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 فصل اول:

 اکنون...

کنم. هتوای تابستتان به دستتانم کته ماامتال او ختون شتدهه نگتاه متی
لتتروم. اتتدای نتتربان التت م را در  داغ استتتا امتتا متتن بتته ختتود می

شتنوم و بتته فتروامق غترخ در ختتون کته بته روی ومتتین گتو  ختود می
 کنم:پرد و ومزمه میدووم. پلک چپم میافتاده چشم می

 لعنتی!-

 ونم:و داد می

 لعنتتتتتتی!-

افتتد. همتان چشمم به چااوی نتامن دارم کته کنتار فتروام استته می
کتهه چااویی که بتدن فتروام را وخمتی کترده و متن را بتدب ت. بتا این
کنتتد. ستترخی ختتون را بتته ختتود دیتتده استتته امتتا نتتور را متتنع   می

نفتت  کشتتیدن ستت ت استتت و انگتتاره دور و بتترم هتتی  اکستتی نی 
 نیست.

 نجا فرار کنم.من باید او ای

 که راه دیگری جز این ندارم.

 مانم و طناب دار.که اگر نرومه من می

 مانم و جهنم خدا.من می

دارم.کتتل بتترم و آن را او روی ومتتین برمیستتمت چتتااوه هجتتوم می
کنتتد و هتتی لم ختتی  شتترخ شتتده و آفتتتاب نیتتزه ریمتتی بتته متتن نمی
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ی مستتتمیم بتته روی متتنق مفلتتو  افتتتاده استتت. بتته اطتترافم ن تتر
شتتده ک ه ایتتن واتتت دهتتر در ایتتن پتتار  خرابانتتداوما هتتی می

دهم و امتتا ا تتل او رفتتتنه ستتمت نیستتت. نفستتم را پتترآه بیتترون متتی
دووم و رویتت  گتتردم. چشتتمان ختتونینم را بتته او متتیفتتروام برمی

 دهم.ونم و ت ان  میخیمه می

 فری... فری؟-

او را در تتوانم واتت را تلتن کتنم. چتادهتد. دیگتر نمینهه جتوابی نمی
 شوم.جا دور میدوم و او آنگذارم و میجی م می

 لروم.شومه بیشتر میهرچه دورتر می

 گوید برگرد.پیچد و میشومه ادایی در من میهرچه دورتر می

اما نفترین بته متنق شتوم و منکتوو کته وجتدان را در ختوده متدفون  
 ا  ری تم.فایدهکردم و خروار خروار خا  به روی بی

د آدم استت و آه و دمتی. امتا متتن... او واتتی چشتم بته ایتتن گوینتمی
 دنیای وارونه گشودمه تنها آه بودم... بدون دم!

*** 

 گذشته...

ستترخابی رنگتت  را مک تتم کتترده و روی موهتتای  ی شتتل روستتریگتتره
ستتت کتته بوستتم. آنمتتدر شتتیرین و نم یوده او آن را میچتتتری بیتترون

پتتا و و یتترب بزنتتد. این وبتتانی کنتتددوستتت دارم متتدام بتترایم بل لی
ی داستتتان بتته ن تتر خواهتتد ادامتتهکنتتد و متتدام دلتت  میپتتا میآن
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ا  را تعریتتن کنتتد. بتته چشتتمان خمتتار و درشتتت ختتود ه پرکشتت 
 پرسم:او خیره شده و با لکنی که ردی او هیجان داشته باشده می

 گفتی؟خبه می-

تر آب دهتتان  را اتتورد داده و لک تته بتته لک تته در ن تترم شتتیرین
ی شود. ل  ند می ونم به ایتن وی تایی ختاد ختدا کته بته ختانوادهمی

تر هتتم هستتت؟!  متتا هدیتته داده استتت. مگتتر دختتتر بچتته او اوه شتتیرین
گر ونتتد و م گتتان بلنتتد  را جلتتوهگمتتان ن تتنم. چنتتدین بتتار پلتتک می

 گوید:شده و می

ی نیوشتتا اینتتا. اونجتتا هتتم بتتا اون خالتته بتتاوی  بتتتتتعده رفتتتم خونتته-
 کردم.

ی ستترخ و ستتفید  را گیتترد و گونتتهام میا  خنتتدهبچگانتته او لکتتن
بوستتم. کتتا  ستتاچلی هتتی  واتتت اودوای ن نتتد و پیشتتمان بمانتتد. می

کشتتم و شتتوم! لتتپ  را میاگتتر بتترود کتته دم بتته دم دلتتتنگ  می
ایه طتتوری کتته او کنم. بتتا هیجتتان بچگانتتهچشتتمانم را گتترد متتی

 گویم:خوش  بیایده می

 ... آره؟به به! پ  یسابی ترکوندی-

خارانتتد. چشتتمان  را ریتتز  ستتاچلی بتتا یتتالتی متف رانتتهه ستتر  را می
 پرسد:کرده و با یالتی متعجب و ف ورانهه می

دادا ؟ ترکونتتدی یعنتتی چتتی؟ مگتته آدامتت  خرستتیه؟ متتن بع تتی -
 گی!فهمم تو چی میواتا نمی

 گیرم:دهم و در آغوش  میاهمهه سر می
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 ی.یعنی بهت خو  گذشته و ششق و یال کرد-

ا  را بتته متتن دوختتته و شتتوم. چشتتمان گشتتاد شتتدهاو او جتتدا می
 پرسد:می

 ششق و یال کردم؟!-

ایتتن دختتتر ده ستتالهه پتتر او ستتمال استتت و متتن گتتاهی در جتتواب دادن 
روم کته وااعتاچ چته جتوابی بته مانم. در ف تر فترو متیبه چراهای  می

های  بتتردارده کتته کستتی او بتتدهم کتته دستتت او ستتر ستتمال پرستتیدن
 خواند:میمرا 

 سامیار؟-

ی مشتتترب بتتته کوچتتته اتتتدای مامتتتانه نگتتتاهم را ستتتمت پنجتتتره
ی گیپتتتور اتتتورتی رنتتتهه روی موهتتتای  را چرخانتتتد. بتتتا پتتتردهمی

پوشتتانده و دستتت  او پنجتتره آویتتزان استتت. ممتتداری پتتول در دستتت 
 خواهد به خرید بروم.دانم که میدارد و می

 بله مامان؟-

 ون ب ر شام غذای نونی داریم.پسرم بیا این پولو بگیر چند تا ن-

ایه بته هتم روم. دستتانم را بته ماننتد کاستهمان متیی خانهویر پنجره
 گویم:چس انم و با ادای نس تاچ بلندی میمی

 بنداو پولو.-

 گوید:انداود و بعد هم میمادرمه پول را می

 سوون.اق ا ر کن س د رو هم بدم. دستاد می-
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گتتردد. ستت دی ستتمتم پتترد کتترده و رود و چنتتد نانیتته بعتتد برمیمتتی
فرستتم و ختودم می منه ساچلی را بته هتر ویمتتی هستته بته خانته

شوم. هرچنتد کته ستاچلی ش اته داشتت کته بتا متن راهی نانوایی می
شتود و متدام سترم غتر خواهتد دانم خستته میبه خرید بیایده اما متی

ختواهم و شتاطر ش تاوه م تتل ود کته وود برگتردیم. سته شتدد نتتان می
رکنجتتتدترینهم گتتتذارد و متتتن در های  را بتتترایم کنتتتار مییشتتته پن

هتتا را بلنتتد کتترده و داختتل ستتوونده آنکتته نتتو  انگشتتتانم مییالی
 گذارم.س د می

شجلتته دارم کتته وود بتتروم. امتتروو بتتدترین روو مدرستته بتتود و متتن 
ام. متتدام بایتتد درو ب تتوانم و دبیتتران دروو یستتابی خستتته شتتده

بتترای پرستتیدن دارنتتد. هرچنتتد کتته  شمتتومیه هتتر جلستتهه کلتتی ستتمال
متتن درستتم ختتوب استتته امتتا ایتتن همتته درو خوانتتدنه بتته ن تترم 

ای او آختترین نتتان را بار شتتده استتت. ت تتهکننده و کستتالتخستتته
 گویم:کنم و به دهان برده و میمی

 دمت گرم شاطر!-

ای دیگتتر او نتتان را داختتل دهتتانم افتتتد و ت تتهبتته ستتمت خانتته راه می
ی یتتک گنجشتتک ینم ... التت م نگتتار در ستتینهبگتتذارم کتته متتیمی
بینم... تنهتتا و تنهتتا او را کتته کتتتابی بتته دستتت ونتتد. تنهتتا او را متتیمی

دارد و بتتا داتتت بتته ی تتی او اتتفکات  خیتتره شتتده استتت. آفتتتاب بتته 
شتتد تر  کتترده. کتتا  میموهتتای خوشتترنگ  تابیتتده و خوشتترنه

 دستی به شالیزار موهای  کشید و شطرشان را بویید.

ن سمت خیابان استت و متن ایتن ستمت. هتر دو بته یتک ستمت او آ 
دارم. رویم و راهمتتتان ی یستتتت... و متتتن چشتتتم او او برنمتتتیمتتتی
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ود. بتته  انگشتتت شستتت  را بتته وبتتان وده و بعتتد کتتتاب را ورخ متتی
دهتتده ونم. هربتتار کتته مامتتان ایتتن کتتار را انجتتام میکتتار  ل  نتتد متتی

ر دارم او ایتتن کتتار شتتود. دتتاهراچ بایتتد تتتا شمتتاتتدای اشترانتتم بلنتتد می
 دل ین لذد ب رم. دل ین وی ایم... دنیا ن اشد و تو باشی برایم.

ام. دوستت ختواهم التب ونتدگیانگیتزمه دلتم را بتی تتو نمیدل ین دل
دارم رووهتتا وودتتتر بگذرنتتد و متتا بزرگتتتر شتتویم. دوستتت دارم وودتتتر 
دانشگاه روم و درسم تمتام شتود. سترباوی بتروم و کتاری پیتدا کتنم و 

ایم و تو را تا ابد بترای ختودم کتنم. ای ختدا! چترا ایتن رووهتا تمتام بی
شتتوند؟! آنمتتدر مکتتو تماشتتای  هستتتم کتته ی دفعتته بتته یتتک نفتتر نمی

آیمه دختتری جتوان را پتی  رویتم کنم. به ختودم کته متیبرخورد می
 دهد:بینم که دارد به من فک  میمی

 پسرق پررو یواست کجاست؟ مگه کوری؟-

 خواهم.ود. معذرد میب  شید یواسم ن -

 گوید:خواهم راهم را کج کنم و بروم که دست به کمر میمی

 گین یواسم ن ود.کنید بعد میآره دیگه. کار خودتونو می-

 ونم:نیش ندی به روی  می

آختته تتتو بتته جتتز اشتمتتاد بتته نفتت  چتتی داری کتته ب تتوام او شمتتد -
 خودتو بهت بزنم؟

ا اتتدرت  را او دستتت کنتتد کتته چیتتزی بگویتتد امتتدهتتان  را بتتاو می
کنم. چشتتمانم دهتتد. پووخنتتدی اتتدا دار وده و او کنتتار  گتتذر متتیمی
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یریصتتانه بتته دن تتال او هستتتند و امتتا یتتار نیستتت. بتته ستتنه جلتتوی 
 ونم:پایم لگدی می

 ری ت بود.ی بیه  تمصیر اون دختر همه-

*** 

 الو فروام؟-

 چی شده این وات ش ی؟-

 :گیردام میا  خندهبه ادای گرفته

ب تتین متتن کتتارتو انجتتام دادم. فمتت  آختتر  استتم خودمتتو ودم. -
 اش ال نداره؟

 نه نه اش ال نداره.-

 باشه خوب ب وابی.-

 خدایافظ.-

چمتتدر ایتتن بشتتر گتتیج استتت. هنتتوو گوشتتی را در دستتت دارم کتته 
 گوید:می

. نه نه غل  کردم. به اسم خودد نزنیا.- اق  اق

 نه دیگه خودد گفتی.-

 گفتم غل  کردم.-

 خوام ب وابما.ردتی ه خودد انجام بده. منم میخب م-

 به خدا وات نداشتم.-
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واتت نداشتتی؟ امصتب تتو اان ختواب بتودی و متن واسته کتار تتتو -
ودم. بیتتدار بتتودم و داشتتتم بتتا کتتامپیوتر وغتتالیمون ستتر و کلتته متتی

 یالیته این چیزا؟

 کدوم چیزا؟-

 وجدان و این جور چیزا.-

 د:گویآهی کشیده و با شرمندگی می

 ب  شید. یاا وااعاچ اسم خودتو نزنیا.-

 نترو اسم خودم رو تنها نزدم. ویر  نوشتم کار مشتر .-

 وای سامیار خر نشو دیگه.-

 یه شرط داره.-

 گوید:با ک فگی می

 چتتتی؟-

 یه بار دیگه بگی غل  کردی.-

 گم. غل  کردی غل  کردی غل  کردی...ده بار می-

 روم:بین یرف  می

 تو گفتم.اوی. خود-

 تو گفتی من بگم غل  کردی.-

؟ اینجوریاستتت؟- ونمه  نویستتم. متتیباشتته ااتت چ کتتار مشتتتر  هتتم نمی اق
 کاری او سامیار خفن لعنتی.
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 غل  کردم غل  کردم غل  کردم.-

 ونم:اهمهه می

 یاا شد. تا تو باشی کارتو گردن من ننداوی.-

 ناس متی رفیمیما.-

 نداوم. آخه رفیمیم.دن تو میپ  او این به بعد من کارمو گر -

بتته هتتر ویمتتتی هستتته ختتود  را او دستتت متتن ختت د کتترده و  
ای جتتان ی یخیتتره کتترده و  کنتتد. کتتار را در یاف تتهگوشتتی را اطتت  می

کشتتتان بتتته ستتتمت ت تتتت کنم. خمیاوهکتتتامپیوتر را ختتتامو  متتتی
کنتتد. بتتی روم کتته اتتدایی بیتترون او اتتتاامه تتتوجهم را جلتتب میمتتی

کشتتما امتتا اتتدای بتته طتترو  تتت دراو میتتتوجهی کتترده و روی ت
وار بتتا کستتی اتتک ت انگیتتز استتت. پتتدرم ومزمتتهشجی تتی شتتک بر 

روم. ای در را بتتاو کنتتد و متتن کنج اوانتته بتته ستتمت در اتتتاام متتیمی
دهم کتته شتتاید در یتتال راو و نیتتاو شاشتتمانه بتتا کنم و ایتمتتال متتیمتتی

 بینم گوشتتیختتوام چشتتم ب نتتدم و برگتتردم کتته متتیمتتادرم باشتتد. می
رود. ستترم موبتتایل  را بتته دستتت گرفتتته و در پتتذیرایی خانتته ر ه متتی

 شوم:برم و ادا وانح میتر میرا نزدیک

 ندارم آخه... به چه وبونی بگم ندارم؟-

-... 

گتی. ولتی بتاور کتن تتا خرختره آره کار و بتارم ست ه او. راستت می-
 ویر بار اس  و وامم.

-... 
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 ل کن.دم. دیگه ومیارم. پ  فردا پولتو می-

-... 

 باشه. گفتم یتماچ میارم. خدایافظ.-

ستتوود. یتمتتاچ ویتتر بتتار ارنتتی رفتتته کتته تتتوان دلتتم بتترای پتتدرم می
برگرداندن  را ندارم. ختدا بته داد  برستد. بایتد کمتتر ختری کتنم و 

 بیشتر کمک یال  شوم. باید دن ال کار بگردم تا پدرم کم نیاورد.

*** 

د متتادرم کتته در پتتذیرایی گتتردمه یتتک راستتت نتتز او مدرستته کتته برمی
 روم.کنده مینشسته و جدول یل می

ختتوام یتته چیتتزی بهتتت خیتتال شتتو میمامتتان دو دایمتته جتتدولو بی-
 بگم.

 گوید:نویسده میی جدول است و چیزی میهمانطور که خیره

 شلیک س م.-

 کشم:جدول را او ویر دست  می

 س م.-

 کند.با اخم نگاهم می

 ن ن؟ اد دفعه نگفتم این کارو-

 مامان راج  به باباو یرفم.-

نشتیند و متن هتم کمتی ایتن پتا و آن پتا کترده و دست بته ستینه می
 گویم:بااخره می
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بابتتا تتتو اتترل و اولتته افتتتاده. دیشتتب شتتنیدم داشتتت بتته ی تتی -
ره و او   واستته وام و ایتتن چیتتزا متتیگفتتت پتتول نتتدارم و همتتهمی

 این یرفا.

 روند:ابروهای  باا می

؟!-  وااعاچ

 گم خودم شنیدم.آره می-

 کند:اخم می

 پ  چرا به من چیزی نگفته؟-

ختوام بترم ستر کتاره کمتک ختری بابتا بشتم کته وودتتر مامان من می-
 ارناشو بده.

 گی؟ وایسا ب ینم داستان چیه.بچه چی می-

و شتتیون ستتاچلی او راهتتروی ستتاختمان بتته گتتو   اتتدای گریتته
را بتته در ورودی دویم و ختتود رستتد. متتن و مامتتانه هتتر دو متتیمی
ریتتزد. او را بتته رستتانیم. ستتاچلی جلتتوی در ایستتتاده و اشتتک میمی

ا  را درآورده و دستتتی بتته ستتر  آورم و ممنعتتهداختتل خانتته متتی
 کشم:می

 چی شده خوشگلم؟-

 گن داداشت خر خونه.ها بهم میداداشی... بچه-

کنیم. من و مامان نگتاهی بته هتم انداختته و شتروخ بته خندیتدن متی
 گیرد:ه ساچلی را در آغو  میمامان
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مگتته بتتده ستتاچلی؟ ب تتین چتته دادا  درستت ون و ختتوبی داری -
 دخترم!

 گوید:ا  را باا کشیده و معترل میبینیساچلی آب

 گن خرخون.گن درس ون. مین یرم. اونا نمی-

ی ستتاچلی را ی تتی ی تتی و بتتا های متتانتوی مدرستتهمامتتان دکمتته
 کند:یواله باو می

ده و اونه اینتته کتته داداشتتت تتتو یتته معنتتی متتی دختتترم هتتر دو -
تتتربیتن کتته ایتتنم تمصتتیر درستتا  موفمتته. منتهتتی اون هم  ستتیاد بی

 شون کوتاهی کردن.خودشون نیست. خانواده

 یعنی چی مامان؟-

یعنتتی این تته جلتتوی بچتتهه یتترب بتتد ودن و بچتته هتتم یتتاد گرفتتته و -
 ادب شده.بی

 ادبن.گم بیشون میرم به همهمی-

تتتوانیم ختتود را کنتتترل کنتتیم. او جتتایم بلنتتد گیتترد و نمیان میمخنتتده
 گوید:شوم که مامان میمی

ستامیار مامتتان! ناهتارتو ختتوردیه بترو نونتتوایی چنتد تتتا نتون بگیتترم. -
 شام کتلت داریم.

کنم کتته چطتتور بتته آورد و متتن بتته ایتتن ف تتر متتیمامتتان ناهتتار را متتی
بتتتوانم. بلتتها پتتدرم کمتتک کتتنم. ف تتر کتتنم بتتا کارهتتای کتتامپیوتری 

دهم و کارهتتای های مدرستته را انجتتام متتیشتتود. تکمیمتتاد بچتتهمی
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تتوانم گیترم. هتم ش اته دارم و هتم این ته میتایپی را هم برشهتده می
 پولی درآورم تا بابا دست تنها نماند.

بعتتد او اتترب ناهتتاره بتته اتتتاام رفتتته و مشتت ول درو خوانتتدن 
کشتتم. م ختت  میشتتوم. متتا ی م را برداشتتته و روی خطتتوط مهتتمی

گویتتد ایتتن کتتاره بتترای کنتتد و میفتتروام همیشتته متترا مستت ره می
گیتترم. بعتتد او چنتتد هاستتت. امتتا وااعتتاچ بتتا ایتتن رو  جتتواب میدختر 

شتتوم و روی ت تتت دراو ستتاشته بتتااخره او درو خوانتتدن رایتتت می
 پیچید:گذرد که ادای گرم باباه در خانه میکشم. چندی نمیمی

 م.س م س م ادتا س -

افتتتد کتته بتتا بابتتا هتتایم مینشتتیند. یتتاد کودکیخنتتده روی لتت م می
 خواندیم:می

 س م س م اد تا س م/ خان دایی جان خان دایی جان...-

انگیزی بتتود. او روی ت تتت بلنتتد شتتده و بتته دوران ختتو  و ختتاطره
 روم:پذیرایی می

 س م س م ادتا س مه خان دایی جان خان دایی جان.-

چرخنتد و بابتا ستمتم آمتده و دستتی بته موهتایم یهمه ستمت متن م
 کشد:می

 یاد دوران طفولیتت افتادیا سامیار.-

ایم کته مامتانه بته ستاچلی آیتد. هنتوو ننشستتهپ  او هم یتاد  می
کنتتد کتته بتته اتتتاا  رود و درو ب وانتتد. بعتتد او رفتتتن او ااتترار می

 گوید:همه سمت من چرخیده و می
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 شد. سامیار بدو برو نون ب ر دیر -

 مامان بذار ی م بشی...-

 نه همین اان.-

خواهتتد در کنتتد. فهمیتتدم... میو بتتا چشتتمان  بتته بابتتا اشتتاره می
دهم و بته اتتاام مورد اترل بتا پتدرم اتک ت کنتد. ستری ت تان متی

شتتوم. مامتتان پتتول و ستت د را روی کتتانتر آشتتپزخانه  رفتتته و آمتتاده می
دور و اطتترافم را او  روم.گذاشتتته. آنهتتا را برداشتتته و بتته نتتانوایی متتی

کشتتتم و  بینم. آهتتتی میگتتتذارم و انتتتری او دلتتت ین نمتتتین تتتر می
یواتتله بتته ستت نه و بیکشتتم و س نههتتای را روی ومتتین میکف 

 دهم.راه رفتنم ادامه می

گتتذارد. رستتمه شتتاطر ش تتاو چنتتد نتتان بتترایم میبتته نتتانوایی کتته می
بتته گتتذارمه شتتاطره نگتتاهی هتتا را داختتل ستت د میواتتتی کتته نان
کنتتد کتته بتته داختتل نتتانوایی بتتروم. انتتداود و اشتتاره میشتتاگردان  می

گتتذارم و موادتتب هستتتم کتته یواتتله پتتایم را داختتل نتتانوایی میبی
کشتتاند و ک هتت  را برداشتتته ای میآردی نشتتوم. شتتاطر متترا گوشتته

 گوید:وار میو ومزمه

 گم... سامیار!می-

نتتد. خمیتتاوه کلتت   را تتتر کتترده و کمتتی در گفتتتن یتترف ه درنتته می
گیتترم. بعتتد او آنه بتتا کشتم و بتتا دستتت آوادمه جلتتوی دهتتانم را میمی

 گویم:دهانی خشک شده می

 شاطر چیزی شده؟!-
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 گوید:تر آورده و با ایتیاط میاورت  را نزدیک

 خوام یه یرفی بهت بگمه فم  به این دلیل که باید بدونی.می-

کنما ستتپ ه   متتیی ابتترویم بتتاا رفتتته و کنج اوانتته نگتتاهیتتک لنگتته
آیتتد و متتن ستتراپا  گتتذارم. بتته ن تتر جتتدی میستت د را روی ومتتین می

 شوم:گو  می

 شده شاطر؟چی-

 دهد:تره کنار گوشم آورده و ادامه میسر  را نزدیک

 شناسی؟!ایمد هفت خ  رو که می-

ایمتتده ملمتتب بتته ایمتتد هفتتت ختت . کستتی کتته در مکتتل بتته متتواد 
کستتی او او متتدرکی نتتدارد. شتتودا امتتا در وااتت   فتترو  شتتناخته می

دانم چتترا شتتاطر ش تتاوه یتترب او را پتتی  کشتتیده. ااتت چ او چتته نمتتی
کنم و بتا ابتروان در ربطی بته متن و شتاطر دارد؟! گلتویم را اتاب متی

 گویم:هم رفتهه شمب کشیده و می

 آره... خب؟-

 وند:دوباره سر  را جلو آوردهه نزدیک گوشم لب می

 یک تو جی ن.یه چند واتیه که با باباد ج-

شتتوم چتته گیتترد. متوجتته نمیا  متتدتی واتتتم را میه تتم جملتته
گویتتد! ایمتتد... بابتتا... چتته؟! ابتتد ستتاای شتتاطره همتتان ایمتتد می

گویتتد. ستتر و تتته اینچنتتین میهتتای بیهفتتت ختت  استتت کتته یرب
 کنم:ا  میشوند و پووخندی ادا دار یوالهچشمانم گرد می
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 ل شمو.خیاهه! چی؟! با بابای من؟! بتتتی-

کنم کتته بتتاوویم را  ستت د را او روی ومتتین برداشتتته و اصتتد رفتتتن متتی
کنم. یتتق گتتردم و نگتتاه  نمتتیکشتتد. ستتمت  برنمیگرفتتته و می

 ها را بزند!ندارد به پدر من این تهمت

خودم چنتد بتاری بتا هتم دیدمشتون. گفتتم کته یواستت پتی بابتاد -
 ای.باشه. بعد او اونه تو مرد خونه

دهم و در یالی تته ستتعی در  ی تأستتن ت تتان متتیستترم را بتته نشتتانه
 دهم:کنترل تن ادای خوی  دارمه با نیش ندی پاسخ می

 ها نتیست.اشت اه دیدی شاطر ش او. بابای ما اهل این برنامه-

 رود:انداود و به سمت تنور میای باا میشانه

 خ اه گفتم که گفته باشم. درنمنا به باباد نگی من گفتما.-

 شوم.ا  خاری میروم و او نانواییی به او میاچشم غره

*** 

ای او گوشتتت چتترخ کتترده را کتتن دستتت  پهتتن بینم گلولتتهواتتتی متتی
ی دستتت دیگتتر ه آن را اتتاب و کنتتد و بتتا انگشتتتان کشتتیدهمی

کنم... و هنگتتامی کتته گوشتتت را داختتل نمایتتد کیتتن متتیمرتتتب می
شتتود و میانتتداود و اتتدای جیلیتتز و ویلیتتز روغتتن داغ بلنتتد تابتته می

کنم رستده یت  متیسپ ه شطتر اشتتها برانگیتز کتلتت بته مشتام می
ای او بتتوی گتتذارم یرهای در دنیتتا وجتتود نتتدارد. نمیدیگتتر غتتم و غصتته

 ام نشود.خوب  داخل خانه بماند و وارد بینی

 امممه به به! مامان تو اصد جون منو کردیه نه؟-
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دارد تابته برمتی گیر او خنتدد و کتلتتی سترخ شتده را بتا کتنمامان می
ومینی و گوجته فرنگتی تتزیین   و داخل بشتمابی بتزرک کته بتا ستیب

روم و اصتتد ختتوردن ی تتی او آن گتتذارد. ستتمت بشتتماب متتیکتتردهه می
ونتتد. کنم کتته مامتتان روی دستتتم میهای امتتذهب را متتیخوشتتمزه

 گوید:اخمی ساختگی کرده و دست به کمره می

 کنم.لی میرو تو یلمت خا دست بزنیه روغن سوخته-

نمایی وده و بتته تمستت ره بتتا کتتن دستتت روی اتتورتم ل  نتتد دنتتدان
 ونم:می

 اوا خا  شالم. چه خشن!-

 گوید:خندد و مرا به شمب هل دادهه میمی

 او آشپزخونه برو بیرون... سری .-

شتتوم. نگتتاهی بتته ورودی کنم و دوبتتاره نتتزدی   میای متتیخنتتده
 گویم:آشپزخانه انداخته و می

 مامان؟ بابا چی گفت؟چی شد -

 کشد:ا  میابرویی باا انداخته و با پشت دست ه به پیشانی

چتتی بگتتم واا؟ گفتتت پتتول آنچنتتانی ن تتوده و اونتتی کتته بهتت  پتتول -
ای بتتوده. بعتتدم  داده بتتوده خیلتتی تتتاوه بتته دوران رستتیده و شمتتده

 گفت امروو پولو به یارو داده.

 نگفت چرا پول ارل گرفته بود؟-

 ری خونه کم آورده بود!گفت  واسه خ-
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 شه؟ ما همیشه ویاد هم میاریم.مگه می-

 دونم سامیار! هرچی پرسیدم همینو گفت.نمی-

 گویم:نمایی تکویل  داده و میل  ند دندان

 خواد برای تو ط  م  ب ره. ها؟گم مامان. ن نه میمی-

 وند:نیش ند می

 کی دیدی باباد واسه من ول رجی کنه؟!-

متتان ختتوب بتتوده . بتتا ایتتن کتته همیشتته اونتتاخ مالیگفتتتراستتت می
ای بتاا انداختته ای ن ریتده. شتانهپدرم هی  گتاه بترای متادرم هدیته

ای جلتتوی روم. بابتتاه بتتا  ستتت اندیشتتمندانهو بتته پتتذیرایی متتی
تلویزیون نشستتها امتا روونامته بته دستت گرفتته و مشت ول خوانتدن 

. کنتتترل را رومآهستتته بتته ستتمت  متتیاخ تتار وروشتتی استتت. آهسته
 گوید:ونم که میی موویک را میدارم و مستمیمه شدد ش  هبرمی

گردونتتی ستتمت شتتادلا وگرنتته او پتتول تتتو همتتین اان شتت  ه رو برمی-
 جی ی خ ری نیست.

ونمه بتتا طور کتته ستتری ه شتت  ه ستته را متتیشتتوم و همتتاندستتتپاچه می
 گویم:لکن دل وریه طوری که مامان هم بشنود می

اها چتترا افتتتادین روی دور تهدیتتد کتتردن؟! بیتتنمه ن نتته ای بابتتا. شتتم-
 دونستیم؟!گر ساوا  بودین و ما نمیش نجه

 شود:چشمان  را ریز کرده و به جلو خم می
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ی پستترا فوت تتال دوستتت دارن. تتتو ی تتی چتترا او دونم همتتهمتتن نمتتی-
 نود خوشت نمیاد؟

تتو  های فوت الته. متنم کت چ نود که فوت تال نیستت پتدر متن... یاشتیه-
 ها نیستم.این خ 

ا  را در دستتت پتتدرمه بتته م تتل ت یتته داده و در یالی تته روونامتته
کنتتد. همتتان یتتینه اتتدای گوشتتی گیتترده چتت  چتت  نگتتاهم میمی

 شود.موبایل  که روی کانتر استه بلند می

 بذار من میارم واست.-

 رود:شود و به سمت موبایل  میسری  بلند می

 نه خودم رفتم.-

برانگیتز استت! متادرمه نگتاهی موشت افانه بته پتدر این یرکت  شتک 
دهتتد. ا  را میانتتداود و امتتا اوه بتتا خونستتردی جتتواب تلفتتنمی

دانم... یستتی نتتامفهوم و شتتاید هتتم ویتتادی مفهتتومه در وجتتودم نمتتی
ختتورد... دستتت ختتودم نیستتت اگتتر پیچتتد و یهتتن و التت م را میمی

 پیچد:ادای شاطر ش او در گوشم می

 با باباد جیک تو جی ن. یه چند واتیه که -

 ام. چی ار داری؟الو... س م... خونه-

بنتتدد. گویتتد و ستتپ  بتته اتتتاخ رفتتته و در را میهتتا را میپتتدرم این
کتته دیگتتر توانتتایی شتتنیدن  شتتودا طوریاتتدای ه دور و دورتتتر می

خواهتد افتم. دلتم نمیرا ندارم! و باو هتم یتاد یترب شتاطر ش تاو متی
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آورنتد امتا اف تار منفتی بته یهتنم هجتوم می به آن چرندیاد ف ر کتنمه
 و یارای مماومتم نیست.

*** 

برنتتد. بتته ستتمن نیمتته شتتب استتت و همتته در ختتواب نتتاو بتته ستتر می
ام کته ای پنجتره را بتاو گذاشتتم اتاام خیتره شتده و آنمتدر گتر گرفتته

شتوند  تا هوا به متنق مشت و  و دل ومهریتر برستد. چشتمانم گترم می
آیتتد. خستتتگی و ختتواب تمتتام ن درب میکتته اتتدای بتتاو و بستتته شتتد

انتتد امتتا او جتتایم بلنتتد شتتده و بتته ستتمت وجتتودم را ایاطتته کرده
ای بتته در وده و در یالی تته ستترم را نزدیتتک روم. تمتتهدستشتتویی متتی

 پرسم:برمه میدر می

 کیه اونجا؟-

 گوید:آید که میادای مامان او داخل دستشویی می

 چه خ رته پسر؟ منم!-

 یم:گوبه آرامی می

 باشه باشه. شجله ن ن.-

فهمم مامتتان آنجاستتته بتته ستترشته ستتمت اتتتاخ همتتین کتته متتی
روم. در را به آرامتی بتاو کترده و بته پتدر غترخ در ختوابم خوابشان می

کنم درستتت دانم ف رهتتایی کتته در متتورد  متتیشتتوم. نمتتیخیتتره می
شتتان ختتواهم کتته همههستتتند یتتا نتته. امتتا او اتتمیم التتبه او ختتدا می

شتتوم و بتته میتتز متتت باشتتند. دوان دوان داختتل اتتتاخ میتتتوهم و ته
 کنم.شسلی کنار پدرم نگاه می
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جتتا گذاشتتته استتت! مگتتر ایتیتتاطی همانگوشتتی همتتراه  را بتتا بی
شود با ایمتد هفتت خت  در ارت تاط باشتد و ایتن اتدر خونسترد و می
روم و دستتتم را خیتتال جلتتوه کنتتد؟! آرام بتته آن ستتمت ت تتت متتیبی

تر او آمتتدنمه او بتتاره ستتری دارم و اینرا برمتتیکنم. گوشتتی دراو متتی
شتتود!  روم و... نتتها نمیشتتوم. بتته اتتتاخ ختتودم متتیاتااشتان ختتاری می

کته کنما بته امیتد اینا  افتل دارد. ستیم کتارد را ختاری متیگوشی
های  را در ستتتیم کتتتارت  یخیتتتره کتتترده باشتتتد. ختتتودم شتتتماره

واتتلق گوشتتی کنمه امتتا یتتاا ستتیم کتتارد اوه فهمم کتته چتته متتینمتتی
ی  شتتده در آنه پتتی ق رویتتم! خیتتره های یخیتترهختتودم استتت و شتتماره

برنتتد و انگتتار کتته شتتوم. انگشتتتانم او م تتز فرمتتان نمیگوشتتی می
کشتتم و انگشتتتانم را بتته ویمتتت اند. نفستتی شمیتتق میخشتتک شتتده

گتردما نیستت  دهم. بته دن تال استم ایمتد میروی گوشی یرکت متی
کنم. آنمتتدر ستتری  ستتتجو متتیکتته نیستتت. ایتتن بتتاره هفتتت ختت  را ج

خواهتتد اگتتر هتتم باشتتده نتتتوانم ب یتتنم . کنم و دلتتم میاین تتار را متتی
ختتتواهم ختتتودم را فریتتتب دهم.بتتته پایتتتان استتتامی دانم... میمتتتی

رسم و خ ری او هفت خت  نیستت. ویتر لتب ختدا را شت ر کترده و می
کنم تتتا شتتاید لیستتت م تتاط ین  را بتتا بتتی خیتتالی بتتاا و پتتایین متتی

ردی پیتتدا کتترد. کتتم کتتم پتتی  بتته ستتوی شتتادی و بشتتود یتتک 
 خورم.روم که به اسم مصیب برمیخوشکالی می

مصتتیب... مصتتیب... مصتتیب. ایمتتد مصتتیب... معتتروب بتته ایمتتد 
فرستتتم و ا  را یتتافتم لعنتتت میهفتتت ختت ! بتته ختتودم کتته شتتماره

ا  را در گوشتی همتراهم یخیتره کترده و شاید بته پتدرم هتم! شتماره
گتتردانم. او اتتتاام ختتاری ه گوشتتی ختتود  برمیکارد بابتتا را بتتستتیم
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ا  بگتتذارم. همتتان یتتینه شتتوم تتتا موبایتتل پتتدرم را جتتای ا لتتیمی
رود کتته متتادر نیتتز او دستشتتویی بیتترون آمتتده و ستتمت اتااشتتان متتی

 گویم:می

 مامان... مامان!-

 ای بابا! چیه پسر؟ دستشویی خالی تکویل تو... بفرما.-

 کنه.نه مامان. ساچلی داره گریه می-

هتا. گوشتی را رود و متن نیتز بته اتتاخ آنسری  بته اتتاخ ستاچلی متی
روم. جلتتوی آینتته گتتذارم و بتته دستشتتویی متتیجتتای اولتت  می

گتزنم و مشتت پتر آبتم شتوم. لتب میایستم و به ختودم خیتره میمی
کتتوبم و بتته دیتتوار پشتتت ام میرا روی اتتورد بتته رنتته گتت  درآمتتده

 دهم. خدایا...!سرم ت یه می

مم نته بابتا همچتین کتاری ب نته ختدا؟ یته پستر هفتده ستاله چطور -
 داره... یه دختر ده ساله داره... یه وندگی خوب داره. آخه چرا؟!

شتتوما مامتتان را گیتترم و او دستشتتویی ختتاری میستتر درد فجیعتتی می
 بینم.می

 ساچلی که خواب بود!-

کنتتد ط یعتتی کنتتده ستتعی میرود و درد میبتتا این تته ستترم گتتیج متتی
 کنم:رفتار  

؟ من ف ر کردم ادای گریه-  ا  میاد.اق

رود کته دوبتاره ب وابتد. بلتها پشت چشمی به من نتاو  کترده و متی
 ب واب مادر که این رووها را در  ن نی خیلی بهتر است.
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*** 

ام را م تتل هتتر روو ام کتتامپیوتر استتتا وستتایل متتورد نیتتاو رشتتتهرشتتته
م. بابتا کته راهتی کندارم و ا کانه ختوردنم را کمتی معطتل متیبرمی

ر بابتتا راه بتتار بتته جتتای رفتتتن بتته هنرستتتانه پشتتت ستتشتتوده اینمی
افتم. امیتتدوارم کتته بتته دیتتدن ایمتتد نتترود. امیتتدوارم کتته ااتت چ متتی

کارد بابتا ا  را در ستیماشت اه کرده باشتم و ایتن مصتی ی کته شتماره
کنتتد کتته دیتتدمه آن مصتتیب ن اشتتد. دنیتتا گتتاهی چنتتان غتتافلگیرد می

تتی و چتته واتتتی بتته ختتا  یختتودد هتتم نم تتتوانی در  کنتتی دایمتتاچ کق
 ای!سیاه نشسته

بینمه آستتمان کتته واتتتی بابتتا را در یتتال ختتو  و بتت  بتتا ایمتتد متتی
شتود. نفستم چیزی نیستتا ومتین و کتل که شتان روی سترم آوار می

انتتد و بتتا تمتتام تتتوان در آیتتد و گتتویی بتتر دلتتم چنتته انداختهبتتاا نمی
ایستتتم و متتاد و م هتتود ی مییتتال دریتتدن  هستتتند. پشتتت دیتتوار

شتوم. هنتوو بتاورم نشتده استت... کتن دستتانم را دو خیره می به آن
 کنم.کشم و باو هم نگاهشان میبه اورتم می

گیتترد و کمتتی بتته ایتتن طتترب و آن طتترب ایمتتده دستتت پتتدرم را می
بینم کتته یتتک بتتار متتیکنم و اینتر متتیکنتتد. ختتودم را پنهتتاننگتتاه می

ک کته داخلت  اطعتاچ شیشته استت را بته بابتا ای کوچتپای  و بستته
های متتزایمه ستترمای دهتتد. لعنتتتی! کتتار ختتود  را کتترد. اشتتکمی

دوم و او آن شتتوند و متتن متتیومستتتانی را بتته اتتورتم یتتادآور می
 روم.شوم و به سمت هنرستانم میجهنم ی ی دور می

کنم. کمتتی هایم را پتتا  متتیایستتتم و اشتتکجلتتوی درب هنرستتتان می
ام را هتتتای تیتتتوریواتتتت! دیتتترووه درواما م تتتل هی دیتتتر رستتتیده
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ونتد و مترا بته رگ تار ستمال خوانده بودما امتا واتتی معلتم اتدایم می
گتتویم. ااتت چ درو بنتتدده نتتای جتتواب دادن نتتدارم و ک متتی نمیمی

برای چیست؟ پتدرم نیتز درو خوانتد... مهنتدو شتد... آاتا شتد. امتا 
 یک معتاد است. بینم... اواان من او را یک مهندو نمی

بینم... او یتتک معتتتاد استتت. متتن... کرده نمتتیمتتن او را یتتک تکصتتیل
بینم... او بترای متنه یتک معتتاد استت. همیشته او را آاا و مترد نمتی

هتتا در دام اشتیتتاد  شتتود کتته آدمکتتردم بتتدب تی باشتت  میف تتر می
گرفتار شتوند. امتا یتاا فهمیتدم کته خوشتی ویتاد هتم باشت  اشتیتاد 

گوینتتد ایتتن جتتور م... خوشتتی ویتتاد دارد. چتته میشتتودا پتتدر می
هتتا؟ خوشتتی ویتتر دلتت  وده. معلتتمه کتتن دستتت  را روی میتتز وات
 وند:کوبد و داد میمی

 توانگر!-

هتتای کتتن کتت و گرفتتته و بتته آاتتای رنتتویه دبیتتر چشتتم او موواییک
شتتوم کتته گتتویم و منت تتر میکنم. چیتتزی نمیادبیاتمتتان نگتتاه متتی

 خود  اک ت کند.

 ت ار نداشتم.او تو ان-

انتتداوم و شصتت انی نیستتتا دل تتوری دارد. دوبتتاره ستتر بتته ویتتر می
 گویم:می

 ب  شید آاا.-

 برو بشین یه دور ب ون دوباره اود بپرسم.-
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ی کلمتتاد او جلتتوی کنم. همتتهستتر جتتایم نشستتته و کتتتابم را بتتاو متتی
اتتدر درگیتتر استتت  فهممشتتان. یهتتنم آنگذرنتتد امتتا نمیچشتتمانم می

تتتوانم... یتتتی هتتم توانتتایی تمرکتتز نتتدارم. نمی کتته یتتتی یتتک لک تته
گتذارد. داتایق آختر کت و استت کته یک کلمه هم بر یهنم تتأنیر نمی

های  پاستخ دهتم. تتوانم بته ستمالکند و من بتاو هتم نمیادایم می
 گوید:شود و میبار شص ی میاین

 چیزی شده توانگر؟-

ال  چیتتزی شتتده؟! متتن امتتروو بتته چشتتم ختتود دیتتدم کتته پتتدرم در یتت
ای اهمیتتت ا  استتت. دیتتدم کتته متتا بتترای  یرهکنتتدن ا تتر ختتانواده

های فتانی و آنتیه نداریم. دیتدم کته او خودختواه استت و بترای لتذد
 ا  گذشته است.او خانواده

 نه آاا. ی م یالم خوب نیست فم .-

ی وشتته بته دانم یتک نمترهخواهتد بنشتینم و متیبا تک م او متن می
انتتافه شتتده استتت. ونتته تفتتریحه هتتای وی تتایم آختتر لیستتت نمره

خواننتتتتد. گذارنتتتتد و آواو میها کتتتت و را روی سرشتتتتان میبچتتتته
دهتتد. چمتتدر شتتاد و خوشتتکالند! ستترم را روی ادایشتتانه آوارم می

گتتذارم تتتا بتته درد ختتودم بمیتترم. امتتا همچنتتان ادایشتتان را میتتز می
 شنوم:می

هتتر کستتی دن تتال خ تتر متتی گتترده/به  بگتتین ششتتق داره بتتر »-
 گردهمی

فهمیم  ششتتق میتتاده همتتین رووهتتا خیلتتی وود/ششتتق میتتاده تتتاوه متتی
 کی بود
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واتتتی میتتاده دور و بتتر  شتتلوغ نیستتت/این دفعتته یتمتتاچ خودشتتهه 
 دروغ نیست

شتته/میاد و تتتو خونتته هتتا مهمتتون واتتتی میتتاده ونتتدگی آستتون می
 امیری!ایسان خواجه« شهمی

 کنم ی ی کنارم نشسته است:ایساو می

 پی  پی .-

بینم کتته یتتک چشتتم  را باریتتک  کنم و پتتواد را متتیستتر بلنتتد متتی
 گوید:کردهه می

 شده پ ری؟چی-

 چیزی نیست.-

 گوید:وند و مینیش ندی می

 خیال بابا. یاا یه رووم افر بگیری. چیزی نمیشه که.بی-

 گویم:کشم و میآهی می

 به خاطر اون نیست.-

 نشیند:ل  ند کجیه کنج ل   می

 ن دلت وا شه.پاشو ب رمت تو اکیپمو-

 یس  نیست پواد.-

 برد.گیرد و مرا همراه خود میم  دستم را می

 بیا بتتتابا.-
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*** 

گتتروه دوستتتان پتتواده یتتا بتته اتتول ختتود  اکیپشتتان را اتت  چ دیتتده 
ام. اک تتر هتتا برختتورد نزدی تتی نداشتتتهگتتاه بتتا آنبتتودما امتتا هی 

پرنتتد و های هنرستتتانه آرووی ایتتن را دارنتتد کتته بتتا ایتتن گتتروه ببچتته
ترین گتتروه مدرستته گوینتتد بایتتالرفتتت و آمتتد داشتتته باشتتند. می

مان هتتا و دور دورهایشتتان بتته گتتو  همتتههستتتند. خ رهتتای مهمانی
 شناسم.رسیده است. پواد را اما می

روی در هتتی  چیتتزی نیستتت و همتتین ستتت. اهتتل ویتتادهپستتر خوبی
  بینتی؟! یتاا متنه وستا  کتنم. دنیتا را میباش  شتد کته همراهتی

ام و بمیتته دوستتتان ه متتا را دوره  ایتتن جمتت ه کنتتار پتتواد نشستتته
اند. اینجا دایماچ جتایی ستت کته ن ایتد باشتم! رفیتق شتفیق پتواد  کرده

ونتتد و کتته استتم  شتتهریان استتته بتتا کتتن دستتت  بتته کمتترم می
 گوید:می

 اوبه ب ین کی اینجاست! ستتتامیار خان!-

های او دنتتدان آیتتدا ولتتی متتنهای ورد بدشتتان میهمتته او دنتتدان
دست و ستفید او متنفتر هستتم. او اتد بلنتد و هی تل روی فترم  یک

آیتد. او آید. دستت ختودم کته نیستتا او شتهریان بتدم میهم بدم می
های طوستتی رنتته و موهتتای بلونتتد هتتم نفتترد دارم. چتت  ان چشتتم

بتتاود و دستتت  را او کنم کتته ل  نتتد  جتتان میچتت  نگتتاه  متتی
را اتتاب کتترده و نگتتاه  را ستتمت دارد. گلتتوی  روی کمتترم برمتتی

 آید:چرخاند. پواد به یرب میدیگری می
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بچه هتا. یتال داآشتمون ی تم بتده. هتر کتی هتر چتی پیشتنهاد داره -
 واسه خوب کردن یال  رو کنه.

 گوید:ی ی می

 آخی بمیرم الهی.-

 دهد:خندند. بی نمک! ادامه میهمه می

 خوای واست بندری براصم؟می-

ایتتن یتترب او بودنتتد کتته بتتا گفتتتن ه شتتروخ بتته انگتتار همتته منت تتر 
پتتترد وستتت  و کننتتتد و او میدستتتت ودن و شتتتعر خوانتتتدن می

 راصد.می

ت دارم خیلی...-  یاا واوی  لیلی... دوسق

شتتود در ایتتن جمتت  غتتم و غصتته را گیتترد. ختتوب میام میخنتتده
فرامتتو  کتترد. در یتتال شتتعر خوانتتدن و دستتت ودن... در یتتال 

دود و بینم. او دور بتته ستتمتم متتیرا متتیلتتودگی هستتتیم کتته فتتروام 
 کنند:گیرد. با ادای ه همه س ود میرویم ارار میبهرو

 ! یه ساشته دن التم.تو اینجایی سامیار؟-

ونتتد. او انتتداود و دوبتتاره بتته متتن ول مینگتتاهی یمیرانتته بتته جمتت  می
گیترمه رو روم. کنتار  کته اترار میجایم بلند شتده و بته ستمت  متی

 گویم:کنم و میبه جم  می

 ها. مرسی!خو  گذشت بچه-

 گویند:شومه میواتی که با فروام همراه می



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

31 
 

 کردیما. کجا رفتی؟ای بابا. داشتیم یال می-

گیتتریمه فتتروام ستتر  را نزدیتتک گوشتتم هتتا کتته فااتتله میاو آن
 گوید:آورد و میمی

 کردی؟!پی  اینا چی ار می-

 شوم:ایستم و خیره به چشمان  میمی

 الم گرفته بود. پواد منو برد پی  خودشون ی م دلم وا بشه.ی-

 دهد:کند و سر  را به چ  و راست ت ان میپوفی می

دونی مدیر معلمتا چمتدر او اینتا بدشتون میتاد. ستال آختره خودد می-
 آتو نده دستشون.

 گیرم.انداوم و چشم او او میای باا میشانه

ا بچته م  تتا رو هتم واسته متن َای بابا. ول کتن جتون متن فتروام. َاد-
 درنیار.

پتره مج تور بته تتک بچه م  ت چیه؟! مگه ندیتدی هرکتی بتا اینتا می-
 ماده میشه؟

پرنتدا دیگتر بترایم مهتم نیستت. کستی کته او هایم دوباره بتاا میشانه
بینتتده دیگتتر هتتی  چیتتزی بتترای  مهتتم گاه  آستتیب میجانتتب ت یتته

 نیست.

 کنیم.به جهنم. تک ماده می-

 گوید.وند و دیگر چیزی نمیدی ادا دار میپووخن

*** 
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کشتتم. نگتتاه رود کتته دستتت  را میفتتروامه بتته ستتمت خیابتتان متتی
ام انتتداوم و او بتتا دیتتدن چهتترها  میملتمستتم را بتته چشتتمان خستتته

 گوید:می

 خیال سامیار. بهت پا نمیده.بی-

 گویم:یوالگی میبا بی

 ینم .خوام ب بابا کاری  ندارم که من. فم  می-

کنتد. بتا هتم ام میای درهتم همراهتیوند و بتا چهترهچند بار پلک می
رویم کتته دایمتتاچ جلتتوی متتن و فتتروام  بتته ستتمت او و دوستتتان  متتی

 کند:دارند. فروامه دوباره شروخ به غرولند میگام برمی

 بابا دختره آدم یسابیهه او اونا  نیست. چرا ول کن  نیستی؟-

 گرما به خلمت وی ای خدایم!نرویم را میبهدایماچ رو

 دایماچ چون او اونا  نیست.-

کنم. پشتت  بته متن استت و متانتو و کاپشتن ه م تل به او نگاه متی
بمیتته دخترهتتا تنتته و متتورد دار نیستتت. دوستتتان  هتتم همینطتتور 

ی شتتالم فتترخ دارد. دلتت ینا هستتتند. امتتا دلتت ین بتترای متتن بتتا همتته
 وند:الب وندگی من! فروام باو غر می

 ااال برو او جلو ب ین .خب -

 ونم:خارانم و ل  ند میاورتم را می

 روم نمیشه.-

 گوید:با شص انیت می
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-.  وای وای وای. سامیار چرند نگو خواهشاچ

تونتته نزدیتتک گم. آختته تتتو نگتتا  کتتن. آدم میبابتتا راستتت متتی-
 همچین دختری بشه و به  پیشنهاد دوستی بده؟

 ست:هنوو هم شص ی

 د شد.یاا تو برو شای-

 شوند:دستانم مشت می

 ترسم اوم نارایت بشه.می-

 گوید:به تمس ر می

ها ختتوای چی تتار کنتتی؟ تتتا آختتر شمتترد شتتین دیوونتتهپتت  می-
 جور دن ال  راه بیفتی؟همین

 خوام یه رووی برم خواستگاری .نه... می-

شتتوم. بلنتتد ایستتتد و متتن هتتم بتته اج تتاره متواتتن میدر جتتای  می
شتود کته دلت ین و دوستتان ه کتار  باشت  می  خندد و ایتنبلند می

ا  هتتا خنتتدهاورتشتتان را ستتمت متتا برگرداننتتد. فتتروامه بتتا دیتتدن آن
کنتتد. دلتت ین هتتای  را داختتل دهتتان  جمتت  میختتورد و لبرا می

بینم. اتتورتی معصتتومه پوستتتی شتتفابه آن موهتتای وی تتایم را متتی
یی ا ! ایتتن دختتتر در وی تتاخرمتتایی رنتته بیتترون وده او جلتتو ممنعتته

دوود و شتاید هتم ای رنگت  را بته متا متیهمتا ندارد. چشتمان اهتوه
 به من!

هتتای او هتتم کتت  ی لببینتتده گوشتتهام را کتته میل  نتتد خجتتالتی
آیتتد. کتت  کتته نتتها امتتا ل  نتتد  کونتتد چتترا! کتتا  متتن داوینچتتی می
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کشتتیدم تتتا همیشتته نگتتاه   بتتودم و ل  نتتد مونتتالیزای ختتود را می
چنتد نانیته استتا امتا بترای متن بته  کنم و لذد ب ترم. نگتاه  تنهتا

ایه شاشتتمانه راتتم وده استتت. چشتتم  ی یتتک رمتتان هتتزار اتتفکهانتتداوه
هایم او هتتم  گردانتتده انگتتار ستتلولگیتترد و ستتر  را کتته برمیکتته می

کنم. فتتروام و ام را آواد متتیشتتوند و نفتت  یتت   شتتدهگسستتته می
 گوید:کنیم. میبه ط  ه پشت سر  منه یرکت می

ی مرگمونتو هامون کپته ین ختانوم. یتاا بیتا بتریم خونتهبیا. اینم دلت-
 بذاریم او خستگی مردیم.

 ریم دیگه.باشه خب داریم می-

 رسیم.دق آخه نفله او این راه دیرتر می-

 گویم:نمایی میبا ل  ند دندان

ختوای دور بزنتی بتری او بااخره دیگته راهیته کته اومتدیم. یعنتی می-
 بر بری؟میون

گردنتتیه   را کنتتترل کتترده و بعتتد او ودن یتتک پ ای شصتت یخنتتده
افتتتد تتتا بتته اتتول ختتود ه دمتتار او رووگتتارم درآورد. بتته دن تتالم راه می

کشتتانم و او امتتا هنتتوو هتتم بتتین راهه او را داختتل یتتک ستتاندویچی می
 دهد:به غرولند  ادامه می

النتتاو ختتوام ستتاندوی . ایهامیتترم. نمیستتامیار دارم او خستتتگی می-
 خوام ب وابم.خوام. فم  میکی بگم؟ ساندوی  نمیدردمو به  

 گویم:با خنده می

 دم. جای دستت درد ن نته؟یین نون دارم بهت غذا می-
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 کند:با یرد به من نگاهم می

 من او تو غذا خواستم؟!-

 گوید:شوم و با دهان پر میمش ول خوردن می

 ب ور کم یرب بزن.-

 کشد.گاوی به ساندویچ  وده و پوفی می

 چته فروام؟ چرا اشصاب نداری؟-

 گوید:دستی به اورت  کشیده و می

 خوندم که براساو وااعیت بود!دیشب داشتم یه رمان می-

 رمان؟ به منم بده ب ونم.-

 ها.خیلی اشصاب خرد کنه-

 چیه مگه؟-

بتتذار بتتراد تعریتتن کتتنم. داستتتان یتته ون و شتتوهره بتته استتم وهتترا و -
هتترا جیتتی کشتتید و در خونتته رو گم. و ایستتان. یتته خ اتته کلتتی متتی

چهارطاخ باو کترد و بتدون یجتاب و کفت ه پریتد تتوی کوچته. جیتی 
ها بتتته دادم برستتتین. شتتتهین ختتتانمه ود... داد ود کتتته آی همستتتایه

سر  رو او پنجتره بیترون داد و بته وهترا نگتاه کترد. بتا ختود  ف تر  
هتا اومتده کرد کته ابتد ونی ته دیوانته شتده. آخته چترا بتا ایتن ل او

وشتتوهری رو  کنتته؟ ختتوب یتته دشتتوای ونن؟ چتترا جیتتی و داد میبیتترو
کته ن ایتد تتوی کتوی و بترون جتار ود! فهیمتهه اتدای وهترا رو شتتنید  
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ا  او اونتتور هتتی اتتدا  کتترد: کنتته. بچتتهکتته داره جیتتی و داد می
 «مامانه مامتتتان!»

ی دختتتر  رو برداشتتت و بتته ستتمت یمتتوم رفتتت. هتتم یولتته فهیمتته
شتتلوغ شتتد کتته دیگتته اتتدای وهتترا بتته   ا  یتتک دفعتته اونمتتدر خونتته

گوش  نرستید. وهترا هتق ود و وست  کوچته وایستتاد. ستر  رو رو 
ختتدایا چتترا هتتی  کتت  بتته فریتتادم »بتته آستتمون گرفتتت و نتتجه ود: 

 «رسه؟نمی

همون موا  موهتای بلنتد  او پشتت کشتیده شتد. ایستان بتود کته 
وهرا رو کشون کشتون بته خونته بترد. اون رو وست  خونته پترد کترد 

راه بته میتز ختورد و پایت  ایستان افتتاد و ش ستت. ایستان بتا و وه
تر او ا تله بته آشتپزخونه رفتت تر و متتوهمدیدن ایتن اتکنهه شصت ی

و یه چااوی بزرک برداشتت. بته وهترا یملته کترد و بتا هتر نتربه بته 
 وداون تهمت 

کتتدوم او همستتایه نفهمیتتدن کتته ایستتان ود و هتتی   وهتترا هتتق متتی
متتواد کشتتیده. نفهمیتتدن کتته وهتترا ویتتر دستتت ایستتان پرپتتر شتتد. 

ی دار بتود. بهت  گفتتن آخترین یرفتت رو بتزن و ایسان پای چوبته
 «یادم نمیاد.»اون گفت: 

 بر اساو وااعیت بود؟!-

آره. مرتی تته داغتتون ون ون بتتدب ت  رو کشتتته و بعتتد میگتته یتتادم -
 نمیاد.

اد لعنتی باشت  شتد کته ایستانه وهترا را بته اتتل برستاند. مواد... مو
ن نتتد پتتدرم رووی... ؟ یتتتی او ف تتر کتتردن در متتورد  هتتم ویشتتت 
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افتما یتاد کتاری کته رسمه دوبتاره یتاد بابتا متیکنم. به خانه که میمی
ستت. بتته او بتا متا کترده استت. متتادرم م تل همیشته در یتال آشپزی

تتتاوه او مدرستته آمتتدهه  دهم و دستتتی بتته ستتر ستتاچلی کتته ستت م متتی
 روم.کشیده و به اتاام می

ی مصتتیب انتتداوم و بتتا دستتت لتتروانم شتتمارهختتودم را روی ت تتت می
ختتواهم تمتتاو را اطتت  کتتنم و در شتتک و تردیتتد گیتترم. میرا می

ختورد و متن دیگتر راهتی جتز مانتدن خودم باای بمتانما امتا بتوخ می
. او شتتنیدن دهتتدپتتای تلفتتن نتتدارم. بعتتد او چنتتد بتتوخ جتتوابم را می

آیتتد. ایتتن آدم پتتدر متترا او راه بتته در کتترد. ایتتن آدمه اتتدای  بتتدم می
انگیتتز استتت. دوستتت نتتدارم اتتدای  را بشتتنوم. دوستتت نتتدارم نفرد

 تر شوم که پدرم با او در ارت اط است.مطمین

 الو؟-

کنم بتتر ختتودم مستتل  دهم و ستتعی متتیآب دهتتانم را اتتورد متتی
کنم. آختر در برابتر هتم شمتل نمتی دانم که چنتدان موفتقباشم. اما می

شتود خونسترد بتود؟ نفت  لتروانم را بیترون پلیدی مکضه چطتور می
 گویم:داده و می

 آاای مصیب؟!-

 گوید:خیال او کل دنیا میبی

 خودمم. چیه؟-

 گویم:هایم میشود و او بین دندانف م منم ض می

 دست او سر بابای من بردار. دیگه به  جن  نفرو .-
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 پرسد:کند و با تردید میم  ی می

 تو کی هستی؟-

 لرود:هنوو هم ادایم می

 من... من سامیارما پسر شادل.-

 گوید:دوباره بعد او م  ی کوتاه می

 شناسم. اشت اه گرفتی.آاا سامیار من اا چ تو و باباتو نمی-

 دم.اگر... اگر... دست او سر  بر نداریه به پلی  لود می-

کنم. یتتی او یترب ودن بتا او واهمته دارما و بعد تمتاو را اطت  متی
 چه مس ره!

*** 

روم. شتتک گتتردده بتته استتتم ال  نمتتیشتتب کتته پتتدرم بتته خانتته برمی
ندارم کته ایمتده بته پتدرم گفتته کته بتا او تمتاو گرفتته بتودم. ف تر 

کنم کته پتدرم بترای اتک ت بتا متن ااتدام کنتدا چترا کته بتا هم نمی
ارت تتاط استتت. دلتتم  شتتود کتته بتتا ایمتتد در کتتاره معلتتوم میاین
خواهتد بته آن ومتان بتروم کته خواهد بته شمتب برگتردم. دلتم میمی

مادرم او من خواست نتان ب ترم. امتا اگتر ومتان بته شمتب بتروده متن 
 روم.کنم و به خرید نمیامتناخ می

دیتدم کته اینگونته یتالم را در این اتورده دیگتر شتاطر ش تاو را نمی
مستت ره باشتتد و بتتر انتتر  هتتا ختتوابیی ایندگرگتتون کنتتد. کتتا  همتته

وار بتته متتن شتت ی ون وده ختتوردن شتتام ستتنگین اینگونتته کتتابوو
بتدیل و اهرمتان ونتدگی ی متن بتود... متردی بیاست. پتدرم استطوره



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

39 
 

کتتردم کتته اینگونتته جلتتوی چشتتمانمه متتن. هتتی  واتتت تصتتور نمی
ارو  شتود. در همتین اف تار هستتم کته ت دیل به آدمتی معتتاد و بتی

 :وندمادرم مرا ادا می

 سامیاره مامان بیا شامتو ب ور پسرم.-

 دهم:با ادای نس تاچ بلندی جواب  را می

 خورم مامان... اشتها ندارم.نمی-

ای بتته شتتنوم و چنتتد نانیتته بعتتده تمتتهاتتدای َاه گفتتتن مامتتان را می
دهم. پتتدرم استتت  ی ورود متتیشتتود و متتن اجتتاوهدرب اتتتاام وده می

ر اختم بته کتتابق بتاوی کته آیتد و متنه ستر بته ویتر و پتکه ستمتم می
نشتتیند و شتتوم. کنتتارم روی ت تتت میجلتتوی رویتتم استتته خیتتره می

 انداود:دست  را دور گردنم می

 شلیک س م.-

 گویم.ام به او س م میبا همان یالت ا لی

 هاد غرخ شدن؟چته؟ کشتی-

-. ... 

شتینیم بتا هتم مفصتل یترب پاشو بیتا شتام ب تور پستر. بعتد  می-
 ونیما باشه؟می

شتتود  رنجم! امتتا چطتتور میدانتتد او چتته چیتتزی متتیختتوب استتت... می
که به او اشتماد کتنم؟! اگتر ب واهتد بته ااتط   سترم را شتیره بمالتد 

 خواهم!چه؟ من پدر معتاد نمی
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 ام نیست.من گشنه-

 گوید:دهد و مینفس  را پرآه بیرون می

 خریدم.واسه خودم او ایمد مصیب جن  نمی-

شتوم. ه تم کتردن یترف  هه خیتره بته او میبا چشمانی گشتاد شتد
برایم ست ت استت. یعنتی او معتتاد نیستت؟ یعنتی او بترای ختود  

شتتده... بندیی بستهخریتتد؟ آن پایتت ... آن متتادهمتتواد م تتدر نمی
بینتده ل  نتدی هی  کدام بترای پتدرم ن تود؟! نگتاه متعجت م را کته می

 دهد:وده و ادامه می

چطتتور ف تتر کتتردی متتن معتتتاد  خواستتتم.واستته ی تتی او رفمتتام می-
 شدم؟!

 گویم:آید و با ادایی لروان میاشک شوخ تا لب مرو چشمانم می

 راست میگی بابا؟!-

 دهد:ل  ند کجی وده و سر  را به چ  و راست ت ان می

 معتتلومه. یاا پاشو بیا بریم شام ب وریم. ها؟-

 خرید؟چرا واسه دوستتون مواد می-

 کنند:رویدن میمردمک چشمان ه شروخ به ل

 نیاو داره. ن شه یال  بد میشه.-

 دونن چی ار کنن.بفرستین  کم  تر  اشتیاد. اونجا می-

گتتذارد. ستتپ  انتتداود و دستتت  را روی کتتتفم میای بتتاا میشتتانه
 گوید:می
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فرستتتم  پستترم. پاشتتو بیتتا بتتریم فعتت چ کتته روده بزرگتتهه روده  می-
 کوچی ه رو خورد.

پتتدرمه بتترای اتترب شتتامه بتته آشتتپزخانه  ونم و همتتراهل  نتتدی متتی
تتتوانم بتتا دل رویم. یتتاا کتته خیتالم او بابتتت بابتتا رایتت شتتدهه میمتی

تتوانم بتا آستودگیه بته ایتن بیاندیشتم  ارده به دلت ین ف تر کتنم. می
روم و جتتتواب بلتتته را او او ا  متتتیکتتته یتتتک روو بتتته خواستتتتگاری

تتوانگر! بتا شتود بته متن نته بگویتد؟! متن... ستامیار گیرم. مگر میمی
توانتتد بتته متتن نتته دلتتی کتته تنهتتا بتترای او تپیتتده استتت. دلتت ین نمی

 بگوید!

بینم. پتتدرم ی تتی او برتتترین ی نتته چنتتدان دورم متتیختتودم را در آینتتده
التبه و ختواهری کته او هتر مهندسین ایترانه متادرم مهربتان و خو 

کنتتد... و ختتودم. اطعتتاچ تتتا آن رووه انگشتتت  یتتک هنتتر فتتوران می
شتتوم و بتتا کمتتک پتتدرمه کستتب و کتتاری راه پیوتر میمهنتتدو کتتام

آل فتتراهم کتتنم. تتتوانم بتترای دلتت ین یتتک ونتتدگی ایتتدهانتتداوم و میمی
 تواند به سامیار توانگر نه بگوید!نه... دل ین نمی

*** 

 اکنون...

کننده و شتتیرین شتتایلی را بتته ام را بتته بالشتتی کتته شطتتر مستتتبینتتی
رود و م. سترم کمتی گتیج متیکشتمتالم و بتو میرسانده میمشامم می

آینتد. هنتوو شطتر  بتین تتاروپود امه تا گلتویم بتاا میمکتویاد معده
افتم. ام جریتتان دارد کتته بتته یتتاد دیتتروو و آن اتفتتاخ نکتت  متتیبینتتی

چترخم. بتا کنم و میاستته بتاو متیچشمانم را کته بته بتال  چس یده
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بتته استتت کتته دهم و درد فجیعیام را ماستتا  متتیپشتتت دستتتمه بینتتی
آورم. لعنتتی! همیشتهه یعنتی او یتک ومتانی بته بعتد  م زم هجوم متی

که برای متن ی تم همیشته را دارده بته بتوی شطتر آلتر ی داشتتم. بتا 
نشتتینم و گیتترم و چشتتم بستتتهه روی ت تتت میدستتتانمه ستترم را می

 کشم:فریاد می

 َاه... ک افت!-

 رسد.ن ر میا ه کمی دور بهادای پر او ناو و ششوه

 فهمن اینجایی.ها میداتو اان همسایهب ر ا-

م تتزم تکمتتل و تتتاب نتتدارد. فتتروام... بتتا آن یتتال... بتتا آن اونتتاخ... 
شتتتم.  روی ومتتین افتتتاده بتتود و متتن... وای! متتن... فتتروام را... کن

ترین متتن... یتتک... ااتتتل هستتتم! فتتروام... فروامتتی کتته رووی اتتمیمی
ستتیا جتز ختون دوستم بتود را کشتتم. دستتم آلتوده بتود بته هتر نجا

کنتتی پرستتتم؟! تتتو ختتوده بتتاور میرفیتتق. ختتدایا! متتن هنتتوو تتتو را می
کنم. نتها متن جتان دوستتم را او اد باشتم؟! متن بتاور نمتیهنوو بنتده

او گرفتم. متن ااتتل هستتم... متن آدم کشتتم. نته... متن دیگتر ایتق 
ایستتتتد. رویم میشتتتود و روبتتتهبنتتتدگی تتتتو نیستتتتم. او در وارد می

ا  پریشتتتان  گتتتذارم. موهتتتایم را دور شتتتانهن تتتر میستتترتاپای  را 
ا  دو چنتدان شتده استت. انگشتتان  را بتین تتار و کرده و دلربتایی

بتترد و استتمتی او موهتتای  را بتته شمتتب ا  میپتتود شتتب پرستتتاره
شتتود دیتتده ا  بتته ونتتو  میبتترد. بتتا استرستتی کتته در چهتترهمی
 گوید:می
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او مستتتافرد پاشتتتو بتتترو دیگتتته. ونتتته ودم مامتتتانم اینتتتا دارن -
 گردن.برمی

دهم و همتتتانطور کتتته خیتتتره نگتتتاه  نیشتتت ندی تکتتتویل  متتتی
ونم. شتتترتم را او روی ومتتتین چنتتته متتتیکنمه ختتتم شتتتده و تیمتتتی

نگاه  روی من استت و ل  نتد بتر لتب دارد. کتا  اینطتور شاشتمانه 
شتده بتروم تتا ستر و  کرد! بایتد هرچته وودتتر او ایتن خرابنگاهم نمی

 یتترت  پیتتدا نشتتده استتت. چنتتد اتتدم جلتتوتر غی پتتدر و متتادر بیکلتته
 رساند:آید و خود  را به من میمی

 بذار کم ت کنم تنت کنی.-

کشتتم. بتتا گیتترد کتته بتتا نتتربه او دستتت  بیتترون میشتترد را میتی
ای چینتتد و بتتا یالتتت بچگانتتهکنتتد و لتتب برمیدل تتوری نگتتاهم می

 گوید:می

 باهاد اهرم.-

شتتد کتته... ه متتن نزدیتتک میاو ن ایتتد چنتتین کنتتد. ن ایتتد اینمتتدر بتت
ختتواهم او کنتتار  ش تتور کتتنم کتته کنم و میشتترتم را تتتنم متتی.تی

 گیرد:باوویم را می

 ا ر کن سامی.-

گتتتذارم و آن را بتتته نرمتتتی او بتتتاوویم دستتتت روی دستتتت  می
 دارم:برمی

 چی شده؟-
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اون او دیشتتتب کتتته منتتتو پتتترد کتتتردی او اتتتتاخ ختتتودم بیتتترون و -
کنتی. چترا تتو مکلتی میان کته بهتم بیخواستی تنها باشتیه ایتنم او ا

 اینجوری شدی آخه؟

چتترخم و  گتتردد. ستتمت  میهتتایم برمینیشتت نده دوبتتاره بتته لب
 گویم:کنم و دست به کمر میگردنم را کج می

 ارارمون چی بود او اول؟ ها؟-

 شوند.های  آویزان میکشد و شانهپوفی می

دی اون ب تتتتین ستتتتامی. اون واستتتته اتتتت  چ بتتتتود. اون روو فهمیتتتت-
کنتتهه رفتتتارد بتتا متتن ت متتر کتترد. متتن ختتانوم داره شروستتی میمیمون

 ف ر کردم...

