردم باز رو ماشین در سريع پسه اوضاع ديدم تا منم

  دويید مي اون...  دويیدم مي من حاال

 لکهب اينا تنها نه البته کردند مي نگاه رو ما و بودن وايستاده صاف صاف که هم بهزاد و ماهان اين

  دندکر فرار وحش باغ از جوري چي ها ديونه اين گفتند مي البود کردند مي رونگاه ما هم ملت بقیه

  نبود بردار دست که هم شیدا اين....  برگشتم دوباره و زدم دور و بودم رفته که راهي

  چرخي مي خودت دور دور دو بزنتت يکي يعني سنگینه دستشم ماشاهلل

  يکي به خوردم دفعه که کردم مي نگاه شیدا يعني پشتم به و دويییدم مي داشتم همینطور

 اومد اشید اگه که گرفتم رو دستش طرف دو و گرفتم گارد پشتش رفتم کنم نگاش اينکه بدون

 بکنم خودم سپر

 جلو بیا داري جرئت شیدا -

  بیرون بیا نیار در بازي مسخره ترالن:  شیدا

  نمیام بیرون نشه تضمین جانیم امنیت تا من نه -

  جلو بیا ادم بچه مثل پس گیرم نمي اروم نزنمت تا دوني مي ترالن:  شیدا

  دادم مي تکون هي خودم جلوي رو هه يارو اين من که بگیره رو دستم خواست اومد بعد
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  کرد هنگ ما رفتار از کنم فکر بدبخت

  ها بچه ديگه بسه:  گفت اومدو بود کرده اخم که همینجور بهزاد يکدفعه

  کنار بره بگو شیدا به ؟ چه من به -

  بزن حرف بعد بزنمت بیا اول تو:  شیدا

  بهـــــــــــــــزاد -

  کنه بیدارت اونجوري گفتم بهش من بزن منو بیا اصال ديگه کن ولش شیدا:  بهزاد

 ؟ گي مي راست گفت و کرد نگامون مشکوک شیدا

  بگیر ماست بیار کاستو:  بهزاد

  میرسم ستون هر حساب به بعدا:  شیدا

  شدن مزاحمتون که ببخشید اقا:  بهزاد

  حرفیه چه اين کنم مي خواهش نه:  يارو

  طرف داشت اشنايي صداي چه

 همقدم بهزاد اب که اومدم و گفتم زيرلبي ببیخشید يه کنم نگاش باشم داشتته تمايلي که اين بدون

 ؟ ترالن:  گرفت رو دستم مچ يارو يهو که شم

  نکنه....  نکنه...  من خداي

  داشتم ذهنم تو که فکري اون يانه درسته ببینم که سمتش برگشتم ترس با

  رفت شدم بدبخت...  واااااااااااااااااي

 !؟ رامین...  را...  را:  بود اومده بند زبونم داشتم اون از که ترسي همینطور و تعجب از

  شد روشن جمالتون به چشممون خانم ترالن به به:  رامین

  کن ولم:  بود گرفته محکم رو دستم همچنان اون ولي کشیدم دستش از محکم رو دستم

  کنه مي فرار شوهرش از مگه ادم ؟ عزيزم کجا:  رامین
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 ؟ همینطوري خودش واسه میگه چي اين ؟ چــــــــــــــــي

  گرفتم نظر در شوهرت دست از فرار واسه خوبي مجازات که عزيزم بريم بیا:  رامین

  میرن ماشین سمت دارن و نیست من به هواسشون اصال که کردم نگاه ها بچه به پشتش از

 گفتم جیغ اب تقريبا و کشیدم بیرون دستش از رو دستم محکم و کنم کنترل رو خودم نتونستم ديگه

  کنم ازدواج باهات که نمیاد يادم ضمن در...  نمیام جا هیچ تو با من...  عوضي کن ولم: 

  سمتم برگشتن شیدا و بهزاد زدم من که جیغي با

 ناي شدند سور همزمان هم شیدا و بهزاد و شدم ماشیین سوار و سمتشون دويیدم معطلي بدون

  کرد مي رانندگي داشت ماهان سري

  بود شده چیزي:  گفت و کرد نگام مشکوک بهزاد

  بشه وا دلمون بزنم جیغ خواستم پـ نـ پـ

 ؟ بودي زده جیغ چرا اره:  شیدا

 ؟ ها..  ه...  ه -

 ؟ کني مي اينطوري چرا ؟ خوبه حالت ترالن:  ماهان

 میکنه تعقیب رو ماشینمون داره ديدم و کردم نگاه رو پشتم يکدفعه

  بود شده مزاحم پسره اون فقط نیست چیزي نه نه -

 خیره روشون به رو به بعد و خودتي خر اره که کردند نگاه مشکوک منو جفتشون بهزاد و ماهان

  شدن هم با زدن حرف مشغول و شدند

 تداش رامین بود اين مشکلم تنها االن کنم شرکت بحثشون تو که نداشتم رو حوصلش و حال

  شدم مي بدبخت کنم مي زنگي کجا فهمید مي اگه و میومد دنبالمون

  گیرم کمک شیدا از که اينه کار بهترين ديدم

 ...  شیدا...  شیدا -

 ؟ هوم:  شیدا
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 ؟ جاست اين رامین شیدا:  گفتم و کردم اروم رو صدام

  ماهانیم و وبهزاد تو منو فقط که االن خوبه حالت ؟ کیه رامین ؟ هوم:  شیدا

 ايیمد پسر کنم ازدواج باهاش بود قرار که هموني ديگه رامین شیدا:  گفتم و کردم ارومتر رو صدام

  گم مي رو

 ؟ چـــــي:  گفت بلند و نشست جاش سر سیخ يکدفعه شیدا

  ترمز رو بزنه ماهان يکدفعه شد باعث

  شد بلند همه بوق صداي يکدفعه ترمز رو زد اونم پشتمونه هم رامین شديم بیچاره اخ

  زدي ترمز رو رو ماشین چرا:  گفت بلند صداي با بهزاد

  شده چیزي کردم فکر اخه:  گفت خاروند مي رو سرش که همونطور ماهان

 با ترسه مي ادم کشي مي جیغ چرا تو شیدا:  داد ادامه و اورد در حرکت به رو ماشین دوباره وبعد

  قشنگت صداي اون

 بجنا به و نیست مهمي چیزي ضمن در...  خوبي اين به صدا بخواد دلت هم خیلي هوووووي:  شیدا

  نداره ربطي

 ؟ کجاست رامین:  گفت و کرد اروم ر صداش وبعد

 تيوق ولي نديدمش اول بود رامین بودم گرفته گارد پشتش که پسري اون:  گفتم اروم همونطور

  کنه مي تعقیب رو ماشین داره فهمیده اونم فهمیدم شیم ماشین سوار خواستیم

 راغچ همش چرا پشتمونه که مشکیه ازرا اين:  گفت ماهان يکدفعه که کرد نگاه رو پشتش شیدا

  میده

  بگه چي ببینیم کنار بزن خوب:  بهزاد

 اهانيم گم مي...  کنار بزن رو چي چي نه نه:  گفت داد با شیدا يکدفعه که باشه بگه خواست ماهان

 ؟ کشي مي اليي و گیري مي سرعت خلوته جاده که االن

 ؟ ايه صیغهه چه ديگه ماهاني....  شد لوس اينقدر چرا اين وا
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  شین رد من جنازه روي از که اين مگر...  نزن حرفشم:  بهزاد

 ؟ خريدي هیوندا رفتي چي واسه اصال...  ديگه نشو لوس بهزاد اااااه:  شیدا

 در زهرا پشت از سر خودم هم سر اخر که ماهان بدم رو گلم دست ماشین ديوونم مگه وا:  بهزاد

  فروشي قرازه از سر ماشینم هم و بیارم

 وت زشت هیونداي تا صد به ارزه مي خودم نازنین کمري اصال بخواد دلت هم خیلي بابا اي:  ماهان

  کن رانندگي خودت بگیر بیا... 

 کوچولو بچه بگیر سرعت خوب نکن قهر بابا خوب خیله:  بهزاد

  ايـــــــــــــــــــــول:  گفتند باهم شیدا و ماهان

  شد کنده جاش از ماشین يکدفعه و

  انتافهس مثال نگرفتي بلند شاسي چرا بگیري ماشین خواستي مي که تو بهزاد راستي:  شیدا

  کنه مي رانندگي داره اسمون رو ادم بابا چیه...  میاد بدم بلند شاسي از:  بهزاد

  برسیم خونه سالم ماهان رانندگي اين با که خوندم الکرسي ايه ترس از فقط راه اخر تا

  کرد گممون راه اول همون کنم فکر که هم رامین

 ... داره تفاوت خیلي که هم مسیرمون

  شديم خونه وارد و گرفتیم بار يه کدوممون هر رسیديم وقتي

  نشدي که دلتنگم عزيزم خوبه حالت...  بابا کمري به سالم:  گفت ديد رو ماشینش نا ماهان

  گفت میشه چي ديگه اي بچه:  گفت و داد تکون تاسف از سري بهزاد

 اخش:  گفت و مبل رو انداخت رو خودش شیدا شديم خونه وارد که همین...  عمارت تو رفت وبعد

 مي نگام اينجوري چرا چیه:  بهش زديم زل که افتاد ما به نگاهش بعد خستگي از اومد در پدرم

 ؟ کنین

 ؟ نه شدي خسته که:  گفت و کرد حرکت سمتش به اروم ماهان

 ؟ ها:  گفت و رفت عقب قدم يه میده قورت رو دهنش اب داره مثال که حالي در شیدا
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  بیايم هراز جاده از و خطرناکه چالوس جاده که:  گفت و برداشت سمتش به قدم يه هم و بهزاد

  ديگه گم مي راست چیه خوب:  گفت و رفت عقب قدم يه شیدا دوباره

 ؟ گي مي راست:  گفتند هم با يکدفعه ماهان و بهزاد

  دويیدند دنبالش بعد و

 پشت درم و باال ها پله از رفت دو با و داد ترجیح قرار بر رو فرار خراب اوضاعش ديد که هم شیدا

  بست خودش سر

 خدا شدم خسته گه مي حاال کنیم دور رو راهمون ساعت3 شده باعث مسخره ي دختره:  ماهان

  بوده خواب هم رو مسیر کل که کرده رحم

 که ماشین خوري مي حرص چرا تو حاال:  گفت خنديد مي ماهان عصبانیت به که حالي در بهزاد

  کردم رانندگي من که هم هاشم زاده امام تا بود من ماشین

  کردم مي پیادش راه وسط همونجا که بود عروسکم کمري اگه ؟ کردي فکر چي پس:  ماهان

 خستگي از دارم بخوابم بگیرم مهمان اتاق میرم من:  گفت و گرفت پیشش رو ها پله راه وبعد

  میمیرم

  خوابم مي میرم منم پس ام خسته خیلي منم اره:  بهزاد

  گرفتم پیش رو اتاقم راه پس شد نمي وا چشام زياد خستگي از که منم

 ... ديدم که اوردم پايین رو دستگیره اروم خیلي

 شوب باز اين نخیر ديدم کردم پايین و باال بار دوسه بودم نکرده قفلش که من ؟ قفله چرا اين ا

  يکدفعه که نیست

  کنم نمي باز رو در بکشین هم رو خودتون:  شیدا

  بخوابم خوام مي کن باز رو در شیدا ا -

  کشیدين نقشه واسم و شدي همدست اونا با میدونم که من...  عمراااا:  شیدا

 !!! فرستادي کسايي چه پیش رو ما ببین خدايا...  فرستادم بیرون حرص با رو نفسم
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 هک نکشید دقیقه دو به کشیدم دراز کاناپه روي و اوردم در رو شالم و مانتو و رفتم پايین دوباره

  برد خوابم

 بوديم رسیده ما که موقع اون بود صبح نیم و 9 ساعت شدم بیدار زيادي سرماي احساس از

  بوديم خورده شام هم راه نو و بود شب 1 ساعت

 و نیاوردم خودم روي به ولي خوردم چیز تا هزار به بودم الود خواب چون گرفتم پیش در رو باال راه

  نشد باز کردم پايین باال درو هرچقدر اتاقم سمت رفتم و رفتم باال ها پله از

 95 بود قرار چون میخورد بهم دندونام سرما از...  کرده قفل رو در که هم مسخره شیداي اين اه

  بود يخ خونه و بودن کرده خاموش رو شومینه سفر بريم روز

 ییینيه يه اش منتظره غیر ديدن با منم شد باز بهزاد اتاق در يکدفعه که کنم چیکار که بودم مونده

  رفتم عقب قدم يه و گفتم ترس از

  بود وايستاده من جلوي بیرون لباس با بهزاد

 ؟ شدي بیدار چرا ترالن وا:  بهزاد

 ادچوووو...  ؟ ها....  ها -

  ببینم بذار...  پريده روت و رنگ چرا:  بهزاد

 چرا هاخ...  سرده که دستاتم ؟ داري تب چرا تو دختر واي:  گفت و پیشونیم رو گذاشتم رو دستشو

  بخواب بگیر اتاقت تو برو بیروني سرما اين تو

  کردم اشاره رو اتاقم در دستم با

 بیا بخو...  بابا اي...  کرده قفل رو در اومد ورپريده اين:  گفت و کرد پايین و باال رو دستگییره اومد

  بخواب من اتاق تو برو

 ؟ بله:  گفتم و دادم باال رو ابروم يه

  تنیس روشن شومینه و سرده بیرون چون بخوام اتاقم تو برو گم مي:  گفت تمام بیخیالي با

  بخوابم سرما تو و پايین همون میدم ترجیح ممنون نه آآآآآ -
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 رممی دارم نیستن که منم گفتم خودت واسه من حال هر به:  گفت انداخت باال رو اش شونه بهزاد

  بیمارستان

 ؟ چرا اما بیمارستان میرفت داشت يارو خخخخ

 ؟ شب موقع اين اونم...  چرا بیمارستان -

 پس.. . بشه بد حالش نگرفت اجازه شما از مريضم که ببخشید خودتون بزرگواري به ديگه:  بهزاد

  کنم مي قفل رو اتاقم در پس ديگه بخوابي اتاقم تو خواي نمي

  سرده خیلي پايین که بینم مي کنم مي فکر که حاال...  نه نه ا -

  زد زل من به و داد باال رو ابروش يه

  پیوست باقي ديار يه مريضتون کم فکر خداحافظ ديگه خوب...  امممممم -

 گتن نرم و گرم جاي يه براي دلم اخش...  تختش رو پريدم و بستم رو در و اتاقش تو رفتم بعد و

  بود ده

  برد خوابم که نکشید ذقیقه 9

  صورتم رو افتاد چیز يه يکدفعه که بردم مي سر به ناز خواب توي

 اااااااااااااخ -

 که اليح در رو بهزاد صورت برگشتم که همین که کرد کوبیده رو دماغم که بود چي ببینم برگشتم

  ديدم خودم متري میلي 0 در بود خواب غش در غش

  نشستم جام سر صاف و زدم جیغي ترس از

 جیغ چرا ؟ شد چي:  بشینه سرجاش صاف و بپره خواب از بهزاد شد باعث زدم که بلندي جیغ

 ؟ کني مي چیکار اينجا تو اصال ؟ میزني

  کني مي چیکار اينجا خودت تو -

  بخوابم کجا اتاقمه اينجا خوب ؟ چه يعني:  گفت بود خواب منگ که هنوز بهزاد

http://www.negahdl.com/


 نمي بر صبح ات گفتي شما بخوابم اينجا بیام گفتي من به بعد بیمارستان بري نبود قرار شما مگه -

  گردي

  جلسه اااااااااااااخ:  گفت و سرش تو زد محکم بهزاد يکدفعه

 اتاقش تو دوباره اومد دقیقه 92 از بعد و ماهان اتاق سمت رفت دو با و شد بلند جاش از سريع و

 میرم ماهان با دارم االنم اوردم در اونجا از سر جوري چي دونم نمي معذرت امروز بابت:  گفت رو

 يفشدر واست بگو شیدا به گرفتم هم دارو برات کن مرتب رو تخت نیست زحمتي اگه لطفا بیرون

 خدافظ فعال کنه

  شد خارج اتاق از باشه من جواب منتظر که اين بدون و

  کن خیر به رو ما عاقبت و اخر خدايا:  گفتم بلند و بردم اسمون سوي رو دستم

 و هباز کمدش کشوي ديدم که بیرون برم اتاق از خواستم کردم مرتب رو تخت و شدم بلند جام از

  بیرون ريخته مرتب نا لباسا سري يه

  لباسشويي بذارم که برداشتم رو چرکاش لباس و کردم مرتب رو لباساش رفتم

 ادکلن و ها عطر انواع ماشاهلل کردم رديف هم رو اون روي بود خراب خیلي که توالتشم میز اوضاع

  کرد پیدا اونجا شد مي رو ها

  کنه مي درست نسکافه داره شیدا ديدم که اومدم پايین ها پله از

  شد روشن جمالتون به ما چشم عجب چه -

 ؟ خوري مي نسکاف...  نداشتي جنابعالي که خواست مي بصريت چشم:  شیدا

  میشم ممنون بريزي -

  بدم بهت رو هات دارو و خوردي سرما گفت مي بهزاد راستي:  شیدا

  بله شما مرهمت و لطف به -

 البته...  بودم ترسیده بهزاد از واقعا ديروز...  ببخشید خدا رو تو...  نبخشه منو خدا اخي:  شیدا

 !!!! کشکه ابهتش که نیست ماهان صحبت

 ؟ روز بکنیم غلطي چه اينجا تنهايي بفرمايید میشه انجا کشوندي رو ما شما که حاال -
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 ؟ ريختم برنامه که اولمون روز سه براي:  گفت و زد لبخندي شیدا

 ؟ ايي برنامه چه:  گفتم و دادم باال رو ابروم يه

 نضم در بگیري ياد محاسبات هم مقدار يه و بگیري ياد نوشتن و خوندن بايد همه از اول:  شیدا

  بدم ياد بهت رو کامپیوتر اب کار و پیشرفته وسايل سري يه با بايد

  کاري پر ي هفته جه پس اوه -

  بیاريم در بهزاد و ماهان کار از سر بايد همینطور و:  شیدا

  اخر تا هستم رو قلم يه اين -

 ابجي قدش بزن پس:  گفت و باال اورد رو دستش شیدا -

  بهش زدم رو دستم من

 شديم نسکافه خوردن مشغول همديگه با هم بعدش

****** 

 :::::: بهزاد

 بستم سرش پشت رو در محکم و شدم اتاق وارد خورد اعصاب با

 تاقا نازنین در رو چرا رو عصبانیتت:  گفت من قیافه ديدن با و شد اتاق وارد سرم پشت هم ماهان

 ... نگرفتن که رو جنابعالي اتاق در...  من برادر کني مي خالي من

 ؟ درستیه کار تو نظر به ماهان:  گفتم حرفش به اهمیت بدون

  روش اينم کرديم کار همه اين ما...  اره که معلومه:  کرد نگاه منو اهمیت بي ماهان

 ها فرسنگ نظرم به شنیدم االن که چیزي ولي داشت دلیل يک همشون کارا اون که میدوني ولي -

 ... داره فاصله ما هدف با

 اين هاي پرونده ي همه االن تا بهزاد رسیم نمي اي نتیجه هیچ به که همینه واسه شايد:  ماهان

 ... ولي هدفمون رو کنیم متمرکز رو حواسمون تمام سرمون خیر مثال که کرديم رد رو سبکي

  ريسکه اين ولي رسیم مي هدفمون به اينطوري بگي خواي مي -
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 دباي شايد...  باشه ها پرونده جور اين با مرتبط داريم که هدفي واقعا شايد بگم خوام مي:  ماهان

  کنیم تالش بیشتر

 روندهپ اين روي کردن کار با که اين به کردن فکر رسیدم مي نتیجه به کمتر کردم مي فکر چي هر

 ... اگه کرد مي روانیم هم کنم پیداش تونم مي

  داره فساد ي خانه و مواد قاچاق به ربطي چه ماهرخ کردن پیدا اخه -

 هي داشته رابطه هاش با فرهان که کسي...  کني نمي فکر خوب چرا ؟ االن کجايي تو بهزاد:  ماهان

 ...  باشه ادم همونجور هم خواهرش که بسا چه بوده کاره بد

 زا هم ديگه هاي کار مطمئنا میاد بر دستش از بچه دزديدن که زني...  باشه تو با حق هم شايد -

  میاد بر دستش

 حتما پس میشه که گفته بهت سرهنگ اگه...  پرونده اين تو نباش اراده سست اينقدر پس:  ماهان

 ... گه مي که هست چیزي يه

 زنه مي باالنس افتاب من اعصاب رو تو خونسردي اوقات گاهي ماهان واي -

 قبل باشه چي هر ام قضیه اين نگران حتي تو از بیشتر من که باش مطمئن:  گفت و خنديد ماهان

  بوده من خواهر چیز هر از قبل ماهرخ باشه چي هر ام قضیه اين از

 خونمون بیاد خواد مي که بگه بهمون خواد مي چي سرهنگ اين حاال -

 بکنیم نترال و شیدا واسه ه فکري يه بايد تازه بخريم اينا میوه بريم پاشیم واهلل دونم نمي:  ماهان

  میره لو قضايا همه باشن و بیاد سرهنگ اگه بمونن خونه نبايد... 

 بجنا که پاشو...  نگیر قیافه من واسه پاشو...  پاشو:  داد ادامه باز که کردم نگاش متفرکرانه

  کرد کاريش يه میشه رو ترالن حاال...  معرکست پس کالمون بفهمه شیدا اگه جان سرگرد

 نمي ولي...  دارم دختر اين به نسبت خاص کشش يه چرا دونم نمي...  افتاد سرم به ترالن فکر باز

 يه بدبختي باعث فردا پس که باشم فرهان مثل خوام نمي من بخورم رو هوس اين گول خوام

 که هنوز...  میدم دست از رو خودم هاي کار اختیار واقعا اوقات گاهي ولي...  باشم ديگم ي خانواده

 اون شايد...  بوسیدم رو پیشونیش تحويل سال موقع و رفت در دستم از چرا دونم نمي هنوزه

 مهم يکس واسه اگه مطمئنا...  سوخت براش دلم و بردم پي تنهايیش و کسي بي به که بود لحظه
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 چون کرده فرار خونه از که دونستم مي...  شده گم که کردند مي اعالم حداقل روزنامه تو بود

...  بود هگفت واسم رو اينا قبال شیدا...  کنه ازدواج فاسد و کثیف ادم يه با زور به خواسته مي مادرش

...  سوزه مي واسش دلم واقعا اوقات گاهي ولي بیرون بندازمش خونه از خواستم بار هزار حاال تا

 ...  پسرشم که مني از بیشتر شايد داره اعتماد بهش اينقدر بابا چرا دونم نمي

 ؟ کجايي داداش الو:  ماهان

 ؟ هان:  گفتم و اومدم بیرون فکر از

  رفتي کجا شب نصفه ديشب گم مي:  ماهان

 دمکر نمي فکر...  کلک کرد مي کار چي اتاقت تو ترالن:  گفت و داد باال شیطنت با ابروش بعد

  کنه هوايیت زود اينقدر لندن

  خنده زير زد بعد و

 برم شدم مجبود شد بد حالش مريضام از يکي...  گفتي پرت و چرت تو باز ماهان بابا نه -

  بیمارستان

  شد خارج اتاق از و گفت اهاني يه ماهان

 دب خیلي حالش بیمارام از يکي گفتن و زدن زنگ بیمارستان از...  افتادم صبح امروز ياد دوباره

 راخ دروغم...  بود شده پاره خونیش هاي مويرگ از يکي متاسفانه...  ببینمش بايد حتما و شده

...  ودب امیز موفقعیت خوشبختانه که کنم عملش موقع همون شدم مجبور... شد راست به تبديل

  بود اومده در پدرم ولي

 چه نترال ديدم که تخت رو کنم پرت رو خودم خواستم اتاقم تو رفتمم مستقیم خونه رفتم وقتي

 وابمخ که شد چي دونم نمي اما...  نشستم همونجا و کنم بیدارش که نیومد دلم خوابیده مظلومانه

  برد

  بودم تقصیر بي من که شاهده خدا حال هر به

 شدم خارج اتاق از و کردم جمع رو وسايلم و کنم دور خودم از رو افکار تا دادم تکون رو سرم

*** 
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 ::::::: ترالن

  کنین مي دک رو ما دارين که کنین کار چي خواي مي شما بگو راستشو:  شیدا

- ... 

 کردم ياور مخملي گوشام منم خوب اره:  شیدا

- ... 

 بکني کارايي يه خواي مي میدونم که من بهزاد:  شیدا

- ... 

 ديگه گي مي راست داري که باشم مطمئن:  شیدا

- ... 

  ما با میاين شام هم شما میريم اومدين وقت هر زوده که االن باشه:  شیدا

  کرد نگاه منو و کرد قطع رو گوشي شیدا

 ؟ چیه ها -

  کنه مي نگاه منو بر و بر داره نشسته ببینم پاشو شاگرد:  شیدا

 ؟ گفت چي بهزاد...  بیخیال اينو -

 پیوندن مي ما به شام واسه ماهان و خودش خريد بريم غروب گه مي:  شیدا

 که شدن مشکوک اينا باز -

  میشه چیشون يه بابا کن ولشون:  شیدا

 شیدا کنیم کار چي حاال خوب -

  حاال کن تکرار کني صدا بزرگ استاد بايد منو بابا ديگه چیه چي شیدا:  شیدا

  استاد کنیم کار چي حاال خوب:  گفتم خنديدم مي که حالي در

 ؟ گشنته جونم ترالن اخي:  شیدا
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 ؟ مگه چطور نه ؟ من:  گفتم و کردم نگاهش گیج

  دادي قورت استاد اخر از رو بزرگ اخه:  شیدا

  باشه شده چي حاال گفتم خل دختره...  در به سیزده ريم مي کي با که باش رو ما

  بزرگ استاد کنیم کار چي حاال:  گفتم و دادم بیرون محکم رو نفسم

 ناهر بري االنم میشي فول فول کني تمرين روز سه دو دادم ياد بهت که رو حروف خوب:  شیدا

 با دادن اس ام اس هم بعدش و کنم مي کار رياضیات باهات ذره يه هم بعدش بخوريم رو مون

 گرسنگي از مردم که پاشو...  رو موبايلت

  خونه داريم هم ناهاري مگه خخخخخ

  هست مشکلي يه اما بخورم غذا دارم دوست خیلي منم بزرگ استاد خوب -

 ؟ مرشد بچه مشکلي چه:  گفت میرفت اشپزخونه سمت که همیطور

 درست چیزي که هم غذا نیست حاضري غذاي يخچال تو نبوديم روز چند ما که اينه مشکل -

  بخوريم چي پس نکرديم

 و ايستاد باشه شده خالي بادش اينگار يکدفعه میرفت يخچال سمت خندان داشت که شیدا

 میخوام غذا من...  کنیم چیکار میگیي پس:  گفت و من سمت برگشت

 بزرگي استاد تو نمیدونم -

 بخوريم چي بگو ترالن ديگه نشو لوس ااا:  شیدا

 زنب زنگ خوب...  کن نگاه رو ما بزرگ استاد خدا رو تو:  گفتم دادم تکون تاسف نشونه به رو کلم

 بده سفارش غذا

 وت منتها دارم رو داشتن يعني ندارم پول که اينه مشکل اما بکنم رو کار اين دارم دوست:  شیدا

  بهزاده ماشین تو هم کیفم و کیفمو

 دست اصل در که بزرگ استاد اين با تا بودم تر سنگین کردم مي ازدواج رامین با من خدا اي

  بشم صحبت هم بسته پشت از رو شلقم
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 بعد ديممی سفارش پیتزا تا دو اشتراکمون با میزنیم زنگ خنگ خوب:  گفتم و کردم نگاش حرصي

 بده رو پولش بعدا بهزاد که حساب به میذاريم

 هنمذ به زودتر چرا حرفیه اينم:  گفت میرفت تلفن سمت که همونجور و انداخت بهم نگاهي شیدا

 نرسید

  واهلل کرده پیدا رو چاره خودش انگار که نرسید ذهنم به زودتر چرا میگه همچین

**** 

 :::::::::::::::::::: بهزاد

 بعد و بخوره رو شربتش تا کرديم مي نگاه سرهنگ به و بوديم نشسته مبل روي منتظر ماهان و من

  کنه تعريف برامون رو قضیه

 اومده سرهنگ پیش دقیقه 5 و سیاه نخود دنبال بوديم فرستاده رو ترالن و شیدا که بود دقیقه 92

 بود

 درمونپ شیدا ولي رفت ادم بچه مثل ترالن اين باز کنم خفشون میخوام فتم مي يادش يعني اوف

  بگیره اينو میخواد که کسیو بیامرزه خدا بگم تونم مي يعني اورد در رو

  شد اينطوري االن چرا پس نبودش اينجوري بود بچه وقتي دختر اين که يادمه هنوزه که هنوزم

 ... خوب:  گفت و کرد گلوش کردن صاف براي اي سرفه تک و خورد رو شربتش سرهنگ

*** 

 :::::::::::::: ترالن

 رفت يادم ديدي شیدا اخ -

  گذاشتي جا چي باز:  شیدا

 بارمه دومین اين که خوبه میذارم جا بیرون وسیله کال من انگار گذاشتي جا چي باز میگه همچین وا

 بیرون میرم

 توشون بذارم دوباره رفت يادم بودم اورده در کیفم از رو وسايلم -
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 ؟ ضروريه خیلي يعني:  شیدا

  اره که معلومه -

 بیار بردار برو هم تو میستم واي کوچه سر میرم برگردم ندارم حوصله که من:  شیدا

  باش منتظرم پس باشه:  شیدا

  دويیدم خونه سمت دو به و

  ديدم ماهان و بهزاد کفش بر عالوه مردونه کفش يه که شم وارد خواستم

  باشه میتونه کي يعني وا

 جلوي زا بايد باال برم اينکه براي ولي نداشت ديد اينطرف به پذيرايي از تو رفتم و کردم باز رو در

 میشدم رد چشمشون

  بودن نشسته مسن اقاي يه و ماهان و بهزاد پذيرايي تو

 ... کشیــــــــــــــــد سوت گوشام شنیدم که حرفي از که باال برم خواستم

*** 

 

 ::::::::::::::::: بهزاد

  دزديده رو ماهرخ که بوده کسي فر زرين مهین خواهر فر زرين سیمین:  سرهنگ

 ؟ گروهه اين رابط سیمین بگیم میخواين يعني:  ماهان

 ...  دقیقا:  سرهنگ

  بودم کرده هنگ بود شنیدم که چیزي از

  اومد چیزي افتادن صداي يکدفعه

  شدم مواجه ترالن ي زده بهت صورت با که کیه ببینم برگشتم

  ؟ کني مي کار چي اينجا تو ترالن اااا:  گفتیم ترالن به و پريديم جامون از ماهان و من يکدفعه
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 ؟ گفتین چي...  چي....  شما...  شم:  گفت و میومد جلو که همینطور ترالن

  خوبه حالت ترالن -

  فهمید نمي رو چیزي انگار میومد جلو من به دادن جواب بدون

  لمبق تو افتاد و رفت حال از گرفتم رو هاش بازو تا بیارم درش بهت از و بدم تکونش تا جلو رفتم

  ما سمت دويدن هم سرهنگ و ماهان همزمان

  بهزاد شده چش:  ماهان

  ها بچه کیه ديگه دختر اين:  گفت و انداخت ما به نگاهي مشکوک سرهنگ

 که بود افتاده هوش بي من بغل تو ترالن هم ور اون از بدم چي رو سرهنگ جواب بودم مونده

 شد نمايان شیدا قامت هم بعد وو اومدش در صداي

 شد همچي ترالن چرا خدا واي....  نمي چرا ترالن ا:  شیدا

  رسوند من به رو خودش دو با و

  بده منو جواب عزيزم ترالن...  ترالن ؟؟؟؟ شده اينطوري ترالن چرا بهزاد:  شیدا

  باال ببريمش بهتره افتاده فشارش کنم فکر -

 خوابوندمش تخت رو و اتاقش تو بردمش و کردم بلندش بعد و

 میاري اتاقم از رو کیفم ماهان -

 میارمش االن باشه...  باشه:  ماهان

 چرا اصال کرد مي چیکار اينجا اين ازهمه اول که بودم مونده اين تو من و بوديم شده هول هممون

 فر زرين سیمین هويت شدن پیدا هم اونور از...  کرد غش

  کردم وصل رو سرمش که اين از بعد

 ارهد شیدا چرا که بودم مونده...  نشستیم پذيرايي تو و اومديم شیدا و ماهان و سرهنگ همراه به

 ادم هي واسه اونم کنه گريه شیدا که بود باور قابل غیر برام واقعا...  کنه مي گريه ترالن خاطر به

  غريبه
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  خورد زنگ سرهنگ همراه تلفن يهو که بود رفته فرو عمیقي سکوت تو خونه

  بدم جواب بايد میخوام معذرت:  سرهنگ

 باشید راحت...  قربان کنیم مي خواهش:  ماهان

  کرد وصل رو گوشیش و زد لبخندي سرهنگ

 ؟ جانم:  سرهنگ

- ... 

 ؟ شده چش امیر...  کني مي گريه چرا...  میگه چي نمشیم متوجه:  سرهنگ

- ... 

 با ماهان شد باعث که زد زانو پاش رو و قلبش رو گذاشت رو دستش سرهنگ جناب يکدفعه

 !! خدا يا:  بگه بلند صداي

 از رو گوشي منم و گرفت رو سرهنگ جناب ماهان يیديم دو سرهنگ سمت به جفتمون همزمان و

 و بودش محبت با خیلي زدنش حرف لحن چون باشه خانمشون که میزدم حدس...  گرفتم دستش

  بود بعید خشن سرهنگ جناب از لحن اين

 ؟ مسیبي خانم....  ؟ الو:  گفتم و کردم گوشم نزديک رو گوشي

 ؟ کجاست مسعود...  ؟ مسعود الو:  گفت کرد مي گريه که حالي در مسیبي خانم

 خواهش...  هستن اينجا سرهنگ جناب کنین حفظ رو ارامشتون کنم مي خواهش مسیبي خانم -

  شده چي که بدين توضیح من براي ديگه بار يه کنم مي

 ؟ بهتون بدم توضیح بايد چرا...  ؟ هستین کي شما...  شم:  مسیبي خانم

  صفوي بهزاد سرگرد...  هستم صفوي بنده...  نکردم معرفي رو خودم که خوام مي معذرت او -

 ... بردن رو امیرم...  امیرم...  اينجا برسونید رو خودتون خدا رو تو سرگرد جناب:  مسیبي خانم

 شبرا شدا که رو قندي اب داشت و بود نشسته مبل رو که انداختم مسیبي سرهنگ به نگاه يه

  نشسته ساکت االن تا چرا شیدا اين موندم من...  خورد مي رو بود کرده درست
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 بهم میشه فقط رسونم مي رو خودم سرهنگ جناب اتفاق به االن من...  مسیبي خانم خوب بسیار -

  شده چي و هستن کي امیر بگین

 بیاين تر زود خدا رو تو بده خیرتون خدا:  گفت کرد مي گريه زمان هم کي حال در مسیبي خانم

  دزديدنش...  نوم امیر

  لطفا کنین حفظ رو خودتون ارامش رسونیم مي رو خودمون االن ما خانم خوب بسیار -

  کردم قطع رو گوشي بعد و

 کني امتحانمون خواي مي چقدر ديگه...  بدبختي پشت بدبختي خدايا يعني

 سرهنگ؟ جناب خوبه حالتون:  گفتم و کردم نگاه سرهنگ به

 خونه برسون تر زود منو فقط...  جان بهزاد خوبم من:  مسیبي سرهنگ

 چه مببینی بريم سرهنگ جناب و من تا باشه ترالن به حواست تو جان ماهان پس...  خوب بسیار -

 اقتاده اتفاقي

  هست حواسم من برين شما:  ماهان

 گرفتم پیش رو خونشون سمت سرهنگ همراه به و کردم خارج پارکینگ از رو ماشین سريع

*** 

 :::::: ترالن

  کجام بدم تشخیص تونستم نمي و میديدم تار اوايلش...  کردم باز رو چشمام اروم اروم

  بدم تشخیص رو موقعیتم تونستم چشمام کردن بسته و باز بار چند از بعد ولي

  افتاده اتفاقي چه يعني....  بیرون برم شیدا با نبود قرار مگه ؟ چرا ولي...  بودم اتاقم تو من

 ... اينجام چرا که بیارم ياد به کردم سعي

  بگیرم رو موبايلم که بودم اومده اول من خوب

 ... و...  ماهان و بهزاد مهمون اها

 ...؟. ممکنه طور چه اين ولي...  اوردم ياد به باالخره
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  نداره امکان اين...  شنیدم اشتباه هم شايد شدم خیاالتي حتما....  نه....  نه

 و دزديده رو ماهرخ که بوده کسي....  من مادر...  فر زرين سیمین يعني...  دزده يه من مادر يعني

 قاچاقه باند يه رابط االن

 ؟؟؟ ممکنه طور چه اخه....  من خداي

  خورد گوشم به ماهان و شیدا صداي که گرفتم پیش رو پايین سمت و شدم بلند جام از

  بدهکارين هم توضیح يه کنم فکر ماهان:  شیدا

 ؟ چي بابت...  خوب...  خوب:  ماهان

 پلیس اون با اي رابطه چه شما ؟ کرد مي چیکار خونه اين تو پلیس يه که اين همه از اول:  شیدا

 بیهوش االن ترالن و کردين دک رو ما چرا که اين همه از مهمتر و رفته کجا بهزاد االن ؟ دارين

  افتاده باال اون

 ؟ گي مي رو مسیبي سرهنگ جناب اااا:  ماهان

  باشه خواد مي که کي هر:  شیدا

 هم ترالن مورد در...  پیشش بود اومده تشکر واسه بود بهزاد مريضاي از يکي اون خوب:  ماهان

  بیاد هوش که کنیم صبر بايد نمیدونم منم که

  اومدم هوش من -

  نشستم مقابلشون مبل روي رفتم و

 اونوقت ؟ بهزاد مريضه که ؟ اااا:  گفت و کرد نگاه رو ماهان دوباره باز و انداخت من به نگاهي شیدا

 ؟ کرد معرفي صفوي بهزاد سرگرد جناب رو خودش پیش لحظه چند که بود کي

 توضیح خوب بسیار:  گفت و داد بیرون عصبي رو نفسش و کرد موهاش الي رو دستش ماهان

 بدين قولي يه بايد فقط میدم

 ؟ قولي چه:  گفتیم همزمان شیدا و من

  بمونه خودمون بین گم مي چي هر که اين:  ماهان
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 قبوله باشه:  گفت تامل بدون شیدا

  دوخت چشم من به و گرفت شیدا از رو نگاهش ماهان

  میدم قول منم -

 پلیسیم بهزاد و من خوب:  ماهان

 ؟؟؟؟ چـــــــــــــــــــي -

 دل تو اومدم کردم فرار خونه از من من خداي...  باشن پلیس اينا که گنجید نمي هم باورم تو

 ؟ پلیسا

 ... چون...  چون کنیم پیدا رو ماهرخ بتونیم تا شديم پلیس ماهان و من داره حقیقت اين:  ماهان

 ؟ چي چون:  شیدا

 براي شده سوخته جسد کرد تايید قانوني پزشک....  بود سازي صحنه تصادف اون چون:  ماهان

  داشته خودش همراه رو داشته گردن تو تولدش بدو از ماهرخ که گردنبندي تنها نبوده ماهرخ

 ينا قبال هم شیدا چون بودم نکرده تعجبي باشه زنده ماهرخ هست امکانش شنیدم مي که اين از

 بچه يه کردم خطابش مادر عمر يه که کسي که بود اين از من هراس تنها بود زده حدس رو قضیه

 هي...  بود بدکاره يه هم خواهرش که شنیدم مي حاال بود بدکاره يه خودش تنها نه...  بود شده دزد

  برد بین از رو ها خیلي زندگیه خودش همراه که کاره بد

  شد وارد بهزاد و شد باز سالن در همزمان

 مبل رو کرد پرت رو کتش میباره روش و سر از داره خستگي بود معلوم که طوري اروم اروم بهزاد

  شد ولو ماهان کناري ي کاناپه روي هم خودش

  سرگرد جناب نباشي خسته:  گفت طلبکارانه لحني با شیدا

 ؟ چیه منظورت:  گفت و انداخت نگاهي ماهان به و نشست صاف بهزاد يهو شیدا حرف اين با

  باشي بدهکار دورغات خاطر به توضیح يه کنم مي فکر...  واهلل نمیدونم:  شیدا

  باشم گفته دروغي نمیاد يادم:  گفت بود چهرش چاشني که اخمي ببا بهزاد
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  کاريتون مخفي خاطر به کنم مي تصحیحش خوب بسیار:  شیدا

 ؟ کاري مخفي کدوم:  بهزاد

 ؟ پلیسي تا دو شما که اين همه از تر مهم و زندست ماهرخ کنین مي فکر که اين:  شیدا

 ؟ میگن چي اينا ماهان:  گفت بود معلوم صداش از که تشويشي با بهزاد

  پلیسیم ما میدونن ترالن و شیدا راستش خوب:  ماهان

 دلت تو نتونستي حرفو يه...  گفتي بهشون چرا ماهان ؟ چـــــــــــي:  زد داد يکدفعه بهزاد

 ؟ داري نگه

 نگاه اونجوري منو خواهشا:  گفت و دونستم مي بعید ازش من که کرد جدي همچین اخم يه ماهان

 اطرافت به حواست میدي جواب تلفن وقتي بعد به اين از دادين لومون خودتون جنابعالي نکن

  باشه

 !!! هستم صفوي بهزاد سرگرد:  داد ادامه میاره در رو بهزاد اداي داره مثال که طوري بعد

 ! هم تو حاال خوب:  گفت و کرد هم تو رو دستاش و داد ابروش به چیني بهزاد

  ونواسم بدين توضیح تونین مي شده تموم بحثتون اگه:  گفت و کرد نگاشون چپ چپ شیدا

 نشون شواهد ولي نه که هم زنده ي زنده يعني خوب زندست ماهرخ ما تحقیقات اساس بر:  بهزاد

 ! نمرده ماهرخ که میده

 ؟ اوردين در سر بودن افسر از چرا شما بدونم خوام مي میدونم اينو:  شیدا

 شديم کار اين وارد که اينه مهم نیست مهم اورديم در سر اونجا از جوري چه که اين خوب:  ماهان

  کنیم پیدا رو ماهرخ بتونیم تا

 ؟ چي بود نتیجه بي تحقیقات اين اگه کنید پیدا رو ماهرخ تونید مي که دونستین مي کجا از:  شیدا

  نداره وجود مرده ماهرخ که اين بر مبني مدارکي هیچ ولي:  بهزاد

 ؟ مردست ماهرخ که اين علیه مبني شواهدي هیچ همینطور و -

  بدهکاري توضیح يه هم تو کنم فکر ترالن راستي:  ماهان
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 شخصم شیدا قیافه از ولي کردند مي نگام موشکافانه ماهان و بهزاد کردم تکشون تک به نگاه يه

  چیه اينا بودن پلیس قضیه بدونه خواست مي هنوز که بود

 نه يا بگم رو قضیه بايد که بودم مونده که بودم من اين حاال

  کنم جور بهونه يه بتونم تا بدن توضیح اينا اول ذاشتم مي بود بهتر شايد

 ؟ بگم من بعد بدين توضیح اول شما باشه بهتر شايد خوب -

  گمب من بعد بدن توضیح اينا که کنه مجبورشون و بهشون بده گیر شیدا که کردم مي خدا خدا

  شد هم همینطور خوشبختانه که

 رارق بازجويي مورد ر ترالن بعد کنین کامل رو حرفتون اول شما باشه بهتر کنم مي فکر:  شیدا

  بدبن

 ؟ شیدا بدوني چي خواي مي دقیقا:  بهزاد

 ونا قضیه ؟ کرد مي چیکار جا اين مرده اون ؟ نه يا رسیدين هم اي نتیجه به که اين يک:  شیدا

 تونها برنامه عضو اينم نه يا هستین معمار يه ماهان و پزشک تو اصال باالخره و ؟ بود چي تلفن

 ؟ بوده

  بديم جواب بهت بپرس دونه دونه جان بابا اووووووووووو:  ماهان

 اما منرسیدي اي نتیجه به گفت میشه تقريبا:  گفت و رفت ماهان طنز لحن به غوره چشم يه بهزاد

  سرنخه يه جورايي يه دستمونه که اخري ي پرونده اين

 ؟ چطور:  شیدا

 باشه کسي تونسته مي درصد 12 احتمال که کسي فر زرين مهین خواهر فر زرين سیمین:  ماهان

  دزديده رو ماهرخ که

 ؟ چي باشه نبوده اون کار دزدي اگه -

  کنیم فکر درصد 12 اون به و ببینیم رو لیوان پر نیمه ديم مي ترجیح فعال:  بهزاد

 ؟ داره پرونده اين به ربطي چه فر زرين سیمین خوب:  شیدا
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  رابطشونه از يکي فر زرين سیمین و قاچاقه کار با مرتبط پرونده اين:  بهزاد

 ؟ افتاد اتفاقي چه سرهنگ جناب واسه بهزاد راستي:  ماهان

 ؟ دزديدن رو نوش امیر:  بهزاد

 چــــــــــــي؟:  گفت بلند صداي با يهو ماهان

 ؟ زدنه حرف طرز چه اين شدم کر تر يواش:  بهزاد

 ؟ چیه قضیه ببینم بزن حرف درست:  ماهان

  خونه برنگشته مدرسه از بعد امروز سرهنگ ي نوه امیر:  بهزاد

 ؟ اصالا شده گم شايد ؟ هست سالش چند حاال -

  کردن تهديد و زدن زنگ...  تلفن اون از قبل البته کردم مي رو فکر همین منم سالشه 2:  بهزاد

 ؟ بودن کي!  من خداي:  ماهان

 ننک تهديد تا دزديدن رو امیر اونا پروندست همین يا مرتبط ولي فهمیدن کجا از نمیدونم:  بهزاد

  بیاريم در کفششون از رو پامون

 ؟ نکردن خواست در چیزي ازاديش براي ؟ ممکنه چطور ولي:  ماهان

 مي پیششون بچه گفتن کنیم کنسل رو ماموريت خوان مي..  شدم گیج هم خودم نمیدونم:  بهزاد

 ... که...  که میشن مطمئن زماني و و شن مطمئن تا مونه

  ؟ چي که:  شیدا

 که مبذاري خوان مي يعني کنیم کنسل کنیم مصادره بعد ماه بود قرار که رو اي محموله که:  بهزاد

  بمونه پیششون ديگه ماه يک تا بچه

  ردمک مي فکر که چیزيه از تر سخت:  گفت و داد تکیه مبل به و داد بیرون محکم رو نفسش ماهان

  هستیم پیگیري حال در که مونده راه يه فقط:  بهزاد

 ؟ راهي چه:  گفتیم و کرديم نگاش موشکافانه ماهان و شیدا و من

 ... سیمین راستش خوب:  بهزاد
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  کرد برقرار رو تماس شد مي زدنش حرف از مانع که بود تلفتش صداي

 سروان نباشي خسته سالم -

- ... 

  کن ايمیل برام االن همین و اوردي بدست که اطالعاتي هر خوب بسیار -

- ... 