ختتواهما امتتا او نمتت  دهم و گرچتته متتن نمیبتته شمتتب هتتول  متتی
ونم و انگشتتت اشتتاره ام را جلتتوی شتتود. رویتت  خیمتته متتیومتتین می

ام شتتدههای بتته هتتم افلدهم و او بتتین دنتتدانچشتتم  ت تتان متتی
 گویم:می

و بی تتود کتتردی اشتتت اه ف تتر کتتردی. دوم این تته ارارمتتون اواچ کتته تتت-
این بود آویزونم نشتی. ارارمتون ایتن بتود کته هتی  ششتق و شاشتمی 
نداشته باشیم. ارارمون این بتود کته او متن ستمال جتواب ن نتی. اترار  

 کوفتیمون این بود که...

 با... باشه... باشه خب. چرا شص انی میشی؟-

 ی پوکت نمیره.لهگم توی اون کدق آخه هرچی می-
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دوود. او ایتتن دختتتر وی تتاتر هتتم چشتتمان  را بتته چشتتمانم متتی
ونتتد و دو خوانتتد کتته ل  نتتد میدانم او نگتتاهم چتته میهستتت؟! نمتتی

 کند.دست  را دور گردنم یلمه می

ختتوای ویشتتی بشتتی. ولتتی بیشتتتر گم ستتامی. بع تتی واتتتا میمتتی-
 کنی.داستانو رمانتیک می

 کشم:دستی به موهای  می

 ن ن شایلی. دختر خوب ن ن. تو که اهل شیطنت ن ودی.-

 وند:ل  ند می

 هم شدیم.ب ین با من چی ار کردی که شیطان رجیم -

ونم. یمت  نیستت ایتن همته او جانتب من نیز به رویت  ل  نتد متی
 من شذاب ب شد!

مون شاشتتمانه بشتته. ارارمتتون ایتتن بتتود ختتوام رابطتتهگفتتتم نمی-
 شایلی.

گیتترد کنتتد. دستتتم را میایستتتم و دستتتم را ستتمت  دراو میاتتاب می
کنما بتتا دل تتوری شتتود. او را مرتتتب متتیو او روی ومتتین بلنتتد می

 ید:گومی

 آخه اون روو که فهمیدی اون دختره داره شروو میشه...-

 روم:های ه رهای  کرده و به سمت در میک فه او یرب
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فمتت  همتتون روو بتتود و بتت . دیگتته او ایتتن خ تترا نتتی. بعتتدم... -
خودد یال و رووم رو دیتدی. ن ایتد ستمتم میومتدی. متن یادمته کته 

 بهت گفتم نیا. اما تو گو  ندادی.

 ا ر کن یه دیمه.ستتتامی! -

کشتد کته یتتم دارم هرکته جتای متن بتوده چنان الن استمم را میآن
کتترد. طتتوری کتته بتته ستتمت  رود و طتتوری دیگتتر بتتا او رفتتتار می

چتترخم و ریتتتم شتتود. امتتا متتن... . ستتمت  میهایشتتان همنف 
 گویم:می

 َای وهرمار و سامی. چه مرگته دیگه؟-

متترا فهمیتتده استتت. فهمتتد کتته متتن شصتت ی هستتتما او همیشتته او می
اتدر گتویم و او آندست خودم نیستت کته بته شتایلی بتد و بیتراه می

 آورد.کند و تاب میمهربان است که تکمل می

 یه سمال بپرسم شص انی نمیشی؟-

 گوید:کنم و ا ل او این ه جواب  را بدهمه میچشمانم را ریز می

 چرا ل است بوی خون میده؟-

روم و در یتتتک ستتتمت  متتتیفشتتتارم و هتتتایم را بتتته هتتتم میلب
 کنم:شوم. ومزمه میا ه با او چشم در چشم میمتریسانتی

 دونی چرا؟می-

 کند.سر  را به آرامی باا و پایین می
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یه دخترق بتود. خیلتی خوشتگل بتود... خیلتی هتم نتاو داشتت. ختو  -
 هی ل... پایه. اما یه اش ال اساسی داشت.

 م.خوانکنج اوی و دل وری را او چشمان  می

ود. ویتاد دونی اش ال  چتی بتود؟ ایتن بتود کته ویتاد یترب متیمی-
 کرد. منم... وبونشو بریدم. بوی خون اونه... افتاد؟ف ولی می

دهتد و دستت بته ستینهه پشتت  ه بته بیترون میباودم  را بتا بینتی
 گویم.کند. فهمید که خود  را میرا به من می

 ونم. خوبت شد؟اا چ دیگه باهاد یرب نمی-

 ونم.او پشته دستی به موهای  کشیده و ل  ند می

 خوشگل دیوونه.-

هتای ت تراری روم. ویتاد او یتده واتتم را بتا یربکنم و متیترک  می
تری دارم. بایتتد هرچتته وودتتتر بتته ستتمت تلتتن کتتردما کارهتتای واجتتب

ی پدر فروام بروما شاید فتروام ونتده مانتده باشتد. شتاید ختدا بته خانه
  تتار دیگتتر ریتم کنتتد و فتتروام را ونتتده نگتته دارد. متنه ی  تتار... فمتت  ی

گتتویم. هرچنتتد ختتوانم و یکتتر میبتتین راه هرچتته دشتتا بلتتد هستتتمه می
ختوانم ... بل ته بشتود کتاری  ایق آوردن استم ختدا نیستتما امتا می

 کرد... بل ه خود  کاری کند.

دانتتد کتته او شمتتد ختتدا ختتود  شتتاهد استتت کتته او اصتتد ن تتود. می
... دادنگتتام شصتت انیتم آن لعنتتتی را دستتتم نمتتین تتود. اگتتر فتتروامه ه

کتتردیه یتتاا ونتتده بتتودی. شتتاید پشتتیمان کتتار را نمیفتتروام اگتتر این
ا میمی شتدم. تتو هتم ستاادو  متن آمتدم ساادوشتت میشدم اات چ
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خواهتتد ستتاادو  متتن شتتدی؟! اگتتر اودوای کتتنم... چتته کستتی میمی
 ماند؟شود؟ واتی که تو نیستیه چه کسی رفیمم می

بینم. پشتت دیتوار پنهتان رستم و آنچته ن ایتد ب یتنم را متیآنجا میبه 
ی جتتوان ناکتتامه فتتروام بهمنتتی. وای ختتدایا! شتتوم و... یجلتتهمی

تر او این هتم داری؟! رفیتق... رفیتق متن چته کتردم بتا رفااتمتان جهنم
رفیق؟ هرچه بوده هرچته... متن ن ایتد آن بت  را ستر تتو و بتدتر او تتوه 

شتتد کتته مهمتتان چشتتمانم اشتتک... متتدتی میآوردم. ستتر ختتودم متتی
ستتوواند و تتتا تتته التت م را بتته هایم را میا ه گونتتهنشتتده بتتود. داغتتی

 نشاند. من چه کردم؟!خاکستر می

 شوم.دانم به چه یالی... اما او آنجا دور مینمی

*** 

وین پ  منم و ایتن پیتراهن ستیاه رنتهق نکت . متنم و ایتن وجتدان 
امه یتتک ااو را در بتتدن فتتروام فتترو کتتردهام کتته او واتتتی چتتشتتدهنفرین

دانم چنتته نانیتته هتتم آرام نگرفتتته استتت. متتنم و ایتتن دله کتته نمتتی
بیانتتداوم و او جتتا ب تتنم ه یتتا این تته بستتووم و بستتاوم تتتا رووی کتته 

تتردمه ستتت آن روو! اگتتر روو متترگم نمیدیگتتر نزنتتد. وای چتته رووی من
 انداختم.اطعاچ جشن و پای وبی راه می

کشتتم. واتتتی فنتتدکم را او جیتتب پیتتراهنم بیتترون می پاکتتت ستتیگار و
ی  رستتم... واتتتی کتته شمتتو درب خانتتهی شمتتو مکمتتد میبتته خانتته

ای او دود پنهتتان شتتده کنتتده اتتورتم در هالتتها  را بتتاو میکلنگتتی
شناستتد. اول ام را ب ینتتدا امتتا او متترا ختتوب میتوانتتد چهتترهاستتت. نمی

او همتتان متتواعی کتته  شناستتد و بعتتده ختتود  را.ستتیگار ستتامیار را می
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دانتتده در ایتتتن ستتیاهی و دود و ختتت   بتتتدون شناستتتده میمتترا می
 ام.اکسی ن دفن شده

 خو  اومدی سامیار جان. بیا تو.-

شتتود. متترا ب تتوان شمتتو. شتتونم و جتتانم کمتتی جتتان میاتدای  را می
مانتتده او شتتم  وجتتود متتن استتت. ی باایاتتدای تتتو آختترین شتتعله

تتا همته بداننتد کته تتو مترا خوانتدی! کنم نویسم  و بند دلم متیمی
فرستتتم و ونم و دود  را بتته هتتوا میکتتاه بتته ستتیگارم متتیپ تتی جان

 کنم.ا  میبعده ویر پایم له

 س م شمو.-

م تتل همیشتتهه ل  نتتد بتته لتتب دارد. شمتتو مکمتتد شمتتوی متتن نیستتتا 
تنها یک دوست استت. یتک مترد بته تمتام معنتا. متردی کته دستتم را  

. او همیشتته بتترای متتن جتتا داردا چتته گرفتتت و پشتتت و پنتتاهم شتتد
خواستتم در ی او بتودم. امتا نمیبسا ایتن چنتد ستال را متدام در خانته

متتورد فتتروام پتتای  گیتتر باشتتدا بتته همتتین ختتاطره آن روو منکتتوو 
اینجا نیامدم تتا دردستری بترای شمتو درستت نشتود. امتا یتاا اینجتا 
 هستم تتا دل بته دلتم دهتد و دل بته رو  و جتان  دهتم. بته داختل

بنتتدم. روی ت تتت جلتتوی شتتوم و در را پشتتت ستترم میا  میخانتته
 گوید:نشینم و شمو دست  را روی پایم گذاشته و میپنجره می

 با دوتا چای اند پهلو موافمی؟-

چستت دا تابستتتان و ومستتتان هتتم ی او همیشتته چتتای میدر خانتته
 آیند:هایم ک  میی لبندارد! گوشه

 بدجور موافمم.-
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شتتود پ  ستتر را ت تتان داده و راهتتی آشتتپزخانه میونتتد. ستتل  نتتد می
یواتتلها تتتا چتتای بیتتاورد. خستتته هستتتم و درمانتتدهه ناامیتتد و بی

رفتم. دادم و ختتودم بتترای آوردن چتتای متتیوگرنتته بتته او ویمتتت نمتتی
شتتوم. طتتولی دهم و خیتتره بتته آستتمان میبتته ت تتت ت یتته متتی

یند. نشتگتردد و کنتارم میکشد که بتا ستینی چتای و انتدان برمینمی
کشتتد. گتتذارد و دستتت  را روی کتتتفم میستتینی را روی ت تتت می

گویتد ستامیاره تتو کنتد. یستی کته میی  امنیت را به متن المتا می
هتتم پشتتت و پنتتاه داری. نفستتی شمیتتق کشتتیده و ستترتاپایم را او ن تتر 

 گوید:گذراند و در شین یال میمی

اا کنتتی. یتترنتته ونتتدگیت انت تتاب میگفتتتی ل استتاتو همیادمتته می-
 بگو ب ینم ا یه چیه که وندگیته سیاه شده؟

ی اشتتتک لجتتتوجمه فشتتتارم و بتتته اطتتترههتتتایم را روی هتتتم میپلک
ونتتد بترای ونتتدگیق ستتیاهی  دهم. التت م امتا وار میی ختتروی نمتیاجتاوه

ام کتته بتتا دستتت ختتوده پرپتتر   تر  کتتردم. بتترای جتتوانیکتته ستتیاه
هایم ومزمتته کنم...گر شتتدم. ومزمتته متتیا  را ن تتارهکتتردم و نیستتتی
 اند!بیشتر ش یه ناله

 نیست شمو. رفیمم... فروام! دیگه ونده-

های التت م بتتاو هتتای اشتت مه راهشتتان را او بتتین ستتنگ خکتتم اطرهو کم
شتتوند. بتتر غمتتمه غمتتی افتتزون کننتتد و او چشتتمانم ستتراویر میمی
کنتد. بتار ستیر میشود و مرا تا سر یتد مترکه او ایتن ونتدگی ن  تمی

تتر راهتتی هستتت بتت رای متتردن و رفتتتن؟! دستتت شمتتوه او روی کمتترم سن
چرختانم و شتود. ستر میخورد و متاد و م هتود بته متن خیتره میمی

 بینم:چشمان غم ار  را می
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همون رفیق امیمیت کته بلنتد بلنتد خندیتد و باشت  شتد... آه. چترا -
 بنده خدا؟

ام. تتتا انتتداوم تتتا او چشتتمانم ن وانتتد کتته ااتتتل شتتدهستتر بتته ویتتر می
ام. متتن آدم ترستتناکی هستتتم... چتته پلیتتد و ویشتتتنا  شتتده نفهمتتد

باید ترسید او نزدیک بتودنق بته متن. بایتد او شتر متنق رانتده شتدهه بته 
 خدا پناه برد.

 میگن... میگن کشته شده.-

هتای ریاکتار و دروغگتو و و نگفتم که ختودم کشتتم . شت یه بته آدم
هایم را نتدانام. دام. شت یه کته نته... متن نیتز او آن دستتهپست شتده

شتتان ختترد شتتوند. تکستتایم و چیتتزی نمانتتده کتته تکروی هتتم می
شتود. شتاید یتک دایمته طتول فرمتا میس ود وجترآوری بینمتان ی م

 کشد تا شمو به یرب بیاید:می

 کشته شده؟ یعنی چی؟-

 گویم:گیرم و میدمی می

 توی پار ... میگن... میگن با چااو...-

و شمتتوه بتته خیتتال این تته او شتتدد  شتتودهایم رود وار جتتاری میاشتتک
 گوید:استه مینارایتی

 بسه پسر. خودتو شذاب نده. فهمیدم.-

شتوم کته دیگتر دستت کنم و او او متشت ر میسرم را بتاا و پتایین متی
کشتتید. ای کتتا  او ستتر ا تتیه فتتروام کشتتید... کتته ای کتتا  نمی

 کترد. کته متن در ایتنگرفت و مترا او بنتد وجتودم آواد میاشتراب می



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

52 
 

ام... کته ای کتا  راهتی بتود تتا وندان انفرادیه به مرو جنتون رستیده
کتت  هستتتم! گفتم کتته متتن... یتتک... آدمگفتم و ختت د. متتیمتتی
گفتم کتته متتن جتتانی و روانتتی هستتتم و دوستتت و دشتتمن متتی
 شناسم.نمی

 خدا بیامرود .-

 خدا رفتگان شما رو هم بیامروه.-

ا  کتته یتتک و اتتدیمیهای کمربارنوشتتیم. در همتتان استتت انچتتای می
خواهتتد هتتا کتته دلتت  نمیجهتتاو همستتر ختتدابیامرو  بتتود. همان

 ای رویشان بیافتد.بش نند و ل ه

 شموه یالشو داری باای یرفامو بشنوی؟-

خواهتتد دل بگتتو پستترم. ایتتن گتتو  متتن در اختیتتار تو تته. هرچتته می-
 تنه بگو.

*** 

انتداوم ی شمتو مکمتد مینگاهی به در و دیوار تتر و تمیتز ییتاط خانته
کشتتم. اوایتتل ف تتر کنم و ستتیگارم را بیتترون میو دستتت در جیتت م متتی

هتای آجتری ییتاط کردم کته شمتو چته دل خوشتی دارد کته دیوار می
تری دارد کتته هتتر روو بتته دارد و چتته دل ختتو را تمیتتز نگتته متتی

کتتردم کتته کنتتد.خیال میی ستت زی ختتوردن  رستتیدگی میباغچتته
شتتان بتترود. اوایتتل ف تتر کوچهفروشتتی ستتر  آیتتد تتتا س زیا  میتن لتتی

خواهتتد کتته پنتتاهم شتتده کتتردم شمتتو ابتتد یتتک چیتتزی او متتن میمی
استتتا همتتان اوایتتل کتته همتته در اوای بتتردن نفعتتیه بتته متتن کمتتک 

 کردند. جن  شمو اماه با همه اطرافیانم فرخ دارد!می
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رنگتتم را یتتک نفتت  ستتر بتتاای چتتای شطتتری و م تتل همیشتتهه کم
ی و انگشتتت شستتت و ستت ابهکشتتم و استتت ان کوچتتک را بتتا دمی

ای شت ل گیترم و بته نرمتی روی ستینی فلتزی دایترهدست دیگترم می
ها خیلتتی یستتاو استتت و گتتذارم. شمتتو مکمتتد روی ایتتن استتت انمی

دارد. شجیب این ته بتا ایتن همته یساستیت دستت او سرشتان برنمتی
-گوید کته یستاو هستتمه امتا اگتر اوشتان استتفاده ن تنمه طی تهمی

گیترم و همتانطور کته شتود. نفستی مییتت مینارا-همسر مریتوم 
ا  خیتره هستتتمه لتتب بته ستت ن بتتاو بته گتتل رو ستفید وستت  باغچتته

 کنم:می

 خورم؟!رنه میدونی چرا همیشه چای کمشموه می-

گویتتتد. همیشتتته همینطتتتور استتتتا ستتت ود کتتترده و چیتتتزی نمی
کنتتد. ادامتته هتتایم تمتتام شتتود و بعتتد اتتک ت میگتتذارد یربمی
 دهم:می

ختتوام ای معتتتاده چتتای پررنتته دوستتت دارن. متتنه نمیچتتون آدمتت-
 خوام هیچیم م ل اونا باشه.م ل اونا باشم. نمی

سیگاری که چنتد دایمته پتی  او جیت م بیترون کشتیده بتودم را بتین 
ونم و کنم. پتتک متتیگتتذارم و روشتتن  متتیام میپریتتدههتتای رنهلب

م. کنانتتداوم و ویتتر پتتایم خاموشتت  متتیبعتتده نگتتاهی بتته ستتیگارم می
ختواهم یترب بتزنمه یت  ستیگار کشتیدن را نتدارم. م تل یاا که می

 خواند:گیرد و چند بیتی شعر میهمیشه نفسی می

 گفتی که مستت می نم/پر وانچه هستت می نم»-

 گفتم چگونه او کجا/گفتی که تا گفتی خودآ
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 گفتی که درمانت دهم/بر هجر پایانت دهم

 موانا!« د اینگفتم کجاهکی خواهد این/گفتی ا وری بای

 پرسد:در شعر وی ای  غرخ شده بودم که به ی  اره می

کشتی خوای هیچیت م تل معتادهتا باشته. پت  چترا ستیگار مینمی-
 بابا جان؟!

 افتد:ونم و سرم به ویر میتل ندی می

ا  فترخ داره. بهتم آرامت  میتده. این ستیگار کشتیدن... ایتن ا تیه-
ره شمتو. بتین هم تتو هستتی کته باهتا  یترب جنستامه فمت  یهنم پن

شتتدم... کتته متتن واتتت ستتیگاری نمیونم. اگتتر او اول بتتودیه هی متتی
او ستتیگارم بتتدم میتتاد. امتتا چتته کتتنم کتته ونتتدگیم بتتدجوری بتته دود و 

 دم گره خورده.

 آید:باره برخ ب همیشه بین یرفم میاین

تا نگفتیه متن بترم یته چیتزی واسته شتام بگیترم و بیتام. دم غروبته -
 اد بشه.مم نه گشنه

گیتترم و خواهتتد او روی ت تتت بلنتتد شتتوده کتته متت  دستتت  را میمی
 گویم:کند که مینشانم. نگاهم میاو را می

 هم نیستم. خوام بگم. گشنهنه شمو... بشین می-

 اول میدی گرسنه شدی بهم بگی؟-

 ونم:ل  ند می

 اول میدم. بشین شمو.-
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 گرمت میشه.خب پسر بیا بریم تو خونه کولر روشنه. اینجا  -

ترستتم شمتتو مکمتتد گتترم  شتتود و ایستتاو نتتارایتی کنتتد. بلنتتد می
رویم. روی فتتر  اکتتی رنتته کهنتتهه شتتویم و بتته داختتل خانتته متتیمی

افتتتد بتته ش تت  نشتتینیم و متتنه نگتتاهم میی شمتتو میامتتا تمیتتز خانتته
 ادیمی او و طی ه که در مشهد گرفته بودند.

شتتی ونتدگی  خو  بکالت شمتو. یته شمتر بتا کستی کته دوستت  دا-
 کردی.

انتتداود و آه چرخانتتد و ن تتری بتته ش سشتتان میشمتتو مکمتتده ستتر می
هتتای تیتترهه ای او ابر کنتتد. ستتایهکشتتد و دوبتتاره رو بتته متتن میمی

 پوشاند.آسمان وال و پا  چشمان  را می

واتتت همیشتته باهتتا  ونتتدگی کافیتته تتتوی ال تتت باشتته. اون-
دونتتی ستتامیار جتتانه کنتتی. چتته اون کنتتارد باشتتها چتته ن اشتته! میمی

شتتنوم. فرشتتا رو کتته جتتارو رمه اداشتتو میهرجتتای خونتته کتته متتی
 ونمه میگه مرده درست جارو ب  . چرا ویر کمدو جارو نزدی؟می

ی نتتامعلومی کنتتد و بتته نمطتتهتل نتتدی روی لتت   جتتا ختتو  می
 شود:خیره می

ها رو گتته آاتتا مکمتتد آاتتاه ستت زیرستتمه میواتتتی بتته باغچتته می-
 درست بچین.

 کنی وندگیت رو؟مو برام تعرین میش-

 وند:ل  ند می

 چرا که نه پسرم؟-
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ی ونم... و او بتتاو هتتم بتته آن نمطتتهمنت تتر نشستتته و بتته او ول متتی
 گوید:نامعلوم خیره شده و می

او کجتتا بگتتم بتتراد ستتامیار جتتان؟ جتتوون بتتودم و جاهتتل. شمتتل -
درست درمونی هم نداشتتم. آااجتانم واتتی خیلتی بچته بتودمه فتود  

مو بتتزرک ام بتتا خیتتاطی و این تتارا متتن و چهارتتتا همشتتیرهرد. ننتتهکتت
گفتتت یتمتتاچ درو ب تتونم و دکتتتر بشتتم. متتن و کتترد. بتته متتن میمی

 دکتری؟

 کند:ل  ند تل ی روی ل   جا خو  می

گفتم کته ننته جتان منتو چته بته دکتتری آخته. امتا یترب گتو  می-
ی نتتداوهام هتتر روو بتته اداد. درو خونتتدم و درو خونتتدم و ننتتهنمتتی

شتتد. دیگتته نتونستتتم ستت تی کشتتیدن  رو ب یتتنم. پتتنج ستتال پیتتر می
چهارده سالم بود کته گفتتم اا و بت  بایتد کتار کتنم. ننته م تالن بتود. 

هتتا بشتتینم و کتتور شتتدن  پتتای غیردخواستتتم شتتین بیامتتا متتن نمی
اون چتتترخ خیتتتاطی رو ب یتتتنم. چنتتتد رووی بتتته دور او چشتتتم ننتتتهه 

 بل ه یه مهارتی یاد بگیرم.رفتم پی  یه م انیک تا می

آورده ستتری ت تتان داده و او یتتال و هتتوای  انگتتار کتته نفتت  کتتم متتی
 آید:گذشته بیرون می

 چس ه او گرما اومدی.برم دو تا شربت بیارم می-

 رم.نه شمو من می-

خیتتز ی متتن کتته نیمشتتود و دستتت  را روی شتتانهستتری  بلنتتد می
 گذارد:ام میشده
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 شین بابا جان.نه تو بشین من میارم. ب-

شتتوم. دوستتت نتتدارم واتتتی کتته نشتتینم و منت تتر  میبتته ناچتتار می
من اینجا هستمه شمو بته ویمتت بیفتتد. بتا دو لیتوان شتربت پرتمتال 

 گوید:نشیند. سینی را بینمان گذاشته و میرویم میبهآید و رومی

 سرد رو که درد نیاوردم؟-

! مشتاام بمیه-  ا  رو بشنوم.نه اا چ

 نوشد:ای میود و لیوان  را برداشته و جرشهشخم می

آره بابا جان. رفتتم بته اون م تانی ی. اوستتام یته مترد ست یل کلفتت -
ختتورد. خیلتتی مهربتتون ا  نمیو هی لتتی بتتود. امتتا التت   بتته ایافتته

ره کتته گتتاهی تتتو پیتترهنم بتتود... خیلتتی دستتتم رو گرفتتت. یتتادم نمتتی
مه اختتم یاشتتت و متتن تتتا میومتتدم چیتتزی بگتتدستتته استت ان  می

 گفت که یرب بزنی مینداومت بیرون او م انی ی.کرد و میمی

 دهد:کنیم و شمو ادامه میخنده می

دستته است ناو جلتتوی آره... خ اتهه ستر بتری کته شتده رفتته دسته-
ام گذاشتم و سرمو باا دادم کته یعنتی بهتم افت تار کتن ننته جتان. ننه

ست ته کنته. اختم  چشمت روو بد ن ینته ستامیار جتان. کتم مونتده بتود 
 کرد گفت:

 ها رو او کجا آوردی؟این پول-

دونستتم م تالن کتار کردنمتهه یرفتی نتزدم. پاشتد دویتد من کته می
هامو تتتو دستتتا  گرفتتت و منتتو ت تتون داد. جیتتی ستتمتم و شتتونه

کتترد دلتته ود کتته ایتتن پتتوا رو او کجتتا آوردی. ختتدابیامرو ف تتر میمتتی
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نتتد تتتا بهتت  گفتتتم کتته کتتردم. انمتتدر کتتت م ود و موهاشتتو کدودی می
رم. اینتو کته گفتتمه انگتار کته خیتال  رایتت شتده بتوده سر کتار متی

یاشتتت برگتتردم ستترکار. او متتن ااتترار و او افتتتاد رو ومتتین. اوایتتل نمی
ام. همونجتتا اون ختتدابیامرو ان تتارا تتتا این تته یتته روو اوستتتام اومتتد پتتی

بتترادرا ه اومتتدن مو دیتتد و فتتردا  بتتا بتترادرا  و ونبتتود کتته ننتته
ام پیلتته  خواستتگاری. ننتته بابتا نداشتتت. ختتواهرم نداشتت کتته بته ننتته

خواستتتیم و متتن کتته اوستتتام رو کنتته. متتا هتتم یتته ستترپناه می
شتتناختمه او ختتدام بتتود کتته بشتته بابتتام. ون متترده بتتود و ستته تتتا می
 ی اد و نیم اد داشت. دو تا پسر... یه دختر.بچه

ن  را کنتتد. چشتتمارستتده ستت ود میبتته اینجتتای داستتتان کتته می
کننتتد و متتن غمتتی ش تتیم را در پتت  آنهتتا هتتای ستتیاه ایاطتته میابر 
 بینم.می

 شمو؟ یالتون خوبه؟-

 گردد:وند و به ومان یال برمیچند بار پلک می

 آره آره. خوبم.-

 دهد:ای دیگر او شربت  را نوشیده و به پشتی ت یه میجرشه

. ام ون اوو جعفتتر شتتد. متتن و آبجیمتتام هتتم خوشتتکال بتتودیمننتته-
ی ای برداشتتت و بتترد خونتتهاوو جعفتتر متتا رو او اون آلونتتک کرایتته

هاشتتونو بتتاو ختتود . چهتتار تتتا اتتتاخ تتتو در تتتو داشتتت و واتتتی در 
ام شتتدن هتتال و پتتذیرایی. دنیتتای متتن و آبجیتتام و ننتتهکتتردیه میمی

 بزرک شد... خیلی بزرک.

 خو  به یالشان. دست کم یک نفر بود که نجاتشان دهد!
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کتترد. ا تتل او اون غتتذاهای رنگاوارنتته درستتت می ام هتتر روو ننتته-
دونتتی ستتامیار! چمتتدر همتت  نتتون و ماستتت بتتود و آبگوشتتت. نمی

ونتتدگی تتتوی اون خونتته بهمتتون ستتاخته بتتود. اوو جعفتتر نذاشتتت 
ا  کتته الکتتق و اانصتتاب م تتل متتن کتتار کتتنم. م تتل دو تتتا پستتر دیگتته
کتتردنه رفتتتم مدرستته. درستتم داداشتتای بزرگتتتر او متتن یمایتتت می

شتتدم. ختتواهرام هرکتتدوم ختتانمی شتتدمه دوم میبتتود. اول نمی ختتوب
شتتده بتتودن واستته خودشتتون. دختتتر اوستتتا هتتم... روو بتته روو بزرگتتتر 

 شد.و خوشگلتر می

شتود کته داستتان او چته اترار استت. یعنتی طی تهه شستم خ تردار می
 همان دختر اوستاست؟!

خواستتتم ادامتته هفتتده ستتالم بتتود و دیتتپلم داشتتتم و دیگتته نمی-
کصتتیل بتتدم. ستترباوی رفتتتم و اون رووی کتته برگشتتتمه یتته ممتتدار ت

وودتتتر رستتیدم و هیچ تتی خونتته ن تتود. هیچ تتی ن تتود بتته جتتز پتتریا 
دختر اوستا! وااعاچ م تل پتری شتده بتود. موهتای ستیاه  تتا کمتر  

ها . چشتتمای درشتتت و رستتید و پریشتتون شتتده بتتود رو شتتونهمی
و ا تتل رفتتته بتتوده هتتای پرپشتتت و... . ستتامیار همونجتتا دلتتم کتته ام ه

دونتتی دیتتدن  چتته یستتی بهتتم داد! بتتاورم بیشتتتر رفتتت بتترا . نمی
شتتد! ل  نتتد خوشتتگلی ود و بعتتد  دیگتته بتتا چشتتم   منتتو  نمی

کشتتت و دویتتد تتتوی خونتته. متتنم همونجتتا تتتوی ییتتاط وایستتتادم. 
روم نشتتد بتترم تتتوی خونتته. در خونتته رو بتتاو کتتردم و رفتتتم بیتترون. 

استتت همتت  بتترم پتتی  پتتری. خونفستتم اونجتتا گرفتتته بتتود. دلتتم می
دیتدم شاشمشتم. ی تی دو ستاشت تتوی کتردمه میهر جور کته ف تر می

خیابونا گشتتم و برگشتتم خونته. اوستتا اینتا اومتده بتودن. پتری هتم 
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کتتردیم و اون هربتتار یتته شتتیطنتی بتتود. هتتی ویرویرکتتی همتتو نگتتاه می
کرد. اما من جر تت نداشتتم. اوستتا متا رو بتزرک کترده و نتامردی می

 کردم.ر به اصد گناه به دختر  نگاه میبود اگ

کشتتد. دارد و بتتاای شتتربت  را یتتک نفتت  ستتر میلیتتوان  را برمتتی
ا  را جویتتا شتتوم نتتدارم. نفستتی ی داستتتان ونتتدگیروی این تته ادامتته

 گوید:تاوه کردهه می

باای داستتان متن بمونته واسته بعتد. تتو تعریتن کتن ستامیار جتان. -
 . م  چ ارار بود تو برام یرب بزنی

ی افت تار استت! بته ف تر خندیم. خندیتدن بتا او... بترای متن مایتهمی
ستت و یهتنم بته آورم. نگتاهم بته گتل االیروم و بته یتاد متیفرو می

هجتده ستاله -ها کته هفتدهکشتد... همتان ستالچند سال ا له پتر می
 بودم.

کته بابتام معتتاد نتی. گفتتم خوشکال بتودم شمتو... خوشتکال او این-
رم بابتتا. آختته امصتتب ااتت چ بتته پرستتتی   نمیومتتد ول... دمتتت گتتای

معتتتتاد باشتتته. یتتته رووه یتتته روو داشتتتتیم بتتتا فتتتروام او مدرستتته 
 گشتیم که...برمی

کشتتدا امتتا بتته رویتتم ای التت م تیتتر میبتتا یتتادآوری فتتروامه بتترای لک تته
 آورم.نمی

گشتتیم کته پتواد... همتون پستر بایالته تتو مدرستهه داشتیم... برمی-
او دوستتتای بزرگتتتر او ختتود  بتتود و متتا رو تتتو راه  ستتوار موتتتور ی تتی

 دید.

*** 
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 فصل دوم:

 گذشته...

 ما رو سو ه کردیا. ول کن بابا.-

 گوید:خندد و میفروام می

بینم یتتتاد یرفتتتت میفتتتتم. هتتتر دفعتتته ایتتتن دختتتتره رو متتتی-
 ختتتواستگاری!

کنتتد. همتتان یتتینه ا  را او ستتر گرفتتته و متترا ک فتته میدوبتتاره خنتتده
بینیم کته ستوار بتر تتر  موتتور ی تی او دوستتان ه او دور متی پواد را

آیتتد. نزدیتتک متتنه موتتتور متواتتن بینتتد و ستتمتمان میمتتا را می
خواهتتد موتتتور  را بتته او بدهتتد و شتتود و پتتواده او رفتتیم  میمی

 گوید:با یالتی گنهه رو به من می

 بشین بریم.-

یی بتتروم کنم. کجتتا بتترویم؟ چتترا بایتتد بتتا او جتتاستتمالی نگتتاه  متتی
؟ پواده نگاهی به فروام می  گوید:انداود و میاا چ

 بیا بریم سامیار. واج ه!-

 پرسم:با گیجی می

 کجا بریم؟-

 برد.گیرد و مرا سمت موتور میم  دستم را می

 فهمی.بیا خودد می-
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افتتتد. او فتتروام متتاد و نشتتینم و او راه میبتته ناچتتاره تتتر  موتتتور می
 گوید:می شویمهم هود که دور می

 گفتم شاید ن وای فروام بدونه.-

 گیرد:در یهنم هزاران سمال ش ل می

 چیو؟!-

 کمی م   کرد و سپ  گفت:

 ی افا بی ار.رفت خونهباباتو دیدم اان... داشت می-

 کنج اوتر او ا له پرسیدم:

 افا بی ار کیه؟-

 با یالتی پر کنایه پرسید:

 دونی کیه؟!نمی-

 دونم.نه... نمی-

 فهمی.ریم میان میا-

ا  اشتتاره ودهایستتتد و بتته در ونتتهخرابتته می جلتتوی یتتک خانتته
 کند.دهد و ی  بدی را به من الما میوند. بوی نا میمی

 شه.اینجا خونه-

 پرسم:انداوم و مینگاهی تکمیر آمیز به آنجا می

 ست؟چی اره-
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ونتتتد و اتتتورت  را کمتتتی ستتتمت متتتن پووخنتتتد اتتتداداری می
 رخ  را ب ینم.که می توانم نیمطوری چرخاندامی

 هه! گفتم دیگه... بی اره. افا بی ار.-

آیتد ی نمتور  میپدر من بتا ایتن آدم چته اتنمی دارد کته بته خانته
و بتته اتتول مامتتانه ایتتن یجتتم ش تتیم او انتتر ی منفتتی را دریافتتت 

 کند:کند؟! پواد انافه میمی

 اما در اال بی ار نیست... پیاده شو.-

ختتورم. بی تتار هستتت و بی تتار نیستتت؟! چطتتور جتتا میاو یتترف  
ی دیتتوار غتتل شتتویم و پتتواده موتتتور را گوشتتهمم تتن استتت؟ پیتتاده می

 کند.و ونجیر می

 شه بگی اینجا چه خ ره؟می-

واره ونتتتد و ومزمتتتهبتتتا نتتتو  انگشتتتتان ه چنتتتد نتتتربه بتتته در می
 گوید:می

 دن الم بیا و جیک نزن.-

کنم کتته در بتتاو ه  متتیهمتتانطور بتتا چشتتمانی گشتتاد شتتده نگتتا
آیتد. بتا شود و مردی اغتر و نتزار و ت یتدهه در درگتاه بته چشتم میمی

و  هتتای بلنتتد و ستتیاه ه اتتورت  را کتته پتتر او ریتت  ستتیاهناخن
خارانتتد و بتتا گردنتتی کتتج و اتتدایی تتتو دمتتاغی ستتته میفرفری

 گوید:می

 چیه؟ با کی کار داری؟-
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کشتتم! ایتتن متترد... فهمم... بتتو میشتتود... متتیشستتتم خ تتردار می
 گوید:معتاد است. پواده با لکنی کام چ خونسرد می

 با آخ افا کار داشتیم.-

 گوید:کند و به آرامی میسر  را خم می

ریم!شیشه-  بن

نشتتیند. متترده ام میکشتتد و شتترخ ستتردیه روی پیشتتانیپشتتتم تیتتر می
رنگ ه های ختتراب و ستتیاهونتتد و دنتتدانل  نتتد وشتتت و کریهتتی می

ام خواهتتد بتتاا بیتتاورم. چینتتی بتته بینتتیشتتوند. دلتتم میمی نمایتتان
افتتتد و دوبتتاره آن نیشتت ند دهم کتته متترده چشتتم  بتته متتن میمتتی

 وشت!

 است. رفیمت پاستوریزه-

انتتداویم و دوبتتارهه رو بتته متترد پتتواد و متتنه نگتتاهی بتته هتتم می
 گردیم.برمی

 آره... تاوه اومده تو خ .-

 چمدر پول مول داری؟-

 د .ویاد او ی-

 رود.ونند و او جلوی در کنار میچشمان مرده برخ می

 بفرما تو!-

بنتتدد و همراهمتتان روم و او هتتم پشتتت ستترمانه در را میداختتل متتی
 گوید:آید. با ادای نس تاچ بلندی میبه سمت داخل خانه می
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رای جدید اومدن پیآاا افاه شیشه-  تون.بن

شتتک باشتتده بی خنتتدد. اگتتر هتتر مع لتتی یتتک رنگتتی داشتتتهو بعتتد می
هتتای ییتتاطه رنتته اشتیتتاد ستتیاه استتتا ستتیاهق ستتیاه! گتتویی روی دیوار 

اند. ومتینه پتر استت او آب چرکتی  با یغاله نمت  چنتد هیتوا کشتیده
هتتا مانتتده و هنتتوو تمیتتز نشتتده استتت. بتتوی کتته در انتتر آب شتتدن برب

کنتتد. یتتک تعفتتن کتتل خانتته را برداشتتته و یتتال آدم را دگرگتتون می
شتکه ک افتت رستد... یتک بتوی بتد! بیه مشتام میآشنا هتم بتبوی نا

ختتواهم کفشتتم را او پتتا گیتترد! جلتتوی در میاو ایتتن خانتته نشتتأد می
 کند.گیرد و مرا بلند میب نم که پواده باوویم را می

 کنی خنه خدا؟چی ار می-

رویم. ختدایا! ییتاطه نست ت بته داختل خانته بته به داختل خانته متی
ای وستت  یتتال پهتتن استتت و تهچتتر  و ستتوخمانتتد. فر بهشتتت می

اند و هتتتتای مکتتتتترم! دور تتتتتا دور آن نشستتتتتهی معتادهمتتتته
کننتتد. آن متترد کتته در را بتته هرکدامشتتان در یتتال ختتود ستتیر می

رود و متن بته همته افتراد یانتر در آنجتا نگتاه رویمان بتاو کترده متی
آیتد. یتک نفتر کته بتا کنم. یک نفر... بیشتتر او بمیته بته چشتم میمی

خ دارد. همتان یتک نفتر کته مرتتب و تتر و تمیتز استت... شان فتربمیه
درد و غتتم کرده استتت... مهنتتدو استتت... بتتییتتک نفتتر کتته تکصتتیل

تتی پشتتتم استتت.  نفهمیتتدم کتتی اتتورتم ختتی  شتتد... نفهمیتتدم کق
تتی بتتا دو وانتتو بتته روی آن ومتتین پتتر  او می تتروب  لرویتتد... نفهمیتتدم کق
ی  قآن شیشتتهافتتتادم. در یتتالی کتته چشتتمان  خمتتار شتتدهه او کشتتیدن 

لعنتتتی غتترخ در لتتذد استتت. دیتتدن  در ایتتن یتتاله ایتتوالم را بتتد 
ی ختتتواهم بتتتاا بیتتتاورم. یتتتک یتتت  مشتتتمیزکنندهکنتتتد. میمی
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ختتواهم ن یتتنم . گیتترد. میویشتتتناکی ستتراپای وجتتودم را در بتتر می
ی پتتدرم.  ی اوستتت... خیتترهامتتا دو چشتتممه شتت  تتتا شتتده و خیتتره

باشتتد... یتتاا در شتتیره کتت   کستتی کتته بایتتد و بایتتد پنتتاه و الگتتویم
کنتتد. آنمتتدر در یتتال ا  را دود میخانتته نشستتته و دارد خوشتت  تی

بینتتتد. بتتتوی شطتتتر ختتتو ق چندشتتت  غتتترخ استتتت کتتته متتترا نمی
فهمتتدا یتتق هتتم دارد. ختترد را نمیام کتته ختتود  بتترایم میهمیشتتگی
ون در اینجتتا هستتت کتته بتتوی هتتای بتتد و تنتتد و یتتال بهتتمآنمتتدر بوی

 پرسد:شود. ی ی کنار  نشسته و مییشطر من بینشان گم م

 داشیه تو چرا؟!-

دهتد گیترد و بته دیتوار پتر او چتر  پشتت ستر  ت یته مینفسی می
 بندد.و چشمان  را می

رد.- رد... لعیا... من  من

 لعیا! لعیا دیگر کیست؟!

 ونت بود؟ خدا بیامرود .-

 نه... ونم ن ود.-

متتانم و شتتود و متتن میهای  بتترای لعیتتای متترده جتتاری میاشتتک
رویم نشستته و شیشته بتهیهنی شتلوغ و پتر او ستمال و پتدری کته رو

انتداود و مترا او روی ومتین کشد! پتواد دستتی بته ویتر بتاوویم میمی
 کند.بلند می

 پاشو پسر... باید بریم.-
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ام... کجتتتا بتتتروم؟ کنم و گتتتیج هستتتتم. تتتتاوه آمتتتدهنگتتتاه  متتتی
اشتتا کتتنم. ام را تمی ونتتدگیختتواهم کشتتتی بتته گتتل نشستتتهمی
ختتواهم دلیتتل شتت ند. میختتواهم ب یتتنم یتتک متترده چگونتته میمی

ختواهم بتدانم ایتن لعیتای لعنتتی کیستت  دروغ  را بپرسم. اات چ می
 که پدرم را به این روو درآورده است!

 یاا دیگه اان افا میاد.-

امه بتتا کشتتد و متترا کتته اتتورتم را ستتمت بابتتا چرخانتتدهدستتتم را می
 برد.ون میخوده او آن دخمه بیر 

*** 

 اکنون...

کتت  و اوستتی بتته بتتدنم داده و اتتدای شتت مم کتته بتته ماننتتد ک غتتی 
شتنوم. شمتو ستاکت استت و منت تر کنتد را بته ونتو  میاار اتار می

ی لتت م  هتتایمه کتته انگشتتت شستتتم را بتته گوشتتهی یربشتتنیدن ادامتته
 گویم:کشیدهه با خجالت می

 ؟شمو برم دو تا ت م مرغ ب رم یه نیمرو بزنیم-

شمتتو بتتا نیشتت ندی بتتر لتتبه او جتتای  بلنتتد شتتده و بتته ستتمت 
 رود:ی مرتب و کوچ ی که پشت هال ارار دارده میآشپزخانه

 خواد بری ت م مرغ ب ریا تو خونه داریم.نمی-

گتتتذارم او بتتته ویمتتتت روم. نمیخیتتتزم و بتتته آشتتتپزخانه متتتیبرمی
شتدد  گیترم و دوبیافتد. بته ااتراره تابته و دترب روغتن را او شمتو می

ی نیمتترو را روی ستتینی  آورم. تابتتهت تتم متترغ او ی چتتال بیتترون متتی
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گتتذارم و بتته همتتراه یتتک ااشتتقه دو لیتتوان آبه گتترد و بزرگتتی می
نم تتدان و دتترب نتتان بتته هتتال بتترده و مشتت ول ختتوردن شتتام 

جتتود ا  را میکتته تنتتد لممتتهشتتویم. شمتتوه در یالیمتتان میخودمانی
لیتوان آب متی نوشتد و بعتد او  تا وودتر آن را بته پتایین بفرستتده یتک

 گوید:شوده میکه او شر لممه خ د میاین

هتا شطتر راستی! تو مگته بته شطتر آلتر ی نتداری؟ چطتوری اون موا -
 کردی؟استفاده می

 ای آب نوشیدم و گفتم:جرشه

کننتتد شمتتو مکمتتد. واتتتی شطتتر بع تتی چیتتزا طتتی ومتتان ت متتر می-
یساستتیت متتنم خوشتت وی متتنه بتتا بتتوی متتواد م تتدر اتتاطی شتتده 

شتتروخ شتتد. شتتایدم چتتون انمتتدر بتته ختتودم تلمتتین کتتردمه اینجتتوری 
 شدم.

بینتتد ستتاکت هستتتمه ستتر  را بتتاا و پتتایین کتترده و واتتتی کتته می
 گوید:می

تلمتتین بع تتی واتتتا خیلتتی خوبتته. ولتتی گتتاهی آدمتتو خونتته ختتراب -
کنتته. متتن دیتتدم آدمتتی رو کتته بتتا تلمتتین ستترطان  ختتوب شتتده. می

 ا تلمین... سرطان گرفته.آدمی رو هم دیدم که ب

خواهتتد شتتب را در منتتزل گتترم و بعتتد او اتترب شتتامه او متتن می
کتته دوستتت وروم. نتته اینا  ستتپری کتتنم. امتنتتاخ متتیاتتمیمی

ترستم پتای او بته متاجرای فتروام جتا ب توابما نته! مینداشته باشم آن
ا  شتوم کته نتتوانم سترم را در برابتر باو شود و متن آنچنتان شترمنده

 بار  باا بگیرم.رون های سنگاه
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نتتت پتتواد شتتده و بتتین راه گوشتتی موبتتایلم را او یالتتت راهتتی کافی
آورم. وای! بیستتت پیتتام خوانتتده نشتتده او طتترب اتتدا در متتیبی

کنتتد! دانم ایتتن دختتتر چتترا اینمتتدر ختتود  را تکمیتتر میشتتایلی. نمتتی
کنم و بتتا پتتواد تمتتاو هتتای  راه ن وانتتده پتتا  متتیی پیامهمتته

 گوید:پرسیه میل او هر س م و ایوالگیرم. ا می

 آاا تسلیت!-

گویتتد؟ بتته ااتتتل فتتروام؟! نفتت  لتتروانم را تستتلیت بتته چتته کستتی می
 دهم:ام را ت ان میودههای یخفرستم و لببیرون می

 مرسی.-

 شود:و دوباره باودمی که به بیرون هدایت می

 خوام اونجا بمونم.نتتو ن ند. شب میکافی-

 گوید:یم  ی کرده و م

 موندی؟این چند وات کجا بودی؟ ش ا کجا می-

 بارد:ک فگی او لکنم می

 امه سمال جوابم کنی...خوای م ل ننه باآی نداشتهب ین اگر می-

 آید:وس  یرفم می

 نه جون سامیار. فم  نگرانت شده بودم. واسه همین...-

 ونم تا تمام کند:مک م اسم  را ادا می

 پواد!-

 گوید:کند و میای میخنده
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 باشه بابا. بیا ادمت سر چشم.-

کنم و نتتیم ستتاشت بعتتده در  بتتدون ختتدایاف ی تمتتاو را اطتت  متتی
 کافی نت او هستم.

*** 

 نوشد:انداود و چای را داغ داغ میی لپ  میاندی گوشه

 گرفت.شایلی بهم ونه ود... سراغتو می-

 !وندوای او دست این دخترا مدام ویر اول و ارارمان می

 بعدی؟!-

دهتد سر  را به یالت تأستنه چنتد بتار بته چت  و راستت ت تان می
 گوید:و با لکنی برادرانه می

استت ولی دیگتته. شتتایلی رو ول کتتردی چستت یدی بتته اون نچستت ی کتته -
 خواست...می

 های ت راری را ندارم!ی یربروما هی  یوالهوس  یرف  می

 کنی یا نه؟تموم  می-

 دهد:  را به چ  و راست ت ان میدوباره با همان یالته سر 

ااتت چ تتتوی ایتتن متتدد رفتتتی ب ینتتی چتته ری تتتی شتتده؟ انگتتار دنیتتا -
گم؟! چتترا سنگشتتو بتته فهمتتی چتتی متتیدیگتته واستت  تمتتوم شتتده. می

 ونی؟سینه می

 گویم:ای او چایم نوشیده و میمن نیز جرشه

 نه... سر نزدم.-
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کته ب یتنمه   به دل ین ستر بتزنم کته چته شتود؟ دلتم ک تاب شتود؟ او را
کتتنم. یعنتتی راهتتی جتتز ایتتن بتترایم بایتتد ختتودم را نیستتت و نتتابود 

مانتتد! چگونتته بتته پتتواد بگتتویم دنیتتای دلتت ین را هتتم متتن ختتراب  نمی
کردم؟ چگونته بگتویم کته چطتور ششتمم را بته ختا  ستیاه نشتاندم؟ 

 گوید:دوستانه می

خیتتال اون. دیگتته چتته خ تتر؟ شتتنیدم لتت  تاپتتت ختتوب کتتردی. بی-
 ش سته!

 کشم:گذارم و دستی به گردنم میان چای را روی میز میاست 

او واتی اون ش ستته بتدب ت شتدم. لنته دو وار پتولم. اااتل واتتی -
کتردم یته درآمتد ب تور و نامته و اینتا تایت  میبود چهار تا دونه پایان

 نمیری داشتم.

 شود:نگاه  نگران می

 یعنی اان کار و باری نداری؟-

 گویم:می پووخند ادا داری وده و

 کنم.چرا... توی یه م اوه لواوم آرایشی کار می-

دار استت؟! بتا همتان ونتد. بتدب تی دیگتران خنتدهبه ی  اره اهمهه می
 پرسد:خنده می

کنتی؟ شطتر بعد یه ستمال! اگتر ی تی خواستت شطتر ب تره چی تار می-
 کنی؟!رو تو سر  خرد می

 خندد.و دوباره می
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 گویم:نیش ندی وده و می

خواستتتی رو داری و ششتتق و ایتتدم ب نتتدی. تتتو شتت لی کتته میآره ب-
کنم بتا ایتن کتارم م تل اون لجنتای کنتی. امتا متن یت  متییال می

 تن فرو  کنار خیابونم.

یال  بتته. خو داردهای  کتتل کتتافی نتتت را برمتتیاتتدای خنتتده
! تتته مانتتده دهتتده او جتتای  بلنتتد ا  را کتته ستتر میهای خنتتدهوااعتتاچ

ای مصتتلکی کتترده و بتتا نشتتیند. ستترفهمیشتتده و نزدیتتک بتته متتنه 
 گوید:لکنی جدی می

دونتتی ستتامیاره متتن هتتی  واتتت ن واستتتم او راه بتته درد کتتنم. می-
هی  وات ن واستم ونتعت اینجتوری بشته. اکیت  متا تتوی مدرسته 
اکیتت  خوشتتنامی ن تتود... درستتت. ولتتی متتن واتتتی غتتم رو تتتوی 

ی تتم  دونمهچشتتماد دیتتدمه خواستتتم ی تتم ستتریال بیتتای... چتته متتی
 شاد بشی. به ن رد کار اشت اهی کردم؟

هایمه دو شتتوم و غمتتم او یتتادآوری ش ستتتبتته چشتتمان  خیتتره می
 شود:چندان می

 دونم.تو... نه... نمی-

 گوید:دستی به موها و گردن  کشیده و با یالتی ک فه می

دونم که نشد جواب. یته چیتزی بگتو کته شتذاب وجتدان نداشتته نمی-
 باشم.

 شوند:خانم ت یه داده و چشمانم بسته میبه اندلی چر 
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یه چیتزی بگتم کته شتذاب وجتدان نداشتته باشتی! ختب راستت  رو -
ب تتوایه تمصتتیر تتتو ن تتود کتته بابتتام اون گنتتد رو بتته ونتتدگیمون ود. 

 کرد. اما پواد...چون در هر اورد اون کار رو می

کنم. نفستتی کتته نتتایی نتتدارد را پتترآه چشتتم بتتاو کتترده و نگتتاه  متتی
 دهم:داده و ادامه میبیرون 

ی اتفا و بابتام رو یمیمت ه اون تو بتودی کته متن رو بتردی خونته-
تتتوی اون ونتتعیت نشتتون متتن دادی. اصتتدد هرچتتی کتته بتتودهه 

دونم...خیرختتواهی... کمتتکا هرچتتی! امتتا دیتتدن بابتتام بتتوده. چتته می
توی اون یتاله متن رو او تتک و تتا انتداخت پتواد. متن رو او ونتدگی 

ه نتخ ستیگار داد دستتم و گفتت ب ت  و آروم بتا   انداخت. ومونه یت
 کشه.که باباد بدتر  رو می

شتتوند و ستتر  را بتته ویتتر انداختتته و لتتب های  آویتتزان میشتتانه
دارم و کمتتی ستتمت  متمایتتل ام را او اتتندلی برمتتیگتتزد. ت یتتهمی
 شوم:می

یتتاا ختتودد رو لتتوو ن تتن. پاشتتو ختتودد رو جمتت  کتتن. شتتاید اون -
ارایی کتتردی. امتتا اان او رفااتتت چیتتزی کتتم مواتت  ناخواستتته یتته کتت

 یاری.. خیلی هم با معرفی... چاکرتم هستیم.نمی

هی  یرفتتی ی تتی او  ونتتد. بتتیستتر بلنتتد کتترده و ل  نتتدی تصتتنعی می
 کشد:ها را او دسته کلید  بیرون میکلید

 بیا... این کلید یدکه. پیشت باشه تا واتی اینجایی.-
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بینتتده ل  نتتد وده و شتت رآمیزم را کتته میگیتترم. نگتتاه تکلیتتد را او او می
رودا امتتا ا تتل او شتتود. بتته ستتمت درب ختتروی متتیاو جتتای  بلنتتد می

 گوید:رفتنه م  ی کرده و می

ختتواد بتتری رو ستتر و متتن بتته تایپیستتت ایتیتتای دارم. دیگتته نمی-
 اورد دخترا بتونه ب شی.

متتانم و رود و متتن میا تتل او این تته او جانتتب متتن یرفتتی بشتتنوده متتی
هتتاه ختتوب بتته هتتاه بع تتی رفیقر و خیتتال و تتتاری ی. بع تتی واتف تت

داده هتتایی کتته تلویزیتتون ایتتران نشتتان متتیرستتند. در فیلمداد آدم می
بتترد. امتتا متتن متتدام دلتتم ختتواب هتتا خوابشتتان نمیدیتتدم کتته ااتلمی
خواهتتد... کتته ن یتتنم ایتتن ونتتدگی را! کتته یتت  و ف تتر ااتتتل بتتودن می

 و یهنم بیرون رود.دست کم برای چند ساشته او دل 

شتتده بتترای چنتتد ستتاشت هتتم او دستتت وجتتدانم نفتت  ب شتتم. شتتده 
شتتوما بتترای چنتتد ستتاشته در ختتواب ونتتدگی کتتنم. او جتتایم بلنتتد می

کنم و بتته ستتمت اتتندلی چرختتان پتتواد هتتا را ختتامو  متتیچراغ
دهم و چشتمانم را ا  ت یته متیروم. دستت بته ستینهه بته پشتتیمی
لویزیتتون دیتتده بتتودم ممتتتوله ااتتتل را هتتای تبنتتدم. در همتتان فیلممی

 کند.آورد و جد  را جلوی چشمان  داهر میتنها گیر می

کنم رو  فتروام در اطتراب متن پرسته بزنتد... اما من یتی یت  نمتی
چه رستد بته این ته ب واهتد یتال مترا هتم بگیترد. کتم کتم رویتمه او 

گیترد و انگتار بته یتک گتودال تاریتک پترد ام فااتله میجسم ومینتی
شتتوم. انتهتتای گتتودال پتتر او نتتور استتتا جتتوری کتته چشتتمانم را می
 رسم.ونم و بااخره به انتهای گودال میوند. پلک میمی
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شتتوم و ستترم را بلنتتد روی یتتک ومتتینه بتته ستتپیدی بتترب پتترد می
کنتتد. دور و اطتترافم را گونتته دردی را یتت  نمیکنم. بتتدنم هی متتی

جتتا ستتپید استتت... شتتوم. همتته او ن تتر گذرانتتده و او جتتایم بلنتتد می
شتتوند او ایتتن همتته پتتاکی! ریزشتتان ستتپیدق ستتپید! چشتتمانم اییتتت می

کتاوم. یتک نفتر... یتک نفتر بتا ل استی کنم و با دات اطترافم را میمی
 آید.خاکستری رنه به سمتم می

شتود... فتروام استت! بتا دیتدن ه اشتک ا  کتم کتم وانتح میچهره
. او نیتتز بتته دومشتتود و بتته ستتمت  متتیشتتوخ او چشتتمانم جتتاری می

رستتیم و ی تتدیگر را در آغتتو  دود. بتته هتتم میستتمت متتن متتی
کشتتیم. ایتتن بتتار بتته شطتتر آلتتر ی نتتدارم. همتتان شطتتر تلتتخ می

 دهد:کنم و اشک امانم نمیا  را وده و من او را بو میهمیشگی

 فروام... فروام چه خوب که دیدمت!-

ایمه بتته کتته بتتاووان ی تتدیگر را گرفتتتهشتتویما در یالیاو هتتم جتتدا می
 شویم.چشمان هم خیره می

 ی لم کن فروام... در یمت بد کردم... ی لم کن.-

 چشمان او پر او غم است... پر او درد است.

من ی لت کردم رفیتق... ولتی ایتن تتویی کته بایتد منتو ب  شتی. در -
 یمت بد کردم سامیار... منو ب   .

کتردم دیتدم نه... ب ین! من اون موات  شصت ی بتودم. ولتی بعتد ف تر  -
 یق با تو ه و تو راست می...



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

76 
 

کنتتی. اینجتتا متتن دارم ب شتتی. بگتتو ی لتتم میستتامیار بگتتو منتتو می-
دن. کشتتم. منتتو اونتتور راه نمتتیب تتاطر ش ستتتن دل تتتو شتتذاب می

 ی لم کن سامیار... .

 «!ی ل»شنود. فم  منت ر است بگویمهای مرا نمیانگار که یرب

 کنی... بگو رفیق!لم میفراتم داره تموم میشه. بگو ی -

 کنم.ی لت می-

شتتود. او ختتواب و بعتتد بتتا یتتک ل  نتتد او جلتتوی دیتتدگانم مکتتو می
ام را انتتتداوم و گوشتتتیپتتترم و روی میتتتز کتتتامپیوتر را چنتتته میمی

ای دیتدم. او دارم. ساشت پتنج ات ح استت. چته ختواب مست رهبرمی
 شود؟خواست! خواب مرد هم چ  میداشت او من ی لیت می

*** 

 ب  شید آاا!-

دانم در  ام بتا فتروام کته نمتینگاهم را او گوشی و تنهتا ش ت  دو نفتره
-ام پیتتدا کتتردمه گرفتتته و بتته دختتتر  ستتیزدهکتتدام فایتتل گوشتتی

ب معصتتومی دووم. چهتترهی پتتی  رویتتم چشتتم متتیستتاله چهتتارده
افتم و ل  نتتتد بتتته روی لتتت م نمتتت  دارد و متتتن یتتتاد ستتتاچلی متتتی

 بندد.می

 بفرمایید.-

هتتا را نشتتان گتتذراد و ی تتی او ر  لبشتتت  را روی پیشتت وان میانگ
 گوید:ا  میدهد. با ادای ناو و کمی بچگانهمی

 شه اینو ب ینم؟می-
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 چمدر م ل خواهرکم است!

سترامون اون سمتن. دن الم بیا.-  تق

روم. دختتر  او کنار اتایب م تاوه رد شتده و بته ستمت دیگتری متی
رستیم ها میافتتد. بته تستتر راه میهم او آن ستمت پیشت وان دن تالم 
دارد و پشتتتت دستتتت ه ردی او آن و او رنتتته دل تتتواه  را برمتتتی

کتته اتتایب م تتاوه نشتتنوده ختتم شتتده کشتتد. بتته آهستتتگیه طوریمی
 گویم:و آرام می

 خوای؟واسه خودد می-

ی کنتتد و ستتر  را بتتا تردیتتده بتته نشتتانهدختتتر ه بتتا شتترم نگتتاهم می
 شود:تر میمه این ار آهستهدهد. ادایجواب م  ت ت ان می

دونتی اینتا چمتدر یین تتو نیستت او ایتن آشت اا استتفاده کنتی؟ می-
 م ره؟

انتتداود و های  گتتل میکنتتد. گونتتهبتتا چشتتمانی گتترد شتتده نگتتاهم می
 انگار کمی بیشتر خجالت کشیده است. ادامه دادم:

هتتا درستتت تتتو ختتودد خوشتتگلی دختتتر ختتوب. خودتتتو شتت یه ون-
 ن ن.

ها منصتترب شتتود اما بل تته او خریتتدن ایتتن آشتت الل ودهبتته دختتتر  و
ا  بتترود. همتتان یتتینه اتتدایی آشتتناه گوشتتم را آوار و پتتی ونتتدگی

 دهد:می

 به به! سامی جون.-



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

78 
 

کنم. بتا فشتارم و بتا خشتم و غتیظ نگتاه  متیهایم را به هم میلب
 گوید:ناوه چشم او من گرفته و رو به دختر  می

 ی ی دیگه رو کار بگیر کوچولو.شزیزم اایاب داره. برو مخ -

 ونم:خجالت کشیده و با یرد نام  را ادا می

 شایلی!-

بینم کتته ستتمت متتا چرخیتتده ی چشتتمه اتتایب م تتاوه را متتیاو گوشتته
ایستتتم و ختتود  را روی پیشتت وان ختتم استتت. شتتایلی روبتترویم می

کند. دختتر  کته او فترط تعجتب چشتمان  گترد شتده بودنتده او می
و شتتایلیه دستتت بتته ستتینه و بتتا پووخنتتده او را  شتتودم تتاوه ختتاری می

کتتل کشتتد بتتا یتتک بچتته کلکنتتد. وااعتتاچ خجالتتت نمیتماشتتا می
امه جتتوری کتته فمتت  شتتدههای بتته هتتم افلکنتتد؟! او بتتین دنتتدانمی

 ونم:خود  بشنوده ادای  می

 شایلی! اینجا مکل کارمه.-

 چرخد:سمت من می

 خب شزیزم منم اومدم خرید کنم دیگه.-

ی لتتتپ  انداختتتته و آب دهتتتان  را اتتتورد را گوشتتته آدامستتت 
 گوید:انداود و میهای پر او شطر نگاه میدهد. به ویترینمی

 اومدم یه شطر ب رم. یه شطر که تو پیشنهاد بدی.-

 گوید:آید و میآاای معصومی به سمتمان می

 چیزی شده سامیار جان؟-
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 دهم:با ل  ندی تصنعیه پاس   را می

شتتده. شتتایلی ختتانم او آشتتناهامون هستتتند. اومتتدن نتته نتته. چیتتزی ن-
 واسه خرید.

رود. ستترم را کنتتد و ستتمت دیگتتر متتیستتر  را بتتاا و پتتایین می
 گویم:برم و مینزدیک به شایلی می

گتی یته واتت بتا ایتن رفتتاراد او کتار واسه چی اومتدی اینجتا؟ نمی-
 کنی؟کارم میبی

 گوید:ل  ند کجی وده و آهسته می

 دونم.ره بری کافی نت پواد کار کنی. ف ر ن ن نمیششمم تو ارا-

ام را بتته  شتتدهفشتتارم و دستتت مشتهتتایم را بتته هتتم میای لبلک تته
 کوبم:کن دست دیگرم می

َای ختتدا بگتتم چی تتارد کنتته پتتواد کتته ن تتود تتتو دهنتتت ختتی  -
 نمیشه.

 گوید:نمایی میبا ل  ند دندان

 نیوشا گفت.-

 گویم:پوفی کشیده و می

 خوای؟ی پواد... چی میگهاونم لن-

گر دستتت و ستتفید  را نمایتتانهای یکبتتاو هتتم همتتان ل  نتتده دنتتدان
 شود:می

 گفتم که. شطر... یه شطر خیلی خوش و.-
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 دهم:ام بیرون مینفسم را با یرده او بینی

 تموم  کن شایلی!-

 ایستد:شود و کج میدست به سینه می

کنتتی و بتتا متتن میتتای شتترط داره. یتتا همتتین اان یستتاب کتتتاب می-
 بریم یه وری یال و هول... یا این ه من...

 کنم:دهم و یرف  را اط  میسرم را به چ  و راست ت ان می

 اگر نیام چی؟ فوا  یه شطره دیگها ها؟-

 گوید:دهد و میسری ت ان می

میل خودتته. امتا متن یته خ تر درجته یتک واستت داشتتم. اگتر بگتم -
 شاخ درمیاری.

 پرسم:میلی میآورم. با بیاما به روی خودم نمیشوم کنج او می

 راج  به چی؟-

 گوید:کندا با هیجان میترم میکنج او

 بگو راج  به کی!-

 گوید:کنمه که میچ  چ  نگاه  می

 ساچلی... پیدا  کردم.-

افتتد. یعنتی وااعتاچ پیتدا ونتد. انگتار او کتار میال مه به ی  اره دیگتر نمی
 گفت؟شهریار چه می بینم؟!شده؟ خواب نمی

 سيزده را همه شالم به در امروو او شهر»
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 «من خود آن سيزدهم کز همه شالم به درم!

*** 

داختتتل ماشتتتین او هستتتتیم. هنتتتوو یرفتتتی نتتتزده و مستتتتمیم بتتته 
آگتتاه هتتایم ناخودروی  خیتتره استتت. ف تتم منمتت ض شتتده و لببتتهرو

 شوند. ادایم بیشتر ش یه وووه است:روی هم فشرده می

 خوای یرب بزنی؟نمی-

 گوید:نیش ندی وده و می

 اول بگو کجا بریم؟-

 گردانم:هایم را روی هم فشار دادهه رویم را برمیپلک

شصتت یم ن تتن شتتایلی. درستتت یتترب بتتزنم بیتتنم... ستتاچلی رو کجتتا -
 دیدی؟

 گوید:ادای  را ااب کرده و می

ی دیگتته اتتراره تتتوی یتته دونم هفتتتهندیتتدم  هنتتوو... فمتت  متتی-
 باشها همین! مهمونی

 ونم.کن دستم را مک م روی داش ورد کوبیدهه فریاد می

ونتتی یتتا نتته؟ ستتاچلی کجاستتت؟ تتتوی چتته م تتل آدم یتترب می-
 خواد بیاد؟ای میمهمونی

نگتاهی بته متن  انتداوده نیمهمانطور کته یتک تتای ابتروی  را بتاا می
 گوید:کرده و با لکن دل وری می

 ونی روانی؟وا! چرا داد می-
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 شوند:م مشت میدستان

 ساچلی جواب بده.-

 گوید:ای رفتهه میغرهچشم

 ام.من شایلی-

 کشم:شربده می

 هر کوفتی که هستی. بگو بینم جریان چیه؟-

دهتد. انت تار نتاو کشتیدن او چته کستی کند و جتوابم را نمیاخمی می
کنم. را هتتم دارد! نفستتی شمیتتق کشتتیده و خشتتمم را ختتامو  متتی

ت   بتزنم کته بته شرشتر بیفتتد. ییتن شتد!  خواهتد آنمتدر کتدلم می
دادم. یتداال کتارم نتواه تتو را بته کشتتن متیکا  به جای فتروام بی

 ارو  داشت!

شتتایلی... میشتته واستته یتته بتتارم کتته شتتدهه رو اشصتتاب متتن یورتمتته -
 نری؟

ونتد. ستمت متن چرخیتده کنتد و روی ترمتز میکنار خیابان پتار  می
 روند:و ابروان  در هم می

ونتی ستامی؟ چترا انمتدر اوم بتدد ا متن همچتین یترب میچرا تو بت-
 میاد آخه؟

 کنم:سرم را باا و پایین می

دونم شتتاید ختتوای یتترد منتتو دربیتتاری. نمتتیدونتتی؟ دا متتاچ میمی-
 سادیسم داری.
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چ تتد. داغ اشتت ی او چشتتم  می ونتتد و اطتترهنیشتت ندی شصتت ی می
 شود آن اشک:بر دلم می

 د شده تو؟َای بابا. چه-

 گوید:می ا  را باا کشیده و به آرامیینیآب ب

 سامی؟-

ونتده بته ستوود. خیلتی مهربتانه استمم را کته اتدا میدلم بترای  می
 گویم:ناچار ل  ند وده و می

 جانم؟-

وننتد. شتاید چشتمان متن هتم! آختر متن بته کتدام چشمان  برخ می
تتی فراتتت کتتردم شاشتتق دختتتر گفتتته« جتتانم»دختتتری  ام؟ متتن کق

تتی بتتا دلتت ین یتتک کتت م یتترب دیگتتری بجتتز دلتت  ین شتتوم؟ من...کق
 گوید:پته میام؟ شایلی مردد و با تتهوده

 من... من و توه باید با هم اودوای کنیم.-

دهم و ستترم را بتته چتت  و راستتت ت تتان فتتک پتتایینم را جلتتو متتی
کنم. بتته ستت تی لتتب بتتاو کتترده و دهم. نابتتاور نگتتاه  متتیمتتی
 گویم:می

 یلی؟ یالت خوبه؟گی شااودوای؟! چی داری می-

افتتد. کمتی کته دل متن بلترود او نداشتتن بع تی کمی به هق هق می
ها را دارنتتد! بتتا اتتدایی لتتروان هتتا آن بع تتیچیزهتتا کتته او ا تتا خیلی

 گوید:می
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رود. نته او شصت انیتا بل ته او یجتم ییرتتی کته ادایم کمی بتاا متی
 ود:شبه من وارد می

 شود:هم  بلندتر میهق

 ام.سامی به خدا اگر مامان بابا بفهمن بیچاره

همتتین را کتتم داشتتتم. واتتتی جنتتاب بتتدب تیه روی یتتک نفتتر تمرکتتز 
کشتم و تتا دستت بتردار نیستت. دستتی بته اتورتم می کنده دیگتر می

 روم:موها و سپ  گردنم می

 شایلی! نمیشه.-

 شود:کند و لرو  ادای  بیشتر و بیشتر میبا نگرانی نگاهم می

ختتواد. هتتر  چتترا نمیشتته؟ ستتامی گتتو  کتتن. اون دختتترق تتتو رو نمی-
 کنه. منو ب ین سامی.کاری کنی با تو اودوای نمی

دار ام بتته یتتک متتوی موختتورهگونتته بگتتویم ونتتدگیکنم. چنگتتاه  متتی
 بند است؟

 تونم. شرایطم جوری نیست که...شایلی! یتی اگر ب وامم نمی-

 آید:بین یرفم می

شیب نداره. ختودم واستت یته جتا کتار درستت یستابی گیتر میتارم. -
گن. مامتتان و بابتتاتم ی متتن نتته نمتتیمامتتان بابتتا هتتم بتته خواستتته

 نیم. اون وات...کگردیم با هم پیدا میمی



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

85 
 

ختواد. امتا شایلی گتو  کتن! مامتان بابتای متن پیتدان. گشتتن نمی-
کنتتی... ال تتتهه شتتاید بتته من تتور متتن بتته جتتز ایناستتت. تتتو در  نمی

 وودی بفهمیا اما اان نه.

 گوید:با یالتی شص ی می

 گی؟سر در نمیارم چی می-

 کنم بک  را شول کنم:سعی می

 م؟شه در مورد ساچلی یرب بزنیمی-

 آورد:فهمد و به رویم میفهمد... میمی

ستتردی... خیلتتی ستتردی! اون دختتتره یتتق داره دوستتتت نداشتتته -
 باشه... به خدا یق داره.

 پرسم:سمالی که یهنم را او خود پر کردهه می

 تو چرا دوستم داری پ ؟-

 وند:نیش ند می

 ام!من سرمایی-

ن خلتق کنتتد؟ شتتود کته ختدا اینمتتدر یتک نفتر را مهربتتاآختر چطتور می
 کشم:ل  ند وده و دستی به سر  می

 پول ندارم شایلی. بریم بستنی بزنیم اش ال نداره؟-

دارد و نزدیتتک آیتتد و دستتتم را او روی ستتر  برمتتیلتت   کتت  می
ونتتتد و ا  را روی آن میبتتترد. داغ مهربتتتانیهتتتای وی تتتای  میلب
 گوید:می
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 من پول دارم سامی. نگران ن ا .-

 کنم.ویاد یال نمینه... این مدلی -

 ریشم کشید و گفت:دستی به ته

 باشه هر چی تو بگی.-

آورد و جلتتوی یتتک بستتتنی دوبتتاره ماشتتین را بتته یرکتتت درمتتی
کنتتد. ا تتل او این تته او ماشتتین فروشتتی در همتتان اطتتراب پتتار  می

 پرسم:پیاده شومه می

 خوری؟بستنی چی می-

 کند:با شیطنت نگاهم می

 ریم.یه دونه بگیر با هم ب و-

 گیرد:ام میخنده

 دیگه لوو نشو شایلی.-

 خندد:او هم می

 گم.خب ب اطر جیب خودد می-

گیتترم و پشتتت آن را بتتا انگشستتت شستتتم دستتت  را در دستتت می
 کند:نواو  می

 خوری؟مرسی که به ف ر جی می. یاا بگو چی می-

 کند:دارد و کمی ف ر میدستم را مک م نگه می

 نگی... سیب تر ... کاکا ویی.فر اممم... بستنی تود-
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 به روی چشم.-

*** 

ف تتا بتتا نتتور م یتتم آبتتی وی تتا شتتده و موویتتک ایتتتیه چاشتتنی ایتتن 
 وی ایی دلنشین است.

گفتم رو اون ادر میشتینم پتای تتو او پتا بیفتم/یرفتایی کته بایتد متی»
 نگفتم

ترسم او اینه اسمت متن هستتی ی نته/دل بستتم و تتو م تل متن دل 
 بستی یا نه

دلیل یسرد ایتن مترد بتودی/من بتی تتو تنهتا بتودم و خونسترد تنها 
 بودی

تتت هرگتتز نشتتد بتتاور کتتنم دستتتاتو دارم/یتتتی نمی تتتونم بگتتم دوسق
 «ندارم...

 کند:شنوم که او هم ترانه را ومزمه میادای وی ای شایلی را می

ودم بتتاو ویتترق بتتارون و شتتبق ستتردق خیتتابون و/بتته یتتادق هردوتتتامون و »-
 گهدلم خیلی براد تن

هتتوای ستتردق پتتاییزی چتته رووای غتتم انگیزی/کجتتا اشتت اتو میریتتزی؟!  
 که اینجوری دلم تنگه

راهتتی واستته ج تترانق ایتتن تنهتتا شتتدن نیست/دستتتی کتته یتتق دارم 
 بگیرم یقق من نیست
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متتن بتتا نگتتاد او خیتترق آرامتت  گذشتم/آرامشتتی کتته بتتی تتتو دن تتال  
 نگشتم

بتتره بایتتد متتی ترستتم او این تته تتتو ختتاطرد ن اشم/استتمم کتته او یتتادد 
 جداشم

خواستم بمونی و ب ینی چتی کشتیدم/پ  اااتل تتو ایتن یته دونته رو 
 «سفیدم کن

 )مهدی ی مایی(

 گیرم:ک فه او غم آهنهه جلوی ومزمه کردن  را می

 ها. یواله ندارم.َاه بسه شایلی این ...ناله-

 گوید:پشت چشمی ناو  کردهه می

 تو ک چ با من مش ل داری.-

هایم را بته هتم دارد دا متاچ مترا آنتالیز کنتد. دنتدان  اتهدانم چرا شنمی
 سایم:می

 اینطوری واسه خودد ف ر ن ن. من با تو مش لی ندارم.-

دهتتد. نگتتاهی امه بتته ومزمتته کتتردن  ادامتته میتوجتته بتته خواستتتهبی
ام. هایشتان شتتادد کتتردهانتداوم. بتته ایتتن مهمانیبته دور و اطتترافم می

اندا امتتا بعتتد او شتتاید چهتتل روو آمتتد و کنندهمتتدتی جتتذاب و ستترگرم
شتتوند. دیگتتر آن دخترهتتایی کتته متتدام یتت  شتتده برایتتت شتتادی می

 آیند.کننده برایت جالب نمیمرد بودنت را تکریک می
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دهنتتد های شجیتتب و غری تتی کتته بتته ختتوردد میااتت چ آن نوشتتیدنی
کتتردم دوای درد هستتتند. امتتا شتتوند. اوایتتل ف تتر میهتتم بتتدمزه می

درد استت. شتاد ایتن ی تی هتم فمت  بترای مترفهین بتی بعد فهمیتدم
تر. یتال متن کته کننتده افسترده باشتی... افستردهباشیه شتادترد می

بینم کتته بتته پیشتت دمت او افستتردگی گذشتتته استتت. شتتایلی را متتی
 کشم:کند. باووی  را میاشاره می

 ن ور دوباره گیر مامان باباد میفتیا.-

 :گویددستم را پ  وده و با ب ض می

 خورم تا بمیرم.انمدر می-

گیترد کتته آن را بتتا دستتته ا  را جلتتوی شتتایلی میپیشت دمت ستتینی
 دهم:شمب می

 آاا برو ممنون. به این خانوم هم نوشیدنی نده.-

رود. شتتایلیه کنتتد و متتیستتر  را بتتا یالتتت ایتتترامه کمتتی ختتم می
شتود و اشت   هتمه همیشته دم مشت   استت. دست بته ستینه می

 گوید:گیرد و میمیروی  را او من 

چیتته؟ چتترا نذاشتتتی بتتردارم؟ متتن کتته یتته ارون هتتم واستتت مهتتم -
 نیستم.

کنتتد؟ لکتتنم شتتاید کمتتی آمی تتته بتته التمتتاو چتترا اینطتتور ف تتر می
 است:

تتتونم بگیرمتتت؟ ایمتتق چتترا یالیتتت شتتایلی بتته چتته وبتتونی بگتتم نمی-
 نمیشه؟
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دوودا موهتتای  گتتردد و نگتتاه گستتتاخ  را بتته متتن متتیستتمتم برمی
 خورد:وا تاب میدر ه

 تونی؟چرا نمی چرا؟-

 ام؟!داند من چه گندی ودهگناه او چیست اگر نمی

 من شرایطشو ندارم. بفهم!-

 پرسد:واره پیله کرده و مدام میپروانه

 شرایط  چیه؟ ها؟ پول؟ خونه؟ ماشین؟ چی؟-

 گویم:تل ندی وده و می

 گم.اینا هم هست. اما اینا نیست... من اینا رو نمی-

فهمتتد... همیشتته دانم کتته میکنتتد. متتیبتته شمتتق چشتتمانم نفتتوی می
فهمتد مرا فهمیده استت. شتایلی مترا او یفتظ استت. چشتم بستته می

 ام.در چه منج بی گیر افتاده

 سامی؟ ن نه... ن نه...-

 ام!خواهم خود  بگوید که من چه کردهمی

 ن نه؟-

او  دهتتدابتتا ل  نتتدی شصتت یه ستتر  را بتته چتت  و راستتت ت تتان می
 گوید:فهمد. میخود  می

 خیال .هیت... هیچی. هیچی بی-

 کنم:م ل خود  پیله می
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 نه... بگو. یرب دلتو بزن.-

 گوید:با ک فگی می

 گم چیزی ن ود. یه ف ری بود که یهویی او یهنم...می-

 شوما ک فه!باو هم م ل خود  می

 شایلی گفتم یرفتو بزن.-

مکتترم استترار منتتی. او متتن آستتیب لعنتتتی تتتو بایتتد بتتدانی... تتتو کتته 
ونتتی. تتتو بهتتترین یتتار بتترای منتتی. شتتانه بتتاا بینتتی و دم نمیمی
 گوید:کنان میمنوانداود و با تردید و منمی

م... ن نتته بتته متترک... اون رفیمتتت... هیچتتی... می- خواستتتم بگتتم... اق
 فروام... رب  داره؟

 کنم:می گیرم و سرم را به نرمیه باا و پایینچشم او او می

 درست فهمیدی.-

کنم. مگتتر نتته این تته اوه متترا او آور التت   را یتت  متتیتتتپ  سرستتام
 خودم بیشتر دوست دارد؟!

 سامیار؟!-

وده شتتده استتت. ایتتن چشتتمان وی تتاه جتترم متترا نگتتاه  ویشتتت
 فهمیده است.

 فهمیدی. تو منو او َبری.فهمیدی... باید وودتر می-

 ادای وی ایشن ارتعا  دارد:

 داره. تو... تو اونو... نه سامیار. نگو... نگو... تو رو خدا!ام ان ن-
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 گم. تو خودد فهمیدی اما.من نمی-

شتتود. ام میوده خیتترهشتتود و بتتا بهتتت و ییتترداشتت   جتتاری می
 دهم:گیرم و باودمم را با ک مم بیرون مینفسی می

 خب؟ واسه چی اینجاییم؟-

 لروند.های  میلب

 شایلی؟!-

کنتتد و انتتدکی بعتتده بتتا لکنتتی  ل دهتتان  جمتت  میهتتای  را داختتلب
 کند:بارده ومزمه میکه سرو  او آن می

 سامیار تو رو خدا. تو چی ار کردی؟!-

 شود:دهم و سی ک گلویم باا و پایین میآب دهانم را اورد می

 تمصیر من ن ود...-

 کنم:انداوم. انافه میلب گزیده و سرم را به ویر می

 ه. من...خود ... خود  ممصر -

ونم. دستتتت  را روی  کشتتتم و موهتتتایم را چنتتته متتتیپتتتوفی می
گتتذارد و چشتتم بستتتهه ستتر  را بتته چتت  و راستتت هتتای  میگو 

 ریزد این دیوانه!دهد. به پهنای اورد اشک میت ان می

 خوام بشنوم.نگو سامیار. هیچی نگو. نمی-

گتتذارم آرام شتتود. بته اتتندلی پایتته بلنتتدم ت یتته کنم و میست ود متتی
 گوید:دهم و ش صی او آن سمت پیش وان مییم

 خوای؟چیزی نمی-
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 است.من ور  نوشیدنی

 نه.-

جهتتتت روی  شتتتوده دستتتان  بی تتتود و بیشتتایلی کتتته معلتتوم می
 گوید:های  بوده پر ب ض میگو 

شتتو بیتتار. ی تتی  کتته فیلتتو او پتتا ختتوام. واستته متتن یتته اویمتتن می-
 انداوه.می

 نالم:چشم در کاسه چرخاندهه می

 شایلی بسه.-

کشتتد و ناگهتتان م تتل بتترخ  ا  میبتتا پشتتت دستتت ه بتته بینتتی
 چس د:هاه دو دستم را میگرفته

اینجتتا  ریم. باشتته؟ستتامیار... ستتامیار گتتو  کتتن. متتا بتتا هتتم متتی-
 مونی.مونی. ایران نمینمی

 گوید این دختر؟گیرد... چه میام میخنده

 نرسیده؟شایلی! پولم کجا بود؟ ف ر کردی به یهن خودم -

شتود. جتوری  گیترد و دوبتاره مجستمه میبا ک فگی چشتم او متن می
شتتود کتته ت تتانی بتته بتتدن  انگیتتزد و باشتت  میکتته تعجتت م را برمی

 گوید:وارد کنم. با لکنی مملو او هیجان می

 اون... اون... خواهرد تو مهمونی اون دشوته.-

ل گیتترم. متتردی یتتدوداچ چهتتستتر چرخانتتده و ستتری  رد نگتتاه  را می
شت  ستالهه بتا کتت و شتلواری طوستی و موهتایی خاکستتری  -و پنج
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کتته او پشتتت بستتته شتتده استتته او درب چتتوبی تجملتتی وارد مهمتتانی 
انتتد و انگتتار آدم مهمتتی استتت. پتت  شتتود. همتته دور  را گرفتهمی

ختتواهرم بتتا بزرگتتان رفتتت و آمتتد دارد؟! ایتتن چنتتین بزرگتتانی؟! کتته 
شتتده بتته های چفتانیمیرتتتر او هرچتته یمیتتر هستتتند. او بتتین دنتتد

 کنم:ی دیگرمه ومزمه می

 کنم. منت رم با !ساچلی! دارم پیداد می-

*** 

شتتود ا . مگتتر میریتتا و اتتمیمیی بیبتتاو هتتم شمتتو مکمتتد و خانتته
شتود مترد کته نتهه نتامرد اینجا را شناخت و فراموش  کترد؟ مگتر می

باشتتی و دلتتت ایتتن متترد را ن واهتتد... کتته او او متترد بتتودن را یتتاد 
یتتری؟ او بلتتد استتت او نتتامرده چطتتور متترده و او متترده چطتتور انستتان بگ

چینیم و شتتروخ ستتاود. شتتدو پلتتو درستتت کتترده استتت. ستتفره را متتی
 کنیم.به خوردن غذایمان می

یتتای ختتانوم خیلتتی شتتدو پلتتو دوستتت داشتتت. کشتتم  و گوشتتت -
یاشتتت. خیلتتی خوشتتمزه کتترده و پیتتاو داغ هتتم باهتتا  میچرخ
 شد.می

 کرده ادای  لرو  داشت.را ادا می واتی داشت جم ت 

 خدا بیامرودشون.-

 خدا ناونین رفیق تو رو هم ریمت کنه پسرم.-

کنم. آهتتی کشتتیده دهم و تشتت ر متتیام را بیتترون متتینفتت  بنتتد رفتتته
 خواند:و می
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دانستتتمه میرند/بعتتد او تتتو میهتتا نمیدانستتتمه گلبعتتد او تتتو می»-
 گیرندها نمیدل

هتا رفت/هستتی فسترد و کتتوه و شتتادی و دل بعتد او تتو گتل افسترد ه
رد  دریا من

  

 بعد او تو شادی نیست ه پ مرده چون من کیست

 در چشم دل افسونق رویام

بتتاای نمانتتده برجتتانه جتتز شتتراب ناکتتامی/گرمی نمانتتده بتته تتتنه جتتز 
 شرار بدنامی

گیرد/ششتتمی بمیتترد اگتتره هستتتی دستتت ومانتته دگتتر ه دستتتی نمی
 میردنمی

رد ه شتادی و دل هتا رفت/هستتی فسترد و کتوه و بعد او تتو گتل افست
رد  دریا من

 بعد او تو شادی نیسته پ مرده چون من کیست

 در چشم دل افسونق رویام

 کنمه اّیام این ناباوری رابا لک ه ها طی می

 ناباوری راه ناباوری را

 گذارم ه ویمت این داوری رابر سایه ام وا می

 این داوری راه این داوری را

 یابی ت کمه رفاات کمه اداات کم تو میواتی مک
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 یابیوات توّلد غمه جهانت غمه به وات خنده هم جز غم نمی

 واتی مک ت کمه رفاات کمه اداات کم تو می یابی

 «!یابیوات توّلد غمه جهانت غمه به وات خنده هم جز غم نمی

اتتدای  شجتتب دلنشتتین و ستتوونا  استتت. در ستت وده غتتذایمان را 
کنیم و متتنه شستتتن او آنه ستتفره را جمتت  متتی ختتوریم و بعتتدمی

بترد و گیترم. شمتو چتای ری تته و بته هتال میها را به شهده میدرب
شتتوم. در متتن هتتم بعتتد او اتمتتام شستتتن دتتروبه بتته او ملکتتق می

نوشتتتیم و شمتتتو های معتتتروف  چایمتتتان را میهمتتتان استتتت ان
 گوید:می

متتن او پستترم ستتامیاره یتتاا کتته رفیمتتت دستتت  او دنیتتا کوتاهتتهه -
ختتوام. بهتتم گفتتتی باهتتاد چی تتار کتترد. بتته طتترف  او تتتو ی لیتتت می

 دل نگیر و ی ل  کن. نذار اون دنیا نارایت باشه.

کته او بایتد مترا یت ل کنتد انتداوم و روی گفتتن اینسرم را به ویر می
 را ندارم.

 ی ل  کردم شمو مکمد.-

 خندند.وند و چشمان  نیزه میل  ند می

 درستو کردی. آفرین پسر. کار -

 رود.شود و به سمت کمد دیواری میاو جای  بلند می

 کجا شمو؟ کاری داری من انجام بدم.-

 گوید:در کمد را باو کرده و در همان یال می



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

97 
 

 خوام لکاب تش مون رو بیارم.نه پسرمه می-

روم. ستاشد دستت  را گرفتتته و او جتایم بلنتد شتده و بته ستمت  متی
 گویم:می

 خوابم.جا نمینه شمو من این-

 وند:چرخد و ابروان  را در هم گره میسمتم می

 مونی؟چرا سامیار جان؟ او من بدی دیدی که دیگه پیشم نمی-

ونم و بتتاووی  را گرفتتتهه مج تتور  نارایتتت شتتده استتت. ل  نتتد متتی
 کنم که بنشیند.می

نه شمو مکمد. من جتز ختوبی او شتما ندیتدم. فمت  ام تان  نیستت -
 شب اینجا بمونم.

 پرسد:دل ور شده است و می

 خیلی ش صیه؟-

 گوید:دهم. میانداوم و ت ان  میسرم را به ویر می

باشه پسر. اش ال نداره. ولتی اگتر تتو دردستر گیتر کترده باشتی و بته -
 ب شمت.من نگیه نمی

شوم تتا روی دستتان  را ب وستم. کتا  تتو پتدرم بتودی شمتو خم می
واو  کتترده و متترا کشتتد و ستترم را نتتمکمتتد! دستتت  را پتت  می

 نشاند.می

این چه کاریه پسر جان؟ برو یته چتای دیگته بیتار کته بمیته داستتانم -
 رو بگم.
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دانم این اشتتیاخ بته شتنیدن داستتان ونتدگی شمتو مکمتد او کجتا نمی
ها را بتا ایتیتاط داختل ستینی گذاشتته و گیترد! استت انسرچشمه می

رنته ری تته  کنم. دو چتای آل تالوییبه ستمت آشتپزخانه پتا تنتد متی
روی  نشستتته و ستتینی را ط تتق گتتردم. روبتتهو نتتزد شمتتو مکمتتد برمی

دهم. شمتو ختم شتده و استت ان  را شادتمانه بتین خودمتان اترار متی
کنم. شتتادد دارده چتتای را کتتار را متتی  دارد و متتن هتتم همتتینبرمتتی

ا  آستتیب ام کتته بتته متتریداغ بنوشتتد و متتن بارهتتا بتته او گفتتته
ای او چتای  نوشتیده  ار نیستت! جرشتهرسانده ولتی گوشت  بتدهمی

 گوید:و سپ  می

گفتم کتته متتن و پتتری او هتتم خوشتتمون اومتتده بتتود. امتتا داشتتتم متتی-
کتتردم  شتتد ستتمت  بتترم. تتتوی م تتانی ی بابتتا  کتتار میمتتن روم نمی

کنته. متنم دیتپلم داشتتم و که گفتن آمتوو  و پترور  استت دام می
و آختتر   تصتتمیم گتترفتم بتترم معلتتم بشتتم. یتته ستتری آومتتون داشتتت

 است دام شدم.

 با دیپلم؟!-

 خندد:می

تتونی کتارای ختوبی پیتدا کنتی. هتا بتا دیتپلم میآره پسرم. اون موا -
کنن و م ل یتاا ن تود کته. ایتن همته جتوون تتا کجاهتا تکصتیل متی

 آخرشم هیچی به هیچی.

 گفتین!خب؟ می-

آره. دیگتته معلتتم شتتدم و اری و اربتتی پیتتدا کتتردم. پتتری هتتر روو -
شتتد و متتن کتته بتتا معلتتم شتتدنمه اشتمتتاد بتته او دیتتروو میخوشتتگلتر 
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ام رو بهتت  ابتتراو کتتنم. نفستتم بتتاا رفتتته بتتوده تصتتمیم گتترفتمه ش اتته
ی متتا هتتمه هتتا پتتری ستتال آختتر دبیرستتتان بتتود. مدرستتهاون موا 

خونتتد بتتود. ونتته ای کتته اون تتتو  درو میچستت یده بتته مدرستته
در  آختتتر کتتته ختتتورده ستتتری  او مدرستتته بیتتترون اومتتتدم و جلتتتوی

شتتونه منت تتر  مونتتدم. بتتا ی تتی دو تتتا او دوستتتا  اومتتد مدرسه
کتتردمه دیتتد. بهتت  اشتتاره  بیتترون و متتن رو کتته داشتتتم نگتتاه  می

روم کتتردم بیتتاد پیشتتم. او دوستتتا  ختتدایاف ی کتترد و اومتتد. روبتته
وایستاد. او واتتی بتالی شتده بتود تتا بته اون موات ه اینمتدر او نزدیتک 

میار. انمتدر بهت  ش اته داشتتم کته ندیده بودم . بهم ل  نتد ود ستا
 یانر بودم جونمم واس  بدم.

 دهد:آهی کشیده و سپ  ادامه می

بهتت  ستت م دادم. اونمتتدر مکجوبانتته بتتود کتته دستشتتو ستتمتم دراو -
شتد بگتم نته؟ ن نه برای دست دادنه اما این تار رو کترد. متنم مگته می
دادم تتتا چنتتد بهتت  دستتت دادم. منتتی کتته بتته ختتودم جر تتت نمتتی

ی  باشتتمه دستتت  رو تتتو دستتتم گرفتتته بتتودم. ریتتز خندیتتد و اتتدم
ششوه اومتدا دل متن رو کامتل او جتا کنتد. او  پرستیدم کته میتاد بتا 
متتن اتتدم بزنتته. اونتتم ا تتول کتترد. دستتت همتتو گرفتتته بتتودیم و اتتدم 

مون ادامتته پیتتدا  ودیم. دنیتتایی داشتتتیم واستته خودمتتون. رابطتتهمتتی
هتتام رو جمتت  م پولکتتردا ال تتته بتته دور او چشتتم ختتانواده. داشتتت

ای دستتتت و پتتتا کتتتنم. اونتتتم کتتتردم کتتته واستتته ختتتودم خونتتتهمی
خونتتد خواستتت ادامتته تکصتتیل بتتده و بتتره دانشتتگاه. اون درو میمی

گشتتم خونتهه بتا دیتدن هتم گتل کردم و شصترا کته برمیو من کار می
شتت فت. اتترار متتدارامون همونجتتوری ادامتته داشتتت و او گلمتتون می
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شتتدیم. اون دختتتر شتتیطونی ر او ا تتل میتروو بتته روو بتته هتتم نزدیتتک
بود. اما متن خجتالتی بتودم. بتا ایتن یتال خیلتی دوستت  داشتتم و 
دیگته طااتت نداشتتم باهتا  تتوی یته خونته ونتدگی کتنم و کنتتار  

رفتم ن اشتتم. جتتوون بتتودم و بتتااخره... . یتته روو اتت ح داشتتتم متتی
گتته واستته پتتری ام داره بتته اوو جعفتتر میمدرستته کتته شتتنیدم ننتته

ستتتتگار پیتتتدا شتتتده. اوو جعفتتتر گفتتتت کتتته ون دختتتترای تتتتو خوا
ی شتتوهر بتترن. داشتتتم بتته ایتتن یتترب بزرگتتترن. اول اونتتا بایتتد خونتته

شتدم کتته ننته گفتت نتته چته ربطتی داره. خواستتتگار اوستتا دلگترم می
خوب اومد بایتد دختتر رو بتدی بتره. اوو جعفتر هتم کته شاشتق ننته 

 بوده گفت باشه و دنیا روی سرم آوار شد.

کشتتد. کمتتده نفستتی گرفتتته و دستتتی بتته تتته ریشتت  میشمتتو م
شتتود آن دانستتتم کتته شمتتو هتتم ش ستتت ششتتمی ختتورده. مگتتر مینمی

 همه ششق به طی ه را ا ل او اوه ن ار پری نامی کرده باشد؟!

 شد؟خب بگو ب ینم واتی فهمیدی باباد اون کار رو کردهه چی-

سترم کشتم و بته دیتوار پشتت یرب را چه وی ا شتول کترد. آهتی می
 کنم:ت یه می

تونستت یاشتا  به مادرم چیزی نگفتتم. ولتی بابتامو دیتده بتودم. نمی-
کنه. بهت  گفتتم دستت او ایتن کتارا  بترداره. گتو  نتداد... گفتت  

شتون ی معتتادا همینجتورین شمتو. همهکه متن معتتاد نیستتم. همته
کنن. بهتت  گفتتتم کتته لعیتتا کیتته کتته داری واستت  اول ان تتار متتی

ن کته اینتو شتنیده ری تت بهتم شمتو. نشستت  کشی. همچیخودتو می
دونتی چتی گفتت؟ گفتت لعیتا کنج اتتاخ و بته ستمن خیتره شتد. می

ششتتم  بتتوده و بزرگتتترا نذاشتتتن باهتتا  اودوای کنتته. گفتتت اون و 
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بینتتی شمتتو؟ متتن او پتتدر و متتادرمو بتته وور بتته شمتتد هتتم درآوردن. می
 مادری هستم که یه یره هم به همدیگه ش اه نداشتن.

 دهم:ه و ادامه میآهی کشید

شتتد. ختتواب  بتته هتتم بابتتام دیگتته اشتتتها نداشتتت. دا متتاچ تشتتنه می-
کتترد. متتنم دیگتته او ری تتته بتتود. امتتا بتتاو معتتتاد بتتودن  رو ان تتار می

وندگی ستیر شتده بتودم. اشصتابم بته هتم ری تته بتود. درو خونتدن 
گشتتتتم. رو بوستتتیدم و گذاشتتتتم کنتتتار. بتتتا پتتتواد و رفمتتتا  می

ار شتهریان داد دستتم. همتون پستره کته او  بتدم سیگارو... اولتین بت
میومد. اما دیگه واسم مهتم ن تود رفمتام کیتا هستتن. نته این ته پتواد 

ها... نه. اما رفیما  بد بتودن شمتو. بتد بتودن کته منتو بتردن بد باشه
ی پرتگتتاه بتتودم و بتته یتته رفتم. منتتی کتته ل تتهجاهتتایی کتته ن ایتتد متتی

م کردنتتدا امتتا طنتتاب  طنتتاب واتتل کردنتتد و او پرتگتتاه آویتتزوون
 پوسیده بود شمو!

*** 

 فصل سوم:

 گذشته...

پوشتتده بتته ستتمت در رفتتته و بتتا کتته متتانتوی  را میمامتتان در یالی
 گوید:یرد می

معلم ادبیتاد! هته. تتو انمتدر نتعین شتدی کته دبیتر ادبیاتتت منتو -
 خواسته.
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هتتای تلویزیتتون را بتتاا و امه کانالهمتتانطور کتته روی م تتله لتتم داده
 کنم:ن میپایی

 ری؟مردتی ه گفت باباد بیاد. تو چرا می-

 دهد:باو هم با لکنی یرای جوابم را می

واتت خونته نیستت. هتر واتت هتم باباد؟! بابای تن لشت کته هی -
 هست توی هپروته. معلوم نیست چه مرگشه.

 چرخانم.ونم و سرم را سمت او مینیش ندی می

 و نفهمیدی.ای. تو که ونشی هنومامان خیلی ناب ه-

کنتتد. انگشتتت ابتتروان  در هتتم گتتره ختتورده و ستتمت متتن پتتا تنتتد می
ا  را تهدیتتتدوار جلتتتوی اتتتورتم ت تتتان داده و بتتتا بتتتین اشتتتاره

 گوید:ا  میهای به هم چس یدهدندان

 ی ایمق با مادرد درست اک ت کن.پسره-

 چرخانم:انداوم و رویم را سمت تلویزیون میای باا میشانه

ا  کته  کشتها اونتم بته یتاد ششتق اتدیمیشدهه شیشه میبابا معتاد -
 گور به گور شده.

شتوند و پاهتای  بینم کته دستتان  آویتزان میی چشتم متیاو گوشه
سست! مدتی ماد و م هتوده بته منتی کته رویتم بته تلویزیتون استته 

ای ستنگین وند و بعده انگار کته بته هتر کتدام او پاهتای ه وونتهول می
دارد. یتتم دارم  ت درب منتزل گتام برمتیوال کترده باشتنده بته ستم

بنتدده گوشتی موبتایلم که ختود  نیتز شتک کترده بتود. در را کته می
 ونه می خورد.
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 جانم پواد؟-

 کجایی؟ چرا مدرسه نیومدی؟-

روم و ستتتیگارم را او کشتتتوی میتتتزم بیتتترون بتتته ستتتمت اتتتتاام متتتی
 کشم:می

 بیام که چی بشه؟ فک  بشنوم او معلما؟-

گتتذارم و بتتا خیتتال رایتتته ب اتتتاام را بتتاو میکستتی خانتته نیستتت. در 
 کنم.روم و سیگار را روشن میجلوی پنجره می

 دفعه سومته که افر واست رد کردن.-

 فرستم:ونم و دود  را به هوا میپ ی به سیگار می

 به جهنم.-

 سامیار بیا تموم  کن امسال رو. اینجوری که نمیشه.-

 ول کن جون پواد یال ندارم.-

ها ابتا... نیتا. ولتی ستاشت نته شتب بیتا ستر میتدون. بتا بچتهباشه ب-
 خوایم بریم افا سیتی.می

 رسد.دوباره سیگار و دوباره بوی بدی که به مشام خودم نمی

 ام.ایول افا سیتی. اوکی پایه-

کنم و داختل ی پنجتره ختامو  متیخدایاف ی کترده و ستیگار را ل ته
اچلی را در چتتارچوب چرختتانمه ستتانتتداوم. رویتتم را کتته میییتتاط می

ونم و کشتتم؟ ل  نتتدی اج تتاری متتیبینم. او دیتتد کتته ستتیگار میدر متتی
گتتذرد. او روو روم. یتتک متتاه او یتتاوده ستتالگی ستتاچلی میستتمت  متتی
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نشتتینم شتتود. جلتتوی پتتای ه روی وانتتو میبتته روو بزرگتتتر و وی تتاتر می
 گویم:و می

 به س م آبجی خانوم. کی اومدی؟-

را او  کنتتد. ممنعتتهی ختتی ه نگتتاهم میلتتب برچیتتده و بتتا چشتتمان
 کنم.کشم و موهای  را مرتب میسر  بیرون می

 چی شده چرا نارایتی اشنگم؟-

 گوید:کنان و پرب ض میومنمن

 کردی؟داداشی... داشتی... داشتی... چی... چی ار... می-

دستتتی بتته اتتورد و ریشتتی کتته آنچنتتان هتتم پرپشتتت نیستتته 
گیتترم و او را کمتتی بتته شمتتب ستتوخ یکشتتم. رویتتم را او ستتاچلی ممی

بنتتتدم. بعتتتد او چنتتتد نانیتتتهه اتتتدای  رانم و درب اتتتتاام را میمتتتی
 گوید:هق میآید و بعده با هقا  میگریه

 کشیدی... خیلی بدی سامیار.گم داشتی سیگار میبه بابا می-

دانتد او فمت  کنتد کته متا بترای بابتا اهمیتت داریتم! نمیهه! ف تر می
   است.به ف ر لعیا جان

رود و متتن بتته ستتمت کمتتدم رفتتتهه کنان بتته اتتتاا  متتیستتاچلیهگریه
کشتم. بابتا هرچنتد متاه ی  تاره شجتب  بتویم را بیترون میو شطر خو 

دارم و بتتو ای شطتتر را برمتتیدهتتد! درب شیشتتهکتتادویی بتته متتن می
امه آن بوهتای متتعفن را هتای بینتیکشتم و تمتام پرو کشم. بتو میمی

 رسد.بوی گند اشتیاد به مشامم می شوندابه من یادآور می
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دوم و بتتاا شتتود و بتته ستتمت دستشتتویی متتییتتالم دگرگتتون می
شتتتویم و رود. اتتتورتم را میآورم آنچتتته را کتتته او یهتتتنم نمتتتیمتتتی

آیمه اتتدای  کشتتم. او دستشتتویی کتته بیتترون متتیدهتتانم را آب می
کشتتم و بتته اتتتاام رفتتتهه در را شتتنوم. پتتوفی میی ستتاچلی را میگریتته
کنم و دارم و بتا آیینته ی تی متیکتوبم. شطتر را برمتیبه هم میمک م 

بینم... و ستد چشتتمانم های هتر دو را روی ومتین... ویتر پتایم متیت ته
 برد.ش ند و سیله اورتم را میمی

شتتنود. م تتل کستتی کتته در ختتواب کشتتم امتتا انگتتار کستتی نمیداد می
ن ا  بیتتروکشتتدا امتتا اتتدایی او یجتترهشتتود و شربتتده میب تتتک می

ام کتته دستتتم بتته برگشتتتهی ب تودهآیتتد. متتن همتتان ب تتتکنمی
جتتایی بنتتد نیستتت! م تتل همتتان کتته بتتدب تی رویتت  چم اتمتته وده و  

ام! گویی اصد جتان  را کترده استتا ب تتک وده کته نتها رووگتار وده
 کشم:فریاد می

من به تو یساسیت دارم بابتا. اات چ بته هرچتی کته بته تتو مربوطته -
خونتته... بتته ایتتن اتتتاخ... بتته ایتتن شطتتر لعنتتتی  آلتتر ی دارم. بتته ایتتن

ختری. اود بتدم میتاد بابتا. یتالم اود یال بته هتم ونتی کته بترام می
 خوره. تو مرد نیستی امصب... تو نامردی.بهم می

یاا کتل اتتاخه پتر شتده او آن شطتر منکتوو! فتر ... سترامیک... در 
شتترد و تیدارم و ام را او کمتتد برمتتیشتتدههتتای مچالهو دیتتوار! ل او
کنم. رفتتتن او را کتته هنتتوو چتترو  نشتتده را بتته تتتن متتی شتتلوار جینتتی

 ترین تصمیم است.این جهنم که باباه دربان آن استه درست

ونم و موبتتایلم را نیتتز کیتتن پتتولم را او روی میتتز تکریتترم چنتته متتی
 دارم.برمی
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شتتوم... و ستتاچلی کنم و او خانتته ختتاری میکاپشتتنم را بتته تتتن متتی
ی کتتتوبم و او دکتتتهکنتتتد. در را بتتته هتتتم میمی همچنتتتان گریتتته

گیتترم تتتا بهمتتن فروشتتیه یتتک فنتتد  و پتتاکتی بهمتتن میروونامه
کنم. واتتت ام نگتتاه متتیام را تتتاب بیتتاورم. بتته ستتاشت گوشتتیونتتدگی

هتتای اطتتراب تعطیلتتی متتدارو استتت. یتتک ربتت  ستتاشتی را در پار 
 گیرم.چرخم و بعده با شهریان تماو میخانهه می

 می.به دا  سا-

 او لکن یرب ودن ه متنفرم:

 بیا سر میدون... .-

 یله.-

شتتم... میمی شتتما امتتا نمیختتواهم ن ق شتتود. یهتتن ختتواهم کتتم کق
ای کته تتاوه راه رفتتن یتاد گرفتته باشتده یتک لمکته درگیرمه م ل بچه

رود بتته ستتمت و ستتوی دارد و متتیگیتترد. گتتام برمتتیهتتم آرام نمی
ی بابتا یتال مشتمیزکنندهی اتفا بی تار و آن یت  و ک  خانتهشیره

شتتادل. پتتدربزرک و متتادربزرک ختتدا بیتتامرومه چتته استتمی هتتم بتترای 
 پدرم انت اب کردند! شادل...هه!

نشتینم  هتا میی وست  ف تای ست ز میتدانه روی چمنپشت به فتواره
ونتتد. ستترم را ستتمت  کتته دستتتی او پشتتت ستتره بتته کتتتفم نتتربه می

 ب غافلگیر کند.ادر مزخر چرخانم... شادد دارد آدم را ایننمی

 بیا بشین.-

 گیرد.کنارم جای می



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

107 
 

 پاشو بریم دور دور. بشین چیه؟-

 دهد.گذارد و لم میها میدستان  را او شمب روی چمن

 پسر این چمنا خیسه. ر...ی به تیپمون که.-

تر بته نشستتن روی آیتد! ختود  او متن مشتتاخچمدر هتم بتد  می
 های خی  است.چمن

 گویم:برم و به استهزا میکمی گردنم را شمب می

 مارکشو همه دیدن.-

 برد:کشد و مرا جلو میدستم را می

 خیال. چی ار کنم فاا  کوتاهه دیگه. مده اینجوری.بابا بیای-

 گویم:ونم و میپست گردن  می

 امشب تو هم هستی؟-

 هه! پارتی باشه و یاجیت ن اشه؟ راه نداره جون سامی.-

 گوید:کنم. میدر دلم تأیید می ونم و یرف  رانیش ندی می

 این مهمونی با ا لیا یه چ... م مال فرخ داره.-

 چه فرای؟!-

 بینی.میای می-

شتتوم. یعنتتی مم تتن استتت چتته فراتتی داشتتته باشتتد؟! دو کنج تتاو می
هتتا را دن تتال شتتوند و شتتهریانه بتتا چشتتم آندختتتر او جلتتوی متتا رد می
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ام ختام دخترهتتا را طور کته ختتکوبتد و همتتانکنتد. روی وانتتویم میمی
 گوید:بلعده میبا چشمان  می

 پاشو... یاا.-

یواتتله شتتود و متتن هتتم بتته دن تتال . ک فتته و بیختتود  بلنتتد می
 گویم:می

 کجتتتا؟-

 گویم:پوفی کشیده و می

 شهریان!-

 گوید:با یالتی مشمیزکننده می

 اد کنند. بیا اس ول.اون سر پاستوریزه و همو نیزه خا  تو-

هاستتت. همتتراه شتتهریانه پشتتت ستتر آن هنتتوو هتتم خیتتره بتته آن
آورد. متتیافتم. پستتر دیوانتته او ختتود ااتتواتی در دخترهتتا راه متتی

 کنم:غرولند می

 این اداها چیه؟-

 کند:ومزمه می

 دم.خرق دارم آمار می-

 گیرد:ام میخنده

 کواست ایمق.  این که ادای پپسی-

 گوید:خندد و میاو هم می
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 خوب باو واسشون پپسی وا کنی تا نگاهت کنند دیگه.-

 گویم:ابرو باا انداخته و می

 شجب!-

کنتد. بته ی تی او گردنتد و شتهریان پتا تنتد میها سمت متا برمیدختر 
 گوید:ها میآن

 شماره بدم؟-

نه یتتک ت تته  انتتداود و شتتهریادختتتر  بتته شتتهریان نگتتاه معنتتاداری می
کشتتد و دستتت دختتتر کاغتتذ او جیتتب شمتتب شتتلوار  بیتترون می

کنتد. اتورتم را ستمت دهد. آن ی تی دختتر هتم بته متن نگتاه میمی
بتترم. هتتای کاپشتتنم میچرختتانم و دستتتانم را داختتل جیبدیگتتری می

 وند هاه شهریانه کن دستان  را بهم میبا رفتن دختر 

 گذرانم.ونم و سرتاپای  را او ن ر میووخندی ادا دار میپ

د تت  ه کتتت - متتیگم استت ولی! تتتو چتترا شتتماره نتتدادی؟! دخترق
 بود... نفهمیدی؟

ف تتر کتترده ختتر م تتزم را گتتاو گرفتتته کتته دلتت ین را فرامتتو  کتتنم و 
 سمت آن دختر بروم؟

 دی.بینی به  شماره میاس ول تویی که هر ننه امریو می-

ختتتدایی  شتتت یه ننتتته امتتتر بتتتود؟ اگتتتر ننتتته امتتتر ایتتتن بتتتود و -
شتتناختی ه چتترا وودتتتر بهتتم معتترفی  ن تتردی؟ تتتو هتتم غمتتت می

 انداوم.ن اشه ریفیق. امشب راهت می
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هتتا را تتتا ستتاشت ستته بتتا شتتهریان هستتتم. بعتتد او آن بتتا فتتروام خیابان
ب یتتنم. فتتروامه  کنم و ستتاشت شتت  اتترار استتت کتته پتتواد را متتتر متتی

 کند.فتار میکمی گنه ر 

 چیزی شده فری؟ چرا تو خودتی؟-

 دهم:گویی در این شالم نیستا ت ان  می

 هوی با توأما.-

ختتورده فتتوری اتتورت  را ستتمت متتن چرخانتتده و بتتا ت تتانی کتته می
 وند:چند بار پلک می

 ها؟ چی شده؟-

 گویم:دستم را جلوی اورت  ت ان داده و می

 چی شده؟ تو هپروتی!-

رو خیتتره گیتترد و بتته روبتتهو روی او متتن می ونتتدبتتاو هتتم پلتتک می
 شود:می

 کنم.چیزی نیست. خودم یل  می-

 اگر چیزی شده بگو دادا . خودم نوکرتم.-

 نه سامیار. چیزی نیست... گیر نده.-

انتتداوم. دهم و شتتانه بتتاا میهای دهتتانم را رو بتته پتتایین متتیگوشتته
 شود تنها گذاشت:اما دوست و رفیق را نمی

ر مشتت لی بتتوده بتتدون متتن همتته جتتوره پشتتتتم و تنهتتاد خ اتته اگتت-
 گیری.شه کرد تو تاوگیا پاچه مییارم. ولی خب چه مینمی
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دوستتت داشتتتم اولتتین نفتتر بتته ختتودد بگتتم. امتتا نمیشتته بگتتم... -
 م صوااچ هم به تو نمیشه بگم.

 ها مگر با هم ندار نیستند؟!شوم. رفیقاو او دل ور می

 به در ... نگو.-

ااپتتد و ویتتر پتتای  لتته آورم کتته ستتری ه او دستتتم میدرمتتیستتیگارم را 
کنم و شتدهه و ستپ  فتروام نگتاه متیکند. با تعجتب بته ستیگار لهمی

 می گویم:

 دادا  روانی شدیا. این چه کاری بود کردی؟!-

؟!-  سامیار سیگار ن  . آدم با . واسه چی سیگاری شدی اا چ

 دهم:با نیش ند پاس   را می

بگتم. امتا ییتن کته م صواتاچ بته تتو نمیشته  دوست داشتتم بهتت-
 هیچی بگم.

دانم کجتای یترب متن خنتده داشتت. شتاید هتم ونتد. نمتیل  ند می
پووخند استت. هرچته هستته شت یه ل  نتد شتادی نیستت کته یت  

 خوبی منتمل کند.

 شرب و بی... .خوام سامیار. نه اون شهریان بیمن خیرتو می-

بته ف تر ختودد بتا  فتروام. دونم. تتو خیر و ات یم رو ختودم متی-
 او واتی اومدی تو خودتی.

 چیزی نیست.-

 گویم:ا  نگاهی کرده و سپ  میبه ساشت مچی
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 آ... من باید برم سامیار. کاری نداری؟-

 کجا؟-

رم کتاب ونتته درو ب تتونم. دیگتته بتترم باشتتگاه... او اونجتتا هتتم متتی-
 کم به ف ر دانشگاه باشیم.باید کم

 وند:سوو به دلم می

 ریم سی خودمون.اد با  فری. ما هم میو برو به ف ر آیندهت-

 گوید:با شص انیت و نارایتی می

 سامیار چه مرگته؟ چرا تو انمدر خنه شدی؟-

ونم و او شمتتده دود  را کنتتار اتتورت  فتتود ستتیگاری آتتت  متتی
 کنم:می

 خدایافظ.-

آیتتده دو نفتتری بتته شتتوم و بعتتد او این تته پتتواد میاو او جتتدا می
متنه پتر شتود. یانترم هرجتایی  رویم تتا شت م ختالییچی متیساندو

ی متتردی کتته بتته او بابتتا بتتروم... بتتا هتتر کستتی بگتتردما امتتا در خانتته
ا  را ب یتتنم. بجتتز گفتم ن اشتتم. دیگتتر یتتتی دوستتت نتتدارم چهتترهمتتی

داننتد پتدرم معتتاد شتده استت... و پواده هی  کتدام او دوستتانم نمی
عیتتا نتتامی در ونتتدگی پتتدرم بتتوده داننتتد کتته لهتتی  کتتدام جتتز اوه نمی

 است.

سر ساشت نته شتبه متن و پتواد و شتهریانه و دو سته نفتر دیگتر دور 
... جمتت  می ها ماشتتین آورده استتت. ستتوار شتتویم. ی تتی او بچتتهمیتتدانق

هتتا دانم ایتتن مهمانیرویم. نمتتیشتتویم و بتته مهمتتانی متتیماشتین  می
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کارشتتان   کننتتد! امتتا ختتوب هستتتند... بتته ن تترمرا او کجتتا پیتتدا می
بیشتتتر نتتواب دارد تتتا گنتتاه. اااتتل یتتال درمانتتدگانی م تتل متتن راه بتته 

ایستت کته کننتد. مهمتانی کمتی بتااتر او منطمهطور مواتت ختوب می
 شود دید!ای که یتی در خواب هم نمیکنیم. خانهما وندگی می

؟ چتته می گوینتتد بتته ایتتن ستتاختمان؟ انگتتار تمتتام خانتته استتت ااتت چ
هتا  ام. ف تر کتنم نتام  کتاخ استت. م تل همانهدروسم را او یتاد بترد

کتته شتتاه داشتتت. امتتا یتتاا افتتراد معتتروب و در شتتین یتتال ناشناستتیه 
ها هستتند. تنهتا نتور ی تی رنگتیه ف تا را روشتن نگته ساکن این کاخ

داشتتته و موویتتک ایتتتی بتتا اتتدای پتترب ض رنتتا اتتادایه بتترخ ب 
ه گذارنتتتدایمتتتت میهتتتای شتتتاد و بیهتتتا کتتته آهنهدیگتتتر مهمانی

 انداو شده است:طنین

 خوام تو رو که باشیه جون بدی تا نمیرممی»-

 ها اسیرمشزیز هم ترانهه تو وا ه

 هامخوام تو رو که باشیه تو دم دم نف می

 هامهای دردمه مک م بگیری دستتو لک ه

 «خوام تو رو که باشی یتی اگه ن اشم...می

یم. ایتن آهنته کنمن و پواد هم شروخ بته ومزمته کتردن آهنته متی
 پر او ی  و ب ض و اشک است:

 یتی اگه تو رویاده خیالق رفته باشم»-

 خوام تو رو که باشیه گم بشی تو وجودممی

 یتی واتی ن ودیه من شاشق تو بودم
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 او من ب واه که باشمه کم نیارم تو دستاد

 پرپر بشم تو ی  ناو لطین چشماد

 او من ب واه که باشمه بودنی رنه موندن

 هام شین ترانه خوندنکنم تو رکیست  

 خوام که باشیه باشی و باشه یاوراو تو می

 های آخرهام بمونی تا دم دمتو لک ه

 خوام که باشی تا که ترانه باشهاو تو می

 اگه یه روو بمیرمه اگه یه روو بمیرم

 ی تو باشهاگه یه روو بمیرمه رو شونه

 «خوام تو رو...می

شتود. م تل  جهمتان بته شتهریان جلتب میشتوده توآهنه که تمام می
ای چشتتمان ناپتتاک  متتدام یتتول مکتتور دختتتران گتترک گرستتنه

تتتوانم بگتتویم م تتل همتتان گتترک گرستتنهه آب چرختتد. یتتتی میمی
هتتتای  آویتتتزان استتتت. نگتتتاه  کتتته هتتتای لبدهتتتان ه او کناره

دهتتد. کتته متترد هستتتم بتته متتن دستتت میکنم یالتتت بتتدی او اینمتتی
 گویم:برم و میگ  میهای بزر سرم را نزدیک گو 

 خودتو جم  کن پسر!-

کتتاوده یواستت  نیستتت کتته نیستتت. همتتانطور کتته اطتتراب را می
 کند:ومزمه می

 هتتا؟-
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ونتتد و ستتر  را بتته چتت  و راستتت پتتواد نیشتت ند تمستت رآمیزی می
 دهد.ت ان می

 ندیده دیگه... چی ار  داری؟-

 بمیتهشتود. رود و بتین جمعیتت گتم میشهریانه بی توجه بته متا متی
رونتتد. متتن و پتتواد نیتتز  هتتم هتتر کتتدام بتته یتتک ستتمت و ستتو می

شتتویم. هنتتوو ایم و مشتت ول تماشتتای جمعیتتت میای ایستتتادهگوشتته
ی یتتک دختتتر متتو مشتت ی ایم کتته ستتروکلهتصتتمیم بتته کتتاری نگرفتتته

ایستتتد. ستتن  کتتم استتتا م تتل رویمان میبتتهشتتود و روپیتتدا می
 وید:گایستد و میخودمان!با یالت کج جذابی می

 ونین؟ همه چی هست!چی می-

انتداویم و ایتن پتواد استت کته یتال من و پواده نگتاهی بته متن می
کنتتتد و بتتتا یالتتتت خوانتتتد. رو بتتته دختتتتر میمتتترا او چشتتتمانم می

 گوید:آمیزی میتک م

 ما اهل  نیستیم.-

 گوید:انداود و میای باا میدختره شانه

 خب اهل  بشید.-

کشتتتم. م و او را ستتتمت ختتتودم میگیتتتر بتتتاووی لتتتود دختتتتر را می
هایم را بته دوود و متنه دنتدانا  را بته متن متیچشمان گشاد شتده

 سایم:هم می

ده؟ کتتدوم ایممتتی داره باهتتاد این تتارو کتتی دستتت تتتو متتواد متتی-
 کنه؟می
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 کشد:باووی  را با پووخند اداداری او دستم بیرون می

عتتد آاتتاجون هتته! ایتتن یتتارو رو بتتا . دور و برتتتو یتته نگتتاه بنتتداو ب-
 باوی دربیار.

خرا  شتود و بته جتای ه اتدای گتو به ی  تارهه موویتک اطت  می
شتتویم و رستتد. همتته دستتتپاچه میآ یتتر ماشتتین پلتتی  بتته گتتو  می

کتتاویم. همتته در مانه اطتتراب را میودههراستتانه بتتا چشتتمان ویشتتت
های آن کتتاخ هستتتند. اتتد ال تتته کتته یتتال فتترار او ستتوراخ ستتن ه

کنما ی شتاهانه! بته دختتر نگتاه متیدارد ایتن خانته تایی راه فترار چند
اشتتک در چشتتمان  جمتت  شتتده و رنتته بتته رخستتار نتتدارد. دستتت و 

پیچتد. پتواد یتک راه ختروی را پیتدا لرونتد و بته ختود میپاهای  می
 ود:کند و داد میمی

 بیا سامیار... بدو!-

کشتم و ستمت نگاهم بتین پتواد و دختتر در نوستان استت. پتوفی می
چرختتانم تتتا دختتتر را ب یتتنما دوم. اتتورتم را یتتین فتترار میمتتی پتتواد

 جای ا لی خش   وده است.اما او همان

 ا ر کن پواد.-

رستتد. همتتانطور کتته ستتمت همهمتته استتت و اتتدایم بتته پتتواد نمی
 ونم:دومه داد میدختر می

 ا ر کن پواد.-

 چرا؟ بیا کجا رفتی؟-

 رسم:به دختر می
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 کی موادو بهت داده؟ ها؟-

دهم و او او کنتد. ت تان  متیدختر هنتوو هراستان اطتراب را نگتاه می
بتترم و فریتتاد آیتتد. ستترم را نزدیتتک گوشتت  میشتتو  بیتترون می

 کشم:می

 کی این موادو داده دستت؟-

کنتتد. بتته ی  تتارهه نگتتاه دختتتره بتته ستترشت اطتتراب را جستتتجو می
ای کتته در یتتال ختتروی استتته متواتتن چشتتمان  روی متترد فربتته

 شود.می

 ونه؟ آره؟ا-

گیتترم و بتته کنتتد و متتنه دستتت او را میستتر  را بتتاا و پتتایین می
تتن جملتته آن ستتمت آن متترد متتی دویم. در راهتتروی طتتویلیه همتتهه مق

ایستتم و دختتر را نیتز وادار بته مرد چاخ در یتال دویتدن هستتند. می
 کنم:ایستادن می

 موادو بده به من.-

گتذارد. تم میکشتد و کتن دستستری  او جیت  ه دو بستته بیترون می
کنما پلتتی  هتتا در یتتال ورود بتته راهتترو بتته پشتتت ستترمان نگتتاه متتی

دویم. بتته آن متترد گیتترم و متتیهستتتند. دوبتتاره دستتت دختتتر را می
ها دهتتد. بستتتهکنتتان ختتود  را ت تتان میهنرستتیم کتته هنچتتاخ می

انتتداوم و چتتون هتتم متتن و هتتم آن را در جیتتب پشتتت شتتلوار  می
کنیم و ایتتی او بتین جمعیتت ش تور متیانتدام هستتیمه بته ر دختر اغر 

 شویم.دور می



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

118 
 

بینم کتته پلتتی  متترد  متتواد فتترو  را  یتتک ن تتر پشتتت ستترم را متتی
افتتد. بتا آن هتی ل  اتد گیر انداختته استت. مطمتین بتودم گیتر می

دانم ستتتر پتتتواد توانستتتت راه ویتتتادی را بتتتدود. نمتتتیدر اتتتد نمی
د. کتا   بدب ت چه ب یی آمتده استت. کتا  او هتم فترار کترده باشت

روم و دختتتر را هتتم بتتا گیتتر نیفتتتاده باشتتد. او دیتتوار پشتتتیه بتتاا متتی
 کنم.خود همراه می

یتتاا وستت  خیابتتان هستتتیم و دختتتر بتتا بلتتووی نامناستتب و بتتدون 
آورم و تتن رستد. کاپشتنم را در متییجابه کمتی شجیتب بته ن تر می

انتتداوم. شتتلوار  بتتد کنم و ک هتت  را روی ستتر  میدختتتر متتی
رستد! ختوب شتد هنگتام بیترون ال کمی مردانه بته ن تر مینیست. اا

 مانه کاپشنم را برداشتم.آمدن او خانه

آبتتاد اتتدر کتته بتته ناکجادویم... آنگیتترم و متتیدوبتتاره دستتت  را می
کنیم. ی بتن بستت پیتدا متیرسیم و خودمان را وست  یتک کوچتهمی

کنتتد. هتتای گریتته میگیتترد و هایدختتتره ناگهتتان متترا در آغتتو  می
لتترود و ستترما را بتته متتن طفلتتک چمتتدر ترستتیده استتت. بتتدن  می

 گویم:کند. دستم را آرام روی کتف  کشیده و میمنتمل می

 اوکی... همه چی تموم شد.-

کشتتده ا  را بتتاا میکتته آب بینتتیشتتود و در یالیاو متتن جتتدا می
 گوید:می

دونستتتم بایتتد چی تتار کتتنم. اگتتر تتتو مرستتی... اگتتر تتتو ن تتودی نمی-
 شدم. مرسی... وااعاچ مرسی.من بدب ت می ن ودی

 اسمت چیه تو؟-
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 شایلی!-

 کنی؟فروختی؟ چرا با مردم این کارو میچرا مواد می-

 افتد:هق میدوباره به هق

 دونم.دونم. فم  واسه سرگرمی... چه مینمی-

 ونم:کوبم و داد میام میبا کن دستمه روی پیشانی

 کنی؟بدب ت می لعنتی ب اطر سرگرمی داری مردمو-

های  را انتتداود و اشتتکای بتته ویتتر میستتر  را بتتا یالتتت م لومانتته
کنتد. فتین فیتن  بیشتتر اشصتابم را ا  پتا  میبا سر انگشت ست ابه

های کنم تتتا بتتروم کتته اتتدای اتتدمریتتزد. پشتتتم را بتته او متتیبهتتم می
بینم کتته جلتتوی رویتتم شتتنوم و بعتتد ختتود  را متتیستتریع  را می

 ایستاده است:

 و رو خدا منو اینجا تنها نذار.ت-

 گویم:پرد و به استهزا میی ابرویم باا مییک لنگه

فروشتتیه او شتتب و تنهتتایی چیتته؟ تتتویی کتته تتتوی پتتارتی متتواد می-
 گیره.ام میترسی؟ نگو آره که خندهمی

ی  قافتتتتد و سلستتتهی نمیلتتتیه بتتته ویتتتر میستتتر  همچتتتون وونتتته
های  ستتتراویر شتتتانه ا  او ویتتتر کتتت هق کاپشتتتنهبه رویگونهشتتتب

 شوند.می

گتتی. ولتتی لطفتتاچ منتتو تتتا ب تتین ااتت چ یتتق بتتا تو تته... تتتو راستتت می-
 کنم.مون برسون. خواه  میخونه
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کنم. یتتاا کنتتار هتتم  گیتترم و ستترم را بتتاا و پتتایین متتیچشتتم او او می
 رویم.داریم و به سمت انتهای خیابان میگام برمی

 تو خیلی خوبی!-

 بینم به من خیره است:نم که میکبا تعجب نگاه  می

 دوست دختر داری؟-

هتتتایم کشتتتم. ستتتیگار را بتتتین لبستتتیگار و فنتتتدکم را بیتتترون می
 ونم!شود. آتش  میگذارم و افل دهانم باو میمی

 نه!-

 چند سالته؟-

 رود.دود سیگار به هوا می

 هزار سال.-

 من شونزده سالمه. ف ر کنم تو هم همین یدودا باشی... نه؟-

 ده هجده!هف-

 ها.خیلی خوبه-

 چی  خوبه؟-

 خوریم.به هم می-

 چرد نگو.-

 میشه منو نگاه کنی؟-

 واسه چی؟-
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 یاا تو یه نگاه بنداو.-

 کنم.ی چشم نگاه  میاو گوشه

 به چشم خریدار نگاه کن دیگه.-

 گیرد او این همه ر  بودن :ام میخنده

 او من خوشت میاد؟-

 ی.ی نجاتمتو فرشته چرا نیاد؟-

 فروشند خوشم نمیاد.اما من او دخترایی که مواد می-

دونتتی متتن تفتتریح نتتدارم. هتتی  دوستتت و ختتواهر و بتترادری هتتم می-
نتتدارم. مامتتان و بابتتامم باونشستتته هستتتند و دا متتاچ مستتافرتند. ختتب 

 ها دیگه.منم واسه وات تلن کنی میام این پارتی

 خب اینا چه ربطی به مواد پ   کردن داره؟-

رویم بتتهکنم. او هتتم روشتتده و ستتیگار را ویتتر پتتایم لتته متتیمتواتتن 
دهتتده ایستتتد و همتتانطور کتته دستتتان و ستتر و گتتردن  را ت تتان میمی
 گوید:می

 خواستم گواخ بشم. پولم دربیارم.می-

چتترا م تتل پستترای چالتته میتتدون یتترب  گتتواخ بشتتم یعنتتی چتتی؟-
 ونی؟می

 گوید:خاراند و با ل  ند جذابی میگردن  را می

 رم.اگر تو با من باشیه من دیگه سمت مواد فروشی نمی-

 آید.افتم و او هم پشت سرم میراه می



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

122 
 

 شم.من دوست پسرد نمی-

خب باشته... اات چ دوستت پستر هتم نته. همینجتوری باهتام بتا . -
 من خیلی تنهام... تو هم... تو هم خیلی خوبی!

*** 

 اکنون...

هتتای بتته ویمتتت ین پلکگشتتایم و او بتتام را میچشتتمان خمارگونتته
ی شمتتو انتتداوم. بتتا دیتتدن خانتتهامه ن تتری بتته اطتتراب میبتتاو شتتده

کشتم.  مکمده بته ی  تاره او جتا پریتدهه کتن دستتانم را بته اتورتم می
شتتود. نتته او شمتتو مکمتتد... بل تته او ختتودم کتته ک فتته و نارایتتت می

 ام.شب را اینجا سپری کرده

 خوابیدم.نه... من ن اید اینجا می-

 گوید:شنوم که میخوب  را میادای 

 خوابیدی؟نفهمیدم! چی گفتی؟! چرا ن اید اینجا می-

کنم. در دارم و نگتتاه شمتتو متتیدستتتان ختتود را او جلتتوی اتتورتم برمتتی
 بینم.های خرید را میدستان مهربان  بسته

 خیر شمو مکمد.واسه همینا... همین ویمتا. ا ح به-

های خریتتد را او شتتوم تتتا بستتتهونتتد و متتن او جتتایم بلنتتد میل  نتتد می
 توپد:او بگیرم. با دل وری مشهودیه به من می

پسر تو شمل نداری. ایتن چته یرفیته؟ متن ا تل او تتو بچته نداشتتم. -
 اما واتی تو اومدیه شدی پسرم. دیگه نشنوم این یرفا رو ها.
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هتای بته یتال ختودم و شمتو و شتایلی خواهتد بنشتینم و هایدلم می
ه پسر نتاخلفی پیتدا کترده. ختودم چته ااتتل ترستویی وار بزنم. شمو چ

ام... و شتتتایلی! دختتتتر  بینتتتوا گیتتتر چتتته آدم بتتتدب ت و شتتتده
بتترم و هتتر  ها را بتته آشتتپزخانه میای افتتتاده استتت. بستتتهودهفلتتک

گتتذارم. او کتتدام او ااتت م خریتتداری شتتده را در جتتای م صواتت  می
 گویم:همان آشپزخانه می

ی شتتما و یتتای ختتانوم بتتا مامتتان دونتتی چیتته؟ کتتا  جتتاشمتتو می -
 های شما بودیم.شد. کا  من و ساچلی بچهبابای من شول می

 کند:شمیق نگاهم می

 شدم.دونی من ایق پدری هستم؟ شاید یه پدر بد میاو کجا می-

 کم مانده که به یرف  اهمهه بزنم:

شتتدینه بتتاوم بهتتتر او بابتتای متتن بتته فتترل مکتتال اگتترم پتتدر بتتد می-
 بودین.

بینم کتته جلتتوی تلویزیتتون نشستتته و روم و شمتتو را متتیهتتال متتیبتته 
بتته مجتتری استتته  طور کتته خیتترهبینتتد. همتتاناخ تتار اتت کگاهی می

 گوید:می

 او باباد چه خ ر؟-

 دهم:گیرم و به پشتی اکی رنگ ه ت یه میکنار  جای می

ا  دود بابتتا! هیچتتی او مهنتتدو شتتادل تتتوانگر نمونتتده شمتتو. همتته-
دونتته داره چتته ب یتتی ستتر هی واتتتا آدم نمیشتتد رفتتت هتتوا. گتتا

تتتونن جلوشتتو بگیتترن. امتتا بابتتای ختتود  میتتاره. اینجتتوری بمیتته می
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کنته و بتا ایتن یتاله بته  فهمیتد داره بتدب تمون میمن... ختود  می
کتتار  ادامتته داد. کتتار ایممانتته رو یتته ایمتتق انجتتام بتتدهه ویتتاد 

بتا فهتم و  کرده و شجیب بته ن تر نمیتاد. ولتی این ته یته آدم تکصتیل
 کمااده یماات کنه... هی  جوره ه م نمیشه.

هتتای  شتتود. اخمتلویزیتتون را ختتامو  کتتردهه ستتمت متتن مایتتل می
 کند:رود و با داته اورتم را نگاه میدر هم می

ا  راستتتی پستترم! تتتو او چیتتزی اییتتتی؟ دیشتتب تتتو ختتواب همتته-
 گفتی.هذیون می

 بندد:برمیامه رخت شود و رنه او چهرهآب دهانم خشک می

م... چی می-  گفتم مگه؟چی؟ من؟ نه... یعنی مهم نیست. اق

کشتتم کتته ی لتتب پتتایینم میانگشتتت شستتتم راه آنچنتتان مک تتم گوشتته
 گوید:دهم خون آمده باشد. با خونسردی میایتمال می

ختوای بته متن بگتی چتی وانح ن تود ستامیار جتان... نفهمیتدم. نمی-
 شده؟

 ونم:انداوم و لب میسر به ویر می

شتید. فمت  کته برستیمه ختواه نتاخواه خودتتون متوجته می  آخر اصه-
 کنم.این ه... دارم ساچلی رو پیدا می

کشتتاند و بتتا چشتتمانی گشتتاد شتتدهه پتتر او ختتود  را ستتمتم می
 گوید:هیچان می

؟!-  وااعاچ
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آره شمو... ولی اگتر پیتدا  کتردمه باهتا  چی تار کتنم؟ چتی بهت  -
ختتوره بتتزنم . امتتا شمتتو... تتتا می ختتوادبگتتم؟ کجتتا ب تترم ؟ دلتتم می

تتتونم رو  دلتتم واستت  تنتته شتتده. متتن متتردق ایتتن کتتارا نیستتتم. نمی
 است.دست بلند کنم. اون... اون هنووم بچه

دهم و تتتوان ستتنگی کتته راه گلتتویم را بستتتهه بتته ویمتتت اتتورد متتی
گتتذارم کتته اشتت م جتتاری هایم را نتتدارم. نمیدادن بتته اتتک ت ادامتته

ی آرام روی  گیتترد و چنتتد نتتربهآغوشتت  میشتتود. شمتتو ستترم را در 
 وند.کتفم می

گریه کن شمو... تتو ختودد نریتز. مترد بتودن بته ایتن چیتزا نیستت -
پستتر جتتان. بعدشتتمه اگتتر متتن بابتتای تتتو هستتتمه پتت  ستتاچلی هتتم 
دخترمتته. میتتاری  اینجتتا... پتتی  خودمتتون. ایتتن کتته غصتته ختتوردن 

 ند؟ ها؟ها با باباشون وندگی کننداره. چه اش الی داره بچه

 تون بشم.تونم بیشتر او این شرمندهنه نمیشه... نمی-

 وند:باره کمی مک م روی کتفم نربه میاین

دونتتی متتن اهتتل تعتتارب او ایتتن یرفتتا نتتزن پتتی  متتن. ختتودد می-
 گم.نیستما او ته دل می

های لتتووه در آیم کتته م تتل دختتتر بچتتهبتتاره بتته ختتودم متتیبتته یک
شتتوم و آب ام. او او کنتتده میاختتتهآغتتو  پتتدرم گریتته و واری راه اند

آورد و کشتتم. شمتتوه دستتتمال کاغتتذی بتترایم متتیام را بتتاا میبینتتی
 گوید:ل  ند به لب می

 شیم... ها؟یه خونواده می-
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دونتتی دونم. ختتودد میدونم تتتو ختتوبی لنگتته نتتداری... متتیمتتی-
 شمو؟!

*** 

 در چه موردی باشه؟-

 بدین.اممم... یادداشت کردما یه لک ه اجاوه -

بترد و  ا  میبینم کته دختتره دستت در کیتن دستتیاو ویر چشتم متی
 دهم.کشد و به دستم میکاغذی کوچک بیرون می

 تون پر کنم؟پروپووال هم خودم واسه-

 بله اگر میشه.-

گیتترم و بتته ستتری ت تتان داده و چشتتم او کتتامپیوتر پتتی  رویتتم می
 کنم.دختر نگاه می

 ایمت  میشه...-

ه غتتم دنیتتا کتته هتتی ... غتتم آختترد و جهنمتتی کتته ا بتتا دیتتدن چهتتره
شتود. ب  تم را بتته اترار استت جایگتتاهم باشتد نیتز روی ستترم آوار می

ونم تتتا خیستتی چشتتمانم او بتتین دهم و پلتتک متتیستت تی اتتورد متتی
انتتداوم و دستتتانم را شتتوم و ستتر بتته ویتتر میبتترود. او جتتایم بلنتتد می

 کنم:چفت هم می

 شناختمتون.گم آبجی. ب  شید اول  نتسلیت می-
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ا  را کنم و بعتتده چهتترهاو ویتتر چشتتمه نگتتاهق چاراتتد ستتیاه  متتی
بینم کتته بتتا چشتتمان اشتت ی بتته متتن ول وده استتت. بتتا اتتدایی متتی

 گوید:لروان می

اوا شمایید؟! کجا بودین آاتا ستامیار؟! فمت  یته بتار اومتدین ستر بته -
بابتتا ودیتتن و رفتتتین؟! بابتتا شتتما رو بتته انتتداوه فتتروام دوستتت داره و 

ا که داداشتم نیستته شتما جتای اونتو گرفتیتد. ال شتم اگتر دروغ یا
 بگم.

 وند.و با دست ه روی دهان  می

دور او جتتون آبجتتی. ب  شتتید ستترم خیلتتی شتتلوغ بتتود. یتمتتاچ میتتام -
 امروو.

دانم چطتتور رو شتتوم! نمتتیبتتهی فتتروام رودانم چطتتور بتتا ختتانوادهنمتتی
ستترتان را او شتتما  شتتان نگتتاه کتتنم و نگتتویم کتته پودهدر چشتتمان ماتم

چ تتد و متتن دلتتم ی چشتتم فروانتته میگتترفتم. اطتتره اشتت ی او گوشتته
میتترد بتترای خشتتک شتتدن شتتدن فتتروام. دلتتم می میتترد بتترای ونتتدهمی

 های فروانه.چشم اشک

من... متن اات چ واتت نتدارم کتارای دانشتگاهمو انجتام بتدم. یعنتی -
مو  تمرکتتز نتتدارم. تتترم جدیتتد تتتاوه شتتروخ شتتده. بتته استتتادم شتترایط

گفتتتمه گفتتت انجتتام بتتدم پتترو ه متتوه بعتتد  ب تترم تکویتتل بتتدم. امتتا 
 وااعاچ اشصابشو ندارم.

آبجی من تموم ستعیمو متی کتنم نمتره کامتل بگیریتد. شتما بته ایتن -
 مسا ل ف ر ن نید.

 گوید:کشد و میا  را باا میآب بینی
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 کنید. چمدر باید تمدیم کنم؟لطن می-

 نیست. اختیار دارین. اا چ یرفشم درست-

همین مانده کته او ختواهر کستی کته بته کشتتن  دادمه پتول بگیترم.  
ی نااابتل  ام را بایتد دو دستتی تمتدیم  کتنما یتک پترو هکتل ونتدگی

بتتارهه کنتتد و متتن ان تتار. بتته یککتته چیتتزی نیستتت. او ااتترار می
افتتتد. نتتت ایستتتاده استتته میی کافیچشتتمم بتته شتتایلی کتته گوشتته

کترده و بتا چشتتمانی نتاو  شتتده و دستت بته ستتینهه بته دیتوار ت یتته  
هایی فشردهه به متن و فروانته خیتره استت. بایتد وودتتر فروانته را لب

 بینی نیست!بفرستم که برود. رفتار شایلی اابل پی 

گتردد و نتت رفتته بتوده برمیپواد که بترای کتاریه بته بیترون او کافی
 ونم:شود برای فرار او فروانه. ادای  میراه نجاتی می

 د جون بیا.پوا-

 کند:توجه  به من جلب شده و به سمتم پا تند می

 جانم سامیار؟-

 دهم:با دستم فروانه را نشان می

 ایشون فروانه خانم هستن. خواهر فروام خدابیامرو.-

 دهد:کند و با ادایی آرامه س م  میبه فروانه نگاه می

 س م فروانه خانم.-

 س م آاا پواد.-
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خرتتون باشته. فتروام پستر خیلتی ختوبی بتتود. گم. غتم آ تستلیت متی-
 یین شد... .