  منتظرم قربانت -

:  داد ادامه و انداخت نگاهي کرديم مي نگاش منتظرانه که ما هاي قیافه به و کرد قطع گوشیو بعد و

 از کيي که اينه خاطر به اونم که هست فر زرين سیمین شناسیم مي گروه اين از که کسي تنها ما

 نداريم ازش خوري به درد به اطالعات متاسفانه اما اينجاست شهروندان

 تا ايدب که خودم براي بودم متاسف خورد مي بهم اسم اين از حالم...  سیمین...  سیمین...  سیمین

  بکشم يدک خودم همراه مادر عنوان به رو اسمش عمرم اخر

 ؟ گیري نمي استعالم اطالعات از چرا خوب:  ماهان

 فکر ينقدرا نشي خسته:  گفت و انداخت بهش رسیدي نتیجه اين به تنهايي يعني که نگاه يه بهزاد

 بکنم بايد میدونم خودمم که رو کار اين خوب...  کني مي

 ؟ نتیجه خوب:  ماهان

 االح کنه میل برام رو استعالم نتايج منتظرم زد زنگ رضايي سروان االنن همین که ديدي:  بهزاد

 بیار رو تاپم لپ باال برو بپر خوب بچه مثل هم

 داري پا که خودت چه من به:  ماهان

  بزني حرف بزرگترت حرف رو نبايد دوني نمي هنوز تو ماهان:  بهزاد

 ديگه بزرگتري ازم سال سه فوقش فوق گي مي بزرگتريم چه:  ماهان

  بزرگترم ازت سال 92 از بیش عقال ولي باشم بزرگتر از سال سه سنن شايد:  بهزاد

 بهم پرن مي چهارساله هاي بچه مثل.  موقعیت اين تو کنن نمي ول که اينام اه
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 ... سا ده ؟عقال چــــــــــــــــــــــي:  ماهان

 ؟ کجاست تاپ لپ میارم میرم خودم اصال اوضاع اين تو اوردين گیر وقت کنین بس اه -

 اتاق تو از سر يه راهت سر فقط میزشه رو بهزاد اتاق تو برو بپر جان ترالن قربونت آ:  ماهان

 بیار منم موبايل مهمان

 میده هم اضافي دستور نیاورده رو تاپ لپ نرفته تنها نه داره بشر اين که نیست رو

 ؟ نکنا تعارف داري هم اي ديگه امر -

 رو بقیه تا بده انجام سالمت به کارارو اين کافیه فعال قدر همین باشي سالمت ديگه نه:  ماهان

 !!!بگم به بعدا

  گرفتم پیش رو بهزاد اتاق راه بعد و رفتم واسش غوره چشم يه

  بود میز روي که بود تاپش لپ همون خورد چشمم به که چیزي اولین شدم اتاقش وارد وقتي

  ها بچه پیش رفتم مهمان اتاق از برداشتم هم رو ماهان موبايل اينکه از بعد

  نشستم دوباره بودم نشسته قبال که جايي و دادم ماهان به رو موبايل و بهزاد به رو تاپ لپ

 فرستاددش:  گفت باهاش رفتن ور مقدار يه از بعد و کرد باز رو تاپش لپ بهزاد

 هست هم ادرسي شد چي خوب:  گفت و شد خبره بهزاد به بود موبايلش تو سرش که ماهان

 ازش؟

 چرا ا...  فر زرين نازنین نام به دختر فرزند يک داراي 45 سال اذر متولد فر زرين سیمین:  بهزاد

  ؟ يکیه فامیلیاشون

 ؟ چي من پس دختر فرزند يه فقط چرا بودم شده گیج واقعا

  داشته فامیلي ازدواج شايد خوب:  ماهان

  شايد...  اهان:  کفت و داد تکون تايید روي از سري بهزاد

  ازش ننوشته ادرسي خوب:  ماهان

 ... نوشته ادرس يه اتفاقا چرا:  بهزاد
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 و ودمب گرفته ياد رو يک منطقه هاي ادرس تقريبا بودم شیدا با که وقتي چند اين تو...  بود عجیب

....  تداش فرق اسمون تا زمین بودن گفته اينا که ادرسي اما...  کجاست سیمین خونه دونستم مي

 ايدش...  گفتم مي رو ماجرا اصل بهشون که بود بهتر شايد..  بود سه منطقه تو سیمین ي خونه

 به رزودت اينطوري شايد...  کنم اعتماد بهشون منم کردن اعتماد بهم اونا که همینجور که بود بهتر

 ... وسطه بچه يه جون پاي باشه چي هر برسند نتیجه

 ؟ کنن پیگیريش دادين خوب:  ماهان

 نیست اعتمادي اونا به نه:  بهزاد

 ؟ چیه منظورت:  ماهان

  داريم جاسوس يه اداره تو کنم مي حس همش رفته لو عملیات که زماني از:  بهزاد

:  گفت دبو بعید ازش البته که میداد گوش حرفاشون به و بود نشسته ساکت موقع اون تا که شیدا

  خطره در هم شما جون اينجوري پس

 ما هدف نچو نخواستیم خودمون يعني ندارن خبر پلیسیم ما که اين از خیلیا خوشبختانه نه:  بهزاد

  بديم انجام رو کارمون خفا تو میداديم ترجیح ما و بود ديگه چیز يه

  کنیم شناسايي رو منطقه شخصا خودمون بايد بهزاد پاشو پس:  ماهان

 ... کنین صبر:  گفتم که شه بلند اومد بهزاد

  اشتباهه ادرس اون:  من به دوختن چشم منتظر سشون هر

  نشستن سرجاشون دوباره بهزاد و ماهان حرفم اين با

 ؟ احیانا بپرس رو دلیلش تونم مي:  گفت و کرد نگاه منو موشکافانه بهزاد

  میشناسم رو سیمین من...  خوب...  خوب -

 ؟ چي:  گفتن بلند يکدفعه بهزاد و ماهان

 رارمف تا سیمین رفتاراي از اعم قضايا ي همه سیمین با خودم ربط دادن توضیح براي شدم مجبور

 ...  بدم توضیح براشون رو دلیلش و
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 متجعب ظاهرش هم بهزاد...  نگفتم دروغ بود شده سبز خوشگل شاخ تا دو ماهان سر رو بگم اگه

 به زنده منبع يه از خوبي اين به اطالعات تونسته که خوشحاله درون از که زد مي داد ولي بود

 ... بیاره دست

  جلويیم قدم يه حاال خوب:  بهزاد

  کنیم پیدا رو امیر میتونیم تر راحت اينجوري پس:  ماهان

 کنید؟ شروع کي رو گروه کردن منحل عملیات بود قرار کنید مي عجله داريد من نظر به:  شیدا

 زا بعد رو عملیات کنیم تمرکز روش فقط اول ي هفته دو تو که بود گفته سرهنگ جناب:  بهزاد

  کنیم مي شروع ارديبهشت اوايل

 نبرداري هم شده ريزي برنامه غیر حرکت يه شما اگه اونوقت ديگه ماه يک يعني اين خوب:  شیدا

  ريزين مي بهم رو عملیاتتون کل

  باشه هواسمون بايد شیداست با حق بهزاد اره:  ماهان

 !!! نیستیا الکي کم هم تو!!! بابا نه:  گفت و کرد شیدا سمت رو روش بعد

 ؟ داري اسم تو ترالن:  گفت و کرد من سمت رو روش و اورد در واسش شکلک يه شیدا

  بود فهمیده کجا از اون بودم خورده يکه حرفش اين از

 ؟ داشی پرسیدي حرفیو همچین چرا:  پرسید تعجب با خورده يکه من مثل بود معلوم که هم بهزاد

 سنف رفتي سرهنگ جناب با تو که اين از بعد که اين خاطر به:  گفت جواب در ماهان شیدا جاي به

 اسمه عاليم از يکي که که دونستم نمي اگه بود رفته کبودي سمت به رو نگش ر و اومد بند ترالن

 بشه بیمارستان راهي که بود ممکن

 !! میاره در سر ازش بیشتر ماهان اونوقت پزشک بهزاد ببین خدا رو تو

 ؟ ترالن ندادي رو جوابم:  شیدا

 تو هک بوده شوکي يه خاطر به اين واقع در بود نیومده سراغم به که بود وقت خیلي راستش خوب -

 مراقبت با و بود کرده تالش درمانم براي راشین هم پیش سال 7 6 يه حدودا شده وارد بهم بچگي

  سراغم اومده دوباره باز چرا نمیدونم ولي بود شده درمان داشتم که مخصوصي هاي
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 بیماري اسم: گفت من جواب در و گرفت رو حالیشونه خیلي مثال که دکترايي اين ژست بهزاد

 براي اين و داشتي موقت درمان زياد احتمال تو باشه داشته قطعي درمان صد در صد که نیست

 بر بیماريش دوباره شوک يک شدن وارد صورت در اما بدي ادامه ات روزمره زندگیه به که زمانیه

 وارد بهت امروز که شوکي دلیل به زياد احتمال!  کاسه همون و اش همون میشه باز و گرده مي

 تواس بازم ممکنه باش داشته همرات میدم رو اسپريش بهت من برگشته بیماريت دوباره شده

 ... چرا..  بدي پاسخ بايد که هست ذهنم تو سوال تا چند هنوز اما بیاد پیش

  خورد زنگ موبايلش حین همین

 !!! که سرهنگه جناب نه نه ااا...  معرکه خرمگس بر اي:  بهزاد

 جدي)...(  ؟ شدن بهتر خانمتون خوبه شما حال ممنون)...(  قربان سالم:  کرد قرار بر رو تماسش

 )...(بخیر عصر)...( اونجا میرسونیم رو خودمون االن خوب بسیار)...(  ؟ میگید

  ما به زد ذل متفکرانه بود چونش گاه تکیه دستش دوتا که درحالي و کرد قطع گوشیو بهزاد

 ؟ بهزاد شد چي:  ماهان

  رفت شد خل بچه دستي دستي کنم فکر...  نداد نشون الملي عکس هیچ بهزاد

 ؟ بهزاد الو:  ماهان

 ـــزادبهـــ:  گفت بلند صداي با گوشش پیش رفت شد پا شیدا يهو که نخورد تکوني بهزاد بازم

 ؟؟؟

 ؟ چته ها:  کرد نگاه رو ما امیز گنگ و اومد خودش به بهزاد اينبار

 داتص داريم سعته شیش ؟ تو يا چمونه ما:  گفت ماهان که بهش زد ذل طلبکارانه حالتي با شیدا

  میزنیم

 فکر تو رفتم لحظه يه ببخشید:  بهزاد

 ؟ نه يا شد چي میگي حاال ببخشه خدا:  شیدا

 بريم بايد!  پسر پاشو ماهان!!!  نه فعال:  بهزاد

 میگي چي ببینم بزن حرف اروم دقیقه دو ؟ تو میگي چي:  ماهان
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  بريم زودتر بايد پاشو داره نیاز مشورتمون به زدن زنگ مسیبي سرهنگ به دوباره:  بهزاد

  نهک نگاش دوباره شد مجبور بهزاد همین واسه گرفت رو استینش شیدا که شد بلند جاش از بهزاد

  نديدن بروز چیزي سیمین با رابطش و ترالن با رابطه در باشه هواست بهزاد:  شیدا

 اگه هالبت هست هواسم خودم!  جماعتم اين پلیس سرم خیر گرفتیا کم دست منو جان شیدا:  بهزاد

  بگیرن رو زبونشون جلوي ماهان اقا

 ! نداره نمک که دست اين بشکنه خدا اي ؟ لقم دهن من ؟ چي:  ماهان

 !؟ ها گذره مي تلفن تماس از که وقته خیلي کنم فکر برين خواين نمي -

  وسطه در بچه يه جونه پاي باشه چي هر..  خبره چه ببینیم بريم پاشو ماهان ديگه اره:  بهزاد

  دخترا خدافظ...  بريم میري خواب تو ساعت شیش که تويي ندارم حرفي که من:  ماهان

 خدافظ:  شیدا

  نذراين خبر بي مارم خدافظتون -

 ... فعال...  بدهکاري بهم جواب تا چند هنوز که نره يادت ضمن در حتما:  بهزاد

*** 

 دوباره روز اون اينکه مثل...  بود عید هشتم روز امروز و گذشت مي قضیه اون از که بود روز 5

 ازشون که اطالعاتي ازاي در رو بچه بود قرار...  بودند برگردونده رو ماجرا و بودند گرفته تماس

 شرط طبق و دادن انتقال فلش به رو اطالعات هم مامورا...  بدن تحويل اداره به بودن اورده بدست

 اما...  گرفتن فلش ازاي در رو بچه و بودن کرده ريست رو رو اداره کامپیوترهاي اطالعات ي همه

 چهی خدايیش ولي...  سیمین از من شناخت به توجه با بوديم هم جلوتر قدم يه ما خوشبختانه

 ور بچه خیابون توي اومدن همینطوري يعني...  باشه راحت اينقدر دزدي بچه کردم نمي فکر وقت

 مدت اون توي چون بود خورده بسته در به باز انتظامي نیروي گفت میشه االن...  رفتن و برداشتن

 من هک شناختیه همون اطاالعات تنها بودن نشده گشايي رمز به موفق داشتن رو اطالعات که زناني

 ماالن...  شیداست و ماهان و بهزاد و من بین فقط اونم که دارم مادرم مثال همون يا دارم سیمین از

  کنیم مي نگاه ديگه بهم و نشستیم حال توي همه
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 زياد بیکاريه فرط از ما که دقیقه 05 و ساعت 34 شد االن:  گفت شیدا ساعت اومدن در صدا بايه

 ! هم به زديم ذل روز دو اين طي

 ؟ کنیم چیکار گي مي:  بهزاد

 نیدبک کاري يه خدا رو تو:  گفتم و اومد در صدام بود رفته سر حوصلم زياد بیکاريه که از که منم

  بیکاري از مرديم

 ! کرديما مي رو حالمون اونجا داشتیم اومديما شما با که کرديم غلطي عجب:  شیدا

  داريم نظر يه من:  ماهان

 ؟ نظري چه:  گفتیم هم با همزمان شیدا و من

  شمال بريم پاشیم:  ماهان

 هک بیني مي ويري و هیري اين تو اورديا گیر وقت هم تو:  گفت بهزاد که کنم موافقت اعالم اومدم

 ؟ بگیم چي اينا مامان به بريم تازه عملیاتیم سر االن

 ؟ زدي ضدحال تو باز بهزاد ااااااااااه:  شیدا

 ديگه ماه يه تا بیکاريم مگه ديگست ماه يه که ماموريت شروع ؟ چنده کیلو عملیات:  ماهان

  اينا مامان پیش بريم نگفتم که من درضمن...  کنیم زنداني خونه تو رو خودمون

 ؟ ديگه ماه يه چرا:  بهزاد

  کردن فرمت رو هارد کل که الحمداهلل نداريم دسترس در اطالعاتي هیچ که نديدي مگه:  ماهان

 ؟ بريم کجا پس نريم اينا مامان پیش اگه تازه!  صورت هر در:  بهزاد

 کنم:  گفتن هم با همزمان و کردن نگاه رو بهزاد بعدش و انداختن بهمديگه نگاه يه شیدا و ماهان

 ؟ ديگه ابرود

  ؟ ابرود نمک

 ؟ شد ساخته خونه اون باالخره مگه ؟ ابرود نمک ؟ چي:  بهزاد

  نسازيم رو ويالمون ما شد نمي دلیل تو موندن دور سال چهار...  کردي فکر چي پس!  به:  ماهان
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 ! حاال خوبه:  بهزاد

 د ؟ کنید مي نگاه منو نشستین چیه:  گفت و کرديم مي نگاش منتظر که انداخت ما به نگاه يه بعد

 ! ديگه شین حاضر بريد

 ! پسر بنداز راه رخشتو اون برو بپر هم تو پس:  ماهان

 ريم مي تو ماشین با اصال...  بیارم رو ماشینم بايد من چرا ببینم کن صبر:  بهزاد

  بیرون بیارم رو عروسکم ماشین اگه عمرا:  ماهان

 کني یکارشچ خواستي مي داشتي المبورگیني اگه داري کمري يه خوبه حاال بابا مینیم بشین:  شیدا

 !!!؟؟

 ! داره نگهش بانک میدادم معلومه خوب:  ماهان

 ؟ نه يا کني مي روشن ماشینتو میري ادم بچه مثل ماهان:  بهزاد

 !نچ:  گفت همزمان و کرد قالب هم به رو دستاش و داد تکیه و انداخت باال ابرويي ماهان

 ؟ ها ؟ نه که:  بهزاد

 هخیل:  گفت و برد باال تسلیم عالمت به رو دستاش ماهان يهو که ماهان سمت به شد خیز نیم

 !! اخه کني مي کثیف خودتو خون چرا!!  بابا خوب

 تا دو شما ! بشه تکرار نبینم ديگه!  کن اتیشش برو بپر:  گفت و زد پیروزمندانه لبخنده يه بهزاد

  شین حاضر برين نکنین نگاه منو نستید واي چي عین هم

 چشماش تو غرور کنم مس حس...  شده جوري يه بهزاد رفتار کنم مي حس همش چرا نمیدونم

 همکالم من با خیلي میکنه سعي کنم مي حس...  ديدم اول روز من که شده غروري اون برابر دو

 ودمهخ تقصیر شايدم...  کنم شرکت درش نتونم من که میکنه مطرح رو بحثايي همش و...  نشه

 نمک رفتار مودبانه دارم سعي من هم هنوز اما گذره مي باهاشون من اشنايي از که وقته خیلي االن

 وجودم تو که ضعیفي ترالن از کمي بهتره...  بدم تغییر رو خودم موضع بعد به اين از بهتره... 

  بايستم مقاوم ها رفتار بعضي برابر در بتونم تا بگیرم فاصله هست

*** 
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 ؟ ترالن...  ترالن:  شیدا

 ؟ هوم -

  ابروديم نمک ديگه ساعت نیم ديگه شو بلند:  شیدا

 رو چشمام سريع دوباره همین واسه شد مواجه افتاب نور با که کردم باز رو چشمام سختي به

 باز تونستم بالخره کردن بسته و باز چندبار از بعد و مالوندمشون مقدار يه دستمام با و بستم

 ؟ چنده ساعت:  پرسیدم شیدا از میدادم قوس و کش بدنم به که همونطور...  دارم نگهشون

 ! شین بیدار داديد رضايت عالي جناب عجب چه!  خواب ساعت...  ظهر از بعد 5:  شیدا

 ! بوديا خسته حسابي که بود معلوم:  ماهان

 !  شد نمي باز چشمام المصب اره -

 رو صاحاب بي اون حاال شن بیدار دادن رضايت خانم باالخره جان ماهان سالمتي به خب:  بهزاد

 ! بزن

 !؟ چیم اينجا من پس...  چیه صاحاب بي هوي:  گفت کرد مي تنظیم رو ضبط که حالي در ماهان

 ! باشید دوستان خواب فکر به بهتره شما!  کنم نمي حساب هم کشمش رو تو که من:  بهزاد

  خوره مي حرص داره ناف ته از که بود معلوم کامال

 ! ها میشه چیزيت يه تو بهزاد:  ماهان

  پیچید ماشین تو اهنگ صداي که بده جواب خواست بهزاد

  نیومد يار شد تنگ دل شد شب باز داد اي

 نیومد خواب چشمام به فکرش از شب يک

 اومد سر صبرم شد صبح زد افتاب بازم

 نیومد و زد قولش زير کاشتو منو بار صد

  شد قطع صدا يهو رسید که اينجا به

 ؟ نکردي ول رو جفنگ اهنگاي اين هنوز تو ماهان:  بهزاد
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 ! بهتره يکي تو نواز دل هاي تصنیف از خوبي اين به اهنگ ؟ چیه جفنگ اهنگ:  ماهان

  کرد روشن رو ضبط دوباره و

  ديوونه دل تو از شدم خسته ديگه بسته

  دومه بي ها عشق غم دوره اين تو افسوس

 اقل ال نذار اهنگا اين از گم نمي که من من برادر خوب:  گفت و کرد قطع رو ضبط بهزاد دوباره باز

 ! بذار جديد اهنگ چهارتا بذراي خواي مي

 ! نهک مي باز رو نشستن پشتمون که خانومايي گوش و چشم خوره نمي درد به جديداش نه:  ماهان

 ! کرد روشن رو اهنگ دوباره بود لبش رو لبخند يه که همزمان و

  نداشتم دوست اون قد رو کس هیچ وقت هیچ اخه

  نداشتم روز و شب راحت دستش از اما

 . شد قطع بهزاد توسط اهنگ دوباره باز رسید که اينجا به

 مچش اينا ؟ چي:  گفت کرد مي مرتب چشماش رو اينه توي از رو افتابیش عینک که همزمان بهزاد

 ! میدن درس رو تو و من مثل صدتا اينا ؟ ان بسته گوش و

 ! نديدست مهتاب افتاب میزنه داد قیافش کن نگاه رو شیدا همین مثال بابا نه:  ماهان

  کرد روشن رو ضبط دوباره و

  بردار سرم از دست برو رو دورنگي کن بس

 نگذار سرم به سر برو شد رو برام دستت

  بودي کجا کي با ديدن همه مردم

  بودي کنار گوشه همین رفتي سفر گفتي

 مهتاب افتاب من ؟ بله بله:  گفت و کرد قطع رو صدا بود دستش که ريموتي با که بود شیدا اينبار

 ؟ باشن داشته دختر دوست سرشون موهاي اندازه تو مثل بايد همه مگه ؟ ام نديده
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 تتهم مملکت اين پلیس به کشي نمي خجالت تو شیدا:  گفت خنديد مي که همونطوري ماهان

 !!؟؟ هان!!!! ؟؟ میزني داشتن دختر دوست

  زد پلي دوباره و

 دم يک نکن باور گن مي دروغ مردم

  من فکر تو کس هیچ تو جز نبود هرگز

 ! وبگ رو راستش!  خان ماهان ازت نیست بعیدم هیچ:  گفت و کرد خاموش رو اهنگ بهزاد باز اينبار

 الحا!  دارم شما براي منم خان بهزاد ديگه باشه:  گفت میداد ادامه خنیدنش به که همونطور ماهان

 ! بیدار قلتدر و هست دراز شب

  زد رو پلي دوباره و

  ديدم ديگري کنار جا همه رو تو بار صد

  ديدم خودم بار اين جونم نکن حاشا

 ودمخ از خودمم که صدايي با و دادم دست از رو کنترلم اينبار که رفت ضبط نزديک دستش بهزاد

 رو دهوامون اهنگ اين چرا کنید بحث خواين مي ديگه کنید بس د:  گفتم بلند دونستم مي بعید

 ! اقل ال باشید بدبخت ضبط اون فکر نیستي هیچي فکر کنید مي قطع

 ترالن از کردم تعجب خودمم واهلل شد برابر سه چشماشون تعجب از سشون هر حرفم اين با

  نزدن حرفي کدومشون هیچ ديگه...  بود بعید صدا اين زير به سر و ساکت

  حرفه همش اينا نگو دروغ نده بازي منو

  رفته ديگه يکي واسه دلت بري خواي مي بگو

 هک بزرگي خیلي ورورديه جلوي که گذشت سکوت در و اهنگ کردن گوش صرف ساعتي نیم يه

 ودب راننده که ماهان پنجره پیش اومد جووني پسر يه و کرديم توقف بود ابرود نمک وروديه ظاهرا

... 

  لطفا ورودي:  پسره

  هستم صفوي:  ماهان
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  ايستاده ماشین پشتتون نکنید معطل لطفا وروديتون...  باش خوب:  پسره

  هستم شهرک ساکنین از بنده میدونم بله:  ماهان

 ؟ لطفا کارتتون:  پسره

  ندارم همراه به کارت متاسفم:  ماهان

  معطلن ملت اينجا از بريد تشريف وگرنه بديد رو وروديتون کنید چاخان کمتر اقا:  پسر

  هستیم ساکنین از کرديم عرض نشیديد مگه محترم اقاي:  بهزاد

 !  هستم اينجا شهردار منم پس ؟ جدي ؟ ااا:  گفت اي مسخره خیلي لحن يه با پسره

 کنن مي امد و رفت نفر هزار روزي اينجا:  داد ادامه و گرفت خودش به جدي لحن يه دوباره بعد و

  بدم دورو ي اجازه ساکنینم از من بگه اينجا بیاد کسي هر نداريد توقع ماست دست اينجا امنیت و

  بیان کنید صداشون دارم کار علي عمو با من اصال کرديما گیري عجب بابا اي:  ماهان

 و نم که ماشین پشت به هم نگاهي يه و انداخت بهزاد و ماهان به سفیهي اندر عاقل نگاه يه پسر

  دقیقه دو بیا ؟ کجايي ؟ بابا بابــــــــــــــا:  زد داد بلند و انداخت بوديم نشسته شیدا

 ديدن با و شد ظاهر در چارچوب در داشنتي دوست چهره يه با پیرمرد يه و شد باز نگهباني در

  رسوند ما به رو خودش سريع ما ماشین

 ! کردي گم راه ؟ طرفا اين از...  جان ماهان علیکم سالم به به:  علي عمو

  شما زحمت اسباب و مزاحمیم همیشه که ما حرفیه چه اين...  عموجان است بنده از سالم:  ماهان

 ؟ کني نمي معرفي رو زاده اقا...  پسرم حرفا اين از نشنوم ديگه:  علي عمو

  ماهان ي خاله پسر هستم بهزاد جان عمو سالم:  بهزاد

 اومدي خوش جان ماهان خوب...  پسرم ماشاهلل ماشاهلل...  دکتري اقاي پسر تو ااااا:  عموعلي

 ؟ کجان بابا و مامان عزيزم

 تا شديم شما مزاحم ماهم رامسر رفتن فرهاد عمو و خاله با و بابا و مامان عموجان راستش:  ماهان

  ايناست مامان دست کلید يکي اون اخه بديد رو ويالمون کلید کنه قبول خدا اگه

http://www.negahdl.com/


  برات میارم االن پسرم باشه:  علي عمو

 ؟ شن ملحق قراره هم اينا مامان:  گفت و کرد ما به مشکوکي نگاه يه بعد

 ديگه نکنه درد شما دست:  گفت و خنديد بود شده متوحه رو علي عمو منظور انگار که ماهان

 خانم شیدا ايشون کنم مي معرفي ؟ چسبه مي ها وصله اين مملکت پلیس به اخه...  عموجان

 از بازم هستن خانوم ترالن هم ايشون و خالم دختر بگم بهتره جوري يه يا بستگان از هستن

 رانته از ما اخه اينجايیم ما که ندارن خبر اصال هم اينا مامان که خدمتتون به عرضم...  بستگان

 ... امديم

 اسهو خدا...  زبون به ماشاهلل...  پسرم شي خیر به عاقبت:  گفت و زد دلنشین لبخندي علي عمو

  بیارم رو خونه کلید برم من لحظه چند کن صبر پس...  دارتت نگه پدرت و مادر

 ؟ علي عمو راستي...  ممنون:  ماهان

 ؟ جانم:  علي عمو

 کنید نمي معرفي:  گفت و انداخت خواست مي ورودي ازمون که پسره همون به اي اشاره يه ماهان

  ؟

  برگشته سربازي از تازه پسرمه میالد...  رفت يادم اخ:  علي عمو

 سمت میريم ما جان عمو خوب...  باشه موفق:  گفت و داد تکون اشنايي ي نشونه به سري ماهان

  يیارن رو کلید واسمون گشت به بسپر هم شما ويال

  بگذره خوش بهتون بريد...  جانم باشه:  علي عمو

  شما قربان:  بهزاد

  جان عمو اجازه با فعال پس:  ماهان

  پسرم سالمت به:  علي عمو

 گرفت پیش رو نیاوردم در سر ازش من که مسیري راه و اورد در حرکت به رو ماشین دوباره ماهان

 حاال.  کنه مي زندگي اينجا همیشه که کي هر حال به خوش...  ها ايه منطقه عجب خدايیش ولي... 
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 تو مگه... اينجا نیومدم اينا جون مريم با اونسري که شدم پشیمون واقعا بینم مي کنم مي فکر که

 ! خان بهزاد کردن رويت جز شد نصیبم چي موندم خونه

 زا نبود بحث قابل اصال هم توش فضاي...  اوردن رو کلید رسیديم ما اينکه از بعد دقیه 5 حدودا

 تو رفت که هم ماهان اتاق يه تو رفتیم شیدا و من اونسري مثل هم بار اين...  بود قشنگ که بس

 بود ما رويیه به رو اتاق درست که ديگه اتاق يه هم بهزاد خودش اتاق

 اتاق به بود رفته کس هر خوابیدن واسه پیش ساعت دو...  بود شب نصفه دو تقريبا ساعت

 کردم کار هر بودم خوابیده ماشین تو اينکه خاطر به من اما برد خوابش درجا که شیدا...  خودش

 وابخ احساس کم کم اينکه تا کنم استفاده هوا از ذره يه تا نشستم تراس تو رفتم و نبرد خوابم

 که پیراهني با رو لیم شلوار و بلوز تا کردم باز رو ساکم در رفتم و شدم بلند جام از کردم الودگي

.. . نبود گشتم چي هر اما کنم عوض بود زانوم روي تا بلنديش تقريبا و بودم اورده خواب ي واسه

 ساکم و بودم داشته برش اخر ي لحظه چون که اومد يادم يهو...  بودمش گرفته که من عجیبه

 پیاده نماشی از که اي لحظه و بود ماشین تو که نايلوني توي انداختمش بود صندوق تو شده بسته

  اتاقش به برد ساکش با همراه رو نايلون اون بهزاد شديم

 !!! بدبختم اينقدر من چرا اخه خدا اي -

 که دمش بلند ناچار خوابم ي واسه کنم پیدا ديگه راحت لباس يه نتونستم گشتم ساکم تو چي هر

 ... دارم برش بهزاد اتاق تو از برم

 کردم صبر چي هر اما بده جواب بلکه زدم در اروم و اتاقش طرف رفتم و بستم ارومي به رو در

 مکرد اطراف به نگاه يه شدم وارد و کردم باز رو اتاقش در خودم ناچارا نشنیدم جانبش از پاسخي

 ور پتو و کرده بغل هم رو بالشت يه خوابیده بود ديوار کنار که اي نفره دو تخت رو بهزاد ديدم که

 و کردم ديگه سمت يه رو روم سريع لخته که هم باالتنش سرم به خاک واي...  روشه نصفه تا

 مي داشتم اي دقیقه 5 يه حدودا کنم پیداش و بوده شکلي چه نايلون بیارم ياد به کردم سعي

 تا ودب شده باعث خوردنش تکون با ديدم که بهزاد سمت برگشتم اومد صدايي يه يهو که گشتم

  پايین افتاده بود تخت ي لبه خیلي که اونجايي از و بخوره تکون بالشت

 شد داپی باالخره ايول...  خودشه اره...  بود زمین رو بالشت کنار که افتاد نايلوني به چشمم همزمان

 وردخ تکوني يه تخت دوباره...  شدم مواجه خالي نايلون يه با تنها اما...  رفتم سمتش سرعت با... 

 که چرخوندم صورتش سمت رو چشمم دوباره...  بود شده جا جابه که کردم نگاه بهزاد دست به

http://www.negahdl.com/


 قتد با...  منه پیراهن پولک ديدم که کردم بسته و باز بار يه رو چشمام...  زد رو چشمم برقي يه

 سمت اونم تخت بااليي ي دسته روي ديگه لباس تا سه دو با پیراهنم ديدم کردم نگاه که تر

  کردم مي طي رو تخت روي بايد بگیرمش اينکه براي يعني ديواره

 کردن دراز با بتونم تا رفتم تخت روي اروم و کردم خم رو خودم نداشتم اي چاره که اونجايي از

 بود بزرگ يخیل تختش نبود من تقصیر البته نرسید دستم کردم کار هر اما بگیرم رو لباسم دستم

 يم چیزي دنبال انگار خورد تکون بهزاد دست دوباره که جلو بکشم بیشتر رو خودم خواستم... 

 تونمب تا بودم شده خم بهزاد روي تقريبا جلو کشیدم بیشتر رو خودم و ندادم بهش اهمیتي گشت

 بهزاد شکم رو تقريبا کمرم...  بردارم لبه روي از رو لباسم و برسونم سمتش اون به رو دست

 اگه مسلما چون نشه بیدار بهزاد تا بردارم جوري يه کردم مي سعي همش من و بود شده مماس

 وت که میاورد در پشتم حرف دوباره البود...  واويال میديد وضعیت اين تو رو من و شد مي بیدار

 ... حرفا اين از و دختري فالن و کني غالب من به رو خودت میخواي

 رو یزيچ دنبال گشتن حالت روبه دستش بهزاد بازم که روبردارم لباس تا کشیدم بیشتر رو خودم

 و شبقل تو شدم پرت تقريبا من و کشید خودش سمت و گرفت منو کمر بار اين و داد تکون تخت

  داد فشار خودش به محکم رو من و گذاشت پاهام روي پاش يه اونم

 ازاد دستاش حصار از رو خودم نتونستم کردم کاري هر...  کنم سکته ترس از بود نزديک ان يه

 رد داد نمي کد و بود شده قفل مغزم جورايي يه بود شده خورد اعصابم واقعا ديگه سري اين کنم

 از خودم هم شد باعث که زدم کنار محکم بود که زوري هزار با رو دستاش دو اني تصمیم يک

 ! داشتم کم همینو!  افتضاحي چه واي!  شه بیدار خواب از اون هم و شم ازاد دستاش حصار

 مي چیکار اينجا...  تو...  تو:  گفت داشت لرزشش کمي شدنش شکه از ناشي که صدايي با بهزاد

 ؟ کني

 ! هیچي:  گفتم اختیار بي همینطوري بگم چي داد نمي کد مغزم کال که منم

 باور داري توقع:  گفت و کرد ريز رو چشماش بود اومده در اش اولیه حالت اون از تقريبا که بهزاد

 ؟ هست هیچي من سال پاسخ اونوقت...  من تخت روي و اتاقم تو اينجا ؟ کنم

 ... بدم توضیح رو قضیه براش راحت بتونم تا کنم حفظ رو ارامشم کرردم سعي

 ... بردارم رو پیراهنم بودم اومده...  نه که هیچیم هیچیه...  راستش...  خوب -
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 میخواي که داري ادعا و تختم رو و اتاقم تو اومدي شب موقع اين اها:  گفت و زد پوزخندي بهزاد

 ! بود اي مسخره دروغ ؟ برداري رو پیراهنت

 جانب به حق لحن يه خودش مثل همین واسه نکنم نمايان چهرم با رو درونم اشوب کردم سعي

 باور خواين مي يا ؟ اتاقتون به بیام ابروتونم و چشم عاشق کردين فکر پس نه:  گفتم و گرفتم

 که تتتخ اونور از رو پیراهنم هم حاال!  نداره من حال به تاثیري هیچ!  نکنید باور خواين مي يا کنید

 ! بديد اويزونه

 بده صتشخی تاريکي توي رو پیراهنم بتونه که بود شده روشن بیرون نور با اونقدري اتاق فضاي

 ور نگاهش العملي عکس هیچ بدون همینطوري چون بدم رو جوابش که کرد نمي فکر اونم انگار... 

 . بود دوخته من به

 ودمب زده زل سینه به دست و جانب به حق منم و نبود خبري داشتم اول که استرسي اون از ديگه

 اون فتمگ!  کنید نگاه بر و بر منو باشم گفته که نمیاد يادم:  گفتم مکث ثانیه چند از بعد بهش

 ! رسه نمي بهش من دست چون بديد لطفا رو لباسم

 تخت سمت اون بچرخونه رو کلش اومد که زمان هم و برداشت من از ثانیه چند از پس رو نگاهش

 . رفت فرو مطلق تاريکي توي جا همه

  شب وقت اين اونم بره برق که داشتم کم همینو!  نه واي

 ياتاق تو تقصیر بي که نداخت مي زندگیم از دوراني ياد منو!  داشتم وحشت مطلق تاريکي از

 میشدم حبس مادر اصطالح به اون توسط تاريک

 همراه و ترس اين حاال و بود رفته بین از ثانیه چند سر بودم اورده بدست که ارامشي اون ي همه

  بود شده جانشینش که بود اضطراب با

 نفس همینطور و من ي اشفته هاي نفس صداي فقط و بود رفته فرو محض سکوت توي جا همه

 . رسید مي گوش به که بود بهزاد اروم هاي

 نکهاي براي ناخوداگاه...  پس راه نه و داشتم پیش راه نه!!! بکنم بايد چیکار تونستم نمي واقعا

 سخت چیزي يه به که بردمش جلو سمت به و اوردم باال رو راستم دست کنم حس رو بهزاد وجود

 ؟ کني مي چیکار ااا:  اومد در بهزاد صداي و کرد خورد بر
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 لب هک جايي تا اوردم تر پايین بود بینیش روي که رو دستم و شدم حول بیشتر زد که حرفي با

 !  تاريکه خیلي اينجا:  گفتم و کشیدم عقب رو دستم سريع و کردم حس رو هاش

 منم ذاريب و اتاقت به ببري تشريف که اينه راهش تنها!  میدونم منم که اينو!  نباشي خسته:  بهزاد

 هن يا داره خارجي وجود میدونه خدا که مسخره پیرهن يه خاطر به رو ما شب نصف گرفتي بخوابم

 ! کردي خوابمون بي

 يجور چي االن تا پس.  بود نکرده باور منو حرف هنوز واقعا يعني!  برخورد بهم خیلي حرفش اين

 ! کرده تحمل زندگیش تو ماه چند رو من وجود

 !  بشم خالص مطلق تاريکي اين از تا بگیرم خودم به مظلومي لحن يه فعال کردم سعي

  ترسم مي تاريکي از من ولي -

 کرف هم عواقبش به بايد میشي اتاقم وارد شب نصفه وقتي نداره ربطي من به ديگه اين:  بهزاد

 ... کني

 حس لباش روي که رو پوزخندي تونستم مي هم محض تاريکیه اين توي که بود طوري لحنش

 دختر من اينکه يا ؟ دزديده رو ماهرخ من مادر چون فقط ؟ میاد بدش من از اينقدر چرا واقعا...  کنم

 کاراف اين از بلکه دادم تکون رو سرم ؟ شدم اصلیشون ي خانواده عضو االن قاچاقچي و بدکاره يه

 ...  بشم خالص ازاردهنده

 اين از شتربی تونستم نمي هم طرفي از کنم نگاش و بشینم همینجا نمیتونستم..  نداشتم اي چاره

 از رت مغرور اين ولي بیاد اتاقم تا من با بايد که بود کرده ک در االن تا بود کي هر کنم التماسش

 ... بده زحمت خودش به من به کردن کمک براي که بود حرفا اين

 شدن شکسته صداي ناگهان که گرفتم پیش به رو خروجي راه صلوات و سالم با و شدم بلند ناچارا

  بیاد در جیغم صداي و بشه ور يه بود شده لبريز درونم که ترسي شد باعث که اومد شیشه

 زدنش حرف با که کردم حس نزديکم رو کسي وجود بعدش و اومد تخت خوردن تکون صداي

 ! بهزاده فهمیدم

 ... شب وقت اين باشه میتونه چي يعني..  باش اروم خوب خیله:  بهزاد

 ... گونم رو میشد سرازير اروم اروم قطره قطره اشکم بود و شده تموم تحملم ديگه
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 ... اومد شیشه صداي...  خدا رو تو بهزاد:  گفتم و دادم قورت رو دهنم اب

 منم بمون من اتاق توي تو...  نداره ريختن اشک که ساده صداي و تاريک يه ترالن واي:  بهزاد

 ! بزنم اطراف دوري يه میرم

 ! بمونم اينجا تنهايي که بود مونده همینم فقط

 نذار تنها منو خدا رو تو...  ترسم مي تنهايي من نه ؟ بمونم اينجا من ؟ چي -

 ااينج که تونم نمي ؟ کنم کار چي گي مي پس: گفت و کشید موهاش الي دستي کالفه بهزاد

  بوده کجا از شیشه صداي و خبره چه ببینم بیرون برم بايد بمونم پیشت

 ! تره امن بیرون نري تنها هم تو بهتره اينطوري اره...  میام باهات منم خوب...  اممم -

 ؟ خودتون نترسیدن يا هستید من سالمت نگران شما بفرمايید:  بهزاد

 نمي که بود اين واسه بیشتر بخوايد رو راستشو نگم دروغ البته!  نیومده هم نگراني اين به بفرما

 یدهشن که شکستني صداي اين با مخصوصا ناک خوف سکوت و محض تاريکي اين تو خواستم

 هي میشه:  گفتم و دادم هلش جلو طرف به بدم رو سوالش جواب که اين بدون...  باشم تنها بودم

 ...  بوده کجا از صدا ببینیم تا کني عجله زودتر ذره

 حهصف و انداخت بهم رفتي در زيرش از نفهمیدم نکن فکر يعني که ها نگاه اين از دونه يه بهزاد

 شپشت متريش سانتي ي فاصله به اروم منم داشت نگهش جلو به و کرد روشن رو موبايلش ي

  اينجا داره وجود نامي بهزاد که کنم خوش اين به رو دلم شد چیزي يه اگه که میداشتم بر قدم

 يا پنجره تا شد اشپزخونه وارد اول...  کرديم حرکت پايین سمت به ها پله از و شديم رو راه وارد

 ... بود سالم اينکه مثل ظاهرا اما کنه چک رو بود اشپزخونه درون که

 ! سالمه که اين -

 ! کنم مي مشاهده دارم بله:  بهزاد

 ؟ شکست که بود چي پس خوب!  وا -

 اگه ارهد وجود اي شیشه چیزهاي کلي بیرونم!  نیست موجود اينجا که شیشه دونه يه همین:  بهزاد

 ! کنه قبول خدا
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 ؟ شکوندن رو ماشین شیشه نکنه -

 !  هست امکانش ؟ ماشین:  گفت و انداخت بهم بیخیال نگاه يه بهزاد

  وااااااي:  گفت و پیشونیش به زد محکم يهو

 ؟ شد چي...  چي:  گفتم ترسان و پريد سرم از بنگ حرکتش اين با

 ...  ماهان کمري:  بهزاد

 کنن مي گم رو مامانشون که اردکا جوجه اين مثل پشتش منم...  دويید ورودي در سمت دو به و

 ! مطلق تاريکیه اين تو بشم دور ازش مبادا تا دويیدم

 ي شیشه اول...  رفتم مي پشتش همینطوري منم...  رفت بیرون و کرد باز رو ورودي و در بهزاد

:  فتگ و پیشونیش رو زد يکي دوباره رفت راننده سمت ي شیشه سراغ که همین کرد چک رو جلو

  شديم بدبخت...  واي

 ؟ شکسته ؟ شد چي:  گفتم نگراني با

 دبع به اين از بود کرده صاف رو دهنمون ماشینش اين با کم همینطوريش...  شکست اره:  بهزاد

 ... خوندست فاتحمون

 چون شد مي وارد بهش بزرگي شک يه فهمید مي اگه ماهان بودم موافق بهزاد با مورد اين تو

 ...  داشت عالقه ماشینش به خیلي

 ؟ شکست چرا حاال -

 ! روش افتاد سنگ اسمون از هیچي ؟ باشه تونه مي چي دلیلش کني مي فکر واقعا:  بهزاد

 ؟ واقعااااااااا:  گفتم تعجب با

 ! داره سنگم اسمون مگه نشنیده چیزاي حق به

 خودت داري يا خنگي واقعا که اين تو مونم مي گاهي:  گفت و داد تکون تاسف روي از سري بهزاد

 یاريب فشار مغزت به ذره يه اگه...  میاد در جور عقل با بیشتر دومي که چند هر میزني خنگي به رو

 ... باشه میتونه هست دزدي شريف شغل داراي که انسان يه کار فقط اين که بیني مي
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 اعتماد بهم هنوزم...  میدونست گر حیله يه منو هنوزم که بود اين ي دهنده نشون حرفش اين

 تري هیزم چه بهش من مگه ؟ چرا اخه ولي...  کرد مي نگاه بهم بد چشم به هنوزم...  نداشت

 ؟ خالشه دختر قاتل هم شايد و سارق من مادر که اين جرم به تنها ؟ بودم فروخته

 کنار رو اوردن کم مزخرف عادت اين بايد ديگه...  ندم دست از رو نفسم به اعتماد کردم سعي

 ...  گذره مي اجتماع اين با رابطم برقراري از ماهي چند...  میذاشتم

 ؟ کنید مي عمل پلیسیتون وظیفه به داريد االن شما دلیل همین به پس اها -

 فتگ ببره بین ذره زير رو رفتارم کرد مي سعي که زيرکانش حالت با و کرد ريز رو چشماش بهزاد

 ؟ چیه منظورت: 

 !  تره خنگ که خودش...  خنگ گه مي من به باز بیا

 اقاي نندک پیگیري تا بديد اطالع نگهباني به بايد میشه محسوب امن نا منطقه اين االن کنم فکر -

 ! شناس وظیفه و باهوش

 و شد روشن خیابونا و شد وصل برقا بده منو جواب بیاد بهزاد تا و اومد ماشیني صداي همزمان

 يه و خودش سال و سن هم تقريبا پسره يه همراه به علي عمو پسر میالد...  ايستاد ما کنار ماشین

 ...  شدند خارج ماشین از بود تنش نگهباني لباس و خورد مي 42 به تقريبا که اقايي

 سالم يه به تنها من و داد رو جوابشون متقابال هم بهزاد و کردند سالم ادب کمال در سشون هر

 ...  کردم اکتفا لبي زير

 ؟ دکتر اقاي نديديد مشکوکي چیز اطراف اين شما:  میالد

 ! شکوندنش اينکه مثل:  گفت و کرد ماهان ماشین شکسته ي شیشه به اي اشاره بهزاد

 ؟ بوده نشده فعال چرا دزدگیرش پس!  ممکنه چطور ااا:  میالد

 کار زا رو دزدگیر سیستم بودن حرفا اين از تر ماهر:  گفت و انداخت ماشین به ديگه نگاه يه بهزاد

  انداختن

  محمد بود تو با حق پس...  میزدم حدس:  میالد
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 اشاره ودب ايستاده کنارش که جوني پسر به که همونطور میالد که کرديم نگاشون کنگ بهزاد و من

 ات بندازيم اصلي برق کنترل سیستم به نگاه يه اومديم محمد دوستم و من:  داد ادامه کرد مي

 محمد بوده هشد قطع اصلي کنترل کلید ديديم که نداشته سابقه اخه شده قطع برقا يهو چرا ببینیم

 ! کرده قطعشون قصد از يکي و بوده عمدي کار اين شايد که میزد حدس

 !  بوده شده ريزي برنامه دزديه يه پس:  بهزاد

 رويت نزديک از قشنگ نموندم دل به ارزو که بودم نديده نزديک از رو دزدي يه شکر رو خدا خوب

 ! ماهان حرفاي با فردا برسه دادمون به خدا!  کردم

 ؟ دکتر اقاي کنیم چیکار گید مي االن:  محمد

 ؟ داديد خبر پلیس به:  بهزاد

 نماشی ي شیشه ديديم اومديم که اين تا نه يا بوده عمدي که داشتیم شک اخه هنوز نه:  میالد

 ...  شکوندن هم رو مهندس اقاي

 ... کنم مي هماهنگي پلیس با من خوب بسیار:  بهزاد

 ... کرد هماهنگي سريع و اورد در رو موبايلش بعد

 يزمان تا شهرک وروديه سمت بريد شما بهتره نظرم به:  گفت و میالد به کرد رو هماهنگي از بعد

  بیايد تا مونم مي منتظر بیرون من کنید راهنمايیشون اومدن نیروها که

 دکتر اقاي اجازه با فعال پس:  میالد

  جان میالد سالمت به:  بهزاد

 رفتن و شدن ماشین سوار نگهبانه بود پیدا ظاهرش از که مرد اون و محمد و میالد اينکه از بعد

 من ماا نشست نیمکت روي و برداشت قدم بود ما متري دو در که نیمکتي سمت اهسته خیلي بهزاد

 اهمونج دقیقه چند دونم نمي...  کردم مي نگاه اون به و بودم ايستاده وسط اون هدف بي همونطور

 کي تا:  کشید بیرون هپروت از رو من صداش که بودم غرق افکارم تو و بودم وايستاده هدف بي

 ... اومد که هم برقا...  خونه تو برو شو بلند ؟ بزني زل من به بر و بر و وايستي اونجا خواي مي

 ... بريم هم با میمونم...  نه...  نه ؟ تو برم ؟ چي -
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 خوب...  ترسیدم مي خونه تو برم تنها که اين از هنوزم که نیارم خودم روي به میدادم ترجیح

 هچ...  بودن شده هم پديد نا تازه ماهراش اون از اونم بودا اومده دزد ناسالمتي...  نبود من تقصیر

 ! باشن خونه توي االن که بسا

 بگیر روب نیست مناسب لباست سرده هوا بیرون خواد نمي:  گفت کن نگاه من به اينکه بدون بهزاد

  بخواب

 ... میشه چي ببینم و بمونم میدم ترجیحا من!  نه نه -

 ! ام نديده جان عمه جان اره

 ؟ خونه بري میترسي که نگو:  گفت و انداخت نگاهي بهم وري يه بهزاد

 ...  بدم دستش ديگه اتو يه عمرا

  میشه چي اخرش بدونم خوام مي فقط بابا نه ؟ من -

  شده چي بفهمي میتوني هم بعدا!  ديگه تو برو میگي راست اگه خوب:  بهزاد

 یاليخ بي روي از اي شونه نیارم کم شده بهزادم اين جلوي اينکه براي ولي ترسیدم مي که اين با

  گفتم و انداختم باال

  مايلي جور هر...  خب بسیار -

 ... ايستادم جام سر حرفش با اما برم که برگشتم

 موردش در بهتر وقت يه تو میدم ترجیح اما نشدم قانع هم هنوز من امشب قضیه مورد در:  بهزاد

 ... کنیم صحبت

..  نازنین ... سیمین...  نکنه باور منو هیچکي که اين واسه شدم زاده زندگیم تمام تو انگاز...  لعنتي

 ... بهزاد هم االن و...  راشین گاهي...  رامین

 چند براي فقط...  رسیده اينجام به خدا به...  بدم پس من خواي مي که امتحانیه چه اين خدايا

 ... بده نشون بهم رو خوشبختي رنگ شده که هم ثانیه

 حکومم تقصیر بي من بازم و بشه کشیده پیش مسخره بحث بازم که اين به نداشتم اي عالقه

 ... بشم
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 هیچ من به کني مي فکري چه من مورد در تو که اين:  گفتم جوابش در و بهش کردم رو دوباره

 و اقتات تو بود اومده وسايلت با پیراهنم گفتم که هم امشب مورد در...  خودته مشکل و نداره ربطي

 يه ادم نیست خوب...  نکن هم داري دوست کن باور خواي مي حاال دارم برش که اومدم منم

  سرگرد جنااااااااااب بنشینه قاضي به طرفه

 ...  نیست مناسبش سمت اين بدونه که گفتم اي مسخره لحن يه با سرگرد جناب

  گرفتم پیش رو خونه راه باشم بهزاد جانب از پاسخي منتظر که اين بدون

*** 

  واااااااااااي -

 ... خنده زير زدم بلند و کنم کنترل رو خودم نتونستم قیافش ديدن با

 ... رواني کشمت مي:  شیدا

 قرار بر رو فرار و کشیدم جیغي بلندشدنش از خنديدم مي که همونطور...  برداشت خیز طرفم به و

 ... دادم ترجیح

 ... کرد مي غر غر و مداد فحش بهم يکبند شیدا

 اردگ پشتش و رفتم بود شده خیره صبحانه میز به متفکرانه و بود ايستاده که ماهان سمت به

 ... گرفتم

 ! ها نخورده بخوره من به دستت شیدا -

 ...  زنجیري...  مشکلمند...  رواني اخه...  خدا به داري رو خیلي:  شیدا

 تسم به دادم تکون بود شوک تو ما رفتار از که رو ماهان منم و برداشت خیز من سمت به دوباره و

 ...  جلو

  ؟ شده چي باز:  گفت و گرفت جلو از رو شیدا بود اومده خودش به تازه که ماهان

 ... بپرس زنجیري روانیه اين از:  شیدا

  کردم بیدارت خواب از فقط من ؟ میدونم چه من:  گفتم و انداختم باال اي شونه خونسردانه
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  ؟ کردي بیدارم فقط ؟ چـــــــــــي:  شد سدش ماهان که برداشت خیز سمتم دوباره شیدا

 ! سنگینه خوابت تو کنم چیکار خب -

 از رت مسخره دلیلم میدونستم هم خودم...  بردم مي لذت شیدا گذاشتن سر سربه از چرا نمیدونم

  کرد قبولش هم سوزن سر اندازه به بشه که چیزيه

 ؟ روسرتون گذاشتین رو خونه سحر ي کله همین واسه فقط:  ماهان

 ؟ چــــي:  گفت و کرد تر درشت بودن درشت هم عاديش حالت که رو چشماش ديگه بار شیدا

 ؟ چنده ساعت مگه ؟ سحر ي کله

 ! صبحه 7 ساعت که بیني مي...  بنداز چشت جلو ساعت به نگاه يه:  ماهان

  ترالن میکشمت...  چـــــــــــــي؟:  گفت و کشید بنفشي جیغ بازم شیدا

 دوب شیدا بدو من حاال...  رفتم حیاط به و زدم جیغي ترس از منم که برداشت خیز سمتم دوباره و

 ...  میومد دنبالم میداد فحش بهم بند که هم همینطوري... 