انتتداود. فروانتته بتتا بتتاای یتترف  را اتتورد داده و ستتر بتته ویتتر می
 گوید:ب  ی مشهود می

دونم آدم بته اون ختوبی چترا خدا رفتگان شتما رو هتم بیتامروه. نمتی-
 باید دشمن داشته باشه که ب شت . ماه بود داداشم!

ای متتن... هتتم بتترای همتته. فروانتتهه التت م نتتزد بهتتتر استتت. هتتم بتتر 
روم نتتت بیتترون متتیشتتود و متتن او کافیستترگرم اتتک ت بتتا پتتواد می

رویم  کنم کته دن تالم بیایتد. بته جتایی متیو به شایلی هتم اشتاره متی
ایستتتیم و نتتت ن اشتتد. پشتتت یتتک درختتت میکتته در دیتتدرو کافی

 گویم:ا ل او این ه نطق کنده می

. دومتتاچ هتتم کتته تتتو اینجتتا چی تتار اواچ کتته اون ختتواهر فروامتته..-
 کنی؟می

 آید:می های  ک ی لبگوشه

 خب خیالم رایت شد خواهر فروامه.-

 دووم:رود و با نگاهی شاکیه چشم به او میهایم در هم میاخم

 خوبه او اول ارار مدارمو باهاد گذاشته بودم.-

 وند:نما میل  ندی دندان

 باید با هم اودوای کنیم.یاا که دیگه آب او سرمون گذشته. -
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ختتورم! چتترا انمتتدر نفهتتم استتت ایتتن او دوبتاره شنتتوان کتتردن  جتتا می
 دختر؟!

ی گتتی! دختتترهکتته تتتو یالیتتت نیستتت چتتی داری مینتته... م تتل این-
 خوای با کی اودوای کنی؟ یه...خنهه می

 برم:آورم و سرم را نزدی   میتن ادایم را پایین می

شمتترد بتتدب تی ب شتتی؟! اینتتو ختتوای تتتا آختتر یتته ااتتتل؟! می-
 خوای؟!می

ای تتتراول کنتتد. دستتتهونتتد و ویتت  کتتیف  را بتتاو مینیشتت ندی می
 گوید:بیرون کشیده و می

ریم ترکیته... او اونجتا هتم هرجتا کته بینی ستامی؟ متا متیاینا رو می-
 خواستیم.

 دهد:ها و شایلی در نوسان است. ادامه مینگاهم بین اس ناو

گیتترمه ر ناچیزشتته! بمیتته پوامتتو او بانتتک میتتتاوه ایتتن یتته ممتتدا-
 بندیم.فروشم با هم فلنگو میماشین و ط هامم می

دانم ترکانتتد. نمتتیکنتتد و میونتتد و آدامستت  را بتتاد میچشتتم ی می
خوشتتکال باشتتم یتتا نارایتتت! یتت  شجی تتی دارم. این تته ونتتدان نتتروم 
و بتته جتتای ه در یتتوغ وجتتدانم بتته کشتتوری دیگتتر روم و ونتتدگی نتتو 

گیتترم و بتتا یتتالتی گنتتهه میتتان شتتادی و غتتم وم! نفستتی میستتا
 گویم:می

 تونیم با پول  بریم خاری؟ کم نمیاد؟مطمینی می-

 گوید:ن یر  میبا مهربانی بی
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 است. یساب کتاب کردم! فم ... یه چیزی!نه شزیز دلم... انداوه-

 وند:کنم که ل  ند میسمالی نگاه  می

 باید اول اودوای کنیم.-

کته بته خواستت ختود  بتوده اه دیگتری جتز ایتن دارم؟ بتا اینمگر ر 
ا  بیترون رانتدم. اگتر اما متن بتودم کته شتایلی را او دنیتای دخترانته

به پای  نمتانمه شتاید رووی مج تور شتود پتای  را بته هتر ماشتین و 
 گویم:ای بگذارد. میهر خانه

 خب این ه معلومه.-

دستتتان  را وننتتد. پوستتت وبتتر دستتتمه لطافتتت چشتتمان  بتترخ می
 افتم:باره یاد ساچلی میکند. به یکی  می

تتتونم ولتت   امتتا... امتتا اگتتر ستتاچلی پیتتدا شتتده چی تتار  کتتنم؟ نمی-
 کنم... نمیشه تنها  بذارم.

 گوید:ایدی میانداود و با بیای باا میشانه

 خب بسپار  به مامان یا باباد.-

یترب  کنما او جتوریکتوبم. تعجتب متیکن دستتم را بته درختت می
 چیزی خ ر ندارد! وند که انگار او هی او پدر و مادرم می

 خیلی خب یاا. ی م جن ه داشته با  شوخی کردم.-

شناستتد و دهتتده گتتویی متترا نمیطتتوری ستتر و گتتردن  را ت تتان می
 دهد:شوم. ادامه میها خام نمیداند با این اداها و اطوار نمی

 ا .گفتم به انداوه کافی پول هست. نگران ن -
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 ساچلی رو هم یساب کردی؟-

گتتذارد. آنمتتدر او کتتاری  های وی تتای  را بتتا ل  نتتده روی هتتم میچشتتم
شتتوم کتته ناغافتتل ستتر  را بتتا دو دستتتم کتته کتترده خوشتتکال می

کشتتم. بتتا دلهتتره و خجالتتت گیتترم و پیشتتانی ستترد  را نفتت  میمی
 گوید:می

 اوا وشته وس  خیابون سامی.-

چتتت  نگتتتاهم کتتترده و وم. چ شتتتونم و او او جتتتدا میل  نتتتد متتتی
 گوید:می

 کنه که او ب ت بد منه تو م  شامه.سالی یه بار مک تت گل می-

کنتتد و ونم. پشتتت چشتتمی بتته متتن نتتاو  میبتته او ل  نتتد متتی
روده همانطور کته ستمت ماشتین  کته کمتی دورتتر پتار  شتدهه متی

 گوید:با ادای بلند می

دار خواستتگاری رو فرستتم ونته بتزن اترار متشتماره بابتامو بهتت می-
 بذار.

خواستت کته یتک روویه ستر بتار همسترم باشتم. هی  وات دلتم نمی
ای کتتردم کتته رووی رستتد کتته بتتا شتتایلی رابطتتههتتی  واتتت ف تتر نمی

کتردم کته ب تواهم بتا او برارار کنم. هتی  واتت تصتور  را هتم نمی
خواه متتا نیستتت. چتترخ بتتهاودوای کتتنم. امتتا ونتتدگی همیشتته دل

چرختتد. ختتواهیم هتتدایت  کنتتیمه نمیه متتا میرووگتتاره بتته ستتمتی کتت
چتتترخ رووگتتتار... او ختتتود  اراده دارد و بتتتا تصتتتمیم متتتا پتتتی  

 رود.نمی
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گتتردم و فروانتته را مشتت ول اتتک ت بتتا پتتواد نتتت برمیبتته کافی
بینم. بتته پشتتت میتتز کتتامپیوترم برگشتتته و ادایشتتان را کنتتارم متتی

 گوید:شنوم. فروانه میانده میایستاده

دونین آخته گن شتاید کتار خواستتگار متن بتوده. متیبا میمامان و با-
پستتر آدم یستتابی ن تتود. ستتابمه داشتتت. فتتروام هتتم یتته بتتار ستتر متتن 

 باها  دست به یمه شد.

خدا شالمه کار کتی بتوده. بته ن تر متنه هرکتی بتودهه او فتروام کینته -
 به دل داشته.

 شود:فروانه انگار کمی دل ور می

ری بتته کتتار کستتی نداشتتت. چتترا ی متتن کتته کتتاآختته دادا  بیچتتاره-
 باید او  کینه به دل بگیرن؟

 کشد.شود و سر به ویر انداختهه آه میپواد دست به سینه می

 خیلی پسر گلی بود. خدا بهتون ا ر بده.-

شتتود. بتته آرامتتی او پتتواد تشتت ر یتتال فروانتته کمتتی دگرگتتون می
  دانم چتتهدوود. در ایتتن لک تته نمتتیکنتتد و نگتتاه  را بتته متتن متتیمی

ی متن شتد. ن نتد ف تر  ی او بتود و چشتمان  خیترهکنم. نگاهم خیتره
ونتتد. وای بتتر متتن! گلتتویم را اتتاب کتترده و کنتتد کتته... . ل  نتتد می

 دووم.چشم به پواد می

 پواد جان.-

 دهم:کند که ادامه مینگاهم می

 خوری؟خوام برم غذا بگیرم. تو چی میمی-
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 فرای نداره. هرچی واسه خودد گرفتی.-

کنم کته دهم و ستر بته ویتر او فروانته ختدایاف ی متیت تان متی سری
 گوید:می

 امشب تشرین میارید دیگه؟!-

شتان افتتد کته بته او گفتتم امتروو بته خانهکنم و یتادم مینگاه  می
 روم.می

 رسم.بله بله... برای شرل تسلیت خدمت می-

 اختیار دارین خدمت او ماست. پ  ما منت رتونیم.-

ونتتد و شتتذاب کنم. بتتاو هتتم ل  نتتد میو تشتت ر متتی ستتری ت تتان داده
شتتتود. چشتتتم او او گرفتتتته و ختتتدایاف ی وجتتتدان متتتن بیشتتتتر می

شتتوم. نتتت ختتاری میکنم و بعتتد او شتتنیدن جتتواب ه او کافیمتتی
کنم و نمتی دانتم چترا گتردنم درد ها را یتک بته یتک طتی متیخیابان

اشتک  دانم چتراانتداود و امتا نمتیکند. ب ضه بته گلتوی چنته میمی
کتردم تتا شود. کتا  آن چتااوی لعنتتی را در التب ختود فترو مینمی

 ماند.دست کم انسان اروشمندی م ل فروام ونده می

ا  را داشتتت. فروانتته و پتتدر و متتادر  را داشتتت. متتن او ختتانواده
چه کستی را دارم؟ منتی کته هتی  کت  او ستاشت نته شتب بته بعتده 

ونتتد تتتا بتتدانم  ی نمیکشتتده منتتی کتته پتتدرم ونگتتانت تتار آمتتدنم را نمی
ونتتد و کجتتا هستتتم و بتتا کتتهه منتتی کتته متتادری بتترایم یتترب نمی

ختتواهرم نیستتت تتتا فنجتتانی چتتای دستتتم بدهتتده ونتتده بتتودن را 
رفتت تتا خواهم چه کتار؟ کتا  ان چااتد در التب ختودم فترو میمی
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رفتم تتتا شتتاید در دنیتتایی دیگتتره مانتتد و متتن متتیفتتروام ونتتده می
 خوش  ت شوم.

کتته هتتر دنیتتایی بتترومه بتتدب ت و گناه تتارم. هتتر   امتتا کتتاری کتتردم
دنیتتایی بتترومه چیتتزی جتتز آتتت  نصتتی م ن واهتتد شتتد. جلتتوی یتتک 

کشتتم و وارد ایستتتم. دستتتی بتته ستتر و گتتردنم میتهیتته غتتذا می
شتتتوم. روی دیتتتواره لیستتتت غتتتذاها بتتته همتتتراه ایمتشتتتان را می

ی جیتتب متتن نیستتت. پتتوفی کشتتیده و او آنجتتا اندا انتتداوهنوشتتته
تتتوانی دو ستتاندوی  گویتتد کتته تتتو میوم. جیتتب متتن میشتتختتاری می

خترمه بته م تاوه ها را کته میف فل بگیریا نته بیشتتر او آن. ستاندوی 
کنم کتته فروانتته رفتتته استتت. وای اگتتر گتتردم. ختتدا را شتت ر متتیبرمی

شتتایلی بفهمتتد چتته فروانتته بتته متتن چتته ل  نتتدهایی ودهه یتتتم دارم 
گیترد. ستتپ  ندوی  را میکشتد. پتواده ستاای شلیته او مییتک نمشته

شتود. در همتان یتال کته غتذا را تش ری کرده و مشت ول ختوردن می
 گوید:جوده میمی

 گم سامیار.می-

 دهد:کنم که ادامه میجوم و نگاه  میام را میلممه

 دادا.این فروانه داشت شدید بهت آمار می-

 گویم:لممه را اورد داده و می

گیتر و بته نیوشتا چیتزی نگتو. میتره جون من یه بتار در دهنتتو گتل ب-
 گه و داستان میشه.به شایلی می

 گوید:شانه باا انداخته و می
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 بره بگه. مگه چی میشه؟-

کنم که کمی بته جلتو ختم شتده و بتا چشتمانی کته مکتض  س ود می
 پرسد:کنج اوی ریزشان کردهه می

 تو که تو نخ شایلی نیستی... ها؟-

دهتتم. گتتاوی بتته ستتاندویچم  کنم ختتودم را خونستترد نشتتانستتعی متتی
امه وده و بعتتد او چنتتد بتتار جویتتدنه در یالی تته چشتتم او پتتواد دودیتتده

 گویم:می

 خوام بگیرم .می-

کنم. شتتین مجستتمه در همتتان یتتالتی کتته در ویرچشتتمی نگتتاه  متتی
ختورد. بتااخره بعتد یال گاو ودن ستاندوی  بتودهه مانتده و ت تان نمی

کنتتد. ه و خیتتره خیتتره نگتتاهم میاو چنتتد نانیتتهه ستتاندویچ  را گتتاو ود
 گوید:شوده میاو شر لممه که خ د می

 کنی؟!گی؟! شوخی نمیمرک من راست می-

 دهم:باو هم خود را خونسرد نشان می

 نه. جدیم.-

 هیجان دارد و خوشکال است:

 ری پسر؟چی شد یهو؟ چرا ویرآبی می-

 شود:خندد و بااخره لب من هم به خنده باو میمی

کنم یچتتی. دختتتر خوبیتته... دوستتتم داره. باهتتا  اودوای متتینتته ه-
 دیگه.
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 کنم:م   کرده و سپ  انافه می

 کی او او برای من بهتره؟-

 گوید:با ادای نس تاچ بلندی می

ختتدا وکیلتتی هیچ تتی. خیلتتی خوشتتکال شتتدم بتته متتوا. ت ریتتک -
 گم.می

دهم کتته بتته ایتتدی یرفتتی نتتزد.  کنم و بتتاو هتتم تتتذکر متتیتشتت ر متتی
کنم و بتته ستتمت شتتوده او پتتواد ختتدایاف ی متتیکتته تمتتام میکتتارم  

گفتم افتم. همیشتته پتتی  ختتودم متتیمنتتزل پتتدر فتتروام راه متتی
تتتوانی بتتا ت یتته بتتر پشتتیمانی یعنتتی درو ش تترد. پشتتیمانی یعنتتی می

فهمم کتته اشتتت اهاتته راه درستتت را در پتتی  بگیتتری. امتتا یتتاا متتی
دهتتد کتته ر رخ نمیپشتتیمانی ستتودی نتتدارد. هتتی  اتفتتاایه شینتتاچ دوبتتا

 ترین تصمیم را بگیری.ی ا لیه درستب واهی با تجربه

تتتوانی تف تتر کنتتی! متتن یتتک لک تته... معناستتت واتتتی میش ستتت بی
شتوده تنها یک لک ته غافتل شتدم و فتروام... آخ فتروام! در کته بتاو می

هتای ریتز آبتیه روی ستر  بینم که چتادری ستفید بتا گلفروانه را می
بتتا ایتتن چتتادره چمتتدر باواتتار و ختتانم بتته ن تتر  انداختتته و الکتتق کتته

کنتتد. ویتتر رستتد. بتتا دیتتدنمه ل  نتتد وده و چتتادر  را مرتتتب میمی
چتتادر ه ستترتاپا ستتیاه پوشتتیده و اتتورت ه بتتدون هتتی  گونتته 

شتتوم... ف تتر اشتتت اه آرایشتتی وی تتایی نتتابی دارد. بتته او خیتتره نمی
 کند.می

 س م.-

 س م آبجی.-
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 داوین.دونستم رومو ومین نمینمی -

ودهه دستتتی بتته پشتتت گتتردنم  انتتداوم و خجالتتتنتتیم نگتتاهی بتته او می
 انداوم.کشیده و دوباره سر را به ویر می

آاتتا مجت تتیه یتتق پتتدری بتته گتتردنم دارنتتد. مگتته میشتته دیدنشتتون -
 نیام؟

 گوید:با لکن مهربانی می

 اومدین. بفرمایید داخل.خو -

د. بتتا اشتتتیاخ کنتتشتتان راهنمتتایی میمتترا بتته داختتل منتتزل وی یی
 گوید:می

تتتو ییتتاط بتتودم... اتتدای ونگتتو کتته شتتنیدم گفتتتم متتن درو بتتاو -
 دونستم شمایید.کنم. میمی

شتتتود و چشتتتمان کتتتدر ه اولتتتین پتتتدر  در درگتتتاه یانتتتر می
شتوند. بته ستمت  پتا ست که در ایتن ستیاهی شتبه دیتده میچیزی

ختتواهم دستتتان  را ستتجده کتتنم کتته متتانعم کنم و میتنتتد متتی
 شود:او چشمان  سراویر می کند. اشکو مرا بلند میشود می

 پاشو سامیار جان... پاشو پسرم.-

اشتتک نتتری تن و او مصتتی ت دم نتتزدنه کتتار متتن نیستتت. رفتتیمم 
ا  کتتردم. رفتتیمم رفتتت... متتن ختتود بتتار و رفتتت... متتن ختتود راهتتی

رویم و همستتر آاتتا شتتان متتیبنتتدیل  را جمتت  کتتردم. بتته داختتل خانه
 آید.مان میمجت ی به استم ال

 س م یای خانوم.-
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 اومدی. بفرما بشین.س م پسرم خو -

نیتتتز  ی متتتاروم. خانتتتهکنم و بتتته ستتتمت م تتتل متتتیاو تشتتت ر متتتی
گونه باشتد. متا؟ متن و چته کستی؟! متنق تنهتا؟! متایی توانست اینمی

ی وجود ندارد برای متن! همته چیتز مرتتب و تمیتز استتا م تل خانته
شتتان را ای گتتل برجستهکتترم اهتتوههتتای  متتاه ا تتل او ویرانتتی! فر 

 بینم.می

گفتت کته متادر  ود و میهایی که فروام متدام ستر  غتر متیهمان
کنتتد اگتتر رویشتتان را ناخواستتته ک یتتن کنتتده چتتون ا  میبیچتتاره

 جارو ودن  س ت است.

ای رنگشتان... همتانی کته واتتی در ییاطشتان بتا ی شتیک اهتوهپرده
دوختتت. ود و بتته متتا چشتتم میفتتروام بتتودمه فروانتته آن را کنتتار متتی

پتتذیرایی بتتزرک و دل اوشتتان... واتتتی کتته او دم درب ورودی داختتل را 
شتتد. شطتتر وجتتود کتتردم و گرمتتای مک تتت او آن ستتاط  مینگتتاه می

کشتتم گیتترد. یریصتتانه بتتو میام را بتته بتتاوی میفتتروام پروهتتای بینتتی
رفتتیمم را کتته در همتتین لک تتهه درستتت در همتتین لک تته کنتتار 

کنم. آاتتا مجت تتی متترا تعتتارب بتته نشستتتن   متتیخودمتتان ایساستت
نشتتتینیم. هتتتای ستتتلطنتی ط یتتتی رنگشتتتان میکنتتتد. روی م لمی

 کند.با من یال و ایوال می -مادر فروام و فروانه-مهربان خانم

 پسرم خو  اومدی.-

 ممنون یای خانم. خدا فروامو بیامروه. هنوو شطر  ویر بینیمه.-

شتتود. ستتمت آشتتپزخانه شتت ند و او جتتای  بلنتتد میب  تت  می
 انداوم.رود و من سرم را به ویر میمی
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 خو  اومدی پسرم.-

 کنم.با ادای آاا مجت ی سرم را بلند می

 ممنونم شمو.-

 کنی پسرم؟چه خ را؟ چه کارا می-

 کنم.نت پواد کار میهیچی شمو. فع چ تو کافی-

 خب خوبه. اگر کمک خواستی به من بگیا. منم م ل پدرد.-

م تتل او هستتتی؟ پتت  متتن هتتی  واتتت او تتتو کمتتک ن تتواهم  پتتدرم؟
خواستتت. اگتتر هتتم کمتتک اوم داشتتته باشتتمه رویتت  را نتتدارم کتته 

شتود؟! متن ااتتل پسترد هستتم. مهربتان ختانم سرغت بیایم. مگر می
شتتوم. ستتینی آورد.بتته ایتتترام ه او جتتایم بلنتتد میمتتان چتتای میبرای

یتک پتر چتادر   گیترد وهای پهنق گتل اتورتی ستمتم میرا با فنجان
 ویر ب ل  است.

 ممنونم. چرا ویمت کشیدین؟-

 ویمتی نیست سامیار جان. بفرما بشین پسرم... بفرما.-

دارم و ستر بته ویتره بتا اتدایی کته نشینم و فنجتان چتای را برمتیمی
 گویم:کنده میغم درون  بیداد می

 جا  خیلی خالیه.-

جا بتته تتل جاروی متتن نشستتتهه روی مبتتهمهربتتان ختتانم کتته یتتاا رو
 گوید:شود و با ادایی لروان میمی

 آخ...-
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گتتذارد و بینم  کتته دستتت ختتود را روی التت   میاو ویتتر چشتتم متتی
بنتدد و ستر  را بته پشتتی ت یته ا  را میچشمان به اشتک نشستته

دهد. فروانته کته پیتدای  ن توده بتا دترب خرمتا کته رویت  پتودر می
 کند:رب میآید و رو به من تعاانده مینارگیل ری ته

 بفرمایید.-

کتته چشتتم نگتتاه و طتترو برختتورد ایتتن دختتتر شجیتتب استتت. بتتدون این
کنم. آاتتا تتتوی چشتتم  بتتدوومه یتتک خرمتتا برداشتتتهه تشتت ر متتی

گیتترد و گویتتد کتته بنشتتیند و ستتپ  نفستتی میمجت تتی بتته فروانتته می
 دهد:مرا مورد خطاب ارار می

 اولین ش ی که فود شد...-

دهتتد. او را بتتا ایتتن ا  را ستتر میردانتتهی مگویتتد و گریتتهایتتن را می
ای خواهتتد و متتنق شیشتتهیتتال دیتتدن و طااتتت آوردنه دل ستتنه می

کنیم تتتا ادامتته ریزان بتته او نگتتاه متتیمان اشتتکآورم. همتتهتتتاب نمتتی
 گوید:شود و میدهد. کمی به خود مسل  می

 آره... اولین شب بود که اومد به خوابم.-

 ب ودن:دوباره گریه و بین درد و غم یر 

کشتم... گفتت بابتا... متن بته رفتیمم گفت بابا... من دارم شتذاب می-
او پشتتت خنجتتر ودم. گفتتتم بابتتاجون کتتدوم رفیمتتت؟ گفتتت کتتی بتتود 

تر و متتن بهتت  ریتتم تر؟ کتتی بتتود نزدیتتکبتترام او ستتامیار نزدیتتک
 ن ردم؟
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شتتوند. ختتدایا یعنتتی اینمتتدر هتتوای فتتروام را چشتتمانم چهارتتتا می
ام داده نست ت بته شمتل متن هتی  استت و تتو داری؟ کاری که او انج

راستتت وارد بهشتتتت کنتتی؟! کتته م تتادا آن دنیتتا ختتواهی او را یکمی
منتتت متتنق نتتابودگر را ب شتتد؟! خوشتتا بتته یالتتت فتتروام! آاتتا مجت تتی 

کنتد و بتا چشتمانی ریتز شتدهه موشت افانه بته های  را پتا  میاشک
 کنم.می وند... و من سنگینی نگاه فروانه را هنوو ی من ول می

بابتتا جتتانه فتتروام بتتا تتتو چی تتار کتترده؟ چتترا داره ب تتاطر تتتو شتتذاب -
 کشه؟می

کنم و ستتر بتته ویتتر انداختتته و بتته گتتل دستتتانم را درهتتم اتت ب متتی
کنم. چته بگتویم کته ختدا را ختو  ن ودی رنته فرششتان نگتاه متی

 بیاید؟ آخر فروام تو هم بی ار بودی که به خواب پدرد رفتی؟!

ای ن تتوده کتته بتتتونم شنتتوان  کتتنم. امتتا اینتتو هآاتتا مجت تتیه مستتیل-
ای او  بتته دل نتتدارم. بدونیتتد متتن فروامتتو یتت ل کتتردم. هتتی  کینتته

 راست  به خواب خودمم اومده بود.

 گوید:وند و پرب ض میمهربان خانمه روی دست  می

 گفت؟ چی ارد داشت؟گی؟ چی میوای راست می-

ستیر و  شتوند؟ر فعتال میهتا بعتد او مرگشتانه اینمتددانم چرا آدمنمی
انداونتتد! ستتر بلنتتد ی نزدی تتان بتته راه میستتلوکی در رویتتای اتتاداه

ای دارم و جرشتتتهکنم و فنجتتتان چتتتایم را او روی میتتتز برمتتتیمتتتی
 نوشم.می

خواستت. آخته متن کتی باشتم کته ب توام فروامتو یت ل  ی لیت می-
 کنم؟ من کجا و اون خدابیامرو کجا؟!
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 ام؟!چهخب مگه چی ار کرده بود ب-

استته کنتد و همتانطور کته بته متن خیرهفروانه اتدای  را اتاب می
 دهد.جواب مادر  را می

 کنی؟تونن بگن دیگه مامان. چرا اارار میابد نمی-

 گویم:بدون این ه به فروانه نگاه کنمه می

گفتم. امتتا راستتت  گفتتتن  دردی او  اگتتر ام تتان داشتتت یتمتتاچ متتی-
 کنه.کسی دوا نمی

ا ه ب تض در گلتویم کشتما بل ته داغتیرا اجرشته ستر می باای چتایم
را بستتوواند و او بتتین ب تترد. فنجتتانم را روی میتتز گذاشتتته و او جتتایم 

 کنم:بلند شدهه شزم رفتن می

 تون مرخص بشم.من دیگه با اجاوه-

آاتتا مجت تتی و مهربتتان ختتانم و فروانتتهه او جایشتتان بلنتتد شتتده و بتته 
گتتذارد و بتتا ام میرا روی شتتانهآینتتد. آاتتا مجت تتی دستتت  ستتمتم می

 گوید:م یمت و مهربانی می

 ری بابا جان؟ ی م بیشتر بمون.کجا می-

 مرسی به ادر کافی ویمتتون دادم. شرمنده.-

 گوید:گیرد و میی چادر  را به دندان میمهربان خانمه گوشه

دشتتمنت شتترمنده ستتامیار جتتان. تتتو رو بیشتتتر او فتتروامم دوستتت -
متتتترم دوستتتت نتتتدارم. کتتتا  یتتته شتتتب بتتتد نداشتتتته باشتتتمه ک

 گذروندی.می
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 روم.کنم و به سمت در میونم و تش ر میتل ندی می

 کنم.من همراهیشون می-

رستتد. او پتتدر و اتتدای فروانتته استتت کتته او پشتتت ستترم بتته گتتو  می
شتتتویم. کتتتا  او کنم و وارد ییتتتاط میمتتتادر  ختتتدایاف ی متتتی

تر او ا اتتدایی نتتاو رویم کتته بتتکتترد! بتته ستتمت در متتیام نمیبدراتته
 گوید:ا  میادای همیشگی

دونم فتروام باهتاتون چی تار کترده. امتا... امتا ف تر  راست ... من متی-
 تون ویاد مهم نیست... چون ی ل  کردینا نه؟کنم واسه

شتود شتول  شتود ن اشتد؟! امتا تمتدیر را کته نمیمهم است... مگتر می
. دیگتر هتم ن ایتد ونمایتدی متیشتود؟! پت  ختودم را بته بیکردا می

 برایم مهم باشد:

 نه... نیست.-

گفتتت شتتما واستته رفااتتت هرکتتاری دونستتتم. فتتروام همیشتته میمی-
ب شتته. کنیتتد. گفتتت کتته اگتتر بتته ستتامیار بگتتمه یتمتتاچ منتتو میمی

راست  ش صیت شما هتم جوریته کته اات چ اهتل خشتونت نیستتین 
 کنیتتد. واستته همتتین متتنم بهتت  اطمینتتانو بتتا کستتی بتتدرفتاری نمی

ب شتتید. بته شتتما دادم کته یتمتتاچ واتتی متتاجرا رو بفهمیتده اون رو می
 ماجرا رو تعرین کرد؟

دانتد کته آن روو فتروام آمتده بتود کته ستیر تتا پیتاو  را بته پ  نمی
 من بگوید و من... او را کشتم!
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راست ... فرات نشد ویتاد تعریتن کنته. یعنتی... یعنتی متن رفتتم. -
 به  گفتم دن الم نیا.

 تماچ اون لک ه خیلی بهتون س ت گذشتها نه؟آخی... ی-

گذشته و رفتته. فتروام هتم دل داشتته دیگته ختدابیامرو. بتا گذشتت -
تونستتت ب نتته! دستتت  کنم. چی تتار میومتتانه بیشتتتر درکتت  متتی

 خود  ن ود که. کار دل  بود.

دونین آختته اون اهلتت  ن تتود. امتتا نتتامزد  خیلتتی پیگیتتر  متتی-
مون رفتت و آمتد ستید. متدام خونتهپر بود. مدام یتال  رو او متن می

 کرد. اونمدر رفت و اومد که بااخره شد نامزد .می

ونتتد. بتتی  او امتتا ام تتان ستتوختنم هتتا را مییرب دانم چتترا ایتتننمتتی
ام. گوشتتی موبتتایلم ونتته ی  و لمتت  شتتدهنیستتت. دیگتتر بتتی

شتتوم ا  خیتتره میمانتتد. بتته اتتفکهختتورد و یتترف  ناگفتتته میمی
افتتتد کتته اتترار بتتود بتتا پتتدر  لیه تتتاوه یتتادم میو بتتا دیتتدن نتتام شتتای

گتتردم تتتا شتتذرخواهی کتتنم کتته بتتا تمتتاو بگیتترم. ستتمت فروانتته برمی
 شوم.رو میی موبایلم روبها ه روی افکهشدهچشمان افل

 ب  شید فروانه خانوم.-

 گیرد:ام میوند و چشم او گوشیپلک می

 ب...ب... بله؟-

 ل ن ندد:گویم که یک وات به من داو شمد می

 فرمایید؟نامزدم تماو گرفته. اجاوه مرخصی می-

 کند.وند و سر  را تند و تند باا و پایین میل  ندی وورکی می
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 اختیار دارین... باوم تشرین بیارید.-

 گوید:خواهم خدایاف ی کنم که میمی

 نامزد کردین؟-

ی متن و ایشتون متیگن نتامزد. بته نه هنوو. ولی تو شتربه بته رابطته-
 پسریم.دختر دوستااط   شامیانهه دوست

 گوید:گیرد و در همان یال مینفسی می

 آهان.-

 تون.با اجاوه-

 رایت باشین آاا سامیار.-

روم. ایتتن دختتتر او اولتت  شتتان بیتترون متتیکنم و او خانهتشتت ر متتی
کته تمتاو اطت  شتوده جتواب  تر شتده استت! ا تل او اینهم شجیب

 دهم:را می

 ونم. شید اان به  ونه میدونم... ب می-

ا ه بتا ب تض کمتی پنهتان در گلتوی  آمی تته شتدهادای جیتی خفه
 شود:می

 ره ب وابه. وود با  دیگتتتته.سامی! بابا داره می-

 اان اان. خدایافظ.-

دانم یستتابی او کنتتد و متتیبتتدون ختتدایاف ی تمتتاو را اطتت  می
فرستتتاده ی پتتدر  را کتته بتترایم دستتتم شصتت انی شتتده استتت. شتتماره

دانم دهتتد. راستتت  نمتتیگیتترم. بعتتد او چنتتد بتتوخ جتتواب میبتتوده می
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دانم کته جتواب دادنت  طتول کشتید. چمدر طول کشتید... فمت  متی
کتته یتتتی فراتتت نشتتد کنم بتته اینشتتوم و ف تتر متتیدستتتپاچه می

تمرین کتنم تتا بته او چته بگتویم. اگتر بته خواستتگاری رفتتم و او متن 
 ی بدهم؟!ام را خواسته چه جوابخانواده

 بله؟-

کنم. نفستتی شمیتتق گوشتتی را او دهتتانم دوره و اتتدایم را اتتاب متتی
 کشم و ای کا  سیگارم تمام نشده بود!می

 و...س م. من... سامیار هستم.-

 گوید:کند و بعد میکمی م   می

 س م. بفرمایید.-

ای کنتتد... ایتتن یعنتتی بایتتد یتتریم خصواتتیسرستتنگین اتتک ت می
 داشته باشیم:

خواستتتم بتترای خواستتتگاری او م بگتتم... یمیمتتت ... میونتته ود-
 دخترتون...

 تو مگه بزرگتر نداری که خودد ونه ودی؟-

دانم چته بگتویم. بایتد هرچته وودتتر او ایتن دانستم... لعنتتی! نمتیمی
 دهم:های لروانم را به س تی ت ان میم مصه خ د شوم. لب

اد وارد ب  شتتتید... متتتن... راستتتت ... ویتتتاد بتتته رستتتم و رستتتوم-
 نیستم.

 گوید:تر میکند و سپ ه با لکنی م یمدوباره م   می
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 اد اک ت داشته باشم.موردی نیست. اما من باید با خانواده-

 چشم...-

 امری نیست؟-

 شرنی نیست... خدایافظ.-

کنتتد. ب فااتتلهه شتتایلی تمتتاو گویتتد و اطتت  میختتدایاف ی می
در ایتتتن جهتتتنم کنم. ام را ختتتامو  متتتیگیتتترد و متتتنه گوشتتتیمی

کنم و ستتتوختنه شتتتریک ایتیتتتای نتتتدارد. بتتته آستتتمان نگتتتاه متتتی
امتتان بتتارانه همچتتون شتت ای بتته اتتورتم کوبیتتده هتتای بیاطره
خواهتد تن تیهم کنتد. هتر ب یتی کته بتر دانما خدا هتم میشوند. میمی

سر من بیاید امتاه ممصتر  پتدرم استت... و متن هتی  واتت... هتی  
 وات او را ن واهم ب شید!

روم. کجتا بتروم متن  های پتل شتابر بتاا متیخیابان رسیده و او پلتهبه 
که یتی پناهی هم ندارم. شمو مکمتد؟ اگتر بتروم و مترا بتا ایتن یتال 

جتا گترم نیستت... نتت پتواد؟ آنشتود. کافیو روو ب ینده نارایتت می
خواهتتد بتتا گرمتتای وجتتود اش تتای ! ای میخانتته نیستتت. دلتتم خانتته

کتتدام نیستتتند! هتتی  کتتدام ستتامیار را هتتا هتتی   مرودنیستتتند. بی
خواهتتتد. امتتتا خواهنتتتد. ستتتامیار هتتتم هتتتی  کدامشتتتان را نمینمی

دانم نتتاب مانتتده باشتتی و کیمیتتاا امتتا ستتاچلی... ختتواهرکم! بعیتتد متتی
 ماند!دانم یاتت همچنان به آینه میمی

*** 

 فصل چهارم:
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ام را وادار بتته بتتاو بتتوی نتتم و ستتوو ستترمای پتتاییزه چشتتمان خستتته
شتتوم و کاپشتتنم را کتته او شتتب کننتتد. او جتتایم بلنتتد مییشتتدن م

بارانی گذشتتهه روی ومتین انداختته بتودم تتا سترم را رویت  بگتذارمه 
بینم کتته درستتته ستتر پتتله دارم. همتتان یتتینه متتردی را متتیبرمتتی

ها نشستتته و تتتن نکتتیف  را بتته پشتتت ستتر  ت یتته روی پلتتهبتتهرو
بینم کتته بتتا دارم و یتتاا متتیداده استتت. بتته ستتمت  گتتام برمتتی

کنتتد متتواد ای آشتتفتهه ستترنگی را در دستتت گرفتتته و ستتعی میچهتتره
داختتل آن را بتته ختتود  تزریتتق کنتتد. دستتتانم مشتتت متتی شتتوند و 

هایم در یال دریتدن پوستت کتن دستتم هستتند. ف تم منمت ض ناخن
کنم. پوشتم و ستمت  پتا تنتد متیشود و کاپشتنم را بتا سترشت میمی

گیتترم و ویتتر پتتایم او دستتت  می شتتوم و بتتا ایتیتتاط ستترنه راختتم می
ون و همبتتهکنم. بتتا لکتتن یالا  متتیانتتداوم و بتتا کفشتتم لتتهمی

 گوید:ای میوارفته

 هتتوی شمو! چی ار کردی؟!-

 کنم.ونم و با تمس ر نگاه  مینیش ندی می

ختتواه... خودختتواه... خودختتواه! واستته تون م تتل همتتین... خودهمتته-
ونیتتد... ختتب امتتذه ا غتتم واد میهتتاتونو فرامتتو  کنیتتد متتکتته غماین

های دیگه هتم فرامتو  کترد... چترا ایتن متواد لعنتتی رو میشه او راه
 آخه؟!

 گوید:هایم میکند و بعد او اتمام یربخیال نگاهم میخیره و بی

 گم داداشی... تو هم مواد اومیا.می-

 شوند.دستانم او دو طرب بدنم آویزان می
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دونتتی چتتی و روو انداختتته؟ می دونتتی چتتی منتتو بتته ایتتن یتتالمی-
 وندگی منو ویر و رو کرده؟

 کند.چرخاند و به کاپشنم نگاه میایدی چشم میدوباره با بی

 برام فرای نداره. ولی گوشیت داره میفته او جی ت.-

کشتتم کتته شتتده ام را او جیتت م بیتترون میگوشتتی موبایتتل خامو 
 گوید:دوباره می

طمونو ترکونتتدی. امتتا متتن درستتته تتتو نتتامردی کتتردی و ودی بستتا-
 افته.نامردی ن ردم و بهت گفتم گوشیت داره می

دهتتد و انگتتار کتته کتتوه کنتتده باشتتده او بعتتد هتتم ختتود  را ت تتان می
ها خارانتتده او پلتتهکتته ختتود  را میشتتود و در یالیجتتای  بلنتتد می

 رود.پایین می

روم. کنم و بتتته خیابتتتان متتتیام را در جیتتت م مک تتتم متتتیگوشتتتی
رستتانند و ا تتل او هتتر نتتت پتتواد میتنتتدروه متترا تتتا کافی هتتایاتوبوو

نتتته بتته دیتتوار ت یتته بینم کتته پشتتت بتته کافیچیتتزیه شتتایلی را متتی
داده و دستتت بتته ستتینهه منت تتر متتن ایستتتاده استتت. ستتر  بتته ویتتر 

روم و دهتتد. ستتمت  متتیاستتت و یتتک پتتای  را هتتی ت تتان می
 ایستم:روی  میبهرو

لو مای فیوچر واین.-  هق

ی خواهتتد ل  نتتد بزنتتد... امتتا گوشتتهکنتتد و میبلنتتد می ستتر  را
بتتار آینتتد. اتتورت  اینمی هتتای  بتتا لتترو  مکسوستتی کتت لب
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ایه جتای آبشتار بته رنته شت   آرای  ندارد و ریستمان بافتته شتده
 را گرفته است.

 چه وود شور یسینی برد داشته. هنوو که نرفتیم اونور آب.-

 کنیم دیگه.یاا داریم تمرین می-

 این چه سر و ونعیه؟-

 دیشب روی پل خوابیدم.-

 کند:با ف ی منم ض شده نگاهم می

کنتتی؟ ختتدایی ن تترده یتته چیزیتتت بشتتهه چتترا بتتا ختتودد این تتارو می-
 من چی ار کنم؟

 بادمجون بم آفت نداره.-

غمگتتتین استتتت و متتتنق پتتتا گرفتتتته او رنتتتجه ایتتتن را او چشتتتمان  
 برم:نت میکافیگیرم و او را به داخل  خوانم. دست  را میمی

 بیا اینجا... ال ی هم ندیال نیا.-

 کند:کشد و مرا نیز وادار به ایستادن میایستد و دستم را میمی

 کارد دارم... ا ر کن.-

 برم:چرخم و سرم را نزدیک گوش  میسمت  می

 خوای او کار بی ار بشم؟می-

 کند:روند و ومزمه میتای ابروان  باا می

 سامیار!-
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نتتدارد و  گویتتده یعنتتی شتتوخیه ستتامیار می«ستتامی»ه جتتایواتتتی بتت
 ست.بک  جدی

 بذار به پواد بگمه بعد بریم با هم یرب بزنیم... باشه؟-

چرخانتتد ایستتتد و اتتورت  را ستتمت دیگتتری میدستتت بتته ستتینه می
دهم و انتتداود. بتتاودمم را پتتر ستتر و اتتدا بیتترون متتیبتتاا می و شتتانه

 گوید:ا دیدنم میمعطلیه بروم. بیسمت پواد می

 چرا این ری تی شدی؟!-

 گویم:سر به ویر انداخته و می

 چیزی نیست. افتادم ومین.-

 شایلی کارد داره؟-

 یاری برم؟آره. می-

 وند:ام میبا ل  ند روی شانه

 برو داداشم. معلومه خیلی شص یه.-

 نوکرتم.-

 دارمهافتتد. کنتار  کته گتام برمتیشایلیه بته ستمت ماشتین  راه می
یواتتتلگی کنتتتد و بتتتا نهایتتتت بیستتتوییچ  را ستتتمتم پرتتتتاب می

 گوید:می

 تو بشین پشت فرمون. من یال ندارم.-
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فیتتن ه آورم. اتتدای فیننشتتینیم و ماشتتین را بتته یرکتتت درمتتیمی
انتتداوم و نگتتاهی بتته او میکنتتد. نیمیواستتم را او راننتتدگی پتترد می

 گویم:می

 فصل آب وره نیستا.-

مهربتتان باشتتد. امتتا دل آدم کتته درد  کنتتد م تتل همیشتتهستتعی می
 شود او رفتار :کم مکو میداشته باشده مهربانی کم

 تو رو خدا شوخی ن ن سامیار.-

 اد واسه چیه آخه؟گریه-

 کشد:ا  را باا میباو هم آب بینی

 من خیلی بدب تم.-

 گویم:آهی کشیده و می

 دونم.ا  تمصیر منه... میاینا همه-

 شود:تر میا  شدیدرود و گریهتر میادای  به مرور باا

دونم واستته چتتی فروامتتو  معلومتته کتته تمصتتیر تو تته. متتن کتته متتی-
ای؟ شرنتهکشتی. امتا انگتار همتین بت  ن تود. ستامیار چترا انمتدر بی

 چرا نتونستی به بابام یرفی بزنی؟

دهم. اتتدای دستتتم را روی فرمتتان کوبیتتده و تعتتادلم را او دستتت متتی
 رود:من هم م ل او باا می

ام. چتتون ننتته بابتتام هتتر کتتدوم رفتتتن پتتی ک...ه آره... بتتی شرنتته-
ام کتته نتونستتتم دو کلتتوم... شرنتتهبیام. شرنتتهشتتون متتن بیخوری
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دو کلتتوم بتتا دلتت ین یتترب بتتزنم و بهتت  بگتتم دوستتت  دارم. متتن 
فهمیتتدم. متتن کتترده و نمیم بهتتم نتتامردی میام کتته دوستتتشرنتتهبی

ن ورم شتتایلی. یتتتی اونمتتدر متترد ن تتودم کتته جلتتوی دردیتته آدم بتته
رفتتتن ستتاچلی رو بگیتترم... اونمتتدر متترد ن تتودم کتته پیتتدا  کتتنم. تتتو 

 خوای چی ار؟منو می

لرونتتد و رویتت  را او متتن هتتای  بتته ستتمت پتتایین میی لبگوشتته
شتتود. دستتتی بتته  ان میمتتی خیابتتان پتتی  رویگیتترد و خیتترهمی

 گویم:شومه میتر که میگردنم کشیده و آرام

به باباد چی بگم شتایلی؟ چتی بگتم واتتی میگته بتا بزرگتترد یترب -
ونم؟ فتترل کتتن بتترم بتته مامتتان و بابتتام بگتتم بیتتان خواستتتگاری. متتی

کنته متا بتا هتم اودوای کنتیم؟ ا تول واتی باباد ب یندشتونه ا تول می
 کردم.ل نمیکنه... منم بودم ا ونمی

هتتای اشتتک او چشتتمان  بتتاره اطرهدوبتتاره ستتاکت استتت و امتتا این
 شود.جاری می

 میشه جواب بدی شایلی؟!-

 آهی می کشد و می گوید:

 نمی دونم... من هیچی نمی دونم.-

بذار بتا شمتو مکمتد اتک ت کتنم. شتاید اون بتونته بتا بابتاد یترب -
 بزنه و رانی  کنه.

 یرفی واسه ودن ندارم.نمی دونم... من دیگه با تو -
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کنم و پیتتاده یتتربه ماشتتین شتتایلی را کنتتار خیابتتان پتتار  متتیبی
شوم و شتاید بهتتر ایتن باشتد کته شتایلی را بتا ختود  و خیابتان می

تنها بگذارم. شتاید بهتتر ایتن باشتد کته ختودم نیتزه کمتی تنهتا بمتانما 
امتتا نتته بتتا ختتودم. شمتتو مکمتتد گزینتته ی ختتوبی بتترای ستتپری کتتردن 

شتتود کتته بتتا او تنهتتا باشتتی و ن اشتتی... و ایی استتت و میلک تتاد تنهتت
می شود یترب بزنتی و اطمینتان داشتته باشتی کته راود جتایی بترم  

شود. خدا اگتر بته متن متوه تی دادهه آن موه تت وجتود نتاونین نمی
 ام است. هم او که مردی او ت ار تمدو است!او در وندگی

ونم و آتت    متیفروشتی و متن و بهمتن! آتتی روونامهدوباره دکته
ونم و امتتا شتتوم. آتتت  متتیونم و خاکستتتر میگیتترم. آتتت  متتیمی

گیتترم و نتته ستتوار شتت ند. نتته تاکستتی میطلستتم ی تتی سرنوشتتتم نمی
دانم روم و متتیشتتوم. چنتتد ستتاشت را در خیابتتان راه متتیاتوبتتوو می

روم و دلتتم بتته یتتال شتتایلی و ی شمتتو استتت. راه متتیممصتتدم خانتته
 سوود.خودم میا ر و تکمل  در برابر 

یواتتله هستتتم کتته بتته جتتای رستتم و آنمتتدر بیبتته خانتته ی شمتتو می
کتتوبم. اک تتر اواتتاده ومتتانه جلتتوی در خانتته فشتتردن ونتتهه بتته در می

دهتتد. شمتتو ایستتتد و دود ستتیگارم خ تتر او رستتیدن متتن میی شمتتو می
کنتد و چته یتال م ل همیشتهه بتدون استتفاده او آیفتونه در را بتاو می

 ی دهد او این کار !خوبی به من دست م

 خو  اومدی سامیار جان. بفرما تو.-

روم. روی ت تتت ا  متتیکنم و بتته خانتتهستتیگارم را ویتتر پتتایم لتته نمتتی
نشتتینیم و ب تتاطر ستترمای ناگهتتانی هتتواه مستتتمیم بتته خانتته نمی
رویم. یتتال و یواتتله نتتدارد و کتتم یتترب استتت. م تتل همیشتته متتی



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

156 
 

ت. بته دیتوار ت یته آورد و او مهربتانی ا  کاستته شتده استچای نمتی
 گوید:دهد و با ل  ندی تصنعی میمی

 خو  اومدی پسرم... چه خوب شد که اومدی.-

 مرسی شمو.-

 پرسم:با کنج اوی می

 چیزی شده؟ چرا نارایتید؟-

 گوید:سر  را به ویر انداخته و می

 فردا سالگرد فود یای خانومه.-

  

 خواند:گویم که میچیزی نمی

 وبروی همما چون دو دریچه ر »-

 آگاه وهر بگو مگوی هم

 هر روو س م و پرس  و خنده

 هر روو ارار روو آینده

 شمر آینه بهشته اما... آه

 بی  او شب و روو تیر و دی کوتاه

 اکنون دل من ش سته و خسته ست

 ویرا ی ی او دریچه ها بسته ست

 نه مهر فسونه نه ماه جادو کرد
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 مهدی اخوان نال «! نفرین به سفره که هر چه کرد او کرد

 سر به ویر داردا اما می دانم که چشمان  خی  شده است.

دونم چتی بگتم کته او غمتتون کتم بشته... گم شمتو. نمتیتسلیت متی-
 تونم بفهممتون.فم  بدونید می

کنتتد. ستتی ک گلتتوی  نفستت  را پرستتوو بیتترون داده و ستتر بلنتتد می
 توانتتدجتتا بتته جتتا متتی شتتود و چتته چیتتزی بتته جتتز ب تتض کهنتتهه می

 اینمدر نمایان  کند؟

ختتواد واستته پتتری خواستتتگار بیتتاده یتتالم اون روو کتته فهمیتتدم می-
خیلتتی ختتراب شتتد. پتتری رو کشتتیدم کنتتار و بهتت  گفتتتم. بهتتم گفتتت 

کنته. گفتت اگتر ب توان متا رو او هتم جتدا کتننه هی  وات ولتم نمی
کشتته. بهتتم اطمینتتان داد کتته جتتواب  نتته هستتت .  ختتود  رو می

وجته ن تنن چتی؟ دستتم رو گفتت و گفتت  گفتم اگتر بته جتواب تتو ت
کنیم. دیگته بترام مهتم ن تود چتی میشته. چتون اترار که باهم فرار می
 بود به  برسم.

دهتتد. بتتال   گیتترد و بتتاودم  را پریتترارده بتته بیتترون میدم می
کشتتد. دستتتان  را ویتتر ستتر گذاشتتته و کنتتار  را برداشتتته و دراو می

 گوید:همانطور که به سمن خیره استه می

ا  اومتتتدن. اخره روو خواستتتتگاری رستتتید و پستتتر و خونتتتوادهبتتتا-
ای و خودخواهانتته خیلتتی شتتی پو  و آامتتد بتتودن. خیلتتی افتتاده

کردن. گفتتم دیگته اتد در اتد جتواب اوستتا هتم منفیته. او رفتار می
ا  واتتتی کتته پستتر ستتمال شتتد کتته شتت ل  چیتته. هتتی  واتتت چهتتره
رو بتاا گرفتت و  جواب داده یتادم نمیتره. ل  نتد ود و بتا غترور ستر  
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گفتتت کتته تتتو دربتتاره... دربتتار! کمتترم ش ستتت... فهمیتتدم ایتتن آدم 
شتتنوه. داشتتتم تتتو یهتتنم شمتتراچ جتتواب منفتتی او اوستتتا و ننتته نمی

کتتردم کتته چجتتوری بتتا پتتری فتترار کنتتیم کتته ننتته بتتا ریزی میبرنامتته
ادای بلند گفت که پتری چتای بیتاره. پتری هتم چتای آورد و تعتارب  

ی کته متن او  انت تار داشتتم. جلتوی چشتم کردا ولتی نته اون طتور
ی ششتوه و ادایتی کته واسته متن میومتد منه داشتت... داشتت همته
 کرد.روه خری اون پسر درباری می

آیتتد کتته چشتتم او ستتمن گرفتتته و رو بتته متتن نفستت  گتتویی بتتاا نمی
 کند:می

 پسرم یه لیوان آب میاری واسم؟-

گیترده   میشتوم. اگتر نفستچشمی گفتته و ستری  او جتایم بلنتد می
ستت کتته او دانم کته او ستتر ششتق بتته پتری نیستتا بل تته او وخمیمتی

گتتردمه او روی التت   بتته یادگتتار مانتتده. واتتتی او آشتتپزخانه برمی
نشستتته و بتته پشتتتی ت یتته کتترده استتت. لیتتوان را کتته او دستتتم 

 گوید:گیرده میمی

ها. هتتی   شتتهف تتر ن نتتی واستته ششتتق بتته اونتته کتته یتتالم اینطتتور می-
 من طی ه خانم نمیشه. اما... ک  واسه

 دهد:کنان ادامه میهنونوشد و سپ  هنای میجرشه

کشتته. او پشتتت امتتا واتتتی یتتاد کتتاری کتته کتترد میفتتتمه التت م تیتتر می-
بهتتم خنجتتر ود ستتامیار. پتتری بهتتم اتتول داده بتتود همیشتته کنتتارم 
میمونتته. بهتتم اتتول داده بتتوده اگتتر جتتواب اوستتتا منفتتی باشتتهه جتتواب 

 دونی چی شد؟اما میخود  م  ته. 
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 گوید:باای آب باایمانده در لیوان  را سر کشیدهه می

رفته بودن اتتاخ تتا بتا هتم اتک ت کتنن. در یالی ته ختونه خونمتو -
گتترفتمه ستتوختم و آتتتی  میختتورد و او درون داشتتتم میداشتتت می

ویر بتتا اون پستتره او اتتتاخ اومتتد بیتترون و گفتتت خنتتدون و ستتربه
  نتتامردیمتتن! جلتتوی چشتتم متتن بهتتم جتتواب  م  تتته. جلتتوی چشتتم 

دونم پتتی  ختتود  چتته ف تتری کتترد! نترستتید متتن همتته کتترد! نمتتی
نترستتید بتتزنم هتتم اون رو هتتم پستتر رو بتته کشتتتن چیتتز رو لتتو بتتدم؟

کترد. بتا   نتامردیدونم چه ف تری کترد. امتا بته رایتتی بهتم بدم؟ نمی
ای بوده تا آختر مراستم ختودم رو سترپا نگته داشتتم و ختم هر بدب تی
هتتا رفتتتنه متتنم او خونتته ودم نیتتاوردم. همچتتین کتته اونبتته ابتترو 

بیتترون. خیابونتتا رو بتتاا و پتتایین کتتردم تتتا واتتتی کتته دوبتتاره خودمتتو 
جلتتوی خونتته اوستتتا پیتتدا کتتردم. نیمتته شتتب گذشتتته بتتود و همتته 
خواب بودن. رفتم تتو آشتپزخونه تتا آبتی ب تورم کته دیتدم پتری هتم 

و دستتت  رو   کنتته. رفتتتم جلتتویتته گوشتته نشستتته و داره گریتته می
کشتتیدم و بتتردم  تتتو ییتتاط. بهتت  گفتتتم بتتی معرفتتت آختته چتترا 

کتترد و همچتتین کتتردی؟ دق آختته اشتت ت واستته چیتته؟ گریتته می
متتتن تتتتو رو دوستتتت دارم مکمتتتد. ولتتتی بتتتا اون »گفتتتت: می

رم تتتو دربتتار. بتتا آدم یستتابیا رفتتت و آمتتد ترم. متتیخوشتت  ت
 «کنم.کنم. پول پارو میمی

بزنتته. او  پرستتیدم کتته منتتو داری بتته شتتد ایتتن یرفتتا رو بتتاورم نمی
ترم امتتذهب. چتترا داری واستته پتتول او فروشتتی. متتن شاشتتقپتتول می

گتتذری؟ متتنم معلمتتم. درآمتتدم بتتد نیستتت. ستتامیار بابتتاه  ششتتمت می
ودیم  گوشتت  بتتده ار ن تتود. همونجتتوری داشتتتیم بتتاهم ستتروکله متتی
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کتته یهتتو نفهمیتتدم چتتی شتتد. غوغتتایی تتتو خونتته راه افتتتاد. داداشتتای 
ام ی تتتن ستترم و اگتتر اوستتتا جلوشتتون رو نگرفتتته بتتوده ونتتدهپتتری ر

یاشتتتن. اوستتتا نارایتتت شتتده بتتود اوم. یتتق داشتتت. دشتتوام نمی
ن رد... تو گوشمم نتزد. فمت  بهتم گفتت کته مکمتد بابتاه متن بته تتو 

 اشتماد داشتم. اشتمادم رو او بین بردی.

ود ی ختتود  متتیام داشتتت تتتو ستتر و کلتتهروی مونتتدن نداشتتتم. ننتته
متتن او خونتته ودم بیتترون. نمونتتدم کتته تکمیتتر بشتتم. نمونتتدم کتته  امتتا

ی یتته پتتول بشتتم. رفتتتم بیتترون و اون شتتب رو جلتتوی اوستتتاه ستت ه
پتتی  بابتتای مدرستته مونتتدم. فتتردا  معطتتل ن تتردم و رفتتتم هرچتتی 
پول داشتمه او بانک برداشتم و یه اتتاخ کرایته کتردم. یته چنتد تتا هتم 

نیتارم. تنهتا بتودم... تنهتا  ی نروری او سمستاری گترفتم تتا کتموسیله
رفتم و تنهتتا میومتتدم. خونتته بتته همتتین رایتتتی بتته پستتر مجتترد متتی

امه معتتاون مدرستته بتتود. چنتتد واتتت بعتتدم خونهدادن. اتتایبنمتتی
دوستتت ی تتی او ختتواهرام رو تتتوی خیتتابون دیتتدم و بهتت  گفتتتم بتتره 
بهتت  بگتته بتته فتت ن آدرو بیتتاد و وستتایل متتنم بتتا ختتود  بیتتاره. 

اول او ننتته واستتم گفتتت و دلتنگتتی . گفتتتم یتته  ختتواهرم کتته اومتتده
رووم ننتتته و اون ی تتتی ختتتواهرم رو یواشتتت ی او همتتته بیتتتاره تتتتا 
ب ینمشون. بعتد او کلتی تتته پتته کتردن هتم گفتت کته همتون شتبه 
شتتب اودوای پتتری و اون پستتر استتت. اون شتتب ااتت چ یتتالم ختتوب 

تونستتتم بتترم و ی تتم او دنیتتای هتتا بتتاو بتتودن و متتنم مین تتود. کاباره
سیاهم فااتله بگیترم. امتا ن تردم... . گفتتم مکمتده تتو معلمتیه فتردا 

گن چتتترا معلممتتتون اتتت ح بایتتتد بتتتری مدرستتته. شتتتاگرداد نمتتتی
کتتم همتته چیتتز یتتل میشتته.  پتت  تکمتتل کتتن... کمجتتوری شتتده؟این
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ام  گذشتتت ستتامیار جتتان. یتته چنتتد واتتتی گذشتتت و انمتت ب شتتد. ننتته
ی  کتته گفتتت پتتری و شتتوهر  او ایتتران فتترار کتتردن. انمتتدر ستتر

خندیتتد. انگتتار کتته می گفتتت ونرستتیدن پواشتتونو جمتت  کتتنن. می
دل  خنک شده بتود. امتا دیگته واسته متن مهتم ن تود. اوایتل جنته 
تکمیلتی بتتود کتته دختتری تمری تتاچ نتتووده بیستت ستتالهه اومتتد مدرستته 
واستته معلمتتی. نجتتابت ... نجتتابت  دلمتتو بتترد ستتامیار. جتتدی 

بتتود. اون مواتت   بتتودن ... سرستتنگین بتتودن . یتته پارچتته ختتانم
کتتردن معلمتتا. امتتا اونه بتتا چتتادر اومتتد... روستتری تتتاوه تتتاوه ستتر می

نجیب اومتد... ختانم اومتد. روو اوله اشتت اهی وارد کت و متن شتده 
ی پتتنجم درو بتتود. انمتتدر خجالتتت کشتتید کتته نگتتو. جفتمتتون پایتته

هتا کته م تل دادیم. بتین پسترا ی تم معتذب بتود. چتون اون ومونمی
چنتتدین و چنتتد ستتال میفتتتادن. یادمتته یتته شتتاگرد  اان ن تتود. پستترا

داشتتته انمتتدر افتتتاده بتتوده ستته ستتال بعتتد او این تته بتتااخره پتتنجم رو 
 ا ول شده اودوای کرد.

؟!-  وااعاچ

! او  خوشتتم اومتتده بتتود. یتته بتتار بهتت  گفتتتم کتته بتتره - آره وااعتتاچ
 مدرسه دخترونه درو بده. بهم گفت دخترا لوسن.

 دهد:خندد و ادامه میمی

ی بهتتر اجتاره کتردم. خ اه کته پتول رو پتولم گذاشتتم و یته خونته-
کنون. برشتون داشتتم و رفتتم بعدم رفتتم سترغ ننته و اوستتا و آشتتی

او اون دختتتر خواستتتگاری کتتردم. طی تته خیلتتی ختتانم بتتود. ختتدا 
 بیامرود .
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 اون دختره یای خانم بود؟-

ق و امتا داستتان متن همینجتا تمتوم نمیشته. بتا کلتی ششتآره پسرم. -
دار نشتتدیم. ش اتته بتتا هتتم اودوای کتتردیم. دو ستتالی گذشتتت و بچتته

رفتتتیم دکتتتر و آومتتای  دادیتتم. ایتتراد او متتن ن تتود. طی تته ختتانم کلتتی 
ی ایتتن دوا درمتون کتترد و هیچتی بتته هیچتتی. ده ستال همیجتتور آواره

مطتتب و اون مطتتب بتتود کتته یتته رووه واتتتی داشتتتم او مدرستته 
ون موات  متن و طی ته ختانم گشتمه پتری ستر راهتم ست ز شتد. ابرمی

خواستتت طی تته هامون شتتول شتتده بتتود. دلتتم میجفتمتتون مدرستته
روم باشته. پیتر نشتده تونستتم ب یتنم پتری روبتههم پیشتم باشته. نمی

مکلتتی کتتردم و رفتتتم ستتوار ترم شتتده بتتود. بهتت  بیبتتود کتته جتتوون
ماشینم بشم که بتدو اومتد کنتارم نشستت. گفتتم دیگته چتی او جتونم 

ومتتدم ونتتت بشتتم. او متترد  طتت خ گرفتتته بتتود و ختتوای. گفتتت امی
اومده بود سراغ متن. گفتت کته نتونستتم فراموشتت کتنم. گفتت کته 

ی چرنتدیاتت رو همیشه تو ف ترم بتوده. گفتتم بترو رد کتارد یواتله
دی و بتا دار نمیشته. چترا ط ات  نمتیندارم. گفت  که ون تتو بچته

ه کنتتی. گفتتتم کتته چتتی بشتته. گفتتت متتن بهتتت بچتتمتتن اودوای نمی
ختوام. واتتی دم. گفتتم کته متن فمت  طی ته رو میدم. ششتق متیمی

کنتتهه اون باشتتهه ششتتق هتتم هستتت. بچتته هتتم خوشتت  تمون نمی
چتتتون همینجوریشتتتم خوشتتت  تیم. هتتتای و وای داشتتتت نگتتتاهم 

کرد. با پررویی تمتام پرستید کته یعنتی دیگته منتو دوستت نتداری.  می
د اومتدنی گفتم نها معلومه کته نته. دوستت داشتتنی نیستتی آخته. بت

هم هستی. رد  کتردم رفتت. اون کته او ماشتین پیتاده شتده اومتدم 
راه بیفتتتم بتترم کتته همتتون مواتت  طی تته ختتانم ستتوار ماشتتین شتتد. 
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رفتم دن تال  کته بتریم خونته! بتا تعجتب نگتاه  کتردم و داشتم می
کنتتی. گفتتت اومتتدم ب یتتنم بهتتم پرستتیدم کتته تتتو اینجتتا چی تتار می

تتو ن ایتد بته متن شتک داشتته  کنی یتا نته. گفتت ختانموفایی میبی
هتتای دیگتته  باشتتی. خداروشتت ر کتترد و گفتتت کتته هتتی  واتتت م تتل ون

که شترای  اونتو دارنه بته متن نمیگته کته بترم یته ون دیگته بگیترم. 
ختتواد. بهتت   چتتون انکصتتارطل ه و متتن رو فمتت  واستته ختتود  می

گفتتتم بچتته بتترام اروشتتی نتتداره کتته ب تتاطر  تتتو رو ول کتتنم و بتترم. 
ی بدسرپرستتت رو ه رفتتتیم و سرپرستتتی چنتتدتا بچتتهبعتتد او اون متتاجرا

ا تتول کتتردیم. یتتای ختتانم کتته فتتود شتتده ختتودم دارم اوشتتون 
متو او کنم. امتا تنهتایی ی تم ست ته. بع تی واتتا انگیزهسرپرستی متی

ختواد پتی  طی ته ختانم باشتم. دیگته ونتدگی دم. دلتم میدست متی
 رو دوست ندارم سامیار جان.

تون بایتد یتاا یااهتا بتاای ستر متا هاین چه یرفیه شمو؟ شتما ستای-
 هاتون باشه.بچه

 گوید:ل  ند تل ی وده و می

ام تعریتن  می ختوای او غمتم کتم کنتی؟ پت  ادامته داستتانتو واسته-
 کن.

 او غمتون کم میشه یا انافه؟-

 مم نه با فهمیدن غم های توه درد خودمو فرامو  کنم.-

ون اولویتتت همیشتته همینطتتورین شمتتو... همیشتته دیگتتران براتتت-
 دارن.

 گوید:وند و میتل ندی می
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 بگو پسره هندونه ویر ب لم نذار.-

*** 

 گذشته...

شتایلی و متنه شتماره موبایتل ی تتدیگر را گترفتیم و بعتده متن او را بتته 
ی منزلشتتان رستتاندم. یتتاا در راه خانتته خودمتتان کتته نتته... ویرانتته

 ویرانتهی گرمتی کته پتدرمه بتا تمتام تتوانه بته خودمان هستم. خانته
ت تتدیل  کتترد... ستترپناهی کتته اتترار بتتود گلستتتانی باشتتد تتتا بتتا لعیتتا 
ختتانم در آنجتتا ونتتدگی کنتتدا نتته بتتا متتادرم و متتن و ستتاچلی! کلیتتدم را 

هتتا ختتامو  و شتتود. چراغچرختتانم و درب خانتته بتتاو میدر افتتل می
خانه در خلتود و ست ود مکتض استت. دتاهراچ ا تل او رستیدن متنه 

 .انددشواهایشان را کرده

انتتداوم و آورم و روی م تتل میکاپشتتنم را وستت  هتتاله او تتتن در متتی
شتنومه در ونم. چتون جتوابی نمیای بته در اتتاخ پتدر و متادرم متیتمه

کنم و کلیتد چتراغ را کته کنتار در استته بتاا متی ونتما هتی   را باو می
کنما او هتتم روم و در را بتتاو متتیکتت  نیستتت! بتته اتتتاخ ستتاچلی متتی

انتد و انگتار نته انگتار  متو  کترده و او خانته رفتهنیست. همه مترا فرا
کنتد! شتدهه ش صتی بته استم ستامیار هتم ونتدگی میکه در این خراب

ی تلفتتن همتتراه متتادرم را دارم و شتتمارهستتیم خانتته را برمتتیتلفتتن بی
ا  موبتایلم شتماره بتار بتا گوشتیدهتد. اینگیرم. جتوابی امتا نمیمی

 دهد.سم را پاسخ میگیرم که بعد او چند بوخه تمارا می

 الو سامیار؟-

 ک  خونه نیست؟!ها کجایید؟ چرا هی مامان شما-
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 گوید:با ادایی پر ب ض می

 بابا بزرگت. اون خونه دیگه جای من نیست. اومدم خونه-

 گویم:فشارم و او بینشان میهایم را به هم میدندان

ر یعنی چی که دیگه جتای متن نیستت؟ شتول این ته وایستی بتاا ست-
ونتتدگیته بابتتا رو ول کتتردی بتته امتتون ختتدا و رفتتتی؟ بتته همتتین 

 رایتی؟!

 گوید:بار اما پر وانح است که به گریه افتاده و میاین

گیترمه  چی ار کنم سامیار؟ تتا بهت  گفتتم اگتر تتر  ن نتیه طت خ می-
رک! او رک شتده ستامیار... بتیگفت چه بهتتر... بترو بگیتر. بابتاد بتی

 دست منم کاری برنمیاد.

دهتتتد و او هتتتم پاشتتتیدگی ستتترم را بتتته چتتت  و راستتتت ت تتتان می
 کنم.مان را باور نمیوندگی

خوایتد جتدا بشتید؟ یتاا گی مامتان؟! بته همتین رایتتی میچی می-
گتته. متتن و بابتتا یتته یرفتتی وده... معتتتادهه یتتالی  نیستتت چتتی می

 ساچلی چی میشیم این وس ؟

 پاشو بیا خونه بابا بزرگت یرب بزنیم با هم!-

 ونم:می داد

چه یرفی؟ گند ودیتد بته ونتدگی متن و ستاچلی رفتته. دیگته یرفتی -
 نمونده که.
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روم. همتتانطور بهتتم ری تتته و کنم و بتته اتتتاام متتیتمتتاو را اطتت  متتی
شتتل ته مانتتده و دیگتتر بتترای چتته کستتی اهمیتتت دارد کتته ایتتن اتتتاخ  

ی روی ت تتم راه بته هتای تلن تار شتدهکذاییه تمیز باشد یتا نته؟! ل او
تتتر متتتیستتتمت ومتتت دهم و ختتتودم را او پشتتتته روی تشتتتک ین سن

ای کتته پتتدر  معتتتاد و خودباختتته استتت و انتتداوم. در خانتتهمی
ا  را دو دستتیه تمتدیم یتک ون گتور مادر  هم بته رایتتیه ونتدگی

 ترین مستیلهکنتده ستیگار کشتیدن متنه کتم اهمیتتبه گتور شتدهه می
 کنتتد؟استتت. ااتت چ کستتی هتتم بتته متتن و یتتال و رووم ف تتر می

شتتود بتتا متتن ختتواهم بتتدانم دلتت ین بتتا ایتتن شتترای  یانتتر میمی
اودوای کند؟! با منتی کته بتا چنتد متاه پیشتمه ومتین تتا آستمان فترخ  

 ام و دیگر آن سامیار سابق نیستم!کرده

 شودا یک پیام او شایلی!ام بلند میادای گوشی

 بیداری؟-

 آره...-

 کنی؟چی ار می-

 مارم.شمو میهای خامو  شدهدارم ستاره-

 یعنی چی؟-

ی روانتی. ونم و ایتن یعنتی ت لیتهتا خود ات حه بتا شتایلی یترب متی
توانتتتد بتتتا یتتترب ودنه دوام بیتتتاورد را ونتتتده نگتتته یهنتتتی کتتته می

شتتنود. فهمتتد و ختتوب میهتتایم را میدارم. شتتایلی هتتم یربمتتی
خیلتتتی ختتتوب استتتت کستتتی در ونتتتدگی آدم باشتتتد کتتته بتوانتتتد 

د کتترد کتته جنستت  درافتتت شتتوهایتتت را بشتتنود. امتتا چتته مییرب
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های انتتار استتت؟! یهتتن ی یا تتل دانتتهدارد و دلتت  بتته نتتاوکی پتترده
مانتتد بتترای ختتودم و کستتی کتته شتتودا امتتا دل نتته! دل میت لیتته می

شتتده در های ختتامو  و لهمتترد باشتتد تتتا یستتم را یتت  کنتتد! ستتیگار 
کنم و بعتتد چشتتم بتته ستتاشت روی دیتتوار کتته لیتتوان آبتتم را نگتتاه متتی

شتتوم دووم. او جتتایم بلنتتد میه گرفتتته استتته متتیشت  اتت ح را نشتتان
دارم کشتتم و او روی م تتله کاپشتتنم را برمتتیو دستتتی بتته موهتتایم می

رستتمه همتته روم. واتتتی میی پتتدر بتتزرگم متتیپوشتتم و بتته خانتتهو می
در خواب ناو هستتند. بتا دیتدنم امتاه متادرم شتروخ بته اشتک ری تتن 

ه نگتتاه  بتتین فشتتارد. ستتاچلیکنتتد و ستتاچلی را در آغوشتت  میمی
هتتایی بتته مشتتام  متتن و مادرمتتان در نوستتان استتت. او هتتم انگتتار بو

ی ستت ود گرفتتته استتت. ستتاچلی را بتته چنتتین رووهرستتیده کتته این
 گویم:کشانم و میسمت خودم می

مامان بیتا برگتردیم خونته. ایتن کتارا چیته؟ ب تین همته چتی ردیتن -
  تتر  بترم کمتکنم. بابتا رو میچیتو درستت متی میشه. خودم همته
رم سرکار. ب تین بته همتین رایتتی همته چتی یتل اشتیاد. بعدشم می

 میشه.