 یداش توسط ممکنه ان هر که اين اوردن ياد به با اما افتادم ديشب ياد به باز ماهان ماشین ديدن با

 دور ات دور جفتمون...  بدم نجات شیدا ازدست رو خودم کردم سعي ماشین به توجه بي بشم کشته

 ... بگیره رو من اينکه براي اون و کنم فرار شیدا دست از که اين براي من...  دويیدم مي ماشین

  رواني ببینم وايسا:  شیدا

  ماهان توسط ماشین در شدن باز و اومدن اژير صداي با شد مصادف حرفش اين

 دارن سن من ننجون اندازه ببین خدا رو تو: گفت رفت مي ماشینش سمت به که همونطور ماهان

 .... زمان اماااااااام يا...  دارن کنن حاضر صبحونه بشینن اينکه جاي به سحر ي کله

  شديم میخکوب سرجامون شیدا هم و من هم زد که دادي با

 ؟ اومـــــــــــــده من ماشین سر به چي:  ماهان

 ... ماهان باش اروم:  گفت و رفت سمتش به بود اومده بیرون ماهان داد صداي با که بهزاد

 ايم : گفت و کرد ماشینش شیشه به اي اشاره و انداخت بهزاد و شیدا و من به گیج نگاه يه ماهان

 ؟ شده اينطوري چرا
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 ... بزنه دزد میخواست ديشب:  بهزاد

 ؟ همین:  ماهان

 ! ديگه براش میندازي ديگه شیشه يه خب ؟ ايه بچه مگه...  بعیده تو از رفتار اين ماهان:  بهزاد

 ....  اسونه تو براي گفتنش اره:  گفت و کرد ارومتر رو صداش ماهان

 ! بندازي رو بهترش دونه يه میتوني...  نباش ناراحت...  ديگه میاد پیش ماهان -

 ... میزنه گول رو سالش چهار سه بچه داره که مادري شبیه شدم کردم حس

 ؟ بودن کیا:  ماهان

 گشتان اثر حتي...  نموند باقي ازشون ردي هیچ...  نشد معلوم:  گفت و کشید عمیقي نفس بهزاد

... 

 ؟ نفهمیدم من چرا پس:  ماهان

 شنیدم رو شکستني صداي و بودم بیدار چون منم...  بودن کرده قطع رو دزدگیر چون:  بهزاد

 ... کنم پیدا ازشون ردي نتونستم بودم کرده قطع رو مرکزي برق چون ولي فهمیدم

 ؟ شب موقع اون بودي بیدار جغد مثل چرا تو حاال:  گفت کنه عوض رو جو که اين براي شیدا

 ... بخورم اب برم بودم بلندشده:  گفت و انداخت من به نگاهي يه بهزاد

 رو روم و زدم پوزخندي...  بود عجیب واقعاکه ؟ بفهمه ديشبون بحث از کسي خواست نمي چرا

 ... خورد زنگ ماهان موبايل حین همین...  برگردوندم اش

  ؟ بله:  ماهان

- ... 

 ؟ چطوره حالتون سالم! ؟ شمايید!  ااا:  ماهان

-  ... 

  بهش نبدي گوشیو باشه ؟ جدي:  ماهان
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 شحالهخو باهاش کردن صحبت از ماهان که میدونستم اينو اما بود کي خط پشت که کسي نمیدونم

 ... کرد حس لبش روي لبخند از وضوح ه شد مي اينو... 

  برم قربونت سالم:  ماهان

 ... بود دار بو قضیه پس!  باال فرستادم ماهان برم قربونت لفظ از رو ابروم يه

  عزيزم شده تنگ برات دلم من:  ماهان

 ... باشه نمیتونسته مرد يه مخاطبش مسلما ؟ عزيزم

 ديدنت به میام اومدم تهران که اين محض به...  چشم رو چشم ولي...  نیستم تهران االن:  ماهان

! 

 خفه کنجکاوي از داره من مثل اونم بود مشخص که افتاد شیدا به نگاهم که چرخوندم رو سرم

 ! باالتر دُز با منتها میشه

 ؟ خوبه!  میارم خودم با هم رو تو سري اين!  چشم:  ماهان

-... 

 لواشک يه براش راه بین بیارم در عزيزم دل از اينکه براي حاال!  ديگه نکن قهر بابا اي:  ماهان

 ! نباشه ناراحت ماهانش دست از ديگه که میخرم ترش

 رو يکیو ماهان که اين کردم نمي فکر...  ديدم رو شیدا دهن شدن باز وضوح به حرفش اين با

 ! میزنه تیر با رو ماهان ي سايه که شیدا واسه مخصوصا باشه اور تعجب اينقدر داره دوس

 هش برطرف تنگیش دل نمیدي بوس يه ماهان به خدافظي از قبل!  چشم رو!  چشم!  چشم:  ماهان

 ؟

 مه بهش کردن فکر....  ؟ نکنه...  اوردم لب به لبخندي نشست شیدا ابروهاي رو که اخمي ديدن با

 ! داره خنده

 ! گلم خداحافظت! ...  نمیره يادم باشه...  عزيزم خدافظ...  برم چشمات قربون من اخ:  ماهان

 ... باشم داشته شیدا با خصوص اين در صحبتي يه بعدا باشه يادم...  کرد قطع رو تلفن بعد و

 ؟ بود کي:  گفت درجا و بگیره خودشو جلو نتونست شیدا باالخره
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  دوستانم از يکي:  گفت تمام خونسردي با ماهان

 نم که دوستت کدوم:  گفت بود لبش رو مرموز لبخند يه که حالي در و داد باال رو ابروش يه بهزاد

 ... نمیشناسم

!  اسينمیشن رو دوستانم از خیلي تو:  گفت جوابش در و داد بهزاد تحويل لبخندي متقابال هم ماهان

 ...  نبودي ايران که ساله چند االن!  نرفته که يادت

!  یستن دوستانتون با مرتبط نخیر:  گفت اومده در حرصش بود مشخص که لحني با بار اين شیدا

 ! بود ذکروخیرشون ماشین تو که دختري دوست تا هزار همون به گرده مي بر

 نیمشه محسوب ادم دوست مگه دختر دوست خب:  گفت و کرد امیزي شیطنت ي خنده ماهان

 ؟ خانوم شیدا

 ...  شد ويال وارد و گفت ايشي ماهان امیز شوخي لحن به توجه بدون شیدا

 ! خان ماهان رفت يادتون از خوشگلتون کمري که بینم مي:  بهزاد

  شد ويال وارد اونم خنديد مي که همونطور و

 ... داد ابروش به چیني دوباره ماشینش وضعیت ي دوباره ياداوريه با ماهان

 ! بگیر منم براي بگیري لواشک خواستي -

 عتوق حتما!  نداشت من از رو حرف اين توقع کنم فکر!  گرفتن ماهي الود گل اب از گن مي اين به

 ... شدم ويال وارد بهزاد و شیدا مثل و زدم بهش چشمکي!  کنم بارش متلک يه منم داشت

 هک بود محوي لبخند و شیدا ي رفته هم در صورت خورد چشمم به که چیزي اولین شدم وارد وقتي

 رو ينا همینطور و کنه مي متحول رو ادم يه اينقدر تلفني تماس يه نمیدونستم...  بود بهزاد لب رو

 چیز کي...  بکنه رو و زير باز رو چیز همه قراره ديگه تلفنیه تماس يه که نمیدونستم لحظه اين هم

 ... منظره غیر

  اومدم خودم به ماهان صداي با که بودم وايساده در جلوي چقدر نمیدونم

 ونتقرب فعال!  سي دابلیو زيباي مکان مثل و هست تفکر واسه هم بهتري هاي مکان ترالن:  ماهان

 ! نداريم معصاب اعصاب کنار برو
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 بيل زير...  کرد نگاه منو که زدم بهش اي سقلمه يه همزمان نشستم مبل روي شیدا کنار رفتم

  ؟ چته:  گفتم بهش

 مگه!  هیچي:  گفتم بده نشون اروم رو خودش کرد مي سعي که همینطور و انداخت باال ابرويي

 ؟ باشه چیزيم قراره

 ! بپرس اخمات از!  نیمدونم:  گفتم و انداختم باال اي شونه

 ...  کرد گرم ديدن فیلم با رو سرش من به دادن جواب بدون

 از رو ماهان و شیدا و بهزاد صورت دقیقه يه هر و بودم نشسته االف و بیکار که بود ساعتي نیم يه

 تا سه اون که بود بلند اي اندازه به صدا انگاري...  اومد صدايي شکمم از يهو که گذروندم مي نظر

 يب لبخنداي و...  شیدا درهم صورت...  ماهان بودن عصاباني از ديگه!  خنده زير بزنن و بشنون هم

 ... نبود خبري بهزاد مورد

 ؟ دختر تو نخوردي چیزي حاال تا کي از:  گفت خنديد مي که همونطور ماهان

 خانوم شیدا اين که هم صبحانه!  ديشب از کنم فکر...  امممممم:  گفتم و دادم ابروم به چیني

 ! بخوريم نذاشت

 اون اب بعضیا خواستن مي ؟ من ؟ چــــــــــي:  گفت و کشید بنفش جیغ يه معمول طبق شیدا

 ! نکشن جیغ خوابیده ادم يه گوش تو نکرشون صداي

 ! بود ظهر لنگ سالمتي نا...  کنن بیدار خواب از رو خوابیده ادم اون خواستن مي بعضیا -

 ! نیمدونن رو ظهر لنگ و صبح هفت بین فرق!  شدن زماني اختالالته دچار بعضیا:  شیدا

 !  بدم رو جوابش اومدم

 سليع میز روي رو بود نسکافه لیوان تا دو و عسل و مربا و کره محتوياتش که سیني يه بهزاد که

 وءتغذيهس نیست قرار!  نیوفتید پس که بخوريد چیز يه بهتره!  بعضیاِِ  دوستان:  گفت و گذاشت

 ! کنیم داري

 ! لوسي خیلي:  گفت همزمان و کرد پرت بهزاد سمت و برداشت رو مبل روي بالشتک شیدا

 !! تو لوسیه به نه:  گفت جواب در و گرفت هوا روي رو بالشتک هم بهزاد
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 اون يا کنم باور رو میذاشتن هم سر به سر شیدا با و بود روم روبه که بهزادي اين بايد نمیدوسنتم

 اول ودب بهتر هم شايد!  بود برده سوالم زير سواالتش و موشکافانش نگاه با ديشب که رو بهزادي

 ... کنم باور رو خودم همه از

...  خوردن صبحونه به کردم شروع...  کنم پیدا رهايي ام اشفته افکار از که دادم تکون رو سرم

  اومد در بهزاد موبايل صداي که بودم نخورده رو لقمه سومین

 !!! باشه تونه مي کي يعني:  گفت مزحکي لحن با ماهان

 و ببره خودش با رو گنده خرس توي اومده!  لولوِ  اقا:  گفت جواب در و گردنش پس زد يکي بهزاد

 ! بخوره

  بگیره رو موبايلش تا رفت اينه سمت همزمان

 .. بخور رو تشن غول بهزاد اين بیا!  ام مردني الغر من لولوِ  اقا!  نه واي: ماهان

 پرتاب ماهان سمت و اورد در پاش از رو صندلش کرد مي برقرار رو تماسش که همونطور بهزاد

 ... شکست افتاد و بود ماهان پشت که گلدوني به خورد هم صندل و داد جاخالي ماهان که کرد

 ...  باباجان سالم:  بهزاد

- ... 

 ؟ مگه چطور نیستیم خونه نه:  بهزاد

-... 

 ؟ افتاده اتفاقي...  نداده جواب چرا نیمدونم...  اينجاست ماهانم بله:  بهزاد

 ... افتاد عجیبي ي دلهره يه دلم ته بهزاد جدي لحن شنیدن با

 ؟ بزرگ فراهانیه:  بهزاد

 ؟ بود کي ديگه فراهاني

  ديگه صبحه نه فردا جلسه گفتید پس...  کنم مي هماهنگ باهاش من...  باشه باشه:  بهزاد

  بود شده خیره بهزاد به تعجب با هم شیدا و بود رفته فرو فکر تو که انداختم ماهان به نگاهي
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 خدافظ برسونید سالم...  کنم مي اماده رو خونه من...  نباشید نگران نه نه:  بهزاد

  انداخت نگاهي ماها به و کرد قطع رو تماس

 ؟ باز شده چي:  شیدا

 ؟ نه بود فراهاني با مرتبط:  ماهان

 تهبرگش کوچیک فراهانیه:  گفت و نشست بود مسلط جمع ي همه به که مبلي تک روي اومد بهزاد

... 

 ؟ علي امیر:  گفت و انداخت بهزاد به نگاهي بیخیال و خونسرد ماهان

 ... کاري محیط از خارج اونم داده جلسه خواست در و اره:  گفت و داد مبل به رو اش تکیه بهزاد

 ؟ کجا ؟ رسمي تعطیالت وسط:  گفت و انداخت بهزاد به نگاهي موشکافانه شیدا

 ...  ما ي خونه صبح نه ساعت فردا:  بهزاد

  رامسرن که اينا بابا اما:  ماهان

 اب خواد مي اون...  ديگه عجیبه همینش:  گفت چرخوند مي دستش با رو موبايل که همونطور بهزاد

 ...  بذاره جلسه هامون خانواده از نیابت به فرناز و فرزاد و شیدا تو و من

 ! ببینه رو وُراث خواد مي پس:  شیدا

 زا بعد فراهاني علي امیر ، بزرگ فراهانیه وراث و پسر تک بايد چرا ؟ نیست عجیب!  اوهوم:  بهزاد

 اي جلسه وراث با باشه داشته قصد ناگهاني اينقدر و خبر بي اونم برگرده ايران به سال شیش

 ؟ کنه برگذار

 بچه با ها مادر و پدر سال بیست و صد از بعد تر محکم پیمان براي احتماال!  معلومه خب:  ماهان

 ... ها

  احتماال گي مي داري خودتم:  بهزاد

 ...  کنم نگاه قضیه اين به مثبت ديد با میدم ترجیح:  شیدا
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 یدع امسال انگاري...  کنین جمع رو وسالیتون بريد بهرته...  میشه مشخص فردا چیز همه:  بهزاد

 ... نیومده ما به کردن سفر

 ... پیداست بهارش از نکوست که سالي:  شیدا

  باشن شما ي خونه فردا فرناز با بگو و بزن بهزاد به زنگ يه هم تو پس:  ماهان

 ... حاال میگیرم تماس:  بهزاد

 !!! شه روشن خانوم فرناز جمال به چشمون بايد ديگه بار يه فردا میاد بوش که اينطور

*** 

 تو بودم اومده اهلل بسم اول همون تالفي براي من که تفاوت اين با تهران رسیديم شب اينبارهم

  بودم کرده قفل هم رو در و اتاقم

 و کردم مي فکر پرماجرا فرداي به و بودم کشیده دراز تختم رو تمام ارامش با حاضر حال در و

 ...  بودم سواالتم براي جوابي دنبال

 مربوط قضیه بودم فهمیده که اينطور...  داده جلسه درخواست فردا چرا و کیه فراهاني علیه امیر

 فرهاني اين همینطور و علیرضا اقا و خان فرهود و خان فرهاد سهامداراش که بود اي کارخونه

 تکجاس نیاوردم سر که امستردام از سال شیش از بعد پسرش حاال...  هستن میگن که بزرگي

 دور رو وُراث خودشن قول به داره و برگشته)!(  هلنده شهراي از يکي که گفت مي شیدا البته

 نازشو نیاوردم در سر من منتها گفت هم ديگه چیزاي سري يه شیدا البته!  کنه مي جمع خودش

 حملت فردا رو فرناز جوري چي که اينه اومده پیش واسم که معضلي ترين مهم کنار به اين حاال... 

 ...  بگذرونه خیر به خدا!  کنه مي درست خودش واسه که اي قیافه اون با و نگاهاش اون با کنم

 ندچ تازه و قبل شب هاي خوابي بي اون با داشتم حقم البت برد خوابم که نکشید دقیقه چند به

 ! بودن راه توي ساعت

 دير بودم بیدار صبح شیش اصوال که مني براي شدم بیدار خواب از که بود صبح ده ساعت

 خوابم مهنوز چون خوابیدم مي اينا از بیشتر نبودم الزم دستشويي اگه االنم تازه...  میشد محسوب

 !  میومد
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 رو رتمصو اول میدادم ترجیح اتاقم سرويس سمت رفتم باز چشم يه و بسته چشم يه و شدم بلند

 ! برسم کارم به بعد بپره سرم از خواب تا بشورم

 زا دريغ اما...  زيرش بردم رو دستم و کردم باز رو روشويي شیراب بود بسته چشمام که همونطور

 !  شده قطع باال اب باز ديدم که کردم باز رو چشمم يه الي ذره يه! دستم شدن خیس ذره يه

  بابا اي -

 !  پايین رفتم و کردم پیدا رو اتاق در بود باز که چشمم يه با

 سر با من و شد باز هم اونطرف از در کنم باز رو در اومد که همین...  بود راهرو تو پايین سرويس

 ... سخت چیز يه تو رفتم

 عکس چه بايد نمیدونستم...  شدم موجه نااشنا يه ي زده بهت ي قیافه با اوردم باال که رو سرم

 عمليال عکس منتظر و خوردم نمي تکون و بودم ايستاده جام سر مات منم...  میدادم نشون العملي

 ... کرد مي چیکار اينجا غريبه يه...  بودم غريبه اون از

 ... شدم قدم پیش من مجبورا و کنم صبر نتونستم و بريد رو امانم درد شکم باالخره

 ... ببخشید -

 زدن حرف براي فرصتي که اين بدون من و اومد بیرون در از بود اومده خودش به تازه که غريبه

 ...  شدم دستشويي وارد دو با بدم بهش

 اب ان يه که بود شده طوري قیافم...  انداختم خودم به نگاهي اينه از و شستم رو صورتم و دست

 اون با!  خوردم جا خودم ديدن از خودم ؟ نکرد وحشت من ديدن با يارو اين يعني گفتم خودم

 فاجعه عمق به تازه که انداختم لباسم به نگاهي!  ام خورده گره هم در موهاي و کرده پف چشماي

 من...  داشت بازي ي يقه ولي اي حلقه استینش بود زانوم روي تا پیراهنم چند هر...  بردم پي

 یدنپوش شلوار و بلوز به تنها و بپوشم هايي لباس چنین بهزاد و ماهان جلوي که نداشتم دوست

 رو شحضور دلیل هنوز که غريبه يه جلو وضع و سر و قیافه اين با اينطور امروز اما کردم مي بسنده

 ...  بودم شده ظاهر دونستم نمي خونه اين تو

 ممکن ولي نداشتم ديد سالن به خیلي اينجا از...  نشه من متوجه کسي که کردم باز ارومي به رو در

. .. کردم حرکت باال سمت دو به و بستم ارومي به رو در...  بشه من متوجه کسي در صداي از بود

 ...  بگم باال اب قطعي مورد در بهزاد به باشه يادم
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 شلورا يه و دبو چشمام همرنگ تقريبا و بود اي فیروزه و ابي بین که بلند استین بلوز يه با رو لباسم

 فپ پوشوندن براي صرفا کرم يه و کردم جمع گیره با سرم باالي رو موهام...  کرد عوض ابي جین

 مخود از رضايتم ي دهنده نشان که لبخندي با و کردم اينه تو خودم به نگاهي...  زدم صورتم هاي

  بود

 با يدد منو شیدا رسیدم سالن به که همین اما برم بعد بندازم سالن به نگاهي اول میدادم ترجبح

 بکنن دل خواب تخت از دادن رخصت باالخره خانوم ترالن عجب جه:  گفت همیشگیش جیغ اون

 !؟

 دمش بیدار خواب از که حالتي اون از تر زيبا خیلي کردم نمي قفل رو اتاق در ديشب اگه مطمئنم

 !  میشدم بیدار شیدا توسط

 انداختم حاضرين به نگاهي...  کردم سالم اومدم جلوشون حاضر جمع به کردن نگاه از قبل ناچارا

 سالمي يه هم بهزاد داد رو سالمم جواب میداد نشون هم رفتارش تو که خاصي متانت با فرزاد... 

 اصال و بود چسبیده بهزاد به چسب مثل هم فرناز...  بود تر سنگین کرد نمي که کرد بهم لبي زير

 طرفه دو بهم احساسمون که بود اين ي دهنده نشان اين خب...  نیاورد خودش روي به منو سالم

 ... افتاد وارد تازه ي غريبه به نگاهم اخر در و!!!  همیم ابروي و چشم عاشق جفتمون و است

 ... کنم مي معرفي!  خواب ساعت...  خانوم ترالن سالم علیک:  ماهان

 هالبت و ، همکار ، شريک پسر فراهاني امیرعلي ايشون:  داد ادامه و گرفت غريبه سمت دستشو

 بیني مي که هم الو خواب خانوم دختر اين جان علي امیر...  هستند ما خانوادگي دوستان از يکي

 ... اقوام از هستند جان ترالن

 دست باهم تا اورد جلو دستشو و کرد مي تر جذاب برابر صد رو چهرش که زد لبخندي علي امیر

 ... بديم

 ! زيبا خانوم خرسندم شما با اشنايي از:  امیرعلي

 منم...  باشه باز زبون اينقدر خورد نمي اش قیافه به...  کردم نگاهش و دادم باال رو ابروم يه

 ! علي امیر اقاي همچنین و:  دادم دست باهاش و زدم لبخند يه متقابال

 اريدد اشنايي ي چهره شما:  گفت و فشرد محکمتر که بیارم بیرون دستش از رو دستم خواستم

 ؟ نديدم جايي رو همديگه ما...  چشماتون مخصوصا
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 مونگ نه:  باشه ديده منو اين چطور بودم خونه تو عمرم کل که من نشنیده چیزاي حق الخالق جلل

 ...  باشه اينطور کنم نمي

 یداش کنار که صندلي روي و دادم نجات انگشتانش حصار از رو دستم ، دستم کشیدن با همزمان

 ديدم اج يه رو شما که مطمئنم من اما:  گفت نشست مي که همینطور هم علي امیر...  نشستم بود

 ...  امارات هم شايد يا و تورنتو شايد امستردام تو شايد

 اين هب اي عالقه واقع در نرفتم کشور از خارج سفرهاي به بنده که بگم جوابتون در بايد متاسفم -

 ...  ندارم کار

 اب میشد و بود دستش به نگاهش که افتاد بهزاد به نگاهم میدادم رو امیرعلي جواب که همینطور

 رو ترالن ي صبحانه برو شیدا:  گفت يهو...  میشه وارد بهش داره زيادي فشار گفت دستش ديدن

 ... حساسه که میدوني...  نگیره درد معده ديروز مثل دوباره که بده

 خودم که بودم گرفته درد معده کي من...  کردم نگاه بهزاد به و داد باال تعجب از رو ابروم يه

 ...  اينقدرعجیبه امروز اينجا چرا...  نشدم متوجه

 ! بشه کوفتت ايشاال ولي بخوري بهت بدم چیز يه بريم بیا ترالن اره:  فت و شد بلند شیدا

 يم خودش با که شنیدم رو امیرعلي اروم صداي ولي گرفتم پیش رو اشپزخونه راه و شدم بلند

 ...  چشما رنگ اين...  ديدمش جا يه که مطمئنم من ولي:  گفت

 ؟ چته ها:  میز رو گذاشت رو مربا شیشه محکم که شدم اشپزخونه وارد شیدا با

 ؟ کردي قفل درو ديشب چرا تو که واقعا:  شیدا

 ! نرفته يادت که رو اونسري...  عزيزم بود تالفي:  گفتم و زدم لبخندي

 هي تو ماهان با شدم مجبور ديشب تو خاطر به لوسي خیلي:  گفت و کشید هم تو اخماشو شیدا

 ! بخوابم اتاق

 ؟ بشم خاله زودي به قراره بگي میخواي نکنه!  روشن چشمم:  گفتم و باال دادم رو ابروم يه

 ! حیايي بي خیلي:  گفت کرد پرت سمتم و بود دستش که قاشقي شیدا

  خوابیدين جا يه ماهان با گي مي خودت!  چه من به:  گفتم جوابش در و انداختم باال اي شونه
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 دمخوابی اتاق يه تو ماهان با گفتم...  بزنم رو حرفم بذار بگیر جیگر به دندون دقیقه دو:  شیدا

 ... گرفت درد کمرش بیچاره...  تخت رو من و خوابید کاناپه رو اون!  که خوابیدم کنارش نگفتم

 ؟ بهزاد پیش نرفت يا بخوابه پذيرايي تو نیومد چرا خب:  گفتم و انداختم بهش نگاهي موشکافانه

...  هک بخوابه بیرون نرفت اين واسه خب...  بده راه خودش اتاق به کسیو متنفره که بهزاد:  شیدا

  میدونم چه من خب اه....  چون...  چون

 ! خبرايیه يه نکنه -

 ؟ خبرايي چه مثال!  بابا برو:  شیدا

 ....  و نکردن کنترل دلبستگیو و تنهايي و عشق و دوري و فراق و يارو!  میدونم چه -

 ! نداره من به اي عالقه هیچ ماهان...  میدي ادامه فردا تا کنم ولت!  بابا بسه بسه:  شیدا

 ! منده عالقه ماهان به خودش که اين يعني اين هدف تو زدم خب

 ؟ چي تو!  باشه نداشته عالقه ماهان -

 ؟ باشم داشته بايد چرا نه....  ؟ من...  ؟ چي:  گفت و شد هول يکمي شیدا

 عرجو دلت به بايد ؟ پرسي مي من از ؟ میدونم چه:  گفتم و دادم قورت رو بود دهنم تو که اي لقمه

  فرزندم کني

 ! ديگه همینه داد رو نبايد زمونه و دوره اين هاي بچه به میگن!  نچ نچ:  شیدا

 ! نگرانم واقعا من ولي...  بزرگتري ازم سال سه دو همش بابا برو -

 ! نداره من به اي عالقه هیچ ماهان که گفتم...  باشي من نگران نمیخواد:  شیدا

 خارج اشپزخونه از که همزمان و شدم بلند جام از میخوردم رو چايیم قلپ اخرين که همینطور

 نداشته تامنی تو دست از ممکنه که بدبختم اون نگران من بود تو نگران کي بابا برو:  گفتم میشدم

 ! باشه

  اهلل اال اله ال:  شیدا

 ....  رسوندم سالن به رو خودم دو با من که برداشت خیز سمتم شیدا
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 ؟ ترالن سوزوندي اتیشي چه باز:  ماهان

 !  نکردم کاري که من ؟ من ؟ کي -

 ! کردم باور منم و گفتي تو اره:  ماهان

 ! شیدا دست رو زدين شما اينکه مثل:  فرزاد

 ! هستن ما استاد هنوزم ايشون!  داريد اختیار:  گفتم و زدم لبخندي

 کونت تهديد نشونه به و بود دستش که کفگیري اون با و گرفت پشت از رو گوشم شیدا همزمان

 ؟ بودي گفته چي اشپزخونه تو:  گفت میداد

 ! کن ولم آي آي! ...  بودم نگفته چیزي:  من

 ؟ هان بودي نگفته چیزي که:  شیدا

 گرانن نیستم تو نگران که گفتم من ؟ بگم ديگه بار يه داري دوست...  گفتم چیزي يه چرا خب -

 ...ما اون

 ! اي مسخره خیلي:  گفت دهنمو جلو گذاشت دستشو شیدا

  گفتي چي بگو میگي همش خودت!  بابا چه من به -

 ...  کرده باز مهدکودک خونش تو هم عمو زن:  فرناز

  سمتش برگشتیم فرزاد و ماهان و شیدا و من حرفش اين با

 ...  کرد اشاره علي امیر به رفت مي غوره چشم که همونطور افتاد بهزاد به نگاهم همزمان

 ناگهان...  بود لبش رو هم لبخند يه و کرد مي نگاهم خاصي جور يه که افتاد علي امیر به نگاهم

 و...  بود شده گريبانگیرم چي يعني زندگي فهمیدم زماني از که حسي...  داد دست بهم بدي حس

 صاف و کردم اي سرفه تک...  بود شده کاسته میزانش از مقدار يه بهزاد و ماهان وجود با البته

  ايستادم سرجام

  بیارن بدم سفارش بزنم زنگ که میخوريد چي بگیر خب:  بهزاد

 ! نمیدن چیز هیچ ما به که خانوما اين وگرنه بده غذا ما به رستوران اين که اين مگر:  ماهان
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 اباب!  کنید پا و دست دخترا با غذايي که بودم نکرده سفارش خونه تو من مگه من خواهر:  فرزاد

 رفته کرده ول رو ما هفته يه که زنمون از اون خورديم بیرون غذاي ازبس گرفت درد معدمون

 !!! شما از اينم شیراز

 يگهد کار درد به ؟ ان چیکاره اينجا خانوم شیدا و خانوم ترالن! چه من به:  گفت و کرد ايشي فرناز

 ... خورن نمي که اي

...  جان فرناز دارين اختیار:  گفت و داد فشار خشمش کنترل براي بود دستش تو که رو دستم شیدا

 ! ديگه بگیريم الگو ها ما که بکنن حرکتي يه بزرگترا باالخره

 جان بهزاد!  شوهراتون بدبخت نخواستیم غذا بابا کنین ول:  گفت و خنده زير زد ماهان همزمان

  بده سفارش کوبیده منم براي بیارن بگو بزن نزگ

  نمونم ناهار و کنم کم زحمت بديد اجازه اگ ديگه خب:  گفت و کرد اي سرفه تک علي امیر

 ؟ امیر چرا!  وااااااااي:  گفت دماغیش تو صداي اون با فرناز

 !  صمیمي چقدر!  کرديم مي نگاه فرناز به باز دهن با شیدا و من

 هک اونجايي از جان فرناز میخوام معذرت:  گفت و داد فرناز تحويل مضحک لبخند يه هم امیرعلي

 ي خونه هم ناهار امروز...  کنن مي دعوت ديدار تجديد براي مدام اقوام نبودم ايران سالیه چند

 ...  دعوتیم جان عمو

 ... میموندي ما پیش میشديم خوشحال:  بهزاد

  ديگه وقت يه ايشاال:  امیرعلي

 ! داده قول که هستم هم شامي منتظر بگو برسون فريد به منو سالم:  فرناز

 ...  برين بذارم عمرا وگرنه ببريد خودتون با بايد هم رو من البته!  حتما:  امیرعلي

 يه که شده واجب بگو...  برسون هم فراهاني اقاي به رو ما سالم:  گفت و کرد اهمي اهم فرزاد

  بشه گذاشته مهندسین و شرکا براي همگاني جلسه

 ! برسون بزرگ صفويه استاد به منو سالم هم تو...  حتما:  امیرعلي

 ...  قربانت:  فرزاد
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 ! برسون ايالر به هم منو سالم شده تموم هاتون سالمتي چاق اگه:  ماهان

 کردند نگاه رو ماهان برگشتن همه حرفش اين با

 به ومن سالم بگم نیمتونم بدبخت منه اونوقت...  رسوندين سالم همه اين شما بابا چیه:  ماهان

 ! برسونه دلم عزيز

 با اب تو کردي کار چي:  گفت و ماهان ي شونه رو گذاشت دستشو خنديد مي که همونطور علي امیر

 ربهت کاررو فالن ماهان عمو گه مي فقط کنن مي براش سعید يا ايدا که کاري هر!  پسر بچه اين

 !! کرده

 ! است همه دل عزيز ماهان!  ديگه ديگه:  ماهان

 ! بگیرم قرار جريان در منم بدين توضیح میشه!  کن تعريف خودت از کم:  بهزاد

...  ديگه سعید و فريد!  موندي عقب اينجا از اب اونور رفتي سال چند جان بهزاد: فرزاد

 ! دخترشون ايالرم و سعیده زن که هم ايدا...  امیرعلي پسرعموهاي

 طهراب ها بچه با که دونستم نمي خان ماهان به به...  ديگه بدونم منم بگین زودتر خب!  اها:  بهزاد

 !؟ داريد خوبي

 رو گهدي چیزاي خیلي تو:  کنم حس تونستم دردکشیده من فقط رو تلخیش که زد لبخندي ماهان

  ببوس من طرف از هم رو ايالر...  برسون همه به منو سالم جدي جان امیرعلي خب...  نمیدوني هم

 باهاتون مالقات از ها بچه خب! ...  پسر حتما:  گفت و ماهان پشت زد اروم ديگه بار يه امیرعلي

 رو هکارخون وضعیت باباها حضور با همگاني و رسمي جلسه يه طي ايشاهلل...  شدم خوشحال واقعا

 ... کنیم مي تثبیت

 ... انشاهلل:  فرزاد

 ... خدانگهدارهمتون فعال نمیشم مزاحم ديگه خب:  امیرعلي

  بره که داد رضايت باالخره علي امیر و کرديم خداحافظي همه
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 نشسته هم گرداگرد که بوديم فرزاد و بهزاد و ماهان و فرناز و شیدا و من فقط سالن توي حاال

 يم تحلیل تجزيه خودم واسه رو اينا هاي چهره داشتم که من جز بود فکري يه تو کس هر و بوديم

 گفت نمیشد...  ان پسرعمو که فهمید میشد بود هم شبیه که چهرهايي ته فرزاد و بهزاد کردم

 و بلند قد جفتشون...  داشتن رو خودشون خاص جذابیت کدومشون هر چون جذابترن کدومشون

 داشت هم تري جذاب چهره تازه هیچ نبود که کمتر اونا از هم ماهان...  خوشتیپ و استايل خوش

 يعسل چشماي و خرمايي موهاي علیرضا مثل درست ماهان...  رفته خان علیرضا به که اونجايي از

 یبيس مثل پدرش و اون انگار کشید مي رخ به رو مردانش زيبايي که متناسب بیني و لب و داشت

 از مه بهزاد...  دارن تشريف سلیقه خوش جان شیدا که بینم مي...  کردن نصف وسط از که هستن

 که مه ابروش و چشم تره بلند مقدار يه که تفاوت اين با اما میمونه ماهان مثل تیپ و استايل نظر

.... 

 ؟ نتیجه خب:  شیدا

 ... افکارمن وسط شد پارازيت شیدا اين باز اه

 ؟ چي نتیجه:  ماهان

  ديگه مذاکرات نتیجه خب!  من عمه نتیجه:  شیدا

  ... بود يک ي عالوه به پنج و ايران ايه هسته مذاکرات انگاري که مذاکرات میگي همچین:  ماهان

  بیاره در سر چیز يه از میخواست همش انگاري کردين دقت...  بريز نمک کم ماهان:  بهزاد

 ؟ چي مثال:  گفت و گرفت مبل از رو اش تکیه فرزاد

 ... پرسید مي زياد پرت سواالت اما نمیدونم:  بهزاد

  سهام و مهندسین و شرکت جز زديم حرف چي هر مورد در جلسه اين تو ما واال:  ماهان

  نمیخورد چشم به مشکوکي چیز بودم جريان در من که اونجايي تا:  فرناز

 ؟ جان فرناز بودي جرياناتم در شما مگه وا:  گفت و داد سرش به تکوني يه شیدا

  کرد اونور رو روش و رفت اي عوره چشم فرناز
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 اين دلیل...  شدين مشکوک زيادي شماها نکردم حس مشکوکي چیز منم فرنازه با حق:  فرزاد

 کودکي هاي همبازي با ديدار تجديد جز باشه میتونسته چي جلسه

  کنیم کار محتاطانه بايد نظرم به اما ، شايد:  بهزاد

  مسايل رو شدي حساس زيادي تو بهزاد فرزاده با حق منم نظر به:  ماهان

 شده خیره معلوم نا اي نقطه به حرفي هیچ بدون و انداخت باال اي شونه بهزاد

*** 

 ...  عید تعطیالت از ماه يک...  علي امیر ديدار از ماه يک...  گذشته روز او از که ماهه يک االن

 هم بهزاد و ماهان!  بینم مي دوبار اي هفته کم کم رو شیدا برگشته عادي روال به چیز همه دوباره

 و یننازن و رامین و سیمین مورد در دوبار يکي فقط نمیدن بروز هیچي...  خودشونه کار تو سرشون

 هک اينطور...  نیاوردم در سر ازشون که ته سرو بي سواالته سري يه...  پرسیدن سوال ازم راشین

 امیدوارم...  میشن اماده ماموريتشون شروع براي دارن اينکه مثل اورده در زيرزبونشون از شیدا

 هب گاهي اما...  مادر اصطالح به اون مجدد ديدار به ندارم اي عالقه اصال نشم قضیه اين درگیر من

 مرمع اخر تا قراره...  بشه چي سرنوشتم قرار من...  بشه چي میخواد باالخره که کنم مي فکر اين

  یدهم عذاب منو اين و توانه نا پايانم بي سواالي اين به دادن جواب برابر در عقلم...  بمونم اينجا

 ؟ مادر کجايي جان ترالن -

 ؟ دارين کاري جون مريم اينجام -

  میرسن فرهاد و بهزاد االن بچینم میزو اين بیا...  عزيزم اره -

  اومدم چشم -

 چیزي حاال تا صبح از...  بیرون بیارم رو غذاها و وسايل تا اشپزخونه رفتم و شدم بلند جام از

 ...  کردم مي صبر بايد ناچارا اما بود کننده ديونه واقعا غذاها اين وعطر بودم نخورده

 کنه باز رو در تا رفت هم جون مريم و گذاشتم میز روي هم رو ديس اخرين زنگ صداي شنیدن با

 فرهاد روز هر جون مريم هنوزم گذره مي ازدواجشون از ها سال که اين با جالبه واسم خیلي... 