 گوید:گیرد و با تک م میبابا بزرکه ساچلی را او من می

یارم پاشتو دخترم تتا یتاا هرچتی شتذاب کشتید بسشته. دیگته نمتی-
 ی اون مرد  معتاد بذاره.تو خونه

کنته. ه تتر  میبابا بزرک گو  کنیتد! بابتام اگتر انگیتزه داشتته باشته-
 خب واتی مامان ول  کنه که دوباره میره سراغ مواد!
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غیرتتتت متتن مامتتانتو بتتزرک کتتردم کتته ویتتر دستتت اون بابتتای بی-
 مصی ت ب شه؟!

فایتتده استتت. متتادرم نیتتزه انگتتار بتتد  کنم بیهرچتته متتن ااتترار متتی
 آید که او پدرم جدا شود.نمی

دهتتد و دیگتتر یبتتار اتتدایم او اشمتتاخ وجتتودمه ختتود  را بیتترون ماین
 در اختیار من نیست.

بابتتا بتتزرک شتتما بتتودین کتته باشتت  شتتدید مامتتانم مصتتی ت ب شتته... -
خواستتتنده بتته وور بابتتام مصتتی ت ب شتته. چتترا واتتتی همتتدیگرو نمی

 شمدشون کردید؟ مگه شهد اجره؟! تمصیر شماهاست... نه بابام!

نشتتیند. ستتاچلی جیتتی ستتیلی بابتتابزرکه ختتوب بتتر روی اتتورتم می
کنتتد و و بته ستمتم دویتده و دستتان  را دور کمترم یلمته می ونتدمی

شتوم کته فمت  ستیلی ودن ی بزرگتتری میمنه متاد و م هتوده خیتره
کنان بتته دانتتد. متتادرمه گریتتهی بزرگتتی میو وور گفتتتن راه نشتتانه

 توپد:هق به بابابزرک میآید و با هقسمتم می

 ام چی ار داری؟بابا با بچه-

 گوید:فشارد و دم گوشم میوش  میمن و ساچلی را در آغ

ا  گتتم شتتم بیتترون. گفتتت بتترو کتته غیرتتتت گفتتت او خونتتهبابتتای بی-
کشتتم. ختتود   کشتتم او تتتو و اون وجتتود نکستتت میهرچتتی می

 گفت ط خ سامیار... نه من!

*** 

 اکنون...
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توافمی بود... همه چتی تتوافمی بتود و بتدون هتی  مشت لی. اونتا او -
شتد پتی  مامتان بمتونیم. بابتا خونته رو هم جدا شدن و ما هتم اترار 

فروختتت تتتا مهریتته مامتتانو بتتده. متتادرق متتادرم فتتود شتتده بتتود امتتا 
بابابزرگم برامون کم نذاشت. بابا هتم تتا یته متدده هتر متاه بته متن و 

کتته بابتتام معتتتاد بشتتهه داد. تتتا ا تتل او اینستتاچلی خرجتتی متتی
ستردتر  وندگیمون م ل بهار بتود. امتا بعتد او طت خ... یته فصتل پتنجم

او ومستتتونی انتتافه شتتد بتته ونتتدگیمون کتته تتتاوه بعتتد او اونتتم بهتتار 
نشد. دیگه هی  واتت فصتل پتنجم تمتوم نشتد! تنهتا آدمتی کته بهتم 

داده شتتایلی بتتود. اانتتم اونتته کتته هوامتتو داره. اونتته کتته اهمیتتت متتی
کنم یانتتره مکتتض ختتاطرم هرکتتاری انجتتام بتتده. خیلتتی اییتتت  متتی

 گیره. دل ین...!یشمو. اما بنده خداه به دل نم

ونم. شمتتو در ستت ود کامتتله متترا کشتتم و ستتیگاری آتتت  متتیمی آهتتی
گویتتد. منت تتر استتت ادامتته دهتتم. او جتتایم کنتتد و ک متتی نمینگتتاه می

شتتتوم و ویرستتتیگاری را او روی هتتتره برداشتتتته و دوبتتتاره بلنتتتد می
کنم. همتتانطور  نشتتینم. پتتک آختتر را وده و ستتیگار را ختتامو  متتیمی

 دهم:امه ادامه میاری چشم دوختهکه به ویرسیگ

دلتت ین شتتده بتتود بتترام یتته رویتتا... یتته رویتتا کتته فمتت  تتتوی ختتواب -
ا  آدم دونتتی شمتتوه خونتتوادهشتتد بهتت  دستتت پیتتدا کتترد. میمی

یستتابی بتتودنا درستتت م تتل خودمتتون واتتتی کتته بابتتا معتتتاد ن تتود. 
تونستتتم او دور دوستتت  دلتت ین یتتخ بتتود و متتن آتتتی ! فمتت  می

کتم همته دوستتام رفتتن دانشتگاه... یتتی اون یگته کمداشته باشم. د
اترار بتود و شهریان. فم  متن مونتدم و یته کتوه بتدب تی. مامتانم بی

شتتتد. کتتتردم شصتتت انی میفهمیتتتدم چتتترا. او  ستتتمال میمتتتن نمی



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

170 
 

کتتم داشتتت ستتاچلی بتتزرک شتتده بتتود. ستتیزده ستتال  بتتود و کم
داد. ال تتی ال تتی بتتا ک  گتتو  نمتتیشتتد. بتته یتترب هتتی ستترک  می

دوستتتا .  رفتتت خونتتهانتتداخت و میو مامتتانمون دشتتوا راه می متتن
وبون شتتتده بتتتود. کتتترد... بل تتتلخونتتتد... آرایتتت  میدرو نمی

 جوره درست بشو ن ود.هی 

ی ختتون یتترارد بتتدنم بتتاا رفتتته و چشتتمانم ت تتدیل بتته دو کاستته
رود وکتتن دستتتانم شتترخ شتتوند. نتتربان التت م روی هتتزار متتیمی
ای کته یتال مترا بته اتلیب کشتیده گذشتتهمتانم و  کنند و من میمی

آیتد و ت تانم دانم شمو چگونته مترا دیتده کتهه بته ستمتم میاست. نمی
 دهد.می

 خوبی سامیار؟ بگم آم وان  بیاد؟-

کنتتد. ستترم را بتته آنمتتدر انتتطراب دارد کتته بتته متتن هتتم ستترایت می
دهتد. ی جتواب منفتی بتاا داده و او لیتوانی آب بته ختوردم مینشانه

ونتتد و یتتالم بهتتتر تر میکنم و التت م کمتتی آهستتتهوه متتینفستتی تتتا
کنتد تتتا بتته پشتتی ت یتته دهتتم و بعتده دستتتی بتته شتود. کمتتک میمی

 گوید:کشد و میسرم می

 دی؟ چرا ل اساد انمدر ک یفند؟تو کجا بودی که انمدر بو می-

چیزی نیست شمو. شتب تتو پتل شتابر خوابیتدم واسته اونته. ل استامو -
 کنم.شول می

 گوید:دوود و با نارایتی میرا توی چشمانم می نگاه 

انمدر ب تاطر یتای ختانوم یتالم بتد بتود کته نفهمیتدم بابتا. تتو بترو -
 یموم تا من برم یه دست ل او تمیز واست بیارم.



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

171 
 

 وند:روده غر میهمانطور که می

 امه یق نداری دیگه تو خیابون ب وابی.تا واتی من ونده-

روم. امتا دلتم هنتوو بته شت ل ام متیونم و بته ستمت یمتل  ندی می
کشتتد. بعتتد امه درد میشجی تتی بتتا بتته یتتاد آوردن آن برهتته او ونتتدگی

شتتود دهتتد. مگتتر میاو یمتتام هتتمه یتت  ختتوبی بتته متتن دستتت نمی
آیمه آدم کشتتت و ایستتاو ستت  ی کتترد؟! او یمتتام کتته بیتترون متتی

شتتود گویتتد پنتتاهم میگتتویم. میی خواستتتگاری را بتته شمتتو میا تتیه
ای او هتتم گسستتته اهتتد یتتامی ستتامیاری شتتود کتته ختتانوادهخوو می
 دارد.

نتتت دهم و بتته ستتمت کافیشتتماره تلفتتن پتتدر شتتایلی را بتته او متتی
گوینتد... بتدانم کته ختواهم بشتنوم کته چته میافتم. نمیپواد راه می
بیشتتتر ختترد و پایمتتال و نتتابود شتتوم؟! تتتوی خیابتتانی کتته چتته شتتود؟

ای ه در یتتال ش تتور او کوچتتهشتتودنتتت ختتتم میانتهتتای آن بتته کافی
کنتد. بته فرشی هستتم کته اتدای جیتی یتک ونه یواستم را پترد می

ای  بینم. فروانتتهی خلتتود ستتر  کشتتیده و فروانتته را متتیداختتل کوچتته
خواهنتتتتد او را آوار انتتتتد و میا  کردهکتتتته ارایل و اوبتتتتا  دوره

دهنتتد. چتتادر  را جمتت  کتترده و ویتتر ب لتت  وده و کتتیف  را بتته 
روم و متتن کتته جلتتوی تتتن  گرفتتته استتت. جلتتو متتی ماننتتد ستتپریه

انتداوم چیزی بترای او دستت دادن نتدارم! ختودم را جلتوی فروانته می
 ونم:و داد می

 برو... فم  برو.-

 گوید:با دستپاچگی می
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 آ...آاا سامیار!-

 دق چرا وایستادی؟ برو گفتم.-

متتتانم و آن اوبتتتا . مماومتتتت شتتتود و متتتن میدود و دور میمتتتی
ختورم مترا بزننتد. شتاید کمتی... فمت  کمتی گذارم تتا میمی کنمانمی

ام کاستته شتودا هرچنتد ی ته و تنهتا نیتز او این شتذاب وجتدان لعنتتی
افتم... لگتدی  توان ممتاود در برابرشتان را نتدارم. روی ومتین کته متی

آورده نتای بلنتد ختورده و دردی کته مترا او پتا در متیکه به پهلتویم می
شتتوند. تتتوی ختتودم هتتا دور مینتتد و آنکشتتدن را او متتن ستتلب می

دانم چتترا چشتتمانم رفتتته رفتتتهه تتتاری ی را شتتوم و نمتتیمی مچالتته
 روند.نشانه می

*** 

دهتتد. ستتاشد دستتت چتتپم  ی نتتوره چشتتمانم را آوار میوافتتههجتتوم بی
گتتتذارم. کنتتتده روی چشتتتمانم میکتتته دردی ناپایتتتدار را یتتت  می

شتتکه بعتتد او م. بیکندانم کجتتا هستتتم و متتواعیتم را در  متتیمتتی
همه کتتک ختوردنه یتا بایتد بته جهتنم رفتته باشتم یتا بیمارستتان. آن

اینجتتا خنتتک استتتا پتت  فعتت چ جهتتنم نصتتی م نشتتده و متترا بتته 
دانم! اتتدای دریتتن انتتد. امتتا چتته کستتی؟ نمتتیبیمارستتتان آورده

 راند.فروانهه مرا او دنیای اف ارمه بیرون می

 خوبید آاا سامیار؟-

کنم. بتتا دارم و نگتتاه  متتیروی چشتتمانم برمتتیستتاشد دستتتم را او 
رونتتد و نگتتاه  رنتته غتتم دیتتدن چشتتمانمه تتتای ابتتروان ه بتتاا می

 گیرد.می
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بمیتترم... چتته بتتادمجونی پتتای چشتتماتون کاشتتتن! بشتت نه دستشتتون -
 الهی به یق پنج تن.

 گویم:های برهوتم را تر کردهه با ادایی دو رگهه میبا وبانمه لب

 شما خوبید؟-

 شوند.گون میهای  گلدهد و گونهر  را ت ان میپر چاد

به لطن شما متن ختوبم. بابتا رفتته کتارای ترخیصتتونو انجتام بتده... -
 اان میاد.

 اوم به ویمت ن ود. خودم...-

تتل می گیتترد. فروانتته نتتیم خیتتز متتی شتتوم و درد کمتترمه در دهتتانم را گق
 آورد.شود و دستان  را برای کمک جلو میبه سمتم خم می

 چی شد؟ آاا سامیار؟!-

 کنم:آورم و به ویمت ومزمه میدستم را باا می

 طوری نیست.-

رفتم ش ستتت و امتتروو نمتتیا  تمصتتیر منتته... کتتا  پتتام میهمتته-
 اینا.خونه دل ین

دل ین گفت و درد جستم کته چیتزی نیستت بترای نتابودی یتک مترد! 
 یک اسم وی اه در یک لمکه خانه خرابم کرد!

 کرد.ت. فروام هم اگر بود همین کارو میتمصیر شما نیس-

 گوید.سر به ویر انداخته و به آرامی س ن می

 ا  بودا اما شما... .بله... ولی فروام داداشم بود... ودیفه-
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 دهد.دیگر ادامه نمی

 منم م ل داداشتون بدونید. هرکاری داشتید من در خدمتم.-

را کن تتا  آورد و تتتوی چشتتمانم بتتاره ستتر  را بتتاا متتیبتته یک
گیتترم و دانتتد! چشتتم او فروانتته میخواهتتد؟ ختتدا میکنتتد. چتته میمی

انتداوم. بایتد یتک دستت ل تاو نتو ب ترم. نگاهی به سر و ونتعم می
ی شمتتو مکمتتد جامانتتده نیتتزه کهنتته و واتتله هتتایی کتته در خانتتهآن

شتتود ایتتن خریتتد! ای هستتتند.یداال دویستتت هتتزار تومتتان میپینتته
هتایم را اند... پتول ل اونتدپیچی شتدهدست و کمترم بته جهتنم کته با

کنتتد! دستتت در غیتترد میپتتولی متترده او را بیاو کجتتا بیتتاورم؟! بی
ی چنتتدانی کنم و ختتدا را شتت ر کتته گوشتتی موبتتایلم اتتدمهجیتت م متتی

 ندیده و تعمیر اوم ندارد!

ی شتتایلی را بگیتترم کتته آاتتا مجت تتی ختتواهم شتتمارهغیتترتم و میبی
بینم. افتتل  ستتته هتتای ل تتاو را متتیشتتود و در دستتتان ه بوارد می

ختتواهم او جتتایم بلنتتد شتتوم کتته دوبتتاره ونم و میگوشتتی ام را متتی
 گیرد.درده تمام تنم را در برمی

دونتد روده پتدر و دختتره سراستیمه بته ستمتم میدادم که به هتوا متی
آیتتد و ستترمی بتته کننتتد. پرستتتار میو متترا غتترخ در مک تشتتان می

کنتتد. دردم آرام تزریتتق می ونتتد و داخلتت  یتتک مستت ندستتتم می
مه ل اومی تترن هتتایی کتته آاتتا مجت تتی بتترایم شتتود و بعتتد او اتمتتام سق

 نمایم.کنم و او او تش ر میخریده را به تن می

افتیم. رود و متا هتم راه متیآید و بعتد او تهیته گتزار ه متیپلی  می
آاتتا مجت تتی ااتترار دارد کتته متترا برستتاند و متتن بتتا ایتتن ونتت  
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تتوانم بتروم؟! ستوار ی شمتو مکمتده کجتا میز خانتهامه به جتجسمانی
آورد. شتتویم و آاتتا مجت تتیه آن را بتته یرکتتت در متتیشتتان میماشین

کنم و او رفااتتت گیتترم و جریتتان را تعریتتن متتیبتتا پتتواد تمتتاو می
هتتای گیتترد... و تماوکنتتد و نتترفتنم بتته ستتر کتتار را نادیتتده میمی

نگتتران  ن تتنم و او دهم گتتذارم. تتترجیح متتیجتتواب میشتتایلی را بی
 خ ر بماند او ونعیت من.بی

شتتب شتتده استتت... شتتب شتتده استتت و متتن تنهتتا کتتار مفیتتدی کتته 
گیتتترم و روی انجتتتام دادمه یفتتتظ یتتتریم فروانتتته بتتتود. نفستتتی می

روشتتن کتتردن ستتیگاره جلتتوی آاتتا مجت تتی را نتتدارم. اتتدای نفتت   
 افتد.کشیدنم بلند است انگار که پدر فروانهه یاد یرب ودن می

هتتتا تعریتتتن کتتترد! انتتته همتتته چیتتتز رو واستتته متتتن و پلی فرو -
شناختیشتتون ستتامیار؟ ن نتته اینتتا همونتتایی هستتتند کتته فتتروامق منتتو  

ختتتوان وهرشتتتونو بتتته کشتتتتند؟ ن نتتته بتتتا متتتا دشتتتمنی دارد و می
 ی من بریزند؟خونواده

 ام.وای وای! خ ر ندارد که من این ب  را سر پسر  آورده

ون ارایل و اوبتا  معتروب مکتل نه... نشناختما امتا بته گمتونم همت-
 باشند.

ها هنوو هتی  ردی او ااتتل فتروام پیتدا ن ردنتد. شروستم میگته پلی -
 شاید کارق ی ی او دوستای فروام باشه.

 دهم.آید و منه آب دهانم را اورد میفروانه به یرب می

ونتهه میگته کته فمت  پرسیم واسته چتی ایتن یرفتو میاما هرچی می-
 نیست . یه ایتماله و مطمین
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چرختتانم و شروسشتتان... شروسشتتان راستتت ستترم را ستتمت شیشتته می
 گوید.می

 شاید یق با شروستون باشه.-

من تتور گفتتتم. من تتورم دونتتی کتته بیکنایتته نتتزن بابتتا جتتان. می-
 هرکسی غیر او تو بود.

دانم من ور او هر کستی غیتر او متن استتا امتا متن کته متی دانتم  می
بتا همتین دستتان ک تیفمه ونتدگی  دانم ختودمکارق کیست! من که متی

رستیمه آاتا مجت تی ی شمتو کته میپسرشان را نتابود کتردم! بته خانته
شتتوم. ستترم دارد و متن بتتا تشتت ری او او پیتاده میماشتین را نگتته متتی

کنم و دوبتتاره کمتتی درده در تتتار و پتتود ا  ختتم متتیرا ستتمت شیشتته
 پیچد.بدنم می

 م اینجا مهمونم.کنم بیاین داخل. خودمب  شید تعارفتون نمی-

 وند.نگاه پر مهری به من انداختهه ل  ند می

کنم پستترم... نیتتاوی بتته تونتتیح نیستتت. اوتتتم شتترایطتو در  متتی-
 ممنونم که فروانه رو م ل خواهرد دونستی و سپر ب   شدی.

چرختتد ستتمت فروانتته. دلتتم ایه نگتتاهم میدانم چتترا بتترای لک تتهنمتتی
بته جتان م تزم افتتادهه ف تر  خواهد بته ایتمتالی کته م تل ختوره نمی
 کنم.

 که فروانه را او ابتدا من م ل خواهر دوست  داشتم... و دارم!

دهمه اتدای شتایلی را او پشتت جواب مک تت آاتا مجت تی را کته متی
کنم کته ختم شتده گتردم و نگتاه  متیشنوم. ستمت  برمیسرم می
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طور کتته ونتتد و همتتانهتتای  را گرفتتته و نفتت  نفتت  میو ستتر وانو
 گوید:ویر استه به س تی می سر  به

لق راهو...- ... کن لق  وای... کن

 دهد:کند و ادامه میسرفه می

 تا اینجا... دویدم.-

ایستتتد و نفستتی آب دهتتان  را بتتا ستتر و اتتدا اتتورد دادهه اتتاب می
 گیرد.می

 کنی؟ چرا دویدی؟!شایلی تو اینجا چی ار می-

کنتتد میآورد و ویتتر چشتتمانم را لمتت  دستتت  را ستتمت اتتورتم متتی
 چ د.و اش   می

 وای سامی... فداد بشم این چه ب یی بود سر خودد آوردی؟-

هتتای شتتایلی پتتی  نگرفتن کنم او ایتتن دل دادن و التتوهشتترم متتی
گیتترم و او اتتورتم دور کتترده و چشتتم آاتتا مجت تتی. دستتت  را می

کنم... دوستتت چتترخم. بتته فروانتته نگتتاه نمتتیستتمت آاتتا مجت تتی می
 ندارم نگاه  کنم!

 آاا مجت ی ایشون نامزد من هستند.-

شتتود و بتتا دهتتد و او ماشتتین پیتتاده میبتتا ل  نتتده ستتری ت تتان می
نمایتتد. بتته فروانتته نگتتاه پرستتی میایتتترام بتتا شتتایلی ستت م و ایوال

کنم... دوست نتدارم کته نگتاهم کنتد! امتا او نیتز او ماشتین پیتاده نمی
بته شتایلی رستده شود و با اتدایی کته او اعتر چتاهه بته گتو  میمی

هتتا دهتتد. شتتایلی نیتتز بتتا م تت  جتتواب  را داده و واتتتی آنستت م می
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های  را پتتا  دووم و اشتتکرونتتده چشتتم تتتوی چشتتم  متتیمی
مانتد کنم. آخر من چته کستی را جتز او دارم؟ چته کستی بترایم میمی

دهتد جتز او؟! او نهایتت آرووی هتر جز او؟ چته کستی دل بته دلتم می
 ست.مردی

 د دختر خوب؟تو او کجا پیداد ش-

 گوید:انداود و پرب ض میسر به ویر می

 دی... نیوشا بهم خ ر داد.او کجا؟ تو که جوابمو نمی-

گیتره... یه روو من سترق ایتن نیوشتای دهتن لتقه بتا پتواد دشتوام می-
 بینی!یاا می

 گوید:کند و با دل وری مشهودی میسر بلند می

اتتدر مهمتته  ه بتتراد اینی تتتابلودادی؟ اون دختتترهچتترا جوابمتتو نمتتی-
 انداوی؟که خودتو واس  به این روو می

بترم. جلتوی ی شمتو مکمتد میگیترم و بته ستمت خانتهدست  را می
شتتویمه دور و اطتترافم را ن تتری انداختتته و بعتتده در کتته متواتتن می

بوسم. بته ختود ختدا استم کته ختود ختدا بتوده کته ا  را میپیشانی
 است.شایلی را برای من فرستاده

خواستم نگرانتت کتنم. فروانته هتم بترام م تل خواهرمته. بعدشتم ینم-
 یادد که نرفته من با داداش  چی ار کردم؟

آره... اون برای تو م تل خواهرتته. ولتی تتو بترای اون م تل بترادر  -
 نیستی.

 گوید:سر  را رو به آسمان گرفتهه با یرد می



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

179 
 

وده ای ختتتدا! آخته ایتن چته شانستیه کته متن دارم؟! دلت ین کتم بت-
 یاا هم فروانه انافه شد.

گیتترم و آن را پتتایین تتتره ممابتتل بتتا دستتتانمه اتتورت  را اتتاب می
 آورم.دیدگانم می

 خوام چی ار؟واتی تو با منیه بمیه رو می-

ایستتتد. ل  نتتد وده و شتتوند و بتتی یرکتتت میچشتتمان  گتترد می
 فشارم.ی شمو را میونه خانه

 خوام به شمو معرفیت کنم.می-

 ه؟بااخر -

 بااخره.-

 سامی اون یرفو جدی ودی؟-

شتتود و شموستتت کتته تتتا ب تتواهم جتتواب  را بتتدهمه در بتتاو می
کنتتد. دلتتواپ  مک تتت  م تتل نستتیمیه تمتتام رویتتم را نتتواو  می

کنم. شتتایلی شتتود و متتنه متتاجرا را بتترای  تعریتتن متتیهتتایم میوخم
شتود کته پتدر شتایلیه را نیز به او معرفی کترده و شمتو نگتران ایتن می

کتته دختتتر ه شتتب هنگتتام بیتترون او خانتته استتته شصتت ی او این
هتتاه یعنتتی پتتدر و گویتتد کتته آننشتتود. شتتایلی هتتم بتتا پووخنتتدی می

مادر ه یک ستاشت پتی  راهتی ترکیته شتدند و او تنهاستت. شتایلی 
 پرسد:با شیطنت و شوخیه او شمو می

ختواین ونتدگی ستامی رو راستشو بگتین شمتو مکمتد! واسته چتی می-
 خواین کتاب بنویسید؟نه میبشنوید؟ ن 
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 اق شایلی چرد و پرد نگو.-

 خورد.خندد و در جای  ت ان میشمو می

 نه سامیار جان. بذار دخترم رایت باشه.-

 کند.سپ  روی  را به شایلی می

ختتوره کتته دن تتال ایتتن  نتته دختتترم... دیگتته بتته ستتن و ستتال متتن نمی-
 کارا باشم. پیر شدم بابا.

طور کتته دستتت  را در هتتوا ت تتان متتانونتتد و هشتتایلی ل  نتتد می
 گوید:دهده با ادایی بلند میمی

 تونه.گید؟ شما تاوه اول جوونیچی می-

ها دوستتت دارد بتتاا و پتتایین کنتتد و شتتین دختتتر بچتتهرو بتته متتن می
 بپرد.

وود با  ستامی... بمیته داستتانتو تعریتن کتن متنم هستتم دوستت -
 دارم بشنوم.

 دونی.تو که همه چیو می-

 ه جمعی شنیدن  یال میده.دست-

 انداوم.ونم و سر به ویر مینیش ندی می

 شنیدن مصی ت من یال میده؟!-

 ای بود.نه دیوونه. من ورم چیز دیگه-

کنیتتده متتن بتترم چنتد تتتا چتتای انتتدپهلو بابتا جتتان تتتا شتتما بکت  می-
 بیارم.
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*** 

 گذشته...

و طت خ دانستتا امتا بعتد اآن اوایل تنها پواد مستا ل ونتدگی مترا می
هتا بته متا شتول شتده پدر و مادرمه همهه همه چیتز را فهمیدنتد. نگاه

کننتتد. و متتردمه جتتور دیگتتری بتتا متتن و متتادرم و ستتاچلی برختتورد می
شتتود کتته پیتتدای  نیستتت. متتادرم نیتتزه دیگتتر آن پتتدرم متتدتی می

هتتا ستتابق نیستتت. چتتادر  را کتته او ستتر  کنتتده یرب« دریتتا ختتانم»
تتوانم متادرم را مج تور بته چتادر در مورد  ودنتد. متن هتم کته نمی

 ونم.شنوم و دم نمیها را میپوشیدن کنما یرب

شتتهریان یتتک دوستتتی دارد کتته چتتااو و الیتتان و او ایتتن دستتت اشتتیا  
ریتتدم و همیشتته در جیتت م دار خفروشتتد. او او یتتک چتتااوی نتتامنمی

دارم. خیلی وی استت و رویت  چشتمیه شت یه چشتم دلت ین ی تاکی 
ی همتتین آن را خریتتدما کتته چشتتم دلتت ین را شتتده استتت. ااتت چ بتترا

هتتای آختتر داشتتته باشتتم! دلتت ین هتتم م تتل پتتواد و شتتهریانه ترم
گذارنتتد... و متتن هنتتوو نتوانستتته ام بتته او نزدیتتک دانشتتگاه را می

 شوم.

فتتروام یتتک پرایتتد استتطی خریتتده استتت. آختتر بتته ستترق کتتار متتی رود و 
دانم کجاستت. پدر  نیزه هتوای  را دارد. پتدر متن امتا... اات چ نمتی

ونم! یتتک دانم کجاستتتا امتتا ختتودم را بتته ندانستتتن متتییعنتتی متتی
ی اتتفا بی تتار خریتتده و در آنجتتا ی اتتدیمی و وشتتته م تتل خانتتهخانتته

شتوم. کنتد. متن هتی  واتت م تل او نمیخواهتد میهر غلطی کته می
هتی  واتت ب تاطر کستی کته استمتم نیستته دختتری را کته لک ته 

 کنم.شوده رها نمیا  را با من شریک میبه لک ه
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خواهتتد شتتیرینی ماشتتین خریتتدن  ستتت کتته فتتروام میامتترووه رووی
آیتتد و متتنه نگتتاهی بتته بابتتابزرک کتته را بتته متتن بدهتتد. دن تتالم می

انتتداوم. ی خانتتهه دراو کشتتیده استتته میگیتتر شتتده و گوشتتهومین
گوینتتتد دلمتتتان استتتت. میگوینتتتد امتتتروو و فتتتردا رفتنیهتتتا میدکتر 

روم و بتتروده متتن چتته کتتار کتتنم؟! ستتمت  متتیختتو  ن اشتتد! اگتتر او 
کنتتد و بعتتده او یتتالی ستترم را نتتواو  میبوستتم. بتتا بیدستتت  را می

کتته منت تتر جتتواب بمتتانم متتی کنم و بتتدون ایناو ختتدایاف ی متتی
نیستتتند. متتن و بابتتابزرکه بیشتتتر او  روم. متتادرم و ستتاچلی خانتته

ن فتتروام شتتومه ماشتتیبینیم. او منتتزل کتته ختتاری میهتتا خانتته را متتیآن
 شوم.بینم و سوار  میرا جلوی در می

 چطوری؟-

رفتتیمم ماشتتین خریتتده. متتن بایتتد چطتتور باشتتم؟ خوشتتتتتکالم... -
 خوشکال!

 دهم:ونم و ادامه میی آرامی میبه کتف  نربه

هتتا؟ گم دادا . م ارکتتت باشتته... چتتی متتیگن ایتتن موا ت ریتتک متتی-
 آهاه چرخ  واست بچرخه.

 ند.کل  ندی وده و تش ر می

 بریم؟-

 گویم:کوبم و با شادی میروی داش ورد می

 بزن بریم.-
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شتتویم کتته بتتا نتتارایتی ومزمتته انتتدکی او منتتزل بابتتابزرک دور می
 کند:می

 درسم که تموم بشهه باید برم سرباوی.-

 چرخانم.ی کنارم مینیش ندی وده و سرم را سمت شیشه

 آره... برو سرباوی که واسه مرد شدن اومه!-

 وند.کند و پشت چراخ ارمزه روی ترمز میای میدهتک خن

 پ  تو که معافی چی؟-

شتتود و دهم. چیتتزی در دلتتم بتتاا و پتتایین میمتتواعیتم را ت متتر نمتتی
 ی خوب و بد ه باا بیاورم.خواهد این وندگی را با همهدلم می

بتتدب تی یتته مزیتتت دارها اونتتم اینتته کتته او یتته بچتته سوستتول متترد -
کتته متترد رو ت تتدیل بتته نتتامرد بتتدی هتتم دارها این ستتاوه. امتتا یتتهمی
 کنه. من او یه بچهه ت دیل به مرد شدم.می

 گوید:با شوخی و خنده می

 شایدم یه رووه او مرد ت دیل به نامرد بشی.-

 شاید!-

. تو مردی... تا آخرشم مرد می-  مونی.شمراچ

 خواهد او دل ین خ ری بگیرم.چرخم و دلم میسمت  می

 اهرد او دل ین خ ری نداره؟فروامه خو-
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دهتتد. چتتراغ ستت ز گیتترد و بتتاودمی ستتطکی پتت  میدمتتی شمیتتق می
روی  بتتتهطور کتتته بتتته روکنتتتد و همتتتانشتتتود و او یرکتتتت میمی

 گوید:استه میخیره

 به ن رم دیگه ول کن این دختَر رو.-

 که پول ندارم و...چرا؟ ب اطر این-

ایتن گفتتم کته ختب...  گم. ب تاطر نه نه اا چ واسته ایتن چیتزا نمتی-
 ای نداره.به ن ر من... اون بهت ش اه

هتتتایی کتتته شتتتاید داشتتتته باشتتته. اون وات دونتتتی؟او کجتتتا می-
گترده ختب تتو چشتما  ششتق گشت سمت متا و منتو نگتاه میبرمی

 معلوم بودا ن ود؟!

 وند:انداود و لب میشانه باا می

 دونم.. مم نه.نمی-

کنم ب واهتتد ده گمتتان نمتتیاگتتر هتتم دلتت ین دوستتتم داشتتته باشتت
ای را بتتا متتن ستتپری کنتتد. ونتتدگی بتترای برختتی او متتردمه لک تته

رودخانته استتت. بتترای برختتی دیگتتر هتتم م تتل دریتتاا امتتا ونتتدگی متتنه 
یتتک متترداب متتتعفن و بتتدمن ره استتت کتته کستتی تتتوان دوام آوردن 

 توی این مرداب را ندارد.

م او دوبتتاره چتتراغ ارمتتز و ایستتتادن و انت تتار کشتتیدن. خستتته شتتد
 همه معلق ماندن!این

 خوای چی مهمونمون کنی؟خب یاا می-

 خواد دادا ؟ هرچی تو بگی همونه.چی دلت می-
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ختتواهم بگتتویم ک تتاب دنتتده هتتوو  چرختتانم و میستترم را ستتمت  می
بینمه ام. اما یمیمتتی کته تتوی ماشتین کنتاری ستمت فتروام متیکرده

ستد و هفتت ر ونتد. ختون بته م تزم نمیبر دهتانم چفتت و بستت می
شتتتود روی ستتترم و تتتتا شمتتتق جتتتانم را ی جهتتتنمه آوار میط متتته

هایم را بتته اتتدری روی شتتود و دنتتدانستتوواند. ف تتم منمتت ض میمی
رود. دستتانم دهم کته هتر آنه ایتمتال ش ستنشتان متیهم فشار متی

ختواهم پیتاده شتوم کته کنتد. میمشت شده و خشم بر متن غل ته می
و اتتدای بتتوخ ممتتتده کتتل  رودکنتتد و متتیآن ماشتتینه یرکتتت می

دارد. فتتروام کتته نگتتاه  بتتین متتن و آن ماشتتین در خیابتتان را برمتتی
 کند.های ماشین را وده و یرکت میچرخ  استه افل در 

 کشم:شربده می

 برو دن الشون فروام... بتتتترو!-

 آروم سامیار!-

 خفه شو فم  برو.-

د کنتتد. مشتتتم را چنتتدین بتتاره مک تتم روی داشتت ور آرام یرکتتت می
 کشم:کوبم و فریاد میمی

 تند برو لعنتی. برو بهشون برسیم.-

گیتترد و رانتتده کتتن دستتت  را ستتمت متتن میطور کتته میهمتتان
 گوید:می

 اول اون چااوتو بده به من.-

 دهم.گیرم و ت ان  میا  را مییمه
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 تند برو فروام. خفه شو و تند برو.-

مه بتته گوشتت  اکنتتد و اتتدای دنتتدان غروچتتهکنتتار خیابتتان تواتتن می
بتتار امتتا بتتا خشتتم بتترم و اینرستتد. دوبتتاره بتته ستتمت  هجتتوم میمی

دهم و دستتت آختتر او را بتته ستتمت درب ستتمت بیشتتتری ت تتان  متتی
 آید.نمایم. تن ادایم پایین نمیخود  پرد می

 ایمق... کودنه چرا وایستادی؟-

دهتتد. انگتتار کتته هتتی  اتفتتاای نیفتتتاده بتتا خونستتردی جتتوابم را می
 است.

 تو اون چااوتو بده به من تا...اول -

 ختتتتفه شو. رفتن دیگهه اان وات مس ره باوی بود؟-

دهم شتتوده آن را ت تتان متتیکشتتم و چتتون در بتتاو نمیدستتتگیره را می
تتتا بل تته فتتروام یرکتتتی کنتتد و افتتل در را بتتاو نمایتتد و ختتودم دستتتم 

رود کته افتل را بیترون ب شتم تتا دره بته رایتتی بتاو شتود. انگتار  نمی
گیری کتتنم. فتتروام دستتتم را دانم ن ایتتد در ایتتن لک تته تصتتمیمه متتیکتت
 وند:کشد و داد میمی

 برمت پیش .دق آروم با  پسر. من آدرو رنوی رو دارما می-

کته گیترد او اینگویتده دلتم کمتی... فمت  کمتی آرام میاین را کته می
 توانم یساب آن مرد  را برسم.می

 پ  معطل چی هستی؟ راه بیفت.-

 کند.دهد و گردن کج میاره کن دست  را به من نشان میدوب
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 اول چااو.-

کشتتم و کنم و چتتااو را او جیتت م بیتترون میچتت  چتت  نگتتاه  متتی
 دهم.دست  می

 بگیر ا دهنمونو آسفالت کردی.-

ا  کتتته روی اتتتندلی شمتتتب استتتت را گیتتترد و کولتتتهچتتتااو را می
دوبتتاره  گتتذارد و بعتتد دارد و چتتااو را در جیتتب م فتتی آن میبرمتتی
 انداود.ا  را روی اندلی شمب ماشین  میکوله

 وودبا  فروام. کفر منو درنیار.-

 کنه.باشه دیگه... تو ی م آروم شو اوله رنوی که فرار نمی-

 ی پن... . مادر منو او کجا دیده؟مردتی ه-

 کشم:فریاد می

 آخه اون دوتا چجوری همدیگرو دیدند؟!-

 تو هنرستان!-

خورنتتد. وبتتانم انتتد و ت تتان نمیوام را هتتدب گرفتهشن یتته چشتتمانم فتتر 
 کند.اختیار منه ااواتی را بیان میبی

 چی؟ هنرست... تان؟!-

 دهد.با انگشتان س ابه و شست ه چشمان  را ماسا  می

آره... یتته بتتار متتادرد اومتتد تتتا در متتورد درو تتتو بتتا رنتتوی یتترب -
 بزنه. ف ر کنم او اونجا همو دیدند.
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ونم و یتتاد رووی ختتاطراد یهتتنم را ورخ متتی دفتتتر وشتتت و کریتته
افتم که به مادرم گفتتم پتدر معتتاد استت. همتان روو بتود کته بته می

 اک ت کند. -آاای رنوی-ام رفت تا با دبیر ادبیاتممدرسه

 آره... آره.-

 گویم:ونم و میواره به اورد خود سیلی میدیوانه

 لعنتیه لعنتیه لعنتی... َاه.-

تتل میدر برابتتر یستتی کتته  تتل ان ونتتد و تتتا م تتزم بتتاا او درون التت م ان
آیتتده یتتارای مماومتتت نتتدارم. فتتروام دستتت  را بتته ستتمت اتتندلی می

دارد کنتتد و او روی آنه یتتک بطتتری آب معتتدنی برمتتیشمتتب دراو می
 گیرد.و سمتم می

 بیا اینو ب ور آروم شی.-

 آروم بشم؟! مگه میشه؟-

ی. ستامیار تتو نه نمیشته. ولتی ختب ی تم بته اشصتابت مستل  میشت-
 شص انیت تصمیم نگیر.

 کنم.ااپم و به خیابان اشاره میبطری را او دست  می

 فروام راه بیفت... دیگه بسه یرب ودن.-

 آورد.سری ت ان می دهد و ماشین را به یرکت درمی

 به ن رم اان نری اونجا بهتره. چون...-

روم و آنمتتدر شصتت ی هستتتم کتته نارایتتت شتتدن او بتتین یتترف  متتی
 ای اهمیت ندارد.رایم یرهب
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 کنی فروام.کسی اود ن ر ن واست. داری شص یم می-

کنتتد و ستتری ت تتان هتتای ختتود را داختتل دهتتان  جمتت  میلب
رانتتد. شیشتته را پتتایین گویتتد و تنهتتا میدهتتد. دیگتتر هتتی  نمیمی
شتتود... و بتتاو هتتم کشتتم و ستتیگار استتت کتته بتتا ستتیگار روشتتن میمی

شتتوند. اتتدای  فتتروام اییتتت می هایبتترایم مهتتم نیستتته اگتتر ریتته
شتتود و ستتیگاری کتته بتته بیتترون او ماشتتینه گوشتتی موبتتایلم بلنتتد می

 کشم و... شایلی!را او جی م بیرون می شود. گوشیپرتاب می

 تونم یرب بزنم.شایلی اان نمی-

 باشها ولی بگو امشب میای مهمونی؟-

 او کن.امآدرو و ساشت رو او-

کنم. بته ا جتواب  را بشتنومه اطت  متیکته منت تر بمتانم تتبدون این
هتتمه ف تتر  تتتوانم یتتتی یتتک لک تتهشتتوم و نمیرویم خیتتره میبتتهرو

بدی در متورد رنتوی و متادرم ن تنم. متادری کته پستر  درست  را 
رهتتا کتترد و ستتیگاری شتتد. متتادری کتته دختتتر نوجتتوان  بتتا آرایتت  

ونتد و دریتا ختانمی کته بته ختاطر یتک هتاه پرسته میغلیظ در خیابان
های  را بتته دستتت فراموشتتی ستتپرد. ونتتی کتته ایتتق وارده بچتته تتتاوه

وا ه پتتا  متتادر نیستتت. ختتدایا! همتته چیتتز ختتوب بتتود. متتن بتتودم و 
گونتته همتته چیتتز ت متتر  مامتتان و بابتتا و ستتاچلی معصتتوم. چتترا این

کرد؟ فمت  بترای یتک بستته کریستتال؟! آن لعنتتی کریستتال نیستتا 
ت ته شتد و دم من هستم پسری کته م تل کریستتال ش ستت و هتزار 

 نزد.

 شایلی کیه؟-
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 دوستم.-

 خوای چی ار؟تو که با اونیه دل ین رو می-

فروام وات بدی را برای ستر و کلته ودن بتا متن انت تاب کترده استت. 
امه چستتت یده های بهتتتمشتتتوم و او بتتتین دنتتتدانستتتمت  ختتتم می

 گویم:می

تو به خودم مربوطه... اونت  بته ختودم مربوطته. تتو فمت  راننتدگی-
 .. افتاد؟ب ن.

ای کنتد و بته داختل کوچتهبا اختمه پشتت چشتمی بته متن نتاو  می
داردا ستاختمانی کته ماشتین پیچد. جلوی یتک ستاختمان نگته متیمی

 رنوی نزدی   پار  شده است.

 اینجاست.-

 ط مه چندمه؟-

 دوم.-

 پرسم:انداوم و با کنج اوی مینگاهی به فروام می

 دونی؟تو او کجا می-

 دهد.ن  را ت ان میاسترو دارد و بد

چنتتد واتتت پتتی  دیدمشتتون... تعمی شتتون کتتردم. متتادرد... رفتتت -
بتاا. بعتدم... بعتدم رنتوی ماشتتینو پتار  کترد... ونته شتتماره دو رو 

 ود.
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دانم فشتتارم بتتاا رفتتته و دانم اتتورتم ستترخ شتتده استتت. متتیمتتی
مم ن است ست ته کتنم و ای کتا  ایتن اتفتاخ بیفتتد. فتروامه ستر  

انتتداود و پیداستتت کتته او گفتتتن آن جمتت ده شتترم  را بتته ویتتر می
شده است. اما شترمگین شتدن بمانتد بترای متادری کته متادری را بلتد 

 گویم:شومه میطور که او ماشین پیاده مینیست. همان

 کنم.مرسی رسوندیم. ج ران می-

شتتوم. بتته ستتمت ستتاختمان کتته کتتوبم و پیتتاده میدر را بتته هتتم می
کنم. بتته شمتتب نگتتاه رومه شطتتر فتتروام را او پشتتت ستترم یت  متتیمتی

ی خواهتتتد همتتتراهم بتتته آن خانتتتهبینم او هتتتم میکنم و متتتیمتتتی
 شده بیاید.خراب

 تو کجا؟!-

ونتتی کتتار ان شصتت انی هستتتی. مینمیشتته تنهتتاد گذاشتتت... تتتو ا-
 دی.دست خودد می

ی لعنتتتی بتترو تتتو ماشتتینت و او اینجتتا بتترو فتتروام. ایتتن یتته مستتیله-
 ناموسیه.

 واسه همین نمیشه تنهاد گذاشت.-

کتتل بتتا فتتروام را نتتدارم. ونتته شتتماره دو را ی کلیتتال و یواتتله
 دهد.فشارم و رنوی پاسخ میمی

 بله؟-
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کشتتند. دستتتانم مشتتت متترا میهایم جتتور فشتتار شصتت ی دنتتدان
ای کتته بتتا دستتتانم گتتردن رنتتوی را شتتوند و متتدامه تصتتویر لک تتهمی
 شود.فشارم او جلوی چشمانم رد میمی

متتن همستتایه ط متته بتتااتونم. کلیتتدمو جتتا گذاشتتتم. میشتته در رو -
 بزنید؟

لرونتتدا رویم. پاهتتایم میشتتود و متتن و فتتروامه داختتل متتیدر بتتاو می
روم و بته ن ترم تتا ابتد بایتد ایتن راه ی ی بتاا متیها را دو تا ولی پله

رستیم  ی رنتوی میرا طی کتنم. امتا خیلتی وود بته جلتوی درب خانته
 رسیدیم.که ای کا  هی  وات نمی

گم شتب بتا متادرد یترب بتزن. اان آخته مم نته یته واتت من متی-
 بزنی یارو رو...

 فروام میشه گاله رو ب ندی؟-

 گوید:ر میبا ادای کمی بلند و لکنی دل و

 َای بتتتابا.-

دهم. بتترم و فشتتار  متتیام را بتته ستتمت ونتته میکتتردهدستتت شرخ
آیتد و متن... اات چ دلتم باو هم اتدای نکت  رنتوی او پشتت در می

 رو شوم.بهها در ونعیتی که ن ایده روخواهد با آننمی

 کیه؟-

دانم اگتر متادرم اتدایم را ونم کته یترب بزنتد. متیبه فروام اشاره متی
 گوید:کند. فروام با دستپاچگی میشنوده در را باو نمیب

 میشه چند لک ه تشرین بیارید؟-
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جتتا بمانتتد و داختتل نیایتتد و چنتتد گتتویم کتته هماندر گتتو  فتتروام می
شتتود. متترد  ایمتتقه بتتا دیتتدن متتن ل  نتتد نانیتته بعتتد ه در بتتاو می

 شود.رود و سی ک گلوی  باا و پایین میم ک   او بین می

هتتای کنم. هنتتوو هتتم همتتان ل اوهتتای  نگتتاه متتیاواول بتته ل 
 گوید:بیرون او خانه را به تن  دارد. با ل نت می

 تت... تویی... ست... سامیار جان؟-

بینم  ی چشتتم متتیروم. فتتروام را او گوشتتهل  نتتد کجتتی وده و جلتتو متتی
 ادم شود.خواهد با من همکه می

 جا بمون.بهت گفتم تو همین-

 دهم:ادامه میو بعد رو به رنوی 

 آرهه منم رنوی... جتتتان!-

کته متنه پتایم را داختل او این رود و ا تلرنوی او جلتوی در کنتار متی
شتتود. بتتا دیتتدن  خانتته بگتتذارمه متتادرم کنتتار آن متترد  دتتاهر می

پرنتتد و بتتا نیشتت ندی ستترتاپای  را ایستتتم و ابتتروانم بتتاا میمی
ن  استتتا منتهتتی هتتای بیتترون تتتکنم. او هتتم هنتتوو ل اوبرانتتداو متتی

شتتود و های متتانتوی  بتتاو استتت. اتتورتم او خشتتم جمتت  میدکمتته
ختتورد. متتاد و م هتتود و بتتا دهتتان بتتاوه ختتون استتت کتته ختتونم را می

مانتتد. هرچتته وور هتتا میا  بتته مردهی متتن استتت و چهتترهخیتتره
شتتوند.با اتتدایی کتته بتته گتتو  هایم بتتاو نمیونمه افتتل دنتتدانمتتی

های متاخ جتانم و او بتین همتان دنتدانآیتده او اشخودم هم غری ته می
 ونم:افل شده به همه داد می
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 کنی؟! هتتتا؟تو اینجا چی ار می-

گتتذارد. متتادرم انتتداود و در را پتتی  میرنتتویه نگتتاهی بتته فتتروام می
 کند:لروده ومزمه میبا ادایی که می

 دم.شلوغ ن ن سامیار. بیا بشین بهت تونیح می-

شتتود. هرچتته ختتون در بتتدن او رخ میروم و بتتا او رخ در ستتمت  متتی
 آید.هسته به اورد من می

خوای تونیح بتدی؟ تتو بتا ایتن یتاروه تتو ایتن خونته چی تار چیو می-
 کنی؟می

 آید.ادای رنوی او کنار دستم می

 من و مادرد خ ب شرخ ن ردیم. مادرد ون منه.-

آیتتد. امه روی اتتورت  فتترود میگتتردم و دستتت مشتتت شتتدهبرمی
روم و رویتت  خیمتته شتتوده بتتاای ستتر  متتیمی نمتت  ومتتین کتته

دهم... و اتتدای بلنتتدمه گیتترم و ت تتان  متتیا  را میونم. یمتتهمتتی
 شود.تر میبار بلنداین

 تو چه غلطی کردی؟! چی ور ور کردی؟! ها؟!-

کشتتد و همتتان یتتینه فتتروام را اتتدا گیتترد و میمتتادرم بتتاوویم را می
 وند.می

 بهت گفتم چی ور ور کردی؟-

متترا او رنتتوی کتته شصتت ی استتته امتتا ختتود  را کنتتترل کتتردهه  فتتروام
 گیرد تا دوباره به او یمله ن نم.نماید و جلویم را میجدا می



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

195 
 

 گوید:هق میآید و با هقکنان سمتم میمادرم گریه

کنتتی؟ چتتون متتن یتته ونتتم یتتق ونتتدگی ستتامیار چتترا همچتتین می-
 ندارم؟ ها؟

 ا !نمایی م لومهای ... او این همه شوم او یربک فه می

گتته یتتق ونتتدگی نتتداری؟ یتتق داری... یتتق داری هتتر کتتاری کتتی می-
ختتوای ب نتتی... امتتا تتتو اتت ل  متتادر متتن و ستتاچلی هستتتی. بگتتو می

ایتته؟ دختتترد  ب یتتنم اان ستتاچلی کجاستتت؟ هتتا؟ کتتدوم جهتتنم دره
 کجتتتتاست؟

افتم. روی م تتله پ تت  کشتتم کتته بتته ستترفه متتیاتتدر شربتتده میآن
آورد و فتتتروام لیتتتوان را او او رایم آب متتتیشتتتوم و رنتتتوی بتتتمی
نوشتتم و آتتت  ای میآورد. جرشتتهگیتترد و ستتمت دهتتان متتن متتیمی

شتتود. متتادرم روی ومتتین ای کتتم شتتعله نمیدرونتتم امتتاه بتترای لک تته
 گویم:ونان مینف کند. نف چم اتمه وده و گریه می

ی اودوای کردید؟- یه کق  کق

گتتزد و و متتادرم لتتب می انداونتتدرنتتوی و متتادرم نگتتاهی بتته هتتم می
روی متتن بتتهانتتداود. رنتتوی روی م لتتی روستتر  را بتته ویتتر می

 دهد.نشیند و به آرامی جوابم را میمی

 پنج ماه بعد او ط خ مادرد.-

ونم و یمیمتتته م تتل آتشتتی ویتتر خاکستتتره پووخنتتدی اتتدا دار متتی
خواهتتد دیگتتر نزنتتد...  آیتتد. التت م انگتتار میگیتترد و بتتاا میشتتعله می

 دیگر نزند.کا  
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هه! واسه همتین تتا بابتا گفتت طت خ ا تول کتردی؟ کته بیتای بتدو -
 بدو ون این یارو بشی؟

 گوید:که مادرم یرفی بزنده رنوی میا ل او این

متتن و مامتتان و بابتتاد و لعیتتا بتتا هتتم همستتایه بتتودیم. پتتدرد -
دونستتتند. متتنم خواستتتگار لعیتتا بتتود. شاشتتم  بتتود و اینتتو همتته می

 ودم. به مادرد ش اه داشتم. مادرتم منو...خواستگار مادرد ب

کشتتد و پتتر اختتم ادامتته کنتتد و پتتوفی مینگتتاهی بتته متتادرم می
 دهد.می

رفتتتم ستترباوی و واتتتی برگشتتتمه دیتتدم دریتتا و شتتادل بتتا هتتم اودوای  -
کردنتتد. لعیتتا بتتا چشتتمای ارمتتز و پتتن کتتردهه خ تتر اودواجشتتونو آورد. 

ود. لعیتا و متنه او دونی من اون موات  تتاوه بیستت ستالم شتده بتمی
سر لتج و لج تاوی بتا مامتان و بابتاده تصتمیم بته اودوای گترفتیم. یته 
روو... یتتتته روو خ تتتتر آوردن اودوای پتتتتدر و متتتتادرد ووری بتتتتوده. 

هتتتا اگتتتر پتتتدر و متتتادر روی یتتته نفتتتر دستتتت دونتتتی اون موا می
گفتیم... و ایتتن اتفتتاخ واستته دریتتا و یاشتتتنده متتا ن ایتتد نتته متتیمی

ون گفتنتتد اودوای ووری بتتوده و لعیتتا کتته هنتتوو بتته شتتادل افتتتاد. بهمتت
تترد و پتتدرد هتتم واتتتی  پتتدرد ش اتته داشتتته ستت ته کتترد. بعدشتتم من
فهمیده معتتاد شتد. تتوی ونتدگی متن و لعیتاه تتوی ونتدگی متادرد و 
پدرده هی  ششتمی ن تود کته کستی پتای اون ی تی بمونته. اگتر اااتل 

بتا اان ی یمون ایتن وست  بته طترب ممتابل  ش اته داشتته اونتاخ 
کتترد. ششتتقه ششتتق میتتاره ستتامیار. امتتا بتتی تفتتاوتی خیلتتی فتترخ می

ها منت تتر هتتم بتتودیم. باشتت  دلمردگتتی میشتته. متتن و متتادرد ستتال
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شتتدا واتتتی پیشتت  خوشتت  ت ن تتود و چتترا ن ایتتد او پتتدرد جتتدا می
 تونست با من خوش  تی رو تجربه کنه؟می

گلتتدانی    کنم وشتتوم و بتتا خشتتمه میتتز را بتترش   متتیاو جتایم بلنتتد می
 کشم:ش ند. شربده میافتد و میکه روی  استه به ومین می

خواهیتتد. پتت  ستتاچلی چتتی؟ متتن چتتی؟ متتا آدم همتته تتتون خود-
 نیستیم؟

هموار کتردهه کته ب تض راه گلتویم را نتاروم و بتا اینسمت متادرم متی
 دهم:ادامه می

اهمیتیم؟ ب تتاطر هاد نیستتتیم؟ چتترا انمتتدر واستتت بتتیمگتته متتا بچتته-
ا... ه ولتی متن و ستاچلی کجتای ایتن ا پ  کشتیدی؟ باریتکششمت پ

 ماجرا یم؟ چرا تو و بابا ما رو فرامو  کردید؟

کتته اشتت م بچ تتد و غتترورم بشتت نده او آن خانتته کتته میتتزان ا تتل او این
ونم. ی اتفا بی تار نتدارده بیترون متیا ه کتم او دخمتهت ریب یهنتی

شتتوم. در  میروم و دور وننتتد و متتن متتیمتتادرم و رنتتوی اتتدایم می
گتذارم فتروام کنم و نمیکوچه و پت  کوچته ختودم را گتم و گتور متی

تتترین ستتت کتته دوستتتانم بایتتد در تلخپیتتدایم کنتتد. ختتدایا چتته ی متی
ام ی تتور داشتتته باشتتند و ااتت چ ترین لک تتاد ونتتدگیو خصواتتی

 برند؟!ها جلوتر او منه پی به وااعه میچرا آن

*** 

 فصل پنجم:

 اکنون...
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شتتان ادامتته گتتذارم رایتتت بتته اک تکنم و میبتتاو نمتتی چشتتمانم را
 گوید:است که میدهند. شایلی

 اون روو هم همین جور یال  بد شد بیچاره.-

 ریزد.دانم که دارد اشک میلرود و میادای  می

غصتته ن تتور بابتتا جتتان. فشتتار  افتتتاده کتته ایتتنم ختتوب میشتته وود. -
 نارایت ن ا .

ی ستتتمی کتته در یتتق بتته انتتداوه کشتتد شتتایلی. کشتتتن فتتروامهآه می
خواهتتد دیگتتر اشتتک کنتتد. دلتتم نمیایتتن دختتتر کتتردمه نتتارایتم نمی

ی چشتتم  متترا کنم. او کتته او گوشتتهبریتتزدا چشتتمانم را بتتاو متتی
فشتتارد. بتتا آیتتد و دستتتم را در دستتت  میبینتتده بتته ستتمتم میمی

فهمتد و ستری  کنم کته او هتم میچشمانم به شمتو مکمتد اشتاره متی
کنتتتد و ل  نتتتدی  کشتتتد. اشتتت   را پتتتا  می  میدستتتت  را پتتت

 دهد.شده تکویلم میکادوپی 

 خوبی سامی؟ بهتر شدی؟-

 ونم.آیند و ل  ند میام ک  میخوردههای خشک و تر لب

 خوبم... نگران ن ا .-

کشتتد. شمتتو گتتذارد و نفتت  رایتتتی میدستتت  را روی ستتینه می
نشتتیند. دستتتی کنتتد و کنتتارم میآیتتد و ستترم را نتتواو  میستتمتم می

کشتد و بته ن تر متنه ستر کتم متوی ه ا  میری  خاکستتریبه تته
آیتتد. ااتت چ ایتتن آدم هتتر کتتاری کنتتد و هرجتتور کتته باشتتد بتته او می
 وی است!
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دونستتتم بتتا بتته یتتاد آوردن اون رووا یالتتت بتتد ستتامیار جتتان اگتتر می-
 میشه...

 گذارم ادامه دهد.نمی

د و کتتک ختورده بتودمه کته او ا تل یتالم بتد بتونه شمو. ب تاطر این-
 دوباره بهم ری تم. وگرنه دیگه همه چی گذشته.

ای نگذشتتته گیتترما هتتی  گذشتتتهگتتزم و رویتتم را او او میلتتب می
شتود کته او آوری آن رووهتاه الت م ویتر و رو میچنتان بتا یتاداست! آن

کنم و دوبتتاره ستتمت شمتتو تواتتیف  شتتاجزم. ب  تتم را ستترکوب متتی
 چرخم.و شایلی می

ی می-  ریم؟کق

 گوید:کند و میشایلی خود  را نزدیک می

 ریم.نوارال ی و اکوتو دکتر ب ینه بعد می-

بابتتا متتن هیچتتیم نیستتت. بتته دکتتترم گفتتتم بتته ختتاطر ستتیگار لتت م  -
 ک وده.

 کند.شمو مردد نگاهم می

 شا ا... که چیزی نیست بابا جان.ان-

ترمی بته دستتم می  ایتنودنتدا ایساستم فشارم اگر پایین بتوده یتک سق
آیتتد و دستتت  را گویتتد کتته فشتتارم بتتاا رفتتته استتت. دکتتتر میرا می
 گوید:گذارد و با ل  ندی تصنعی میای روی کتفم میلک ه

 خبا یال مری مون چطوره؟-
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کنم کتته ختتورد. گتتاهی ف تتر متتییتتالم او ایتتن یتترب ودنشتتان بهتتم می
شتتوند. اگتتر متتا کتته متتردم متتریض باشتتنده خوشتتکال میهتتا او ایندکتر 

آورنتتد؟! ستترم را نشتتویمه پتت  خرجشتتان را او کجتتا درمی متتریض
 دهم.که نگاه  کنمه جواب  را میدهم و بدون اینت انی می

 بهترم.-

 گردد.بینم که سمت شمو و شایلی برمیی چشم میاو گوشه

 نوار ال ی و اکوشونو دیدم.-

چرخانتتتد و خطتتتی بتتتین ابتتتروان  دتتتاهر اتتتورت  را ستتتمتم می
 شود.می

 کشی. غذای چرب و...نمی دیگه سیگار -

گویتتد و متتن تتتا آختتر ایتتن اصتته را او همتتین ابتتتدای امتتر او می
دانم کتتی دوبتتاره بتته ستتمت شتتایلی و شمتتو برگشتتته فهمم. نمتتیمتتی

 گوید:بود. اما می

 خ اه باید یسابی مراشاد کنه.-

شتتایلی کتته دستتتان  را در هتتم چفتتت کتتردهه ستتمت دکتتتر ختتم 
 گوید:شود و میمی

 ر چ  شده؟ تو رو خدا او دلهره مردم.دکتره سامیا-

متأستتفانه ایشتتون آریتمتتی فی ری ستتیون دارنتتد. یعنتتی تتتپ  نتتامن م -
الب. ال شون یتا آستیب دیتده یتا نتعن داره. ن ایتد ایتن مری تی رو 

آور باشتتها تونتته متترکدستتت کتتم بگیریتتد. تتتپ  نتتامن م التتب می
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 کته ایتن تتپ  نتامن م طتوانی متدد شتده یتا باشت   م صوااچ واتی
 درد افسه سینه شون بشهه باید سری  بیارید  بیمارستان.

 گوید:چرخد و میدوباره سمتم می

گیرنتد. ب تین چته ب یتی ستر این بیمتاری رو بیشتتر افتراد مستن می-
ختتودد آوردی کتته تتتو ایتتن ستتن و ستتال بهتت  م تتت  شتتدی. فشتتار 

گم کتته خونتتت هتتم بااستتت. بایتتد یستتابی مراشتتاد کنتتی. بتتاوم متتی
 ماچ یتماچ باید بذاری کنار.سیگار رو یت

دکتتتر ب تتین چتته ب یتتی ستترم آوردنتتد کتته تتتو ایتتن ستتن و ستتال ایتتن  -
 کوفتی رو گرفتم.

 شود.تر میاخم  پررنه

بهتتتره کتته دیگتته بهتت  کستتی مج تتورد ن تترده کتته ستتیگار ب شتتی. -
 یتی ف ر هم ن نی.

م. اگتتر هتتر چتته انتتداو کنم و ستترم را بتته ویتتر مینگتتاهی بتته شمتتو متتی
میترما ایتن کته ختوب استت. دکتر گفتته ش ست  را انجتام دهتم می

ی شمتتتو راه گیتتتریمه ستتتمت خانتتتهداروهتتتا را کتتته او داروخانتتته می
افتیم. در راه باوگشتتت و تتتوی ماشتتین کتتادی   اتتدیمی شمتتو متتی

 گوید:ایم که شایلی مینشسته

 ستتامی تتتو رو ختتدا چیزایتتی کتته دکتتتر گفتتت رو رشایتتت کتتن. دوبتتاره-
 شروخ ن ن به یرد دادن من.

 خواد بمیرم.رشایت کنم که چی بشه؟ شایلی من دلم می-
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ام و او جلتتوه کنتتار شمتتو متتن روی اتتندلی شمتتب ماشتتین دراو کشتتیده
 کند.گردد و یرای مرا نگاه میمکمد نشسته است. برمی

 ب ند دهنتو.-

 آید.شمو به یرب می

ی دردد چیتته. دونتتدونستتتی مری تتی. امتتا یتتاا میتتتا یتتاا نمی-
ختوای گنتاه بته بدونی و رشایتت ن نتیه یعنتی خودکشتی. تتو کته نمی

ب شتته. تتتو ایتتن بزرگتتی مرت تتب بشتتی؟ خداونتتد خودکشتتی رو نمی
ختوای جهتنم رو او نزدیتک ب ینتی خوای ختدا باهتاد اهتر کنته؟ میمی

تا بفهمی معنی سوختن وااعتی چیته؟ ن تن پسترم. بته متن اتول بتده 
 کنی.رشایت می

 کند. او ب واهد و من نه بگویم؟!ه من نگاه میاو آینهه ب

 دم.چشم شمو. ب اطر شما... به امید شماا اول می-

 ی ناچیزی م ل من.به امید خدا... نه بنده-

 گوید:شموه نگاهی به شایلی انداخته و می

 خوای آهنه بذارم؟می-

 دهد:شایلیه ابروان  را با تعجب باا می

؟-  وااعاچ

 داش ورد رو باو کن و یه کاست بهم بده.آره دخترم. اون -

 آخ جون آهنه ادیمی.-
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های . چمتتدر ایتتن دختتتر شتتیرین و ونم بتته کودکانتتهل  نتتد متتی
دهتتد. کشتتد و دستتت شمتتو میستتت! کاستتت را بیتترون میخواستنی

شمتتو هتتم آن را داختتل نتت   اتتدیمی ماشتتین  گذاشتتته و اتتدای 
 کند.خوانندهه ف ای ماشین را پر می

 ارارم/ک  ندارد خ ر او دل وارمشمی بیشاشمم منه شا»

 آروویی جز تو در دل ندارم

 ارارم/ک  ندارد خ ر او دل وارمشاشمم منه شاشمی بی

 آروویی جز تو در دل ندارم

 من به ل  ندی او تو خرسندم/مهر تو ای مه آروومندم

 «بر تو پابندم...

 شتتود.خوانتتد بتته ی  تتاره متواتتن میشتتایلی کتته همتتراه خواننتتده می
شتتود او دستتت در کتتیف  اتتدای ناهنجتتار موبایتتل شتتایلی بلنتتد می

کشتتد. شمتتو اتتدای نتت   را کتتم  کنتتد و ستتری  آن را بیتترون میمی
افتتده اخمتی بتین دو کرده و شایلی واتی کته نگتاه  بته شتماره می

 شود.ابروی  داهر می

 این دیگه کیه؟-

کشتتتد و آن را دم گوشتتت  ا  میی گوشتتتیدستتتتی بتتته اتتتفکه
 گیرد.می

 له؟... بله خودم هستم. شما؟ب-
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ریتتتزد و شتتت ند و اشتتتک میاو اینجتتتا بتتته بعتتتده ب تتتض دارد... می
 گوید:می

چی؟ شتماه شتما مطمتین هستتید کته... آاتا تتورو ختدا اگتر شتوخی -
کنیتتده بدونیتتد خیلتتی ک یفتته ایتتن کتتارتون... اخ تتار؟!... نتتهه نتته  می

 گو  ندادم.

تتر میبتته هتتق هتتق می و روی   ختتوردافتتتد و گوشتتی او دستتت  سن
شتتوم و نشتتینم و بتته جلتتو ختتم میافتتتد. در جتتایم میکتتیف  می
 دهم.ت ان  می

 شایلی؟ چی شده؟ کی بود ونه ود؟-

انتداوما تمتاو اطت  شتده استت. او بیشتتر و نگاهی بته موبتایل  می
 دهم.وند و من بیشتر ت ان  میهق می

 شایلی با تو هستما... کی بود؟-

کنتتده بتتا جیتتی شتتایلیه اشتتا میشمتتو مکمتتد کتته بتتا نگرانتتی متتا را تم
 کند.ماشین را کنار خیابان متوان می

 نگه دارید... شمو ماشینو نگه دارید.-

دود و راه پتتر دار و درختتت کنتتد و متتیبتتا تواتتن ماشتتینه در را بتتاو می
شتتود... و نتته متتن تتتوان دویتتدن را کنتتد و او متتا دور میرا انت تتاب می

 هی ندارد.دارم و نه شمو. ماشین هم که به آنجا را

 کجا رفت؟-

 یه تماو بگیر باها .-
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 دهد.ونمه جوابی نمیهرچه ونه می

کنتد و رستیمه شمتو تشت ی بترایم روی ومتین پهتن میبه خانه کته می
فایتتده استتت. آورد و مماومتتت متتن در برابتتر  بیبتتال  و پتتتویی متتی

کشتتم و بتتا خجالتتت و شتترمندگیه روی تشتتک گتترم و نتترمه دراو می
رگیتتر رفتتتار شتتایلی استتت. دوبتتاره بتتا او تمتتاو امتتاه یهتتنم هنتتوو د

گیتترم. شمتتوه ستتینی بتته دستتت او گیتترم و بتتاو هتتم جتتوابی نمیمی
نشتتیند و ستتینی را جلتتوی متتن رویم میبتتهآیتتد و روآشتتپزخانه می

 گذارد.می

 بیا بابا. این شربت گ به. ب ور که واست خوبه.-

کشتتم و نوشتتم. بعتتد هتتم دراو میکنم و شتتربت را میاو او تشتت ر متتی
 چرخم.سمت شموه به پهلو می

 بیچاره پواد. مطمینم پشیمون شده که به من کار داده.-

ی شتتود و ستتمت کمتتد اتتدیمی گوشتتهبتتا ل  نتتدی او جتتای  بلنتتد می
کنتتد چرخانتتد و در  را بتتاو میرود. کلیتتد  را در افتتل میهتتال متتی

کشتتد. در  و بعتتد او کمتتی جستتتجوه چیتتزی شتت یه ستتند را بیتترون می
نشتتیند. آهتتی کشتتیده و رویم میبتتهکنتتد و دوبتتاره روافتتل می کمتتد را

 گوید:می

شتتتدیم... واستتته همتتتین هتتتم دار نمیمتتتن و یتتتای ختتتانوم بچتتته-
دونستتتیم  انتتداو داشتتته باشتتیم. منتهتتی نمیتونستتتیم رایتتت پ می

هتا چته کنتیم. خودمتون هتم کته چیتزی او دنیتا که بایتد بتا اون پول
ه نتتون و دل ختتو ه بتت  بتتود خواستتتیم. یتته ستترپناه و یتته لممتتنمی

مو کتته گتترفتمه بتتا یتتای ختتانوم واستته دوتتتامون. پتتول باونشستتتگی
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انتداومون و یته م تاوه ب تریم. بتا تصتمیم گترفتیم بتذاریم  روی پ 
درامد  یای خانومو بردم کترب . بهتم گفتت آاتا ایتن م تاوه بته کتار 

رو چته بته پولتداری؟ باهتا  یته   ما نمیاد. دو نفر آدم وهتوار دررفتته
کاری کن. دست یه بنتده ختدا رو بگیتر. گفتتم آخته یتای ختانوم متن  

شناستتم. گفتتت کتته تتتو نیتتت کتتنه ختتود  پیتتدا کتته کستتی رو نمی
میشتته. اینتتو گفتتت و شتت   کتته رفتتتیم ویتتارد آاتتا اباالف تتل تتتوی 

 اکنه پر کشید و منو تنها گذاشت.

ا  را تتتوی تتتک تتتک یرکتتات  شتتود نتتارایتیکشتتد و میآهتتی می
 مشاهده کرد.

به یترف  شمتل کتردم. نیتت کته کتردمه بعتد او چنتد واتت تتو  منم-
اومدی. فهمیدم کته دیگته واتشته. امتکانتت کتردم و ستربلند بیترون 

 اومدی.

تر می دهتتد و ستند را کته روی فتر  استته بتتا دستت  ستمت متن سن
 گوید:می

توی این چند واتته یتتی نرفتتی در اون کمتد رو بتاو کنتی و ستندی  -
 اری.که به اسم خودد هست رو برد

 شوم.چشمانم چهارتا شده و در جایم خشک می

خواستتتم دم دمتتای تتتو م تتل پستترم کتته نتتهه تتتو ختتود پستترمی. می-
رفتنم ایتن ستند رو بهتت بتدم. امتا یتاا کته ایتیتای داریه چترا بایتد 

 دست دست کنم؟ شاید اا چ دم دمای رفتم همین اان باشه.

لتتتوی مکابتتتاه جدهم و بیام را ت تتتان متتتیهتتتای خشتتتک شتتتدهلب
ریتتزم. ستتمت دستتت  هجتتوم ام اشتتک میبزرگتتترین متترد ونتتدگی
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نشتتانم. ای روی آن میکنتتده بوستتهبتترم و بتتا این تته مماومتتت میمی
خدایا! من چطتور او ایتن بتزرک مترد تشت ر کتنم؟! چطتور ج تران کتنم 

 این همه لطن را؟!

تون تتتتا همیشتتته بتتتاا ستتترمون باشتتته دور او جتتتون شمتتتو. ستتتایه-
چه کتاری بتود کردیتد؟ متن چطتوری بایتد ج تران   اهلل. آخه اینشا ان

کتتنم؟ آختته شمتتو شتتما چتترا اینمتتدر مردیتتد؟ چتترا اینمتتدر خوبیتتد؟ چتترا 
لیااتتت بتته ختتدا کتته یمتتم کنیتتد واستتم؟ متتنق بیاینمتتدر پتتدری می

 نیست... یمم نیست شمو.

کنتتتتد و اوه روی موهتتتتایم را ستتتترم را او روی دستتتتت  بلنتتتتد می
شتتوم. وای اگتتر بدانتتد متتن ی چشتتمان مهربتتان  میبوستتد. خیتترهمی

 آدم کشتم... وای اگر بداند!

شمو! این م اوه یق من نیستت. اونتی کته شتما دن تال  بودیتد متن -
 نیستم. باور کنید.

 اینجوری نگو پسرم. اتفاااچ ایق بهتر او اینایی.-

کار کتردمه دیگته هتی  واتت تتوی اتورتمم نگتاه اگر بدونید من چی-
 کنید.نمی

باشتیه پسترمی. مگته میشته آدم بتا پستر   هرکاری هتم کته کترده-
سر جنته داشتته باشته؟ هرچتی باشتیه دوستت دارم... هرکتاری کته  
کرده باشی! من با پتدر شتایلی اتک ت کتردم. گفتتم یته م تاوه داری  
کتته ختتری ونتتدگیتو در میتتاری. گفتتتم پتتدر و متتادرد هستتتند ولتتی تتتو 

کته گفتت فعت چ بته شتایلی چیتزی نگتیم پسر منم میشتی. خ اته این
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تا ف ر کنه. ف ر کنم همه هتم و غمت  ایتن بتود کته درامتد درستت و 
 اهلل رنایت بده و شایلی هم بشه شروسم.شا یسابی نداری. ان

*** 

گیتتترم. بتتتوخ ختتتورمه بتتتا شتتتایلی تمتتتاو میهتتتایم را کتتته میارد
آورد  بتتاره چتتای دارچتتین متتیدهتتد. شمتتو اینختتورد و پاستت ی نمیمی

 شوم.بلند میگیرم و که با دستم دیوار را می

 خورم شمو. باید برم ب ینم این دختره چ  شده.نمی-

ال م هنوو هم ستر ناستاوگاری بتا متن دارد. مگتر گذاشتتند ال تی بترای 
هتتای ییتتات  را ا  کردنتتد و رکستتامیار بمانتتد؟! گرفتنتتد و ت تته پتتاره

بریدنتتد. نگذاشتتتند ستتامیار ونتتدگی کنتتد... نگذاشتتتند! شمتتو بلنتتد 
کنتد و متی گویتد  هتای بیترون  را بته تتن میوشود و ستری ه ل امی

رستتاند. ماشتتین را کتته بتته ی شتتایلی می قکتته متترا بتتا ماشتتین تتتا خانتته
 گوید:آورده با نارایتی و دلواپسی مییرکت درمی

 پسر تو یالت خوب نیست. ا   نیست اان بری پی شایلی.-

 خوبم شمو... اراامو که خوردم بهتر شدم.-

 دویدا نه؟ه بود که اونمدر هراسون میانگار یه خ ر بد شنید-

 به ن ر منم همینطوره... نگرانشم. تلفنشم که جواب نمیده.-

کنتتد و هاستتت. شمتتو ماشتتین  را پتتار  میشتتان همتتان نزدی یخانه
ی شتتایلی گیتترد و متترا تتا دم خانتتهآیتتد و دستتم را میبعتده ستتمتم می

 کند.همراهی می
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یتن یتال و روود اومتدی ختوای کته بتا امعلومه خیلتی خاطرشتو می-
 دن ال .

 من کم گذاشتم واس  شمو... من خیلی بدی کردم به .-

ج تتران کتتن. دوستتت داشتنشتتو بتتا مک تتتت ت فتتی کتتن و بتتذار اونتتم -
 اینو ی  کنه.

 من بلد نیستم مک ت کنم.-

 شوم.فشارم و منت ر میونه را می

همیشه توی تصتوراتمه ششتممو ختری ی تی دیگته کتردم... ی تی کته -
رو نشتتدمه تتتا یتتاا یتته کلتتوم هتتم یتتتی بتتهتتتا یتتاا باهتتا  رو یتتتی

باها  یترب نتزدم. واتتی اون اتفتاخ افتتاده دیگته همته چتی تمتوم 
 شد. چیزی نمونده که ب وام به شایلی بدم. اا چ دیگه...

 آید.وس  یرفم می

کنی. ایتن خیتااتو او سترد بیترون کتن کته ایتن دختتر بتراد ف ر می-
. کستتتی کتتته دوستتتتت داره رو دوستتتت مونتتته و دوستتتتت دارهمی

 خوادد.داشته با . رویاهاتو با شایلی بساوا نه اونی که نمی

 گویم:انداوم و با ک فی میشان میی وی یینگاهی به در خانه

 کنه؟چرا درو باو نمی-

ام را گیتترم کتته بتتاا بتتروما امتتا شمتتو شتتانهدستتتم را بتته دیتتوار می
 توپد:گرداند و به من مییام برمگیرد و مرا سرجای ا لیمی

 کنی بابا جان؟! کار درستی نیست.چی ار می-
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 ترسم یه چیزی  شده باشه.آخه شمو مگه ندیدید یالشو؟ می-

 نه... تو یالت خوب نیست. برای ال ت نرره این کارا.-

پ  چی ار کتنم؟ نمیشته کته دستت رو دستت بتذارم و منت تر بشتم -
 تا بل ه یه خ ری بشه.

 ایی نداره که او اون بپرسی؟دوستیه آشن-

 افتما نامزد پواد و دوست شایلی.یاد نیوشا می

 چرا... چرا. خوب شد یادم انداختید.-

گیتترد و متترا آورمه بتتاوویم را میام را کتته جلتتوی چشتتمانم متتیگوشتتی
بتترد. پتتدر... متتادر... کجاییتتد کتته ب ینیتتد ایتتن داختتل ماشتتین  می

.. هتتم یتتامی شتتده و غری تتهه هتتم بتترایم پتتدر شتتده و هتتم متتادر.
 دهد.گیرم و او جواب میخیرخواه؟! شماره پواد را می

 بله؟-

 خوام.پواده شماره نیوشا رو می-

 پرسد:کند و بعده با لکنی غریب میم  ی می

 واسه چی؟!-

 هم در مورد من!های نامربوط کندا آنخواهم ف ر نمی

 او شایلی خ ری نیست. نگرانشم.-

 پرسد:ده به آرامی و با تردید میدوباره کمی م   و بع

 مگه... مگه به تو نگفته؟-
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 چیو؟-

 رود.ام را. ادایم کمی باا میفهمد یجم دلواپسیپواد انگار نمی

 پواد یرب بزن.-

 گوشی...-

 آید.و بعد ادای نیوشا می

 الو دادا  سامی؟-

 نیوشاه شایلی چی شده؟ ی یتون یرب بزنید.-

م... راست ... گفت به-  ت بگم که نگران  ن اشی.اق

همتتین؟ چتتی شتتد آختته؟ یهتتو ی تتی بهتت  ونتته ود و بعتتد  شتتایلی -
 جنی شد.

ترستتید دلواپستت  بشتتی و گفتتت   خواستتت بگتته بهتتته امتتا میمی-
 که این واست سمه.

این دست دستت کتردن تتو بیشتتر واستم ستمه. دق بنتال بفهمتم چتی -
 شده.

 وا دادا !-

 نیوشا وود با .-

 اخ ارو دیدی؟-

 گم بگو شایلی...نیوشا؟! میاخ ار -
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گتذاری شتده. خب همتین دیگته. ترکیته.. ترکیته تتوی فرودگتاه بمب-
چند تا ایرانی هتم کشتته شتدند. او ستفارد بتا شتایلی تمتاو گرفتنتد 

ها هستتتند. بعتتدم  و گفتنتتد کتته مامتتان و باباشتتم جتتزو کشتتته شتتده
 خواد بره ترکیه هرجور شده.گفت می

تتر می . درستتت م تتل شتتایلی! شتت ی ونی ختتورد..موبایتتل او دستتتم سن
شتتود... کمتتی کمتتتر او شتتایلی! یتتاا او هتتم غمنتتا  بتته التت م وده می

ختانواده شتد. یتاا او هتم تنهتا مترا دارد و متن بایتد... م ل من... بی
تتر خترج   باید تمتام مک تتی کته خترجم کترده راه در ممیاستی بزرک

 کنم.

*** 

فرستتتادم و  شتتود کتته پیتتدای  نیستتت. بتته او پیتتامی چنتتد رووی می
گفتم کته او درد  خ تر دارم. بته نیوشتا نفرینتی فرستتاد و گفتت کته 

خواهتتد تنهتتا باشتتد و فعتت چ نتته بتتا او تمتتاو بگیتترم و نتته پیتتامی می
خواهتتد متتن در غمتت  متترود ب کتتم کتترده و نمیبتترای  بفرستتتم. بی

روم و او ا  متتیشتتریک باشتتم. هتتر روو و هتتر شتتب بتته در خانتته
م کته دلتتنگ  هستتم؟! اوم استت بگتویم  نیست! اوم است ااترار کتن

ختواهم کنتارم باشتد و بته متن پیلته کنتد؟ جیتی که نانیه به نانیته می
بزنتتد و ستترم را بتته درد بیتتاورد؟! یتتتی نگفتتت کجاستتت و چتته 

ا  برنگشتته استت؟! مگتر ن ایتد یال بته خانتهبتهکند! اا چ چترا تامی
 پدر و مادر  را به خا  بسپارد؟!

کتته دستتتم را روی ونتته روم. ا تتل او اینا  متتیدوبتتاره بتته در خانتته
شتتود. بفشتتارمه در بتتاو شتتده و ونتتی میانستتاله او درگتتاه ختتاری می

شتان آیتد و خانهبتار میدانم ختدمت ار استت و هتر چنتد واتت یکمی
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دارم و ستت م رود. بتته ستتمت  گتتام برمتتیانتتداود و متتیرا بتترخ می
گذرانتتتد و یگتتتردد و ستتترتاپایم را او ن تتتر مدهم. ستتتمتم برمیمتتتی

 دهد.جواب س مم را می

 ب  شید! شایلی خانم هستند؟-

 گوید:کند و میمش وکانه نگاهم می

 نه... هنوو نیومدند. شما؟-

اد را شتتوم. دیتتوانگیجتتا دور میکنم و ستتری  او آنتنهتتا تشتت ر متتی
ختتواهم شتتایلیا شاا نتته رفتتتار کتتردن بتترای تتتو جتتایز نیستتت! راه می

یتترم کتته شمتتو بتته نتتامم وده استتت. هنتتوو گای را پتتی  میم تتاوه
دانم چه کتار  کتنم! متن کته امتروو و فتردایم مشت ص نیستته نمی

ی بتتزرک رستتم و نگتتاهی بتته م تتاوهختتواهم چتته کتتار؟! میم تتاوه می
 انداوم.رویم میبهرو

ای نتدارم تتا جتن  داخلت  بریتزمه و بتاو هتم او جا کته سترمایهاو آن
دوبتتاره م تتاوه را بتته او جتتایی کتته شمتتو استتم ختتورده کتته اگتتر آن

ا  دهتتم. همتتان اطتترابه کنتتده مج تتورم اجتتارهبرگتتردانمه ی لتتم نمی
دهم کنم و کلیتتد یتتد  را بتته اتتای   متتیآ انتت  ام کتتی پیتتدا متتی

هتتای تتته جیتت م را تتتا م تتاوه را بتترای اجتتاره نشتتان متتردم بدهتتد. پول
تتتوانم تتتوی شتتلوغی اتوبتتوو انتتداوم. بتتا ایتتن یتتالمه نمینگتتاهی می

شتتوم و بعتتد او آن هتتم ختتدا یتتاورم. ستتوار تاکستتی دربستتتی میدوام ب
دارد و راننتدهه بزرک استا یتی بترای متن گناه تار! ماشتین نگته متی

کنتتد و او متتن ستته هتتزار تومتتان بیشتتتر شتتلوغی تهتتران را بهانتته می
 که من هزار تومان بیشتره در جی م ندارم.خواهد. یال آنمی
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نمیشته کته یته دفعته بگتی  مرد یسابی ما با هم طتی کترده بتودیم.-
 سه تومن بیشتر و این یرفا!

شتتما مگتته راهتتو ندیتتدی چتته ایتتامتی بتتود؟ مج تتور شتتدم او کوچتته -
 دم برادر من.کوچه بنداوم بیام. خب منم پول بنزین میپ 

گتتویم کتته دم در منت تتر بمانتتد تتتا بتتروم و کشتتم و بتته او میپتتوفی می
بنتتدم و یتترد می او داختتل خانتتهه پتتول بیتتاورم. درب ماشتتین  را بتتا

 شوم.چرخم که با شایلی رخ در رخ میمی

 کنم باایشو.من یساب می-

روده آرایشت  هستتم کته یتادم متیی بیآنمدر متاد و م هتود چهتره
رود. همیشتته کنتتد و تاکستتی متتیجلتتوی  را بگیتترم. یستتاب می

شتتوند و استتته موهتتای  در هتتم تنیتتده می یواتتلهکتته بیواتی
کنتتد. همیشتته شتتال ه خودنمتتایی می رو ه او ویتتر ریستتمانی بتتی

ا  را کردهی جتتذاب و کمتتی شمتتلیواتتله استتته چهتترهکتته بیواتی
ای نیستتت. ستتر بتته هتتای  دیگتتر التتوهکنتتد و یتتتی لبآرایتت  نمی

ونتتد و اخ اتت  نیتتز  ستترم نمتتی گتتذارده ل  نتتدی او ستتر شتتادی نمی
 شودا درست م ل یاا.کمی بد می

دهم. او را بتتا تمتتام متتیدارم و واتتت را هتتدر ناتتدمی ستتمت  برمتتی
گیتترم و بتترایم مهتتم نیستتت کتته دایمتتاچ وستت   هتتایم در بتتر میدلتنگی

 ایم!کوچه ایستاده

 ن ینم غمتو.-

اتتدا اشتتک دانم کتته بیشتتود و متتیفرمتتا میستت ود بینمتتان ی م
فهمم. بتتا های دتتریف  متتیریتتزدا ایتتن را او لتترو  خفیتتن شتتانهمی
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چتترخیم. ماشتتین می پتتریم و ستتمتاتتدای بتتوخ اتتتوم یلیه هتتر دو می
ا  را او شیشتته بیتترون آورده و بتتا دستتت  بتته متتا راننتتده بااتنتته

 کند.اشاره می

تون هتتر کاریاستتت؟ بریتتد خونتتهآخته وستت  کوچتته جتتای ایتن ک افت-
هتتتَته!غلطی می  خواید ب نید. دق

 خب آاا. شما خون ک یفتو تصفیه ن ن... رفتیم.-

چت  راننتدهه بته ستمت  توجته بته نگتاهگیترم و بیدست شایلی را می
بتترم. یتتاا کتته آرایتت  نتتدارده دستتتم را بتتا خیتتال ی شمتتو میخانتته

کنم. های  را پتتتا  متتتیکشتتتم و اشتتتکرایتتتت بتتته اتتتورت  می
هتتای  ش ستتته تر او همیشتته شتتده و انگتتار کتته بالا  معصتتومچهتتره

 و همین اانه او آسمان خدا به ومین افتاده است.

 چه خوب شد اومدی!-

 ه ساچلی برسونم و برم. امروو همون رووه.اومدم تو رو ب-

کتته اتترار استتت امتتروو ستتاچلی را ب یتتنمه تتتوجهم بتته توجتته بتته اینبی
شتتود. خطتتی بتتین دو ابتترویم افتتتاده و ا  جلتتب میجملتته« بتترم»

 کنم:ومزمه می

 کجا بری؟!-

هتتای  را داختتل دهتتان  اطتتره اشتت ی او چشتتم چتتپ  چ یتتده و لب
کنم و باووهتای  ا پتا  متیجم  می کنتد. بتا کتن دستتمه اشت   ر 

 گیرم:را می

 شایلی تو چت شده؟!-
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 گوید:کشد و سر به ویر انداختهه میا  را باا میآب بینی

ارار ن ود پا پیچت بشم. اترار ن تود دوستت پسترم باشتی. اترار ن تود -
کتته اون اتفتتاخ افتتتاد. یتتاا کتتهه تتتا اینباهتتام اودوای کنتتی... تتتا این

د کته ف تر آبتروی متن باشتن. دیگته مج تور دیگه پدر و متادرم نیستتن
دونم دوستتم نتداری. واتتی تتو ال تت نیستی باهام اودوای کنتی. متی

 استه اونمدر ایمق نیستم که نفهمم شاشمم نیستی.ی ی دیگه

انتتداود. افتتتد و متترا هتتم بتته گریتته میهتتق میآختتر  دیگتتر بتته هق
 چمدر این دختر  م لوم است!

. متن... متن... ختب اون یته ششتق شایلی ایتن چترد و پرتتا رو نگتو-
 کشه.کم ته مییه طرفه بود. مهم نیست و داره کم

هتتایم آواد کتترده و متترا بتته شمتتب ستتوخ هتتل باووهتتای  را او چنگال
 گوید:ای میدهد و با فریاد خفه شدهمی

خاطر  فروامتو کشتتی؟ اگتر مهم نیست ستامیار؟ مهتم نیستت و بته-
 خواستی چه غلطی ب نی؟!مهم بود می

*** 

 گذشته...

های شتتایلیه ستتر خیابانشتتان ایستتتاده و منت تتر متتن استتت. چ متته
دار بتته پتتا کتترده و ستتاپورد و متتانتو و شتتال  هتتم ستتیاه جیتتر پاشتتنه

کننتتد و ستتیاه هستتتند. مکتتو تماشتتای  هستتتم و پاهتتایم گزگتتز می
انتد. تمتام هتا تتاول ودهکنم او بتاا و پتایین کتردن خیابانایساو می

دانتتد کتته ستتامیار بتتا وجتتود د و چتته کستتی میدهتتتتتنم بتتوی شتترخ می
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رستتم و ستت م ختتانواده شتتده استتت؟! بتته شتتایلی میختتانوادهه بی
کنتتد و جتتواب ستت مم را دهم. دستتت  را بتته ستتمتم دراو میمتتی

 دهد.می

 خوبی؟-

 کند.فشارم و او تش ر میدست  را می

 مرسی. پیاده بریم سامی؟-

 ترکه.نه... پاهام داره می-

 گوید:رویمه میه سمت خیابان میطور که بهمان

 الهیه چرا؟!-

 ام.کلی راه رفتما خسته-

 کنی آخه؟ خودآواری داریا.کارو میخب چرا این-

دهم و او نگتته کنتتار خیابتتانه بتترای یتتک تاکستتی دستتت ت تتان متتی
 گویم:نشینیم و میدارد. روی اندلی شمب میمی

 دم.یسابی تی  ودیه منم بوی گند شرخ می-

 کند:چرخاند و ومزمه میمت شیشه میسر  را س

 سیگار های بهمن  را دوست دارم»-

 «بوی بد پیراهن  را دوست دارم...

ختتواهم در متتورد متتن ف تتر و خیتتال باطتتل کنتتد. آرامه در گوشتت  نمی
 گویم:می
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 ارار ن ود او این ف را...-

 گوید:وار میکند و دوباره ومزمهیالت  را شول نمی

 گفتند دیوانه! شنیدی ون گرفته؟»گن: میرسه که یه رووم می-

 «دیوانه ام ه یتی ون  را دوست دارم!

دانتد کته هتی  ششتمی ن ایتد بتین متا ایجتاد خوب استا ختود  می
 شود.

 خونی؟او کی تا یاا شعر می-

آگتتاه ستتمت شتتعر و دلنوشتتته و خودآدم واتتتی شاشتتق میشتتهه نا-
 جور چیزا کشیده میشه.این

 شاشق کی شدی؟!ا... . یاا باریک-

کنتتد. مطمیتتنم در یتتال چرختتد و پرخاشتتگرانه نگتتاهم میستتمتم می
اتدر جمت  شتده های  روی هتم استت کته ف ت  اینفشردن دنتدان

گیتترم. متتن بتته او گفتتته ونم و رویتتم را او او میاستتت. نیشتت ندی متتی
شتتود. متا اتترار گذاشتتته بتودیم کتته ششتمی ن اشتتد. ستت وتی بتودم نمی

رستیم. کرایته کته بته ممصتد میشتوده تتا اینوجرآور بینمان یتاکم می
 رویم.کنم و با شایلی به داخل خانه میتاکسی را یساب می

 ره.با این بوی شرخ آبروم می-

هتتای م تلتتن هستتت کتته بتتوی شتترخ تتتوه بتته نتتترو... انمتتدر بوی-
 رسه.مشام کسی نمی
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ای روی رویم و گوشتتهمهمتتانی در یتتک آپارتمتتان شتتیک استتت. متتی
کنما اگتتر بتته او نگتتویم دوام م. نگتتاهق شتتایلی متتینشتتینیمی م تتل
 آورم.نمی

 شایلی؟!-

چرخانتتد و پتتای راستتت  را روی پتتای اتتورت  را ستتمت متتن می
 انداود.چپ  می

 جانم؟-

 دونی امروو چی شد؟می-

کنتتد و منت تتر استتت تتتا لتتب بتته ستت ن بتتاو کتتنم. کتتل تنهتتا نگتتاهم می
شتتوده تمتتام می کتتهکنم و بعتتد او اینمتتاجرا را بتترای او تعریتتن متتی

ونتتتد و دستتتت  گتتتذارد. تل نتتتدی میام میدستتتت  را روی شتتتانه
تر می ختورد و بعتده شتایلی استت کته در آغوشتم جتای سمت کتفمه سن

 شود.می

 شایلی؟-

ریتتزد. بتترای همتتین تنهتتا بتته گفتتتن دانم بتته یتتال وارم اشتتک میمتتی
 کند.اکتفا می« هوم»

لی یتتی یترفم دونی متن تتا یتاا بتا دختتری غیتر او تتو و ستاچمی-
 نزدم؟

 دهد.ام ت ان میآید و سر  را روی شانهفین  میادای فین

 پ  به نفعته که خودتو جم  و جور کنی و او ب لم بیای بیرون.-
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ونتتد. دستتتی شتتود و بتته چشتتمانم ول میآرامه او آغوشتتم کنتتده می
 ونم.کشم و ل  ند میروی سر  می

 .ی من ن نا وندگیت خراب میشهخودتو آلوده-

تتتو اگتتر بتتا متتن باشتتیه متتن یانتترم تمتتام شمرمتتو تتتوی آلتتودگی و -
 بدب تی وندگی کنم.

 گیرد به یرف .ام میخنده

 کنم بتونم با هی  دختری اودوای کنم.من ف ر نمی-

 نگرد.کند و کنج اوانه مرا میاخمی می

امروو... امروو واتی مادرم کته م هتر ختوبی و تمتدو بتود بترامه تتو -
تتتونم داشتتته باشتتم؟ متتده دیگتته چتته تتتواعی او بمیتته میورد او آب دراو

واتتتی امتتروو دیتتدم ایتتد متتن و ستتاچلی رو ودهه شتتایلی خیلتتی بتته 
کنم غتتترورم برختتتورد. ستتتیب ومینتتتی رو دیتتتدی؟ ایستتتاو متتتی

 ام!ومینیسیب

کدوم رفتار من م تل مادرتته کته اینمتدر ناشتیانه متن و بتا اون تتوی -
ونم... جنگم... جتا نمتییاری؟ متن واسته تتو متیی تتراوو متییه کفته

متونم. مگته تتا یتاا بهتت نابتت یارم. همیشته کنتارد میتنهاد نمتی
 نشده؟!

ختتواهم بگتتویمه می«! استتتنابتتت شده»جتتواب ستتوال  وانتتح استتت: 
چرختد بته همتان ستمتی  شتود و نگتاه متا میاما سر و ادایی بلند می

ی شتتهریان را گرفتتته و کتته پرهیاهوستتت. پتتواد استتت کتته یمتته
 دهد.میت ان  
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 کنی؟!داری چه غلطی می-

 مونو ب نیم.برو بذار معامله دق آخه به تو چه ربطی داره؟-

روم. شتایلی هتم دن تالم راه شتوم و بته سمتشتان متیاو جایم بلنتد می
رستتیمه پتتواد بتتا دیتتدنمان شتتهریان را بتته شمتتب افتتتد و واتتتی میمی

استتته طور کتته رو بتته مآیتتد. همتتانکنتتد و بتته طرفمتتان میپتترد می
گیترد دست  را ستمتی کته شتهریان بته روی ومتین افتتاده استته می

 گوید:و می

فروختتتت. ایتتتن ایمتتتق داشتتتت گتتتل ستتتامیاره داشتتتت جتتتن  می-
 فروخت.می

 ی ماست.دووم که خیرهونم و به شهریان چشم میپووخندی می

 یاا دیگه پسر گل فرو  شدی؟-

 آید.شود و سمت ما میبلند می

 ه شماها چه ربطی داره؟!دونم بآخه من نمی-

بتته ی تتی او دخترانتتی کتته او بتتین جمعیتتت تماشتتاگره بتته متتا ول ودهه 
 گوید:کند و میاشاره می

 خواستی؟مگه تو خودد نمی-

ا  را روی شتتتود و انگشتتتت اشتتتارهچشتتتمان دختتتتر چهارتتتتا می
 گوید:فشارد و با ادای بلند میا  میسینه

 من؟! نه... من فم  ایمتشو پرسیدم.-
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شتهریان! مترد بتا  و اااتل بته دختترا کاریتت ن اشته. آخته بتا  هی-
 ونند!مواد که مخ نمی

 دوود.وند و چشمان هیز  را به شایلی مینیش ندی می

بلتتها اگتتر متتا هتتم یتته داب خوشتتگل کنتتار دستتتمون داشتتتیمه او ایتتن -
 ودیم.یرفا می

رود. متتردم آیتتد و بعتتده ستتمت دیگتتری متتیای بتته متتن میچشتتم غتتره
رود. شتتوند و دوبتتاره اتتدای آهنتته بتتاا متتیپراکنتتده می کتتمهتتم کم

طور  آیتتد و همتتاندختتتری کتته شتتهریان بتته او اشتتاره کتترده نتتزد متتا می
 گوید:کنده میکه چ  چ  او را نگاه می

 ا  کمه.دیوونه است این رفیفتونا. انگار یه ت ته-

ا ه بتتا یتتک یرکتتت ماهرانتتهه بتته روی کمتتر  موهتتای ستتیم تلفنتتی
 کند.ند و اوه دست  را سمت پواد دراو میشوپریشان می

 من نیوشا هستم.-

 فشارد.پواد ل  ندی وده و دست دختر را می

 منم پوادم.-

دهتد و متا نیتز ختود را بته او نیوشا بته متن و شتایلی هتم دستت می
 گوید:گردد و خطاب به پواد میکنیم. بعده برمیمعرفی می

 ه پر .راستی یال کردم با یرکتت. خوب ودی ب-

 شهریان بچه پررو ه. خیلی ن اید سمت  رفت.-

. چشما  خیلی می-  چرخه.معلومه اا چ
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کنتتد و متتانتوی  را در شتتایلی او فراتتت پتتی  آمتتدهه استتتفاده می
دهتتد تتتا آویتتزان  کنتتد. نیوشتتا خانه میآورد و بتته اتتایبمتتی

 گوید:گذراند و میسرتاپای شایلی را او ن ر می

 ی. شجب تی  خفنی ودی!ابابا دختر تو معرکه-

شتتوند و بتتا تعجتتبه ختتود  را برانتتداو شتتایلیه چشتتمان  گتترد می
 کند.می

 جدی؟!-

دانم جتن  او چیستته رنهه کته نمتییک بلوو آستتین سته ربت  ستیاه
بتته تتتن دارد و یمیمتتتاچ او تمتتامی دختتتران یانتتر در مهمتتانیه ستتر 

 است.

 معلومه که جدی!-

 دهد:کند و ادامه میبه من اشاره می

 سامیار دوست پسرته؟-

کتته منت تتر جتتواب شتتایلی باشتتده بتته اتتک ت  ادامتته بتتدون این
 دهد:می

 سامیاره شایلی معرکه نیست؟!-

کنم. ی متتن استتته متتیچرختتانم و نگتتاهق شتتایلی کتته خیتترهستتر می
شتتود و موهتتای  را پشتتت گوشتت  ستتی ک گلتتوی  بتتاا و پتتایین می

 .گیردوند و روی  را او من میانداخته و پلک می

 رم بشینم.رم... میمن می-
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 گوید:نشیند. پواد به نیوشا میرود و میبه سمت م ل می

 خواد دوست دختر  باشها اما نیست.دل  می-

 گوید:روند و میتای ابروان نیوشا باا می

 آخی... پ  نارایت  کردم.-

نشتتیند. نیوشتتا شتتاید دوستتت رود و کنتتار  میستتمت شتتایلی متتی
 گوید:شود! با رفتن ه پواد میخوبی برای شایلی ب

 چه دختره با یالیه!-

 گویم:انداوم و میی ابرویم را باا مییک لنگه

 ها!خوشت اومده-

همونیتته کتته متتی ختتوام. تتتو هتتم بهتتتره اون دختتتره رو ول کنتتی و -
 بچس ی به شایلی.

تتتو و فتتروام دستتت بتته ی تتی کردیتتد کتته متتدام اینتتو بهتتم بگیتتد؟ -
لتت ین تتتوی دلمتتهه چجتتوری بچستت م بتته ختتوام آاتتا... واتتتی دنمی

 شایلی؟!

 خوای با دل ین اودوای کنی؟!ن نه می-

 اودوای؟ وااای! دیگه مکاله. دیگه مکاله!-

مکال استا چون متادرم امتروو کتاری کترد کته بنیتان ختانواده کتام چ 
ستوود کته هتا میاو هم پاشتید. دلتم بته یتال ستاچلی آواره در خیابان

 بیند.ک را میدر سن کمه این مصی ت بزر 

 چرا مکاله؟!-
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 چه باوگو کنمه تن سر بااست!چه بگویم که هر چه آن

 گفتم.گفتنی بوده می-

انتتتداود و ستتتر  را ستتتمت شتتتایلی و نیوشتتتا ابتتتروان  را بتتتاا می
 گوید:چرخاند و میمی

 مو به  بدم.تا مرغ او اف  نپریدهه برم شماره-

دلتت ین رو بته ت تتاهی  شتوند و متتن بتاپتواد و نیوشتا بتتا هتم آغتتاو می
گتردد! هنگتام برگشتت او مهمتانیه روم و شتایلی بتا متن نتابود میمی

گویتتد کتته بتتا او بتته شتتود و میشتتایلی ستتوار ماشتتین نیوشتتا می
ا  گتتردد. پتتدر  بعتتد او گتترفتن متتدر  کارشناستتیشتتان برمیخانه
هتتم رایتتت  خواهتتد بتته او ماشتتین کتتادو بدهتتد و ایتتن بیچتتارهمی
 ها.ه رفتنق با منه در خیابانشود او پیاده رامی

کنما کشتتم و ویتتر پتتایم لتته متتیپاکتتت ستتیگارم را او جیتت م بیتترون می
ختتواهم بتته کنتتد! نمیام کتته ستتیگار هتتم آبتتادم نمیاتتدر ویرانتتهآن

ی بابتتابزرک ای کتته بابتتا بتترای ختتود  ستتاخته بتتروم! راه خانتتهخرابتته
م بترای خانته داشتت گیرم و ای کتا ه جتایی بته غیتر او آنرا پی  می

رستتم! م تتزم بتته پاهتتایم فرمتتان آمتتدن رفتتتن و مانتتدن. بتته ناچتتار می
ای کتته چهتتار ی فروختتته شتتدهداده و دلتتمه رویتتم را ستتمت آن خانتته

 برد.نفری در آن خو  بودیمه می

شتتوم. کنتتار یتتول  چرختتانم و وارد ییتتاط میکلیتتد را در افتتل می
کنم و مشتتتی خنتتکه بتته نشتتینم و شتتیر آب را بتتاو متتیکوچتتک می

ی مشتترب بتته شتتوم و او دو پلتتهاتتورتم متتی کتتوبم. او جتتایم بلنتتد می
هتتتایم را او پتتتا کنتتتدهه وارد روم و کف پتتتذیرایی منتتتزله بتتتاا متتتی
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ستیم را بته دستت گرفتته و بینم کته تلفتن بیشوم و مامتان را متیمی
کنتتتد و گوشتتتت کنتتتار نتتتاخن طتتتول و شتتترل پتتتذیرایی را طتتتی می

بتته ستتمتم دویتتده و  کنتتد. بتتا دیتتدنمهشستتت  را بتتا دنتتدان  می
 گوید:می

 سامیار کجا بودی؟ هی ونه ودم گوشیت خامو  بود.-

بتته تتتو ربطتتی نتتداره کجتتا بتتودم. تتتو ایتتن خونتته هتتر کتتی هتتر کتتاری -
 کنه!خواد میمی

 گوید:آورد و پر اخم میتن ادای  را پایین می

 درست اک ت کن با من. خجالت ب   من مادرتم.-

 بودی... مادرم بودی!-

وار گیتترد و بتتاو هتتم ومزمتتها  میا  را جلتتوی بینتتیشتتارهانگشتتت ا
 گوید:می

 خوام اون چیزی بفهمه.هی ه آروم با . بابابزرگت خوابه نمی-

 کنه بهتره.آره. این دم آخری نفهمه دختر  چی ارا می-

ختتواهم او را تنهتتا بگتتذارم کتته دهم و مینیشتت ندی تکتتویل  متتی
 وند:لب می

 ساچلی هنوو برنگشته.-

کنم کتته یتتاوده و ده دایمتته را نشتتانه  اه بتته ستتاشت روی دیتتوار متتینگتت
هایم فشتار یتک ننته شتوند و دنتدانگرفته است. دستتانم مشتت می

 کشم:آگاه فریاد میخودکشند. ناکنند و درد میرا تکمل می
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 یعنی چی که هنوو برنگشته؟! ها؟-

شتتود و تتتای ابتتروان  بتتتاا اشتتک او چشتتمان متتادرم جتتتاری می
 د.رونمی

ونم جتواب نمیتده. تتو هتم کته  دونم بته ختدا. هرچتی ونته متینمی-
 گوشیتو خامو  کرده بودی.

  دانم چتتهرستتند و نمتتیم تتزم... التت م... جستتممه بتته نمطتته جتتو  می
ی ستتاچلی بتتاره ختتودم شتتمارهآورم و اینام را درمتتیکتتار کتتنم. گوشتتی

بتتار دهتتد و بتترای اولتتین شتتوم. جتتوابی نمیگیتترم و ناامیتتدتر میرا می
هتتای خودختتواهه خواهتتده جتتان متتادر و پتتدرم را بستتتانم. آدمدلتتم می

ی نتتامعلومی یتتواوه بتته نمطتتهدار شتتوند! گوشتتی را بین ایتتد بچتته
ام را جلتتوی دیتتدگان متتادرم ت تتان کنم و انگشتتت اشتتارهپتترد متتی

 ونم:دهم و شربده میمی

هتتای تتتو و بابتتا. ب ینیتتد چتتی بتته ی خودخواهیب تتین. ایتتنم نمتتره-
آوردیتتد. نگتتاه کتتن مامتتان... فمتت  نگتتاه کتتن. دختتتر پتتونزده  ستترمون

اد چترا بایتد ستاشت یتاوده شتب تتوی خیابونتا ویلتون و ستیلون ساله
باشتته؟ اون واتتت تتتوه تتتوی ایتتن ستتن مزختترف  تنهتتا  گذاشتتتی و 
رفتی با ششق اولت خلود کردی! بته ختدا متن کته نصتن ستن تتو رو 

کشتم بگتم خجالتت میدارمه او این کارا ن تردم تتا یتاا. بته ختدا کته 
فهمتتی؟ خجالتتت تتتو متتادرمی و اون معتتتاد بتتدب ته بابامتته. می

 کشم.می

شتوند اشتک ها شجتب موجتوداتی هستتند! او آدم نارایتت کته میون
ریزنتتد! کننتتده بتتاو اشتتک میریزنتتدا آدم را هتتم کتته نارایتتت میمی
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اتتدای برختتورد یتتک شتتن بتته ومتتینه نگاهمتتان را او چشتتمان بروختتی 
ستتت کتته یتتک کنتتد. ساچلیمتوجتته چتتارچوب در میی تتدیگر کنتتده و 

ا ه او طتترب بنتتد ا  را هنتتوو در دستتت دارد و کولتتهپشتتتیبنتتد کوله
های دیگتتتر روی ومتتتین افتتتتاده استتتت و چشتتتمان ... آن ستتتیاهی

شتتوند. درد  تر میلک تته بتتارانیبهمکتتض و نتتاب و ختتالصه لک ه
 .کندرا با معصومیتی باور ن ردی و ادایی لروانه فریاد می

ختتوره. تون بهتتم میدیگتته نمتتی تتتونم تکملتتتون کتتنم. یتتالم او همتته-
 ونید.فهمید؟ یتتتتالمو بهم میدارم باا میتتتارم. می

انتتداود و بتتا چنتتان ستترشتی بتته ا  را ستتری  روی دوشتت  میو کولتته
کشتد تتا متن و دود کته چنتد لک ته طتول میسمت درب ییتاط متی

رویم. هنتتوو بتته درب مامتتانه او شتتو  بیتترون بیتتاییم و دن تتال  بتت
آیتتد و بزرک میی بابتتاایم کتته اتتدای ستترفههخروجتتی پتتذیرایی نرستتید

ای بتته تتتن متتادرم کنتتد. رششتتهبعتتده نتتام متترا بتتر وبتتان  جتتاری می
بتاره هتر دو بته ستمت اتتاا  شتوم. اینافتد و من نیزه نگتران میمی
 گویم:دویم که به مادرم میمی

 تو برو پی ساچلی.-

شتود و متنه بتاای ستر داده و او خانته ختاری میمادرم ت متر جهتت 
ایستتتیم. اتتدای  گتتویی او اشمتتاخ چتتاه بتته گتتو  بابتتابزرک می

 رسد.می

 چی... چی گفتی سامیار؟-
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ختواهم بتاور کتنم کته دارد ونتد و متن... متن انگتار نمینف  مینف 
کنتتد. اشتتک رود و متترا... ستتاچلی راه بتتی پشتتت و پنتتاه رهتتا میمتتی
 شود.ودنم نمی  ضه مان  یربریزنم و اما بنمی

 هیچیه هیچی به خدا. غل  کردم بابابزرک. من هیچی نگفتم.-

کشتتد و غتتم در چشتتمان  نتتا نتتدارد و بتتا ایتتن یتتاله آستتتینم را می
 وند.موی می

... دریا... چی گفتی؟!-  گفتم بگوه در... در موردق

گذاشتتتم ختتود رفتم و میختتدایاه کتتا  متتن بتته دن تتال ستتاچلی متتی
ترین وابگتوی بابتابزرک باشتد. همیشته در شترای  بتده اشتت اهمادرم ج

کشتتتم و بعتتتده کنتتتار ام! دستتتتی بتتته اتتتورتم میتصتتتمیم را گرفتتتته
آیتد  افتتده تتاوه یتادم میخت  کته میونم. بته خ بابابزرکه وانو متی

کشتم هتایم میکه باید با اور انت  تمتاو بگیترم. دستتم را بته جیب
 .کنمام را پیدا نمیلعنتی و گوشی

وای بر متن کته آن را بته نمطته نتامعلومی پرتتاب کتردم. بته پتذیرایی 
 گتتردم. تلفتتن جتتزو اشتتیا یمی ستتیم خانتتهروم و دن تتال تلفتتن بیمتتی

ی ختتدا دم دستتت آدم استتتا امتتا یتتاا کتته متتن استتت کتته همیشتته
مکتتتاج  هستتتمه نیستتت کتته نیستتت. بتته گمتتانم متتادرمه آن را 

 همراه خود برده است.

کشتتم و بتتا وم و موبتتایل  را بیتترون میر ستتر کیتتن متتادرم متتی
گیتترم. ختتدایا متتن دیگتتر تتتاب او دستتت دادن اور انتت  تمتتاو می

های  را توانتتد رفتتتن دوستتت داشتتتنینتتدارم. تتتا یتتک جتتایی آدم می
روده غمتت  بتتا تکمتتل کنتتدا امتتا او یتتک نمطتته بتته بعتتده هرچتته متتی
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گتتردد بتتر دل و شتتود و تلن تتار میهتتای پیشتتین جمتت  میی غمهمتته
شتتود و ینتتاخ شتتود و شمتتدهه غتتده میرود و شمتتده مینمتتیبیتترون 

میرانتتد و شجیتتب استتت کتته آورد. خفمتتان میشتتود و خفمتتان متتیمی
هستتم و او بتین ایتن شمتده و غتده و خفمتانه نفت   من هنتوو ونتده

 آورم!کشم و اکسی ن کم نمیمی

دانم در ایتتن آینتتد و متتن متتیگوینتتد کتته بتته ستترشت میهتتا میآن
 ی شهره مملو او ماشین است.ناییه ساشت او شبه این

 رسند.بابابزرک تو رو خدا طاات بیار اان می-

 ام!گو هم شدهمن یتیه دروغ

*** 

یاا دیگر اوه بتا خیتال رایتت آمتده استت تتا بتا متا ونتدگی کنتد. بتا 
متتن... و متتادرما بتتدون بابتتابزرک و بتتدون ستتاچلی! اتت ح ووده آمتتد و  

ای ختود را ی اجتارهمتن خانتهگفت که دریتا جتانم تتو ونتم هستتی و 
تتن بعتتده می ختتواهم بتتا تتتو در ایتتن خانتته ونتتدگی کتتنم. پتت  دادم و مق

ها پترواو  اک ت او ی ور شتوم او باشت  شتد تتا بابتابزرک بته آستمان
اتتدر رو کنتتد و ستتاچلی غتترخ دنیتتای ک یتتن و فتتانی شتتود. چطتتور این

 دار است این مرد؟!

بتتا پوششتتی ستتیاه شتتود و متتادرم را تتتوی درگتتاهه درب اتتتاخ بتتاو می
 بینم.می

 پاشو سامیار. پاشو برو خرما و گردو ب ر داره تموم میشه.-
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رومه ومزمتته شتتوم و همتتانطور کتته بتته ستتمت در متتیاو جتتایم بلنتتد می
 کنم:می

 به اون شوهر الدنگت بگو.-

ا ه های بهتتم افتتل شتتدهکنمه او بتتین دنتتداناو کنتتار  کتته ش تتور متتی
 گوید:وند و میای میفریاد خفه

 ب  کن سامیار.-

 کشم:هاه فریاد میتوجه به مهمانپرانم و بیلگدی به در می

تر دارم. بایتد بترم دن تال ستاچلی... بایتد گنتدکاری من کتارای واجتب-
 فهمی؟تو رو جم  کنما می

کنم در یتال آب شتدن شتود کته یت  متیچنان او شترم سترخ میآن
وهر  شتتوند. شتتلرونتتد و چشتتمان  اشتت ی میاستتت. دستتتان  می

 گذارد.ام میآید و دست  را روی شانهمی

 سامیار جان...-

خواهد مرا دشتود بته آرامت  کنتد کته یترد متادرم را نیتزه ستر می
ام را دهم و انگشتت اشتارهکنم. او را بته شمتب هتول متیاو خالی متی

 ونم:دهم و نعره میتهدیدواره جلوی دیگان  ت ان می

 تو ی ی ب ند... فهمیدی؟-

کنم. یتتتی او نگتتاه کتتردن بتته هتتا نگتتاه نمتتیدام او مهمانبتته هتتی  کتت
دانم کتته دانم... متتیکنم و متتیمتتادرم نیتتزه ایستتاو بتتدی پیتتدا متتی

روما هرچته بتادا ماندن در ایتن خانتهه دیگتر جتایز نیستت. متن... متی
شتتنوم کتته پشتتت ستتر هتتم نتتام بتتاد! اتتدای متتادرم و شتتوهر  را می
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دانتتد کتته آنتتان جتتزو میدانمه ختتدا هتتم خواننتتدا امتتا متتن متتیمتترا می
کتته شتتیطان خودختتواه بتتود و ااتتکاب شتتیطان هستتتند. مگتتر نتته این

هتتا هتتم خودختتواه هستتتند و ونتتدگی اطرافیانشتتان ستتجده ن تترد؟ این
شتتوم.  ی بابتتابزرک دور میدوم و او خانتتهرا بتته ت تتاهی کشتتاندند! متتی

گتتردم و کمتتتر بتته هتتای تهتتران بتتی در و پی تتر را میها و خیابانکوچتته
کتردی تتا بتا هتم رستم. آخ ختواهر ایممتمه کتا  ات ر میمیساچلی 

برویم و ختود را بتدب ت کنتیما تنهتایی بتدب تی کشتیدن متزه نتدارد! 
 گیرم.روم و سراغ  را میی تک تک دوستان  میجلوی خانه

 نیست!

 نیست!

 نیست!

ونتدا غیترتم را بتاد بترد! شتایلی بتا متن ونتد و دو تتا نمیال م ی ی می
خواهتتد تتتا بیایتتد و ی بابتتابزرک را میآدرو خانتتهگیتترد و تمتتاو می

جتتا برگتتردم. ختتواهم بتته آنگتتویم کتته دیگتتر نمیتستتلیت بگویتتد. می
خواهتتد بیایتتد و متترا ب ینتتد. متتن هتتم آدرو یتتک خیابتتان را می
 مانم.دهم و منت ر  میمی

کا  خدا مترا جهتنم ن ترد. دیگتر تتاب وجتر کشتیدن نتدارم. کتا  بتا 
هایم را در همتین دنیتا  ی شتذابمتن همته من مدارا کنتد و بگویتد کته

گوینتتد ختتدا جتتواب گناهتتان کستتانی را کتته دوستتت ام. میکشتتیده
دهتتتد. متتترا هتتتم دوستتتت داری ختتتدا؟! دارده در همتتتین دنیتتتا می

ام. شتتذاب  ی گناهتتانم پتتا  شتتدهکنم دیگتتر او همتتهایستتاو متتی
 کشیدن ب  است خدای من.
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نتته آورده پتتواد آمتتد و دیتتد کتته متتادرم شتتوهر جدیتتد  را بتته خا
است. فروام آمتد و دیتد کته پتدرم بترای تستلیت نیامتده بتود. همتهه 

هایم را دیدنتتد... و دیدنتتد ستتاچلی رفتتته و لعنتتتی ی بتتدب تیهمتته
رستتد و یتتاا معلتتوم نیستتت کتته کجتتا غیتت   وده استتت. شتتایلی می

ی داستتتان را بتترای  دیگتتره متتن چتته کستتی را جتتز او دارم؟ همتته
 کنم.تعرین می

مونم اینجتتوریه ستتاچلی هتتم کتته فتتراری. وریه ننتتهبابتتام کتته اونجتت-
ختتودمم کتته بتتدب ت و آواره. شمتتراچ اگتتر دلتت ین ا تتول کنتته باهتتام 

 اودوای کنه.

 گوید:ایستد و با تعجب میاو یرکت می

 دل ین؟! اودوای؟!-

خواستتتم متتاجرای ایستتتم. نمیروی  میبتتهچتترخم و روستتمت  می
ارایت  کتتنما امتتان او خواستتتم نتتدلتت ین را بتته شتتایلی بگتتویم... نمی

 گویم:کنان میمنیواو! با دستپاچگی و منمنق بی

 نه... همینجوری... یه چیزی پروندم.-

هتتای  را داختتل دهتتان  چ تتد و لبی اشتت ی او چشتتم  میاطتتره
انتتداود و بتتا اتتدای لروانتتی کنتتد. ستتر  را بتته ویتتر میجمتت  می

 گوید:می

 رفتی...ودیه بعد مییداال با من بهم می-

شتتود ستتر  را ونم کتته باشتت  میروم و فریتتاد متتییتتان یتترف  متتیم
 ا ه به من ول بزند.باا بگیرد و با چشمان خی  گشاد شده
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ودی؟ مگته تتو دوستت دخترمتی؟! بعدشتمه چی چیو با متن بهتم متی-
 دل ین واسه ا ل او تو بود. افتاد؟

کنتد تتا ب ینتد کستی در شتود و اطتراب را نگتاه میا  بیشتتر میگریه
 ابان است یا خیر.خی

 ونی؟ آبرومونو بردی!چرا داد می-

 خوای به در .خوای ب واهه نمیهمینی که هست. می-

 کنی.داری اشصاب خردیتو سر من خالی می-

آختته ایمتتق! متتن او اول بهتتت گفتتتم دوستتت پستترد نمیشتتم کتته -
تتتوهم بتترد نتتداره. تتتو گفتتتی باشتته دوستتت پستترم نشتتو دوستتت 

گتتی بایتتد اول بتتا تتتو بهتتم ! یتتاا بهتم میمعمتولیم بتتا . غیتتر او اینتته؟
ودم. نارایتی او ایتن ونتعیت دیگته باهتام نچترخ. تتو رو بته خیتر می

 و ما رو به س مت.

های ستتتریع  را روم کتتته اتتتدای اتتتدمگیتتترم و متتتیراهتتتم را می
بینم کتتته کنتتتارم گتتتام ی چشتتتم متتتیشتتتنوم و بعتتتده او گوشتتتهمی

 دارد.برمی

 خوام ب ینم .می-

 که چی بشه؟-

ختتوام ب یتتنم ایتتق تتتو هستتت ااتت چ کتته اینمتتدر هتتم دوستتت  می-
 داری؟!

غریتتب « ایتتق»ی دهم و چمتتدر ایتتن وا های ستتر متتیی مستتتانهخنتتده
 است برایم.
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 ایق!-

 آید.است که پشت اهمهه می و اهمهه

ختتتا  تتتتو اون ستتترد کتتته اینمتتتدر خودتتتتو پتتتی  اون کوچیتتتک -
 دونی.می

 شود.ام اط  میکنم و خندهگلویم را ااب می

کنته بتا ایتن شترای  استت نایی آخه کدوم ایممتی بتا متن اودوای می-
 ام؟و شالی

متتن همتتون ایممتتیم کتته یانتتره بتتا همتتین شتترای  و بتتا هتتزار تتتا -
 تر او اینه باوم باهاد اودوای ب نه.شرای  شالی

 تو ایممی.-

 دونم چی چیو ب ینم.خودمم همینو گفتم. منو ب ر دل... دل نمی-

 .دل ینا نمیشه-

؟-  چرا م  چ

 چون لزومی نداره.-

یرفاستتت. یعنتتی ایتتن متتن یتته پستتردایی دارم کتته ختتدای آمتتار و این-
پستترداییم دخترایتتی کتته تتتوی پتتارتی و خیتتابون و هرجتتایی هستتتند 

 شناسه.رو می

 وای! چه آدم دست به خیری. خب به من چه؟-

 کنم.تو دل ینو نشونم بده... منم ساچلی رو واست پیدا می-
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ا  ختتوام چی تتار؟ دختتتری کتته یتته شتتب خونتتهاچلی رو میدیگتته ستت-
 ن اشه...

ام را نتتدارم. او ی جملتتهچستت ند و تتتوان ادامتتههتتایم بتته هتتم میلب
کشتتم و چمتتدر یتت  شتترم و هتتزار و دار میهتتای کتت ام نف بینتتی

تتوانم او هتم تف ی شتان کتنمه در دلتم بتاا و یک یت  دیگتر کته نمی
 شوند!پایین می

 در ن ر بگیر. بدترین یاَلت رو-

 خب؟-

 چیه؟-

 مرگ .-

ب شتتی ؟ اگتتر ایتتن اتفتتاخ اگتتر ایتتن اتفتتاخ واستت  بیفتتتهه نمی-
 خوای وانمود کنی که واست مهم نیست؟واس  بیفتهه می

چتترا... بتتااخره خواهرمتته. نمیشتته کتته ن  شتتم . نمیشتته کتته -
 وانمود کنم واسم مهم نیست!

سته اونتا هتم خبه بمیته اتفااتاد کته او ایتن بتدتر نیستتند. پت  وا-
ب  شتت . تتتاوه تتتو ختتودتم ودی بیتترون او اون خونتته. نگتتو فتترخ 

 کنه که با جفت پا میام تو دهنت.می

 ونم:رویم خیره هستمه لب میبهطور که به روهمان

 دم. فم  کاری  نداشته با .دل ینو نشونت می-

 خیلی با هم امیمی هستید؟-
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 با کی؟ با دل ین؟-

 ره با همون.کنه. آ هی دل ین دل ین می-

 نگو اون... اسم دارها دل ین.-

بلتتها فهمیتتدیم خیلتتی استتم خفنتتی داره. بلتته فهمیتتدیم خاطرشتتو -
 خوای. ای !می

رود و متتن جتتواب  را ای متتیکنمه چشتتم غتترهنگتتاه  کتته متتی
 دهم.می

من فمت  دوستت  دارم. تتا یتاا باهتا  یترب نتزدم. یعنتی فمت  -
اییتتت  کتتنم یتتتا  خواستتتتمخواستتتم باهتتا  اودوای کتتنم. نمیمی

 مزایم  بشم.

 اوه ی . چه خانوم متش صی هستند ایشون!-

 است. های  با درد و یرد و نارایتیکلمه به کلمه یرب

در مورد  درستت اتک ت کتن. انمتدر اشصتاب منتو خترد ن تن کتار -
 دما.دستت می

 کند اما چشمان  رنگی او خون دارد.گریه نمی

متتانم اینجتتوری... ختتواهرم یادتتته گفتتتی کتته بابتتام اونجتتوری... ما-
تتونی بتا دلت ین اودوای کنتی! او ایتن ف ن؟ گفتی با ایتن ختانواده نمی

به بعتده متنم ی تی او همتون شترایطم کته متان  اودواجتت بتا دلت ین 
 میشه.

 کنی؟وایستا ب ینم! تهدید می-



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

238 
 

کنم. ولتتی اونمتتدر دوستتتت دارم کتته ختتودد یتته رووی تهدیتتد نمتتی-
 سراغ من.کشی و میای دست او اون می

 ونم.کنم و پووخند میای میخندهتک

-!  شمراچ

 بینی.یاا می-

بترم. ی اتدیممان میم ل اک تر مواات ه او را بتا پتای پیتادهه بته مکلته
 رسیم.ای که داخل آن س ونت داشتیمه میبه خانه

ستیم.بینی؟ ما اینجا میاین ساختمونو می-  شق

ا بته پتایین بته ستاختمان نگتاه بتار او بتابار او پایین بته بتاا و یکیک
 کند.می

 ما هم دست کمی او شما نداشتیم. بینی؟می-

 اان باباد کجاست؟-

 ی داغون.شینه... توی یه مکلهی داغون میتوی یه خونه-

افتتد کته رستیمه چشتمم بته ستاختمانی میبه چند خانه جلوتر کته می
ی دوستتت اتتدیمی ستتاچلی استتت. بتته ستترشت ستتمت خانتته خانتته

 فشارم.روم و ونه را میمی

 اینجا کجاست؟-

 خونه نیوشا.-

 نیوشا؟-

 دوست تو نها دوست ساچلی.-
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کنتد و نیوشتا ی تفهمتیم شتده بتاا و پتایین میابروهای  را به نشتانه
ختتواهم کتته پتتایینه دارد و متتن او او میختتود  آیفتتون را برمتتی

پرستتیه ستتراغ ستتاچلی را جلتتوی درب بیایتتد. بعتتد او ستت م و ایوال
 ود.کند و یرفی نمیگیرم. نگاهم مییم

دم باهتتا  کتتاری ب تتین نیوشتتا. ستتاچلی گتتم شتتده. متتنم اتتول متتی-
 خوام بدونم کجاست.نداشته باشم. فم  می

 کند:سر  را به ویر انداخته و ومزمه می

دفعتته آختتری کتته دیتتدم ه گفتتت... گفتتت بتتا یتته آاتتایی دوستتت -
نتی ی تم بیشتتر او شده. ی ی کته چنتد ستال او  بزرگتتره. یعنتی... یع

 چند سال.

کتتمه دهم و کمکشتتم و بتته دیتتوار ت یتته متتیدستتتی بتته اتتورتم می
بینم و تنهتتتا اتتتدای  را شتتتوم. نیوشتتتا را نمتتتینمتتت  ومتتتین می

 شنوم.می

 تون بیارم؟خواید یه لیوان آب واسهمی-

کنم و ای کتتا  همتتین یتتااه هتتایم را داختتل دهتتانم جمتت  متتیلب
 گوید:بمیرم! شایلی می

 زیزم. شما برو خونه من خودم یواسم به  هست.نه ش-

رود و شتتایلیه او داختتل کتتیف ه پاکتتت آب پرتمتتال را نیوشتتا متتی
گتتذارد و بتته آن را داختتل دهتتانم می آورد و بتته ووره نتتیبیتترون متتی

اتدر تتوان گویتد کته بایتد آن را تتا آختر  بنوشتم. پاهتایم آنج ر می
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شتتوم و ج تورم. بلنتد میندارنتد کته بتتوانم بایستتما امتا ایستتادن را م
 کند که برویم.گیرد و کم م میشایلی باوویم را می

 ی دل ینو نشون بدی. بریم.خواد خونهنمی-

شتتویمه بتته یتتک ستتاختمان نتت   کوچتته ی مان کتته رد میاو کوچتته
 گویم:رسیم و میدیگر می

 ی دل ین اینه.اینه... خونه-

. ن تتری بتته او انتتداودایستتتد و نگتتاهی بتته ستتاختمان میشتتایلی می
دهتتد و بتته ی  تتاره بینم کتته آب دهتتان  را اتتورد میانداختتته و متتی

 شوند.چشمان  گرد می

 اونه؟!-

بینم و غتتم را. دلتت ین بینم . دلتت ین را متتیچرختتانم و متتیچشتتم می
دیتتدم . ای کتتا  داغ دلتتم تتتاوه بینم و درد را. ای کتتا  نمیرا متتی

 شد!نمی

 آره... بریم.-

 رویم که او ما را ن یند.داوم و او جایی میانسرم را به ویر می

 ای هم نیست.تکفه-

کشتتد کتته یتتال شمشتتیر کشتتیدن روی شتتایلی را اتتدر تیتتر میالتت م آن
 دانم باید کجا برویم.گیرد و نمیندارم. یک تاکسی می

 کجا برم من شایلی؟ ش امو کجا ا ح کنم؟-

 گوید:انداود و مینگاهی مهربان می
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تتتونی دو روو اونجتتا بمتتونی. فمتت  رم کتته مییتته مهمتتونی ستتراغ دا-
 خیلی ک افت باواره.

 شیب نداره. دیگه من هم جزو اونام!-

*** 

 فصل ششم:

کنم امشتب جا ی تور داردا امتا متن کته ف تر نمتیگویند خدا همهمی
اتتدر اینجتتایی کتته متتن هستتتمه غتترخ در در ایتتن مهمتتانی باشتتد. آن

او ختتدا شتترمم هتتا فستتاد و شتتهود استتت کتته متتن بتته جتتای ایتتن آدم
دهم ستترم را پتتایین بیانتتداوم و جتتایی او ایتتن شتتود. تتترجیح متتیمی

 جهنم را ن ینم.

خدایا ختودد بته فریتادم بترو. چگونته منتی کته اهلت  نیستتمه در 
 ختتواهی متتن هتتم جتتزوی او ایتتناینجتتا دوام بیتتاورم؟! تتتو کتته نمی

جماشت شتوم؟! کم تم کتن و بگتذار کمتی انستان بمتانم. کجتا را دارم  
جتا بتروم کته بتدب تی ب یتنم و بتدب تی ی پتدرم؟ آنم؟ خرابتهکه برو

ی متتادرم بتتا آن شتتوهر جدیتتد و شتتود. خانتتهب شتتم؟! نتته... نمی
شتتود. ستتاچلی را چتته کتتنم؟ کجاستتت آن او پتترروی ؟ بتتاو هتتم نمی

تر او متتتن؟ کتتتا  کمتتتی بیشتتتتر کنتتتترل  ی بیچتتتارهدستتتت رفتتتته
 کردم.می

پتتدر  رفتتتا بتتا  خواهتتد بتترود.گذاشتتتم هتتر کجتتا کتته میکتتا  نمی
همستتن پتتدر  دوستتت شتتد و مک تتت پدرانتته را او او گتتدایی کتترد. 
ای وای بر من کته نتوانستتم بترای او هتم بترادر باشتم و هتم پتدر. ای  

 کا  کمی بیشتر برای او بودم!
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 پرسد:گیرد و یالم را میشایلی تماو می

یتتالم خرابتته شتتایلی! دارم بتتاا میتتارم او اینجتتا. خیلتتی ونعشتتون -
 داغونه.

گتتردم ب یتتنم یتته اتتتاای چیتتزی الهتتی. یتته دو روو تکمتتل کتتنه می-
 تونم واست ردین کنم یا نه!می

 یادم نمیره شایلی!-

 چیو؟-

 خوبیاتو.-

 خوبی نیستا ششمه!-

ختورد و بتارهه نتربه مک متی روی کتتفم میکشتم و بته یکپوفی می
 افتد.ام او دستم میشوم و گوشیخودم به جلو پرد می

 هو یارو!-

موبایلم را او روی گتتذارم و گوشتتیم را روی کتتتن دردنتتاکم میدستتت
دارما چتون پتولی نتدارم کته دوبتاره تلفتن همتراه ب ترم. ومین برمتی

طور کتته کمتترم کمتتی ختتم شتتدهه ستتمت اتتدا شتتوم و همتتانبلنتتد می
کنم و چتترخم. درد شجیتتب و غری تتی را او ناییتته کتتتن یتت  متتیمی

ه شتتتوند و ای بستتتتشتتتود کتتته چشتتتمانم لک تتتههمتتتین باشتتت  می
 هایم را داخل دهانم جم  کنم.لب

مگه گوشتی تتوی ایتن پتارتی اتدغن نیستت؟ متأمور پتأموری؟ او اول  -
 پری!که اومدی تو ل ی... با کسی نمی
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دهم و بتته ستت تیه لتتب بتته ستت ن بتتاو آب دهتتانم را اتتورد متتی
 کنم.می

 چرد نگو... مأمور کجا بود؟-

 گیرد.ام را میآید و یمهجلو می

پتتری؟ ایتتن همتته ششتتق و یتتال چتترا بتتا هیچ تتی نمی بیتتنم! پتت -
 کنی.ری ته اینجا... فم  یه گوشه وایستادی و نگاهم نمی

ام جتتدا کتتنم. امتتا هتتا را او یمتتهکنم آندستتتان  را گرفتتته و ستتعی متتی
 رسم.مرده هی لی و بلند اامت است و من به او نمی

 گم مأمور نیستم.دستتو بنداو بابا. می-

روم و کنم و کمتی شمتب متیو دستتان  خت د متیبتااخره ختود را ا
 وند:اوست که فریاد می

 یاسر... ممد... رامتین! بگیرین .-

یتتابم و بتته چرختتانم و درب ختتروی را او بتتین جمعیتتت میستتر می
های  هتم بته دن تال دوم و آن مترد و نوچتهسرشت به طترب آن متی

ینم  بشتتوم و پشتتت ستترم را متتیی وی یتتی ختتاری میمتتن! او آن خانتته
سترد در دستشتان استت. الت م امتانم ی که هرکدام یتک نتوخ استلکه

دهتتد. وستت  خیابتتان را بریتتده و دیگتتر بتته متتن مجتتال دویتتدن نمی
ونتتد! ختتم هتتم شجیتتب استتت کتته پتتر نمی ایستتتم و پرنتتدهتاریتتک می

گتتتذارم. یم میونتتتانه دستتتتانم را روی وانوهتتتانف شتتتوم و نف می
 گویند:می شنوم کهادایشان را او پشت سرم می

 یاریمت.کشیمت... ونده نمیمی-
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تردنم کته یتک اتوم یتل اتدیمیه جلتوی پتایم روی  چند ادم مانده به من
کتته متتن ستترم را بتتاا بیتتاورمه اتتدای متترد ونتتد و ا تتل او اینترمتتز می

 خورد:سن و سال داری به گوشم می

 بپر بااه یاا... .-

کنم را بتاو متیکنمه او را ب یتنم. ستری ه درب شمتب یتی فراتت نمتی
دهتد و مترا او آن انتداوم و مترده گتاو میو خودم را داختل ماشتین می

ی شمتب ماشتین هتاه بته شیشتهکنتد. ونجیتر ی تی او آنمهل ه دور می
شتتتود. دستتتتم را روی التتت م ختتتورد و اتتتدای بتتتدی بلنتتتد میمی
 شوم.گذارم و روی اندلی ولو میمی

 دمت گرم پیری. جونمو نجاد دادی.-

کنتتد و چشتتتمان گیتترای درشتتتت  را بتته متتتن گتتتاهم میاو آینتته ن
 دوود.می

 واسه چی دن الت بودند؟-

 ف ر کردند من پلیسم.-

 هستی یا نه؟-

 نه بابا. من یه ش ل داشتم غمم چی بود؟-

 اسمت چیه پسرم؟-

کتتار را ب تتنم. اتتاب ونتتد و متتن هتتم بایتتد همینبتتا ایتتترام یتترب می
 برم.نشینم و دستم را جلو میمی

 .سامیارم-
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 کند:دهد و ومزمه میدست می

 منم مکمدم.-

 خوشواتم شمو!-

 ری برسونمت؟منم همینطور بابا جان. کجا می-

 شوم.گوید و من در جایم خشک میاین را می

 جایی رو ندارم. هرجا تونستید نگه دارید... مرسی.-

 چطور جایی نداری؟-

 رم.مه نمیای که شوهر ننهخونه-

کنتتد و بعتتد او چنتتد نانیتتهه چشتتم اه میدوبتتاره او تتتوی آینتته نگتت
 وند.گیرد و به جاده ول میمی

 من تنهام... امش و پی  من بمون.-

*** 

یک شب شد دو شبه دو شتب شتد یتک هفتتهه یتک هفتته شتد یتک 
اتدر مترد هستت  ماه و یک متاه شتد همیشته. ختود  خواستت و آن
نامتته تایتت  کتتنم. کتته پتتول اتترل داد تتتا لتت  تتتاا ب تترم و پایان

 اند و من اما معاب هستم.نم همه به سرباوی رفتهدوستا

متتادرم بارهتتا بتتا متتن تمتتاو گرفتتت و او متتن خواستتت کتته برگتتردم.  
گفتتتم تتتا آن شتتوهر  در خانتته هستتته دیگتتر استتم متترا هتتم نیتتاورد. 