 کت پوشیدن تو هیمشه که اينه هم تر جالب هنوز...  میره استقبالش به هم و کنه مي بدرقه رو خان

  کنه مي کمک خان فرهاد به اوردنش در و

http://www.negahdl.com/


 ؟ بنده همسر احوال!  گالب و گل خانم مريم بر سالم بــــــــه:  فرهاد

 ؟ خونه مي خروس کبکت امروز چیه!  نباشي خسته!  اقا سالم علیک:  مريم

 ! شايدم يار روي گل ديدار ز ما ؟ بخونه خروس کبکم که باشه چیزي بايد حتما مگه:  فرهاد

 مببین کنار برو!  میگي راست که تو اره:  گفت و زد خان فرهاد بازوي به اروم مشت يه جون مريم

 .. کجاست پسرم

 !  من حووي شد بهزاد باز بیا:  فرهاد

 رالنت به به!  خانم مريم کردم پیدا حوو شما براي منم البته:  گفت و افتاد من به چشمش همزمان

 ؟ دخترم چطوره حالت!  جان

  زد من به چشمکي يه همزمان

 ؟ نه اوردي حوو من واسه که:  مريم

 ! نباشید خسته!  خان فرهاد علیکم سالم:  گفتم و خنديدم متقابال منم

 دختر ! کني مي عمل حوودت از بهتر حرفا فهمیدن توي تو رسیدم نتیجه اين به مريم ببین:  فرهاد

 ! ها کنه صدا اسم با منو دخترم نمیاد خشوم...  بابا بگي من به بگم بهت بايد بار چند جان

 ! فرهاد...  بابا....  بله:  گفت و کردم نگاش

 ! مريم داشتنیه دوست حووي شدي حاال...  آباريکال... اااااااااا:  فرهاد

 ... فرهاد کشمت مي:  مريم

 )!( فرهاد بابا همون يا خان فرهاد دنبال دويیدن به کرد شروع و

 رو روبه حووت با بايد بکشي منو میخواي اگه:  گفت و گرفت گارد من پشت اومد هم فرهاد بابا

 !شي

  سالم:  تو اومد بهزاد و شد باز ورودي در همزمان

  باال طبقه رفت و گرفت پیش رو پله راه اورد در کفشاشو که اين زا بعد

 ؟ بود چش اين وا:  مريم
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 ناي حاال! ...  پرسي مي من از اونوقت شماست پسر گل:  گفت و انداخت باال اي شونه فرهاد بابا

 ! باش ما شکم فکر به رو امروز يه بیخیال رو پسرت

 ! پرستید شکم مردا شما کنن جونتون به جون:  مريم

 ! نداره جواب حق حرف:  فرهاد

  پررو:  گفت و کرد پرت فرهاد سمت رو بود دستش که قاشقي جون مريم

 ! مخلصیم:  گفت و گرفتتش هوا رو هم فرهاد بابا

 شتپ و پايین اومدن کرده عوض لباس دقیقه پنج از بعد جفتشون باال ي طبقه رفت بهزاد مثل و

 بودن اکتس همه...  شناختم نمي رو هیچکي که بود گرسنم اينقدر...  بخوريم ناهار تا نشستیم میز

 شد ساکت چیز همه ديدم يهو که بودم خوردن غرق منم...  میومد چنگال قاشق صداي فقط و

 مثل هم بهزاد...  کنن مي نگام خنده با دارن جون مريم و فرهاد بابا ديدم که کردم بلند رو سرم

 ... من به بود زده زل ها افسرده اين

 ؟ شده چیزي...  چیزه....  امممم -

  بخور رو غذات عزيزم نه:  جون مريم

 ! ها نکرده دنبالت کسي دخترم:  فرهاد

 ... بخوره غذاشو بچم بذار داري چیکار رو ترالن وا:  جون مريم

  کند مي دفاع شوهر برابر در خود حووي از حوو وقتي اوه اوه:  فرهاد

  فرهـــــــــــــاد:  گفت و اورد باال تهديد ي نشونه به دستشو قاشق بازم جون مريم

 ! بده ادامه خوردنت غذا به...  عزيزم کردم غلط اوه اوه:  فرهاد

  بود خوشمزه مامان ممنون:  گفت و شد بلند بهزاد همزمان

  نخوردي چیزي که تو پسرم ااا:  مريم

 هتب باال بیا خوردي غذاتو ترالن...  امممم...  خوردم چیزي يه بیمارستا تو نداشتم اشاتها:  بهزاد

  بهت بدم گفته داده شیدا بدم بسته يه
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 ؟ نگفته من به خبرشو يا نداده خودم به چرا شیدا عحیبه

 ...  باشه -

*** 

 يم چي همه پي فکرم...  بودم زده زل لباسام کمد به و بودم نشسته تخت روي بود ساعتي نیم

 ...  لباس انتخاب جز گشت

 رو نیم و هفت که کردم نگاه رو ساعت...  بود شیدا اومدن از نشون که اومد ايفون صداي همزمان

 ! کمد در به زدم زل ها افسرده اين مثل نشستم شم اماده که اين جاي به اونوقت میداد نشون

 جین با همراه بود خريده برام رامسر از جون مريم که خردلي مانتوي يه و گرفتم رو تصمیم باالخره

 رو مخردلی دستي کیف...  پوشیدم داشت زرد و خردلي منجقاي پايینش که مشکل شال و مشکي

 کیفش اين گفت بس از اورد در رو پدرم کیف اين خريدن موقع شیدا بخیر يادش...  گرفتم هم

 ! ديوره

 ... رفتم پايین ها پله از خودم از شدن مطمئن از بعد

 ... منتظرته بیرون شیدا جان ترالن:  جون مريم

 ؟ ندارين کاري...  میرم دارم جون مريم میدونم -

 ! ندينا رو کسي به...  باشین خودتون مواظب عزيزم نه:  جون مريم

 ؟ ديگه امر جون مريم چشم:  گفتم و خنديدم

 ! همرات به خدا عزيزم سالمتي:  مريم

  خدافظ گفتم بود لبم رو لبخند که همونطور

 ! اورد ماشین بار يه اين عجب چه!  شدم شیدا ماشین سوار و شدم خارج خونه از بعد و

 ؟ شادي چیه...  زيبا بانوي سالم علیک:  شیدا

 منم دينن رو کسي به گفت جون مريم میومدم داشتم بابا هیچي!  تر زيباتر بانوي اي تو بر سالم -

 ! بیرون میريم خودش پسر اقا با داريم نداشت خبر ديگه!  چشم گفتم
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 مبري بیرون باهم قراره شب که بدونه کسي نخواست چرا بهزاد اين!  کنم مي تعجب من:  شیدا

 ؟ شام

 ...  بشر اين نداره تعادل کال ولي!  ناسالمتي شماست فامیل بابا میدونم چه من -

 ؟ پسر شازده اين گفت مي چي حاال:  شیدا

 يدمد رفتم!  بده میخواد چي کردم فکر برات اوردم بسته شیدا از اتاقم بیا گفت من به همچین -

  رستوران فالن بیاين شام واسه شیدا با امشب...  بگم اينا مامان جلو خواستم نمي گه مي

 ! ما به هم ماشیني يه بده بهزاد به عقلي يه خدا اي: شیدا

 ! ديگه داري يدونه..  میخواي ماشین تا چند ديگه بسه -

 ور سیزدهش و دوهزار نوع از اونم کوپه جنسیس ماشین بابام کردي فکر!  ها خوشه دلت:  شیدا

 ! بگیره کمري يه يا سه مزدا يه بگیره ماشین برام بخواد فوقش فوق ؟ من به میده

 هفتاد واسه داره کمري يه ماهان که همین!  شو بیخیال رو قلم يه اين!  مادرت جون اوه اوه -

 ! بسه پشتمون

 ! کمريش اون با کرد صاف رو دهنمون که اون بابا اره:  شیدا

 ؟ منده عالقه بهش اينقدر چرا ؟ راستي -

 ! شده اينطوري هست دوسالي يه االن...  نبود اينطور قبلناهم اخه...  بابا نمیدونم:  شیدا

 ! ارزو تا هزار و بچست!  بابا کن ولش -

 گفتم مي بابام به عمرا نبود اينجا اگه...  اورده کجا رو ما ببین خدا رو تو!  رسیديم ديگه خب:  شیدا

 ! بهم بده نمیاره بیرون دوبارهم سالي که رو جانش عزيزتراز ماشین

 ! خودت ماشین با سري اين ايشاال -

 ! بشنوه دهنت از خدا ايشاال:  شیدا

 ... شديم رستوران وارد خودمون و سپرد نگهبان به رو ماشین
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 و نمک کنترل رو خودم نتونستم که خورد صورتم به خوشبويي مطبوع هواي يه شديم وارد که همین

 که شدم مواجه ماهان و بهزاد ي چهره با کردم باز رو چشمام...  بستم ثانیه چند براي رو چشمام

 تا میداد تکون دست برامون که بود ماهان اين و بودن نشسته دنجي جاي توي تر دور کمي

 ! کشه نمي خجالت سنش اين با اين!  ببینیمشون

*** 

 کوتس شیدا باالخره که بود زده زل لیواشن به کس هر و میز پشت بوديم نشسته که بود ربعي يه

  شکست رو

 ؟ اينجا اوردين کردين بلند رو ما چي براي بگید خوايید نمي:  شیدا

 شام بیرون بیايم همینطوري داره اشکالي!  ها نیومده هم اومدن بیرون شما به بابا برو:  ماهان

 !؟ بخوريم

  کردم باور منم گفتي تو اره:  شیدا

 ! ماهان:  گفت بهزاد که بده جوابشو اومد ماهان

 ؟ گذاشتین شام قرار چرا بگید نمیخوايید -

 ... سیمین پیش بري مدتي براي بايد تو:  بهزاد

 ...  حرف اين گفتن بود سخت براش انگار...  فرستاد بیرون رو نفسش محکم و

 ؟ شدم سیر زندگیم از مگه ؟ کردم مرگ ارزوي مگه ؟ چرا ؟ سیمین پیش برگشتن ؟ حرف اين

 ؟ چرا ؟ رامین زن بشم که برگردم

 ...  شکست رو شده ايجاد سکوت شیدا بازم...  بودم بهت تو هنوز

 ؟ بهزاد میگي چي میشي متوجه:  شیدا

 ...  بکني فکرشو که چیزي اون از بیشتر خیلي...  اره:  بهزاد

 هي دست فقط کلیداشم...  قفله میخوره گذرمون که دري هر به...  برخورديم مشکل به ما:  ماهان

 ادماي هقضی اين از...  کنه نفوذ سیمین به میتونه که هست کسي تنها اون چون...  ترالن اونم نفره

 همین واسه...  دارن جاسوس ما تو اونا اينکه مثل...  شن خبردار نبايدم....  ندارن خبر زيادي
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 از ديگه نفر دو و مسیبي سرهنگ و چهارنفر ما فقط ماجرا اين از بذاريم جريان رو همه نمیتونیم

 ....  دارن خبر دوستامون

 ؟ کجاست ترالن بگیم ؟ بديم بايد جوابي چه فرهاد و مريم به که کردي اينو فکر:  شیدا

  هست تو دست هم کار اين ي چاره:  بهزاد

 ! نکنین کاراتون درگیر منو خواهشا نه ؟ من ؟ چـــــــــــي:  شیدا

 واستيمیخ خودته تقصیر البته!  شدي درگیر ها پیش وقت خیلي از شما:  گفت و زد لبخندي ماهان

  نکني کنجکاوي

 ؟ کنم چیکار باس بینم بگو حاال!  نباشین مرموز خواستین مي!  کوفت:  شیدا

  دايي خان:  گفت و شد خم میز به رو و برداشت صندلي از تکیشو:  بهزاد

 ؟ دايي خان:  شیدا

 ؟ دايي خان ديدار و دلتنگي از بهتر اي بهانه چه اره:  ماهان

 ؟ کارست چه وسط اين ترالن اونوقت:  شیدا

 ! شه عوض ترالن هواي و حال هم و نباشي تنها تو که اين هم معلومه:  بهزاد

 ؟ گیرين مي تصمیم من براي داريد که دادم نظرمو من مگه!  ببخشیدا -

 ورهمینط و...  نفر هزاران زندگیه...  داره بستگي تو به پرونده اين کل...  جان ترالن ببین:  ماهان

 ...  اومده ماهرخ سر باليي چه که اين فهمیدن

  نشدم سیر جونم از من...  کنم قبول نمیتونم من ولي -

  کنم مي خواهش:  ماهان

 ... اما -

 اومده خواهرم سر باليي چه بدونم که منه سهم اين که کن فکر اين به...  ؟ من خاطر به:  ماهان

... 
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 ذل چشماش با که بود شده مغموم و مظلوم هاي پسربچه شبیه که کردم نگاه ماهان ي چهره به

 ...  بیارم دووم چشماش خواهش برابر در نتونستم...  من دهن به بود زده

 ... باشه -

  کنم مي جبران رو لطفت باش مطمئن:  ماهان

 ... زدم لبخندي

 ؟ کشه مي طول مدت چه خب:  شیدا

  داره بستگي...  بیشتر شايدم...  دوماه..  ماه يک:  بهزاد

 ؟ سويیس برم مدت همه اين من میگي ؟ چـــــــــــــي:  گفت بلند صداي با شیدا يهو

 که خودت اما سويیس بري قراره میگیم همه به گفتیم...  بردي رو ابرومون!  بابا خبرته چه:  ماهان

  بري نیست قرار

  بفرمايید توضیح بیشتر میشه:  گفت بیرون داد رو نفسش حرص شیدبا

  بري واقعا نیست قرار اما سويیس میري که میگي جنابعالي!  حضورت به عرضم:  ماهان

 ايدب چي دايي خان...  دايي خان به بزنن زنگ اينا مامان وقتي بفرمايیئ میشه اونوقت اها:  شیدا

 ؟ بگن بهشون

 نمیخواي اما اومده پیش مشکلي واست گفتم...  کردم هماهنگ باهاش من نباش نگران:  بهزاد

 پیشش بري میخواي گفتي همین واسه بشن نگرا بقیه

 زا يکي به مربوط گفت هم بهزاد مشکلي چه بود داده گیر....  کردم مي قبول مگه المصب:  ماهان

 ...  دانشگاهیاته هم

 ؟ سیمین پیش برگردم دوباره بايد جوري چه من حاال -

 تهداش دورهمي يه نیلوفر و شهاب و سرهنگ جناب با شده قرار نرسیدم اي نتیجه به هنوز:  بهزاد

 ... هفته همین اخر انشاهلل...  بگیريم تصمیم يه باهم و باشیم

 جاک مدت اين من که اوال...  دوزن مي و برن مي خودشون واسه همینطور ببینم کنید صبر:  شیدا

 ؟ باشن کي خان شهاب و خانوم نیلو اين که اين دوما ؟ سرم خیر ببرم
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 ! دهبن منزل میارين تشريف شما ضمن در!  میشید اشنا خان شهاب و خانوم نیلو با حاال:  ماهان

 ؟ چي ديگه ؟ بابا نه ؟ اااا:  شیدا

 ! سالمتي ديگه:  ماهان

 ! بذارم تو ي خونه تو پامو عمرا که من:  شیدا

 ...  نداره ربطي من به!  هست تو مشکل ديگه اين:  ماهان

 ؟ نشده سرد تا بخورين رو غذاتون کل کل جاي به نیست بهتر:  بهزاد

  نـــــــــــه:  گفتن زمان هم جفتشون

 ... خنده زير بزنم اختیار بي يهو شد باعث که

*** 

  ؟ میدي لفتش چقدر...  ديگه بیا ترالن:  بهزاد

  اومدم بابا باشه -

 ردهک سر مشکي شال و بودم پوشیده ابي لي شلوار و مانتو...  انداختم خودم به اينه تو نگاه يه

 که پلیس تا چند با شدن مواجه براي بود مناسبي ظاهر...  بود خوب که خودم نظر به...  بودم

  پايین رسوندم رو خودم دو با و گرفتم رو دستیم کیف...  هستن مقیدي هاي ادم احتماال

  ام اماده من -

  زد زنگ بس از کرد کچلم ماهان اين بريم!  دادن رضايت علیه سرکار باالخره عجب چه:  بهزاد

 رو مشا قرار بهزاد و بود پنجشنبه امروز...  گرفتم قرار کنارش منم و شد ماشین سوار خودش بعد

 امهبرن با رابطه در گیري تصمیم براي بود گذاشته شهابه اسمش گفت مي که همکارش ي خونه

 ...  هاشون

 ! هستا رفتارتون به حواستون اونجا:  بهزاد

 ؟ کنیم مي رفتار جوري چي ما مگه وا -
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 ظحف رو خودتون و نیفتید هم جون به ماهان و شیدا و تو بیخود...  دونید مي بهتر خودتون:  بهزاد

  میدم پرورش مهدکودکي تا چند خونه تو دارم بگن همکارام ندارم دوست...  کنید

  ايش...  بخواد دلشون هم خیلي -

  بکنیم تظاهرم که بود مونده همین فقط ؟ چي يعني...  کردم پنجره سمت رو روم بعد و

 ي هخون مثل درست بود مجتمع يه تو خونشون....  رسیديم تا بوديم راه تو ساعتي نیم يه حدودا

 ... سیمین

 ... شديم وارد کردن باز رو در و زد رو ايفون که اين از بعد

 حدودا اقايي يه و ساله 06 05 حدودا خانوم يه...  بودن ايستاده انتظارمون به خونشون در جلوي

  داشتن دلنشیني هاي چهره...  ساله سي

 ! خانوم نیلو سالم...  شديم مزاحم ببخشید...  جان شهاب سالم:  بهزاد

  اومدين خوش...  بهزاد اقا سالم:  نیلوفر

 ؟ کنید نمي معرفي!  شما تقديم کدبسته خونه اين!  خان بهزاد دارين اختیار:  شهاب

  خانوم ترالن ايشون:  بهزاد

  هستم ترالن من...  اشنايیتون از خوشبختم سالم -

  عزيزم اومدي خوش جان ترالن سالم:  نیلو

  تو بفرمايید...  خانوم ترالن فرمودين رنجه قدم:  شهاب

  ممنون -

  کرد مي بیداد هاشون چهره از هم مهمونوازي...  بودن خونگرمي و مشرب خوش ادماي

  هوا پريدم متر دو کرد بهزاد که پرشي با يهو که کردم مي فکر خودم با داشتم

 خودش اونوقت باش اروم میگه من به...  ترسیدم خبرته چه ااااااا:  گفتم و کردم سمتش رو روم

 ...  بستي پشت از رو کودکي مهد چي هر دست بیشتر که تو...  بدتره

  میده باال رو ابروهاش و کنه مي نگام داره ساکت بهزاد ديدم
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  دادي دست از زبونتم سالمتي به -

  نگرفتم رو منظورش که کرد اشاره دوباره باز

 ؟ شما احوال!  خانوم ترالن به به:  ماهان

 ...  ديدم میومد اشنا چهرش نظر به که اقايي يه کنار رو ماهان که بگشتم صدا سمت

 ؟ خوبي تو ممنون...  ماهان سالم -

 ! بنده استاد مسیبي سرهنگ جاب کنم مي معرفي...  خوبم قربانت:  ماهان

 سرش خیر...  کرد مي اشاره اصال چرا و پريد چرا بهزاد فهمیدم حاال...  رفتم زدم گند اوه اوه

 ممري خونه روز اون که بود هموني که اين ااااا...  رفت زدم گند وايیي...  بود گذاشته نظامي احترام

 ... شد بدتر ديگه وايیییییي....  بود اومده اينا جون

  هستم ترالن من...  خوبه حالتون....  سالم...  امممم:  گفتم و زدم تصنعي لبخند

...  مخوب...  دخترم باشي سالمت:  گفت خوادبخنده مي بود معلوم که صدايي با مسیبي سرهنگ

 ؟ چطوره حالت شما

  خوبم منم...  ممنون -

  بود شیدا حتما...  اومد زنگ صداي دوباره همزمان ، نشستم بهزاد کنار مبل روي و

...  هزادب بشه کوفتت اي:  گفت بلند میومد تو که همونطور و کرد علیک و سالم نیلوفر و شهاب با

 رالنت با بايد حتما...  بیاي مارمولک ماهان اون با میمردي خب...  گرفتي ازم منو همیشگیه همپاي

 ؟ بیام تنها من رو و مسیر همه اين که میومدي

 جااين شما...  اااا:  گفت و گرفت گاز لبشو اول و خورد بوديم پذيرايي تو که ما به چشمش همزمان

  ؟ الحمدهلل خوبید ؟ سرهنگ جناب چطوره حالتون... نشدم متوجه ببخشید...  بوديد

 ودب گرفته گرم مسیبي سرهنگ مثل غريبه يه با برخورد اولین در شیدا که اين از بهزاد و ماهان

 بالق شیدا که چرا نبود اور تعجب داشتم خبر موضوع از که مني براي اين ولي کردند تعب خیلي

 ماهان و بهزاد کاراي مورد در اون و داشتم مالقاتي سرهنگ جناب با کسي به دادن اطالع بدون
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 وبارهد بودم کرده قبول که بود همین واسه..  کنیم کمکش تا بود خواسته ازمون و بود گفته بهش

 ...  بشم سیمین ي خونه وارد

 ؟ خوبي شما...  ممنون...  دخترم سالم:  مسیبي سرهنگ

 ! توش رفت پشه دهنتو ببند ماهان...  شما مرحمت به ممنون:  شیدا

 ! کنم اشنا الاقل میذاشتي:  گفت و کرد اي سرفه تک ماهان و خنده زير زديم سرهنگ و من

 ! شده انجام قبال نیست معارفه به نیاز:  شیدا

 ...  نشست بود کنارم که اي نفره تک مبل روي و زد من به چشمکي بعد و

 ؟ کنیم شروع رو جلسمون نیست بهتر هستن همه که حاال خب:  بهزاد

 ... بهتر زودتر چه هر موافقم منم:  شهاب

 ؟ چیني مقدمه به نیاز...  خب بسیار:  سرهنگ

 ! کشه مي طول روز يه خودش شما چیني مقدمه...  سرهنگ جناب خدا رو تو نه واي:  نیلو

 نظر...  میگم مقدمه بدون خب بساير...  دختر تو دست از امان:  گفت و کرد اي خنده سرهنگ

 ؟ پرونده اين مورد در چیه شماها

 ور خودشون بايد ايشون...  خانومه ترالن راه بهترين نظرم به گفتم هم قبال که همونطور:  شهاب

  کنن همکاري اگه البته... کنن نزديک مادرشون به

 ... داره بستگي فر زرين سیمین به که هست جوابا خیلي...  موافقم منم:  ماهان

 ؟ بشم خونه اون وارد دوباره بايد جوري چي من که کرديد فکر اين به اما -

 ! باشم گفته!  کنما تحمل رو ماهان نیستم حاضر منم ضمن در:  شیدا

 کنم تحملت بايد زور به که منم اين واقع در!  مجبوري نخواي چه بخواي چه که جنابعالي:  ماهان

 اعضاي باري دوسه ترالن که اين ضمن...  موافقم ترالن با منم اما...  ماهرخ خاطر به فقط اونم

 ... ديده اتفاقي طور به رو خانوادش

  ديده هم رو شیدا و من رامین تازه:  بهزاد
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  ؟ ديده کي رو شماها:  نیلو

 ...هاشم امامزاده:  بهزاد

 هم شوته سرو تغییرات و گريم يکمي با میشه بهزاد نیست مهم خیلي تو قضیه:  سرهنگ جناب

 ... برگردوندن رو ترالن زور به خودشون اونا که کنیم وانمود طوري بايد نظرم به...  ترالن اما اورد

 ؟ چیه منظورتون:  گفت و شده جدي میداد نشون که کرد که اخمي شیدا

*** 

 ؟ چیه نقشه مورد د تو نظر شیدا

  کني شعملی میتوني وايستي پاش ولي...  تو براي مخصوصا...  سختیه کار...  واال نمیدونم:  شیدا

 ؟ کني مي خواي مي کار چي تو -

 بیشتر داخ شکر البته!  ديگه کنم تحملش برم بايد ؟ بکنم میتونم کار چي کني مي فکر:  شیدا

 ! ايناست بهار ي خونه مواقع

 ! هست خداتم از جنابعالي!  میشناسمت که من نشناستت کي هر!  جانت عمه جان اره -

 ؟ گفته کي ؟ من ؟ کي:  شیدا

 ! معلومه چشات از!  میگم دارم بنده -

  زدي توهم تو باز بابا برو:  شیدا

  نیاري بال مردم پسر سر باشه حواست خالصه -

  نمیاد باليي خودش سر نیاره ما سر باليي تا مردم پسر باشي نگران نمیخواد تو:  شیدا

  کنیم تعريف و ببینیم -

 گفتمی سرهنگ که کنه کاري قراره هم بهزاد مگه راستي...  کنیم مي تعريف و بینیم مي:  شیدا

 ؟ کنن مي گريمش

 ! ديگه بکنه کاري میخواد البود...  بدونم بايد کجا از ؟ پرسي مي من از -

  دوم فصل
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 ؟ کردين گم راه خانوم ترالن ؟ اومده در طرف کدوم از افتاب ؟ اينجاست کي ببین به به:  سیمین

 ....  بــــرم مــــن بــــــذار:  گفتم و زدم ذل چشاش به نفرت با

 ! خدمتون در هستیم...  عمه دختر ايه عجله چه حاال:  رامین

  گیرمب تصمیم موردش در بايد...  اتاقش به ببرش رامین:  گفت سیمین که بدم جوابشو خواستم

 ! بفرمايین امر شما...  جون عمه چشم:  گفت و زد اوري چندش لبخند

 ...  داد هلم راهرو سمت به و گرفت منو بازوي اومد بعد

 ....  کن ولم:  گفتم و گرفتم بقلم تو محکم رو ام کوله

 !  فهخ ثانوي اطالع تا فعال شما:  گفت شنیدم مي خودم فقط که جوري و اورد گوشم نزديک سرشو

 نچندي و پنجره سمت رفت بعد و تخت رو کرد پرت منو و شديم وارد رسیديم که سابقم اتاق به

 رو در و رفت بیرون اتاق از هم بعد نداره وجود فراري راه شه مطمئن تا کشید خودش سمت بار

 ...  روم به کرد قفل

 بود من گاه مامن که ها شب چه...  بود شده تنگ براش دلم چقدر....  سابقم اتاق...  اخــــــــه

 و رمبیا ياد به بودن داده نشونم شهاب و نیلوفر که ابزارهايي تا کردم سعي و شدم بلند جام از.. 

 ...  نکردم پیدا امثالش و شنود مثل چیزي ولي...  گشتم گفتن بهم که رو جاهايي

 ...  شدم راحت اخـــش:  بیرون داد اسودگي با رو نفسم

 بود داده بهم شیدا که گردنبندي از رو بود شده تعبیه دکمه هاي مايه تو چیزي يه الي که سیمي بي

 ...  گذاشتم گوشم تو و اوردم در

  ؟ دارين منو صداي:  گفتم میومد در جا ته از که صدايي با

 ؟ کجايي االن ؟ چطوره اوضاع ماهان منم ترالن:  ماهان

 ...  کردن قفل من روي به رو در...  اتاقمم تو االن -

 ؟ گشتي اتاقتو:  ماهان

 ...  نکردم پیدا اي ديگه مشکوک چیز هر يا و شنود مثل چیزي ولي اره -

http://www.negahdl.com/


 نذاري روشن رو سیم بي خیلي کن سعي تو ولي داريم حاالت تمام در رو صدات ما...  خوبه:  ماهان

 ...  بده گزارش ها شب... 

 ...  باشه -

 تا بزن گرنبندتو پشت ي دکمه میشن مشکوک بهت دارن کردي حس وقت هر ضمن در:  ماهان

 ؟. گم مي چي که میشي متوجه...  بیفته کار از موقت طور به سیستما

 ...  میاد پا صداي داره...  هست حواسم اره...  اره -

 قنبرک اين شبیه رو چهرم و کردم سازي جا گردنبند توي و اوردم در گوشم از رو سیم بي جا در

 ! شدم ولو تخت رو و کردم ها زده

 ...  ننداختم نگاهم بهش حتي...  شد وارد سیمین و شد باز اتاق در

 ؟ بودي گوري کدوم االن تا:  سیمین

  قبرستون -

  ؟ بزني حرف درست مادرت با نگرفتي ياد هنوز:  سیمین

 ...  باشم زدنم حرف مواظب بخوام که بینم نمي مادري -

  ؟ بودي کجا االن تا که پرسم مي ازت خوش روي با دارم ترالن:  سیمین

 ... باشي شده کر نبودم که مدتي بحمدهلل کردم نمي فکر...  دادم جوابتو بار يه -

 ؟ کجايي رامیـــــــــــن...  رامیـــــــــن...  خواستي خودت باشه:  سیمین

 ؟ جون عمه بله -

 اطبس بگو...  فرستم مي مهمون واسش مدت يه برا دارم بگو...  خان حمید به بزن زنگ:  سیمین

 !  بچینه رو پذيرايي

 يم ؟ عمه مطمئنین:  گفت و انداخت سیمین به نگاهم يه و کرد من به نگاه يه تعجب با رامین

 ؟ حمید پیش بفرستینش خواين

  نبودم مطمئن االن مثل وقت هیچ:  گفت و گرفت من از نگاشو سیمین
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 ....  بیرون رفت اتاق از و گرفت راهشو بعد و

  ؟ حمید پیش بري که:  گفت بهم رو و زد پوزخندي رامین

 ...  خنده زير زد بلند اينبار و

 میدح پیش رفتنت جلوي بتونم شايد کني ازدواج من با که میخوام ازت اخر بار براي ترالن:  رامین

  بگیرم رو

  نکنم تحمل رو تو هم لحظه يه ولي بمیرم حاضرم:  گفت و کردم نگاش نفرتم ي همه با

 هواس صورت هر در...  شدم تو نگران که بگو منو...  داني خود:  گفت و انداخت باال اي شونه رامین

 دوست امادست شام بريم االنم ضمن در...  شي مي جهنم راهیه داري که باش اماده صبح فردا

 ...  کنم کشي نعشه ندارم

 رو المش... بود تنم زير بلند استین بلوز يه...  کردم خارج تنم از مانتومو...  شد خارج اتاق از بعد و

 تگف مي رامین که چیزايي اين وجود با دونستم مي چند هر...  رفتم بیرون و کردم مرتب سرم رو

 ...  بودم راحت فردا تا حداقل...  میومد حساب به موقتي چیزي يه اينا جلوي کردن حجاب

 قماتا سمت و شدم بلند جام از تشکري هیچ بدون و گفتم شکري الهي لب زير خوردم که شاممو

 ...  رفتم

 هک کوتاه استین پیراهن يه با رو لباسام...  شنیدم اتاقمو در شدن قفل صداي بعد دقیقه ده

  مبخواب شلوار و بلوز با نداشتم عادت اخه بخوابم راحت تا کردم عوض بود زانوم روي تا بلنديش

  کردم فعال رو سیمم بي و کشیدم دراز تخت رو

*** 

 ::::: بهزاد

 ازب بابا اي...  که کردم مي فکر سرهنگ هاي صحبت به داشتم و بودم زده ذل مقابلم ي صفحه به

 ...  ما افکار وسط پريدن پا جفت تا دو اين

 ...  من به بده رو لیوان...  نشو مسخره ماهان:  شیدا

 ! بخورمش خودم خوام مي!  نمیدم!  نخیر:  گفت و داد باال ابروشو خنديد مي که حالي در ماهان
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  بگیر اب پرتقال خودت واسه برو!  نداره ربطي من به تو خوردن:  شیدا

 ... بیارم فشار خودم به چرا ديگه هست اينجا امادش وقتي خب:  ماهان

 ...  بخورمش بايد خودمم پس...  گرفتم اب اونو من ولي:  شیدا

!  بابا نیدک بس:  گفتم و گرفتم دستش از لیوانو يهو که و بده جوابشو خواست و نشست کنار ماهان

 !  بردين رو ما ي کله و سر هم شما

 ... لیوانو کشیدم سر ضرب يه بعدم

 ؟ خورديش:  گفتن همزمان جفتشون و کردن نگاه من به باز دهن با شیدا و ماهان

 از بمونه زياد نیست خوب گفتم!  کردين مي دستش دست همش ها شما!  کردم غیبش پس نه -

 ! میفته دهن

 ! داري رو خیلي که واقعا:  گفت و کرد پرت من سمت رو مبل کوسن ماهان

 ...  رفت اشپزخونه به و کرد ايشي هم شیدا

 ؟ کنیم تموم رو ماموريت ديگه ماه يه تا میرسیم نظرت به ماهان -

 مي تمومش که انشاال!  ممکنیه غیر کار حدودي تا رابطه اين در زدن حدس...  نمیدونم:  ماهان

  کنیم

 ...  رو قضیه اين بگیم ترالن به باشه يادت -

 ؟ بشي نقشه وارد خواي مي کي تو:  ماهان

 ...  بشه مشخص هدف شخص بايد اول...  داره ترالن به بستگي...  نمیدونم -

 ؟ باندم ريیس من بگه بیاد اهلل بسم اول همون طرف که نداري توقع سالمتي:  ماهان

 که نره يادت...  زياده خیلي بخوريم دست رو اينکه احتمال بشم بازي وارد االن ولي...  خب نه -

 ...  ديده منو رامین

 ! بشي گريم قراري که تو:  ماهان
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 نگر مو و گذاشتن لنز مثل چیز دونه تا چهار مگه که کنم عوض رو دکوراسیون کل نیست قرار -

  ؟ بده تغییر ادمو میتونه قدر چه اينا و کردن

 ! خیلیه بازم باشه چي هر:  ماهان

 رو وانلی يه و شد خارج اشپزخونه از بود تشو پرتقال اب لیوان تا دو که سیني يه با شیدا همزمان

 بیش االن ؟ میدين چي رو اينا مريم جواب:  گفت و نشست جلومون خودشم و گذاشت ماهان جلو

 ونمت مي کي تا زدن حرف ترالن با بار يه فقط اونوقت سويیس رفتیم مثال که هست هفته يه از

 ...  حرفا اين از و حمومه و خريده میدونم چه و خوابه ترالن که بیارم بهونه

 ! باشن وابسته بهش اينا خاله اينقدر کردم نمي فکر اره:  ماهان

 مامان جون که کرده خدمتي خوش چقدر نبودم که زماني نیست معلوم...  فیلم باز دغل ي دختره

 و شهاب و سرهنگ اصرار اگه ولي کنه مي کمک ما به داره مثال االن که درسته...  وصله بهش اينا

 منم قراره ندادم بروز براش هنوز که همینه واسه...  شدم مي کار اين به راضي عمرا نبود ماهان

 ...  بشم نقشه وارد

 که شب فردا...  کنم مي کاريش يه خودم!  داره مار مهره دختره:  گفنم و دادم بیرون و نفسم

  بهش کنیم مي وصل رو ترالن بیسیم بهت زدن زنگ يابابا مامان

 جون ما خاطر واسه دختره ؟ داري بر بیچاره ترالن اين سر از دست خواي مي کي تو:  شیدا

 ....  تو اونوقت انداخته خطر به خودشو

 نروش رو بیسیمش ترالن که بود اين ي دهنده نشون که اومد سیستم از بیبي صداي همزمان

 گوشم رو گذاشتم و گرفتم هدفونو!  برديم يورش کامپیوتر سمت تامون سه هر يهو...  کرده

  کردم تنظیم دهنم سمت هم رو میکروفوتش

 ؟ بهزاد منم ؟ شنوي مي صدامو ترالن ؟ الو -

  دارم صداتو اره سالم:  ترالن

 ؟ شد چي خب -

  نامي حمید شخص پیش ببرن منو خوان مي فردا که اين مثل ولي نیمدونم:  ترالن

 ..  بگیري ازشون بیشتري اطالعات کن سعي...  دادي انجام خوب کارتو افرين ؟ واقعا -
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 ؟ نیارن سرم باليي موقع يه...  ولي...  باشه:  ترالن

 يم فکر من که چیزي همون اگه...  بردنت اونجا که موقعي فقط ببین...  داريم کامال هواتو ما نه -

 تا زنب گردنبندو پشت ي دکمه شي پیاده ماشین از اينکه قبل...  بگردنت که ممکنه باشه کنم

 ...  شه قطع امواج

 هست حواسم...  باشه - ترالن

 ونازم سرهنگ...  برسي نتیجه به زودتر کن سعي بگم بايد هم ديگه چیزه يه ضمن در!  خوبه -

  بذاريم میز رو شده حل رو پرونده ماه يک تا حداکثر خواسته

 ! سخته ولي....  کنم مي سعیم...  خب بسیار:  ترالن

  بخیر شب فعال گذره مي خیر به چي همه که انشاال -

  خدافظ:  ترالن

  بود سیم بي شدن قطع ي دهنده نشنون که شنیدم مي گوشم تو که بود بوق ممتد صداي بعد و

 ...  من دهن به بودن زده زل کنجکاو که کردم نگاه شیدا و ماهان به

 ؟ خب:  ماهان

 ! جمالت به خب -

 ؟ نه يا شده چي میگي:  شیدا

 ! بود کرده گل کردنم اذيت حس چرا نمیدونم

 ! سالمتي خبر!  که نیفتاده خاصي اتفاق -

 ؟ بهزاد:  ماهان

 ؟ بله -

 ؟ رو ما انداختي دست:  شیدا

 !  میشین کنجکاو وقتي میشه جالب هاتون قیافه:  گفتم و کردم اي خنده

 ! ماهان توسط اونم سمتم مبل بالشتک شدن پرت با شد مصادف حرف اين
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 پیش ببرنش قراره فردا....  گفت نمي خاصي چیز:  گفتم و گرفتم هوا رو رو بالشتک و زدم لبخندي

 ...  میفته غلتک رو عملیات فردا از حاال...  نامي حمید شخص

 يه قبال باز هست کي خان حمید اين دونیم نمي اصال ما...  میشه تر پیچیده داره که فعال:  ماهان

  داشتیم سیمین از شناختي

 ...  است کاره هیچ اينجا سیمین میاد بوش که اينطور:  شیدا

 ...  نیست معلوم هیچي فعال...  کاره همه و کاره هیچ -

 تگف مي چي بود زده زنگ شهاب عصري راستي! ...  شي میدون وارد بايد ديگه اينکه مثل:  ماهان

 ؟

  شم کار به دست بايد که اين...  جديد ي نکته ي اضافه به همیشگي سفارشات -

 ! نیاوردم در تو شدن کار به دست اين از سر اخر من:  شیدا

 شیداي همون اين کردم مي شک داشتم ديگه....  پرسید سوالي يه باالخره شیدا اين عجب چه

 ... که اين يا همیشگیه

 ... باشه داشته حضور ماموريت تو عمال بهزاد قراره:  ماهان

 کنم یتفعال حضورا منم که نداشت انتظارشو انگار...  خورده جا خیلي که بود معلوم شیدا ي قیافه از

 ... 

 ...  ديده بار يه رامین که رو تو ؟ کني مي شوخي ؟ تــــو:  شیدا

 ؟ خانوم شیدا گذاشتن چي واسه گريمو پس:  گفتم و زدم بهش چشمکي

 ؟ صحنه تو بري خواي مي چرا حاال...  کرد گريمت میشه خب اره:  شیدا

 هب گلي دست يه ترسم مي...  ببره پیش رو کارا همه ترالن که گذاشت دست رو دست نمیشه -

 رو چیز همه حضورا بايد....  میاد بر خودم ازدست فقط که هستن کارا سري يه ضمن در...  بده اب

 ...  باشم داشته نظر زير
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 ماهان به همزمان شیدا و من...  داد خاتمه ما بحث به که بود ماهان شکم قور و قار صداي اين

 مي گمن اينجوري چرا ؟ چیه حب:  گفت و برد باال شدن تسلیم ي نشونه به دستشو که کرديم نگاه

 !  نخوردم هیچ االن تا ديروز از شما جون نباشه ماهان جون...  کنین

 ...  پسر اين دست از امان!  خنده زير زديم تامون سه هر گقت که اينو

*** 

 :::: ترالن

 ممرد...  کنن نمي باز درو اين چرا حاال...  بودم شده خیره ديوار رو عکس قاب به که بود ساعتي دو

 ! گشنگي از

 قول به تحويل بسته کد منو بیان بودم منظر دوش به کوله و بودم نشسته تخت رو حاضر و حي

 اثر بي تعلیماتشون انگاري...  خودم واسه بودم شده هم شجاعي چه...  بدن خان حمید خودشون

... ! . جانت عمه يکي هوشي با تو يکي اره! ...  خودمم سرشار هوش مديون همشو که البته...  نبود

 کردي فکر چي پس!  دارم که معلومه...  ؟ داري عمه مگه حاال! ...  ها نگو چیزي من عمه به هوي

 خواستم...  بزن چونه من با نداشتت يا داشته ي عمه سر بعد کن پیدا باباتو برو اول تو.... ؟

 ...  اومد در قفل صداي که بدم جوابشو

 ...  کنیم اختالط وجدانمون با کلوم دو ما گذاشتن اينام اگه...  بابا اي

.. .. زده غیبش راشین اين چرا نمیدونم من...  شدن اتاقم وارد رامین سرشم پشت سیمین اول

...  بست مي پشت از رو سیندرال نامادري دست چرا نمیدونم اوقات گاهي فقط...  بود خوبي دختره

 زا بابا نه گفتم خودم جواب در و انداختم باال اي شونه...  ديدي رو سیندرال نامادري تو مگه حاال

 ...  برم از ديگه گفته شیدا اين بس

 ؟ داري عجله خیلي که بینم مي:  سیمین

 مه مرگ استقبال به شادان نبیتم رو تو ام لحظه يه که اين براي من...  ؟ کردي فکر چي پس -

 میرم

  ستهب پشت از هم رو مرگ دست منتظرته اونجا که سرنوشتي....  نکن خوش رو دلت خیلي:  رامین
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 تالشي هیچ اونجا اگه....  باشه گه مي رامین که ايني واقعا نکنه...  لرزيد وجودم ي همه ان يه

 دبعی هیچي نه...  ترالن گي مي چي....  باشه محض دروغ يه اينا ي همه اگه...  نکنن نجاتم واسه

 حتي و بهار...  فرهاد...  مريم...  ماهان ؟ چي شیدا پس...  تشنست من خون به بهزاد...  نیست

 ....  نه...  نه...  ؟ چي باشه بوده تظاهر همش اگه...  کرد مي دوري من از جورايي يه که علیرضا

 بستگي من به کاراشون ي همه....  دارن هوامو حتما اونا...  بزنم کنار رو منفي افکار کردم سعي

 ....  دارن منو ي هوا بیارن بدست خبر هم ماهرخ از که اين براي اره...  داره

 يه از بعد و.. شدم خارج اتاق از اونا از جلوتر و شدم بلند جام از و زدم پوزخندي رامین جواب در

 برنب منو تا ايستادم خروجي در جلو اماده رفت پايین گلوم از زور به که نوني لقمه يه و چاي قلپ

 پوچ هیچ واسه امیدوارم فقط...  شیر دهن تو میرم دارم خودم دستاي با خودم شد نمي باورم... 

 ...  نباشه

 تاپامسر و ايستاد جلوم اومد بود نرفته کنار لبش رو از صبح از که اي مسخره لبخند اون با رامین

 لوممع!  هستي مشتاقم که بینم مي:  گفت و گذروند نظر از لبخندش از تر مزخرف نگاه يه با رو

 کشيب اب جانماز من واسه بلدي فقط....  کردي نمي که غلطا چه بودي خونه اين بیرو وقتي نیست

 ... 

 مي دارن کجا انگار حاال....  اوووو...  بست رو چشمام بود دستش که مشکي دستمال با بعد و

 ....  برنمون

 ...  بیفت راه:  رامین

 ونجاييا اصال...  چیه کارشون اين دلیل دونستم نمي...  رفتم کرد مي هدايتم که طرفي به صدا بي

 باشم سیمین و رامین اين کنار که اين از باشه حا هر بیخیال...  کجاست برن مي منو دارن که

!  ردمک پیدا درگیري خود ذهنمم با!  گذاشته اثر روم شیدا با نشیني هم کمال کنم فکر...  بهتره

 ! خدا هــــي

 مي منو اين و بود نزده حرف هم کلمه يه رامین وسط اين و بوديم راه تو که بود ساعتي نیم يه

 ناي پس...  نکنه بارت کنايه و نیش يه و باشه تنها تو با دقیقه 5 که نبود کسي رامین...  ترسوند

 هب داشتم ايمان هنوزم من اما...  بلرزه وجودم بند بند میشد باعث مطلقش سکوت...  سکوتش

 ...  بهزاد حتي و...  ماهان...  شیدا
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 سیمین با تصادفا طور به مثال که روزي همون...  افتادم کنم اجرا رو نقشه بود قرار که روزي ياد

 اجراي از قبل...  يادمه خوب رو روز اون...  بود گرفته منو مچ خامش خیال به و بودم و کرده برخورد

 اهنگ تو...  بخوني رو نگراني تونستي مي شیدا نگاه تو...  شدم جدا گروه از وقتي...  نقشه اون

 اون اام...  بود جوري يه...  نمیدونم...  بهزاد نگاه تو ولي...  تشکر و شرمندگي بین چیزي يه ماهان

 مي انگار...  هست هم وظیفش اصال که نکرده کاري دختره میگه خودش با که کردم حس لحظه

 ...  هیچ اون بخار بي چشمامي از لي شي دار خبر سنگ يه احساسات از تونستي

 ولي کرد مي اذيتم نورش ذره يه اوايل...  کردم بازشون ، چشمام رو از پارچه شدن برداشته با

 انداختم بهش نگاهي...  بودم نفهمیده من که بود ايستاده کي اين...  وا...  بودم کرده عادت االن

 اربسی دره يه به رسیدم که گرفتم رو نگاهش رد...  شده خیره جلو به حرفي هیچ بدون ديدم که

 راست و چپ در جلوي مدام هم پوش سیاه مرد تا دو...  بود طرفش دو که طويلي ديوار و بزرگ

 ؟ اينطوريه چرا اينجا حاال...  کردن مي عوض باهم رو جاشون و رفتن مي

 ي دکمه و گردنم به بدم رو دستم جا در...  کنم قطع رو امواج گفت مي که افتادم بهزاد حرف ياد

 ...  دونستم نمي من و اينا بودن تجهیزاتي چه...  زدم رو گردنبند پشت

 ...  رسیديم سیاهپوش مرد دو اون به که اين تا کردم حرکت رامین پشت حرفي هیچ بدون

 يا یريش:  گفت و اورد در رو بود شناسايي کارت شبیه که کارتي يه و جیبش تو برد دستشو رامین

 ؟ روباه

 يه و ودب در روي که کوچکي ي پنجره اول دوتا اون با با منه با که برسم نتیجه اين به اينکه از قبل

 ...  شد باز دربازه دنبالش به و داشت در چشمي حکم جورايي

 ترم شیش دهنم اونجا فضاي ديدن از اوردم باال رو سرم وقتي...  شدم وارد رامین پشت هم اينبار

 هي روم روبه...  توش باشه فضايي همچین که خورد نمي بیرونش به اصال...  من خداي...  موند باز

 داشت طوس سنگي راه يه...  متره چند بگي نظر يه با دونستي نمي که بود بزرگ خیلي خیلي زمین

 لگ از بعد...  کني حساب رو عرضش تونستي نمي که طوري...  رنگارنگ هاي گل از پر ها کناره و

 ...  نبود معلوم هیچي الش البه که بود کشیده فلک به سر درختاي عالمه يه هم کاري

 ! میداره برش خوف بینه مي رو اينجا ادم ماهان قول به
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 بزرگ عمارت يه به اخر در و کنیم طي رو سنگي مسیر تا کشید طول اي دقیقه 5 يه کنم فکر

 ...  رسیديم

...  باال رفت مي و خورد مي پله طرف دو و داشت وسط شکوه با در يه که بزرگ خیلي عمارت يه

 ممختو چپ سمت ي پاسیو به چپ سمت پلکان و راست سمت پاسیوي به راست سمت پلکان

 ...  شد مي

 رو میدون حکم که انگاري...  داشت قرار زيبا بسیار اب ي فواره يه هم وسط عمارت به نرسیده

 راستش و چپ سمت و بود امارت شمالش سمت...  بوديم سنگي راه و ما جنوبش سمت...  داشت

 ات دو بازهم عمارت در جلوي...  میشه ختم کجا به دونستم نمي که بود سنگي هاي مسیر باز هم

 جاهاشون مدام و رفتن مي چپ به راست از و راست به چپ از پوش سیاه ي گنده و هیکلي مرد

 ...  کردن مي عوض باهم رو

 باز خونه ديدن با...  من هم بعدش شد خونه وارد رامین اول...  دادن تکون سري رامین ديدن با

 فواره نکهاي جاي به اينبار فقط...  بود بیرون ترکیب شبیه تقريبا خونه ترکیب...  موند باز دهنم هم

 سالن.. . بود وسط طاليي میز و دسته ترکیب با رنگ قرمز سلطنتیه مبل دست يه باشه وسط اي

 دو چون بود معلوم ابتداش فقط که داشت وجود پله راه دو مقابلم هم باز...  بود بزرگي خیلي

 ...  دوبلکسه خونه بود معلوم...  ببیني رو پله راه تونستي نمي و داشت ديوار طرفش

.. . بود طاليي و قرمز دکور خونه کل...  بود شده حفاظ طاليي سلطنتي هاي نرده با باال ي طبقه

...  داشت قرار بزرگ دي سي ال تلويزيون يه و زرشکي راحتیه مبل دست يه هم راست سمت

 میز يه...  داشت قرار طاليي هاي پايه میزو با قرمز ي نفره 92 خوريه ناهار میز يه هم چپ سمت

 صندلي تا دو بازم که میز يه و غريبي جنوب ضلع در بود کنارش که صندلي دو چهار و شطرنج

 ...  داشت قرار شرقي جنوب ضلع در هم بود رنگارنگ و مختلف هاي بطري از پر و بود کنارش

 ...  اومدم خودم به رامین ي سرفه تک با

 اين وا...  ادافت بود شده خیر من به لبخندي يه با و افتاد بود ايستاده جلوم که میانسالي مرد به نگام

 يا...  ؟ ندارم خبر من و داره چیزي جني خونه اين نکنه...  ؟ بودمش نديده من که بود اومده کي

 ! نبود ها برنامه جزو ديگ قلم يه اين خدا

 سالش 45 حداکثر خورد مي بهش...  برداشتن من از رو نگاهشون و دادن رضايت اقا باالخره

 ...  باشه
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 ؟ شدي پیدا کم...  ديدار مشتاق...  رامین اقا به به:  میانسال مرد

 ... ماست از سعادتي کم!  خان حمید دارين اختیار:  گفت مرد اون جواب در و زد لبخندي رامین

 دز تعارف هم رامین به و نشست مبل روي هست حمید همون بودم فهمیده حاال که میانسالي مرد

 بلند اينبار حمید که وايسم اينا سر باال معلق اجل مثل يا بشینم بايد منم بودم مونده...  بشینه که

  ؟ خانم صبورا:  گفت

 بشل رو لبخند يه که همونطور و اومد بیرون راست سمت سالن تو از دلنشیني ي چهره با پیرزني

 ؟ اقا بله:  گفت بود

 ؟ کجاست ترنم:  حمید

  نمیاد هفته اخر تا احتمال...  شمال رفت صبح امروز دوستاش با:  صبورا

 راهنمايي اتاقش به رو مهمونمون...  خب بسیار...  اينطور که:  گفت و داد تکون رو سرش حمید

 ...  کن

 کرد خودش همراه ارومي به و گرفت رو دستم و زد من به مهربوني لبخند و داد تکون سري صبورا

 ! گرفتم موقتي موني الل کنم فکر...  افتادم راه پشتش حرفي هي بدون منم... 

 میشي رد تونل يه از داري که انگاري بود ديوار پله راه دوطرف...  میزدم حدس که همونطور درست

 که بود چلچراغي مديون کردم مي تحملش که هم همینقدر...  داشت اوري خفان و خفه فضاي... 

 از ور پله راه اين نقشه ديگه داشتن که عالي معماري اين با هم اينا حاال...  بود گذاشته کار توش

 تنیس پله راه المصب...  دادم ادامه راهم به انداختم باال اي شونه!  نمیدونم من بودن اورده در کجا

 ! داشت هم پهني هاي پله چه... طوالني چقدر...  که

 بود زرگب بسیار هم باال...  شدم خارج وحشت تونل اون از که ببینم رو باال ي طبقه تونستم وقتي

 زرگمب و قدي پنجره يه بود مقابلم درست که تلويزون يه و بود وسط طاليي راحتي مبل دست يه

 سمت تا دو و راست سمت تا دو...  داشت قرار سالن تو اتاق چهارتا...  داشت قرار پشتش که

 ترف بود تر دور پله راه از و تر نزديک پنجره به که راستي سمت اتاق سمت خانوم صبورا...  چپ

 ...  توهه اتاق اينجا...  دخترم بیا:  گفت من به رو و کرد باز اروم رو درش

 واردش و برداشتم قدم اتاق سمت اروم!  بودم تر سنگین نمیزدم که زدم لبخندي جوابش در

 ...  ممنون:  گفتم ادب رو از خانم صبورا به رو و شدم
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 .. . میشه چي ببینم تا کن استراحت فعال...  باش راحت...  دخترم کنم مي خواهش:  خانم صبورا

 ...  دادم تکون رو سرم و کردم بسته و باز تايید معني به رو چشمام

 نک تنت رو همونا کنم مي خواهش...  تخت رو گذاشتم لباس دست يه برات ضمن در:  خانم صبورا

 ...  حساسه خیلي مسائل اينجور رو حمید... 