اند کتتاری او هتتا نیتتز نتوانستتتهستتاچلی هنتتوو هتتم پیتتدا نشتتده و پلی 
م و دهونتتتد جتتتواب نمتتتیپتتتی  ب رنتتتد. متتتادرم هرچتتته ونتتته می



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

246 
 

هتتای  را کتته همگتتی م نتتی بتتر درخواستتت باوگشتتت متتن استتته پیام
 گذارم... و اما پدرم.جواب میکنم و بیپا  می

فرستتد. یتتی یتالم را نیتز دیگر یتی یک پیام کوچتک هتم بترایم نمی
شتتوم کتته م تتادا اتفتتاای بتترای  افتتتاده باشتتدا پرستتد. نگتتران  مینمی

و تمتتام غتترورم را  گیتترمبتته همتتین ختتاطر ماشتتین شمتتو مکمتتد را می
روم. ا  متتیها ه آن متت  چ خانتتویتتر پتتایم گذاشتتته و بتته جلتتوی خانتته

شتتود. بتته ناچتتار بتته ایستتتم و خ تتری نمیچنتتد ستتاشتی منت تتر می
ای منت تتر ونم. دایمتتهای بتته آن متتیجلتتوی درب منتتزل  رفتتته و تمتته

ختتواهم راهتتم را ب شتتم و بتتروم او شتتود. میمتتانم و دره بتتاو نمیمی
شتود و شتاید بشتود نتام  را گذاشتت اما یستی متان  می این بروخا

 ام.ی گذشتهششق به اسطوره

کشتم و بعتده بته داختل ی پتدرم بتاا میخودم را او دیوار کوتتاه خانته
ی اتتفا بی تتاره بتته مراتتتب بینم اینجتتا او خانتتهپتترم و متتیییتتاط  می

تر استت. شتاید اات چ لجتن را بتدنام کترده باشتم بتا ایتن تشت یه! لجن
گتتذرم و ختتودم را بتته اتتتاخ  ی ه او ییتتاط باریتتک و چتتر  میستتر

هایی نمایتان او رستانم. پتدرم را بتا تنتی ت یتده و استت وانکوچک می
بینم. کتتن ومتتین افتتتاده و ویتتر گوشتتت  کتته نتتهه او ویتتر پوستتت  متتی

متواد هتم کنتار ! کتار  او شیشته گذشتته و  متواد م تدر های بسته
 هم جزو تفریکات  شده است! م در 

 دهد:ونم و جوابی نمیمیاسم  را ادا 

 شادل؟-
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ختتواهم اشتتک بریتتزما امتتا ایتتق استتم پتتدر هتتم نیستتت ایتتن آدم! نمی
 برد.ب  م ناجوانمردانهه مرد بودنم را ویر سمال می

 شا...دل!-

کشتتاند و باشتت  نشتتیه شتتده استتت و همتتین امتتره متترا ستتمت او می
دهم شتتود کتته کنتتار  بتتا دو وانتتو روی ومتتین بیفتتتم. ت تتان  متتیمی
 کشم:ریاد میو ف

ختتوام تتتو ایتتن یتتال ب ینمتتت. پاشتتو بتتاوم بابتتا شتتتتتادله پاشتتو نمی-
ختتوام... پاشتتو. ستتاچلی گتتم و گتتور شتتده. پاشتتو امتتذهب تتتو می

 باباشی. غیرتتم دود کردی؟

یتال دهتد و رویت  را او متن گرفتته و بتا لکنتی بیت انی به خود می
 دهد:و همینطور شاکی جوابم را می

 رید.ا  پخفته شو همه-

 ونم:کوبم و نعره میمشتم را چند باره مک م روی ومین می

 ونی... اود متنفرم.یالمو بهم می-

گیتترم. یتتک تصتتمیم کتته شتتاید یالمتتان را او اینتتی کتته یتتک تصتتمیم می
انتتداوم و هستتت بهتتتر کنتتد. یتتک دستتتم را ویتتر گتتردن نکتتیف  می

دستتتت دیگتتتر را او ویتتتر وانتتتوان  رد کتتترده و او را او روی ومتتتین 
 برم.دارم و به سمت در میمچون پریه برمیه

 بری منو؟کجا می-

 برمت براد مواد ب رم.می-
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ختتواهم تتتو را کمتت  تتتر  اشتیتتاد بگتتذارمه اطعتتاچ کتته اگتتر بگتتویم می
بینم کتته ونتتد و متتن متتیآیتتد. ل  نتتدی میکنتتد و نمیم الفتتت می

های  ستتیاه و لعنتتتیه دنتتدان در متتواد م تتب تتاطر بتتاا انتتداختن آن 
 اند.بدش ل شده

 آفرین. یاا شدی پسر من.-

کتترد کتته آن ای کتتا  ختتدا متتواد م تتدر را هتتم یتترام اشتت م می
کتتن.   ختتراب هتتای خانتتهنوشتتیدنی ستت رآور شتترب دارد بتته ایتتن لعنتی

گتتذارم. ستری  درب شمتب ماشتین را بتتاو کترده و پتدرم را داخلت  می
رود و بتته ستتاشت او بعتتد او چنتتد دایمتتهه در طتتول راه بتته ختتواب متتی

رستیما هنتوو هتم ختواب استت! یده که بته مرکتز تتر  اشتیتاد مین ش
گتویم کته چنتد نفتر همتراهم روم و میبا خیال رایتت بته داختل متی

دانم ممتاود بیایند تا با کم شانه پتدرم را بته کمت  ب تریما چتون متی
 شود.پایم نمیکند و هممی

ن کننتتد و او داختتل ماشتتین بیتتروآاایتتانه او را او روی اتتندلی بلنتتد می
ی ا ه خیترهپترد و بتا چشتمان گشتاد شتدهآورند کته او ختواب میمی

ونتد شودا انگار که اصد جتان مترا کترده باشتد. دستت و پتا میمن می
ونتتد و بنتتدد و فریتتاد میو بتته هرچتته دم دستتت  استتته دخیتتل می

 ریزد.اشک می

ختتواهم روم. نمیانتتداوم و همراهشتتان داختتل متتیستترم را بتته ویتتر می
یتته کتتردن بمانتتد بتترای رووی کتته اشتیتتاد  کنتتترل اشتتک بریتتزم. گر

شتوندا فمت  اشتیادشتان کنتترل ها هتی  واتت ختوب نمیشود. معتاد
شتتود ولتتی گتتردد! م تتل بتتدب تی کتته هتتی  واتتت تمتتام نمیمی
 توانیم مان  پیشرفت  شویم.می
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گتتویم  هتتا داده و میآن ممتتدار انتتدکی پتتول کتته همتتراهم استتت را بتته
کنم. شتماره تلفتنم ی یتک متاه کامتل متیکه باای هزینه درمتان را طت

روم تتا شتادل را ب یتنم و دلتم بلترود. دهم و دیگتر نمتیها متیرا به آن
 وند:شنوم که داد میاما ادای دل راش  را می

 معرفی.خیلی نامردی سامیار... خیلی بی-

اشتتک متتزایم  یتتتوانم جلتتوی ختتود را بگیتترم و اطتترهدیگتتر نمی
بتتاره آیم و اینهتتا! او مرکتز بیتترون متیدشتتوید همته نفر چ تد و میمی

ونتتد بتترای دل میگیتترم و دلتتم هتتی دلی متتادرم را پتتی  میراه خانتته
های ختتوبی را بتترایم راتتم ودا همتتان دیتتدن . هتتر چتته باشتتده ستتال

 ها که بهترین مادر دنیا بود!سال

ی بابتتابزرک ختتامو  استتت و دل متتن نیتتز! ماشتتین هتتای خانتتهچراغ
های خریتتد ختتواهم بتتروم کتته متتادرم بتتا بستتتهکنم و میرا روشتتن متتی

بینم امتتروو چهلتتم بابتتابزرک کنمه متتیرستتد و یستتاب کتته متتیاو راه می
رود و متتادرم را استتت. پتت  آن شتتوهر پتترروی  چتترا خریتتد نمتتی

هتا بته خریتد رووانته فرستد؟ واتی که چهتار نفتر بتودیمه فمت  مردمی
 رفتند.می

م در را ب ینتده آن را نگته کته متادر یاا که رنتوی نیستته ا تل او این
چرختتتده براتتتی او شتتتادمانی او دارم و واتتتتی کتتته ستتتمتم میمتتتی

 کند:شود. ل  ند وده و اسمم را فریاد میچشمان  رد می

 سامیار!-

 شوهرد که خونه نیست؟-
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دهتتد. او  ریتتزد و ستتر  را بتته چتت  و راستتت ت تتان میاشتتک می
ینم و نشتتروم. لتتب یتتول میکنتتار  ش تتور کتترده و داختتل خانتته متتی

 انداوم. تر و تمیز و نونوار شده است.نگاهی کلی به اطراب می

 خونه هم شد. خو  به یال !خوبه. ون گرفت و اایب-

ستتامیار جتتانه بتته ختتدا یجتتت متترد خوبیتته. بیتتا بمتتون... ب تتین -
 چمدر...

 ایستم:روم و میمیان یرف  می

طتت خ بگیتتر. بابتتا رو گذاشتتتم کمتت . ختتوب میشتته و دوبتتاره بتتا هتتم -
 کنیم.وندگی می

 گوید:کند و بعد او چند لک ه میبا نارایتی نگاه می

 بین با .پسرمه دیگه همه چی تموم شده. ی م واا -

شتود وست  یتول ونم کته باشت  میلگدی به گلدان لتب یتول متی
 ونم:بیافتد. داد می

تتتو منطمتتی بتتودی مامتتان؟ منطمتتی رفتتتار کتتردی کتته باشتت  شتتدی -
اره؟ بتا ایتن ستنته شملتت نرستید بایتد اتدم بشه و متن آو دبساچلی 

به اتدم جلتو رفتته نته یهتو؟! او متا چته تتواعی داری؟ متا هتم بچته 
هتتای تتتو و بابتتاییم. متتیگن ششتتق ستتن و ستتال نمیشناستته... درستتت. 
اما امتان او واتتی وور ششتمته بچربته بته اروشتاد. همته چیتو نتابود 

ختتوره بتتره. یتتالم او اینجتتور ششتتما بهتتم میشتتوره میکنتته و میمی
 مامان.
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بتته ستتمت اتتتاام رفتتته و وستتایلم را داختتل یتتک چمتتدان کهنتته 
شتتوم و بتته ییتتاط رفتتته و در را کتته بتتاو چپتتانم. او اتتتاخ ختتاری میمی

کنمه نگتتاهی بتته متتادرم کتته ملتمستتانه بتته متتن خیتتره استتته متتی
 شود.انداوم و اشک است که او چشمان  سراویر میمی

 رو.نرو سامیار. جون من... جون ساچلیه ن-

 ارو  شدید.جفتتون هم برام بی-

*** 

گتتردم و دو ستتال تمتتامه منت تتر دو ستتال تمتتام بتته دن تتال ستتاچلی می
متتانم تتتا او ستترباوی برگردنتد. تنهتتا شتتایلی را دارم و شمتتو دوستتانم می

کتته در کمتت  گذاشتتتم ه فتترار  مکمتتد را. پتتدرم چنتتد روو بعتتد او این
ا ویمتت فتراوان بته هتایی کته متن بتخواست پولکرد و انگار تنها می

 بودم را سوخت کند. دست آورده

دو نفتتره و  درآمتتد ب تتور و نمیتتری دارم و بتتا شمتتو مکمتتد ونتتدگی
چرختتانیم. شمتتو سرپرستتت متتالی دو کتتود  استتت و  دنجمتتان را می

دهم تتا کم تی کترده باشتم. فرونتدی نتدارد و گاهی من هم پولی متی
دوستتت دارد و شتتان را دانتتد. همهها را فرونتتد ختتود میی بچتتههمتته

گویتد تتو پستر منتی و متن هتم یتی منق بیستت و چهتار ستاله را! می
 پدردا چه افت اری بااتر او این برای من؟!

پتتذیر استتت. ام واتتن نااند و خوشتتکالیدوستتتانم او ستترباوی برگشتتته
شتتتایلیه بتتتا ماشتتتینی کتتته پتتتدر  بتتته مناستتت ت گتتترفتن متتتدر   

هتا و بتا هتم خیابان آیتده بترای  هدیته گرفتتهه دن تالم میکارشناسی
هتتم تجمتت د  رویم. تجمتتلچتترخیم و بتته کتتاخ ستتعدآباد متتیرا می
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طور کتته بتترخ در و دیتتوار کتتاخه چشتتمان  را اتتدیم! شتتایلی همتتان
 گوید:نورانی کردهه می

 ای داشته! یین پول.َا ستتامی. ب ین شاه چه وندگی-

 ونم:گذرانمه لب میها را او ن ر میطور که وی اییهمان

 کنند.ها او این بهترشو دارن و رو نمینم خیلیاا-

مونتدم کته. پتا میشتدم بتا همتون من اگر شاه بودماه اا چ ایتران نمی-
 موندم.شدم. ایران نمیرفتم گم و گور مینریا بود کی بوده می

هو. چه شاه میهن پرستی!-  ان

 کردی؟تو اگر شاه بودی چی کار می-

 م:دهای م   جواب  را میبدون لک ه

داد دستت متردمه من اگر شاه بودمه هر کتی کته متواد م تدر رو متی-
 کردم. این آدما لیاات وندگی رو ندارند.تو م   شام اشدام می

 م  چ منوا آره؟-

 چرخانم:با چشمانی گرد شدهه اورتم را سمت  می

 تو رو چرا؟-

 دادم.خب منم مواد دست مردم می-

 ده است!ونم و چمدر این دختر سانیش ندی می

تر. تر او تتتتو رو... خیلتتتی گنتتتدهتتتتو وستتتیله بتتتودی شتتتایلی. گنتتتده-
 فهمیدی؟
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انتتداود کتته یعنتتی فهمیتتده استتت. او کتتاخ بیتترون ابتتروان  را بتتاا می
شتتتویم. نتتتیم نگتتتاهی انداختتتته و آییم و ستتتوار ماشتتتین  میمتتتی

 گوید:می

 ام... سامی...! باید یه خ ری رو بهت بدم.-

 کنم.د و نگاه  میرویک تای ابرویم باا می

 خب؟-

 گوید:با دستپاچگی می

امروو که بتا نیوشتا اتک ت کتردمه گفتت  کته... ام... گفتت  پتواد -
 خواد اودوای کنه.گه که... خب... خب دل ین میمی

ونتتدا شتتاید هتتم تنتتد ای التت م نمیشتتود و لک تتهدهتتانم خشتتک می
رانتته ونتتد. آب دهتتانی کتته نتتدارم را بتته ستت تی اتتورد داده و ناباومی

 کنم:ومزمه می

 چت... چی گفتی؟!-

 گفت توی مکلتون پیچیده که...-

 گویم:مان چرخانده و میاورتم را سمت خیابان پی  روی

 یرفا چیه؟ شایعه است. توی مکل پیچیده و این-

 کشم:دست خودم نیست که فریاد می

 است. شایعه-

 گوید:با لکن آرامی می
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گفتت متادر  دستت  دیتده. می شایعه چیه؟ پتواد یلمته نتامزدی-
او مادر دلت ین پرستیدهه اونتم تاییتد کترده و ایتنم گفتته کته دامتاد  

 خیلی آااست.

 ونم:اختیار روی جلو داش ورد کوبیده و نعره میمشتم را بی

 خفه شو شایلی. ب ند دهنتو شونی... خفتتته شو.-

شتتود و مشتتت ودنتتم نیتتز! شتتایلی بتتا دلهتتره روی داد ودنتتم تمتتام می
 گیرد:وند و سمتم خم شده و دستانم را در دست میمز میتر 

 شزیز دلم. شایلی به فدای دل ش ستته ی م شاال با .-

فهمم کتته بایتتد در  فهمم کتته اتتورتم ارمتتز شتتده استتت و متتیمتتی
گورستتتان دفتتن شتتوم. تمتتام درد درون التت مه او چشتتمانم ستتراویر 

 شود:لروند! ادایم نیز مرتع  میشود و دستانم میمی

 منو ب ر پی  پواد.-

کنتتد و ااتت چ بتترایم مهتتم نیستتت کتته او ییتترب ماشتتین را روشتتن مبی
ی پتتواد ریتتزد. جلتتوی خانتتهاتتدا اشتتک میهتتم پتتا بتته پتتایمه و بی

گویتتد و پتتواد شجتتب ی متتاجرا را بتترای متتن میرویمه و او همتتهمتتی
ام را او بته متن رستانده هتای بتد ونتدگیبدخ ری استت! همیشته خ ر 

توانتتد بتته متتن شتتود و چتته چیتتزیه میختتراب میاستتت. یتتالم 
فراموشتتی مواتتت بدهتتد؟ چیتتزی کتته شمتتل را او کتتار بیانتتداود و 

تتتوانم تهیتته کتتنم. او شتتایلی ختتاطراد را مت شتتی کنتتد. ختتودم کتته نمی
ختتواهم او آن پستتر دایتتی شیاشتت ه آدرو یتتک مهمتتانی را بگیتترد می

م. شتتویای اشتترافی میشتتود کتته همتتراه او وارد خانتتهو همتتین می
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وافتته روم و آنچتته کتته ن ایتتد را بیمستتتمیم بتته جتتایی کتته ن ایتتده متتی
 کنم.گیرد و منه نگاه  مینوشم. شایلی دستم را میمی

 بسه سامیار!-

چشتتمان  پتتن کتترده و متتتورم هستتتند. او او ختتود متتن هتتم بیشتتتر 
 کشم:غصه خورده است! دست  را با نرب پ  وده و فریاد می

 رایتم بذار.-

شتتود. شتتایلیه بتته وور نوشتتم و یتتالم دگرگتتون مینوشتتم و میمی
کنتتد. امتتا گیتترد و متترا بیتترون بتترده و ستتوار ماشتتین  میدستتتم را می

 ی کامل را در دستم دارم!هنوو یک شیشه

 کجا ب رمت سامی؟-

 خندم:ریزم و میاشک می

ی هتتزار و یتتک ختتوام اصتتهی شمتتو مکمتتدم. ب تتر کتته میب تتر خونتته-
 شب واس  تعرین کنم.

 گوید:ست که میکنم به اهمهه ودن و شایلیمیشروخ 

 ره.نمیشه که. اون وات آبرود می-

کنم. چشتتمانم نوشتتم و بتتا ل  نتتد نگتتاه  متتیای دیگتتر میجرشتته
بیننتد. ماشتین را در ست ود بته یرکتت در لک ه تتار تتر او ا تل میهر 
کشتم و اتدای نت ط  را تتا آختر بتاا بترده آورد و من جیتی میمی

ی بعتتده بینم کتته چنتتد دایمتتهختتوانم. متتیونتتان مینعره و بتتا خواننتتده
 گوید:دارد و میی خودشان نگه میجلوی خانه
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 مامانم اینا مسافرتند. بمون پی  من.-

ااپتتد و ویتتر بینتتده بتتا یتترد آن را میدر دستتتم بطتتری را کتته می
 دهد.اندلی خود  جای می

 بسه دیگه.-

کنتتد روی ت تتتی دهتتد. کم تتم میاو متترا داختتل یتتک اتتتاخ جتتای می
خواهتتد بتترودا امتتا کنتتد و میهتتایم را او پتتا میدراو ب شتتم. کف 

 گوید:ی آخر سمتم چرخیده و میلک ه

اتتدر ایممتتم کتته یانتترم هرکتتاری کتتنم تتتا روو بتتدد رو فرامتتو   اون-
 کنی.

کنتتتد و موهتتتای  روی اتتتورتم پریشتتتان ختتتود  را نزدیتتتک می
ا بتته شمتتب فهمم ه او ر شتتوند. بتتا یتتالتی کتته ختتودم هتتم نمتتیمی

 گویم:رانده و می

 برو شایلی. خودتو بدب ت ن ن.-

 گوید:چ د و میاش ی او چشم  می

 شم.تر او اینی که هستمه نمیبدب ت-

شتتود و ایتتن متتن هستتتم کتته او را او ختتودم دوبتتاره نزدیتتک می
 رانم:می

 شایلی ن ن. آدم با  من یالم دست خودم نیست.-

 شنوم:ویر گوشم ادای ناو  و آرام  را می

 سامیاره...-
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*** 

ام فتتروامه چنتتد ستتت. ستترباوی یتتار اتتدیمیانگیزیی دلامتترووه آدینتته
واتتتی استتت کتته تمتتام شتتده و هرچنتتد کتته گتتاهی همتتدیگر را 

اهتتد بتته مناستت ت گتترفتن کتتارد پایتتان خودیتتدیما امتتا امتتروو میمی
ی ا تله ایتن مهمتان کتردن خدمت  مترا پیتزایتی مهمتان کنتد. دفعته

فروام برای من شتگون نداشتتا ای کتا  اتفتاای نیفتتد کته خرافتاتی 
 شوم.

رستتاند و متتن پتتولی کتته بتترای او جمتت   شتتایلی متترا بتته مکتتل اتترار می
ر بتته ختتواهم هرچتته وودتتتگیتترم و او او میام را جلتتوی  میکتترده

گیترد و کیتن لت  تتاپم را او روی یک دکتتر مراجعته کنتد. پتول را می
 چپاند.ها را داخل  میی اس ناودارد و دستهپایم برمی

کنم کتته ب تتوام بتترم دکتتتر و  متتن بجتتز تتتو بتتا هتتی  کتتی اودوای نمتتی-
 رو او  پنهون کنم. گذشتم

 گو  کن شایلی! من پول جم  کردم که تو...-

 َاکه هی.خوام سامیار. نمی-

 فروام!« س م»شود با ومان میرود که همای به من میچشم غره

چترخیم. ستر  ی شمتب ماشتین ستمت متن میهر دو ستمت شیشته
شتویم و بته او کنتد. او ماشتین پیتاده میرا خم کترده و متا را نگتاه می

 شود:دهیم. ل  ند وده و ایوالمان را جویا میس م می

 چه خ را؟-



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

258 
 

شتتود و بتتدون تر مینداختتته و ل  نتتد  پررنتتهنگتتاهی بتته شتتایلی ا
 گوید:که منت ر جواب باشده سری  میاین

 پ  شایلی خانوم شمایید؟!-

 دهد:م  ی کرده و ادامه می

 الکق هم به همدیگه میاین.-

 گوید:شایلی دست  را جلو برده و می

 بله شایلی هستم. خوشواتم آاای بهمنی.-

 گوید:می خم کرده و میفروام به جای دست دادنه سر  را ک

 منم همینطور خانوم.-

دهتد و او هردویمتان ختتدایاف ی  شتایلی کیتن لت  تتتاپم را دستتم می
بتتار ستتوار اتوم یتتل کنتتد. اینی خنتتدانی ترکمتتان میکتترده و بتتا چهتتره

 گوید:شویم که میفروام می

 خوادا.دختره خیلی خاطرتو می-

 فروام باو شروخ ن ن.-

ختتوریم و متتن هتتم ان را در ستت ود میکتتم یتترب شتتده استتت. ناهارمتت
یرفتتی بتترای گفتتتن نتتدارم. انگتتار او هتتم فهمیتتده استتت کتته او بابتتت 

شتتتود. او ی تتتدیگر دلتتت ین نارایتتتت هستتتتم و ویتتتاد پتتتا پتتتیچم نمی
شتتویم و او داختتل یتتک  کنیم و کمتتی کتته دور میختتدایاف ی متتی

 ام.ام را ندادهافتد که به او هدیهپیچده یادم میکوچه می
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کتته اتتدای  بتتزنمه کیتتن لتت  دوم و ا تتل او اینن  متتیستمت ماشتتی
شت ند و الت م نیتزه او جتا کنتده افتتد و لت  تتاا میتاا او دستتم می

کنتتد و کتتن هتتایم را اطتت  میشتتود و راه ارت تتاطی بتتا تمتتامی رکمی
افتتتد. ختتدایا چگونتته ایتتن نتتارفیمی را دوام بیتتاورم ومتتین داغ ختتدا می

شتتود و در را بتترای او... میبینم کتته او ماشتتین  پیتتاده ختتدا؟! متتی
کنتد و دلت ین متنه یتاا بترای... بترای فتروام برای دل ین من بتاو می

 شده است.

شتود و ل  نتد بته لتب دارد و فتروام دل ین فروامه ستوار ماشتین  می
افتتتد. یالتتت بتتاره چشتتمان ه بتته متتن میبنتتدد و بتته یکدر را می
لتت ین  کنتتد و بعتتده نگتتاهی بتته دای ت متتر میا  لک تتهچهتتره

بینم. ختتتودم و کتتتیفم را او روی انتتتداود و متتتنه دیگتتتر او را نمتتتیمی
دوم. خرافتتاتی شتتده اما مهمتتان کتتردن کنم و متتیومتتین جمتت  متتی

کتته پاهتتایم تتتوان فتتروام بتترای متتن شتتگون نتتدارد کتته نتتدارد! بتتا این
هتتوایی را بتتا ستترشت طتتی  های پتتللرونتتد امتتاه پلتتهندارنتتد و می

 شنوم:ت سرم میکنم. ادای نکس  را او پشمی

 ا ر کن سامیار!-

گتتردم و بتتا چنتتان اتتدرتی کیتتن لتت  تتتاپم را ستتمت  پرتتتاب برمی
 افتد.ا ه روی ومین میکنمه که در انر برخورد آن به شانهمی

گمشتتو آدم همتته رنتته. بتترو تتتا یتته ب یتتی ستتر ختتودم و ختتودد -
 نیاوردم.

ی شمتتتو مکمتتتد را پتتتی  مانتتتد و متتتن راه خانتتتهجتتتا میاو همان
کنم و کستتی چتته رم. در بتتین راهه دو بستتته ستتیگار را تمتتام متتیگیتتمی
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ام؟! آ  و دانتتد کتته متتن... در ایتتن چنتتد ستتاله چمتتدر پیتتر شتتدهمی
شتتود و کتته شمتتوه دستتتپاچه میرستتدا طوریاشتتم بتته خانتته می

کنم و شجیتتبه روی پتتای  بنتتد نیستتت! متتاجرا را بتترای  تعریتتن متتی
انتتداوم. ل یمتتام میخیتتزم و ختتودم را داختتب فااتتله او جتتایم برمی

تتتوانم ارمتتزی چشتتمانم را گتتردن اتتابون و شتتامپوی بینتتوا یتتاا می
 بیانداوم.

آورد و آیمه شمتتو بتترایم شتتربت وشفتتران متتیاو یمتتام کتته بیتترون متتی
آیتتد. نفستتم ستتنگین شتتده و شمتتوه تشتت ی بتترایم متتن تتت م پتتایین نمی

خواهتد کته متن ب توابم. ختواب؟ شتاید بهتتر باشتد کند و میپهن می
هتتای نتتامردتر  را ب یتتنم. کتته ایتتن رووگتتار نتتامرد و آدماینتتتا 
شتتوم کتته گوشتتی موبتتایلمه در یتتال ختتوابم و واتتتی بیتتدار میمی

 خودکشی است.

بینم. شمتو مکمتد ا  انداختته و استم شتایلی را متینگاهی به اتفکه
دهم کتته بتر ستر متزار همستتر  بینم و ایتمتال متیرا دور و بترم نمتی

هتد بتا شتایلی یترب بتزنما امتا چته کتنم کته خوارفته باشد. دلتم نمی
هتای متن بتود او ابتتدا. ونتد بترای اتدایی کته مترهم وخمدلم پتر می

 دهم.دهد و جواب نمیس م می

 الو سامی؟-

خوام تتو هتی  واتت نتامرد ن اشتیا یتتی اگتر شایلیه شایلی اود می-
 من نامردی کنم.

 اق ورنگی؟-
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کتته منتتو م تتل نمتتن گتتاهی دیوونتته میشتتم. تتتو بتتذار بتته پتتای ای-
 ها بار آوردند... به دل نگیر و نامردی ن ن بهم. باشه؟تیمارستانی

آخه دیوانه تو او اول  نامرد بتودی باهتام. مگته متن ختم بته ابتروم -
؟ چی شده یاا؟ کی بهت نارو وده؟  آوردم اا چ

دونی نامزد دلت ین کیته؟ فتروام... فتروام بهمنتیه رفتیمم. همتونی  می-
 که...

 گذارم اش ی او چشمم چ ه کند.کد و اما نمیتر ب  م می

گفتم کتته هتتی دادم و متتیهمتتونی کتته دلتت ین رو بهتت  نشتتون متتی-
ختتوام یتته رووی باهتتا  گفتم میپستتره متتن شاشتتق ایتتن دختتترم. متتی

 دونی چرا؟خندید... میاودوای کنم. شایلی اون بهم می

 کشم:وافه فریاد میادایم دو رگه شده و من بی

ایلی؟ چتتون ختتود شونتتی  بتتره باهتتا  اودوای  دونتتی چتترا شتتمی-
کنه. همه منو بتاوی دادنتد... همته بهتم نتارو ودنتد شتایلی. ایتن چته 
وندگیه که متن دارم آخته؟! آخته چترا هتر کتی کته دوستت  داشتتمه 
او پشتتت بهتتم خنجتتر وده؟ مگتته متتن چتته بتتدی در یمشتتون کتتردم؟ 

 میرم شایلی؟!آخه چرا من نمی

هتتای نتتامن م ی تتدیگر را نف  شتتود و تنهتتا اتتدایستت ود یتتاکم می
 گوید:شنویم. بعد او چند نانیه با ادایی مرتع  میمی

الهی متن بمیترم کته تتو اینمتدر ست تی کشتیدی. کتا  درداد متال -
جتتوری ا ااتتل ی دار و نتتدار متتن واستته تتتو. اینمتتن بتتوده همتته

 تونستم نف  ب شم.می
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ا گیتترد. چتترا بایتتد تنهتتشتتوده یراتتم میواتتتی شتتایلی مهربتتان می
اتتدر او همتته بهتتتر امه اینش صتتی کتته هتتی  مک تتتی بتته او ن تترده

کنم. چنتتد بتتار شمتتو را گیتترد و تمتتاو را اطتت  متتیباشتتد؟! یراتتم می
دهتدا ایتن یعنتی اتد در اتد بینم کته جتواب نمیونم و متیادا متی

 خانه نیست.

کشتتم و ستتیگار را بتتا آورم و روی تشتت م دراو میویتتر ستتیگاری را متتی
هتتای ستتیاه بتته التت م ی آن دود. انگتتار همتتهکنمستتیگار روشتتن متتی

شتتود دلتتم بتته ماننتتد کننتتد و یتتااه تیتتره میا  میرونتتد و ایاطتتهمی
شتتود و گیتترد... تیتتره میشتتود و کینتته بتته دل میرووگتتارم. تیتتره می

شتتان. او پتتدرمه متتادرمه رنتتویه خواهتتد انتمتتام بگیتتردا او همهمی
 آید.فروامه دل ین! این آخری را اما دلم نمی

کنم. متتن و فتتروام کنتتار هتتم... متتان را نگتتاه متتیهتتای دو نفریش  
متتن و فتتروام در کتتوهه متتن و فتتروام در بتتام تهتترانه متتن و فتتروام در  
کافتتهه متتن و فتتروام جلتتوی ستتاختمانی کتته دلتت ین داخلتت  ونتتدگی 

اتتدر ایمتتق بتتودم؟! کنتتد. وای! چتترا متتن نفهمیتتدم؟ چتترا اینمی
کوشتتان کتتنم کتته ختتود ختتواهم مونم و میشتتان را تیتتک متتیهمه
ختتواهم اتتدای نکستت  را بشتتنوما گیتترد. نمیمتتروت  تمتتاو میبی

خواهتد بتدانم کته چترا و بتا چته رویتی بته متن ونته وده اما دلم می
 کنم.است؟! تماو را وال می

ستووه. بتذار ی تم هنوو جای خنجتر ا لیته کته ودی پشتتمه بتدجور می-
 بگذره بعد خنجر جدیدتو رو کن.

 زنیم.بیا بیرون یرب ب-



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

263 
 

 فهمی؟یرفی بینمون نمونده نتتتامرد... نتتتارفیق. می-

 سامیاره تو رو خدا بیا باهاد یرب دارم... باشه؟-

 خوام ری ت نکستو ب ینم.جا. نمیبگو همین-

کنم بیتا. بته یرمتت نتون و نم تی کته بتا هتم نمیشه. ختواه  متی-
 خوردیم روی منو ومین ننداو.

کنم و هه بتته ستت تی بتتاو متتیهتتایم را کتته روی هتتم فشتترده شتتدلب
 گویم:می

 آدرو؟-

*** 

ی دو رویتت  ایم و چمتتدر او دیتتدن چهتترهرو بتته روی هتتم ایستتتاده
 گوید:شود. ل  ندی تصنعی وده و مییالم بد می

 س م.-

ی خونستتردم نمتتی دهتتم و ستت م  را نیتتز ت متتر یتتالتی بتته چهتتره
 گذارم.جواب میبی

بیتا بتریم تتو ماشتین یترب  میگم... اینجا... ختب هتوا خیلتی گرمته.-
 بزنیم... ها؟

 ورتو بزن و گورتو گم کن.-

انتتداود و اتتدمی ستتمتم برداشتتته کتته بتتا اتتدای ستتر  را بتته ویتتر می
 توپم:بلندی به او می

 جلو نیا. وگرنه خونت گردن خودته.-



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

264 
 

ی ی درون چشتتم ه برااتتی یلمتتهکنتتده یلمتتهستتر  را کتته بلنتتد می
 کند.رنه میدر دست  را کم

 اشنگیه. تا یاا ننداخته بودی !یلمه -

ب تتین ستتامیاره بتته ختتدا اون اولتت  بتتین متتن و دلتت ین خ تتری ن تتود. -
داد. کتتردما امتتا اون ختتود  هتتی بهتتم آمتتار متتیمتتن بهتت  ف تتر نمی

گشتتت ستتمتمون؟ هتتایی کتته بتتاهم بتتودیم برمیگفتتتی موا یادتتته می
کتترد. بتته واهلل دارم دیتتد... منتتو نگتتاه میختتب اون واتتتا تتتو رو نمی

 گم.راستشو می

کننتتد تتتا تتتوی خورشتتت گوشتتت اربتتانی را چگونتته ت تته ت تته می
طور ت ته ت ته کترد دلت ین! دیگتر ب تض بیانداوند؟ التب متن را همتان

کنتتد و انگتتار دیگتتر نتتدارما خشتتم استتت کتته او م تتز و التت م فتتوران می
شتود هی  ی  وی تا را ن ایتد جتدی بگیترم. فتروام دوبتاره نزدیتک می

طور کته ام. همتانود  کتردهدانم یتمتاچ ک تمتیگتزنم و و من لتب می
امه گتردنم را کتج کترده هتای شتلوارم فترو کتردهدستانم را داخل جیب

ونم. یتتتم دارم همتته پوستتت و جتتان و تتتنمه ارمتتز و بتته او ول متتی
های افتل لتروده او بتین دنتدانشده است. بتا اتدایی کته او خشتم می

 ونم:شده به ی دیگرمه نعره می

اومتتد... تتتو چتترا فتتروام؟ مگتته دختتتر واستته تتتو ختتب اون خوشتت  -
 اکطه؟ چرا دل ین فروام؟ جوابمو بده.

ام و ت تتان  بینم بتتاووان  را گرفتتتهآیمه متتیبتته ختتودم کتته متتی
ام. او دهم. منتتی کتته اهتتل خشتتونت ن تتودمه یتتاا دیوانتته شتتدهمتتی

 کند.خواهی میریزد و او من شذر اشک می
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 ب    سامیار... ب   .-

ختواهم کتم کتم کوتتاه بیتایم کته اوه کنتد و متنه میر میچند بار ت ترا
 کند.ام مینربه فنی

 رفتم.به خدا اگر شاشم  ن ودمه سمت  نمی-

آیتتتد و او روی ومتتتین مشتتتت مک متتتم روی اتتتورت  فتتترود می
 افتد.می

 خفتتته شو... ب ند اون دهنتو فروام.-

و  ا  را گرفتتتتهونم. یمتتتهرویتتت  خیمتتته وده و نفتتت  نفتتت  متتتی
کنتتد و او نالتته دهم و ستتر  متتدام بتتا ومتتین برختتورد میمتتی ت تتان 
 دهد.سر می

 معرفتی!خیلی نامردی فروام. به خدا که خیلی بی-

باره چااویی که چنتد ستال پتی  او متن گرفتت تتا بتا آن ب یتی به یک
 گوید:آورد و میسر رنوی نیاورم را او جی   در می

 تو خالی کن.بیا... بیا بگیر یه جامو وخمی کن. بیا خود-

ادر سترم داغ استت و دلتم آتشتینه کته ستری  چتااو را او دستت  آن
 آورم.ااپم و روی ش م ت ت  فرود میمی

رمتتق هتتایی بیکشتتد و بتتا اتتدای خستتته و نف فریتتاد دردآلتتودی می
 کند:ومزمه می

 ب شی؟یاا نارفیمیمو می-
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افتتتد. شتتوند و چتتااو او دستتتم بتته روی ومتتین میچشتتمانم گتترد می
گیتتترم و وایه وای متتتن های لتتتروانم را جلتتتوی دیتتتدگانم میتدستتت

ی بتتار فمتت  دستتتانم نیستتته کتته همتتهام! اینختتون فتتروام را ری تتته
شتتوم و بتتا وجتتودم بتته رششتته افتتتاده استتت. او روی فتتروام بلنتتد می

هتا ونم. امتا اینهمان دستت بته ختون آلتودهه بته اتورتم ستیلی متی
 خواب نیست... من بیدارم!

کنم. هتوای تابستتان ماامتال او ختون شتدهه نگتاه متی به دستتانم کته
لتتروم. اتتدای نتتربان التت م را در  داغ استتتا امتتا متتن بتته ختتود می

شتنوم و بتته فتروامق غترخ در ختتون کته بته روی ومتتین گتو  ختود می
 کنم:پرد و ومزمه میدووم. پلک چپم میافتاده چشم می

 لعنتی!-

 ونم:و داد می

 لعنتتتتتتی!-

افتتد. همتان امن دارم کته کنتار فتروام استته میچشمم به چااوی نت
کتهه چااویی که بتدن فتروام را وخمتی کترده و متن را بتدب ت. بتا این
کنتتد. ستترخی ختتون را بتته ختتود دیتتده استتته امتتا نتتور را متتنع   می

نفتت  کشتتیدن ستت ت استتت و انگتتاره دور و بتترم هتتی  اکستتی نی 
 نیست.

 من باید او اینجا فرار کنم.

 ندارم. که راه دیگری جز این

 مانم و طناب دار.که اگر نرومه من می
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 مانم و جهنم خدا.من می

دارم.کتتل بتترم و آن را او روی ومتتین برمیستتمت چتتااوه هجتتوم می
کنتتد و هتتی لم ختتی  شتترخ شتتده و آفتتتاب نیتتزه ریمتتی بتته متتن نمی

مستتتمیم بتته روی متتنق مفلتتو  افتتتاده استتت. بتته اطتترافم ن تتری 
در ایتتن پتتار  ختتراب شتتده ک ه ایتتن واتتت دهتتر انتتداوم. هتتی می

دهم و امتتا ا تتل او رفتتتنه ستتمت نیستتت. نفستتم را پتترآه بیتترون متتی
دووم و رویتت  گتتردم. چشتتمان ختتونینم را بتته او متتیفتتروام برمی

 دهم.ونم و ت ان  میخیمه می

 فری... فری؟-

تتوانم واتت را تلتن کتنم. چتااو را در دهتد. دیگتر نمینهه جتوابی نمی
 شوم.جا دور میاو آن دوم وگذارم و میجی م می

 لروم.شومه بیشتر میهرچه دورتر می

 گوید برگرد.پیچد و میشومه ادایی در من میهرچه دورتر می

اما نفترین بته متنق شتوم و منکتوو کته وجتدان را در ختوده متدفون  
 ا  ری تم.فایدهکردم و خروار خروار خا  به روی بی

و واتتی چشتم بته ایتتن گوینتد آدم استت و آه و دمتی. امتا متتن... امی
 دنیای وارونه گشودمه تنها آه بودم... بدون دم!

کنم شترتم را او تتن متیروم و تیبه داخل دستشتویی تتوی پتار  متی
کنم. ختتدا را شتت ر و بتتا شتتیلنه آبه آن را او ختتون رفیتتق پتتا  متتی

گتتویم کتته هتتی  کتت  داختتل ستتروی  بهداشتتتی نیستتت. هرجتتا او می
کنم و بتتته اتتتورتم آب ا  متتتیبتتتدنم کتتته ردی او ختتتون دارد را پتتت
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شتترد خیستتم را کنم و تیونم. همتته جتتا را او ختتون تمیتتز متتیمتتی
که به آن ستمت پتار  کته بتا فتروام درگیتر شتده میپوشم و بدون این

روم و روم. متتیشتتوم و متتیبتتودمه ن تتری بیانتتداوم ستتری  دور می
کنم. ختتدایا! متتن چتته غلطتتی  ی شتتایلی م فتتی متتیختتود را در خانتته

 کردم؟!

*** 

 اکنون...

دانتتد غتتم نتتارو ختتوردن او رفیتتق گرمابتته و گلستتتانه بتته مراتتتب او نمی
بتترم تر استتت. ستترم را نزدیتتک اتتورت  میاو ش ستتت ششتتمی شمیتتق

 گویم:و آرام اما شص ی می

کنتی متن واسته ختاطر دلت ین بتود کته فتروام رو کشتتما تو ف تر می-
 آره شایلی؟!

شتتود و میرود. دستتت بتته ستتینه نیشتت ندی وده و چشتتم غتتره متتی
 گوید:طور که سمت دیگری را نگاه کردهه میهمان

 ملو  خدابیامرو من بود؟! پ  واسه شمه-

نتته واستته شمتته ملتتو  ختتدابیامرو تتتو هتتم ن تتود. واستته ختتاطر -
خواستتتم ستتر دلتت ین ای بتتود کتته در یمتتم کتترد. متتن اگتتر مینتتارفیمی

رفیق کشتی کتنمه همتون اول کته دیتدم ه همتون اول کته تتوی پتل 
کشتتتم . دن تتالم و هیچ ستتی هتتم ن تتود کتته متتا رو ب ینتته میافتتتاد 

معرفتتی کترد. شتاید معرفتی کرد شتایلیا بتد متواعی هتم بیفروام بی
اتدر افت تا  ن توده چتی ونتدگیم این اگر دو سه ستال پتی  کته همته
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کرده هی  ب یتی ستر  نیتاوردم. دیگته تمتوم شتده بتود این کارو می
 رو. فهمی این چیزاطااتم شایلی. تو نمی

 نگاه  بین دو چشمم در نوسان است:

دونتتی چیتته؟ آره متتن نفهمتتم کتته بتتا تتتو مونتتدم. تتتویی کتته یتتتی می-
 نیومدی دن الم.

 گشتم؟دونستم کجایی. چجوری باید دن الت میخب من نمی-

 گوید:شوند و شاکیانه میدستان  او دو طرب بدن  آویزان می

 ار س تی نیست.فرستادی... کاو میامودی بهم. اوونه می-

 خودد گفتی...-

اتتدر یتترب  دی؟ او کتتی تتتا یتتاا اینمتتن بگتتم تتتو هتتم انجتتام  متتی-
متردن همتین جتوری ولت  گو  کن شتدی؟ دلت ینم ننته بابتا  می

 کردی به امون خدا؟! آره؟می

 تو منو ب   کرده بودی. چجوری...-

 شد. با یه خ  دیگه... یه شماره دیگه.خواستی میاگر می-

ر کتتردم وااعتتاچ دوستتت نتتداری کستتی متتزایم خلوتتتت ختتب متتن ف تت-
 کنی.دونستم داری واسه منق ناو ندیدهه ناو میبشه. چه می

 بهر یال اگر جای من اون دل ین اسم اشنه بود...-

ونم و اتتدایمه تمری تتاچ بتتاا بتتا یتتالتی شصتت یه ستتیلی بتته اتتورتم متتی
 رود:می
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راصتم... می انمدر نگو دلت ین! انمتدر شصت یم ن تن شتایلی. متن نتزده-
 تموم  کن.

 کند:دست به کمر شده و اخم می

 کردی؟نه راستشو بگو. اگر اون جای من بود چی ار می-

 اون جای تو نیست... هی  واتم جای تو نمیشه.-

 دهد:دستان  را در هوا ت ان داده و اری به گردن  می

بلتته. ایشتتون جایگتتاه خیلتتی واایتتی دارنه هتتی  کستتی جتتا  نمیتتاد -
.  وااعاچ

آورم. بتتا گیتترم و نزدیتتک ختتودم متتیبتتا دستتتانمه اتتورت  را اتتاب می
ی متتن شتتده و متتن... متتن بایتتد چشتتمان درشتتت ستتیاه ه خیتتره

 یرب دلم را به او بزنم:

 من ورم دایماچ برش   این بود خنه خدا. افتاد؟-

هتتای ه او شتتدد فشتتار دستتتان متتن بتته اتتورت ه طور کتته لبهمتتان
 ید:گوغنچه شدهه با یالتی بامزه می

 به ن رد اان باید یرفت رو باور کنم؟-

 گویم:او را به شمب هل داده و با لکنی یرای می

 برو بابا تو هم دلت خوشه.-

کشتد. ویت   کنتد و دستتی بته متانتوی  میپشت چشتمی نتاو  می
کنتتد و ت تته کاغتتذی بیتترون آورده و بتته دستتتم کتتیف  را بتتاو می

 دهد.می
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ه ختتواهرتم اتتراره بتتره. بیتتا... ایتتن آدرو همتتون جتتایی هستتت کتت-
 دیگه نمی خوام ری تتو ب ینم.

کنم و کاغتتتذ را ای نگتتتاه  متتتیبتتتا یالتتتت شااتتتل انتتتدر ستتتفیهانه
 گیرم.می

کتتردی. چتترا او میامخواستتتی ری تمتتو ب ینتتیه آدرستتو اواگتتر نمی-
 همه راه اومدی؟پاشدی این

خواستتتتم شتتتماره مکتتتض اط شتتتتون خطمتتتو شتتتول کتتتردم. نمی-
 .جدیدمو داشته باشی

؟-  چرا م  چ

افتتتدا متتن هتتم  افتتتد و ستتمت ماشتتین  راه میستتر  بتته ویتتر می
 دارم.کنار  گام برمی

 گه باید اودوای کنم. خوب نیست تنها بمونم.داییم می-

 گویم:کنم و میای میتک خنده

 خب چه ربطی داره؟ میام خواستگاریت و...-

آمتتار ختتواد متتن بتتا پستتر داییتتم اودوای کتتنم. همتتون کتته داییتتم می-
 ده.ها رو بهم میمهمونی

چرختتانم. اختتم بتتاووی  را چنتته وده و او را بتته ستتمت ختتودم می
افتتد و یستی ونانته بته نتام یستده در دلتم پررنگی بین دو ابرویم می

 شود.باا و پایین می
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ختتواد؟ پتت  ختتودد چتتی؟ مگتته متتا یعنتتی چتتی کتته داییتتم می-
 خواستیم...نمی

 ادین دوستم داره.تو منو دوست نداری سامیار! اما ر -

چ تتد و متتنه چگونتته بتته او بگتتویم کتته ی اشتت ی او چشتتم  میاطتتره
 دوست  دارم... خیلی هم دوست  دارم؟

 رادین غل  کرده با تو. چرا تا یاا چیزی نگفته بودی؟-

 چون مهم ن ود.-

 پ  چرا اان مهم شده؟-

 با کلماد باوی ن ن سامیار. یواله ندارم.-

 گویم:د تا سوار  شود که میکندر ماشین  را باو می

ختتوای باهتتا  اودوای کنتتی واتتتی کتته ستتند شتتی  چجتتوری می-
 دونگت به اسم منه؟ ها؟

ای ف تتر رستتده بتتدون یرهاما هتتر چتته کتته بتته یهتتنم میدیوانتته شتتده
کنمه انگتتار کتته او گتتردد و بتتا یتتالتی نگتتاهم متتیکنم. برمیبتتاوگو متتی

 من کراهت دارد.

چجتتور یتترب ودنیتته؟ ف تتر ستتند شتتی  دونتته ستتامیار؟! ایتتن -
 کردم همچین آدمی باشی.نمی

 گوید:که در را ب ندده میشوده ا ل او اینسوار که می
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در نتتمنا واستته رادیتتن ایتتن چیتتزا مهتتم نیستتت. اون ختتود  ختتتم -
جتتوری هتتم نیستتت کتته بگتته فمتت  ایتتن کاراستتت... آمارشتتم دارم. اون

 باید دست خود  به ون  خورده باشه.

ر خودتو -  پیدا کردی پ !آفرین! کق

 رود.کوبد و میدر را مک م می

شتود کته ی ایتوالم بتا متن استته مگتر میتنها ش صتی کته در همته
هتتم بتته ختتاطر کستتی م تتل گونتته ناجوانمردانتته رهتتایم کنتتد؟! آناین

رادیتتن! او بتته متتن اتتول داده بتتود همیشتته همتتراهم بمانتتد. او مکتتال 
. شتتایلی آدم  استتت تنهتتایم بگتتذارد. نتته... ایتتن ی تتی را بتتاور نتتدارم

دادن استتت...  گذاشتتتن و رفتتتن نیستتت. شتتایلی آدم مانتتدن و دل
دوم و واتتتتی آدم ششتتتق و آدم وفتتتا! بتتته ستتتمت ماشتتتین او متتتی

رستتمه بتتا کتتن دستتتانم نتترباد مک تتم روی ماشتتین  کوبیتتده و می
 ونم:داد می

 ا ر کن شایلی... ا ر کن!-

را  ونتتان دستتتانمایستتتد و متتن ختتم شتتده و نف ماشتتین او یرکتتت می
گتتذارم. او همتتانطور پشتتت فرمتتان نشستتته و او روی وانوهتتایم می

آیتده بته ستمت اتندلی  نگترد. نفستم کته جتا میی ب تله مترا میآینه
 گویم:بندم و مینشینم. در را میکنار راننده رفته و می

 کنی.کنی. با رادین اودوای نمیتو... اودوای نمی-

 :وندچشمان  را ریز کرده و ل  ند کجی می

 وات؟ او کجا معلوم اون-
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ی آدمتتا اوم ستتیر بشتتنده تتتو شناستتم. اگتتر همتتهچتتون متتن تتتو رو می-
شتی. امتذهب تتو نمیشی. اگر همه تنهتام بذارنتده تتو بترام همته می

شتتی کتتردم ولتتم ن تتردیا تتتاوه  یتتتی واتتتی کتته فهمیتتدی رفیتتق کن
کتته تتتوه منتتو تتتر   خواستتتی بتتا هتتم فتترار کنتتیم یتته کشتتور دیگتته. این

 شایلی. کنیه مکاله

شتتتود و دستتتت  را جلتتتو ل  نتتتدی وده و خیتتتره ی چشتتتمانم می
 گذارد:آورد و روی دست من میمی

ترستتیدم. ترستتیدم نیتتای و ایتتن یرفتتا رو بزنتتی. ترستتیدم منتتو بتتاور -
 سر و ته چند دایمه ا لمو ا ول کنی.نداشته باشی و یرفای بی

 ا ر کردن بترای چته؟ متن کته ت عیتدی جهتنممه بگتذار گنتاه ششتق را
شتتود اگتتر یتتک بتتار هتتم کتته شتتدهه دل نیتتز مرت تتب شتتوم و چتته می

ی شتتایلی و متتنه گتترم ششتتق شتتود؟! متتن کتته اتترار استتت بتته بیچتتاره
 جهنم بروما دست کم یک گناه آبرومندانه داشته باشم!

 کنم:در آغوش  گرفته و ویرگوش  نجوا می

واستته چتتی امتتروو خواستتتی دل منتتو بستتووونی؟ اون یرفتتا رو واستته -
 چی ودی؟

 دای  ل ریز او ب ض است:ا

نیومتتدی دن تتالم... بهتتم ونتته نتتزدی... دوستتتم نتتداری. بتته ختتدا -
خسته شدم سامیار! مک ت کته فمت  یته طرفته نمیشته. متنم بته ایتن  
که تو دوستم داشتته باشتی ایتیتای دارم. م صواتاچ یتاا کته مامتان 

 و بابامو دیگه ندارم.
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هتتای  ریتتزد. او آغوشتت  جتتدا شتتده و اشتتکگویتتد و اشتتک میمی
 کنم:بلورین  را پا  می

گیترمه هتم مامتانتوه هتم ریم ختاری. هتم جتای بابتاتو میبا هتم متی-
هاتو. اینتتو بتتدون کتته ستتامیار دیگتته اون ی نداشتتتهخودمتتوه هتتم همتته

ی  سامیار سابق نیستت. بتدون کته ستامیار فمت  تتو رو داره. تتو همته
 ک  و کار سامیاریه شایلی!

 کشد:ه لپم را میوند و این بارباو هم ل  ند می

ی دار و نتدار شزیز دلتمه شتایلی هتم فمت  تتو رو داره. تتو هتمه همته-
 منی پسر.

 یاا وااعاچ رادین خواستگارته؟-

 دهد.ی جواب م  ت ت ان میسر  را به نشانه

 ام مگه؟!خوام با اون اودوای کنم. دیوانهولی من نمی-

 خواستی کفر منو در بیاری؟!فم  می-

 گوید:و میکند اخمی می

 اگر نارایتی باها  اودوای کنما ها؟-

 گویم:ونم و پر اخم میآرام روی سر  می

 اگر جر تشو داره برو اودوای کن!-

بتتا ششتتوهه پشتتت چشتتمی نتتاو  کتترده و ماشتتین را بتته یرکتتت در 
 آورد.می

 ری؟کجا می-



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

276 
 

 خوام ب رمت مهمونی دیگه.می-

 تو؟!-

 گوید:رانده مییطور که مانداود و هماننیم نگاهی می

 مگه من چمه؟-

 چت نیستا ولی شزاداری.-

 رادین گفت اینا اونجوری نیستند. ته ته  یه موویک ایت و...-

 با رادین یرب نزن.-

 بار ل  ند درخشان :دوباره نیم نگاه و این

 به روی چشم.-

 گوید:باره میگذرد که به یکای در س ود میچند دایمه

 دی منم ب ینم؟سامی؟ اون چااوتو می-

 کنم:پوفی کشیده و ومزمه می

 انداختم  دور.-

وا کجا؟-  اق

 دونم. توی یه سطل آش ال.نمی-

 نزدیک اون پار  که ننداختی؟-

 ی شما بود.نه... طرفای خونه-

 گوید:کشد و مینفسی او سر آسودگی خیال می
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 وای یه لک ه ال م وایستاد.-

 ادر ایمق نیستم.نترو اون-

*** 

که شدیمه دریتافتیم کته پستر آن مترد میانستالی کته شتایلی ات  چ   وارد
نشتتانم داده بتتوده بورستتیه دانشتتگاهی در ختتاری او کشتتور شتتده و 
مهمانی بترای اوستتا مهمتانی ختدایاف ی! هتر او چنتد گتاهی بته در 

کنم تتتا ورود ختتواهرم را ب یتتنم. ون و متتردیه کنتتار متتن و نگتتاه متتی
 کند:میاند و مرد غرولند شایلی ایستاده

ختتواد مهمتتونی ایتتن اشتتر جملتته متتن هتتزار بتتار گفتتتم دلتتم نمی-
 خاایت بیام.بی

ونه بتتر ش تت  دیگتتر ونتتان یانتتر کتته پوششتتی روی موهایشتتان 
ندارنتتده شتتالی وی تتا روی ستتر دارد و اتتورت  را متتدل خااتتی آرایتت   

ی معصتتوم و مهربتتان دارد و موهتتای ستتیاه  را  کتترده استتت. چهتتره
 گوید:دهد و میودهه به داخل می ی شال  بیرونکه او گوشه

 شزیزم خودتم یه رووی او این اشر بودیا.-

بتتتودما یاا کته ختدا رو اتد هتزار مرت ته شت ره همته دار و نتدارمو -
 او دست دادم.

 او دست ندادی بهادرم. فم  یق رو به یق دار رسوندی.-

 ا  تمصیر تو بود.همه-

 هد:دبرد و ادامه میدستان و سر  را باا می
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ختتوام هتتی  متتردی رو جتتو ششتتق و شاشتتمی نگیتتره. ای ختتدا اود می-
 الهی آمین!

شتتود و بتتا کشتتده متوجتته نگتتاه متتن میروی اتتورت  کتته دستتت می
هتتا هستتتمه ی آنچشتتمان ستت ز ومتتردین ه نگتتاهی بتته متتن کتته خیتتره

 گوید:انداود و میمی

 چیزی شده؟ جانم پسرم؟-

 گوید!می« پسرم»من تر باشدا اما به شاید ده سال او من بزرک

 گوید:کند و میسرتاپایم را نگاه می

بته ختدا دیگته واسته کستی کتار ستراغ نتدارم. ختودمم بته وور تتتوی -
 شرلی شدم؟بینی ش یه آندن. نمیپرورشگاه راه می

شوخ ط   استت و متن نارایتت نشتدم. امتا ونتی کته کنتار  استته 
 گوید:گزد و میل   را می

 بهادر!-

 گوید:چرخد و با ل  ند میسپ  رو به من می

شتتما ب  شتتیدا همستتر متتن یتته ممتتدار ویتتادی ایستتاو بتتانم ی -
 کنه.می

 گویم:ونم و میل  ندی می

 طوری نیست.-

 گوید:شوهر  او آن طرب می
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نتته... بیتتاد و طتتوری باشتته. ب یتتنم ااتت چ تتتو چتترا داشتتتی متتا رو دیتتد -
 ودی؟می

نگتترد. متترده در کنتتد و بتتا خجالتتت متترا میدوبتتاره ونتت  اشتتترال می
 گوید:ادامه می

گفتتتیه ایتتن یتتارو اگتتر بنتتدم داشتتتی پتتی  ختتودد میشتترط می-
 شرلی میشها نه؟موهاشو رنه کنهه کپی آن

 نم  .گیرد او شوخی بیام میخنده

 نه آاا... اختیار دارید این چه یرفیه؟-

بترد تتتا تتر میطربگیترد و او را کمتی آنهمستر ه بتاووی مترد را می
شتتود و او ستتر متتن بتتردارد. شتتایلی دستتت بتته ستتینه می بل تته دستتت

 کند:یک لنگه ابروی  را باا انداخته و آرام ومزمه می

 ب ین تو رو خدا! سیب سرخ نصیب ش ال میشه همیشه.-

 نه بابا. مرده که خوب بود!-

 گوید:با چشمانی گشاد شدهه می

ومتد؟ دایماچ من ور منم همین بتود. ونته چتی بتود اات چ بته مترده نمی-
منشتتی یتته کیلتتو هتتم آرایتت  کتترده بتتود! چمتتدرم ایستتاو بزرک

 کرد.می

 انداوم و شاید یق با شایلی باشد.نگاهی دوباره به ون می

 است؟!کنی سیب سرخ ونهب ینم ن نه تو ف ر می-
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بینم کته رک غیترت  کنمه او را شت یه بته متردی متینگاه  کته متی
 بیرون وده است.

 سیب س ز باشه.نه بابا. این ونه ته ته  -

 او همون سیب ترشا که دوست داری؟ آره؟!-

 آروم شایلی آبرومونو بردی.-

ونتد و متنه بترای شتول کتردن جتوه در متورد با مشت بته بتاوویم می
 گوید:کشد و میپرسم. آهی میپدر و مادر  می

ختوان تتوی روستاشتون بته ختا  شتون بتود کته مینامهتوی وایت-
وستتتای آبتتا و اجتتدادیمونا نزدی تتای  ستتپرده بشتتن. بردمشتتون تتتوی ر 

 کاشان.

 واسه همین ن ودی؟-

 دهد.سر  را ت ان می

خواستتتم اونجتتا ونتتدگی کتتنم انمتتدر ختتوب بتتود. امتتا دلتتم ااتت چ می-
 واست یه یره شده بود نامرد.

 چرا نامرد؟-

 چون تو نیومدی.-

 ونیا!بابا آخه چجوری میومدم؟ یرفی می-

 کردی.نو پیدا میدونم. تو باید یه جوری ممن نمی-

 بابا جم  کن این فیلم هندیو. دیگه ن ینم گم بشیا! فهیمدی؟-
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کننتتد. پستتری یتتدوداچ یینه همتته شتتروخ بتته دستتت ودن میهمتتان
ها و رو بتته جمتت  ی بتتااه نزدیتتک پلتتههجتتده نتتووده ستتالهه در ط متته

 ایستاده و انگار که جزو وویر و ووراست!

شتتدید و ستتپاو او ی تتور فرما ستت م شزیتتزان. ممنتتونم کتته تشتترین-
 س زتون.

 گوید:آورد و میشایلی سر  را نزدیک گوشم می

 ونه.اوهتتتو! چه لفظ الم هم یرب می-

ختواد بیتاد؟ متن چشتمم بته ایتن شایلی تو مطمینی ستاچلی هتم می-
 در خشک شدا.

 میادا ا ر داشته با .-

دانم کتته بایتتد چتته واکنشتتی در برابتتر  نشتتان دهتتم. دلتتم هنتتوو نمتتی
تتتوانم چنتتد ستتال دوری و دلتنگتتی دانم کتته نمیرود و متتی  متتیبتترای

 را با خشم و غص م نابود کنم.

 ساچلی چه ش لیه سامی؟-

 ساچلیه یه اورد گرد و سفید داره و...-

رود و آن بینم کتته بتته طتترب پستتر  متتیهمتتان متترد میانستتال را متتی
دارده چمتتدر شتت یه ستتاچلی ون وی تتای جتتوانی کتته کنتتار  گتتام برمتتی

ت! ال م انگتار کته اصتد شزیمتت او تتن را دارد. بته هتر طرفتی من اس
دهم تتا کمتی خواهتد ختاری شتود. بته دیتوار ت یته متیکوبد و میمی

 آرام گیرد.
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رستتد. همتتان ستتاچلی  گیتترد و بتته ستتاچلی میشتتایلی رد نگتتاهم را می
کتته موهتتای  را بتته یالتتت متتوای من متتی پریشتتان کتترده و ل تتاو 

دارد. همتتراه بتتا آن متترد گتتام ایمتتتی بتته تتتن  خانمانتته و گران
ها دارد و یتتاا درستتته کنتتار پتتدر و پستتره نزدیتتک بتته پلتتهبرمتتی

استتتت و  طور در یتتتال ستتت نرانیایستتتتاده استتتت. پستتتره همتتتان
 خواهرکم ل  ند وی ا و باوااری روی ل   دارد!

متتن همتته اینتتا رو متتدیون بابتتام و همستتر وی اشتتون هستتتم. اگتتر -
 رسیدم.ن ودنده من به اینجا نمی

 دهد.شایلی ت انم می

 خوبی سامیار؟ اون ونه خواهرته؟ اونه؟!-

تر شتده و گتویی لنتز گذاشتته استته بته یاا نگاه  که انگتار روشتن
لتترود شتتود. پتتای  در آن کفتت  پاشتتنه ده ستتانتی میمتتن دوختتته می

دارد و پتتر او دلهتتره شتتود. متترد او را نگتته متتیو او یتتک طتتربه ختتم می
 گوید:می

 خوبی شزیزم؟-

بنتتدد و چشتتمان گتترد ای دخیتتل میهتتای شیشتتهدستتت  بتته نرده بتتا
بیننتد. الت م امتانم را بریتده استت ختدایا! ی وی ای ه تنها مترا میشده

روم. گتتاهی یتت  ونتتده بتتودن دارم و گتتاهی انگتتار دارم او دنیتتا متتی
دانستت کته ستیگار بترایم ستم آیتد و دکتتر نمیمردگی! نفسم باا نمی

امه هتر کتدام بته تنهتایی ستمی انوادهنیستا بل ه تک تتک اش تای خت
افتم و مهلتتک و خطرناکنتتد. دستتت ختتودم نیستتت کتته روی ومتتین متتی

 شنوم.بینم و نمیدیگر چیزی نمی
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*** 

 فصل هفتم:

گشتتایم و بتتاو هتتم بیمارستتتان لعنتتتی! چشتتمانم بتته ستتمن چشتتم می
ی آن راه ختتود  را بتتاو کتترده و ای او گوشتتهدوختتته شتتده و رودخانتته

را ختتی  ختتالی کتترده استتت و او همتتان گوشتتهه بتتال  ویتتر ستترم 
جتا رستیده باشتد! شتده کتردم کته بته اینبینم . هی  تصتور نمیمی

ون یک مرد میلیارد و پتا بته ستن گذاشتته! اتدای پتر او ارتعاشت  را 
 شنوم و خدا شاهد است که چمدر دلتنه همین ادا بودم.می

 یالت خوبه دادا ؟-

بینتتدم. گرمتتای ی تتور  یدهم و چشتتمانم را مب  تتم را اتتورد متتی
فهمم کتته متترا در بتتر گرفتتته کنم و بعتتده وجتتود  را متتیرا یتت  متتی

 وند.ریزد و پر سوو و گداو یرب میاست. اشک می

داداشتتم دلتتم واستتت خیلتتی تنتته شتتده بتتود. الهتتی متتن بمیتترم رو -
 ت ت بیمارستان ن ینمت.

کنم. بتتا اتتدای دو گیتترم و او را بتته شمتتب پتترد متتیبتتاووی  را می
 گویم:ای که برای خودم هم غریب استه میرگه

 خوام اداتو بشنوم.خفه شو نمی-

گیتترد. یتتاا افتتتد و دستتتانم را میبتتار جلتتوی پتتایم روی وانتتو میاین
 تر شده است!توانم کامله اورد ماه  را ب ینم که چمدر ماهمی

 سامیار تو رو خدا منو او خودد نرون.-
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هتتتای  م را او چنگالنشتتتینم و دستتتتانبتتته ستتت تیه روی ت تتتت می
 کشم.بیرون می

تتتو اگتتر خیلتتی منتتو دوستتت داشتتتیه اگتتر خیلتتی واستتت مهتتم بتتودمه -
ستتن بابتتتاد بشتتی. آختتته ی همیاشتتتی بتتری ون اون مرتی تتتهنمی

 ایمق...

 کند.شود و یرب مرا اط  میاو جای  بلند می

دونم کارم اشتت اه بتوده. ولتی بته ختدا متن دستت بته اون کتاری  می-
کنتی نتزدم. یته راستت بتا نااتر رفتتیم مک تر و شمتد  که تو ف تر می

 کردیم. به خدا من توی کوچه و خیابون...

کنتتی؟ طتتور ف تتر میکنتتی واستته متتن فراتتی داره؟! وااعتتاچ اینف تتر می-
 رو ول کردی رفتی؟ ایمق واسه چی خونه

 اشک ری تن  بند آمده است.

 تو موندی؟!-

 م.دهبا کمی م  ه سرم را به چ  و راست ت ان می

 پ  چرا او من انت ار داشتی بمونم؟-

ودیم بیترون. تنهتایی آخته؟! چی تار کتردی کردی بتا هتم متیا ر می-
تو ساچلی؟ ها؟ بته ختدا بتاورم نمیشته اینجتا نشستتم و دارم باهتاد 

اد گذاشتتتم. بتتاورم نمیشتته یتتتی ونم. بتتاورم نمیشتته ونتتدهیتترب متتی
 یه سیلی هم بهت نزدم.

ایتتن دختتتر نتتووده ستتالهه هنتتوو هتتم  کشتتد وهتتای  را در هتتم میاخم
 بچه است.
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 فهمی این چیزا رو سامیار.تو نمی-

 آورد.تر میانداود و تن ادای  را پایینبه در نگاهی می

دونتتی متتن نااتتر پولتتداره. او همتتون اول اوم یمایتتت کتترد. تتتو نمی-
دونتتی چمتتدر دارایتتی دارم. ستتامیار داداشتتمه پتتول اتتدرد میتتاره. می

 دونی؟ر کردم؟ ها میمن با ادرتم چی ا

 گیرم.فشارم و رویم را او او میهایم را روی هم میلب

متتن بتتا اتتدرتمه هرکتتی کتته دستتت بابتتا متتواد داد رو بتته ختتا  ستتیاه -
 نشوندم.

ا  را چنتته متتی ونتتم و او را بتته چتترخم و یمتتهبتتا خشتتم ستتمت  می
 کشانم.طرب خودم می

و  همتتین؟ گذاشتتتی همتته بهتتت بگتتن دختتتر فتتراری کتته همتتین کتتار -
 تونست انجام بده.کنی؟ خب این کارو پلی  هم می

 گوید:کند و میخود  را او دست من خ د می

 گم من کار بدی ن ردم. یه راست رفتیم مک ر و...دارم می-

رفتتتی مک تتر و بتتدون اطتت خه بتتا اون مردتی تته شمتتد کتتردی. رفتتتی -
 ی تو ه. آفرین به تو.ا  انداوهون یه مردی شدی که بچه

کنم. دستتت بتته ستتینه بتته استتتهزا شتتروخ بتته دستتت ودن متتی و بعتتده
شتتود منمتت ض شتتدن ف تت  را گیتترد و میشتتده و ستتر  را بتتاا می

 دید.
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لتتی بته ستترد  بگتو ب یتنم تتتو کته انمتتدر منتو سترون  می- کنتتی چته گق
گرفتتتی؟ تتتا یتتاا چی تتارا کتتردی؟ چتته شتتاه ارایی خلتتق کتتردی؟ بگتتو 

؟ یتتاا بگتتو تتتو ب یتتنم ااتت چ ون گرفتتتی؟ اون دختتتره کیتته همراهتتت
 شه!چی ار کردی؟ تویی که ادشای پی م ریتم می

ام را بتتاا انتتداوم و آب بینتتیمتتن؟ متتن آدم کشتتتم! ستتر بتته ویتتر می
 کشم.می

 گمشو بیرون.-

شتود. کمتر  نیتز  دستان  به ی  تاره او دو طترب بتدن ه آویتزان می
 رود.کمی خم شده و تای ابروان  باا می

 سامیار!-

رود. دارم کته او تتروه بته شمتب متی  برمتیادمی مک تم بته ستمت
 کشم.ریزم و سر  فریاد میهرچه دلتنگی دارم را در ادایم می

ختتوام بهتتت ریتتم کتتردم کتته خونتتتو نتتری تم. بتترو گمشتتو دیگتته نمی-
 ایق پول!ب ینمت. بدب تق شمده

 شود.آید و نزدی م خم میدوباره سمتم می

پیتتداد کتتردم. تتتو رو رم بتته ختتدا. تتتاوه داداشتتم متتن او پیشتتت نمتتی-
 کردم.خدا نگاهم کن سامیار. به خدا او دوریت داشتم دخ می

 جون ننه باباد.-

شتتود و ونتتد. در اتتتاخ بتتاو میانتتداود و وار میختتود  را در آغوشتتم می
آیتتد و شتتوند. متترده متتوار و متتتین نتتزدم مینااتتر و شتتایلی وارد می

 کند.دهد و دست  را سمتم دراو میس م می
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 امیار جان. ناارم.س م س-

های چستت یده بتته همتتم رو بتته دهم و او بتتین دنتتداندستتت نمتتی
 گویم:شایلی می

 جا بنداو بیرون.همین اان این دوتا آش الو رو او این-

 گوید:مرده با دستپاچگی می

خواستتتم بیتتام ختدمتتون خواستتتگاری. امتتا ستتاچلی راستت ه متتن می-
 جان...

 کشم:فریاد می

 وی چشام... سری .برید گمشید او جل-

رود. ستاچلی هتم همتانطور کته اشتک کنتد و ستمت در متیاخمی می
افتتد. شتود و بته دن تال شتوهر  راه میریزده او آغوشتم کنتده میمی

دم آختتره اتتورت  را ستتمت متتن چرخانتتده و بتتا چشتتمانی بتته اشتتک 
 گوید:نشسته و ادایی مرتع ه می

 خیلی نامردی سامیار.-

 خفه بمیر بابا.-

شتتوم کتته ای کتتا  ردشتتان بعتتد او رفتنشتتان پشتتیمان می ب فااتتله
کتتردم برونتتد. چمتتدر ختتانم و بتتزرک و بتتاک و شتتده استتت نمی

آیتتد. دستتتی بتته بنتتدد و ستتمتم میختتواهرکم! شتتایلی در اتتتاخ را می
 گوید:کشد و روی موهایم را بوسیدهه میاورتم می

 درست میشه شزیزم. خودتو اییت ن ن.-
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 دهم.م را آه مانند بیرون میسرم را باا گرفته و نفس

درست شتدن ایتن متاجرا جتزو مکااتته. واتتی همته چتی راستت و -
ریستتت میشتته کتته مامتتان او اون یتتارو جتتدا بشتتهه بابتتا تتتر  کنتته و 
برگتترده ستترکار ستتابم ه ستتاچلی هتتم او اون مردتی تته طتت خ بگیتتره و 
برگتترده و در متتورد متتن هتتم... فتتروام ونتتده شتتده باشتته. ایتتن ونتتدگی 

 درست نمیشه شایلی. هی  وات

کشتتند. بتتاو خوبتته یتتد ااتتل داریشتتون. خوبتته کتته یتتداال نفتت  می-
 من چی بگم؟!

ریتزد. دستتم را دور  سر  را بته ویتر متی انتداود و ریتز ریتز اشتک می
 کشانم.انداوم و او را سمت خود میگردن  می

 جاست یا روستا؟مراسم چهلمشون چطور باید باشه؟ این-

ای گتترفتن چهلتتمه همتتون روو چهتتل تتتا واتتیت کتترده بودنتتد بتته جتت-
 وندانی رو آواد کنم.

 پ  تا اون روو باید ا ر کنیم و بعد بریم خاری او کشورا نه؟-

ی جتتواب م  تتت ت تتان شتتود و ستتر  را بتته نشتتانهاو متتن جتتدا می
 دهد.می

 تا چهلم ا ر کنیم؟-

 ی؟واسه-

 کنم:افتد و ومزمه میسرم به ویر می

 نیم؟خوام شمدد کنم. ا ر کمی-
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 بینم که پوست دستم را لم  می کند.دست  را می

 تو هر وات مایل باشیه من یانرم همون لک ه ونت بشم.-

 انداوم.گیرم و چشم توی چشم  میسرم را باا می

 بریم یه جایی که دریا داشته باشه.-

 دریا چرا؟-

ده. متتن و تتتو و آرامتت ... همتتین بستته بتترای دریتتا آرامتت  متتی-
 خوش  ت بودن.

 هر جا میری بریم. فم  ترکیه نه.-

لروانتتد. در ی تتی او کنم! استتم ترکیتته تتتن و بتتدن  را میدرکتت  متتی
 ا  را او دست داد!های ترکیه بود که خانوادهفرودگاه

 بریم آیربایجان؟-

 باکو یا آستارا؟-

 جا هم آستارا داره؟مگه اون-

 گذارد.چشمان  را روی هم می

 آره. اونجا هم آستارا داره.-

 پ  بریم آستارا.-

رویما امتتا ی شمتتو مکمتتد متتیاو بیمارستتتان ختتاری شتتده و بتته خانتته
یهتتن و دلتتم هنتتوو پتتی  ختتواهرکم ستتاچلی مانتتده استتت. ط تتق 

شتتود مکتترم استترارم و متترهم دردم! شتتایلی معمتتوله شمتتو مکمتتد می
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دهتتد کتته در ایتتن تنهتتایی خواهتتد بتترود... امتتا دلتتم رنتتا نمیمی
 تر  کنم.انگیز ه تنهایزن

 نمیشه تنها بمونی... نرو یرب گو  کن.-

ستتت. ختتودمم ایتیتتای نمیشتته بتته ختتدا ستتامیار. ل استتام همتته خونه-
 دارم ی م رایت باشم.