 وير که ترسید نمي...  کنه مي صدا حمید رو ريیسش واردم تازه که مني جلوي که بود جالب برام

 ...  عجیبه اينجا جاي همه! ...  عجیبه...  ؟ يعني شه باز من

 ...  شد خارج اتاق از و زد روم به لبخندي دوباره حرفش شدن تموم از بعد صبورا

 ... کنم قفل و ببندم رو در که بود اين کردم که کاري اولین منم

 حصار باالي که بود کوچیکي لنز بود خورده چشمم به که چیزي اولین بودم شده نشیمن وارد وقتي

 و نیلوفر با که روزي دو اون تو! ...  بودن مشرف نشیمن به که اين يعني...  بود شده وصل پرده

 یداپ رو شنود يا دوربین مثل چیزايي راحت خیلي جوري چه که بودم گرفته ياد خوب بودم شهاب

 ينجاا شايد..  بندازم اتاقم به نگاه يه بهتره...  اومد کارم به االن ولي بود سخت که چند هر...  کنم

 ... باشه اينطور هم

 اگه موقع يه که گشتم رو اتاق کل کنم مي بازرسي رو جديدم اتاق دارم که اين ي بهونه به

  نکردم پیدا چیزي ولي...  گردم مي دنبالش دارم من نفهمن بود شده گذاشته کار هم دوربیني

...  کردم اهنگ بود تخت روي که لباسي به...  بیرون دادم بلند رو نفسم و نشستم تخت رو اختیار بي

 بيا کوتاه استین بلوز يه و يخي جین يه...  بذارن مناسب لباس يه رسید ذهنشون به باز خوبه

 باسل اين تو پختم طلبید مي کوتاه استین يه گرم هواي اين گرم دمشون خدا واي...  بود الجوردي

 ...  بود ظهر نزديکاي االن که مخصوصا

 روز دو ارب اخرين اخه...  گرفتم مي دوش يه کنم تنم رو تمیز و نو لباساي اين اينکه قبل بود بهتر

 النا تا و بودم کرده حموم بود شده تموم بودن کرده باهام که هايي تمرين که اين از بعد بود پیش

 ...  کرد مي کالفم اين و...  بودم نديده رو حموم رنگ

  دکر جلب خودش به توجمو چیزي يهو که شم بلند جام از خواستم و گذاشتم تخت روي رو لباس
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...  نگذاشت کار شنود بینم مي حاال ولي...  بودن نکرده وصل دوربین...  عجیب خیلي...  بود عجیب

 نمي چشت به اول ي وهله در...  بود فرش درز الي نامحسوس طور به که رنگي مشکي شي يه

 خوب ولي...  بردم نمي پي وجودش به مسلما بودم پیش هفته دو ترالن اگه منم واقع در...  خورد

  نزنم حرف سیم بي با اينجا باشه يادم!  اينیم ما!  ديگه کنیم چه

 شهخود اره!  افتاد بهداشتي سرويس در به نگام که باهاشون بزنم حرف تونم مي کجا بودم مونده

 ! حمومه تو جا بهترين! 

 سوي به پیش...  رفتم حموم سمت و برداشتم رو لباسام...  کنم مي کاريش يه شب تا حاال

 ! پاکیزگي

 ور بود من براي ديگه حاال که لباسايي...  بکنم دل حموم از تا دادم رضايت ساعتي يک يه بعد

 ايدب حاال خب...  نشستم...  تخت رو...  همیشگیم جاي رفتم راست يه...  بیرون اومدم و پوشیدم

 که عالف...  کنم کار چي بايد دقیقا نمیدونم هنوزم من بخواين راستشو ؟ بريزم سرم تو خاکي چه

 کنم مي کارمو منم...  بدم گزارش مو به مو رو میفته اطرافم که اتفاقاتي ي همه بايد گفتن من به

 ...  اونا با بقیش ديگه

 يم انتظارتو اي اينده چه ندوني که سخته خیلي راستش...  شم راحت اينا شر از زودتر امیدورام

 نم براي بازم اما...  انتظارشه در چیزي چه که نمیدونه کس هیچ خب بگین من به شايد...  کشه

 براي ديگه ادماي حداقل ولي انتظارمونه در چي نمیدونیم هممون که درسته...  کنه مي فرق

 دقیقه يه نمیدونم حتي من ولي...  برن راهي چه تو خوان مي میدونن...  دارن برنامه ايندشون

 ...  کنم چیکار خوام مي ديگم

 کرف نامعلومم اينده به و بودم زده زل ديوار و در به و بودم نشسته تخت رو که بود ساعتي نیم يه

 صبورا خندون ي چهره با که کردم باز رو قفل و شدم بلند جام از...  شد زده اتاقم در که کردم مي

 ...  بشر اين داره دلنشیني ي چهره چه خدا واي...  شدم مواجه خانوم

 ...  بخوريم ناهار تا منتظره میز سر حمید بريم بیا...  دخترم باشه عافیت:  خانوم صبورا

 ؟ ناهار ؟ االن...  باشین سالمت:  گفتم و زدم لبخندي جوابش در منم

 ...  داره خودشو خاصه قوانین چي همه خونه اين تو..  عزيزم اره:  صبورا

http://www.negahdl.com/


 ساعت...  هست صبحانه صبح 2 ساعت:  میداد توضیح رفتیم مي پايین سالن سمت که همینطور

 البته...  میشه زده خاموشي هم 99 ساعت...  شامه هم 1 ساعت و عصرونه 5 ساعت...  ناهار 90

 دشاي...  بشه زده خاموشي قراره ي میدونه خدا ديگه موقع اون...  هست مهموني که وقتايي جز به

 ... صبح 4 حتي و 3 شايد...  0

 ؟ مهموني:  گفتم و کردم نگاش متعجب

 با مرتبط البته گیره مي مهموني يه میون در هفته يه معموال حمید اقا...  عزيزم اره:  خانوم صبورا

 ! نمیارم در مرد اين کاراي از سر کال من!  دخترم میدونم چه...  شرکتشه کاراي

 ؟ باشم مهمونیا اين تو بايد منم -

 دمدي تعجب کمال با که نداشتم رو پرتا و چرت اين ي حوصله اصال چون نه بگه کردم مي خدا خدا

 ؟ بموني اينجا قراره مگه:  میگه

 ؟ نمونم قراره مگه -

 البته.. . نمونده بیشتر هفته يه تا اينجا اومده تو مثل که دختري هر اصوال دخترم واال:  خانوم صبورا

 ورکش از خارج...  همشون بودن مسافر اينکه مثل ولي...  نکردم برقرار ارتباط باهاشون خیلي من

 ؟ بري خواي نمي هم تو مگه...  برن خواستن مي

...  مینمسی دختر من ولي...  گرفتین اشتباه منو هم شايد...  میزنین حرف چي از شما نمیدونم من -

 ...  بشناسیدش امیدوارم...  فر زرين سیمین

 ؟ خبري بي خدا از اون دختره....  بده مرگم خدا واي:  گفت گونشو به زد اروم دونه يه خانوم صبورا

 ؟ مادر کني مي کار چي اينجا پس

 بخواين رو راستش...  بدين بهش مادري لقب باشه مناسب نکنم فکر:  گفتم و زدم لبخندي

 ...  چیه هقضی گم مي بهتون بشه مشخص تکلیفم ولي...  کنم مي چیکار اينجا نمیدونم هم خودمم

 مي رفاکتو صفوي خاندان از بايد البته بگم بهش رو زندگیم داستان از سري يه داشتم تصمیم

 ... گرفتم

 هک صندلي رو منتظر حمید...  بودم کرده رو وصفش اول که هموني...  میز سر بوديم رسیده ديگه

 ...  بود زده زل من به کجکي لبخند يه با و...  بود نشسته بود باال باالي
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 ...  کردم سالم لب زير و اروم

 ...  باشي داشته زبون کردم نمي فکر!  کرديم زيارت رو شما ما!  عجب چه:  گفت زد اي قهقه

 ...  بود سکوت حرفش برابر در من پاسخ و

 ...  بخور ناهار بشین بیا:  گفت و کشید کنار رو چپش سمت صندلیه

 ...  نشستم بود گفته که جايي و رفتم

 ...  گذاشت جلوم و کشید غذا بشقاب يه برام و...  نشست راستش سمت هم خانوم صبورا

 ؟ اقا کنین کار چي خواين مي:  خانوم صبورا

 ؟ کنم کار چي چیو:  گفت ريلکس خیلي حمید

 ...  ديگه رو ترالن:  خانوم صبورا

 حواست...  میمونه مهمون پیشمون همینجا فعال....  هیچي...  اها:  گفت و کرد اي سرفه تک حمید

 ...  ندارم موردش در تصمیمي هنوز....  هست اينجا ماهي دو يکي احتماال...  باشه بهش خوب

 ... مسخره...  بودم دستش تو کاال يه من که انگاري میزد حرف جوري يه

 ؟ نزد زنگ دختر اين راستي:  حمید

 ...  هنوز نه:  صبورا

 ...  داريم مهموني جمعه احتماال...  برگرده ديگه چهارروز تا حداکثر بگو بهش:  حمید

 ...  ره نمي کلش تو حرف...  میشناسین رو ترنم که شما ولي...  چشم:  صبورا

 سري يه با يه قراره...  بیاد بگو بهش صورت هر در!  رفته مامانش به دخترم!  میدونم:  حمید

 ...  باشه اونم نیست بعد...  باشم داشته مالقات جديد گذاراي سرمايه

 ...  میگم بهش حتما...  مادرشو خدابیامرزه:  صبورا

 ...  خوبه:  حمید

 ونهخ تو کنجکاوي واسه بود زود هنوز نظرم به خب ولي...  کیه خانوم ترنم اين دونستم نمي هنوز

 ...  خودشه اره...  نامعلومم ي اينده از باشم ترسیده االن مثال بايد من... 
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 ؟ بمونم اينجا بايد چي براي من -

 ...  حرفه کم اينقدر دخترش بود نگفته سیمین عجیبه:  حمید

 ...  نیستم اون دختر من -

  حرفاست ان از تر احساس بي اون...  کرد نمي فرقي هم بودي:  حمید

 که من ؟ ديگه چیزاي شايد يا ؟ پول ؟ جدا داشت اهمیت دنیا اين تو براش چي...  بود هم واقعا

  نفهمیدم

 ...  بدين رو جوابم تا منتظرم من:  گفتم جوابش در و نیاوردم خودم روي به

 ؟ شهن ريا موقع يه کني نمي رو نکنه...  نیستي حرف کم هم همچین بینم مي جدا...  نه: ...  حمید

 پاسخ در ضمن در....  نمیشه ريا بابا نترس:  داد ادامه باز و خنده زير زد حرفش اين از خودش بعد

 مي ندگيز اينجا مهمون يه مثل فعال...  نگرفتم تصمیم هنوز که گفتم...  نیست معلوم فعال سوالت

 به اصال که بیاري در سر من کاراي از نکن سعي ضمن در...  ترنم و صبورا بین چیزي يه...  کني

 ...  بدم پس جواب بچه الف يه به نمیاد خوشم همینطور و نیست نفعت

 از بلق خودتون اگه:  گفتم بهش قبلیم لحن همون با بیار ابروم به خمي کوچکترين که اين بدون

 ...  بپرسم سوال ازتون که بینم نمي نیازي منم بدين رو توضیحش کاري هر

 حرفیه چه اين يعني که معني اين به رو ابروش و گرفت گاز لبشو خانوم صبورا حرفم اين با

 ....  فرستاد باال دخترجان

 مهموني اما و...  مجهول شده ترنم....  بپرسم ترنم مورد در خانوم صبورا از باشه يادم!  خودشه اها

 ...  نه يا باشم بايد منم که اين و هفته اخر

 جمعه مهموني تو خواد نمي دلم ضمن در:  گفت که اي ديگه چیز هر يا خوند رو ذهنم که نمیدونم

 ...  باشي شده متوجه امیدورام...  ببینم پايین رو تو

 ... شه نمي حالیم هیجي نکن فکر که کردم مي رفتار اينا با شجاعت با بايد

 هم تخواس مي دلتون باشید مطمئن...  نکنه درد دستتون:  گفتم و خوردم رو بود لیوان تو که ابي

  اجازه با...  ندارم چیزا جور اين به اي عالقه هیچ...  کردم نمي شرکت
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...  ددا رو نبايد جماعت اين به ولي بیارما در سر و کنم شرکت مهموني تو که میمردم داشتم حاال

 !  واهلل

 ذهنشون مسلما...  پلیسن اونا خب...  بذارم جريان در رو ماهان و بهزاد که بود اين کار بهترين

  چیزا جور اين رو کنه مي کار بهتر

 شدن وصل کسي موندم منتظر چقدر هر اما...  کنم وصل رو سیم بي که بود اين کردم کاري اولین

 به رو دلمون باش رو ما...  که واقعا...  نبود کسي انگار ولي کردم وصل باري چهار سه شب تا... 

 ! کرديم خوش کي

 از يکي ي خونه اقا حمید ظاهرا... خورديم خانوم صبورا با صدايي و سر هیچ بدون هم رو شام

 ...  بود دعوت دوستاش

 که اين از بعد و زدم دريا به رو دل صورت هر در...  نه يا کنجکاوي زوده االن براي نمیدونستم

 ؟ هست کي میگین که ترنم اين ؟ خانوم صبورا راستي:  گفتم کردم تشکر شام بابت

 تماالاح...  شمال رفته دوستاش با مدتي براي االنم!  اقاست دختره تک:  گفت و زد لبخندي صبورا

  بینیش مي و برمیگرده پنجشنبه

 کردم قفل رو در بعد و...  باز اتاقم تو باال رفتم و گفتم و اي اجازه با و کردم بسنده اهاني گفتن به

 ... 

  اومد بهزاد صداي همزما...  کردم وصل دوباره رو سیم بي

 ؟ ترالن الو -

 ...  مَ -

 .. . بود رفته يادم چرا اينو...  صدام سر بر خاک واي...  گذاشتن کار شنود اينجا که اومد يادم يهو

  کردم قفل پشت از رو در و حموم تو رفتم دو به و شدم بلند جام از

 ؟ شما کجايین...  سالم -

 ؟| دادي جوابمو بعد دقیقه چند چرا ؟ کجايي جنابعالي...  سالم علیک:  بهزاد

 . گذاشتن کار شنود اينجا ، نبود حواصم اخه -
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 ؟ میزني حرف جوري چي تو پس ؟ واقعا ؟ چــــــي:  بهزاد

 ...حَ تو... اتاقمم تو ديگه هیچي -

 ودتهخ پاي بشه چي هر گم مي بهت االن از ببین....  اونجا فرستاديم کیو ببین...  که واقعا:  بهزاد

  میزنه حرف من با داره بازم شنوده اتاقش تو میدونه که اين با احمق ي دختره...  ها

 ردمک مي احترامي بي بهم راحت اينقدر که اين از...  بخندم يا کنم اخم بايد نمیدونستم راستش

 رو مپشت بیفته برام اتفاقي اگه که بود کرده اعالم االن همین از هم راحت خیلي و بود شده ناراحت

 وندهخ پزشکي رفته جوري چي کیوش اي اين با اين بود گرفته خندم ورم يه از ولي کنه مي خالي

  ؟ دادن راهش پلیس اداره اونورم از ؟

 تو حاضر حال در!  صفوي جناب کنید نمي خالي رو پشتم سختي مواقع در که اين از ممنون -

  ندادم دست از رو عقلم هنوز بحمدهلل...  هستم حموم

 ثلم نمیذاره خودش کنم چیکار ولي...  بزنم حرف اينطوري باهاش خواستم نمي...  پررو ي پسره

  کنم رفتار ادم بچه

  ديگه بگو زودتر خب:  بهزاد

 ودينب کجا حاال تا صبح از ضمن در...  بودين کرده قطع منو صحبت شما منتها گفتم مي داشتم -

  شدم وصل بار بیست از بیش

 يم شو وصل دوباره ديگه ساعت يک ترالن راستي...  ديگه پرونده کاراي پي معلومه خب:  بهزاد

 در کشیدن نفس از داري و سويیسي انگاري که کن رفتار طوري کنم وصل بهت رو مامان خوام

 ! بري مي لذت اونجا زيباي و تمیز هواي

  بپرسي امروز مورد در خواي نمي شما اما...  باشه -

 ؟ کجايي ؟االن شد چي...  بودم کرده فراموش پاک رو امروز... اخ:  بهزاد

 ! بود افتاده يادش زود ذره يه خه... نشست لبم رو پزخندي ناخوداگاه

 ! حمید ي خونه -

 ؟ شده چي ببینم کن تعريف ريز به ريز ؟خب رفتي باالخره ؟ واقعـــا:  بهزاد
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  میده دستور باباش نوکر به داره انگار...  بیرون دادم حرص با رو نفسم

 از خونه نماي . ببینم رو مسیر نتونستم بود و بسته چشمام البته...  اينجا اومدم رامین با زود صبح -

 ليو باشه خالي زمین يه کني مي فکر بیرون از که طوري خوره نمي چشم به اصال زمین از بیرون

 برخورد تنیس قصر با شباهت بي که عمارتي و محیط زيبايي و زمین بزرگي با تازه بشي وارد وقتي

 داره دختر يه و خونه اين صاحب...  باشه سالش 45 خوره مي حدودا که مردي...  حمید...  کني مي

 وزهن چون هستم اينجا اينده ماه دو تا حداقل که گفته بهم...  شماله االن البته که ترنم نام به

 ازم البته که بگیره مهمومني خواد مي هم شب جمعه براي ضمن در...  نگرفته برام تصمیمي

 نمي شرکت هم خواسته مي اگه که دادم نشون طوري من...  نکنم شرکت مهموني تو خواسته

 ...  گه مي خانوم صبورا کال...  کردم

 ؟ خانوم صبورا:  گفت و گذاشت نصفه رو حرفم بازم بهزاد

 چیزي اي دايه گمونم به!  خونه صاحب و خدمتکار بین چیزي يه...  کارست چه اينجا نمیدونم -

 يم مهموني اينجا قراردادش کاراش براي گاهي چند از هر حمید گفته...  گفتم مي داشتم...  باشه

  همکاراش با گیره

 ! خودشه اررررره:  گفت بهزاد يهو

 ...  بزنم رو ناقص ي سکته بود نزديک واي

  ؟ خودشه چـــي...  چ -

 يک تا نره يادت..  خونه میرم دارم من...  فهمي مي بعدا...  بگم چیزي تونم نمي فعال:  بهزاد

  شي وصل ديگه ساعت

 خدافظ باشه -

  فعال:  بهزاد

 تتخ رو و بیرون اومدم و کردم جاسازي گردنبندم تو دوباره رو سیم بي...  شد قطع ارتباط بعد و

  کشیدم دراز

 بار يه کنجکاو بار يه عصباني بار يه...  نداره رفتاري تعادل...  ها میشه چیزيش يه هم بهزاد اين

 ! پسر اين روانیه...  کنه مي عوض رنگ دقیقه هر...  شاد
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*** 

 ::::: بهزاد

 عمو و بابا راستش سمت...  بود نشسته عامل مدير مکان تو خاله شوهر...  کردم حضار به نگاه يه

 برادرش ، محمود همون يا بزگ فراهاني هم چپش سمت...  فرناز و بهزاد و ماهان و من و فرهود

 و کارخونه حقوقي مسئول صارمي اقاي و سعید و فريد کنارش و علي امیر من روي روبه و مسعود

 شد مي حس شیدا خالي جاي...  خاله شوهر از بعد طرف دو اعتماد مورد شخص...  معاون همینطور

 ادماي دنمیوم نظر به...  بودن کرده تغییر خیلي ولي...  نديدم میشد وقت خیلي رو سعید و فريد... 

 ...  مشرب خوش و بودن معاشرتي ادماي. باشن بدي

  میز رو انداختم و بستم رو پرونده

  نکنید فکرشو هم درصد يک -

 ؟ اچر:  گفت و زد ذل چشام تو مستقیم و داد باال ابروشو يه بود نشسته روم به رو که علي امیر

 ؟ کني مي فکر چي خودت -

  داره خوبي سود!  عالیه که من نظر به:  امیرعلي

  مخالفم کامال من اما -

 ؟ چیه مشکل ؟ پسرم چرا:  کرد شرکت بحث تو بزرگ فراهاني اينبار

  ؟ نیست مشکل کجاش بگید -

 ...  قانونیه غیر شرکت اين معامالت...  موافقم بهزاد با منم:  ماهان

  نداره ما به دخلي هیچ پس...  نیست قانوني غیر که ما با...  باشه غیرقانوني:  امیرعلي

  بشه دردسر برامون بعدا ممکنه ولي:  فرزاد

  ستنی بعید چیز هیچ عربا اين از...  شه شر برامون بعدا ممکنه...  امیر ، میگه راست فرزاد:  فريد

 سودي شايد...  توشه زيادي سود ولي:  گفت و کرد دستي پیش محمود همون يا بزرگ فراهاني

  باشیم داشته میتونیم ايراني شرکت با بستن قرداد از که سودي اون برابر سه حدود
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  دارن اصرار اينقدر چرا چقدر پسر و پدر اين نمیدونم من

 اينه از بهتر..  بیاريم بدست سود میتونیم هم اينجا ما ؟ داره تاثیري چه داشنن سود مگه حاال:  عمو

  بندازيم دردسر تو رو خودمون که

  هست وسط اين چیزي يه ولي...  شايد:  علي امیر

 ؟ چیزي چه:  سعید

  کرديم امضا رو قرداد ما:  علي امیر

 ؟ چــــــي:  گفتیم يهو وسعید فريد و بهزاد و ماهان و من

 زا يکي اون...  میاريم بدست زيادي سود قرداد اين از...  موافقم قرداد اين با کامال من:  علي امیر

 مداشت امارات به پیش هفته که سفري طي من...  اماراته دارانه شرکت و گذاران سرمايه بهترين

  کردم امضا رو قرداد

 ... مديرعامله خاله شوهر کرده رحم خدا

 ارک اين کردم مي فکر:  گفت و شکست رو سکوت بود ساکت جلسه اول از که خاله شوهر اينبار

  باشه من

 نمي موافقت قرداد توافق با اگه...  نداشتم اي چاره من ولي...  صفوي جناب ببخشید منو:  علي امیر

 هب شما امضاي جاي اما شده عقد قرداد که درسته صورت هر در...  بشه دير خیلي بود ممکن کردم

  قانوني مراحل ثبت و امضا براي خالیه کارخونه کاره همه و مديرعامل عنوان

 از ها بچه شما که درسته...  ؟ کردي مي مشورت يه بايد قبلش کني نمي فکر جان علي امیر:  بابا

 داراي سهام وگرنه...  هستین وارثین چون صرفا اما هستین کارخونه کاراي جريان در نظر همه

 يه قبلش بود بهتر شايد...  هستیم محمود و مسعود و فرهود و علیرضا و من کارخونه اين قانونیه

 ؟ میدادي ندايي

 من با ترالن دختره اون سر که روزي اون جز به البته...  بودم نديده جدي اينقدر رو بابا حاال تا

  جدي اينقدر و خونسرد االن مثل نه بود عصباني هم موقع اون که...  کرد بحث
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 ... دادم اجازه بهش من:  کرد دستي پیش بزرگ فراهاني هم باز که بده رو بابا جواب خواست امیر

 نظر به. .. نیمخوام رو اينجا بد مطمئنا پس هست کارخونه اين تو منم سرمايه که میدونین خودتون

 گرفت میشد که بود تصمیمي بهترين اين من

 هک حاال...  بگذريم...  میشد مشورتي يه بايد حال در:  گفت کردو مداخله فرهاني مسعود اينبار

  گذشته کار از کار ديگه

 ؟ میزنه ضرر قدر چه قرداد فسخ -

 ؟ داري قراداد فسخ به چیکار تو:  علي امیر

 ؟ نه يا مونده برامون هم اي چاره بدونم خوام مي ؟ نیست واضح -

 شرايطش قرداد فسخ...  جان علي امیر اره:  گفت خاله شوهر که بگه چیزي خواست علي امیر

 چیه؟

 هر طرف از میلیون 522 پرداخت:  گفت نیست راضي خیلي بود معلوم که اي قیافه يا علي امیر

  شه واريز مقابل طرف حساب به بايد...  دارن کردن فسخ قصد که طرفین از کدوم

 ؟ خبره چه ؟ میلیون 522 ؟ چي:  عمو

 صحبت...  بیاد هم تهش و سر میلیون صد با که نیست میلیارد 3 ، 0 قرداد طرف:  بزرگ فرهاني

  میلیارده بیست سر

 رو ينهاي نظر بايد..  نداره فايده کردنا بحث يان ديگه االن:  گفت و داد بیرون نفسشو شوهرخاله

  کنیم مشخص رو اعالم

 و بود اون ي عهده به تام اختیارات باشه چي هر...  بودن دوخته چشم خاله شوهر به منتظر همه

  کرد مي اعالم بايد اون هم رو نهايي نتیجه

 ؟ نتیجه خب -

 هنمیش عجوالنه و شرايط اين تو و مهمیه و سختي تصمیم:  گفت و زد بهم لبخندي شوهرخاله

 شهمی برگذار جلسه دوباره روز همین ديگه ي هفته...  کنم مي رو فکرام من...  کرد گیري تصمیم

  جلسه پايان... 
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 و لوساي منم...  شدن خارج جلسه اتاق از ترتیب به و گفتن نباشي خسته بهم و شدن بلند همه

 جلوم علي امیر ديدم که شم خراج اتاق از اومدم و گذاشتم کیف تو و کردم جمع رو تاپ لپ

 ... وايستاده

  کردم نگاهش منتظر

 ...  داري مشکل من با بچگیا مثل هنوزم:  علي امیر

  ندارم مشکلي تو با من:  گفتم و زدم پوزخندي

 بازياي بچه اين بايد کني نمي فکر ؟ چرا...  داري که میدوني خوب خودتم...  داري:  امیرعلي

  کني تموم رو مسخره

  میمونه جاشون اما میشن خوب ها زخم -

  باشي حساس شیدا رو اينقدر که کردم نمي فکر:  گفت و زد پوزخندي متقابل هم امیرعلي

 ...  چي فکر تو اين بود چي فکر تو من

  تره عزيز برام خواهرم از شیدا:  گفتم و زدم پوزخندي

 غیرت فامیل دختراي رو کال...  برادرانه غیرت..  جالبه...  هه:  بود قبل از تر بلند صداش اينبار

  بیاره برات جون مريم گفتي مي داشتي دوست خواهر اينقدر که تو... ؟ نه داري برادرانه

 ...  جالبه...  خواهر:  گفت بود نمايان لبش رو که پوزخندي با و کرد اروم رو صداش دوباره

 اين هم حاال و ؟ شیدا ؟ ماهرخ ؟ فرناز...  ؟ ها...  ؟ کدومشون:  داد ادامه و کرد بلند رو صداش باز و

 ؟ ترالن اها...  ؟ بود چي اسمش ؟ نه ؟ ظهور تازه دختره

 تصمیم من پدرمادر واسه که بود مونده هیمن...  برمیداشت دهنش از تر گنده لقمه داشت ديگه

  بگیره

 وت نکن سعي...  نگرفتن اجازه ازت که ببخشید:  گفتم و بردم باال رو صدام خودش مثل منم

  کني دخالت نیست مربوط بهت که چیزايي

 يم بد وگرنه کني کنسل رو قرداد نکن سعي:  گرفت رو ارنجم که برم وخواستم زدم تنه بهش و

  بیني
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  بابا برو:  گفتم بهش لب زير

 ...  کنه ول و دستم که دادم تکون رو دستام محکم بعد و

  اداره برو:  گفتم نشستم که بالفاصله...  بود منتظرم ماشین تو ماهان

 ؟ امیر گفت مي چي:  ماهان

  پرت و چرت...  هیچي -

  نمیره جوب يه تو هم با ابتون چرا اون و تو نفهمیدم هنوز من:  ماهان

 ... رذيلت تا چند ياداوري جز...  کنه نمي دوا رو دردي دونستنش...  ندوني هم بهتره -

 ليع امیر....  میداد ازار منو بهش کردن فکر حتي...  کنم فکر بهش نداشتم دوست خودمم راستش

  میشد تصور که بود چیزي اون از تر کثیف

 ؟ اداره بري خواي مي لباسا اين با:  ماهان

 ليمشک که من...  بود تنم اي قهوه کرم پیراهن يه و اي قهوه کتان شوار يه کردم نگاه لباسام به

  لباسم تو بینم نمي

 ؟ چشه لباسام مگه -

 .. کنه قبول خدا اگه بپوشیم فرم لباس بايد!  ها اداره میريم داريم ؟ خوبه حالت:  ماهان

 ! خدا اي

 ؟ خوبه حالت ماهان...  دارم خاله پسر منم دارن پسرخاله ملت:  گفتم و گردنش پشت زدم يکي

 ونجاا برم نظامي فرم لباس با اداره شلوغیه ساعت اين تو اونوقت...  مخفیه هويتمون خیرسرمون

 ؟

 حرف اونجا ساعت سه يعني...  شده يازده ساعت...  اوه اوه:  گفت و کرد ساعت به نگاه يه ماهان

  ؟ زديم

  میاد بوش که اينطور:  گفتم و دادم تکون براش تاسف از سري

 ؟ چیه نظرت حاال خب:  ماهان

http://www.negahdl.com/


  لنگه مي کار جاي يه که من نظر به -

  کنه مي مخفي رو چیزي يه داره که بود ضايه اره:  ماهان

  داره بستگي اون به چي همه...  گیره مي تصمیمي چه جنابعالي باباي ببینم بايد فعال -

 ... کنه قبول میدونم بعید که من:  ماهان

 ... پخش رو زد که نزدم حرفي ديگه

 خوابه اون و مینويسم اون واسه هرشب که قلبم تو هست يکي

 تابه بي همه اين من قلب که اونه واسه بدونه نمیخوام

 ديوونه دل اين همدم شده دوياره خودکار يه کاغذ يه

 خونه نمي اونو بازم کسي و اشکه از پر خیسه که نامه يه

 میره داره گفت دفعه يه اتاقم توي همینجا روز يه

 بگیره غصه دلشو نخواستم آخه نگفتم چیزي

 میمیرم که میدونستم میبست که درو میکردم گريه

 بگیرم راشو جلويه تونستم نمي بود عزيزم اون

  تنها بمیرم نبینم اونو که برسه روزي يه میترسم

 اينجا میکنم جون دارم بدونه نمیخوام کن کمک خدايا

  ديوار رو ساعت تاکه تیک میشکنه داره اتاقو سکوت

  انگار نمیاد ديگه که من باور بشه نمیخوام دوباره

 داشت قشنگي صداي هم اش خواننده...  بودم شنیده که بود بارم اولین...  بود قشنگي اهنگ

 وشگ اهنگ از ديگه اينبار داري دوست کي هر چون بهزاد:  گفت که کیه خوانندش بپرسم خواستم

 ! ندادم گوش حسابي و درست اهنگ يدونه ايران برگشتي که زماني از نگیر ايراد من دادن
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 هي تو میداد گوش اون که اهنگايي با ابم من يا!  داشت حق بیچاره...  بود گرفته خندم غرغراش از

 دتوخو!  ديگه نزن حرف میگم د:  گفت دوباره که میاد خوشم بگو خواستم...  اون يا رفت نمي جوب

  کني قطع نمیذارم هم بکشي

 تدرس...  اداره رسیديم ساعت نیم بعد باالخره...  بهش نگفتم چیزي و خنده زي زدم بلند اينبار

 امد و رفت خیلي بود سرهنگ اتاق که اصلي سالن که بود اين خوبیش...  بود شلوغ زدم حدس

  نداشت هماهنگي به نیاز بودم و زده زنگ مسیبي سرهنگ به قبل از نمیشد

 !  خنده زير زد يهو که گذاشتیم احترام سرهنگ به جغتمون شديم اتاق وارد که همین

 ! بلند صداي با اينطوري مخصوصا بود بعید خنديدن سرهنگ از

 !  کرد گل کردنش نطق معمول طبق باز ماهان

 ! بخنديم هم ما بگین بلند خب!  برم دندوناتون اون قربون من اخ:  ماهان

 ؟ چیو:  سرهنگ

 ! ديگه میگین خودتون با که رو جوکايي همون:  ماهان

 ريزن زبون:  گفت و کرد مصلحتي اخم يه کنه کنترل خندشو کرد مي سعي که همونطور سرهنگ

 ! ببینم بشین بیا!  جون بچه

 ؟ قربان خنديدن چي به نگفتین:  گفتم من اينبار که نشستیم ماهان و من

 ارد خنده قیافش گذاشتي احترام شهاب خونه وقت!  افتادم معصوم طفل دختر اين ياد:  سرهنگ

  بود شده

 ؟ ترالن:  گفتیم زمان هم ماهان و من

 ؟ حمید خونه رفت ؟ ازش خبر چه!  خودش اره:  سرهنگ

...  نهک مي برگذار مهموني حمید شب جمعه...  شیم عمل وارد وقتشه ديگه کنم فکر..  قربان بعله -

  شم وارد منم بايد بعدش به اينجا از....  باشه داشته حضور توش نیست قرار هم ترالن

...  میدم انجام خودم هم رو سازي پرونده...  کنین هماهنگ نیلوفر و شهاب با...  خوبه:  سرهنگ

  باشه کجا نظر مورد محل

http://www.negahdl.com/


  میديم تغییر بود نیاز اگه حاال...  هست من ي خونه فعال:  ماهان

 ؟ هست تو ي خونه شیدا راستي...  نمیشه اين از بهتر:  سرهنگ

  بمونه بايد عملیات پايان تا ديگه اره:  ماهان

 ! ديگه هست حواست:  گفت و کرد نگاه ماهان به حالتي يه و کرد ريز چشاشو سرهنگ

 ؟ اخه میخوره من به!  ديگه نکنه درد شما دست:  ماهان

 ! نیست بعید تو از:  گفت و زد لبخندي سرهنگ

*** 

 از يکي بش اون...  بیفتم گفتیم رو حقیقت اينا بهار خاله و اينا مامان به که شبي اون ياد خوام نمي

 ايدب يا کنم جمع رو مامان و بهار خاله ي گريه بايد دوستم نمي ور يه از بود عمرم شباي بدترين

 هگرفت قلبش خاله شوهر که طرفم اون از...  بدم جواب حرفاش به و کنم تحمل رو بابا سرزنشاي

 اين ي همه نمیشه باورم هنوزم...  گذشت خیر به شکر رو خدا خب ولي...  بود رفته حال از و بود

 رداشتهب دوشم رو از سنگیني بار يه کنم مي حس بود که چي هر ولي...  بوده افتاده پريشب اتفاقا

 ! ...  بگذرد نیز اين شاعر قول به...  خدا هي...  شده

 زندگي خرابه اين تو جوري چي بشر اين موندم من...  کردم ترمز بود جلوم که بزرگي درب مقابل

 ...  تهران مناطق بهترين از ويالتويکي تايه شهرمیمونه اطراف انباراي بیشترشبیه اينجا...کنه مي

  بفرمايید:  گفت و اومد جلو بود نگهبانا شبیه که شخصي

 ...  گرفتم سمتش و برداشتم بغلم صندلي از رو دعوت کارت

 روش اي ضربه زدن وبا رفت درب سمت و شد دور ماشین از بندازه نگاهي کارت به که اين بدون

 ...  شد باز در

 ...  کردم پارک بودن ماشینا همه که جايي و بردم تو ماشین

 نهک خطور نکنم فکر هم جن مغز به اصال...  بود ترالن با حق...  بودم برده پي قضیه عمق به تازه

 ...  باشه درختي و دار و ويال همچین يه نما خرابه زمینه اين درون که
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 يه...  ودب رفته فرو محضي سکوت تو خونه که بود اينجا جالب...  بود نهايت بي فضاش گفت میشه

 ات جي دي و اهنگ صداي معموال ولي داشتم ماموريتايي چنین هم قبال...  میزد مشکوک جورايي

 از کارت همراه به و گرفتم رو مدارکم کیف...   امشب ولي....  رفت مي هم اونورتر خیابون چهارتا

 لوج...  بود ايستاده شخصي يه ويال ورودي در مقابل ، کردم قفل رو در بعد و شدم پیاده ماشین

  شه قدم پیش اون که گذاشتم و رفتم

  باشم داشته رو دعوتتون کارت تونم مي...  امديد خوش قربان بخیر شب -

 ... ممنون:  گفتم و گرفتم سمتش رو کارت و دادم تکون براش رو سرم

 و بلولن هم تو که جون پسر و دختر مشت يه از که میزدم رو حدسش بايد خب...  شدم وارد بعد و

 هاي قیافه با نمیبینم کابوس امشب حداقل خوبه خب...  نیست خبري کني نگاشون بیاد اوقت

 ! دخترا وجق و عجق

 قتو حاال نداره اشکال...  کنم انالیز رو جمعیت اين از بیشتر نداد اجازه شد ظاهر جلوم که شخصي

  زياده

 ...  خوشحالم اشنايیتون از...  هستم سرمد حمید...  اقا اومدين خوش -

 ... هستم رستگار...  بختم خوش مالقاتتون از هم من...  ممنون -

 ... رستگار اقاي جناب بزنین حرف رو فارسي عالي چنین اين کردم نمي فکر...  اوه:  حمید

 انگلیس و امريکا چون ثباتي بدون هاي کشور با رو اون مسلما...  منه زادگاهه و سرزمین ايران -

 ! کرد نخواهم عوض

 مي جسارتا...  کنم مي مالقات افکاري چنین اين با که هستید کسي اولین شما...  جالبه:  حمید

 ؟ بدونم رو اسمتون تونم

 جالبي عمل منکن فکر...  ؟ بشینم کنید تعارف خوايید نمي ببخشید...  هستم رستگار امیر...  البته -

  کنید ثابت رو ايرانیان نوازي مهمان ي روحیه از تصورشون خالف مهوناتون برابر در که باشه

 والس زير تشريفات اين با رو من راحت خیلي و...  جسوريد بسیار شما:  گفت و زد اي قهقه حمید

 ...  سخنید خوش نگذريم حق از خب ولب...  میبريد
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 کنم مي خواهش:  گفت و داد نوشن رو بود سلطنتي مبل دست يه که روش روبه دستش با

 .. . ترم راحت اينطور من ؟ که نداره اشکالي...  جان امیر بگم بهتره يا رستگار جناب بفرمايید

  باشید راحت...  ابدا -

 ...  نشستم و رفتم بود کرده اشاره که سمتي به و

  رفت و کرد خواهي معذرت خودش

 افراد رو سالن نصف...  برسیم انالیزمون به میتونیم حاال...  رفت شد خوب...  شکر رو خدا خب

 بسیار...  بودن کرده رو سنشون ي مالحظه انگار که اقايوني و خانوم...  میدادن تشکیل مسن

 صحبت هم با اروم خیلي بودن شده جمع سالن از اي گوشه...  کردن مي رفتار ابوهت با و شیک

 و باشن من همسن خوردن مي تقريبا که بودن جونايي نفر دوازده ده هم ديگه نصف..  کردن مي

 نفر 42 به خدمه با نکنم فکر جمعیت کال...  بودن کرده گرد راحتي هاي مبل رو سالن سمت اون

 ...  بود محاسباتمون خالف هم اين...  برسه هم

 ...  گذشت خیر به فعال خداروشکر خب

 اون و بود جو اب که يکیش خب...  گرفت قرار بود توش لیوان تا دو که سیني با مقابلم جواني زن

  کردم تشکر و برداشتم رو نسکافه ترجیحا...  واقعا تفاهمي چه....  نسکافه هم يکي

 ادم يبعض چرا نمیدونم...  کالسي بي تا بود داشتن ادب و فرهنگ ي نشونه کردن تشکر مطمئنا

 ...  دونستن مي کالس رو ها اصول سري يه عدم

 ...  بود کنارش که دختري يه با اينبار برگشت پیشم حمید دوباره

 ...  زد روم به لبخندي که ايستادم احترامش به

 رراستگا امیر اقاي ايشون جان ترنم...  ترنم دخترم کنم مي معرفي...  پسرم باش راحت:  حمید

  هستن

 ...  اقا امیر خوشبختم:  گفت بود عشوه و ناز از پر که صدايي با زد لبخندي متقابال دختر

:  بودم تر سنگین نمیزدم که زدم لبخند يه اجبارا و دادم دست بود اومده جلو که دستش به

 ...  کنین صدام امیر تونین مي...  همچنین
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 ...  کنین صدام ترنم هم شما:  ترنم

  نشست کنار اومد و

 کردنت صدا چي سر حاال نه يا کنم صدات خوام مي ببینم اول من بذار...  شد خاله پسر زودم چه

  رسیم مي اي نتیجه به هم

  بیاد دستش کار حساب تا نشستم ازش تر دور کمي

 کوتاه استین بلوز يه...  نبود انداز غلط که وعضشم سرو...  بود حرفا اين از تر پررو اينکه مثل ولي

 ...  توسي جین يه و بود پوشیده سبز

 رو خودم...  بودم اومده تري مهم کاراي واسه من...  نشسته کنارم که نیاوردم خودم روي به اصال

 اينکه مثل که گذشت منوال همین به ربعي يک يه...  کردم مشغول دستم توي ي نسکافه با

  شد تموم صبرشون خانوم باالخره

 ؟ سالتونه چند شما:  ترنم

 02:  گفتم و کردم سرفهاي تک

 و سالمه 05 من...  جالب چه واي:  بود من برعکس دقیقا اون اينکه مثل ولي!  زيبا و کوتاه خیلي

 ...  بزرگترين 3 ازمن شما يعني اين

 بازم خب ولي 00- 09 حدود چیزي يه..  خورد مي 05 از کمتر بهش خب...  کردم بهش نگاه يه

  باشم بزرگتر ازش سال چند کنه مي فرقي چه اصال!  که نداشت جالبي چیز اين

 ؟ کاريد چه شما:  گفت دوباره که ندادم جوابشو

  داشتم واجبي کار باهاشون ؟ نمیارن تشريف پدرتون ببخشید...  هستم اعصاب و مغز جراح -

 ...  دمرسی مي نتیجه به زودترم تازه کنم باز سرم از اينو تونستم مي که بود راهي تنها اينطوري

  کنم مي صداشون االن:  گفت و شد بلند جاش از رقبت بدون

 ودب نشسته سالش و سن هم ادماي کنار حمید و بود خوري ناهار میز که سالن طرف اون به بعد و

 ... رفت
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 نم سمت میزد لبخند که همونطور و شه بلند جاش از شد باعث که گفت چیزي يه حمید گوش در

 ...  اومد

 ؟ جان دکتر حالي چه در:  حمید

 ...  ها گرفته کار مارو مخ اينم ؟ دکتر يا ؟ امیر ؟ رستگار باالخره

 مورد در زودتر میدادم ترجیح اما موند کاره نیمه صحبتتون ببخشید...  سرمد جناب ممنون -

 ...  بزنیم حرف مدنظرم موضوع

  میدم گوش بفرمايید...  حرفیه چه اين...  البته:  گفت و نشست راستیم دست مبل رو حمید

 ازهت و داشتم پرواز ايران مقصد به ديشب من که بدونید کنم فکر:  گفتم و کردم اي سرفه تک

  نشستم تهران خاک به صبح امروز

 ؟ خب...  البته:  حمید

 کي اقل حد تا اقامتم براي نکنم فکر خب ولي...  هستم استقالل هتل ساکن حاضر حال در من -

 طور به نمبتو که کنید پیدا رو جايي برام میتونید اگه خواستم مي...  باشه مناسبي مکان ديگه ماه

  کنم پیدا اسکان توش موقت

 ؟ هستین کي تا شما:  حمید

 هک نمیده اجازه شغلم وگرنه اومدم ايران به شما با قرارداد براي من...  داره شما به بستگي اين -

 ... بمونم تونم مي ماه نیم و يک الي يک تا حداکثر ولي...  باشم دور کارم محل از خیلي

 ؟ چیه اينجا در موقتي اسکان مورد در نظرتون:  حمید

 ...  کنه مي هموار برامون راهو داره خودش!  اين از بهتر چیزي چه

  ؟ اينجا -

 خونه يه که نداره لوزمي پس...  بمونین اينجا خواين مي هفته چند براي فقط شما...  البته:  حمید

  کنین تهیه مستقل ي

...  اشمب داشته سکونت هتل تو که اينه از بهتر خوب ولي...  بود اي منتظره غیر پیشنهاد راستش -

 ...  ندارم دوست اصال رو هتل فضاي راستش
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 به ات داشت خواهیم فرصت بیشتر اينطوري...  کردي استقبال پیشنهادم از که خوشحالم:  حمید

  جان رستگار بموني امشب همین از میشیم خوشحال...  کنیم رسیدگي قراردامون

 بنده مي جمع بار يه...  نداره کالمي تعادل هم سرمد اين که شد مشخص الهي ي قوه حق به خب

 ...  مفرد بار يه

 يه من به ممکنه اگه فقط..  کنم نمي فراموش رو لطفتون وقت هیچ..  ممنون...  همینطوره قطعا -

 ...  کنم حساب تصفیه هتل با تا بديد اينترنت به دسترس قابل سیستم

 باشین داشته اسکان توش قراره که اتاقي به رو شما گم مي جان ترنم به االن...  حتما:  حمید

 ...  بده شما به رو تاپش لپ همینطور و...  کنه راهنمايي

 ... کنید مي لطف -

*** 

*** 

 ::::: ترالن

 اين...  بود خوابیده صداها سو که بود دقیقه 45 تازه و کرد مي رد رو سه...  کردم نگاه ساعت به

 اين زا زودتر نمیومد خوابم ورم يه از میشدم خفه تشنگي از داشتم ور يه از...  رفتن مهمونا يعني

 ...  شم خالص وضعیت

 اب خواب ي موقع معمول طبق با رو شلوارم و بلوز...  شدم بلند جام از کسل و کشیدم خمیازه يه

 ...  بود ربع سه استینشم و بود زانوم روي تا بلنديش که اي گلبه پیراهن يه...  کردم عوض پیراهن

 کردم نوراو اينور ساعتي نمي يه بخوابم بلکه کشیدم دراز تخت رو رفتم و کشیدم خمیازه يه دوباره

 بلند جام از....  اووووف...  نمیده امان ادم به که تشنگي اين دست از امان ولي ببره خوابم بلکه

 ...  کردم باز رو در قفل اروم و شدم

...  اوه اوه...  بود کرده روشن میومد پرده کاور روي شده وصل هاي هالوژن از که کمي نور رو سالن

 ... میشي رد صراط پل از داري کني مي حس المصب...  کنم چیکار رو پله راه

 اب پارچ روش و بود سالن کنار که میزي رو از رفتم و کردم رد رو ها پله صلوات سالم تا هزار با

  کشیدم سر ضرب يه و ريختم اب توش و برداشتم لیوان يه بود لیوان و خنک
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 اب وگرنه روشنه هالوژن تا چند باز خوبه...  برگشتم دوباره رو بودم کرده طي پايین تا که راهي

 ...  نداشت فرقي ارواح خونه

 متس به منو و گرفت قرار دهنم جلوي دستي يه همزمان که تو برم خواستم و کردم باز رو اتاقم در

 ...  بست پشت از رو در و کرد هدايت اتاق

 در هک بذاره گلوم زير هم چاقو يه بودم منتظر ان هر...  گفتم کم میزدم داشتم رو سکته بگم اگه

 ...  شنیدم گوشم پیش رو بهزاد ي زمزمه صداي ناباوري کمال

 مي جاک...  کنن مي شنود که میدوني بزنم حرف اينجا نمیتونم...  بهزاد منم...  ترالن نترس:  بهزاد

 ؟ بزنیم حرف راحت تونیم

 نشون بهش رو اتاقم بهداشتي سرويس در حال اين با بود سخت برام قضیه اين هضم هنوزم

 ...  دادم

 هي بالفاصله...  برداشت دهنم رو از رو دستش در بستن از بعد...  رفتیم حموم داخل همديگه با

  کشیدم عمیق نفس

 اي قهوه به تبديل رو توسیش چشم بود چشمش تو که لنزي...  ببینم رو چهرش تونستم تازه

 يه...  بود روشن و تیره بین چیزي اي قهوه االن و بودن کرده رنگ هم رو موهاش!  بود کرده

  کرده تغییر خیلي گفت میشد...  بودن داده ابروهاش فرم تو هم تغییراتي

 تشکس سکوتو خودش باالخره...  بود نکشیده طول هم ثانیه سي به ها وارسي اين ي همه البته

 ... 

 ...  سالم:  بهزاد

 ؟ بودن نگفته من به چیزي چطور...  کنه مي چیکار اينجا اون که افتاد کار به مغزم تازه

 ؟ کني مي چیکار اينجا تو...  سالم..  س -

  ديگه ام پرونده اين بازيگراي از يکي منم ؟ کنم کار چي بايد نظرت به:  بهزاد

  چیزي نگفتین من به چرا پس -

  بدم بهت رو کارهام گزارش بايد که کردم نمي فکر:  بهزاد
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 ! کنن نمي تغییر هفته يه تو که ادما الیته کرد نمي تغییر هم ذره يه!  بهزاد همون هنوزم

 وتخماش و اخم بقیه ي حوصله يهتر!  نشنید کنم فکر که گفتم بهش اخالق بد يه لب يه زير

  نداشتم

 صاباع و مغز متخصص رستگارم امیر اينجا من...  ندي سوتي و نیاري در بازي ضايه بهتره:  بهزاد

 در.. . اومدم اينجا به حمید با شراکتي کار انجام و بستن قرداد براي و کنم مي زندگي لندن در که

 عيس بعد به اين از...  نمیشناسي من مثال که بدي نشون رو خودت فردا طوري باشه حواست ضمن

  خیرب شب...  کنم مي کنترل رو بیرون کارهاي من...  بگیري نظر در تر دقیق رو چیز همه کني مي

 که جايي به که بودم من حاال...  شد خارج اتاق از هم بعدش و کرد باز رو حموم در مکثي بدون

 ...  شدم خیره بود ايستاده

 يا شهابي ماهاني میدونم چه ؟ کي مثال...  میومد ديگه يکي جاش به...  نیاد اين نمیشد حاال...  اه

  ديگه اوردن اينو که دونستن مي چیز يه البود...  ديگه کس هر

 ما رامشا بهزاد اقا اين و بخوابم خواستم مي مثال که رسیدم نتیجه اين به کشیدم که اي خمیازه با

 ...  بسپارم تخت به خودمو و کنم ازاد رو ذهنم کردم سعي...  کردن سلب رو

  شدم بیدار خواب از تق تق صداي با صبح هفت ساعت

 ؟ بله -

 يگهد ساعت يک بپوش مناسب لباس و بگیر دوش يه شو بیدار دخترم ؟ جان ترالن:  خانم صبورا

  داره مهمون حمید صبحانست

  میام منم...  بفرمايین شما چشم -

 يه و مشکي جین يه و کشیدم سشوار رو موهام جلوي...  نکشید هم دقیقه بیست کردنم حموم کل

 بود هشت به ربع يه تقريبا و بستم سرم پشت کش با رو موهام...  پوشیدم قرمز بلند استین بلوز

  شدم خارج اتاقم از که

 میدح اول هشت ساعت راس...  چیديم رو میز خانم صبورا کمک به و رفتم اشپزخونه به مستقیم

 میز سر و اومدن بودم نديده لحظه اون تا که دختري بعدش و امیر خودش قول به يا بهزاد بعدش

  نشستن چپش سمت بهزاد و راستش سمت دختره میز سر حمید معمول طبق...  نشستن
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  بشین ترنم کنار بیا...  دختر کني مي نگاه منو بر برو و ايستادي اونجا چرا:  حمید

  سالم:  گفتم و...  نشستم بود ترنم اسمش ظاهرا که دختري کنار حرفش از تبعیت به

  ترنمه دخترم نشسته کنارت میبیني که ايني...  سالم علیک:  حمید

...  هستن اينجا مدتي براي که هستن رستگار امیر دکتر هم ايشون:  گفت و کرد اشاره بهزاد به و

 وم به مو رو اوامرشون و باشي خدمتشون در داري وظیفه هستن اينجا ايشون که زماني تا هم تو

  بدي انجام

 ؟ اين خدمتکار بشم ؟ من ؟ گفت چي االن اين...  موند باز دومتر باز تعجب از دهنم حرفش اين با

  ؟ چي ديگه

 بود لبش رو لبخندي...  شدم منصرف بهزاد ي قیافه ديدن با که کنم مخالفت که کردم باز رو دهنم

 اين حاال تا جالب چه...  من به بود زده ذل داشت ماهان همیشه که مانندي شیطون حالت يه با و

  بود من منتظر و بود داده باال ابروشو يه...  بودم نديده قیافشو

 قاومتم شیطاني هاي وسوه برابر در کردم سعي...  کنم کور چشاشو جفت بزنم برم میگه شیطونه

  چشم:  گفتم بود بهزاد حال گرفتن از ناشي که اني تصمیم يک با و کنم

 ... بود خنثي که ترنمم!  خوند بهزاد هم و حمید چشماي تو هم رو تعجب رنگ میشد

 ...  شده کوتاه زبونت بینم مي...  خوبه نه:  گفت و کرد بلندي ي خنده حمید

 هاستفاد دارن ارزش که چیزاي براي منتها دارم زبون اندازش به...  باشین نگران خواد نمي شما -

 ! کنم مي

 ! حقته بخور اها...  داد نامحسوس اخم يه به جاشو و شد جمع بهزاد لبخند حرفم اينم با

 !ارزشه بي کار يه بودن خدمتکار دارين قبول که خوبه:  بهزاد

 ودب حس يه فقط اين البته...  کلش رو کنم خالي رو جلو عسل ي کاسه خواست مي دلم لحظه اون

! 

 ...  دارم قبول هم رو ديگه چیزاي خیلي من...  بله -

 ! نیارم کم خواستم فقط شاهده خدا...  ؟ اخه زدم من که بود حرفي چه اين االن
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 ؟ مثال:  گفت همیشگیش اخم با و شد خم رومیز ذره يه بهزاد

  باشه داشته شما با ربطي نکنم فکر:  گفت و شدم خم میز رو خودش مثل منم

 از رالنت تو و...  بخورين رو صبحانتون تونین مي...  ديگه بسه:  گفت و میز رو زد دستش با حمید

 ننک مي رفتار بقیه که هم همینطوري...  خوري مي غذا بقیه با همراه و اشپزخونه تو با بعد به اين

  تمام...  کني مي رفتار

 ! خانوم و اقا بگم اينا بهه که بود مونده همینم...  اوووف

  کستش رو سکوت ترنم بار اين که ببرم لذت صبحانم از مثال کنم سعي و نگم چیزي دادم ترجیح

  فرستاد برات رو لوازمت هتل صبح جان امیر:  ترنم

 ! صداش داره هم نازي چه!  ندارم خبر من جان امیر شد بهزاد حاال تا کي از ؟ جااااااااااااااان

 نبرد رو ماشین...  اينطور که:  گفت و کرد اي سرفه تک)!(  جان امیر خانوم ترنم قول به يا بهزاد

  ؟

  بردن اره:  ترنم

 ؟ بدين رو ماشین يه ترتیب من براي میتونین شما ؟ خان حمید:  بهزاد

  بگیرن يدونه برات میگم حتما:  حمید

  نباشه بلند شاسي ترجیحا ممنون:  بهزاد

  ماشینان اين دنبال همه االن ؟ جان امیر کني مي شوخي:  حمید

  نمیاد خوشم خب ولي هستم جريان در:  بهزاد

  مايلي جور هر!  خب بسیار:  حمید

 اج جابه تو باال بیا ترالن...  اجازه با فعال:  گفت و کرد پاک رو لبش ي گوشه دستمال با بهزاد

  کن کمک لوازمم کردن

  گرفته حدي چرا اين گفت چیزي يه حمید اين حاال...  گرفت خودش به زود چه اين...  ااااا

 ...  رفتم اتاقش به سرش پشت و کردم تشکر منم
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  کرد قفل پشت از و بست رو اتاق در من شدن وارد از بعد

  ؟ خدمتکارتم من که شده باورت چرا تو:  گفتم و دادم رو جرات اين خودم به باالخره

 ؟ اينه از غیر مگه:  گفت بود من به پشتش که همونطور

  بدم انجام براشون مو به مو میگن چي اقا ببینم بشینم اينجا بیام من که نبود قرار -

 بايد خونمون به ورودت بدو از که بود چیزي اين برعکس اتفاقا:  گفت و کرد من سمت روشو

  کني جبرانش تونه مي کاري اضافه کم يه با نشده دير هنوزم البته میدادي انجام

 داشت خیلي ديگه ولي بود اون با حق شايد خوردم مي خودمو خون داشتم درون از...  خدا واي

  داشتم صبر جايي يه تا منم...  کرد مي روي زياده

 به که دادن اجازه بهم مامانت و بابا ؟ اي خونه اون صاحب نکنه ؟ داره ربطي چه تو به اصال -

  وت نه کنن مي تکلیف و تعیین برام که اونان...  کنم زندگي جا اون خانوادشون از عضوي عنوان

  ندارم قبول خانوادم از عضوي عنوان به رو تو من ولي:  بهزاد

 ربطي هیچ میده ازارت من حضور که اين ولي طرفست دو احساسمون که خوشحالم...  بهتر چه -

  نداره من براي اهمیتي هیچ تو حضور چون نداره من به

  اومد در سمت و شد پشیمون اينکه مثل ولي بگه چیزي کرد باز دهنشو

  باشه جاش سر چیز همه اتاقم تو اومدم:  گفت و کرد باز اتاقو در رفتم کنار راهش جلو از

  بست رو در سرش پشت بعد و

 ... میشد چي نبود معلوم میموند اگه رفت شد خوب خدا واي

 ادي بهش بايد...  کنه مي نطق راه به راه برام که کیه کرده فکر...  میره راه ادم نرو رو پررو ي پسره

  نشه حالیم هیچي که نیستم سابق ترالن اون ديگه من که بدم

 چه...  رفتم خودم اتاق سمت راست يک و شدم خارج اتاقش از وسايالش کردن جا جابه از بعد

 !  شدم صاحبش زودم

 ..  شدم ملحق خانوم صبورا به و اشپزخونه رفتم بعدش و کردم استراحت رو ساعتي يک
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 کاش اي ولي...  کنم تمرکز وظیفمم روي و کنم فراموش رو بهزاد که کردم مي سعي بايد فعال

  فرستادن مي بهزاد جاي به رو ديگه يکي

 برم بعدش...  کنم بیدار خواب از رو بهزاد صبح بود شده من کار و بود گذشته اي هفته يه

 يا صبحانه کردن حاضر تو کردنم کمک کل نبودم بلد که زيادي چیزي البته...  کمک اشپزخونه

 راينقد چرا نمیدونم...  میدادم انجام مجبورا داشت کاريم بهزاد اگه ال به ال...  بود مواد کردن خورد

 روز هر حمید...  بودم نديده ترنم و حمید از هم مشکوکي رفتاراي...  بود رفته فرو نقشش تو جدي

 هم ترنم...  رفت مي همراهش همه بهزاد اوقات اکثر گشت مي بر شب هفت و بیرون رفت مي

 ..  داشت حضور بهزاد که بود رويت قابل خونه تو زماني

 ...  نمیاوردم در سر ازش ولي میشدم هايي زمزمه متوجه که بود روزي دو يکي يه

 کنم کتشر منم اينبار بود قرار که تفاوت اين با حمید هفتگي مهمونیه بازم و بود شب جمعه امشب

 نقش هک میشد سخت اونجايي از قضیه بود خوب اينجاش تا البته...  بودم مي بهزاد کنار بايد من و

 ...  میشدم مهموني وارد بهزاد همراه و دوست عنوان به بايد بلکه نبود خدمتکار يه من

 هک چند هر نداشت خبر هم خودش شايد...  قراره چه از قضیه که گفت نمي بهم بهزاد چرا نمیدونم

 تر شباهو و تر زرنگ کارش تو بودم فهمیده بودمش ديده که وقتي چند اين تو...  میدونستم بعید

  حرفاست اين از

 ابروم يه خدااگاه نا بود تختم رو که لباسي ديدن با...  اومدم بیرون حموم از و پوشیدم رو حولم

  بود خانوم صبورا کار حتما...  رفت باال

 شدامن و بود زانوم روي تا بلنديش بود اي فیروزه ابي پیراهم يه..  برداشتم تخت رو زا رو لباس

 طرف ره بنداز تا سه و بود شده بسته پاپیوت صورت به روبان با کمرشم دور داشت پلیسه حالت

 موهام... بودن دوخته خودم براي انگاري بود قشنگ تنم به خیلي...  گرفت مي قرار هام شونه رو

 االيب تا تقريبا و بودم نزده بود وقت خیلي اخه بود شده بلند خیلي ديگه االن...  کردم خشک رو

 هم سانتي پنج پاشنه اي نقره کفش يه...  زدم اي نقره الک هم رو ناخونام...  رسید مي کمرم

 ... باشه کیف به نیازي خونه تو نکنم فکر ولي بود تخت رو هم ستش کیف پوشیدم

 3 مو کردن درس.  0 لباس پوشیدن.  9 خوندم رو از رو بود تخت روي که رو اي برگه ديگه بار يه

  جواهرات ست.  6 زدن عطر و کردن ارايش.  5 کفش پوشیدن.  4 زدن الک. 
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 ؟ بدم انجام مو به مو منم و بچینن برنامه واسم که بود نیاز واقعا يعني نمیودنم من

 بل رژ يه و کمرنگ رژگونه يه زدن با و زدم هام مژه به ريمل يه...  گرفتم فاکتور کال که رو سايه

 مچ و گردن به و کردم استفاده بود میز باالي که عطري از...  اوردم هم رو قضیه ته و سر مسي

 دستبند و گوشواره که کردم باز و میز روي ي جعبه بعدش....  بود بو خوش هم چقدر...  زدم دستم

  اوردم در رو داشت اي فیروزه نگین و بود اي نقره که گردنبندي و

 قدرمچ ببندم رو بند گردن و دستبند نتوستم کردم کاري هر ولي گذاشتم راحتي به رو ها گوشواره

 و رد اني تصمیم يه با...  اوووف!  اينه سمت کردم مي پرتشون داشتم جا....  بود کن خورد اعصاب

 ... شد باز هم بهزاد اتاق در همزمان که بخوام کمک خانوم صبورا از برم که کردم باز

  ترلــــــان:  گفت يهو افتاد من به چشمش که ندم محل بهش خواستم

 ؟ شده چیزي:  گفتم و دادم بااال رو ابروم يه و سمتش برگشتم

 ؟ رفتي مي جايي شدي حاضر که میبینم...  اصال نه نه:  گفت و کرد اي سرفه تک

  ببنده برام بخوام خانوم صبورا از میرم اره:  گفتم و دادم نشون بهش رو گردنبند و دستبند

!  اون بار يه ندادم انجام کار بارش من همه اين ببنده؟ نخوام بهزاد از چرا که رسید ذهنم به يهو

 برم پايین راه همه اين نیستم مجبور تازه

  سخته برام کفش اين با رفتن راه اخه ببنديشون برام تو میشه میگم -

 توي دنبندگر و دستبند به نگاه يه اينسري...  کرد صورتم به نگاه يه بعدش کرد کفشم به نگاه يه

 هوا واپول خواستم انگاري که میده لفتش همچین اووف...  کرد چهرم به نگاه يه باز وبعد کرد دستم

  کنه

  شرط يه به ولي قبول:  بهزاد

 دادن گوشش بدون گه مي شیطونه...  میذاره شرط هم ببنده خواد مي گردنبند يه!  رو اقا...  اوهو

 که یدمرس نتیجه اين به کفش ديدن با بعدش البته...  ببنده برام صبورا همون بدم برم حرفش به

 !شده رانده شیطان بر لعنت

 ؟ اونوقت شرطي چه -
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  بگم بهت تا اتاقم تو بیا ايه ساده کار:  بهزاد

 ننک نمي اذيت کفشات اگه خودته میل البته:  گفت که بودم وايساده مردد...  ها میزنه مشکوک

  بده انجام رو کارم خوام مي ترنم از منم بگیري کمک صبورا از بري میتوني

 کشه مي وسط اسمشو نمیاد خوشم دختره اون از من میدونه اه

 عادت طبق کرد قفل پشتش و در ورود از بعد اونم...  رفتم اتاقش به و گذاشتم کنار و شک

 ! همیشگیش

 ! نگفتم دروغ داشتم دلم تو استرس ذره يه بگم اگه البته

 جلوم مشکي کراوات يه با بهزاد باالفاصله چون نکشید هم دقیقه پنج به استرسم اين که چند هر

 مي خودش هاي راهنمايي با و نبودم بلد که چند هر...  ببندم براش که خواست ازم و شد ظاهر

  نسبت خودش چرا بود بلد که اين موندم منو...  بستم

 وبلندر سرم وقتي و شه صاف تا کشیدم پیراهنش به دستي ناخداگاه بستم براش که اين از بعد

  بود کرده معذببم که ديدم خودم روي رو بهزاد خیره نگاه کردم

  کن پشت:  گفت برداشت روم از نگاهشو ثانیه چند از بعد

 ؟ ها -

  ببندم برات گردنبندتو کن پشت میگم:  بهزاد

 برام ور گردنبند اينکه براي بهزاد ولي بود متر نیم از کمتر بینمون فاصله..  کردم بهزاد رو پشتم

  اوردم جلو ورم يه از رو موهام...  بود ايستاده وجبیم يک پشت از ببنده

  ؟ جوريه چي قفلش اين:  بهزاد

  نمیدونم -

  ببینم کن صبر:  بهزاد

 ... اورد گردنبند قفل و گردنم نزديک کلشو بعد و

  بستمش باالخره اها:  بهزاد
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 ...  کشیدم بود کرده صبحت که جايي به رو دستم و شد مور گردنم ناخداگا

 

 ؟ شدي چي:  بهزاد

 ببندي؟ دستبندمم میشه...  اومد قلقلکم هیچي -

  من به بدش حتما اره:  بهزاد

 ور ذره هي با و اورد باال چشمش جلوي تا رو دستم ببیندتش اينکه برا و گذاشت دستام رو دستبند

 داشت دقت ا کهب چشماش به بودم شده خیره مدت اين تموم تو چرا نمیدونم...  بستش رفتن

 شد اعثب شدکه کشیده من به به نگاهش گردنبند بستن از بعد...  کرد مي نگاه رو دستبند قفل

 ...  بشه قفل هم تو موننگاه

  مممنون...  امم:  گفتم و اومدم خودم به فضا شدن گرم از که نکشید دقیقه يک به

...  نره يادت شال و شلوار مانتو راستي اه...  کنم مي خواهش:  گفت و اومد خودش به هم بهزاد

  میشه برگذار ديگه جا يه تو مهموني

 ؟ چرا -

 صمشخ يچزي نريم اونجا تا...  کنه مي فرق قبلیه با اينکه مثل ولي...  نمیدونم خودمم:  بهزاد

  نشي دور من نطديکي از کن سعي فقط...  نمیشه

  بازممنون...  باشه -

 بري میتوني...  کنم مي خواهش:  بهزاد

 ...  شم اماده تا رفتم خودم اتاق سمت شدم خارج بهزاد اتاق از اينکه بعد بالفاصله

 ودب رفته که صبورا...  رفت نمي توقعي اينم از بیش البته...  بود کور و سوت معمول طبق خونه

 ترنمم بود رفته امکانات کرد فراهم براي غروب که که حمید...  نبود روزي سه دو و خواهرش ديدن

  بیرون بودن رفته دوستاش با اخه کنه شرکت مهموني تو نکنم گمون که
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 الش پوشیدم توسي جین ه وي کردم تنم و بودر يکي پیراهنمي با قدش که اي فیروزه مانتوي

 از بعد و گذاشتم سرم روي رو بودم برده پي وجودش به تازه و بود تخت روي که اي فیروزه حرير

  شدم خارج اتاق از اينه توي کردن اجمالي نگاه يه و کیف برداشتن

 ؟ اي اماده:  شد بلند جاش از ديدنم با و بود نشسته نشمین توي کاناپه روي اماده بهزاد

 پیراهن با بود پوشیده مشکي شلوار و کت!  نشد بدک هوووم...  کردم وعضش و سر به نگاه يه

 ...  بود شده تیپ خوش واقعا نه...  بود مشکي که کراواتشم...  طوسي

  بريم اره -

 ...  نیمبشک سکوتو نداشتیم قصد کدومون هیچ انگار بود کرده پر محض سکوت رو ماشین فضاي

  کرد روشنش و برد ماشین پخش سمت دستشو بهزاد

 پیشم موني نمي کردم پیله بهت

 میشم پروانه نه اينجا میمیرم نه

 کردم خسته تورو زيادي عشق از

 نگردم دورت خواستي زدي دورم تو

 سردم لبهاي و اشک شوري بازم

 کردم دوره دفعه صد و بازي اين من

 قراره گمونم نداره راهي نه

 بذاره تنها دستامو ديگه يکي

 اعتباره چي به دنیا توي ديگه

 نداره دوست مردي براش که کسي

 خیابون سکوت بارون و بغض منو

 آسون چه ساده چه شکستم دوباره

 نمیشي شمعم تو بسوزم پاتم به
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 نمیشي آدم دنیاي حواي تو

 کشیده هق هق به گلومو غرورت

 ده نمي دق خوردشو قسم که آدم

 صافیم خط دوتا عمره يه منوتو

 ببافیم رويا که ما عادت شده

 بگیريم بازي به و عشق بشینیمو

 بمیريم کردنامون زندگي واسه

 میشي شرمنده تنهايي تو سخته چه

 میشیم بازنده و قهرمانیم ماها

 رومون و رنگ پايیزي اعصر مثه

  آرزومون خاطرست خیلیا واسه

  اومدم خودم به صدا شدن قطع با که بودم رفته اهنگ کوک تو همینطور

 تحت اوضاع که تازماني حداقل...  نخوري تکون کنارم از کن سعي..  باشه حواست ترالن:  بهزاد

  نیست کنترلم

  گي مي بار چند...  بابا خب -

 بشیني جات سر اروم دقیقه دو نمیتوني گذاشته اثر روت نشیني هم کمال ديگه میشناسمت:  بهزاد

 ! کني کنترل زبونتم کن سعي... 

  کنم رفتار بايد جوري چي میدونم خودم من!  نمیشناسیم اصال برعکس اتفاقا -

  بذاريم کنار رو مشکلمون امشب بهتره...  کنیم تعريف و ببینیم:  بهزاد

  ندارم مشکلي کسي با من -

  حال هر در:  بهزاد
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*** 

 بشوتعج البته...  بود کرده تعجب خیلي بهزاد انگار ولي داشتم رو مهموني همچین توقع اولشم از

 که نمم...  بود ديده اين مشابه چیزاي با کاراش الي به ال مثال بود پلیس يه اون...  کردم نمي درک

 هاي مونيمه سري صدقه داشتم کامل اشنايي رو قلم يه اين نمیشناختم زندگیم تو چیزي هر ديگه

 وت معمول طبق من و بود اين خونمون شرايط بار يک ماهي حداقل نازنین و سیمین رنگ با و رنگ

  بردم مي پناه بود اتاقم همون که همیشگیم پناهگاه

:  تمگف و کردم بهزاد گوش نزديک سرمو...  رسید نمي صدا به صدا که بود زياد اهنگ صداي اينقدر

 ..  باشي اشنا قبال چیزايي چنین با کردم مي فکر ؟ داشت تعجب اينقدر

 اونچنان مهنوني يه که اينه از تعجب:  گفت کاويد مي رو سالن عرض چشماش که همونطور

  نمیاد در جور عقل با...  اينطوري مهموني يه و رسمي

 عادي چیز تويه براي اينکه مثل ولي:  گفت و انداخت بهم جانب به حق نگاه يه بعدش و کرد مکثي

  نکردي تعجب خیلي انگار...  بوده

 در رس ازش خوب که چیزي تنها شايد...  کنم تعجب چرا نه:  گفتم و باال انداختم اي شونه بیخیال

  باشه همین میارم

  نمیره اينم از بیش توقعي:  گفت و زد پوزخندي ولي نه يا شد رومتوجه منظورم نمیدونم

  رفت سالن ديگه سمت به بعد و

  حمید به رسید مستقیم ديدم که افتادم راه پشتش اقا سفارشات طبق

 ؟ اومدي کي جان امیر به به:  حمید

 طشراي کردم نمي فکر...  کنه مي فرق خیلي يکي اون با مهموني اين...  میشه ربعي يک:  بهزاد

  باشه اينطوري

 مباور اصال که نمیسازه مهمونیا اينجور با خونیت گروه که نگو:  گفت و داد سر اي قهقه حمید

  نمیشه

 ؟ خبر چه باشه اينطور کردم نمي فکر که اينه موضوع:  گفت انداخت باال اي شونه بهزاد
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 ايستاده کنارش که ادمايي تا دو گوش نزديک رو سرش بعدش و انداخت من به نگاه يه حمید

 ...  کرد پچ پچ گوششون در و کرد نباشن ايراني که میومد نظر ه وب بودن

 ... جان امیر میکنم معرفي:  گفت و کرد بهزاد سمت روشو بعد

  هستن رشتتون هم...  ويالنوو ريچارد دکتر:  گفت و کرد راستیش سمت مرد سمت دستشو

 عمارم بهترين از يکي...  سوارز دنیل مهندس ايشونم و:  گفت و داد نشون چپشو سمت مرد بعد و

  نیويورک هاي

 :  گفت تا دو اون به رو و زد لبخندي بعدش

sorry for interoption …. Mr. he is dr . Amir Rastegar 

 :  گفت و کرد کارو همین متقابال هم بهزاد و زدن اشنايي اين از لبخندي اونا

Glad to meet you …  

  نباشم بلد فارسي ايران به امد و رفت مدت همه اين از بعد که ندارين توقع...  اوه:  ريچارد

 از راستش میزديد حرف روان اينچنان که برانگیزه تحسین:  گفت و زد لبخندي دوباره بهزاد

  بزنین حرف فارسي نتونین کردم فکر معارفم

 ! کنه داپی ارتقا انگلیسیش خواد مي حمید که اين حساب به بذاريد...  نه اوه:  گفت و خنديد ريچارد

 ؟ هست اجازه:  گفت و زد لبخندي دنیل اينبار

 ! البته:  ريچارد

 

 ايد رفتهگ تخصص اي رشته چه در بپرسم میتونم...  اقا خوشبختم:  گفت و اورد جلو دستشو دنیل

 ؟

  اعصاب و مغز...  البته:  بهزاد

  کرديد پیدا همکار جان دايي پس ؟ ااا:  دنیل

 ! خنده زير زدن دايیش خودشو بعد
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  باشه سال 45 حوشه حول خورد مي هش وب بود چهارشونه و بلند قد مردي ريچارد

 و بزس چشم...  داشتن غربي زيبايي همیشگي تعاريف طبق...  میزد بهزاد وسال همسن هم دنیل

 ...  جفتشون بودن بور

  هستن فر زرين ترالن خانوم هم ايشون:  گفت دوباره حمید

  نداشتم اي چاره ولي بودم ناراحت واقعا کشیدم مي يدک و سیمین فامیلي بايد اينکه از

  خوشبختم:  گفتم و زدم زورکي لبخندي

  رفتن حمید با خواهي عذر يه با همراه بعد کمي و دادن تکون سري اشنايي ي نشونه به اوناهم

  بودن عجیب:  بهزاد

  خوان مي چي اينجا -

 روون رو فارسي ولي بدونم بايد کجا از خب!  شدم اشنا باهاشون تازه من که کردي دقت:  بهزاد

  میزدن حرف

 پلي که تو کردم فکر..  کنم کار چي خب -

 ؟ ندي ادامه داري دوست ترالن:  گفت و گرفت دهنمو جلوي دستش با دفعه يه

  کردم نگاه بهش متعجب

 که نممیدو خودم من...  نزني حرفي نیست نیاز که زماني تا و بگیري دهنتو جلوي کن سعي:  بهزاد

 منمیخوا ضمن در و میشني اينجا گیري مي خوب دختر يه مثل هم حاال...  کنم رفتار چطور بايد

 ؟ يقنا چیه میدوني که مشروب...  نمیزني لب هم مشروب به لطفا پس بشه دردسر

  دادم تکون تايید معني به اروم سرمو

 ! خوبه:  بهزاد

 ...  رفت و برداشت دهنم رو از دستشو

  احمق ي دختره:  گفتم و پیشونیم به زدم يدونه میدادم داشتم سوتي چه اينکه فهمیدن با

  کردم میوه خوردن سرگرم رو خودم و نشستم بود کنارم که صندلي روي
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*** 

 : کل داناي

  شد وارد و کرد باز رو خونه در ماهان

 خودش با...  کناريش مبل روي کرد پرت رو کنترل حوصله بي و کرد خاموش رو تلويزيون شیدا

 ...  بود اتاقش توي کاش اي کرد فکر

 ! باشي سالمت نیستم ام خسته!  شما پرسیاي احوال با خوبم ممنون...  سالم علیک:  ماهان

  بیرون میري شب تا صبح خودت اونوقت داشتي نگه اينجا زور به منو!  بريز مزه کم:  شیدا

 تو جز و باشه کامپیوتر به حواسش که خونه باشه کسي بايد طرف يه از کنم کار چي میگي:  ماهان

 ...  برسم رو اداري کاراي برم بايد طرفم يه از نبود کسي

 ؟ داشتي نگه منو کامپیوتر کنترل براي فقط گفت خودش با شیدا

 ينکها از بود وصف قابل غیر خوشحالیش...  کند عوض لباسشو تا گرفت پیش رو اتاقش راه ماهان

 هم را هاش قور قور بود محبور که چند هر شد مي مواجه شیدا ي چهره با کردو مي باز درو وقتي

 مشکل اين اگه...  نبود مشخص خودش با تکلیفش هم طرف يه از...  ارزيد مي اما...  کنه تحمل

  بود کرده خاستگاري شیدا از بار صد حال به تا شايد نبود

 ؟ خوردي شام:  امد شیدا صداي متعاقبش و خورد در به تقي

  بريزي برام میشم ممنون...  نه:  ماهان

  رفت پذيرايي به لباسش کردن اويزون از بعد ماهانم و رفت بیرون اتاق از شیدا

  اوردي بدست اطالعاتي ؟ خبر چه:  گفت بلند اشپزخونه از شیدا

  اشهب کافي میدونم بعید...  بیش و کم هي:  گرفت دستش به قاشقو و نشست میز پشت ماهان

 مي کرد برقرار ارتباط چهار ساعت خوشه حول بهزاد:  گفت و گذاشت میز روي رو اب لیوان شیدا

  یشهم وصل بعد به نیم و يازده گفت نیستي گفتم وقتي بپرسه ازت استعالم مورد در خواست

 ساعت ده از بیش...  بود شیدا با حق انگار...  92.32...  کرد ديوار روي ساعت به نگاهي ماهان

  بود تنهاا خونه توي
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 ؟ کردي چیکارا تو:  ماهان

  شما بازياي پلیس معطل شدم!  بکنم داشتم کار چي:  شیدا

 شیداااا:  ماهان

 جاي!  کانال اون کانال اين میزنم االن تا صبح از!  ديگه گم مي راست خب!  درد و شیدا:  شیدا

 ! خالي ترالن

 ؟ ترالن راجبه بپرسم سوال يه شیدا...  گفتي شد خب اها:  ماهان

 ! بده جواب که کیه بپرس سوال دوتا:  شیدا

 ! ديگه نشو لوس:  بود کرده تر خواستني شیدا براي اونو موقع هر از بیش که زد لیخندي ماهان

  باشه چي ببینم تا!  بپرس خب خیلیه:  گفت و داد لبخند با جوابشو هم شیدا

 ؟ نرماله ترالن نظرت به:  گفت و کرد مکث کمي ماهان

  ؟ چیه منظورت:  گفت و کرد اي سرفه تک...  خورد جا کمي شیدا

..  دارن تناقص رفتاراش از سري يه نظرم به...  بفهمونم بهت بايد جوري چي نمیدونم:  ماهان

 ...  کرد درکشون نمیشه انگار نمیدونم

 ...  شدم متوجه منم...  اره:  شیدا

...  هپنا بي اهوي يه مثل میشه گاهي و میزنه حرف نفس به اعتماد توام با گاهي کردي دقت:  ماهان

 و کنه مي برخورد عادي خیلي بهزاد يا من با گاهي...  کنه دفاع خودش از جوري چي بايد نمیدونه

 و بیحال هم گاهي و داره حال وسر شاد شخصیت يه گاهي...  کنه مي گیري کناره ازمون گاهي

 ...  غمگین

 تيشخصی چنین همین براي احتماال...  گذاشته سر پشت رو سختي ي گذشته واقعا اون:  شیدا

 ... خورده رقم براش

 هي بازم ولي...  باشم بدبین بهزاد مثل نمیخوام درسته...  نیست کافي اين نظرم به اما:  ماهان

 ور عمرش تموم انگار نه انگار که میده بروز خودش از رفتارايي موقع بعضي...  لنگه مي کار جاي

  شده بزرگ اجتماع از دور
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 اي مینهز پیش يه انگاري...  نکشید دوساعتم به شايد...  گرفت ياد زود خیلي هم رو نوشتن:  شیدا

  داشت

 ..  ادمي چنین نیست درک قابل برام واقعا:  ماهان

  کنه خیر به خودش خدا:  شیدا

 ردک روشنش و رفت سیستم سمت تشکر از بعد و کرد پاک رو صورتش و دست دستمالي با ماهان

 .... 

 ...  بود ربع و يازده ساعت

  بخونن رو ايمیالش بتونن شايد...  نمیشه کنترل تاپش لپ که مطمئنین کجا از:  شیدا

..  هرمز صورت به همه ايمیال باشه احتمالي چنین درصدم يه اگه...  گرفتیا کم دست رو ما:  ماهان

  ختلفم سايتاي نامه خبر اي تبلیغاتي پیام جز کنن نمي دريافت چیزي بخوننش بخوان اگه اونا

 ؟ کنن رمزگشايي بخوان اگه و:  شیدا

 ! یستن من استحفاظي حوزه تو ديگه اين شرمنده:  گفت و باال برد تسلیم حالت به دستشو ماهان

 ! مسخره:  گفت و زد ماهان بازوي به مشتي شیدا

 ! چاکريم خیلي:  گذاشت تعطیم حالت به سینشو رو دستشو ماهان

 کرد ايمیلش متن مرور به شروع ماهان و کرد سکوت شیدا

 و غزم جراح تحصیالت...  روسي مادر و امريکايي پدر...  کالیفرنیا متولد ساله 46...  ويالنوو ريچارد

 ... نیويورک ساکن حاضر حال در و اعصاب

 به مهاجرت سالگي 6...  کالیفرنیا متولد مادر و ايراني پدر...  کالیفرنیا متولد ساله 07...  سوارز دنیل

  نیويورک معماران بهترين از يکي حاضر حال در و نیويورک

  گرفتن تماس پرورشگاه از امروز:  شیدا

 ؟ پرورشگاه:  نداشت شیدا دهن از رو حرف اين شنیدن توقع انگار...  خورد جا وضوح به ماهان

  بود مديرش اينکه مثل اونجا بري بود قرار گفت مي...  بود خانومي اره:  شیدا
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 کرده تصادف پیش روز چند...  اومد يادم تازه اره اها:  گفت و کرد حفظ را خود خونسردي ماهان

 خسارت براي برم امروز بود قرار و بوديم

 ... نگرفت رو بحث ادامه و گفت اهاني شیدا

 ::::: بهزاد

 به وجهت با باشه داشته ايراني غیر فامیلي ممکنه چطور باشه االصل ايراني يک فرزند دنیل اگه -

 ؟ نبگیري برام پدرش از استعالم يه تونین مي شما...  بوده ويالنوو هم مادريش فامیلي که اين

  بکنه رو کار اين شهاب قراره:  ماهان

 ؟ رسونین مي دستم به کي -

  کنه مي کار خوب ذهنش چیزا اين تو که دوني مي...  بعد کنه بررسیش نیلوفر اول:  ماهان

  کن خبرم پس عالیه -

 ؟ چطوره ترالن حال...  باشه:  ماهان

  علي يا...  برسون شیدا به سالم...  خوبه اونم -

  خداحافظ...  حتما:  ماهان

 ...  کشیدم صورتم به دستي يه و بستم تاپو لپ ي صفحه

 بیهوش داشتم که اونجايي از ولي بیدارم من که ساعته 92 االن بعني اين و بود 90.32 ساعت

 ...  رفتم تخت سمت به مستقیم میشدم

 ::::::  ترالن

  امیر اقا اتاق برو و بردار و سیني اين...  جان دختر بیا:  صبورا

  خانوم صبورا بله -

 در که منو ؟ دارم نقشي چه اينجا دقیقا من بدونم خوام مي االن من...  کرد شروع بهزاد اين باز

 ...  اقا ومواجب بیجیره نوکره شدم فقط نمیده قرار کارا جريان
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 اج در افتاد بهش چشمم که همین...  شدم اتاقش وارد بزنم در اينکه بدون و بداشتم و سیني

 ...  کردم بهش پشت و برگشتم

  تن به پیراهني بدون بود ايستاده کمدش کنار بهزاد

 ؟ کردي پشت چرا:  بهزاد

  بعد بپوش پیراهنتو اول -

  کن اينور روتو:  بهزاد

  خوام نمي -

 من فرمان به گوش بايد نرفته که يادت دستوره يه اين....  کن اينور روتو گم مي درام:  بهزاد

 ...  باشي

 رو پیراهنش البته...  برگشتم سمتش به درجا و شدم لباسش بیخیال قضیه اين ياداورديه با

  بود پوشیده

  باشم شخصیت خدمتکار اينجا من نیست قرار ؟ گفته کي دقیقا -

  نداري اي ديگه ي فايده هیچ وگرنه...  هیمنطوره دقیقا اتفاقا:  بهزاد

  کنم کمکت نمیدم قول وگرنه و بذاري اتفاقات جريان رد منو بايد تو ولي -

  يرانیها دنیل پدر که بدوني هم تو باشه بهتر شايد خب ولي نیست کمکت به نیازي چند هر:  بهزاد

 . سوارزه فايمیلش که اون ؟ چطوري -

...  تاس جلسه کارخونه میرم دارم االنم...  حلش دنبال میرم دارم منم و همینه مشکل دقیقا:  بهزاد

  ببینه رو قديمي دوست يه میره گفت بگو پرسید ازم کسي...  بفهمه کسي نذار

  باشه -

 ::::: بهزاد

 هم شیدا امروز که تفاوت اين با بود نشسته خودش جاي سر کس هر قبلي ارايش طبق هم اينبار

 کرده شیدا نام به رو سهامش ي همه سالگي هجده تولد روز درست شیدا باباي...  داشت حضور
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 برعکس درست میداد ترجیح رو اروم زندگي کال...  بود کرده فارغ کاراحونه کاراي از خودش و بود

 ...  ملیحه و اروم خیلي مامانش اخه رفته کي به دختر اين موندم من...  شیدا

  بشه رسمي جلسه بهتره خب:  گفت و کرده اي سرفه تک خاله شوهر

 ...  قراره چه از قضیه بگید میشه نداشتم حضور قبلي ي جلسه تو من ببخشید:  شیدا

  نیستیم شما حضور عدم مسئول ما باشید داشته حضور خواستید مي:  علي امیر

  نگرفتم اجازه شما از کارام براي که ببخشید:  گفت و انداخت امیر به خشم سر از نگاهي شیدا

 ندکرد امضا اي معامله شرکا رسوندن اطالع به بدون فراهاني اقاي جان شیدا...  کافیه:  خال شوهر

 ...  اينجايیم امروز که شد اين...  داره قانوني غیر توزيعات شرکتش قضا از که

  اينطور که:  گفت و انداخت امیر به نگاهي نیم شیدا

 ؟؟ جان صفوي گرفتي تصمیمي چه خب(  مسعود) بزرگ فراهاني

 ....  بايد رسیدکه نتیجه اين به کردم بررسي رو شرايط که همونطور خب:  خاله شوهر

 ...  شد قطع من موبايل صداي با خاله شوهر حرف

  نکردي خاموش گوشیتو چرا بهزاد:  بابا

 ...  بودم مهمي پیغام منتظر خوام مي معذرت -

 سهام از يکي " کردم باز رو ايمیل معطلي بدون...  بود خودم ايمیل زا بود اومده برام که پیامي

 " مرتبطه حمید با)...(  داروسازي کارخانه داراي

 ...  بود بودار زيادي قضیه...  هست کارخونه همین اينکه...  نمیشد باورم

 ؟ صفوي يک يا بود فراهاني شخص اون...  میاوردم در سر ازش بايد

 ...  رو قرداد کنیم فسخ بايد زودتر چه هر نظرم به...  گفتم مي داشتم...  بله:  خاله شوهر

  بهتره نديم انجام رو کار اين نظرم به ببخشید -

  بودي کار اين مخالف خودت که تو ؟ جان بهزاد خوبه حالت:  فرهود عمو
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 ستد از رو امتیازمون و بخوريم بر مشکل به ممکنه بوده قانوني غیر شرکت معامالت تازه:  فريد

  بديم

 یشهنم مرتبط ما به بیاد پیش شرکت وساه مشکلي گونه هر...  کردم تحقیق موردش در من اما -

 ...  قانونیه ما ي معامله امیر ي گفته طبق چون

 زير رو جا اين افراد تک تک بايد...  بگیره سر معامله اين میذاشتم بايد...  نیست حناق که دروغ

 ...  بکنم پیدا رو شخص اون بايد من...  گرفتم مي نظر

 نامتیازمو ما بیاد پیش براش که هم مشکلي هر...  اماراته تو شرکت يه اون...  درسته:  علي امیر

 ...  نمیديم دست از دولت طرف از رو

 فقط...  اومد نمي بر دستم از کاري...  انداخت من به هم بعد و امیر به دودلي نگاه خاله شوهر

 هم يگهد حاال...  بسپره من به رو کارا که بدم اطمینان بهش چشمم کردن بسته و باز با میتونستم

  زنیم نمي اب به گدار بي و پلیسیم ماهان و من که میدونستن بابا هم و اون

 ؟ گیره مي عهده به رو مسئولیتش کي اما خب بسیار:  خاله شوهر

 ....  من با مسئولیتش:  بزرگ فراهاني

 براي قرداد کردن رسمي و شرگت از بازديد براي شماها سعید و فريد...  خب بسیار:  خاله شوهر

  امارات بیاين من همراه ديگه ي هفته

  کنم مي اکي رو بلیطا من پس...  خب بسیار:  سعید

 ...  خوبه:  خاله شوهر

 ...  تايیديه از بعد بذارين جريان در هم رو ما:  ماهان

 !  عروس مادر از کالم دو:  شیدا

  سیاه روت گه مي ديگه به ديگ:  گفت ماهان و خنديد شیدا حرف به جمع

 یدنباش خسته...  رسمي غیر چلسه:  گفت میزد لبخند که همونطور و شد بلند جاش از خاله شوهر

  اجازه با فعال... 

 ...  رفتند بیرون فرهود عمو و بابا و فراهاني برادر دو سرش پشت و کرد ترک رو جلسه اتاق و
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 میشد رد ماهان کنار از که همزمان گرفت پیش رو خروجي راه و و کرد جمع رو وسايلش شیدا

  شده قديمي ديگه ها جمله اين فرزندم:  گفت و کرد ماهان کوش نزديک سرشو

 تبزرگتر با نمیدوني هنوز:  گرفت مقنعه رو از رو شیدا گوش جا در کردو استفاده فرصت از ماهان

 !  ننجون بزني حرف بايد جوري چي

 رو داشی و ماهان رفتار خیره که افتاد علي امیر به نگاهم همزمان و زدم دوتاشون کل کل به لبخندي

 ... کردم مي اون مورد در هم فکري يه بايد...  بود گرفته نظر زير

 يه حواسم بايد ور يه از...  بدم سامانشون چطور بايد نیمدونستم که داشتم مشغولیات اينقدر

 و بودن جدا بحث يه که شیدا و ماهان...  نده سوتي ترالن اينکه مراقب طرف يه از و بود سرمد

 افراهانی به حواسم بايد...  رفت مي ابي زير که کارخونه مجهول عضو جديدا و...  علي امیر هم اخیرا

 فرزاد و فرهود عمو همینطور و بود

*** 

 "!  تايیديه از بعد بذارين رجیان در هم رو ما " ؟ اوردي در کجا از رو حرف اون خدايیش ماهان -

 !  جلسه تو چغندره يارو اين نگن باشم گفته چیز يه خواستم مي بابا هیچي:  ماهان

 !  نداشتي هم کمي دسته واهلل -

 ؟ شد عوض نطر يهو چرا تو!  بابا برو:  ماهان

  مرتبطه سرمد به اعضا از يکي -

 ؟ چیه منظورت:  ماهان

 اديد ياد رو اينا بهش شد خوب...  کرد ايمیل برام ترالن بود پیامي اين...  نمیدونم دقیق خودمم -

  باز

 ؟ فراهانیه بگي خواي مي:  ماهان

  فرزاد يا فرهود عمو شايد ؟ میدونه چه کسي -

 ؟ ديگه میگي چي داري هست حواست نداره امکان اين نه ؟ باباش و فرزاد ؟ چي:  ماهان

  نگفتم چیزي و انداختم باال اي شونه
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 ي خونه راه مستقیم خودم چهرم گريم ساعت يک از بعد و کردم پیاده اپارتمانش دم رو ماهان

 ...  شنیده يا ديده چي ترالن فهمیدم مي بايد...  گرفتم پیش رو سرمد حمید

 دمدي رو ترالن شدم که وارد...  گرفتم پش رو باال راه معطلي بدون و کردم پارک حیاط تو ماشینو

  پايین پیاد خواست مي که باال از

 ....  تر -

  کنم اشنات يکي با خوام مي بیا ؟ جان امیر اومدي:  ترنم

 ...  شدم مواجه اشنا ي چهره با بالخره که کردم حمید سمت رومو

  میام االن -

  بشم نترال اومدن پايین از مانع و برم پله راه سمت دو به که بود اين بکنم تونستم که کاري تنها

 اش چهره بدم اجازه اينکه بدون و گرفتم بود رسیده اخر هاي پله به ديگه که رو ترالن دست

  ببینتش اون که میذاشتم نبايد....  کشیدم باال به خودم پشت اونو شه مشخص کسي واسه

  کن وا دستمو..  اخ...  ؟ کني مي کار چي:  ترالن

  کردم ولش اروم...  گرفتم بازوشو محکم چقدر که شدم متوجه تازه

 ؟ میشي جني يهو چرا ؟ چته:  شد بازوش دادن ماساژ مشغول

 ... ازش نشو خارج نگفتم که زماني تا و اتاقت تو برو -

 بهزاد خوبه حالت ؟ چه يعني:  ترالن

  کنه صدام امیر بايد که نگرفته ياد هنوز...  گذاشتم دهنش جلو جا در دستمو

  گم مي بهت بعدا...  امیرم من -

 ...  گرفتم پیش رو پايین اره جا در و اتاق تو فرستادمش

  میدادم دست از رو موقعیت نبايد...  بود اومده خودش پاي با خودش طرف

 ....  رفتم ترنم و اون سمت لبخندي با

  پدر اندوست از...  رستگار امیر دکتر کنم مي معرفي:  گفت اون به رو و زد لبخندي متقابال هم ترنم
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 ...  چهرتون اشناست چقدر:  شد خارج بود توش که تعجبي از و اومد در حرف به باالخره

 ::::  ترالن

 ....  رفتم مي راه رو اتاق طول عصبي و کالفه

 اگرم يا گفت نمي بهم رو چیزي...  دستش از بودم شده اسي ديگه ؟ بهزاد کرد مي اينجوري چرا

 ...  کوتاه و خالصه خیلي گفت مي

  اينجا دارم نقشي چه دقیقا من بدونم خوام مي االن من

 ...  شد مي مربوط بودم داده بهش امروز که خیري به بايد که میزدم حدس

 مقدار هي داشتم تصمیم و بودم رفته اشپزخونه بود کرده ترک رو خونه بهزاد اينکه بعد ساعت نیم

  بود بیکاري از بهتر حال هر در...  خونه اين اهالي کار تو بکشم سرک

 ...  بودن غذا پختن مشغول اشپزخونه توي خدمه از يکي با همراه خانم صبورا

 ؟ خانم صبورا خواين نمي کمک:  نشستم صندلي روي و کردم سالمي

  بیرون رفتن امیر اقاي...  داديم انجام رو کارا همه عزيزم نه:  صبورا

  ؟ کجان خونه اهل بقیه...  بینن مي رو دوستاشون از يکي میرن گفتن بله -

 ..  رفتن داشتن مالقات قرار يه امروز که هم اقا اتاقشه تو که ترنم:  صبورا

 ؟ کي با ؟ ااا:  گقتم و انداختم باال رو ابروم يه

 وت که بود دوستاش از اينکه مثل...  واهلل دونم نمي:  گفت و کرد مي سرخ رو پیازا که همونطور

  هست) ... (  کارخونه

 ؟ نمیدونین فامیلیشونو:  پرسیدم کنجکاوي با

 ...  بشه سه بود نزديک...  کردم جور جمع رو خودم که انداخت بهم مشکوکي نگاه

 ..  بدونم بايد کجا از نه -
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...  مند سوتي بیشتر که نگرفتم رو اش ادامه منم...  داد ادامه کردنش سرخ به دوباره حرفي بدون

 خودش...  بذارم پیغام خودش براي و بهزاد تاپ لپ سر برم که بود اين کردم که کاري تنها و

 ...  بگم بهش درجا فهمیدم جديد چیز بود گفته

 .. . کشم مي خبري بي دارم اينجا نشستم خودم ولي گم مي اقا به درجا میشه چي هر خنگ منه

  شد زده اتاقم در که کردم طي وضعیت همین به رو ساعتي نیم

 ...  شدم رو روبه بهزاد عصبي کمي البته و متفکر ي چهره با و کردم باز درو

 یشنم کنترل اتاقم صداهاي که اومد يادم تازه...  کردم اشاره اتاقم توي به که بزنم حرفي خواستم

  شدم اتاقش وارد دنبالش به... 

 ؟ رستگار جناب خبره چه اينجا بفرمايین میشه:  گفتم بهش جانب به جق نگاه يه با

  کردم پیدا رو مجهول شخص کنم فکر:  بهزاد

  خبره چه ببینم بزن حرف تر واضح ؟ چیه منظورت:  گفتم و دادم تکون سري سردرگمي با

 ؟ بود چي امروز قضیه:  بهزاد

 ...  رفت فکر تو باز که کردم تعريف براش رو بود افتاده که اتفاقاي

  ... بود اينجا اون چطور پس...  بود رفته خونه از بیرون به مالقات قرار براي سرمد يعني:  بهزاد

  میزد حرف خودش با داشت که انگار

  چیه قضیه بفهمم منم بگي جور يه میشه...  بابا اي -

 ...  هستیم فراهانیا و ما سهامدارش گي مي داري که اي خونه کار اون:  بهزاد

 ...  يکي...  که اينه منظورت...  يعني:  گفتم تعجب با

 و...  بودن جريان در که خاله شوهر و بابا...  فراهانیا از يا ها صفوي از يا يکي...  دقیقا:  بهزاد

 ...  فراهاني خاندان و فرزاد و فرهود عمو میموند...  باشن تونستن نمي اونا پس ماهان همینطور

 ؟ باشن داشته دست اوناهم ممکنه بگي خواي مي ؟ عموت و فرزاد ؟ چي -

 ...  هست امکانش درصد 11 گفت میشه االن اما نبودم مطمئن نه قبلش تا:  بهزاد
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 ؟ بود افتاده ساعت نیم اين تو پايین اون اتفاقي چه مگه ؟ اره االن چرا

 ؟ بود شده چي پايین -

  فرناز...  نبود لیستم تو که ديدم کسیو پايین:  بهزاد

 ؟ فرنـــــــاز ؟ چــــــــي -

  نیست ماجرا ي همه اين اما...  همینطوره:  بهزاد

  شد پیدا مجهول شخص گفتي خودت...  چي پس -

 امروز من که حالي در داشته قرار مجهول شخص با و شده خارج خونه از صبح از سرمد اما:  بهزاد

 هب ممکنه اما نیست فرناز شخص اون که اين يعني اين...  ديدم پايین اون ترنم کنار رو فرناز

 ...  باشه مرتبط خانوادش

  اوردي باال اونطور منو چرا پس -

  بودم گريم اين مديون رو همش..  منم همینطور و...  میشناستت فرناز نرفته که يادت:  بهزاد

  ؟ نکرد شک بهت -

 اين تپش بدي تشخیص رو چهرش تونستي مي کردي مي دقت کمي اگه اما بود کرده تغییر شايد

 ...  گريم همه

 فرصت هفته سه من حال هر در...  نیستم اون من که کردم مطمئنش ولي...  چرا که شک:  بهزاد

 راماج کنم مي حرکت جلو سمت به بیشتر چي هر متاسفانه و بدم پايان قائله اين به که دارم

  کني جمع حواستو بیشتر کن سعي...  میشه تر پیچیده

  هست حواسم...  اوهوم -

 خوبه:  بهزاد

 لمعمو طبق ترنم...  بود رفته فرو محضي سکوت تو باال...  شدم خارج اتاق از سروصدا بي و اروم

  بیرون بود رفته دوستاش با

 گرفته مرخصي روز سه دو هم خانوم صبورا...  بودن بوده رفته کاري مهموني به هم حمید و بهزاد

  گیالن اقوامشون از يکي خونه بره که بود
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 و داشتن سکونت پشتي حیاط توي اي خونه تو که خدمه تا چند و بودم من فقط حاضر حال ودر

 ...  عمارت اين

...  شدم سرمد اتاق وارد و گرفتم دستم اي قوه چراغ...  کردم نمي روشن رو چراغ که بود بهت

 بودم هگرفت رو تصمیمم امشب من و...  نمیرسیديم جايي به بريم پیش روال همون به بود قرار اگه

 ...  ندونه قضیه اين از چیزي بهزاد که میدادم ترجیح و

 يه ... بود پايین سالن نصف اندازه چیزي يه اتاقش...  موند باز متر دو دهنم شدم که اتاقش وارد

 ليخی طور به و بود حرير جنس اي پارچه حصار دورش که داشت قرار وسط سلطنتي نفره دو تخت

 ...  بود شده زده کنار مرتبطي

 ور جلو که بود من دست ي قوه چراغ نور فقط....  نمیشد مشخص چیزي و بود تاريک بسیار اتاق

  بود کرده روشن

 يمتقو و سفید اچهار ي برگه تا چند و خودکار يه جز اي اضافه چیز و بود مرتب بسیار میزش روي

 ...  نبود مطالعه چراغ يک و رومیزي

 شدن اما کنم بازشون خواستم و سمتشون رفتم درجا...  کردم ذوق خیلي میزش کشوهاي ديدن از

 وکش به اي ضربه حرصم از...  نشدم موفق بازم اما کشیدمشون خودم سمته ديگه بار ه دوس... 

  لعنتي:  گفتم لب زير و زدم

...  نکردم پیدا چیزي اما گشتم رو لباساش الي البه...  کردکردم باز رو کمد در و شدم بلند جام از

 سريع...  افتاد بود کمد راست ي گوشه که سیاهي به چشمم که ببندم رو کمدش در خواستم

 ودب شده ناپديد بینش و بود همرنگ کمد با ماهرانه طور به که دري با که دادم کنار رو لباساش

 وگا يه بايد که میدونستم...  زدم لبخندي ديدم که چیزي ديدن از و کردم باز درو....  شدم مواجه

 ...  باشه داشته صندوق

 بهش دزد تا گذاشت کلید میشد که جاهايي روي کنم تمرکز کردم سعي...  کجاست کلیدش اما

 ...  گردوندم اتاق گرد رو نگاهم...  باشه نداشته دسترسي

 قدرت رب غلبه ترس...  میزد بهم منو تمرکز اين و بود تاريک بسیار اتاق فضاي...  نمیشد اينطور نه

 ...  میشد تفکرم
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 با اما دمز رو کلیدش...  شه بیشتر نور مقدار يه تا کنم روشن رو میز رو مطالعه چراغ گرفت تصمیم

 نروش بود پايین که اي شاخه سه تا شدم دوال...  بود قطع سیمش حتما...  نشدم رو به رو نوري

..  شدم مواجه کلید تا دوسه با کردم دقت که بیشتر...  کرد برخورد سردي چیز يه به دستم که کنم

 با و اوردم درشون...  بودن خورده چسب شاخه سه زير و سرامیک روي اي ناشیانه طور به کلیدها

...  کرد بازش و خورد مي بهش کلید دوين...  بود درست حدسم...  رفتم صندوق گاو سمت عجله

 از اطالعاتي گونه هر دنبال..  گرفتم رو کاغذا...  بود کاغذ سري يه و اسکناس بسته تا چند توش

 مبود کرده تعجب بسیار بودم ديده که چیزي از اما...  ماهرخ پیداشدن از سرنخي يا و بودم قاچاق

 که مياسا لیست يه و بودم شده رو به رو مقاله مشت يه با بیني پیش قابل چیزاي اين جاي به... 

 ....  کرد مي چیکار اينجا ديگه اسامي اين...  بود کرده بیشتر رو تعجبم

 وارد هک ديدم رو سرمد ماشین...  شدم پنجره نزديک و گرفتم فاصله کمد از بوق صداي شنیدن با

 قالهم ديدم اومدم که خودم به...  کنم چیکار بايد نیمدونستم و بودم کرده هول خیلي...  شد حیاط

 اتاق وارد دو به و برگردوندم جاش سر رو کلید و کردم قفل درو و جاش سر گذاشتم سريع رو ها

 ...  شدم

 از پايي صداي...  کردم خشک دستمالي با رو پیشونیم رو عرق...  کن حفظ رو ارامشم کردم سعي

 دبلن صداي که کشیدم راحتي نفس...  در شدن بسته و باز صداي بعدش و شد شنیذه پله راه

 پروند ازجام منو سرمد

  ترالن...  ترالن -

 تاونوق بودم خواب من مثال ديدم که بیرون برم خواستم مي...  بزنم رو سکته بود نزديک ديگه

 چیز يه راحتیا و خوابا لباس قسمت تو که بود اين کردم که کاري اولین...  تنمه بلوز و لي شلوار

 ور چشمام...  شه نامنظم تا دادم تکون رو موهام کمي...  کردم باز هم رو گیرم...  بپوشم و بردارم

 ..  شه قرمز ذره يه تا بار چند دستم با مالوندم هم

 چیزي:  ترسیدم مثال که کردم وانمود طوري...  رفتم بیرون و کرذم باز رو اتاق در سري بعدش

  ؟ شده

 غچرا چرا پس:  گفت ارومتري صداي با و شد تر نزديک قدم يه...  باال رفت ابروش يه ديد منو تا

 ...  بود روشن اتاقم مطالعه
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 بودم خواب که من...  نمیدونم:  گقتم و دادم قورت دهنمو اب...  کنم خاموش رفت يادم..  لعنتي اه

 ... 

 : عقب برم قدم يه شد باعث که جلوتر اومد قدم يه و زد مرموزي لبخند و کرد بهم نگاه يه دوباره

  ؟ اومده دزد بگي خواي مي يعني

  میدن کشیک مثال اونا..  پرسین نمي نگهبانا از چرا...  نمیدونم -

 دمق يه منم شدم باعث که شد تر نزديک قدم يه باز...  بود لبش رو همچنان ترسناکش لبخند

  بودم ترسیده واقعا...  بود شده بسته سرم پشت که اتاقم در به بخورم و تر عقب برم

  ؟ چطوري خودت خب:  بود فاصله وجب يه بینمون تقريبا و اومد ترم نزديک قدم يه بازم

 ؟ هان:  میگه چي نمیشدم متوجه که بودم ترسیده اينقدر

 که نازنین و سیمین رفتي پدرت به حتما ؟ داري اي کننده خیره زيبايي بود گفته کس حاال تا:  حمید

 ...  نیستن اينطور

 گفتم و دادم قورت دهنمو اب...  بازم من چرا اخه...  خدايا واي...  بودم برده پي ماجرا عمق به تازه

 ؟ شما همراه نمیومدن اقا امیر ااا: 

 ... کر صدام کسي:  گفت بود پايین سرش که همونطور و باال اومد بهزاد ها پله راه از همزمان

 ازم بهزاد ديدن با حمید...  موند دهنش تو حرف وضعیت اون تو ما ديدن و سرش کردن بلند با

 نمک چک رو امنیتي دوربیناي بايد...  بود اومده دزد کنم فکر:  گفت و کرد اي سرفه تک و شد دور

 ... 

.. . اخه نبود حواست چرا احمق ي دختره...  خوندست ام فاتحه ديگه...  امنیتي دوربیناي ؟ نه ؟ چي

 صلو دوربین خودشم اتاق تو امنیت براي مسلما کاري محکم براي کنن مي شنود رو تو اتاق وقتي

  ديگه کنه مي

 ...  بهزاد به بودم زده ذل فقط و بود اومده بنده زبونم ترس از

  اينطور که...  اها:  بهزاد

 ...  کن کمکم وسايل کردن جا جابه تو بیا ترالن:  داد ادامه و کرد بهم خشمگیني نگاه
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 قفل اتاقشو در بعد و...  شدم اتاقش وارد سرش پشت و دادم تکون تايید ي نشونه به رو سرم

 ...  همیشه مثل کرد

 تو منو و زد ذل بیرون به حالت همون تو اي دقیقه 5...  رفت اتاقش پنجره سمت مستقیم

 کشنزدي کردم پیدا کجا از لحظه اون تو نمیدونستم که نفسي به اعتماد با...  گذاشت سردگمي

 ...  نه يا چیه کارت گي مي باالخره:  گفتم و شدم

 برد ور دستش و سمتم برگشت درجا کنه فوران بخواد و باشه اتشفشان کوه انگار که حرفم اين با

 ..  کردم صورتم حايل رو دستم ترس از...  باال

 ...  لعنتي.:  پايین انداخت و کرد مشت هوا تو دستشو

 بدي نشون رو خودت ذات بايد جا همه ؟ حال و عشق اينجا اوردمت ؟ هان وعضشه چه اين:  بهزاد

  ؟ بیاري طاقت روز چند نمیتونستي... 

 ؟ هاااااااااان:  گفت تري بلند صداي با بعد و

  میدوزي و میبري همینجور ؟ خودت واسه تو میگي چي:  گفتم جا همه از خبر بي

 و وت وضعیت براي توضیحي چه...  بگي چیزي يه ايد توب...  بگم چیزي من نیست نیاز: بهزاد

  ؟ داره وجود حمید

 من اام:  چیه منظورش فهمیدم تازه رو قضیه اون بودم برده ياد از امنیتي دوريبناي شوک از که من

 ...  اون...  بود اون يعني..  خواست مي که بود اون...  نکردم کاري

 با ردک مجبورت که بگي خواي نمي ؟ درخته خود از کرم میگن نشنیدي:  گفت و زد پوزخندي بهزاد

 ؟ باشه وضعي و سر چنین

 و بودم پوشیده لباس هولکي هول چون...  نه واي...  کردم خودم به نگاه يه اينه از حرفش با

 زانوم يباال تا بلنديش که بودم پوشیده خواب سفید پیراهن يه کنم مي انتخاب چي نبود حواسم

 و سبیدچ مي بهم کمري تا اي حلقه استینش همینطور و بود توري سینم قفس باالي قسمت و بود

 من شرايط...  بود بهزاد با حق...  بود باز بود کمرم تا تقريبا که هم موهام...  میشد ازاد بعدش

 ضعو و سر اين با االن من..  نه واي...  بودم ايستاده اينجا ريلکس خیلي من و...  نبود درست اصال

 ودنب قفل با که کشیدم و دستگیره معطلي بدون و رفتم در سمت دو با...  ام ايستاده بهزاد جلوي

 ...  شدم مواجه رد
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 ...  بود چي دزدي اين قضیه...  ببینمت بخوام که نیستي هم ديدني همچین حاال خب:  بهزاد

 که بود متوجه خودشم انگار...  بودم ايستاده سالن وسط حرفي هیچ بدون و بودم معذب کي

 رو کت و نشستم تختش روي جا در منم...  گرفت سمتم رو کتش حرفي هیچ بدون...  سختمه

  گذاشتم پاهام روي

 ؟ بدي توضیح میتوني حاال:  گفت و نشست رويیم به رو مبل روي هم بهزاد

  کنم پیدا مدرکي بتونم شايد گفتم...  گشتم سرمدو اتاق من راستش خب -

 هم چیزي...  چي میومد پیش مشکلي اگه...  من با هماهنگي بدون...  ديونه ي دختره اي:  بهزاد

  ؟ حاال کردي پیدا

  اسامي لیست يه و مقاله سري يه ولي...  نه که خاصي چیز خب -

  باشن جاسوساشون شايد ؟ بود کي خب ؟ اسامي:  گفت سريع بهزاد

  بودن خاص اسامي يه اونا بهزاد -

 ..  ندارن عادي سمت و خاصین ادماي جاسوساشون که میدونستم...  خودشه اره:  بهزاد

.. . روحاني اقاي نظرت به بهزاد:  گفتم کالفه و بیرون دادم بلند بهزاد اطالعي بي عدم از نفسمو

  ؟ باشن تونن مي خاص جاسوساي اي خامنه اقاي تر مهم همه از و..  هاشمي اقاي

  چیه...  منطورت...  م:  موند باز دهنش و شد برابر دو تعجب از چشاش حرفم اين با

 ...  موردشون در ها مقاله سري يه و بودن کشور مهم ادماي اسامي اونا -

  ؟ بود کیا اسم ديگه ؟ تو گي مي داري چي:  بهزاد

 ...  فهمیدم تو ديدناي اخبار سري صدقه از هم رو اينا...  نمیشناختمشون نمیدونم -

 حضور و مهموني...  ترنم دخترش...  متفاوت مهمونیه بعدش..  سرمد حمید اول ؟ چه يعني:  بهزاد

 و فرناز حضور...  حمید با شرکت اعضاي از يکي همکاري...  ايراني پدر و سوارز دنیل...  تو و من

 ...  نظام با مرتبط مقاله حاال

 ...  خودشـــــــــــه اره:  گفت و کرد مکث کمي
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 ...  بهزاد قراه چه از قضیه ؟ خودشه چي -

 شهب بازي وارد بايد هم اطالعات سازمان نظر به ولي نیستم مطمئن:  گفت و اومد لبش رو لبخندي

 ... 

  تو میگي چي -

 ...  شده حالش به خوش زيادي که داريم ناخونده مهمون يه کنم فکر:  بهزاد

 ...  بفهمم منم بگي تر واضح میشه

 داشته جاسوس بايد جا اون نظرم به...  اطالعات نام به داريم سازماني يه ما ببین خب:  بهزاد

  باشن

  ؟ سیاسیه قضیه اين يعني -

.. . باشه اينطور بايد نظرم به ولي...  نیستم مطمئن دقیق هنوز البته...  همینطوره اره:  بهزاد

  کرد توجیح هم رو سوارز میشه اينطوري

 ؟ اينجا چیه ما کار االن -

 ...  بذارم میون در ماهان با رو قضیه اين من تا میديم ادامه قبل روال به فعال:  بهزاد

...  خان فرهاد..  جون مريم...  شیدا براي دلم...  کنم پیدا نجات جا اين از من میشه يعني خدا اي

 داشتن رو هوام خیلي وقت چند اين تو اونا...  بود شده تنگ رضا علي اقا حتي و جون بهار...  ماهان

 ... 

 و کني تدق پوشیدنت لباس طرز تو بعد به اين از بهتره ضمن در:  گفت بهزاد که شم بلند خواستم

 ...  نباشي تنها حمید با خیلي

  یستن شما ي گفته به نیازي هست حواسم خودم من:  گفتم و کرد اوت من نفس به اعتماد اين باز

 ...  بیاره سرت باليي راحتي به میتونه اون ولي:  بهزاد

 !  نتونستن و خواستن بقیه که همینطوري...  نمیتونه -

 ...  بودن نشده موفق و بودن کرده قصد هبم حاال تا خیلي...  بود هم همینطور
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  اسونه خیلي مردا براي کار اين ولي:  گفت زدو پوزخندي بهزاد

  نخوام من که زماني تا نه:  گفت و دادم تحويلش پوزخندي خودش مثل من

 دستمو شم رد اومدم که کناررش از...  گذاشتم تخت همون روي رو کتش و شدم بلند جام از

 حاال...  روش بشم پرت محکم و بدم دست از رو تعادلم شد باعث که کشید محکم و گرفت

  ... بهش بودم زده ذل ترس از شده گشاد چشماي با...  بود من صورت متري سانتي تو صورتش

  ؟ من بغل بیفتي که خواستي مي االن بگي خواي مي:  بهزاد

 ...  دادم تحويلش من که بود پرتي و چرت چه اون اخه...  شود باز موقع بي که دهاني به لعنت اه

 ...  برم کن ولم:  گفت و کشیدم دستمو

 ...  برو خب:  گفت و گذاشت کمرم پشت رو ديگش دسته يه...  بود گرفته رو دستم ولي

 ؟ کني مي چیکار داري معلومه..  کن ولم گفتم:  نشدم موفق که کردم تقال دوباره

...  مردا دست از میدي نجات خودتو چطور بینم مي دارم...  اره:  گفت و کرد بلند رو صداش کمي

 ...  من دست از بده نجات خودتو مردم يه منم...  باش زود خب

 قول بده نجات اين دست از منو امشب کردم غلط...  بودم نکرده فکر ديگه اينجاش به خدايا اااا

 ....  کنم دوري حمید از میدم

 ورتمص میلیمتري تو ديگه حاال...  اورد جلوتر سرشو و کرد روانه پايین سمت چشام از رو نگاهش

 هک چشمام سمت دوباره رو نگاهش و زد پوزخندي باز...  بود مماس صورتم با تقريبا و داشت قرار

 يم ؟ بکني توني مي چیکار تو و ؟ راحته چقدر بیني مي:  گفت و اورد بهش بودم زده ذل ترس با

 جمع حواستو میدم هشدار بهت دارم ترالن ؟ بشه بیخیالش تا طرف به بزني ذل ترس با خواي

 ...  نیستن ماهان يا من مثل مردا ي همه...  کني

 ...  شدم سرم دادن تکون به موفق تنها

 اتاقم وارد اينکه از بعد...  شدم خارج اتاق از دو به و شدم بلند درجا من و برداشت رو دستشو

 اشکام ناخوداگاه...  زمین رو خوردم سر و دادم تکیه در به همونجا و کرد قفل پشت از درو شدم

 ... لعنتي...  بود اون با حق...  شد سرازير
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*** 

 !  کنن خالصم و اتاق تو بريزن هاش نوچه و حمید ان هر بودم منتظر و بودم نشسته اتاقم تو

 ...  دنبو قضیه شدن افشا از خبري هنوز و بود رسیده دستش به پیش ربع يه امنیتي فیلماي

 و بهزاد...  رفتم بیرون خودم و نیاوردم طاقت اخر ولي گذروندم منوال همین رو ديگه دقیقه ده

 ...  بود خاموش تلويزيون و بودن نشسته باال نشیمن تو حمید

 ي فاتحه شد باعث من به بهزاد کردن نگاه چپ چپ...  شدن من متوجه بستم که اتاقمو در

 ...  بخونم رو خودم

  ؟ نشنیدي صدايي مطمئني ترالن:  حمید

  ؟ دزدو کردين پیدا ؟ چطور...  آره...  آ -

 ايهس هاله يه فقط...  رو دزده بده نشون که بوده چیزي از تر تاريک اتاق فضاي متاسفانه نه:  حمید

 ...  مشخصه

  بوديم مي مدرک اوري جمع دنبال به بايد حاال....  دادم بیرون اسودگي از رو نفسم

 ...  گرفتم مي اتاق تو از رو مدارک بايد...  کردم مي عمل تر محتاطانه بايد اينبار

  پايین میرم من -

  بیار برام اب لیوان يه باال میاي داري:  بهزاد

  حتما -

  ؟ شده چیزي:  بود چیزي بندي بسته مشغول که ديدم رو خدمه از يکي شدم که اشپزخونه وراد

 ...  میذارم راهي تو غذاي براشون دارم سفر میرن امشب اقا -

  بدي من به اب لیوان يه میشه...  اينطور که..  اها -

  بفرمايید...  البته -

  ممنون -
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  شدم وارد اجازش شنیدن با و زدم در...  بهزاد اتاق رفتم و گذاشتم دستي پیش توي رو اب

  اوردم خواستي مي اب -

 فاتحت وگرنه نیومدي نور جلوي که اوردي شانس... داشتم کارت..  چیکار خوام مي اب:  بهزاد

  بود خونده

  بودم من نفهمید شکر رو خدا که حاال...  داره دوربین نبود حواسم کنم چیکار خب -

 اون بايد حاال...  روشکر خدا!  بــــــله:  گفت بود مشهود توش از حرص که لحني با بهزد

  بیاريم بدست رو مدارک

  امشبه زمان بهترين و -

 ؟ امشب:  بهزاد

  میگیرم رو مدارک منم و مسافرت میره حمید چون اره -

 ور زندگیمون باشه حواست جنابعالي رم مي خودم نکرده الزم نخیر...  بود رفته يادم اره اوه:  بهزاد

  کجان کلیدا بگو فقط ندي باد بر

  سرامیک به شده زده چسب میز زير شاخه سه زير -

  بري میتوني خوبه:  بهزاد

  میدونستم هم گفتي نمي:  دستشم زير من شده باورش انگار واقعا نه

  شدم خارج اتاق از جوابش به دادن گوش بدون

 و رفت حمید که بود شب نه حدود ساعت...  کردم گرم سر ديوار و در به زدن ذل رو خودم شب تا

  بوديم بهزاد و من فقط خونه تو حاال...  شد زده خاموشي جا همه شب ده

  اومد بهزاد اتاق در شدن بسته و باز صداي همزمان که شدم خارج اتاق از

  میام و میرم االن منم نیان خدمه باشه حواست تو:  بهزاد

  هست حواسم برو باشه -
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 که اخبار...  بود کار هر از بهتر...  شدم دو شبکه اخبار ديدن مشغول و کردم روشن رو تلويزيون

  بیرون اومد اتاق از هم بهزاد شد تموم

  شد حل سرمد معماي باالخره:  گفت بود لبش رو عمیق لبخندي که حالي در

  سوم فصل

 

 املعو از تقدير براي که مراسمي به...  کردم مي فکر ديگه ساعت دو به و بودم نشسته اتاقم تو

 بود گذشته اتفاق اون از ماهي دو...  میداشتم حضور بايد منم ظاهرا که بودن گرفته اينا بهزاد گروه

.. . فر زرين سیمین جز کردن دستگیر رو همه گفت مي که ماهان...  بود شده اروم جا همه تقريبا و

 از خبري ديگه...  بود سیمین دست کارم ي گره و ماهرخ جز بود شده کشف چیزي هر اينجا ظاهرا

 شب هر هفته دو تا اوايل...  بودن شده ساکت ها رسانه همینطور و نبود روز هر هاي بودن مراقب

 مصاحبه ماهان و بهزاد از باري سه دو...  بشنوي اخبار تو رو مجرما اون از خبري يه تونستي مي

 از خواستن بعضیاشون هم باري چند...  نیلوفر و شهاب و مسیبي سرهنگ همینطور و بودن کرده

...  نبودم راضي خیلي هم خودم من و شد روبهرو بهزاد مخالفت با که بپرسن سوال تا چند من

 ...  بود مونده مخفي ها رسانه واسه من اطالعات همین واسه

 کاري هر از حمید ظاهرا...  خونه برگشتیم هم با بود گرفته رو مدارک بهزاد که اين از بعد شب اون

 ات معامالتش و گرفته مواد قاچاق مدارک از صندوقش گاو تو داشت مي نگه کپي يه کرد مي که

 بهشون که افرادي و داشته نظر زير که افرادي و بوده داده ارائه جاسوسي طي که مدارکي

 ... هاشون پیمان و همکارانش از سري يه حتي و نداشته دستترسي

 . .. شد مي شروع پروندشون شدن تکمیل از بعد ديگه ماه يک تا دادگاهشون اينکه مثله حاال

 نمک سعي بود گفته بهزاد! ...  بپوشم چي حاال خدا واي...  بیرون بیان فکر از تا دادم تکون سرمو

 هم ادرچ يه تعجب کمال در و نکنم استفاده ارايش لوازم از االمکان حد تا و بپوشم سنگین لباساي

 ات وقتي کنم سر چادر بايد چور من گه نمي خودش با پسره اين اخه...  کنم سر تا بود داده بهم

 !  شونن وِجهه فکر فقط اقا...  نکردم سر عمرم در هم بار يک حاال

 و بود خنک تقريبا و بود تنم فیت که مشکي مانتوي يه...  گرم بسیار هوا و بود مرداد اواسط

 در و.. . پوشیدم هم مشکي شلوارلي يه...  بود زانوم باالي تا بلنديش...  پوشیدم ساده همینطور
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 نقدراي رو خودم حاال تا...  کنم سرم پايین میرم دارم تا برداشتم رو مشکیم و ابي روسريه هم اخر

 ريمل هي عريضه نبودن خالي واسه...  میدم ترجیح رو رسمي غیر من البته!  خدايیش نديدم رسمي

 هم بعدش...  زدم گره جلوم رو طرفش دو و کردم سر رو روسريم بعد و زدم سطحي لب رژ و

 کش پشت به گوش قسمت فقط و بود معمولي چادرش...  برداشتم رو بود تخت روي که چادري

 پاشنه مشکي کفش و زدم خودم به لبخند يه خوبم که اين از شدن مطمئن از بعد...  خورد مي

 ودب سانت سه بلنديش و بود گرفته برام بودم رفته بیرون جون مريم با وقتي که اي يکسره

  پوشیدم

 میدادم مراقب بايد و بود بلند برام هوا يه چادر...  پايین رفتم و کردم رفتنم راه جمع رو حواسم

 هشت ساعت بود قرار اخه برسه ديگه ساعت يک بهزاد کردم مي فکر! ...  ندم اب به گلي دسته

 بود شتهن نشیمن توي راحتي مبالي روي کشیده انو و شیک خیلي تعجب کمال در ولي کنیم حرکت

  ودب پوشیده توسي پیراهن يه و مشکي وشلوار کت دست يه! ...  میزنن تیپي چه مردم به به... 

 !  نبود خبري اقا کراوات از ديگه اخه میريم داريم جايي چجور که زد حدس میشد تقريبا ديگه

  نزنن چشم رو گلم ي دسته تا دو کن دود اسفند يه برو فرهاد!  ماشال ماشاال:  جون مريم

 ؟ من خانم چي:  خان فرهاد

 ؟ فرهاده اينجا هم اي ديگه کسه تو غیر مگه:  گفت و اندات بهش نگاه يه جون مريم

 ! ؟ بچه الف تا دو واسه کنم دود اسفند برم شم بلند ابوهت اين با من بعني:  خان فرهاد

  فرهــــــــــاد:  جون مريم

 ...  ها بچه جلو اخه:  خان فرهاد

  فرهـــــــــاد:  جون مريم

  رفتم میزني چرا بابا باشه:  فرهادخان

 ونهخ دور تا دور و اومد بیرون کرده دود اسفند دقیقه پنج بعد و رفت اشپزخونه سمت و شد بلند

  نشستم بود جون مريم کنار که اي نفره تک مبل رو من هم فرصت اين تو...  چرخوند

  ذلیل زن اينقدر ادم بابا:  گفت و داد تکون تاسف روي از رو سرش بهزاد
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 ادم ادم میزنه حرف يه ادم خانوم وقتي!  جون بچه هیس:  گفت و نشسته جاش سر خان فرهاد

  بده انجام بايد

 !  بدم زنم به روهايي چنین عمرا که من:  گفت و خنديد بهزاد

 یفک ور يه و بقلته بچه ور يه از که رو روزي اون میبینم!  بهزاد اقا میبینیم هم رو شما:  خان فرهاد

 !  بازار تو میدويي دنبالش داري خانومت

 !  عمرناش:  بهزاد

  ؟ هست مراسم کجا راستي!  ببین حاال:  فرهاد

  اينجا بیاد و شیدا دنبال بره بود قرار...  ماهانه دسته نامه دعوت نمیدونم:  بهزاد

  اومد اينکه مثل:  اومد ايفون زنگ صداي که بود نشده تموم حرفش هنوز

 تماح ببینم رسمي تیپ با رو شیدا بودن مشتاق بیشتر...  شديم خارج خونه از خداحافط از بعد

 !  بود شده دار خنده خیلي

  بود پوشیده اي قهوه و عسلي بین تقريبا پیراهن و مشکي شلوار کت يه هم ماهان

  شد پیاده ماشین زا شیدا و شد باز ماشینش در همزمان

- oooooooooooooo 

 !  کن مسخره عمتو برو مرض درد کوفت:  شیدا

 !؟ بابا کرد مسخرت کي -

 بود مک ابت بود کم نونت شیدا بگه نبود يکي اخه!  کني مي مسخرم داري میدونم که من اره:  شیدا

 ! ؟ بود چي کردنت سر چادر

 !  میاد بهت خیلي اتفاقا -

 ؟ گي مي راست واي:  شیدا

  اومدي در بودي قبال که ضايگي از بابا اره -

  سفید چشم ي دختره شم راحت دستت از من بگیري درد اي:  شیدا
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 !  میادا خیلي بهت چادر... ا شدي قشنگ خیلي شوخي از جدا حاال نه -

 !  بمونه باز دومتري يه من دهن شد باعث که نگفت چیزي و زد موقر لبخندي شیدا

 رالنت حرفاي تو اينکه مگر!  گفتما بهت بار صد شدي سوار که زماني از!  خانم شیدا بفرما:  ماهان

 !  بگیري جدي رو

 ارينمی در ما پدر دارين کردين سر چادر يه!  شديما اسیري عجب!  شد دير بابا بريم بیاين:  بهزاد

 ! شیدا از اينم خونه تو ترالن هاي زدن نق از اون! 

 ! خودت بدتري که تو!  بريم حاال خب -

  کرديم حرکت مراسم برگذاري محل سمت و شديم ماشین سوار

 ...  نکنم سفارش باز ترالن ببین:  بهزاد

  شد شروع سفارشاتش اين شدم ماشین سوار بهزاد با من باز خدا واي

 !  بفرمايید!  بـــــــــــــــــــله:  گفتم بود اشکار لحنمم تو که حرصي با

 دلبخن ترجیحا گفت چي هر کي هر نمیذارين همم سر به سر نین نمي جیغ جیغ بیخود:  بهزاد

  نیمزني حرف خیلي و میدي تحويل

  میگه بار هزار روزي بابا باشه اه -

 ...  درضمن میشي جوري چي نگم هستي اينطوري میگم بار هزار:  بهزاد

  کرد وصل رو تماس و کرد قطع حرفشو تلفنش خوردن زنگ با

 کامل هنوز من بیفت جلو بلدي رو راه تو ماهان ديگه نه...  بشه ؟ میدون همین....  ؟ جانم:  بهزاد

  فعال بینمت مي...  رو اينجاها نیستم بلد

 ...  کرد روشنش و برد پلیر موزيک سمت رو دستش و نزد حرفي

 تو احساس و دل از خبرم بي من آشوب دلم اما خوبه من حال

 تو واسه کشم مي نقشه و میشینم خونه همین تو شب هر ديونه من

 بشه مردم سوژه من شديد عالقه تفاهم سوء وقت يک که دارم هوره دل
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 کنم دق تو بدون و نداري دوسم بگي کنم عاشق نتونم رو تو که دارم هوره دل

 کنم دق تو بدون و نداري دوسم بگي

 تاب و تب از میره نفسم گیره من دل ديره يا زوده“

 ”خوابي تو حتي چشمامي جلو دارم دوست رو تو گرفتارم من

 راخ تا اين کنم فک که من داره خنده تصورشم حتي...  شه عاشق بخواد بهزاد مثال کن فکر اوه

 بیکاريه...  داري بدبخت اين ازدواج به چیکار کردي قاتي تو از ترالنب...  بمونه مجرد عمرش

  بودي مزمن گرايي وهم دچار اولشم از تو بابا رو! ...  زدن توهم به اوردم رو ببین ديگه

 حساس من دل بدوني کاش خاصه نگاهت هاي شیطنت

 عاشق دبهزا فکر خدا واي...  خنده زير زدم بلند و کنم کنترل خودمو نتونستم ديگه شنیدم مه اينو

 ! اون کس هیچ نه اونم!  بشه زنش هاي شیطنت

 کني چشمات.محو کمتر منو کني مراعات ذره يه کاشکي

 ]میرم مي نگم بهت اگه آخ گیرم در خودمم با روزا اين

 سر هي کنم مي نگاه رو جلو دارم نشستم جدي خیلي ديد وقتي انداخت بهم متعجب نگاه يه بهزاد

 ليخی وضعش اين بابا:  گفت شنیدم من البته که اروم خیلي لب زير و داد تکون برام تاسف ز

 !  خرابه

 شدم عاشقت من خوام مي معذرت خودم با میگم آينه جلوي هي

 شدم عاشقت من خوام مي معذرت

 تاب و تب از میره نفسم گیره من دل ديره يا زوده“

 خوابي تو حتي چشمامي جلو دارم دوست رو تو گرفتارم من

 ور ماشنیشون ماهان و بهزاد...  رسیديم نظر مورد محل به دقیقه دو تفاوت با شد تموم که اهنگ

 تو هک بگم بهزاد به اومدم شدم پیاده که همزمان....  شديم پیاده و کردن پارک ديگه ماشیناي کنار

 پريد نپايی و باال محکم يهو که بزنه زنگ بهش ماهان اينکه قبل بگه بهم خواسته مي چي ماشین

 ...  شدي جني تو باز خدا يا! :  عقب رفتم متر يه ترس از که
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 دخندي مي که حالي در...  ببرم پي خودم بودن خنگ به باز که شد باعث مسیبي سرهنگ صداي

  ترسوندي دخترمو تو باز پسرم باش راحت:  گفت

 کنارش که چادري خانوم به داد جوابمو لبخند با متقابال اونم و کردم سالم اروم زدو هجلي لبخند

  گندم همسرم کنم مي معرفي:  گفت و کرد اشاره بود ايستاده

 مي رضع سالم مسیبي خانم بود شده نصیبمون اشنايي سعادت:  گفت و زد متیني لبخند بهزاد

  ؟ شريف احوال کنم

!  راهو همه اين میره کي اووووووو:  گفت و کرد نگاه بهزاد به باز دهن با نمايشي صورت به ماهان

 دامص جون ماهان نمیاد خوشم باشم گفته ولي!  ماهانم من خوشبختم ؟ خوبین جون گندم سالم

 !  فتم مي دخترا ياد اخه راضیم ماهان همون به کنینا

 هنگیر خندم که بودم گرفته رو دهنم جلوي فقط منم و کردن نگاه رو ماهان چپ چپ شیدا و بهزاد

 و خانوم اب با منو بگم بهتون خواستم يم منم اتفاقا!  پسرا سالم:  گفت و زد لبخندي هم خانم گندم

 !  جان ماهان کردي تر اسون رو کارم تو که نکني صدا اينا و فامیلي

 !؟ مثال گفتن کوچیکي بزرگي ؟ پس کو سالمتون ؟ دخترا شما و

  کرد مي سفارش جونو گندم بايد کنه سفارش منو همه اين که اين جاي به بهزاد کنم فکر

  خوشحالم اشنايیتون از شیدام منم!  جون گندم سالم:  شیدا

  دادم کسي چه به رو اشنايي افتخار ؟ شما و عزيزم بیشتر من:  جون گندم

 صدام ترالن:  گفتم و زدم سال پنجاه حدودا خانوم يه نفس به اعتماد همه اين به لبخندي منم

  جون گندم کنین

 کنار مه با کنین سعي ديگه طبعه شوخ ذره يه ما خانوم کال:  گفت و زد لبخندي مسیبي سرهنگ

  میايم کنار دارم هست سالي سي يه که من مثل بیاين

  ؟ گفتي چي نشنیدم ؟ بله ؟ بله:  گفت و کرد تصنعي اخم جون گندم

  ديگه تو بريم بهتره!  شدين زيبا امروز چقدر گفتم خانوم هیچي:  مسیبي سرهنگ
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 مانعمون جون گندم که کنیم حرکت هم ما خواستیم بهزاد و ماهان پشتش و حرکت خودش اول

  ؟ میبرن تشريف کجا اقايون:  گفت و شد

  ؟ مسیبي خانم اومده پیش مشکلي:  گفت بهزاد و سمتون برگشتن بهزاد و ماهان و سرهنگ

 کرد شارها مسیبي سرهنگ به)  فامیلیه نمیاد خوشم من!  گندم و نه مسیبي خانوم اوال:  جون گندم

 ختراد!  فرست ايز لیدي گفتن قديم از مشکلیه که معلومه دما!  ببندين من به اينو(  داد ادامه و

 !  بیاين دنبالم صف به من پشت

  ! ها ديکتاتوريه خودش واسه کنه مي تحمل اينو جوري چي سرهنگ ببخشه خدا ماشال ماشاال

 کرديم حرکت پشتش و زديم گیجي از لبخندي و کرديم هم به نگاه يه شیدا و من

 ماحترا بود تنشون نظامي لباس و بودن در جلوي که ادمايي از نفر سه دو رسیديم که ورودي به

 کردن راهنمايي تو سمت به رو ما و گذاشتن

 خرشا که کردن سخنراني ما براي ساعتي سه يه....  بود رسمي خیلي فضا البته بود جالبي جاي

  تشکر و معارفه به رسید نوبت

 اعضاي از کنم مي دعوت...  امشب گردهمايي اصلي موضوع به رسیديم باالخره خب:  مجري

 بسهرا سرهنگ جناب بیارن تشريف...  تشکر و تقدير براي سن باالي بیارن تشريف محترم

  مسیبي

 هک کسايي با علیک سالم کلي از بعد و شد بلند جاش از مسیبي سرهنگ و کردن تشويق همه

  دادن تقدير لوح يه بهش و رفت سن باالي بودن کنارش

 ...  بذارين ماجرا اين جريان در رو ما و کنید صحبت کالمي چند که شما از خواهشمنديم:  مجري

 يهمکارا و مسئولین مجري اقاي شما خدمت سالم عرض با:  گفت و زد لبخندي مسیبي سرهنگ

 در سرمد حمید رهبريه به شباهنگ جاسوسي گروهک هستین واقف که همینطور خب....  عزيزم

 دريغ بي گذشتگي خود از و تالش مديون رو اين و شد منحل اخیرا ايران اسالمي جمهوريه

 داشتم عهده به رو گروه اين سرپرستي من که درسته...  هستم عزيزم هاي تیمي هم و همکاران

 خانواده چه و کاران هم از چه ها بچه ي همه تیمم تو که بگم میتونم بلندي سر کمال با امروز اما

 متشرکم ازشون من و دادن انجام داشتن توان در چه هر شون
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 اين وت باشه داشته ايرادي زدن کف نکنم فکر:  داد ادامه مسیبي سرهنگ که رستاد صلواتي جمع

 !  شاديا

  کردن تشويق به کرد شروع بلندي صداي با جمع و خنديدن اي عده حرفش اين با

 سئولینم کنار هم شما بهتره:  گفت و کرفت جلوشو مجري که بشینه بیاد خواست مسیبي سرهنگ

 یشتريب لذت هاتون تیمي هم مسلما کنه مي اهدا رو ها لوح که باشین کساني از و بايستید سن رو

  کنن دريافت رو ها لوح اين مافوقشون از اينکه از برن مي

  دارين لطف:  سرهنگ

 طي ايشون صفوي بهزاد سرگرد جناب از کنم مي دعوت خب بسیار...  کنم مي خواهش:  مجري

 ولا سرگرد به دوم سرگرد از کردن پیدا رتبه ارتقا رسوندنش پايان موفقیت به و ماموريت اين

 ليک از بعد و شد بلند جاش از خودش به مختص لبخند با...  کردن تشويق رو بهزاد سالن دوباره

 ديرتق لوح و رفت سن باالي به بودن شده بلند جا از افتخارش به که کسايي به کردن ادب عرض

  کرد بوسي رو مسئولین با و کرد دريافت رو

 ...  بفرمايید کنم مي خواهش صفوي ااقاي:  مجري

 خدمت کنم مي عرض سالم هم من... :  کرد سخنراني به شروع و گرفت قرار تريبون پشت بهزاد

 ي مهه و کاظمي سرهنگ...  سرشت نیک سرهنگ...  مسیبي سرهنگ جناب استادانم...  مسئولین

 هم از ديگه بار يک داره جا همینطور و دريغتون بي محبت اين از و...  اداره در عزيزم همکاران

  ممنونم...  کنم تشکر خود ي نوبه به عزيزم تیماي

 ...  اومد پايین سن از و گرفت قرار جمع تشويق مورد هم باز

 جناب از کنم مي دعوت اما و...  شما دريغ بي فداکاريه از کنیم مي تشکر ماهم ممنون:  مجري

 هدرج از گذاشتنشون سر پشت موفقیت با و ماموريت اين طي هم ايشون...  مقدم شهاب سرگرد

 ...  شدند نائل اول سرگرد به دوم سرگرد ي

 وبخ نیلو پدر حال گويا که بودم شنیده بهزاد از... نشد خبري شهاب از که کرد تشويق جمع دوباره

  ديدنش به شیراز بودن رفته و نبود
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 هب بنا محمدي نیلوفر سرگرد سرکار همسرشون و ايشون که رسید خبر االن همین بله:  مجري

 از مکن مي دعوت خب بسیار...  کنن پیدا حضور اينجا در نتونستن و دارن تشريف سفر داليلي

  اول سرگرد به اشون رتبه ارتقا بابت گم مي تبريک و صفوي ماهان سرگرد جناب

 مسئولین وبا گرفت رو لوح و رفت سن باالي به حضار با علیک سالم از بعد و زد لبخندي ماهان

 رگردس مثل من شرمنده...  علیکم سالم:  گرفت قرار تريبون پشت مجري دعوت با و کرد روبوسي

...  خشیدبب رو من جسارت امیدوارم...  بزنم حرف رسمي خیلي نیستم بلد مسیبي سرهنگ و صفوي

 ظميکا سرهنگ...  سرشت نیک سرهنگ...  مسیبي سرهنگ خودم استاداي از کنم مي تشکر منم

 االن گز هر من نبود سال 6-5 اين طول در هاشون راهنمايي اگه که مشفق سرهنگ همینطور و

 زمعزي کاراي همه از کنم مي تشکر همینطور و...  نبودم اي رتبه چنین با و جايگاه اين در و اينجا

...  نکردن دريغ ولي نبود شون حیته عضو فداکاري اين که عزيزمون تیمي هم دو از مخصوصا

  ندارم حرفي ديگه من ممنون

 ...  اومد پايین سن از و گرفت قرار حضار تشويق مورد دوباره

 پنج ممرد مي گشنگي از داشتم بخواين راستشو...  شام براي بريم کنن اعالم بودم منتظر ديگه

  خوردم جا حسابي مجري صداي با که بودم نخورده چیزي میشد ساعتي شیش

...  دنکر فشاني جان کاريشون حیطه از خارج گفتن صفوي سرگرد همینطور که عزيزاني از نفر دو

 ...  صفوي ترالن خانوم سرکار از کنم مي دعوت

...  تمنیس صفوي که من اما...  صفوي فامیلیه با اونم...  باشه خونده هم من اسم که نمیشد باورم

 عداب باال بري زودتر بهتره:  کردم حس گوشم کنار رو بهزاد صداي که بود نشسته مسخ همینطور

 ...  میزنیم حرف راجبش

 متس بودن کرده سالم بهم که اونايي براي دادن سرتکون از بعد و و شدم بلند جام از سختي به

  گرفتم تحويل رو لوح و رفتم باال

..  ببینیم رو شما که خوشحالیم بسیار همکارانمون و ما...  صفوي خانوم شد عرض سالم:  مجري

 نمک مي خواهش...  شد برداشته فیلم اين اصل بازيگر شخصیت و چهره از پرده باالخره حال هر به

 ...  بگین سخن ما همکاران با رو کالمي چند و بیاين
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:  گفتم هباش کنترلم تحت کردم مي سعي که صدايي با...  گرفتم قرار تريبون پشت و زدم لبخندي

 که ماحراهايي طي راستش خب...  کش زحمت دوستان شما خدمت کنم مي عرض سالم

 با هک شد من نصیب سعادت اين حال هر در. خارج شما حوصله از يقینا و زياده بسیار توضیحشون

 سربلند ور ايشون تونستم که خوشحالم کنم شرکت ماموريت اين تو شاگردانشون و مسیبي استاد

 ...  نشم اعتمادشون ي شرمنده و کنم

 !  زدم حرف قلمیم لفظ چه...  اوهو

 به...  اخبار و عموم اجراي براي گزارش تهیه اينجا نه و نگارم خبر من نه اما زياده سوال:  مجري

 دعوت شما ايا شده ناجا با همکاري درخواست شما از که پرسم مي ازتون سوالم اخرين عنوان

 ...  پذيرفتین رو همکاران

 اون تونن مي که هستن اليقي بسیار افراد نظرم به حقیقتا...  نه راستش خب:  گفتم و زدم لبخندي

 ...  نشم فضا اين وارد خیلي میدم ترجیح...  باشن داشته رو جايگاه

 ...  صفوي شیدا خانوم سرکار از کنم مي دعوت اما و...  صريحتون جواب از ممنون:  مجري

 نارک لوحش دريافت از بعد و اومد باال هم شیدا...  شد ام مانع مجري که برم پايین سن از خواستم

  ايستاد من

 صفوي ها سرگرد جناب اقايون و صفوي ترالن خانوم با شما...  صفوي شیدا خانم خب:  مجري

  ؟ درسته هم با دارين نسبتي

 يانگشت سر حساب يه با بله:  گفت و زد بود دور به ازش کال که متین و موقر لبخندي هم شیدا

 !  خاله دختر و خاله پسر میشیم تقريبا بگیرين فاکتور و کنین جمع رو همه

 اهنگ رو شیدا لبخند با اونم که افتاد بهزاد به نگاهم درجا...  خنديدن همه تثريبا حرفش اين با

 بود فتهگ خودش...  داره مشکل من با فقط نکنه...  نیومد بدشونم همچین اقا اينکه مثل نه...  میکرد

 هاي خندلب تعجب کمال در ولي بود توهم اخماش بايد االن ها بیني پیش طبق پس نکنیم شیطنت

 ...  همکاراش جلو کرد مي ابرو حفظ شايدم!  میزد رو نايابش

 تيفعالی ما پلیس همکاراي کنار که اين از که بپرسم شما از تونم مي...  عالي بسیار اوه:  مجري

 ؟ دارين نظري چه دادين انجام
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 نمک تقسیم قسمت دو به وسط از رو هام خاله پسر گاهي خواست مي دلم نمیشه باورتون:  شیدا

 ... 

 االح تا شد جالب قضیه اوه:  گفت و خنديد بلند صداي با بار اين هم مجري حتي خنديدن همه باز

 صراحت اين به اونم بشه گرفته ايرادي ما همکاراي از مسئولین حضور در بود نیومده پیش

  ؟ بود چي مشکلتون

 اقياتف کامال و يهو ترالن و من مثل اگه هم همکارنتون و شما:  داد جواب ريلکش خیلي بازهم شیدا

 و اعصاب و مغز تخصص از يکیش هاتون خاله پسر تصوراتتون خالف بر که میشديد متوجه

 هنوز که بسا چه کرديدن مي تعجب مسلما اورد در بودن پلیس از سر عمران مهندسي از ديگري

 ...  بشین باهاشون همکاري به مجبور نگذشته اگاهیتون از ماه يک

 حال ره در...  کنم مي فکر حاالکه باشه وحشتناک خیلي بايد میگید راست:  گفت و خنديد مجري

 يمدار رو ها بهترين ارزوي و کنیم مي تشکر صفوي شیدا و ترالن ها خانوم شما از همکارنمون و ما

 تشريف میتونین ممنون...  باشه مي ها شما مديون رو سرنوشتش از بخضي اسالمي ايران... 

  ببرين

 ...  نشستیم جامون سر و کرديم تشکیر متقابال هم ما

 ببخشین رو بنده جسارت البته!  است تر خوش غذا سخن بگذريم چه هر از خب بسیار:  مجري

 اتفاق به کنم مي دعتتون...  شبه نیمه و يازده ساعت...  میانه در زندگي و مرگ پاي خب ولي

 ... اخر در اما و داره قرار پشتي ساختمان در که منطقه خوري غذا سالن در همکاران و دوستان

 داري زنور حجمي نگاهت در آنکه اي

 داري؟ عبور قصد کوچه مسیر از کي

 بتابي شبم بر تا ماندم، انتظار چشم

 داري نور درياي حجابت در آنکه اي

 نگاهم؟ کني مي کي گناهم، در غرق من

 داري صبور چشمي چشمهايم برعکس

 ما نهاني سوز شد، برون ها پرده از
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 داري؟ شور میل کي دلها، ساز است کوک

 رويت فروغ شب يک بودم، ديده خواب در

 داري؟ ظهور قصد چشمم، سراي در کي

 شما براي مدارج و ها ارزو بهترين و...  شريف و فرجه اهلل عجل زمان امام اقا ظهور امید با

  ... علي يا..  همراهتون به خدا رسونیم مي پايان به رو مراسم صلوات ذکري با...  عزيزم همکاراي

 جمع فرستادن صلوات با شده مصادف که شد کشیده جلوش ي پرده و شد خاموش سن چراغاي

 سالن در حاضر هاي پلیس

 !  بود حالي با برنامه:  شیدا

 ؟ شد وا دلت ي سفره يهو چرا تو -

  کردي حال!  بگیرم ازشون رو ماه يه اين انتقامم تا بود فرصت بهترين اينجا:  شیدا

  خدايیش اره -

  ؟ کجان مسیبي و پسرا ها بچه:  جون گندم

 !  اعلم اهلل..  مسیبي سرهنگ ام بذارن بیابون به سر رفتن کنم فکر که رو پسرا:  شیدا

 حرف اقاهه اون با دارن اونجان اوناهاش ااا:  روم روبه به افتاد چشمم که خنديدم سمون هر

 میزنن

  بکنیم علیک سالم بريم میارن گیر رو ما االن بريم بیاين اوه اوه:  جون گندم

  بیارين تشريف لحظه چند میشه جان ترالن:  اومد بهزاد صداي يهو که بیرون بريم اومديم

 حواا و سالم ساعت نیم از بعد و شديم اشنا ادم تا چند با جون گندم ي گفته طبق!  رفتیم لو اه

  بود افتاده راه کنسرت يه شکمم تو ديگه!  دادن رو بله پرسي

 و ماهان و بهزاد احترام به نفري چند...  بودن شام صرف مشغول همه شديم سالن وارد وقتي

 اينطور که من اقل ال!  بود اي خوشمزه غذاي...  شدن مشغول دوباره بعدش و شدن بلند سرهنگ

  بود گرسنم خیلي اخه کردم مي حس
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 یقيتوف که اين دوم و ببینم جا يه رو پلیس عالمه يه من که اين داشت مزيت دو و بود خوبي شب

 ! بود اي پايه و گرم خون زن خیلي بشیم اشنا جون گندم با تا شد

 دنیايي که اين از فارغ شده تموم ها سختي ي همه باالخره که اينه فکر با گذشت هم شب اون

 ور مسیرش من زندگیه معلوم نا ي جاده...  بود شروعش تازه اين و کشید مي رو انتظارم تر جديد

 ... بودم بسته جاده اين به دل اطالع بي من و بود کرده عوض

 باري دو هم شیدا...  بود کرده پیدا رو خودش روال چیز همه و گذشت مي جشن اون از اي هفته يه

 ممن...  بود کالساش به رسیدگي مشغول االن و بود دور دانشگاهش از مدت يه...  بود زده سر بهم

 ... بشم مزاحمش خواستم نمي

 خبر ماجراها از سري يه از که االن...  میشد ديدن تلويزيون و خوندن کتاب صرف وقتم بیشتر

 ورهخ مثل وجدان عذاب مثل حسي يه قبلنا...  کنم زندگي کنارشون میتونستم تر راحت داشتن

 بود هاومد مادرم سر باليي چه که اين...  بدونم خواستم مي چیز يک فقط االن و جونم تو بود افتاده

 ...  فر زرين سیمین... 

 اي ماهرانه طور به ازش بپرسم چیزي خواستم مي که هم وقت هر و نمیزد حرفي هیچ ازش بهزاد

 سیمین مورد در ازش يخواستم م که افتاد يم يادم روز يه بعد تازه من و کرد مي عوض رو بحث

 ...  بپرسم

 بار اين خواستم بوديم تلويزيون ديدن مشغول و بوديم نشسته سالن تو بهزاد و جون مريم با

 ...  اومد پیام موبايلش براي که بپرسم ازش رو قضیه ديگه

  ؟ کرده پیدا مشکل ايفون مگه مامان:  بهزاد

 درستش بیاد محبي اقاي به بزن زنگ فردا...  شده اينطوري صبح امروز از پسرم اره:  جون مريم

  کنه

  کنم باز درو برم گفته بابا چرا بگو پس اها:  بهزاد

 روزه چند هم محمد عمو...  رفت يادش کلیدش معمول طبق حتما ؟ بود فرهاد ااا:  جون مريم

 !  شه ادب پشت اون ذره يه بذار برو ديگه دقیقه 5 مادر...  مرخصیه

 دهب سامون و سر پسرشو کاراي تا بود گرفته مرخصي روزي چند که بود جا اين نگهبان محمد عمو

 ....  بود ازدواج شرف در پسرش
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 ...  برگشت خان فرهاد با بعد دقیقه پنج و رفت بهزاد خالصه

 ...  خورد زنگ بهزاد گوشي يهو که بوديم خوردن شام حال در

 ...  بفرمايید بله:  بهزاد

-  ... 

 ....  رسونم مي خودمو االن بذارين باش اماده رو ها نیرو ؟ چــــــــي:  بهزاد

- ... 

  خداحافظ:  بهزاد

  ؟ بهزاد شده چي:  خان فرهاد

  نشین خارج خونه از فقط...  دم مي توضیح بعدا..  نیست معلوم چیزي فعال:  بهزاد

 ...  رفت و برداشت تلفن میز روي از رو ماشینش کلید و شد بلند جاش از جا در

  ؟ نشیم خارج خونه از ما چرا حاال -

 !  میذاره برزخ تو رو ما پرونه مي خودش برا چیز يه ديگه بهزاده:  جون مريم

 ..  نبود بردار دست رقمه هیچ که بود افتاده دلم تو عجیبي ي دلشوره يه من چرا نمیدونم اما

 توي سرگردون...  بود دقیقه 45 و 99 ساعت و گذشت مي بهزار رفتن از ساعت يک از بیشتر

 و شه باز در اين ان هر بودم منتظر و کردم مي نگاه حیاط در به مضطرب و زدم مي قدم حیاط

  بشنوم بدي خبراي قراره کردم مي حس همش...  بشه وارد از بهزاد

 ...  بود بهزاد حتما...  کرد نمي باز و بود خراب ايفون...  شد زده در زنگ

 بار چند و رفتم بیرون... نديدم در پشت رو بهزاد اما...  کردم باز درو و دويیدم در سمت عجله با

 داشت که بهزاد ديونه ي دختره اي...  نديدم کسیو ولي کردم نگاه رو کوچه طرف اون و طرف اين

 ...  بود برده خودش با کلید بیرون رفت مي

 بود هشد امیخته ترس با و بود رسیده خودش اوج به استرسم ديگه...  بود زده زنگ کي يعني پس

 ....  شدم میخکوب جام سر صداش شنیدن با که
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 تو و میدونم من بخوري تکون -

  ماه يک حدود از بعد...  بود شده پیداش باالخره

  کشیدم مي رو انتظارش همش ولي چرا دونم نمي

  من هاي شب کابوس بود شده اون

  ؟ خواي مي جونم از چي -

 !  جونتو!  سادست خیلي:  سیمین

  ؟ مادرمي مثال تو ؟ ها ؟ میاد بدت من از اينقدر چرا -

 مقام اين از منو جنابعالي که میشه ماهي چند گمونم به ؟ مادر هه:  گفت و زد صداداري ي خنده

 ؟ نیست اينطور!  کردي خلع

 هزادب که االن ؟ االن چرا ولي بگیره انتقامشو میاد که بودم مطمئن...  میزد حرف باهام تمسخر با

  بودم ايستاده محض تاريکي اين تو اون با تنها من و نبود

  ترسي نمي تاريک از ديگه که بینم مي:  سیمین

 ...  امشب اما بودم کرده فراموش رو تاريکي از ترس که بود وقت خیلي...  گفتم مي راست

  داشتم اسم ي سابقه من...  افتاد يادم تازه...  میارم کم نفس دارم که کردم مي حس همش

  بیفت راه:  گفت و داد هول تو سمت به منو

  تو سمت داد هول منو و کرد باز رو ورودي در

 ...  جا ترالن:  جون مريم

  ماسید دهنش تو حرف سیمین و من ديدن با

 سمت به و اومد بخودش که نکشید اي ثانیه...  بود مونده باز دهنش و تعجب از هم خان فرهاد

  کرد حرکت جلو

  کنم مي حرومش گلوله يه وگرنه نیاي جلو نغعته به!  تو هي:  سیمین

 ...  نشست جاش سر دوباره خان فرهاد
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 اربه و...  ماهان نه...  بهزاد پسرت به بزن زنگ:  گفت و داد نشون جون مريم به رو تلفن سیمین

 امشب جشن تو باشن بايد همشون اينجا بیان بگو بهشون صفوي رضا علي بزن زنگ اصال نه و... 

  سورپرايزمون و افتخاري مهمون با... 

  اينجا بیان که خواست از و جون مريم به زد زن بالفاصله و بود کرده زرد ترس از جون مريم

 شدن وارد علیرضا اقا و جون بهار و ماهان سرش پشت و اومد در صداي که نکشید ساعت نیم

  خوردن جا وضوح به وضعیت اين تو ما ديدن با که کنن سالم خواستن

  ؟ خبره چه اينجا..  اا:  ماهان

 ارهقر امشب بشینین اونا کنار بريد ها شما و...  جون بچه فعال شي ساکت بهتره تو:  سیمین

  نکردم حرومش گلوله يه تا بشینین سريعتر...  بشه گفته زيادي ي ناگفته چیزاي

 اسلحه يه که حالي سیمیندر و من فقط حاال و گرفتن جا من روي به رو مبل روي ناچار به اوناهم

  بوديم ايستاده روشون به رو بود گذاشته ام شقیقه روي

  ؟ هستي کي تو ؟ چیه کارا اين معني:  فرهاد

 موخود بذار پس باشه! ؟ صفوي جناب نمیشناسي منو:  گفت و داد سر بلندي ي خنده سیمین

  باجناقتون دست به بسپرين منو معارفه بهتره کاريه چه نه...  کنم معرفي

  سیمین به بود زده ذل نفرت با علیرضا که حالي در..  چرخید علیرضا سمت سرها

  فر زرين سیمین خانم ؟ اره ؟ بکشي رخ به رو پلیدتت ذات اومدي هم باز:  علیرضا

 که تويي اين!  صفوي ااقاي گرفتي اشتباه خودت با منو::  گفت و داد سر اي قه قه هم باز سیمین

  کشتي منو خواهر که بودي تو اين! پلیدي

  شد خودش اعمال گرفتار اون...  نکشیتم رو ديگه کس هیچ يا و تو خواهر من:  علیرضا

 رديک خراب رو چیز همه تو...  کشتیش که بودي تو اين!  چرا!  چرا:  گفت و کشید فريادي سیمین

  دادي باد بر رو چیز همه تو و...  کردي اواره منو تو...  شد نبوفت ادعاي تو... 

 ؟ خبره چه اينجا بگه يکي میشه:  ماهان

  باشین جريان در بايد بیشتر که شما ؟ سرگرد جناب چرا ديگه شما:  سیمین
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  فر زرين خانوم نیست اينطور!  زندست ماهرخ:  پرسید اي مقدمه و مکث بدون ماهان

  مرد اون نه:  شد کم لحظه يه براي تنها گردنم دور سیمین دست فشار که کرد حس

  زندست که مطئنم من اما:  ماهان

  مرد تصادف همون تو اون...  جون بچه کردن امیدوارت بیخود:  گفت و زد پوزخندي سیمین

 اون تو ؟ عالمي شما و نمیشه حالیمون هیچ ما که کنین مي فکر چرا فر زرين خانوم:  علیرضا

 ! سوخته که نیارين بهونه که امیدوارم...  نشد پیدا اي جنازه هیچ تصادف

  نباف بهم اراجیف بیخود!  شو خفه:  سیمین

  چیه کارا اين از هدفت...  میبافي تو رو اراجیف:  علیرضا

  بمیرين بايد هم ها شما بمیرم من قراره اگه:  سیمین

 ["COLOR="Red.. ] میداد نشون خود از اي امیزانه جنون هاي رفتار

 رو ودتخ بخواي که اين از قبل...  کنه نمي تعیین رو بايد اين کسي:  داد جوابشو خان فرهاد اينبار

  اومد ماهرخ سر باليي چه بگو بدي کشتن به

  نمیشه حالیتون چرا...  مرد..  مرد...  مرد:  سیمین

  کن ول رو ترالن:  گفت و اومد جلو قدم يه ماهان

  رفت جلو قدم يه دوباره و

  کنم مي شلیک وگرنه نیا جلو:  گفت و گرفت نشونه اون سمت رو اسلحله سیمین

 شلیک صداي که کرد حرکت من سمت به توجه بي ماهان اما...  دهنم تو میومد داشت قلبم ديگه

  جون بهار و جون مريم و من جیغ با شد همزمان گلوله

  بیفته زمین رو بود شده باعث که بود کرده برخورد پاش به گلوله

 يم رفتار ها ديونه مثل و نبود خودش کنتر تحت هاش رفتار...  نبود بردار دست سیمین انگار اما

 اسلحه که حالي در اومد بهزاد صداي اينبار که کنه شلیک ماهان سمت هم باز خواست مي...  کرد
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 جرم و کنین تمومش بهتره..  فر زرين خانوم:  بود گذاشته سیمین سر روي پشت از رو اش

  پلیسه کامله ي محاصره تو اينجا...  نکنین زياد اين از بیشتر رو خودتون

 خودتون واسه کمتر ؟ جرمي چه ؟ جرم!  سرگرد جناب به به:  گفت و داد سر اي قهقهه سیمین

  ببافین خیال

...  ؟ تصادف سازي صحنه...  ؟ دزدي بچه...  ؟ نیست مفهوم براتون کارهاتون که نگین:  بهزاد

.. . انسان و مواد قاچاق...  ماهرخ بگم بهتره يا ترالن به رساني ازار...  ؟ پلیس سر گذاشتن کاله

  ؟ بگم بازم ي مفهومه...  پلیس دست از فرار...  سرمد حمید با همکاري

  ماهرخ يا ترالن بود گفته چرا...  بود چي منظورش...  میشنیدم که بود چي اين

  ؟ پسرم میگي چي داري هست معلوم ؟ بهزاد چیه منظورت:  گفت و اومد حرف به جون بهار اينبار

  است گمشده ماهرخ همون ترالن جان خاله:  بهزاد

  میشه تموم اينجا و امشب باشه که کي هر حال هر ابه ؟ چي که خب:  سیمین

 چند عرض در اونم...  صفوي ماهرخ بودم شده حاال فر زرين ترالن...  من...  من...  نمیشد باورم

 ...  دورانه حال در چیز همه کردم حس...  نداره امکان نه...  ثانیه

  ؟ خلي مي علوسک بالم مامان+ 

  بخره برات گم مي بابا به باشي خوبي دختر بدي قول اگه عزيزم باشه -

  میاد در صداي+ 

  کن باز درو باال برو بهزاد -

  بوکونم باز میلم من نه -

 ...  محض تاريک و...  جیــــــــــــــــــغ صداي بعد و نیست کسي اما...  شد باز در

  ؟ خوشگلي اينقدر چرا تو ترالن:  بهزاد+ 

 ...  ديگه رفته داداشش به معلومه:  ماهان

 ...  مامـــــــــا+ 
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 شد چي که نفهمیدم و افتاد هم رو چشمام ديگه

 اب که ساله يک انگار...  تشنمه اينقدر چرا نمیدونم...  کنم مي حس دهنم توي رو گسي و تلخ طعم

  نخوردم

  آب:  گفتم لب زير اختیار بي و اروم

  گرمه هوا چقدر...  برسه دادم به که نیست کسي انگار اما

 ...  نداره تمومي خورشید اين نور

  گردم مي سايه يه دنباله من و افتابه جا همه

 ونا سمت میدارم بر قدم سرعت به پس...  کنه کمک بهم بتونه شايد...  بینم مي نفرو يه دور از

  شخص

  مسن خانوم يه...  باشه خانوم يه میاد نظر به

  اومدي دخترم جان ماهرخ -

  آب -

 ..  ببینمت بذار -

  آب -

  کنم مي باز رو چشمام و

 ... اومدم اينجا هم قبال کنم مي حس...  سفیده رنگ به چیز همه

  میشنوي صدامو عزيزم ترالن:  جون مريم

 ...  نمیشه خارج دهنم از آب جز اي کلمه اما اره بگم خواستم

  کن باز دهنتو...  جان بابا بیا:  گفت و گرفت دهانم سمت اب از لیواني علیرضا اقا

 ...  اينجام چرا که بیارم يادم کنم مي سعي و خورم مي رو آب

 جان ترالن:  رسوند بهم رو خودش سرعت به من ديدن با و شد وارد جون بهار و شد باز در

  دخترم...  عزيزم
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  کنم مي نگاشون جا همه از خبر بي من و کردن گريه به کرد سروع و

  بود شده چي يعني

 چهب...  سیمین...  صفوي ماهرخ...  من:  اخیر اتفاقات رو کنم تمرکز کردم سعي و بستم رو چشام

  مطلق سکوت بعد و ناچیز اي حافظه برگشتن...  ماهان پاي...  بهزاد...  دزدي

  کردم باز رو چشمام دوباره و

 ماهان خواهر همینطور و صفوي علیرضا و بهار دختر بودم صفوي ماهرخ من حاال...  نمیشد باورم

 ازب...  شدم اشنا خانواده اين با چرا که اين...  کنم درک رو خدا حکمت میتونستم حاال...  صفوي

 ...  گذشت مي چشمام جلوي از ها لحظه هم

...  جون مريم و خان فرهاد به بردن پناه...  بیمارستان از فرار...  خودکشي...  رامین با ازدواج

 و هزادب بودن پلیس...  رامسر به سفر...  اون توسط شنیدن تهمت...  بهزاد ي منتظره غیر برگشت

  اينجا حاال و سرمد حمید...  ماهان داداشم

 بود سخت باروش هم هنوز

  ن...  ما...  ما:  گفتم لب زير آروم و کنم مي تر رو لبم

  بشه فدات مامان ؟ مامان جان:  گفت و شد بیشتر اش گريه جون بهار

 اروم دوباره...  شم مسلط خودم به کردم سعي....  نبود خواب همش اينا و داشت حقیقت پس

  ؟ میشم مرخص اينجا از کي مامان:  کردم زدن حرف به شروع

  خونه میريم شه تموم که سرمت:  بابا

  بود شده تموم من زندگیه توفان باالخره...  گم نمي چیزي و میزنم لبخندي

 ...  بود راه تو جديد بهاري حاال

 ببین را زمستان

 را خود بساط استوار و محکم چه

 گسترانده طبیعت دامن بر
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 !!!است کرده خم را گلها قامت و

 است روح بي و سرد ، زمستان

 داند نمي را احساس و مهرباني

 ... است خبر بي عشق گرماي از

 کن نگاه بیشتر ولي

 نیست ماندني زمستان

 گرفت خواهد جان دوباره خورشید

 تابید خواهد دوباره عشق گرماي و

 ... آري

 ... است راه در بهار

 انبیمارست از بعد و کرد خارج دستم از رو بود شده خالي که سرمي و اومد پرستار بعد ساعت نیم

  شدم مرخص

 مثل برادري که بودم خوشحال اتفافات ي همه از جدا...  شدم ماشینش سوار ماهان کمک به

  داشتم علیرضا اقا و جون بهار مثل مادري و پدر و ماهان

  باشي خواهرم تو که کرد مي رو فکرش کي:  گفت و زد لبخندي ماهان

  ؟ افتاد اتفاقي چه شدم دزديده من وقتي -

 که حالي در خوشحالي به کردن مي تظاهر فقط همه...  نبود قبل مثل چیز هیچ ديگه:  ماهان

 هم از اينطور زن يک وجود خاطر به صفوي خاندان کرد مي رو فکرش کي...  نبودند خوشحال

  بپاشه

  بود شیطان يه زن اون -

 !  شیطان بالنسبته واهلل:  گفت و خنديد ماهان

  ؟ راستي -
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 ؟/ هوم:  ماهان

  ؟ شم دار داداش زن قراره کي -

 آي يآ:  گفت قبلیش لحن همون با حال اين با کرد حس رفتارش توي شد مي رو دستپاچگي کمي

 !  من خواهر بگذره روز دو بذار!  بیاري در بازي شوهر خواهر خواي مي نشده دار داداش هنوز آي

 !  تو و میدونم من نباشه من قبول مورد زنت اگه!  حال هر به -

 ي خونه اينم بفرمايید!  کنم مي فکر موردش در حاال:  گفت و کرد پارک مريم خاله ي خونه جلوي

 !  جون مريم

  بیاد هم ماهان تا کدرم صبر و شدم پیاده ماشین از

  بوديم رسیده همه از اخر ما اينکه مثل

  کردن بغلم جفتشون بهار مامان و جون مريم

 !  برين مي دارين رو دخترم شد حیف!  بابا اي:  خان فرهاد

 کن بیرون سرت از فکرشم! ؟ شدي صاحبش خونت اومد دخترم روز دو!  اهاي:  گفت و خنديد بابا

 !  کنیم زحمت رفع بايد ديگه که کن جمع نیازتو مورد وسايل جان ترالن! 

 یدونمنم..  کنم جمع رو وسايلم تا کشید طول ساعت نیم...  گرفتم پیش رو باال راه و زدم لبخندي

  کردم نمي درکش هم خودم که...  گذاشتم جا اينجا رو چیزيم يه کردم مي حس همش ولي چرا

 تو:  یدمکش خفیفي جیغ اتاقم در جلو بهزاد ديدن با که پايین برم که برگشتم و شدم بلند جام از

  ؟ کني مي چیکار اينجا

 ...  سالم علیک:  بهزاد

  سالم -

  اوردم ايد به بود زده بهم مدت اين تو که رو حرفايي ي همه تازه

 نم ؟ اومده پیش مشکلي ؟ صفوي اقاي شده چي:  گفتم و زدم پوزخندي که بزنه حرفي خواست

 !  برسین زندگیتون به راحت خیال با حاال میرم خونتون از دارم ديگه که

http://www.negahdl.com/


 ...  ا:  بهزاد

  رفتم پايین ها پله از و برداشتم رو چمدونم بهش توجه بدون

  عزيزم اي اماده:  بهار مامان

  بله -

  جون مريم کنم نمي فراموش رو لطفتون هیچوقت:  بوسیدمش و کردم بغل رو جون مريم

  مني دختر هم تو...  عزيزم نکردم کاري:  جون مريم

 !  خودمي دختر بیاي پايین بري باال:  گفت و کرد بغلم هم خان فرهاد

 از نظر صرف داشتن لطف من به خیلي اعضاش و خونه اين...  کردم تشکر ازش و زدم لبخندي

 بهزاد

 مهمون گاهي از هر شايد من و!  بود رسیده پايان عمارت اين تو من زندگي داستان حال هر به

 !  میشدم اينجا

 ...  نداشت اينا جون مريم ي خونه زيبايي از کمي دست هم جديدم ي خونه

 !  بودم شده ساکن ماهان کناري اتاق توي من و

 ...  خوب اي خانواده کنار در زندگي...  گذشت منوال همین به ماهي يک

 شدت به بابا هم و مامان هم...  خودشه حال تو ماهان کردم مي حس همش که بود وقتي چند

  بیارم رد سر ماجرا بم و ريز از تا بفرستن جلو منو داشتن سعي و نمیدادن بروز ولي بودن نگرانش

  کوبیدم اروم رو اتاقش در...  بزنم حرف باهاش و برم امروز باالخره بودم گرفته تصمیم

  تو بیا:  ماهان

  ؟ منم فهمیدي:  شدم وارد و کردم باز و در

 ! میزني در که تويي همیشه چون!  معلومه:  ماهان

 !  بزني در اتاقم میاي ام جنابعالي که میزنم در -
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.. . خوره نمي من خوني گروه به کارا اين!  شرمنده:  گفت و بود بهتر نمیزد که زد لبخندي ماهان

  ؟ باهام داشتي کاري

  ؟ میري جايي!  پوشیدي بیرون لباس که میبینم...  اوهوم -

  دارم قرار يکي با آره:  ماهان

- oooo باشه میتونه کي يعني  ! 

 !  نمیشه بازي شوهر خواهر به ختم باشه کي هر نباش نگران:  ماهان

  ؟ چیه منظورت -

  خداحافظ....  رفتم من...  فهمي مي زودي به:  ماهان

 ...  رفت و گذاشت برزخ توي منو

*** 

 دل معموال و داشتم استرس اينقدر چرا نمیدونم...  نبود خبري هنوز ماهان از و بود غروب 7 ساعت

  گفت نمي دروغ هبم من

  دادم فشار رو کلید و رفتم ايفون سمت جا در زنگ صداي با

  بود ماهان حتما

  شدم مواجه شیدا گريون ي چهره با دقیقه دو بعد تعجب کمال با اما

  کني مي گريه چرا ؟ شیدا خوبه حالت -

  ترالن -

  من بغل اومد نزار حالت همون با و

  ؟ دختر شده چي -

  ماهان....  ترالن -

 

http://www.negahdl.com/


  ؟ شیدا شده چیزي ؟ چي ماهان -

  بود شیدا پايان بي هاي گريه هم باز جوابم و

  نه يا شده چش ماهان میگي...  دختر کني مي نگرانم داري ديگه -

 وادخ مي ستاره کافه امروز واسه گفت گرفت تماس باهام ديشب:  گفت کرد مي گريه که همونطور

  ببینمتم

  ؟ خب -

 به زدم رو دلم آخرش ولي موندم دوراهي تو منم...  شدم مند عالقه بهش پرسید ازم...  رفتم -

  من به اش عالقه از...  رو چي همه...  گفت اونم...  آره گفتم دريا

  ؟ عزيزم گريه چرا...  عالیه خیلي که اين خب:  گفتم و زدم اي کننده دلگرم لبخند

 تونیمنمی گفت متاسفه گفت...  بعدش ولي...  آره اينجاش تا:  گفت و گرفت شدت اش گريه دوباره

 ...  همراشه عمرش اخر تا که داره نشدني حل مشکل يه گفت باشیم باهم

  شیدا چیه منظورت -

  تـــــرالن -

  شده چش که بهم بگو و باش آروم کنم مي خواهش شیدا -

...  شهب دار بچه نمیتونه ديگه موقع اون از يعني...  بود کرده تصادف که پیش ساله دوسه گفت -

 و همتاسف و نه گفتم...  ببینم نوشونو دارن حق بابا و مامان گفت...  بشم دار بچه دارم حق گفت

  ترالن...  میمیرم ماهان بدون من ترالن...  برگرده بگو بهش خوام نمي بچه من ترالن...  رفت

 ...  کنم آرومش کردم سعي دستشو دادم رو بودم کرده درست براش که قندي آب

 همه اين و بشه دار بچه نمیتونست گلم دست داداش...  کرد مي آروم بايد منو يکي که چند هر

 چیزي و باشه تودار اينقدر ماهان کردم نمي فکرشو وقت هیج...  بود ريخته خودش تو اينو مدت

 ره گفتن مي که بود راست...  خنده همه اين پس...  نزنه دم و بريزه خودش تو سال چند اينو مثل

 ...  درده از پر دلش بیشتر خنده مي بیشتر کي

*** 
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 الطف باشد مي خاموش نظر مورد مشترک دستگاه....  گرفتم رو ماهان ي شماره بار صدمین براي

  فرمايید گیري شماره بعدا

  لعنتي:  گفتم مبل رو کردم پرت محکم رو گوشي

 ؟ برنمیداره:  بهزاد

  گرفتي تماس دوستاش با نه -

  زمین تو رفته شده اب انگار...  نداشتن خبر هیچکدوم ولي آره:  بهزاد

 محض:  گفتیم باهم بهزاد و من اينبار که هوا رفت شیدا و مامان ي گريه دوباره بهزاد حرف اين با

  کرد میشه کار چه ببینیم شین ساکت دقیقه دو خدا رضاي

 داشته وجود ماهاني که انگار نه انگار...  نبود خبري ماهان از هنوز و بود شب نصفه دو ساعت

 ...  نداشتم خبر ازش که بود ساعت ده دقیقا االن...  زمین رفته شده اب انگاري

 ! گرفتم:  گفت و زد هوا رو بشکني دفعه يه بهزاد که بودم فکر تو

 ؟ شد چي:  شیدا

  آبرود کنم میريم بردارين لباسم دست چند بپوشین رو لباساتون برين بپرين ترالن تو:  بهزاد

  نرسید خودم ذهن به چرا...  خودشه آره -

  میام منم:  مامان

  میديم تحويلتون سالم و صحیح پسرتونو آقا و میريم ما بیاين خواين مي کجا شما خاله نه:  بهزاد-

  نمیاره طاقت اينطور دلم من نه:  مامان

  کنن حل مشکلشونو ودشون بذارين...  بهتره نیاين شما منم نظر به جان مامان -

  اما:  مامان

  هاست بچه با حق جان بهار:  بابا

  افتاديم راه ابرود نمک سمت حاضر و حي بعد ساعت نیم
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*** 

 صداي اب و...  بود ريخته اشک بند يک اينجا تا مسیر اول از شیدا و بوديم ابرود نمک کیلومتري 92

 ...  کرد مي بازي قول دو قول يه ما اعصاب رو فسش فس

 ...  کجا اون و کجا من نگراني خب ولي بودم ماهان نگران منم بیچاره داشت حقم البته

 باد چشات کني گريه همش اگه...  میبینیش میري االن خب بگیر اروم دقیقه دو جان شیدا:  بهزاد

  ها پره مي ماهان به کنیم غالب رو تو داريم که هم امیدي ذره يه اونوقت يمشي زشت و میکنه

:  دادم ادامش وقفه بدون منم پس گه مي اينطوري کنه عوض رو جو که اين براي بهزاد فهمیدم

 !؟ بندازين من داداش به دختر بخواين که ام کاره چي اينجا من کردين فکر آهاي

 !  بخواد دلش هم خیلي:  گفت و زد لبخندي اش گريه میون شیدا

 !  زده دريا و فلک و کوه به سر بدبخت!  نديدم ماهان از بخواستني دل که ما واهلل:  بهزاد

  کرد روشنش و ماشین پخش سمت برد دستشو بعد

??? 

 گشتم مي تو پي آزگار عمره يه من

 گشتم مي تو پي قرار بي قلب يه با

 دستم تو بذار دست نذاز دلم روي دست

 بستم تو به دل وار ديوونه من آخه

 چشمام باريده بهار ابراي مثه

 چشمام ديده تورو خواب و بیداري توي

 بگیرم جون تا بتاب من به ماه مثه

 نمیرم جايي تو بدون ديگه من

 ..نمیرم جايي

 اي العاده فوق تو
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 بري بخواي هرجا

 هستم تو همراه من

 نزن پس دستامو

 من که بدون اينو

 بستم تو عشق به دل

??? 

 نکن منصرف عاشقي از منو

 بشم خام که محاله ديگه من

 وحشتناکه خیلي عالقه اين

 بشم رام نکن فکرشم حتي

 ديگـم جوره يه من هستي وقتي

 میشه کم يکي يکي هام غصه

 دارم تعصب تو عشق رو من

 میشه حرفم همه با تو سر

 میشه حرفم همه با.. 

 اي العاده فوق تو

 بري بخواي هرجا

 هستم تو همراه من

 نزن پس دستامو

 من که بدون اينو

 بستم تو عشق به دل
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 اي العاده فوق تو

 هستم تو همراه من

 نزن پس دستامو

 بستم تو عشق به دل

  صفوي بهنام اي فوقالعاده تو

 رو خودش دو به و شد پیاده شیدا ماشین ايستادن محض به...  ابرود نمک رسیديم بعد دقیقه 92

  نبود خونه کسي ظاهرا اما...  داد فشار بار چند رو زنگ و رسوند در به

  نیست:  شیدا

  رفت باال اش گريه صداي دوباره و

 بیخود!  اينجاست عالقشون مورد کمري که ظاهرا:  گفت و کرد راست سمت به اي اشاره بهزاد

 ! بگیري غوره اب خواد نیم

  ؟ دريا باشه رفته نکنه -

  بريم شین سوار همینطوره احتماال:  بهزاد

  شديم خارج ابرود نمک محوطه از باز و شديم ماشین سوار دوباره

  ؟ رفته دريا کدوم میدوني مگه حاال -

 بود وتخل هم داشت دوست خیلي رو اونجا...  شهر سلمان سمت میرفتیم میومديم که قبلنا:  شیدا

  زيبا هم و

 ؟ مسیرشو بلدي تو:  بهزاد

  برو طرف اين از آره آره:  شیدا

  بود اومده در اب از درست من حدس همینطور و بود شیدا با حق
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 نشده ماشین صداي متوجه حتي چون بود خودش تو که بود معلوم و بود ايستاده دريا لب ماهان

 يجاي اونم...  خورد نمي دريا به گذرش کسي که بود معلوم ساعت وقت اين بود خلوت دريا...  بود

  میومد که بود اهنگ صداي فقط و اينجا مثل

 رفت گرفتو آتیش

 گذشت شدو داغون

 من خوبــه روزاي

 زا که اي پرنده مثل درست دويید سمتش سرعت به و کرد پاک رو اشکاش ماهان ديدن با شیدا

  باشن کرده ازادش قفس

 نهات بذار:  گفت اون اما کنه ولم بگم تا کردم نگاهش...  گرفت دستمو بهزاد که برم جلو خواستم

  بکنن وا سنگاشونو و باشن

 ماهان و بود کرده بغل رو ماهان پشت از شیدا...  شدم متعجب که انداختم بهشون نگاهي دوباره

  بود گذاشته شیدا ي شونه روي رو دستش و بود بهش پشتش که همونطور

  نبود جايز بیشتر موندن...  بود بهزاد با حق

 ! يمافتاد مي عروسي يک زودي به کنم فکر...  برگشتیم ابرود نمک سمت و شديم ماشین سوار

 رسیدن بهم هم تا دو اين خب:  بهزاد

 هم واسه شدن ساخته اصال!  میشن خوبي زوج که الحق...  آره

 حوضش و موند علي ديگه حاال:  بهزاد

 آره

 ؟ منظور:  گفتم جا در گفت چي که کردم پردازش يهو

 بگیريم تصمیماتي يه نبايد نظرت به:  بهزاد

 ؟ تصمیماتي چه:  گفتم و کردم نگاش مشکوک

 ؟ ديگه خودمون مورد در:  بهزاد
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 بگیريم بخوايم که نمونده تصمیمي ؟ خودمون

 مونده يدونش هنوز چرا:  گفت و زد لبخندي بهزاد

 کنم نمي فکر اينطور که من:  دادم جواب و کردم هم تو اخمامو

 کنم مي فکر اينطور من اما:  بهزاد

 ؟ کنین عرض رو تصمیمتون اين اونوقت میشه

 ما ازدواج از تر مهم تصمیمي چه!  نه که چرا:  گفت و زد اي قهقهه بهزاد

...  شدم نما خواب نکنه ؟ بهزاد و من اونم ؟ ازدواج ؟ چـــــــــــــي...  و هیچي نه اونم آره

 فکر بهزاد به نسبت دلم توي شده زده جونه ي عالقه به بخوام که نمیدادم جرعت خودم به من

 واهلل خوبه!  کنیم ازدواج بايد میگه اومده يکاره اين اونوقت کنم

 چي ديگه ؟ بابا نه ؟ ااا

 ! همین ديگه:  گفت و کرد پارک محوطه توي رو ماشین

 ؟ بدم مثبت جواب بايد بنده که گفته کي اونوقت

 ! میگي که چون گفتم من:  بهزاد

 نمیگم

 میگي:  بهزاد

 گم نمي

 ! عاشقمي چون میگي:  بهزاد

 ! نیستم عاشقتم!  گم نمي

 هستي: بهزاد

 نیستم

 هستي:  بهزاد
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 نیستم

  هستم:  بهزاد

 ؟ ها..  نیس

 ؟ کني مي ازدواج من با:  بود اويزون حلقه دوتا از که گرفت جلوم رو زنجیري

 گفت..  گفت اون...  کنم حالجي رو شنیدم پیش لحظه چند که چیزي تا زدم پلک اروم بار چند

 خدايااااااا واي...  عاشقمه.

 ؟ گفتي چي

 بگو رو بله باشه زود خب ؟ کني مي ازدواج باهام گفتم: گفت و زد نمايي دندون لبخند بهزاد

 ؟ گفت چي قبلش نه نه

  عاشقمي گفتم:  بهزاد

 بعدش نه نه

 ؟ هستي گفتم:  بهزاد

 گرفتم پیش رو جاده و شدم پیاده ماشین از و کردم بارش لوس يه

 رصب میري کجا ؟ ترالن...  ؟ ترالن:  من کردن صدا به کرد شروع و شد پیاده سرم پشت هم بهزاد

 بابا کن

  حاال میندازي دست منو... نیستم عاشقتم...  ببینمت خوام نمي اصال!  درک به برو

 تو رفتن با دش مساوي برگشتنم و شد کشیده پشت از دستم يهو که کنم سريعتر سرعتمو خواستم

 ؟ کني مي زادواج من با ؟ چي حاال!  ديونه عاشقتم من:  بهزاد اغوش

*** 

 : بعد سال 05

 ؟ مامان موندي کجا آروين

 ديگه میام میبندم کرواتمو دارم مامان:  آروين
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 ها خواهرته عروسي ناسالمتي...  میشه شروع مراسم ديگه ساعت دو شد دير ديگه بدو

 عزيزم ديگه میشه اماده داره:  اومد بهزاد صداي پشتش و گرفت قرار گردنم دور زنجیري

 ؟ داري چیکارش

 نشده داماد خودش که کرده رحم خدا!  ديگه بريم بیاد زودتر شد دير خب

 نیست که بچه تازه!  خودش داماديه هلل شاء ان:  گفت و کاشت موهام روي اي بوسه بهزاد

 ديگه میاد خودش ماشین با خودش اون میريم ما اصال...  ها سالشه 04 ناسالمتي

 ردک حساب حرفاش رو نمیشه اصال!  باباشه اصل برابر کپي!  ديگه پسرو اين میشناسم من

 هک بريم کن سر شالتو حرفا اين جاي به!  ديگه نکنه درد شما دست:  گفت و کرد اي خنده بهزاد

 برسیم امیر و آيلین بعد میترسم

 ندممو من اه اه...  ديگه اومدم بابا:  کرد مي تنش کتشم میومد پايین ها پله از که همونطور آروين

 همون!  بخت ي خونه بره بايد شد 92 که دختر ؟ کنه شوهر بايد سالگي بیست سن تو دخترم آخه

 ! ديگه میرفت میدادين شوهرش نبودم ايران من که موقع

 92 ردخت يه تو همسري واسه میديم قول بابات و من پسرم باشه!  خودشونن فکر اقا پس بگو اها

 کنیم انتخاب ساله

 نم مگه!  میندازين زحمت به خودتونو چرا شما!  دارين اختیار:  گفت و کرد خم سرشو کمي آروين

 مردم

سیدنر آيلین و رضا امیر کنم فکر ديگه واقعا که بدويین پسر مادر حاال...  پسرم نکنه خدا:  بهزاد

  

 قطف!  کردم بزرگ رو تا دو اين من من پدر نباش نگران:  گفت و برداشت ماشینو سويیچ آروين

 ! میکشه طول ساعت شیش رفتنشون آتلیه

 بوديم اونجا شب هفت ساعت زياد پايین و باال از بعد باالخره

 حالي در رو گلم دختر...  رسیده زمانش باالخره که شدم متوجه دست و سوت و جیغ صداي با

  بخت  خونه میرفت داشت و داشت تن به سفید لباس که میديم

http://www.negahdl.com/


...  کردم تن به رو بهزاد با بختم لباس و بودم ساله 02 که زماني قبل سال 05 به پرکشید ذهنم

 و بود خوب خیلي...  ماهان و شیدا عروسي با شد متصادف بهزاد و من عروسي ، گذشت زود چقدر

 بود عالي چي همه

 از ظاهرا که اوردن پرورشگاه از رو اي ساله 4 ي بچه پسر نمیشدن دار بچه چون ماهان و شیدا

.. . بود پذيرفته مامانش عنوان به رو شیدا فقط حاال و شناخت مي پدرش عنوان به رو ماهان قبل

 بود من ي برادرزاده واقع در و شیدا و ماهان پسر من داماد آره...  رضا امیر

 زا که میشد سال دو تازه که عزيزم پسر...  شديم آروين صاحب ازدواجمون بعد سال هم بهزاد منو

 بود برگشته هلند

 بود شده عروسي خودش واسه حاال که عزيزم دختر...  شديم آيلین صاحب هم بعد سال 5 و

 زچی کم باالخره!  شوقه اشکه میدونم که بريز!  بريز جان مامان:  گرفت قرار شونم روي دستي

 شدي خالص ديونه آيلین دست از نیست

 گلم پسر و مونديم بهزاد و من حاال آره:  گفتم و زدم بازوش به آرومي مشت

 مي خواهش!  کنم مي خواهش:  گفت و کرد خم پايین به کج رو سرش همیشگیش عادت طبق

 ؟ نديدن رو آيدا شما مامان میگم...  شمام ي همه به متعلق من!  کنم

  داري؟ چیکار اون با ؟ آيدا

 ! کجاست ببینم خواستم مي همینطوري هیچي:  آروين

 ! نکن اذيتش معصومو طفل اون اينقدر پسر

 گهدي!  دوسالست بچه کنه مي فکر ندونه کي هر میگه جوري يه!  مامان چیه معصوم طفل:  آروين

 میشن دانشگاه وارد ديگه سال ايشون که نمیدونن

 اوناهاش برو...  بريز زبون کمتر!  خوبه خوبه

 گلم مامان قربون فعال پس:  گفت بوسیدو گونمو

 گذاشت تنها منو بعد و
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 مشترک زندگي سال 2 از بعد ماهان و شیدا که شد تکمیل زماني ما خاندان خوشحالي...  آيدا اما و

 خودم عروسه بشه سالگي 92 سن تو بود قرار میومد بوش که اينطور که شدن دختر فرزند صاحب

! 

 ومیرن میشن بزرگ زود ها بچه:  بهزاد

 میومد پشتم از صداش

 بود رسونده آزار پسره اين باز...  بودن هم با کل کل مشغول آيدا و آروين که کردم مقابلم به نگاهي

 اوهوم: 

 !  حوضش و موند علي باز و:  بهزاد

 

   پايان

 13 مرداد
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