 گویم:شوم و میاو جایم بلند می

 پ  منم باهاد میام.-

ی ابتروی  شمتو کنتد و بتا گوشتهشایلی با چشمانی گشتاد نگتاهم می
 آید.مد درمیدهد. ب فااله ادای شمو مکرا نشان می

یعنی چتی بابتا جتان؟ خوبیتت نتداره دختتر و پستر نتامکرم ویتر یته -
 سمن روو رو شب کنن و شب رو روو.

 گوید:سپ  رو به شایلی می

 دخترم بمون همینجا.-

دادم. ولتی نه شمتو جتون ممنتون. اگتر راه داشتت یتمتا ویمتت متی-
 به خدا نمیشه.

 وند.کند و ل  ند میشایلی نگاهم می

مون تنهتا نگران متن ن تا . متن ا تل او ایتن هتم تتوی خونتهتو هم -
 موندما اولین بارم که نیست.می
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نتتامردی نیستتت اگتتر در ایتتن ونتتعیت بتتاو هتتم تنهتتا بمانتتد؟ نتته... 
خواهتتد ب نتتدا متتن همتتراه ایتتن دختتتر شتتود. شمتتو هتتر ف تتری مینمی
 روم.می

کشتتم ام را بیتترون میروم و شتتلوار و بلتتوو رایتتتیبتته ستتمت کمتتد متتی
 گذارم.داخل یک کیسه میو 

پسر جان گناهته. بته ختدا متردم پشتت ستر دختتر بیچتاره یترب در -
 میارن.

 رم آسه میام.یارم کسی بفهمه. آسه میشمو مکمد نمی-

 گویم:رو به شایلی می

 راه بیفت.-

 گوید:دهد و میشمو سر تأسفی برایم ت ان می

 پ  مرااب با .-

 ند:کآید و در گوشم نجوا مینزدی م می

 یه وات شیطون گیرتون ننداوه بابا جان؟-

بوستتم و م تتل ختتود ه ویتتر  ونم و روی متتاه  را میل  نتتد متتی
 گویم:گوش  می

 کنم.نه شمو. ب واد باهام یرب بزنهه میزنم شل و پل  می-

 کند.مان میوند و بدراهی آرامی روی کتفم مینربه

 برید به س مت. موادب خودتون باشید.-
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افتتتتد و بتتتا هتتتم او خانتتته ختتتاری یتتترب دن تتتالم راه میشتتتایلیه بی
شتتویم. همزمتتان بتتا خروجمتتانه درب ماشتتین لوکستتی کتته جلتتوی می

 آید.خانه پار  شده استه باو شده و ساچلی او آن بیرون می

گیتترد و ستتر بتته ویتتر شتتود و بتتا دستتتان ه دستتتم را مینزدیتتک می
 ریزد.های اشک میانداود و هایمی

بتا متن ایتن کتارو ن تن. تنهتام نتذار ستامیار. یتاا   دادا  تو رو خدا-
 که هستی و اومدیه بمون... تو رو خدا!

انتتداویم و شتتایلی بتته متتن اشتتاره متتن و شتتایلی نگتتاهی بتته هتتم می
کنم و سترم را بته متی وند کته ستاچلی را در آغتو  بگیترم. اخمتیمی

شتود او هتم بته متن اختم  دهم کته باشت  میچ  و راست ت تان متی
 کند:کشد و ومزمه میی خواهرم میدستی به شانه کند. خود 

 شزیزمه گریه ن ن.-

 شود.بار آویزان او میانداود و ایننگاهی به شایلی می

تتتو ونشتتی؟ تتتو رو ختتدا تتتو بهتت  بگتتو. بتته ختتدا متتن خیلتتی بهتت  -
 کنم.ایتیای دارم. دارم او تنهایی دخ می

 .کندگیرد و سر  را نواو  میشایلی او را در آغو  می

 گریه ن ن ساچلی جان.-

ای بته درانتد. چشتم غترهکنتد و چشتم میاو آغو  او به من نگتاه می
 توپم:روم و به ساچلی میشایلی می
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رهه یعنتتی آدمتتایی کتته دورشتتن بتترا  ارو  یاره متتیکستتی کتته متتی-
مونتتدیه دوستتتم ندارنتتد. متتن بتتودم کتته تتتو رفتتتیا ارو  داشتتتم می

 رفتی.داشتی نمی

 وند.انداود و هق میمی خود  را در آغوشم

به خدا طااتم تمتوم شتده بتود ستامیار. چترا آخته انمتدر دتالمی تتو؟ -
 مگه خودتم نزدی بیرون؟

من واتتی ودم بیترون کته تتو ن تودی. تنهتاد نذاشتتم اونجتا... ولتی -
 تو منو تنها گذاشتی.

دونم کتتارم خیلتتی اشتتت اه بتتوده. ب  شتتیده غلتت  کتتردم دادا . متتی-
 ا.چوبشم خوردم به خد

 چوبشو خوردی؟ چجوری؟! با پول و ادرد؟-

گیتترم و بتته دهم و دستتت شتتایلی را میاو را بتته شمتتب ستتوخ متتی
شتتویم و او بتتا گریتته و واریه کتتن بتترم. ستتوار میستتمت ماشتتین  می

 کوبد.دستان  را به شیشه می

 تو رو خدا سامیار. نرو سامیار... نرو دادا .-

گیتترم و اهرم میشتتود و چشتتم او ختتواشتتکه میهمتتان چشتتمانم می
 دهم.شایلی را م اطب ارار می

 راه بیفت.-

 سامی گناه داره به خدا. ب ین چه التماسی...-

 روم.میان یرف  می
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 راهه بیفت!-

دهتتد. آورد و ستتری بتته تأستتن ت تتان میماشتتین را بتته یرکتتت در متتی
دوم و بعتتد کتته او کوچتته بینم کتته ختتواهرم دن المتتان متتیاو آینتته متتی

 یگر توان دیدن  را ندارم.شویمه دخاری می

 باید ی م باها  یرب بزنی. گناه داره به خدا.-

هاشتون شتون بته خواستهگناه متن دارم شتایلی. تتو ایتن متاجرا همه-
رستتیدند. اون آدمتتای خودختتواه هرچتتی کتته لیااتشتتو داشتتتند بتته 
دست آوردنتد. فمت  متن مونتدم بتدب ت و بیچتاره. گنتاهو متن دارم 

 شایلیا نه اونا.

 دهد.ا پرآه بیرون مینفس  ر 

 خواستت دل ین بودا آره؟-

 کنم و می گویم:خنده میتک

دست بتردار دیتتتتونه. خواستته متن ایتن بتود کته م تل آدم ونتدگی  -
 کنم.

 م ل آدم وندگی کنی تا دل ینو داشته باشی.-

 بیچاره تویی که بنجلم گیرد افتاده.-

 اجناو بنجله یه رووی دوباره میان رو بورو.-

کننتتد. تتتو چتترا دوستتت داری ؟ اگتتر بفهمنتتده اشتتدامم میشتتایلی-
خودتو بدب ت کنتی؟ دلتم نمیتاد بیشتتر او ایتن اییتتت کتنم. دوستت 



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

295 
 

تت باشته. امتا اگتر گیتر بیفتتمه  یق ندارم بعد او منه هتر چشتم ناپتاکی پق
 تو میشی بیوه و خواه ناخواه این چشمای هروه دن التند.

 دن ال  باشه. ای وجود نداره تا چشمی همبعدق تو شایلی-

ختوام متنم یته بتار خودختواه دونتی یته چیتزی رو؟ میچرد نگو. می-
 باشم.

 یعنی چی؟-

یعنتتی نتتذارم بتتا رادیتتن اودوای کنتتی. نتتذارم بتتا کستتی غیتتر او متتن -
دونتی واتتی شتهریان تتوی باشی. دوست دارم واسته متن باشتی. می

اون پتارتی م تتککه اونجتوری نگاهتتت کترده چتته یستی بهتتم دستتت 
ی دیگتته داره بتته ه پستتربچه رو داشتتتم کتته یتته بچتتهداد؟ یتت  یتت

 مامان اونه میگه مامان.

 دونی؟یعنی منو م ل مادرد می-

 گیرد.ام میخنده

 به خدا تو دیوونه ای. م ال ودم بابا.-

کنیم و رستتیمه اول بتته دور و اطرافمتتان نگتتاه متتیا  کتته میبتته خانتته
بنتتدده کته میشتویم. در را  بینیم کستی نیستته وارد میواتتی کته متی

رود و کنتتد روی م تتل بنشتتیم و ختتود  بتته اتتتاا  متتیتعتتارفم می
 آید.آورد و بعد نزد من میمانتو و شال  را درمی

 خوری؟چای می-

 نه... بیا بشین.-



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

296 
 

 گوید:نشیند و میکنارم می

 او فردا باید بریم دن ال کارای پاسپورتت و اینا.-

 م.کنام را باوگو میگیرم و نگرانینفسی می

 ترسم. کا ...شایلیه راست  من خیلی می-

 خورم.گیرم و یرفم را میل م را گاو می

 کا  چی؟ رایت با  سامی.-

 هیچی... ول  کن.-

 گفتم بگو.-

 گویم:سر به ویر انداختهه و با شرمندگی می

ترستتم یتته خوشتت  تی بهتتت شتتد وودتتتر رفتتت. متتن میکتتا  می-
 گم.تم... به خاطر تو میبده ار بمونم. به خدا به ف ر خودم نیس

 شن؟پ  بابا و مامان چی می-

 خوانم.کنمه تا ته یرف  را میچشمان  را که نگاه می

 آره... یق با تو ه.-

 اما اگر تو ب وای...-

 نه شایلی! اونا وایت کردن و به گردن تو ه که اونو اجرا کنی.-

 ؟کنما هامیگم... خب... روو چهلم نه. وودتر وایتو اجرا می-

 اما تو گفتی که اونا اید کردن روو چهلم.-

 مهم نف  کاره. تعداد روو که مهم نیست.-
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 وکیلشون چی میشه؟-

وکیتتل نتتدارن. بعتتدم تتتوی واتتیت نامتته شتتون ننوشتتتند روو چهلتتم -
. اما توی دفتر یادداشتشون نوشتنده که این شرط نیست.  دایماچ

ای اجترا   خوام تتوه بته ختاطر متن واتیتو جتور دیگتهشایلی من نمی-
 ی منه. جای تو وس  بهشته.کنی و بیای جهنمی که خونه

 تو هرجا باشیه منم باهاتم.-

ای او آن را دستتتی بتته موهتتای اتتاب و ستتیاه  کشتتیده و طتتره
 انداوم.پشت گوش  می

خب واتی تو بیتایه دیگته جهنمتی وجتود نتداره کته. بهشتت میشته -
 همه جا.

 کند.یشوند و مرا نگاه مدوباره چشمان  گرد می

 من برم ونه بزنم شام بیارن.-

شتتود و همتتانطور کتته دفترچتته تلفتتن را ویتتر و رو او جتتای  بلنتتد می
 گوید:کنده میمی

 خوری؟پیتزا می-

گیتترد و ی یتتک فستتت فتتود را میدهم و او شتتمارهستترم را ت تتان متتی
آیتتتد و دهتتتد. میستتتفار  دو شتتتدد پیتتتتزا و دو تتتتا نوشتتتابه می

کتته اتتدای ونتته آیفتتون خانتته بلنتتد خواهتتد کنتتارم جتتای گیتترد  می
کنتتد و بعتتده بتتا رود و تصتتویر داختتل آیفتتون را نگتتاه میشتتود. متتیمی

 گوید:ادایی بلند می
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 خا  بر سرم. داییم اینان.-

 چتتتی؟!-

 پاشو سامی... تو رو خدا برو اایم شو.-

 چرخم.شوم و هراسان دور خودم میبلند می

 ر ب وره آخه؟ای خدا... ش رد. دیگه چی بگم ی م بهت ب-

 غر نزن اایم شو.-

بترم. او چترخم و دستت آختره بته اتتاخ شتایلی پنتاه میدور خودم می
کنتتد کتته بتته داختتل دهتتد و تعارفشتتان میهتتم آیفتتون را جتتواب می

هتایم داختل شتود و کف بنتدمه ب فااتله بتاو میبیایند. در را کته می
روی اتتندلی شتتود. شتتوند و دره دوبتتاره بستتته میاتتتاخ پرتتتاب می

نشتینم و هتر کته ایتن خانته و ونتدگی را م صود میتز آرایشت  می
 ام.کند به خاطر پول سمت شایلی آمدهب ینده ف ر می

کنم یتتتواو شتتتنوم و ستتتعی متتتیاتتدای ستتت م و شلی شتتتان را می
و کنمه ردی اختتودم را پتترد کتتنم. در و دیتتوار اتتتاخ را کتته نگتتاه متتی

ی بینم. شتتایلی متتن ستتاده استتت! اتتدای مردانتتهگرایی نمتتیتجمتتل
 دهد.جوانی اماه یواسم را دوباره به پشت در اتاخه پرواو می

 س م شایلی جون. خوبی؟-

 او شده است؟!« جون»او کی تا به یاله شایلی 

 خوبم رادین جان. تو خوبی؟-
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د و او پتر شتایلی او آب درآمتد! پلتک چتپم می« جتان»یاا رادیتن هتم 
ام متنفتتر هستتتم. بتتا پتتای راستتتم روی ومتتین نتترب ایتتن تیتتک شصتت ی

جتتا بمتتانم و گتتور تتتوانم تکمتتل کتتنم کتته ایندانم میگیتترم و نمتتیمی
کنتتد و شتتان میرادیتتن را نَ تتنم یتتا خیتتر؟! شتتایلیه تعتتارب بتته نشستن

 گوید:می

 او این طرفا؟ راه گم کردین؟-

 دهد:میمرد دیگری که یتماچ دایی شایلی استه جواب 

دایی جان ایتن چته یرفیته؟ متا کته تنتد تنتد متزایم آبجتی و بابتاد -
ا  شدیم. اما یاا کته آبجتی رفتتهه روا نیستت بته ی تی یته دونتهمی

 سر نزنیم!

جتور مواات  گریته دانم معمتواچ اینشتود و متیچند لک ته ست ود می
 رسد.کنند. ادای نک  آن رادین دوباره به گو  میمی

گم شتتایلی رو. امتتا متتن متتیه شمتته و شتتوهرشمهختتدا ریمتشتتون کنتت-
 جوری.بیاد پی  ما که تنها هم ن اشه این

بتاومه یتک دانم چترا دل بته هتر کته میشوند و نمتیدستانم مشت می
 کنم!رایب ششمی پیدا می

نه مرسی رادین. متن شتادد دارم بته تنهتایی. مامتان و بابتا هتم کته -
مونتتدم. بتترام ا میجتتور تنهتترفتنتتده متتن همینختتاری او کشتتور می

 ای نیست.مسیله
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دونستتتند مامتتان و بابتتاد آختته نمیشتته کتته. اون مواتت  متتردم می-
هستتتند. امتتا یتتاا... مم نتته ب تتوان بهتتت آستتی ی بزننتتد. اگتتر بیتتای 

 شه.پی  خودمونه خاطرمون جم  می

 گوید:مادر  هم می

جاستتت و شتتور جتتوری دلتتم همتت  اینآره شتتایلی جتتون. متتن این-
تته کته در ن تود متادر و پتدرده مراا تت باشته. ی داییونه. ودیفتهمی

شناستی دختترم؟ پشتت ستر دختتر تنهتا هتزار مگه تو این مردمتو نمی
 جور یرب و یدی  درمیارند.

 ترم.جوری رایتدایی جون. اما به خدا من ایندونم ونمی-

مون بشتتیا میتتل خودتتته دختتترم. امتتا شتتما کتته اتتراره شتتروو خونتته-
 مون و تنها نمونی که یرب پشتت دراد.بهتره بیای پی  خود

گویتتد و متتن... متتن او او انت تتار دارم یتترب بزنتتد. شتتایلی چیتتزی نمی
بگویتتد کتته اتترار استتت بتتا ش صتتی دیگتتر اودوای کنتتد. امتتا او ستت ود 

 وند.اختیار کرده است و رادین است که دوباره یرب می

 یاری جلومون؟شایلی یه چای چیزی نمی-

  ود. اان!آخ آخ ب  شید یواسم ن-

آیتتد و ایتتن یعنتتی شتتایلی اتتدای بتته هتتم ختتوردن دتترب و دتتروب می
خواهتد بتروم و ب یتی ستر رادیتن در آشپزخانه استت. خیلتی دلتم می

ترستم آبتروی شتایلی بترود بیاورم که آن ستر  ناپیتدا باشتد. امتا می
هایی نزدیتتک را بتتارهه اتتدای اتتدمو ایستتاو شتترمندگی کنتتد. بتته یک

کنم و  . ستتری  دور و اطتترافم را آنتتالیز متتیلتترودشتتنوم و تتتنم میمی
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دارم و بتته ویتتر ت تتته هجتتوم هتتایم را او روی ومتتین برمتتیکف 
بینم کته شتود و او ویتر ت تت متیبرم. در بتا اتدایی جیتیه بتاو میمی

کنم کتته رود. دشتتا دشتتا متتییتتک جفتتت پتتای مردانتتهه در اتتتاخ ر ه متتی
 تی بتر سترم کنتد و پتدایی باشدا نته پستر ! امتا اتدا مترا تهتی می

 کوبد.می

 شایلی؟ شایلی کجایی؟-

 بله رادین؟-

یتتتم دارم کتته شتتایلی مشتت ول چتتای ری تتتن استتت کتته یواستت  
 آید.نیست دارد چه ب یی سرمان می

 این آل وم بچگیامون کجاست؟-

آیتتد و در آختتره ها میها و درب کمتتداتتدای بتتاو و بستتته کتتردن کشتتو
تتتا آن را بتتاا بزنتتد.  کنتتدبینم کتته روت تتتی را لمتت  میدستتت  را متتی

رود و لتتب هتتایمه داختتل دهتتانم جمتت  نفستتم یتته لک تته بنتتد متتی
بنتتتدم و گتتتذارم. چشتتتمانم را میشتتتوند و دستتتت روی التتت م میمی

 ی یک کتک خوردن یسابی هستم.آماده

بینم کتته روت تتتی را بتتاا وده استتت. کنم و متتییتتک چشتتمم را بتتاو متتی
رد ستتتر  را ختتتم دانم داافتتتتد و متتتیبتتتا دو وانتتتو روی ومتتتین می

رستانم و یتک نفت  کند. خودم را بته آرامتی بته انتهتای ت تت میمی
ب شت  مانده تا آبرویتی بترای متن و شتایلی نمانتد کته اتدای نجاد

 رسد.به گو  می

 رادین؟-
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 آید و بعد هم ادای خود .ادای برخورد  با ت ت می

 ونی؟ترسوندیم بابا. چرا داد می-

 گوید:با لکن خشنی می

 گردی تو؟خ من دن ال چی میتو اتا-

 هامون. کجا گذاشتی؟دن ال این آل وم بچگی-

 ودی. من لواوم ش صی دارما!خب خودمو ادا می-

 گوید:خندد و میرادین می

 وای چمدر نجی ی تو!-

 کند:ای انافه میو با لکن ونانه

 نمیری الهی.-

 لوسی چمدر. یاا... برو بیرون ب ینم.-

 شه؟آل وم پ  چی می-

اینجا نیست. بایتد بگتردم یته روو دیگته پیتدا  کتنم. بیتا بیترون بته -
 وسایلم دست نزن.

 وویه مو  ب ورتت نجیب من.-

شتتود. آیتتد و بعتتد هتتم در اتتتاخ بستتته میشتتایلی می« ایتت »اتتدای 
دهم و او ویتتر ت تتت بیتترون نفستتم را پتتر ستتر و اتتدا بیتترون متتی

یلیه بعتد او آیتد و شتایینه ونته خانته بته اتدا در میآیم. همتانمی
 دهد.چند نانیه جواب می
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 بله؟ آ... بله بله. اان میام خدمتتون.-

 دارد.آید و کیف  را برمیبه داخل اتاخ می

 پیتزا رو آوردند. اونم دوتا.سامی چی ار کنم؟-

هتا نیتز رود و بته آنماند تتا متن چیتزی بگتویم. متیو دیگر منت ر نمی
ای بعتتد او باوگشتتت ه گویتتد کتته ستتفار  غتتذا داده و دایمتتهمی

 رسد.ادای دایی به گوشم می

 دایی چرا دوتا سفار  دادی؟!-

 دونی دایی جانه آخه خیلی... خیلی گرسنمها واسه همونه.می-

 آید.دایی به یرب میبار وناین

دایتتی تتتو کتته نصتتن پیتتتزا رو هتتم بتته وور دو تتتا هتتم نوشتتابه؟! ون-
 دی؟خوردی. چی شده یاا دوتا دوتا سفار  میمی

 گوید:رادین می

 مهمونی داری شایلی؟-

 خوام.نه... نه. خودم می-

ای  شتود و شتایلی بیچتاره تتوی بتد م مصتهای ست ود میچند لک ه
 گیر افتاده است.

کمی کمی... یتتهدونیتتد او واتتتی مامتتان و بابتتا رفتنتتده متتن یتتهمی-
 کنم. دست خودم نیست.افسرده شدم. واسه همین پرخوری می

ای بتاورم شتد! ومانه گفت که یتتی متن هتم بترای لک تهادر معصآن
 گوید:رادین می
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ختتورم کتته تتتو انتتدامت بهتتم رو میاوم ن تترده. اان ختتودم ایتتن ی تتی-
 نریزه.

کنتتد. دیگتتر یتترب ا  هتتم شتترم نمیمتترد  پتتررو در ی تتور ختتانواده
وننتد و بعتد او کمتی گت  و گفتته بتااخره شرشتان را کتم خاای نمی

آیتتد و بعتتد او رفتنشتتانه شتتایلی بتته اتتتاخ میکننتتد. ب فااتتله می
 گیرد.هراسان دستانم را می

 خوبی سامیار؟ اوناخ ال ت خوبه؟-

ایستتتم. شتتوم و میونم و او روی اتتندلی بلنتتد میدستتت  را پتت  متتی
بترم هتای شتلوارم فترو میپترد و دستتانم را داختل جیبپلک چپم می

 :گویمکنده میو با لکنی که شص انیت در  غوغا می

 جوریاستا آره؟!شایلی جون؟! رادین جان؟! این-

آیتتد و بتتا انتتدکی فااتتلهه آرام و کشتتد و دوبتتاره ستتمتم میپتتوفی می
 گوید:مهربان می

وننتد. بته ختدا جتور بتا هتم یترب میبابا توی فامیل متا همته همین-
 من وره.بی

 کشم:انداوم و فریاد میادایم را روی سرم می

رنتتته واتتتتی بهتتتت اون یرفتتتا رو وده تتتو متتتواعیت  ن تتتودیم... وگ-
 آوردم که مرغای آسمون...آنچنان ب یی سر  می

شتود یترفم نصتفه بمانتد. نگتاه  ادای ونته موبتایل ه باشت  می
کنم کته بین من و افکه موبایتل در نوستان استت. بتا ستر اشتاره متی

 چه کسی است؟



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

305 
 

 ر...را... رادینه.-

کنم ایستتاو متتیختتارانم و امه پشتتت ستترم را میبتتا انگشتتت ستت ابه
 هایم جوشان است.خون رک

 بلندگو.-

 دهد.کند و جواب میسر  را باا و پایین می

 بله؟-

اد؟ او واتتی متا اومتدیمه تتا اان شایلیه این دختتره کیته جلتو خونته-
 ول وده به در.

 دختره؟!-

 دار.آره. یه دختر خفن مایه-

 د.ونشود که دارد در مورد ساچلی یرب میشستم خ ردار می

 به او شما ن اشه شجب...-

 گوید:رود و میبینده میان یرف  میشایلی که چشمان مرا می

 باشه باشه. دوستمه... کاری باری؟-

 نهه چی شد یهو؟-

 هیچی باید برم ا ای یاجت.-

گویتد کنمه ستری  ختدایافظ میچشمانم را برای شتایلی کته گترد متی
 کند.و تماو را اط  می
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خستتته رو واستتم ستتال کتته ادای شاشتتمای دل دونستتتم ایتتن همتتهنمی-
 ونی!درمیاریه با این یارو رادین هم او می

ودمه سامیتتتتتار! یتترب دهنتتتو بفهتتم. متتن اگتتر بتتا رادیتتن یتترب متتی-
فمتت  واستته گتترفتن آدرو مهمونیتتا بتتود... کتته ختتواهر تتتو رو پیتتدا  

 کنیم. اون هر وری بزنهه من کاری باها  نداشتم و ندارم.

 رود.کند و به سمت در میچ  چ  نگاهم می

 بیا ساچلی پشت در مونده.-

 دیا.راه  نمی-

 مهمون ی یب خداست.-

 شایلی یرب گو  کن.-

 برو بابا.-

 رود و من هم به دن ال .او به سمت در ییاط می

 شایلی ا ر کن.-

 ی منها نه تو.جا خونهاین-

را  کنتتد. شتتایلیفشتتارم کتته او در را بتتاو میهتتایم را روی هتتم میلب
 روم.ونم و سمت ساچلی میپ  می

 جا رو دیگه او کجا پیدا کردی؟ ها؟این-

هتتای  شتتده استتت. چشتتمان درخشتتان و وی تتای ه رامتتم م تتل بچگی
 کند و ل  ند  آرامم.می

 ا  اومدین بیرون... بهم آدرو داد.اون آاایی که او خونه-
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 پرسد:انداود و با تعجب میشایلی نگاهی به من می

 مکمد آدرو منو داره؟! مگه شمو-

 دهم.سرم را ت ان می

 آره... با شمو اومدم دن التا همون واتی که ن ودی.-

 شما اودوای کردید؟-

شتود. شتایلی ل  نتد با اتدای ستاچلیه توجهمتان ستمت او جلتب می
 گوید:وند و میمی

 چرا دم در ایستادی؟ بفرما تو.-

شتتود. داختتل میکنتتد و ستتاچلی ل  نتتدی وده و او کنتتار متتن ش تتور می
شتتود و در را مک تتم بتته هتتم متتن هتتم پشتتت ستتر  راهتتی می

ها و یتترب و یدی شتتان دیگتتر هتتی  کتتوبم. انگتتار کتته همستتایهمی
 اهمیتی ندارد. یاا دیگر یک نفر سوم هم وجود دارد.

 خو  اومدی ساچلی جان.-

 ممنون.-

 چرخد.کند و دوباره سمت شایلی میگردد و مرا نگاه میبرمی

 رد. چمدر شما دو تا به هم میاینا.ای خدا ش -

فهمم کتتته تمتتتام کنتتتد و متتتن متتتیی آرامتتتی میشتتتایلی خنتتتده
های پیشین  بترای جلتب توجته متن بتوده استت. یتاا کته شیطنت

فهمیده دل را باختم و بته الت م تاختتهه آرام گرفتته استت. ایتن دختتر 
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هتتتا درو هرجتتتور کتتته باشتتتد نهایتتتت مهربتتتانی استتتت و بتتته مرد
 !دهدجوانمردی می

شتتوند و متتن دستتت بتته جیتتب و ستتر ستترخه بتته داختتل پتتذیرایی می
کنتتد کتته روی م تتله دن الشتتان! شتتایلی بتته ختتواهرم تعتتارب می

گیرنتتده رو بتته رویشتتان می هتتا کتته روی م تتل جتتایبنشتتیند. آن
ونتتد و طور معصتتوم استتت. پلتتک میایستتتم و نگتتاه او... همتتانمی

 کند.چشم او من گرفته و به اطراب نگاه می

 ای بهم ودیا.م سامیار شجب خونه وندگیگمی-

مانتتده نگتتاه ستتر  را بتتاا گرفتتته و لوستتتری را کتته بتته چلچتتراغ می
 کند.می

 خیلی خو  سلیمه هستید جفتتون.-

 گوید:کشد و میهای م مل آبی سلطنتی دست میبه م ل

 هاست.هاتونم او جدیدترین طر م ل-

 دهم.می گیرم و باودمم را پر سر و ادا بیروندمی می

ی متتن نیستتت. متتن او دار دنیتتاه هیچتتی نتتدارم. دختتتر اینجتتا خونتته-
 دار اودوای کنم.هم نیستم که با یه پیرمرد مایه

 گوید:وند و میشایلی نامم را با اشترال ادا می

 ستتتامیاره بیا بشین.-

 نشینم.رویشان میبهکنم و روپشت چشمی به او ناو  می
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اودوای کتتتردم و اان خیلتتتی  کنتتتی متتتن بتتتا نااتتتر تتتتو ف تتتر می-
 کنی سامیار؟!خوش  تم؟ این ف رو می

 تر شدی.مون بدب تآخ آخه نه تو این ماجرا تو او همه-

تی ه ننداو سامیار. به ختدا متن خوشت  ت نیستتم. هتر روو هتزار بتار -
 میرم تا بتونم با ناار کنار بیام.می

دووم و پتتر اختتم شتتوم و چشتتم تتتوی چشتتم  متتیبتته جلتتو ختتم می
 گویم:می

 پ  چرا باها  اودوای کردی؟-

انتداود و ایتن ختواهر هتم م تل آن متادر ه اشت   دم سر به ویر می
 مش   است.

دم کتته پتتول کتتردم پتتول یعنتتی خوشتت  تی. شتتعار نمتتیمتتن ف تتر می-
ختتوام جتتوونی  بتتده و اینتتا. امتتا بتته ختتدا یتتال دلتتم ختتوب نیستتت. می

رن و ختتو  ختوام بتا شتوهرم بتترم جاهتایی کته جوونتا متیکتنم. می
بینی؟ یتتی استم جاهتایی کته بته جوونتا ختو  گذرونند. ولی میمی
 دونی من چه...دونم. تو چه میگذره رو هم نمیمی

افتتتد. چنتتد هتتق میرستتده بتته هقجتتای اتتک ت  کتته میبتته این
دهتتد و بتتا کنتتد و شتتایلی کتتتف  را ماستتا  میای را ستت ود میلک تته

 گوید:نارایتی می

 آروم با  شزیزم.-
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یترب کنتد کته بته ستاچلی دلتداری بتدهم و متن بیمن اشتاره میبه 
ام. ستتاچلی دوبتتاره ستتر بتته ویتتره دو چشتتم دوختتتهام و بتته آننشستتته
 دهد:ادامه می

گنه ی اون بتادمجون دور اتاب چینتایی کته مجیتز نااتر رو متیهمه-
دن. دونتتی هتتر روو چتته پیشتتنهادای ک یفتتی بتته متتن متتیدادا  نمی
شتتگلی ییفتتی یتتروم نااتتر بشتتی. گن تتتو جتتوونی خوبهتتم متتی

گن طت خ بگیتر و بیتا بتا متن اودوای کتنا بع یاشتونم بع یاشون می
 گن بدون ط خ...می

کنتد و متن بایتد رک غیترتم بته جتو  آیتد؟! بترای هق میدوباره هق
خ تتر او متتن کارهتتا را بیی ایناو کتته رفتتته و شتتوهر کتترده و همتته

 است! انجام داده

یگتته بهمتتون پتتول نتتداده متتا م تتل شتتن و واتتتی بابتتا معتتتاد شتتد و د-
های تتتوی بیتتابون شتتدیم. دوستتت داشتتتیم لتتب دریتتا باشتتیم و ماستته

های کنتار دریتاه من جر ت کردم و رفتتم. امتا ستامیار بتاور کتن ماسته
 وندگی شوری دارند!

 کنم:آیم و ومزمه میبه یرب می

گم طتت خ بگیتتر. امتتا چتترا باهتتا  در متتورد همتتون آدمتتای نمتتی-
 ونی؟ر ااب چین یرب نمیبادمجون دو

ها اختترای گفتتتم دادا . نااتتر خیلتتی شصتت انی شتتد و او شونتتی-
دارم شتتدند. ولتتی بتتاوم هستتتند و امیتتدوارم واتتتی بفهمنتتد بچتته

 خیالم بشند.بی
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شتتود کتته نزدیتتک استتت او یداتته بیتترون چنتتان گتترد میچشتتمانم آن
 بزند.

 تو بچه داری؟!-

یته چهتار متاه دیگته... بته فع چ که نته. یعنتی آره. من تورم اینته کته -
 دنیا میان. دو الو.

 بوسد.گیرد و اورت  را میشایلی او را در آغو  می

 گم.وای شزیزم ت ریک می-

 خواهد که به سمت ساچلی بروم.بار با تک م او من میو این

 سامیاره وود با  بیا ت ریک بگو.-

چنتتتان روم و او را آنیتتتارای مماومتتتت نتتتدارم و بتتته ستتتمت  متتتی
هایی کته ن توده شتود. شتایلی مترا گیرم کته ت فتی تمتام ستالرمیدرب

 کند.او ساچلی جدا می

آروم بابا. مگه نگفتت بچته داره تتو شت م ؟ یعنتی تتو واتتی طرفتو -
 دوست نداری یه دردسرهه واتی هم که دوست  داری هزار تا.

دانم من ور  به ختود  استتا کته واتتی دوستت  نداشتتم غتم می
ها و امه متتدام گرفتتتار بتتداخ ایبتته او بستتته داشتتت و یتتاا کتته دل

 شود.هایم میتعصب

 گویم:کنم و مینگاه خواهرم می

ی اتفااتتای ختتوبه یتته متتدل دیگتته میفتتتاد. دلتتم ای کتتا  همتته-
دار خواستتت او کستتی بچتتهخواستتت م تتل مامتتان بشتتی. دلتتم نمینمی
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بشی که دوست  نتداری. ولتی شتده دیگتهه کتاری هتم نمیشته کترد. 
 ها هوای...بشه که بعد فم  یادد

 ونه سرما خیالت رایت.هوای ششق اول و اینا نمی-

 ششق اول داری تو؟!-

 وند:افتد و لب میسر  دوباره به ویر می

 شی؟اگر بگم کیه نارایت نمی-

 نه دیگه اان همه چی تموم شده. کی بود؟-

 فروام... دوستت.-

کنتتد و شتتایلیه بتتا شتتنیدن ایتتن یتتربه شتتروخ بتته اهمهتته ودن می
کنم و شتتود. گلتتویم را اتتاب متتیستتاچلی بتتا تعجتتب بتته او خیتتره می

 کنم.توجهشان را سمت خودم جلب می

فتتروام هفتتت ستتال اود بزرگتتتر بتتود. چطتتوری او اون آختته خوشتتت -
 اومد؟

 گوید:شوند و میگون میهای  گلگونه

 بچه بودم دیگه دادا . اودوای کرده؟-

بتته متتن دوختتته استتته نگتتاهی بتته شتتایلی کتته بتتا نگرانتتی چشتتم 
 گویم:انداوم و میمی

 کرد. اما...داشت اودوای می-

 کشم.نفسی شمیق می

رد.-  من
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 چتتتی؟! چرا؟!-

اتفااتاد  گویتد ن ایتد همتهو دوباره نگاه شایلی استت کته بته متن می
 را برای ساچلی باوگو کنم.

 کشته شد.-

 «!کشتم »نشیند به جای می« کشته شد»و 

دشتتوای خیتتابونی. یتتاا اونتتو ولتت  کتتنا  آره. چتتااو ختتورد تتتو-
 هاتو چی بذاری؟خوای اسم بچهمی

 شایلی بود که مونوخ بک  را شول کرد.

رونتتد و ایمتتق کتتم بتتاا میهتتای ختتواهرمه کمی آویتتزان لبگوشتته
 است.نیستم که نفهممه ل  ند  تصنعی

 ها؟ آهان... آیهان و آی ر!-

 چه اسمای اشنگی!-

 بر روی ل   است. نا هنوو همان ل  ند غم

 کنید؟کار میممنون. شما چی-

 کند:چرخد و انافه میسمت من می

 سامیار او خودد بگو.-

کنتد. همته راا بته جتز چته بترایم پتی  آمتده را بترای  میی آنهمه
کتته نتتامزد دلتت ین فتتروام بتتودا نتتارو ودن فتتروام... همتته را بتته جتتز این

 رفیق شفیمم!

*** 
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انتتد و اتتدای او و شتتایلی را شتتب گذشتتتهه ستتاچلی پتتی  متتا م
کردنتتدا امتتا شتتنیدم کتته تتتا نزدی تتی اتت حه بتتا ی تتدیگر درد دل میمی

متتن تتترجیح دادم ب تتوابم و کمتتی اشصتتاب و التت م را آرام کتتنم. اتت ح 
ختتواهم همتتراه شتتایلی ووده واتتتی هنتتوو ختتواهرم ختتواب استتته می

هتتای پاستتپورتم را پیگیتتری کتتنم. ستتاچلی روی م تتل راهتتی شتتوم و کار 
ی پتتذیرایی خوابیتتده استتت و اتتورد بتتدون آرایشتت ه  قگوشتتهرایتتتی  

شتوم و دهد کته هنتوو هتم کتم ستن و ستال استت. ختم مینشان می
 گوید:بوسم که شایلی میرا می پیشانی او

متتیگم ستتامیه ستتاچلی بچتته داره. خطرناکتته روی م تتل ب وابتته یتته -
 وات میوفته ومین. بلند  کن بذار روی ت ت من.

متتا ا تتل او این تته ختتواهرم را بتتردارمه ستتمت دهم و استتری ت تتان متتی
 برم.ام را بین تاروپود سیاه ابریشمین  میروم و بینیشایلی می

خطرنتتا  اینتته کتته تتتو ن اشتتی تتتا جلتتوی اتفااتتای بتتد رو بگیتتری. -
 خیال مهربونیت بشی.خطرنا  اینه که تو یه رووی بی

 گوید:کشد و میشوده پا پ  میدستم که دور کمر  یلمه می

 خطرنا  اینه که دوباره...-

 دهد:کند و دوباره رو به منه ادامه مینگاهی به ساچلی می

تر اینته کته پاستپورد نداشتته باشتی. دوباره اشت اه کنتیم و خطرنتا -
 بدو دیگه.

ها. نگتتو پیوستتتی بتته جمتت  اد نتتورانی شتتدهگم چتته چهتترهمتتی-
 خواهران توی کلیسا.
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کنتتد. شتتی ن تتارم میکوبتتد و ویتتر لتتبه فکمشتتتی بتته بتتاوویم می
 گوید:نشیند و شایلی میل  ندی روی ل م می

 ن یر نپیوستم. فم  هنوو شذاب وجدان اون دفعهه او بین نرفته.-

 کنم:دهم و ومزمه مینفسم را پرآه بیرون می

شذاب وجدان اون گندی کته ودیتمه او شتذاب وجتدانی کته ستر فتروام -
 چرا! فهممدارمه هزار برابر بیشتره. وااعاچ نمی

گتتذارم و کنم و او را روی ت تتت میختتواهرم را روی دستتت بلنتتد متتی
شتتوم. بیچتتاره جتتوری خوابیتتده کتته گتتویی همتتراه شتتایلی راهتتی می

شتتویمه شتتایلی ها بیتتداری کشتتیده استتت. داختتل ماشتتین کتته میستتال
 گوید:می

 بندم چند ساله با یه چشم باو خوابیده.شرط می-

 چرا؟-

 دهد:ن میدنده را شول کرده و سری ت ا

 گفت هم  ش ا می ترسه که بیان سراغ  و اییت  کنن.می-

 غل  کردن. یعنی انمدر شونی هستند که پی  شوهر ...-

خوابتته کتته. هتتر کتتدوم اتتتاخ جداگونتته و دم و پتتی  شتتوهر  نمی-
 دستگاه دارند.

 مش لی با هم دارند یعنی؟-

خونته ا ه کتتاب مینه. آاتا شتب بیتداری داره و تتوی اتتاخ مطالعته-
 تا خود ا ح. ا کم میاد ب وابه که ساچلی بیدار میشه.
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تمری تتاچ نتته ستتاله کتته دستتت بتته کتتتاب نتتزدم. دلتتم تنتته شتتده واستته -
 آبادی و...هدایت و دولت

 خوندی؟!مگه تو کتاب هم می-

 بهم نمیاد؟-

 ها چرا بهت میاد.دونم راست . بع ی واتنمی-

کتت  بتتودم؟ یتته  ف تتر کتتردی متتن او اول بتتدب ت و آواره و آدم  -
جتا کتاب ونه داشتم به چته بزرگتی. یعنتی هتر رمتانی کته ب توای اون

بود. ادبیتاتم همیشته بیستت بتود شتایلی. منتو بتا ایتن اونتاخ نگتاه 
ختواد. یتاا متا هرچمتدرم ن ن. اگر خدا برای ی تی ن تواده یعنتی نمی

 خودکشی کنیمه یرب یربق خود خداست.

 برای او درد دل کنم.خواهد ماند و انگار دلم مییرب میبی

شتتو دونتتی شتتایلی؟ بابتتای متتن خیتتتتتلی ایمتتق بتتود کتته خانوادهمی-
تترده تر او اونتتم فتتروام بتتود کتته چتتااو ی ششتتم  فروختتت. ایمتتقبتته من

رو او جیتت   درآورد و داد دستتت متتنق شااتتی. دیوونتته تتتر او فتتروام 
 هم من بودم که ودم اونو ناکار کردم.

ایم. همیجتتوری پتتی  خودمتتون مون ایمتتق و دیوونتتهمتتا آدمتتا همتته-
دم. امتتا  ای انجتتام نمتتیگانتتهگیم کتته متتن هتتی  واتتت کتتار بچهمتتی

ی متتا آدمتتاه یتته یمااتتت چندشتتی اون بیتتن  مونه همتتهکتتارای همتته
 داره.

ترین و بهتترین اما یمااتی کته تتو بترای متن ختری کتردیه خوشتگل-
 یماات دنیا بود. شایلی یه سوالی بپرسم؟
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 جانم؟-

نتا نگفتتی داری بتا ی تی دیگته بته جتز رادیتن اودوای ایچرا به داییت-
 کنی؟می

 گوید:گیرد و مینفسی می

 مطمین نیستم.-

 دهد:کنم که ادامه میبا تعجب نگاه  می

 ترسم ولم کنی. آخه بدون ششق که نمیشه اودوای کرد.می-

 کی گفته بدون ششمه؟-

 خودد! خودد گفتیا غیرق اینه؟!-

ت پتی  بتود. یتمتاچ بایتد بته وبتون بیتارم نه. اما اون واسه خیلی وا-
 فهمی یعنی مارمولک؟شاشمتم؟ او رفتارام نمی

 ترسم این یه وابستگی باشه.. یه بار با من بودی و می

گی تتو؟ بابتا متن وااعتاچ دوستتت دارم. دیگته بته وابستگی؟! چی می-
 چه وبونی بگم که یالیت بشه؟

 خواستی به دل ین...میبه همون وبونی که -

دم ختتوام اسمشتتو بشتتنوم. دارم بهتتت اولتیمتتاتوم متتیدیگتته نمی-
 شایلی.

 خوای؟ ن نه هنوو به ...چرا نمی-

نه هنوو بهت  هتی  ایساستی نتدارم. او واتتی تتو رو تتو دلتم دارمه -
دیگتته اطتت  شتتده ایساستتم بتته اون... کتته او اولتتم اشتتت اه بتتود 
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 یدن بتته یتته ششتتق آب تتی و ای م تتل تتتو رو ول کتتردن و چستتفرشتتته
 گانه.بچه

 یاا شد آب ی؟-

 گویم:ونم و یمیمت را میل  ند می

 پای تو که وس  باشهه آرها میشه آب ی.-

 گانه نفله کردی؟پ  چرا فروامو به خاطر همین ایساو بچه-

ب تتاطر اون ن تتود. بتته ختتدا کتته بتته ختتاطر اون دختتتره ن تتود. واستته -
ن بتتود کتته تتتو یتته آن اونمتتدر او نتتارفیمی و نتتامردی بتتود. واستته ایتت

دست دو رویی فتروام شتاکی شتدم کته تتا اون چتااوی لعنتتی رو داد 
 دستمه جوگیر شدم و ودم همه چیو نابود کردم.

 گوید:گذرد و سپ  میمدتی در س ود می

 منم داستانمو بگم؟-

 کنم:نگاه  می

 داستان چیت؟-

 گذروندم.وندگیم... اون رووای س تی که بدون تو می-

 بگو شزیزم.-

 شود:آهی کشیده و لکن  به طرو شجی ی گنه می

دار شتدن پدر و مادر هم شاشق هتم بتود و بته هتی  وجته اصتد بچته-
ام. او بچگتتی یادمتتته واتتتتی ی ناخواستتتتهنداشتتتنا متتتن یتته بچتتته

ا  شتتتدنه همتتتهکتتتردم و اونتتتا او دستتتتم شتتتای میشتتتیطنت می



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

319 
 

مصتتی ت انتتداختیم و ایتتن همتته گفتن کتته کاشتت ی تتتو رو میمتتی
شتدم راجت  بته چتی یترب کشیدیم. اون موات  ویتاد متوجته نمینمی
 ونن. طول کشید تا فهمیدم من ورشون او انداختنه کورتا ه.می

رخ  شتتود. نتتیمروی  میی بتته روبتتهای پتتار  کتترده و خیتترهگوشتته
 لرود:وده و نمناک  را. ادای  میبینم و چشمان ماتمرا می

 م ن تودن و منتو بته یتال ختودم ول هی  وات منتو ن واستتن. متراا-
رفتن هرجتتایی کتته او متتن دور باشتتن. پرستتتارا و کتتردن و متتیمی

ختتدمت ارا شتتده بتتودن همتتدم متتن. ن ودشتتون رو بتتا گتترفتن پرستتتار 
 کردن.توجیه می

 گوید:اورت  را سمت من چرخانده و با خالتی درمانده می

بیتام   تمصیر من چی بتود مگته ستامیار؟! مگته متن خواستتم بته دنیتا-
کتته باهتتام اون برختتورد رو داشتتتن؟ چتترا منتتو بتتا خودشتتون جتتایی 

 کردن؟بردن؟ چرا فم  او لکاظ مالیی ساپورتم مینمی

دستتتمابی او داختتل جتتا دستتتمالی روی داشتت ورد برداشتتته و اتتورت  
 کنم.را او اشک پا  می

این آخرا بهتر شدن بتودن. بتااخره فهمیتده بتودن کته بایتد بته بچته -
ن. امتتا چتته فایتتده؟ انگتتار ختتدا دوستتت نداشتتت شتتون مک تتت کتتن

 خوشی منو ب ینه. اوم گرفتشون و یه شمر شمده رو تو دلم کاشت.

ی نتترم  کشتتیده و اشتتک بلتتورین  انگشتتت شستتتم را روی گونتته-
 کنم:را پا  می

 ها.ی اینا دلیل نمیشسه که مواد بفروشیاما همه-
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 کند:دستم را پ  وده و با تعجب نگاهم می

 فروشم سامیار!واد نمیمن که م-

 ونم:ل  ند می

 من ورم اون ا لناست.-

 کند:ا  را پا  میدستمالی برداشته و آب بینی

تتونم توجیته کتنم. ولتی دونم هرچتی بگتمه ایتن کتار بتدم رو نمیمی-
مو پترکنمه هتم ترین راه بتودم کته هتم تنهتاییخبه متن دن تال ستری 

بتام فترار کتنم... کته دیگته ی بااین ه یته پتولی گیترم بیتاد تتا او خونته
 شون هم ن اشم.مکتای مک ت مالی

 یعنی او مواد فروشی اینمدر پول گیر آدم میاد؟!-

آره. اگتتر تتتوی مهمونیتتاه یتته بچتته پولتتدار بتته پستتت آدم ب تتورهه -
ا  کنتتیم و او  بتی تتیم. متت  چ فتترل کتتن تونستتتیم یستتابی تل تتهمی

روختیم و فتتی بیستتت تتتومنی رو اتتد تتتومن بتته اونتتا مییتته بستتته
 داشتیم.ی پول رو واسه خودمون برمیانافه

دهم ای او موهتتای  را او روی شتتانه پریشتتان کتترده را بتتاوی متتیطتتره
 گویم:و می

بهتتتره دیگتته او ف تتر اتتدیما بیتتای بیتترون. تتتو اان خیلتتی خوبتته... -
کنم بایتتد او تتتو یتته مجستتمه بتته استتم شتتایلی اونمتتدر کتته ف تتر متتی

 مهربون ساخت.

دهیم و ها را انجتتام متتیکنتتد.کار ماشتتین را روشتتن میل  نتتد وده و 
 گوید:شایلی در راه باوگشت می
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گیتتریه متتدد ومتتان کمتتتری طتتول چتتون اولتتین بتتاره پاستتپورد می-
کشه کته بهتت گذرنامته رو بتدن. ایتمتااچ تتا یته هفتته یتا ده روو می

 دیگه آماده است.

 ساچلی رو چی ار کنم؟-

 میزنه. دیشب گفت میاد تند تند بهمون سر -

 نپرسید دلیل رفتنمونو؟-

چتترا. گفتتتم کتته خیلتتی واتتته تصتتمیم گتترفتیم بتتریم ختتاری او کشتتور. -
پرستید یتاا چترا اان کته پتدر و اما ی م مش و  شتده بتود انگتار. می

متتادرد فتتود شتتدند؟ گفتتتم چتتون اان تنهتتام. خ اتته کلتتی ختتالی 
 بستم به بیچاره.

 تونه بیاد اونور.خوبه باو ونع  خوبه می-

 همه چی که پول نیست سامی.-

 پولی ن شیدی که بفهمی اتفاااچ همه چی بستگی به پول داره.بی-

پتول نیستتی. م تاوه داری... راستتی بتریم دیگه کته ختدا رو شت ر بی-
 خوایم بریم.بنگاه بگیم وودتر برا  مشتری جور کنه که می

 رویم. متن تتا ابتد متدیون ایتن دختتر کنم و بته بنگتاه متیموافمت می
ا . بتته خانتته کتته بتته او و مهربتتانی هستتتم... متتدیون و دلتتداده

بینیم و بتتوی کتلتتت گتتردیمه ستتاچلی را در یتتال پ تتتن غتتذا متتیبرمی
 مامان شجیب در خانه پیچیده است.

 پ تت به مامانت رفته.دست-



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

322 
 

پتترد و ستت ت مشتت ول بتتود کتته بتتا اتتدای متتنه در جتتای  می
رویم کتته یتتک متتیترستتد. متتن و شتتایلیه بتتا انتتطرابه بتته ستتمت  می

کنتتد و بتتا واتتت ومتتین نیفتتتد. شتتایلی ستتری  او را جمتت  و جتتور می
 گوید:شص انیت می

دونتتی تتتو شتت م  بچتته داره کتته ای بترکتتی ستتامیار. مگتته نمی-
 ترسونی ؟اینجوری می

 ترسه.دونستم میبابا به خدا نمی-

بتتریم و متتن چمتتدر دلتتم هتتوای متتادرم را  ستتاچلی را بتته پتتذیرایی می
 کرده است!

*** 

ا  رفتته استت و بتا هتم در تمتاو هستتیم. در ایتن ساچلی به خانته
ام و یتتک هفتتته و دو رووه م تتاوه را رهتتن دادم و پاستتپورتم را گرفتتته
ام... یااه با ممتداری او پتول رهتن م تاوهه بترای شتایلی یلمته خریتده

بتترم. پشتتت ویتتترین ای میو ایتتن اول بتتار استتت کتته بتترای او تکفتته
ایستتم و شتاید آن ل تاو بته رنته ط یتی بت ه بتا فروشی مییک ل او

ا  خواستتتنی یتتک جفتتت چ متتهه بتته همتتان رنتتهه بتته او و وی تتایی
استتت کتته پتتولی شتتوم و چتته یتت  خوبیبیایتتد. داختتل م تتاوه می

 اده هدیه ب ری!دستت باشد و با آنه برای خواستنی

دانما دایمتتاچ م تتل همتتان متتان نی استتت کتته پشتتت ستتایز  را متتی
انتتده کمتتی اغرتتتر و ا  فتتود کردهو واتتتی ختتانوادهویتتترین بتتود. ا

 تر او پیش  شده است.اندکی جذاب
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هی  یت  بتدی آن ایمت است بترای جیتب متنا امتا بتیل اوه گران
اطتراب استتا پت  بته  فروشی شتهریان هتم همتینخرم. کف را می

ا  را خریتتداری کتتنم. وارد م تتاوه افتم تتتا چ متتهجتتا راه متتیستتمت آن
بینم. بته جتز متن ها متیو را در یتال مرتتب کتردن جع تهشوم و امی

 جا نیست.و اوه کسی در این

 جاست! س م دا  سامی.به به! ب ین کی این-

 س م دادا  شهریان... خوبی؟-

 اربان تو. خو  اومدی... او این طرفا؟-

 های ط یی... ب ... کرم.خوام یه جفت چ مه ب رم. تو مایهمی-

 گوید:رند و میپابروان  باا می

 فروشیم... ها؟جا فم  کف  ونونه میملتفتی که این-

 گویم:سر به ویر انداخته و با یسی گنه می

 خوام.دونم. واسه شایلی میآره می-

 همون دختر خفنه...-

کنتد کته یتتم دارم در چنان بتا هیجتان راجت  بته شتایلی اتک ت می
منعمتد شتتدن کتت م ادامتهه یتترب جتال ی ن واهتتد ودا بنتابراین ا تتل او 

 گویم:م ارک ه سری  می

 امروو ارار مک ر داریم.-

 نتتته بابا!-

 گوید.دهد و با هیجان ت ریک میای سر میخنده



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

324 
 

 خوب کاری کردی دادا . چی بود اون دل ین خشک مذهب؟-

 طور بودمه اما... .خشک مذهب ن ودا من هم ومانی همان

 گفتم؟ای که  فدایی داری. یاا داری اون چ مه-

ی دل تتواهم را گتتویم و او بتترایم چ متتهی پتتای شتتایلی را میشتتماره
کشتتم کتته بتتروم و دیگتتر پتترداوم و راهتتم را میآورد. پتتول  را میمتتی

بتتاو نگتتردم کتته ورود پستتر نوجتتوانی بتته م تتاوهه تتتوجهم را جلتتب 
بتتترد و بتتتا ل  نتتتدی کنتتتد. شتتتهریان او را پشتتتت پیشتتت وان میمی

 گوید:م کک رو به من می

 خوای شاه دوماد؟ای هم میدیگهچیز -

دهم. او کفاشتتی ی نتته ت تتان متتیونم و ستترم را بتته نشتتانهل  نتتد متتی
کتته آدم بتتوی  ایستتتم. اینشتتوم و کمتتی دورتتتر منت تتر میختتاری می

هتتا را او اتتد کیلتتومتری یتت  کنتتده ااتت چ ختتوب گنتتد بع تتی چیز 
شتتود و ایتتن متتن هستتتم  ی شتتهریان ختتاری مینیستتت! پستتر او م تتاوه

ا  روم و بعتد در جتایی خلتوده یمتهک مستیری دن تال  متیکه تا ی
چرختتانم. هراستتان گیتترم و او را ستتمت ختتودم میرا او پشتتت ستتر می

 گوید:کند و با ل نت مینگاهم می

 چیه آاا؟-

 رد کن بیاد... همین اان.-

 چت... چی رو؟-

ختوام اسمشتو بیتارم. بتده بته متن تتا آمتارتو همون آش الی کته نمی-
 نه باباد.ندادم دست ن
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گتتذارد و  آورد و کتتن دستتتم میی کوچتتک را او جیتت   درمتتیبستتته
 کم مانده های های گریه کند.

آاتا تتو رو ختتدا بیتا بگیتتر  امتا چیتزی بتته کستی نگتتو... آاتا تتتو رو -
 خدا.

نشتیند و متن ستعی سیلی استت کته او جانتب متنه بته اتورت  می
 کنم ادایم باا نرود.می

ختتری؟ او ایتتن آشتت اا می ریآختته ختتر یمتتاله واستته چتتی متتی-
 کار کنی باها ؟خوای چیمی

 کند.دست  را روی جایی که سیلی ودمه گذاشته و ناله می

خواستتتم. بهتتم انتتر ی میتتده باشتت  بتته ختتدا واستته درو خونتتدن می-
 میشه ن وابم و تا ا ح درو ب ونم.

ی اون التتدنه تتتو غلتت  کتتردی. بتته ختتدا یتته بتتار دیگتته دم م تتاوه-
 دم.لیست میب ینمته تکویل پ

گتتذارد و بتته خیتتال ه وااعتتاچ تهدیتتد   ه فتترار میترستتد و پتتا بتتمی
ی ام. به کفاشتی شتهریان رفتتهه بتا غ تب بستته را روی شیشتهکرده

ی شتتهریان امه یمتتهجتتایی کتته ایستتتادهکتتوبم و او همینپیشتت وان می
کشتتانم. چشتتمان گشتتاد  را بتته گیتترم و او را ستتمت ختتود میرا می

 وید:گدوود و میمن می

 باو چی شده افسار پاره کردی؟-

ها متواد شهریان به خداونتدی ختداه یته بتار دیگته دستت بچته مچته-
 یارم. جاد وس  وندانه... فهمیدی؟بدیه آبرو واست نمی
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آیتتد. متترا بتته شمتتب هتتول ختتود  را او دستتتم آواد کتتردهه ستتمتم می
 گوید:دهد و با شص انیت میمی

و بترو منتو لتو بتدهه اون واتت کنتی؟ تتسه کی باشی منو تهدیتد می-
 منم واسه تو دارم... خوبشم دارم.

 خوای بگی من آتو دادم دستت؟م  چ می-

ختوام تتو بتری پتی  پلتی ا اون دیگه دیگه. یعنتی فمت  او ختدا می-
 شی.واته که بیچاره می

 تونی ب نی.هی  غلطی نمی-

 گوید:وند و با لکن بدی میل  ند کجی می

 دی سامیار!ام کر جدی؟! وسوسه-

کنم. ا  را تتتتر  متتتیپاشتتتم و م تتتاوهنیشتتت ندی بتتته رویتتت  می
ونتد... کته متن هتی  اشتت اهی راه نفهمیدم در چته متوردی یترب می

 ام.ااال در ی ور نک  او مرت ب نشده

شتتود کتته کشتتم و چنتتد رووی میپاکتتت ستتیگار را او جیتت م بیتترون می
م را فترا  لب به آن نتزدم. امتا یتاا یت  تترو ستراپای وجتود یمیتر 

گرفتتته و متتنه نتته بتترای ختتودم... کتته بتترای شتتایلی نگتترانم. ن نتتد 
شتتهریان او متتن متتدرکی دارد و اگتتر دارده پتت  چتترا تتتا بتته یتتال رو 
ن تترده بتتود؟ شتتاید فمتت  تهدیتتدی پوشتتالی بتتود بتترای ترستتاندن متتن. 

 رویم!خوب است که چهار روو بعده او این کشور می

یتابم. پاکتت و نتدکم را نمیکشتم و امتا فسیگاری او پاکتت بیترون می
انتتداوم. ستتیگار در دستتتم راه بتتا هتتم مچالتته کتترده و تتتوی جتتوب می
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روم و کتتوبم و لگتتد در دل. بتته دن تتال شمتتو متتیمشتتت در دستتت می
راستت ستمت کنم و بتا ماشتین شمتوه یکبعد هتم واتت را تلتن نمتی

کنیم. تتتوی راه شمتتو کتته پشتتت فرمتتان ی شتتایلی یرکتتت متتیخانتته
 گوید:انداود و میام میی به چهرهنشسته استه نگاه

 طوری شده سامیار؟-

 گویم:وار میکشم و ومزمههای سیاهم میدستی به ری 

 نه. ی م هیجان دارم.-

 بیشتر ش یه آدمایی شدی که او یه چیزی ویشت کردند!-

 نه نه... خوبم.-

ا  تمتتوم بشتته؟ اینجتتوری بتتد کنتتی چهلتتم خونتتوادهچتترا اتت ر نمی-
 نیست؟

کشته تتا ستند اودواجمتون آمتاده بشته. هرچتی وودتتر می شمو طول-
 بریم بهتره.

ری بابتتا جتتان بمتتون همتتین جتتا کتتارتو ب تتن. واستته چتتی داری متتی-
 آیربایجان؟ اونم اینطور هول هول ی.

 باو هم دروغ بگویم به او؟!

 ترسیم این فامی   دخالت کنند و اودواجو بهم بریزن.آخه می-

رستتیم. ستتری  بتتا ین تته بتته ممصتتد میشتتود تتتا ادیگتتر یرفتتی وده نمی
گتتویم آمتتاده شتتود و بتته جلتتوی درب گیتترم و میشتتایلی تمتتاو می

آیتد و بتا خجالتت شان بیاید. بعد او یتک ربت  ستاشته شتایلی میخانه
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دهتتد. او را در ایتتن ل تتاو ستتفید دیتتدنه یتت  بتته شمتتو ستت م می
هتتای تیتز  را او التت م کنتدا امتتا تتروه چنگالختوبی بتته متن المتتا می

فهمتتد. آیتتد و شتتایلی یتتال ختترابم را میکشتتد. یتترفم نمیرون نمیبیتت
شتتود و ویتتر گوشتتم جتتا ختتم میروی اتتندلی شمتتب نشستتته و او همان

 گوید:می

 چی شده سامیار؟-

بینم. لتتب گزیتتده و ستترم را بتته چتت  و گتتردم و اتتورت  را متتیبرمی
لرونتتد و دوبتتاره ت یتته دهم. شن یتته چشتتمان  میراستتت ت تتان متتی

رستتیمه ستتاچلی دم در منت رمتتان استتت. مک تتر کتته میدهتتد. بتته می
گیترد و متتن آغتو  می ونتد و متن هتتم بته اج تار! متتا را در ل  نتد می

 کند برای رفتن و نماندن.هم به اج ار... که دلم دل دل می

خواهنتتد دنیتتایم را او متتن بگیرنتتد و بتته ختتا  کنم مییتت  متتی
دنیتتای ستتیاه  گویتتدا امتتا متتن در گویتتد و میستتیاهم نشتتانند. شااتتد می

ونم و اولتتین متتردی هستتتم کتته دلتت  ختتودم دستتت و پتتا متتی
خواهد هرچه وودتتر مراستم شمتد  بته اتمتام برستد. شتایلی بلته می

ام کتتم نشتتدا بل تته لک تته گویتتد و متتن نیتتز! نتته تنهتتا او نگرانتتیرا می
 لک ه در یال افزای  است.

های پایتتانی یتتاا شتتایلی شتتوهری دارد کتته در یتتال شتتمار  نانیتته
انتتداویم هایمان را میا  استتت. اگتتر او بیتتوه شتتود...؟ یلمتتهگیونتتد 

و شتتایلی نگتتران متتن استتت و متتن او شتتایلی بیشتتتره دلتتواپ  او 
هستم. شایلی نیتزه م تل متن ست ود کترده و چشتمان نگتران  را بته 

 من دوخته است.
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ترین  و متتا در مانه برابتتر شتتده بتتا ترستتنا بهتتترین روو ونتتدگی
طتتور ن تتود. بتتا وجتتود ااتترار م و کتتا  اینکنیدنیتتایی دیگتتر ستتیر متتی

ساچلی و شمتو مکمتد بترای جشتن گترفتنه متن و شتایلی ستر درد را 
ی شتتایلی کنیم و ستتری  بتتا ماشتتین ستتاچلی بتته خانتتهبهانتته متتی

 رویم.می

گویتتد روو اول شمتتده برابتتر استتت بتتا شاشتتمانه گفتتتن و چتته کستتی می
کشتتتیم! ستتتاچلی متتتدتی گتتتوییم و درد میشتتتنیدن؟ متتتا غصتتته می

ختتتواهیم تنهتتتا باشتتتیمه کتتته متتتا مینشتتتیند و بتتته خیتتتال اینمی
آیتتد و دستتتانم را رود. شتتایلی ستتمتم میکنتتد و متتیختتدایاف ی می

 گویم:گیرم و میگیرد. سر  را در آغو  میمی

ختتواد منتتو لتتو شتتایلیه انگتتار شتتهریان یتته چیزایتتی فهمیتتده. انگتتار می-
 بده. شایلی ما باید وودتر بریم.

 وند.بار ه به من ول میه و با چشمان اشکسر  را بلند کرد

 پ  وایت بابام اینا چی میشه؟-

 دهد.کنیم و بعده خود  است که پیشنهاد میکمی ف ر می

جتتا رو های اونریم اونجتتا ونتتدانیاکطتتی ونتتدانی کتته نیومتتده. متتی-
 کنیم.آواد می

 شه؟شمدنامه چی می-

جتتاگیر جتتا ریم اونمتتن کتته واستته رفتتتنم مشتت لی نتتدارم. متتی-
 گم نیوشا شمدنامه رو بفرسته.شیم... بعد میمی

 خواهم مطمین شوم.گیرم و میبا دستانمه اورت  را ااب می
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 شایلیه تو مش لی نداری با این ا یه؟ او ن ر تو ایرادی نداره؟-

 کند.ل  ندی وده و اورتم را نواو  می

 نه... کنار تو باشم دیگه هی  مش لی ندارم.-

 کسی خدایاف ی کنی؟خوای او  نمی-

اینتتان کتته بهشتتون خ تتر نتتدادم اودوای کتتردم. همتتون بهتتتر داییم-
 خدایاف ی ن نم.

شتتود. هتتدایایی کتته هایمتتانه ی تتی میدهم و نف ستتری ت تتان متتی
هتتا را بتته تتتن دهم و او نیتتزه آنام را بتته او متتیبتترای شتتایلی خریتتده

آب  ا  شتده و متن چمتدر ستنگم کتهتر او همیشتهوند. چمتدر وی تامی
 هایمان.شوم برای این لک هنمی

هتتای ستتمت آیربایجتتان را چتتک آورد و پرواو تتتاپ  را متتیشتتایلی ل 
بتتار شتتان  آوردم و بتترای امشتتبه بلتتی  چتتارتر گیرمتتان کنتتد. یکمی

هتا را بته منتاد ت تدیل کترده و یتاا همته را آمد. شتایلی او ا تله پول
م و متنه ا تل کنیهایمتان را جمت  متیچپانتد. ل اوداخل چمتدان می
 ی فروانه را تکویل  دهم.او رفتنه باید پرو ه

شرم دارمه ارآن در دستت گیترم تتا پشتت و پنتاه رفتتنم باشتد. خجتل 
گتذرم. یتق متن نیستت کته شوم کته او ویتر اترآن رد شتوم و نمیمی

گیتترد و بعتتده در را ام کنتتد. شتتایلی بترای ختتود  اتترآن میختدا یتتاری
  را فروختته استته یتک آ انت  کنتد و چتونه ماشتینچهار افلته می

افتیم. راه متی-پتدر فتروام-ی آاتای بهمنتیگیریم و بته ستمت خانتهمی
پوشه را داخل یک کیسته گذاشتته و بعتده بته داختل ییاطشتان پترد 
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افتیم. بتتین راهه شتتایلی بتتار ستتمت فرودگتتاه راه متتیکنم و اینمتتی
 گوید:می

کتتردا...   ختتوای ا تتل او رفتتتنه بابتتاتو بتتذاری کمتت ؟ شتتاید تتتر می-
 ها؟

 دهم.ونم و سرم را به چ  و راست ت ان میتل ندی می

گن پنجتاه دراتد معتادهتاه بعتد دونتی شتایلی؟ متییه چیزی رو می-
متتونن و موننتتدا ولتتی دروغتته. اونتتایی کتته پتتا  میاو تتتر  پتتا  می

رنه کمتتتر او یتتک دراتتد هستتتند... کتته بابتتای متتن ستتمت متتواد نمتتی
لی بتترای تتتر  نتتداره کتته ب تتواد جزوشتتون نیستتت. اون ااتت چ تمتتای
 خودشو کنترل کنه و سمت مواد نره.

 پ  مامانت یق داشته که وود ط خ گرفته.-

 بینم آره... وااعاچ یق داشته.کنمه میاان که ف ر می-

 خوای بریم او مامانت خدایاف ی...می-

 آیم.بین یرف  می

 ریم.نه شایلی. بهتره به کسی نگیم داریم می-

 مکمد؟یتی شمو -

گتتذارم و او همتتین یتتااه دلتتم بتترای  تنتته چشتتمانم را روی هتتم می
 ونم:چ د و لب میشده است. اطره اش ی می

 یتی شمو مکمد!-
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ای دلربتتای  را هنتتوو داختتل شتتهر هستتتیم و هنتتوو هتتوا ستتورمه
شتود کته کنم و بتاورم نمیگر نشده استت. بته شتایلی نگتاه متینمایان

داریتتم. نفستتی کشتتیده و  تنهتتا چنتتد اتتدم تتتا خوشتت  تی فااتتله
 دهد.ل  ندونانه سر  را به پشتی اندلی ت یه می

 دیگه وندگی داره خوشگل میشه سامی.-

شذاب وجدان همیشته همتراهم استتا امتا چته اشت الی دارده ونتدگی 
 برای او وی ا باشد؟

 آره... باورم نمیشه شایلی. به من نمیاد این پایان خو .-

 نداریا مطمین با .تا واتی من کنارتم تو پایان -

آورد کتته بتتدون ختتدایاف ی او شمتتوه بتتروم. تتت   دلتتم طااتتت نمتتی
شتتود کتته کنم کتته کنتتار بیتتایم و او م تتزم دستتتور بگیتترما امتتا نمیمتتی
ختتواهم  شتتود. بتته راننتتدهه آدرو خانتته ی شمتتو را داده و او او مینمی

گتتذارد و بتتا جتتا ب تترد. شتتایلی دستتت روی دستتتم میکتته متتا را بتته آن
 گوید:ی میلکن شاد

 رفتیم وشت بود.جوری میخوشکالم کردی. اون-

فشتتارم. ماشتتین جلتتوی ام میل  نتتدی وده و ستتر  را بتته ستتینه
شتویمه سترم را ختم کترده شتود. پیتاده کته میی شمو متوان میخانه

 برم.و او شیشه تو می

 گردیم.جا منت ر با  ده دایمه دیگه برمیآاا همین-

 گوید:می کشد ودستی به موهای  می

 باشه آاا.-
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شتتوم تتتا شمتتو بیایتتد و در را بتتاو کنتتد  ونتته را فشتتار داده و منت تتر می
شتتنوم. شمتتو کتته بتته جتتای آنه اتتدای بتتاو شتتدن در بتتا آیفتتون را می

آمتد تتا در را بتاو کنتد. ن نتد اتفتاخ بتدی بترای او همیشه ختود  می
شتتود و دستتت متترا کتته در افتتتاده استتت؟! شتتایلیه داختتل ییتتاط می

 کشد.ته میدست  اس

 وا چرا وایستادی؟-

انتتداوم. تردیتتد را کتته در نگتتاهی بتته خانتته و نگتتاهی بتته شتتایلی می
 گوید:بینده میچشمانم می

 خوای برگردیم؟می-

 دهم.سرم را به چ  و راست ت ان می

 نه... بریم تو.-

بنتتدم. بتته گتتذارم و در را پشتتت ستترم میپتتایم را داختتل ییتتاط می
رستتیمه چنتتد جفتتت کفتت  روی ومتتین جلتتوی درب پتتذیرایی کتته می

 کشم.بینیم و این اره من دست شایلی را میمی

ختواهم شتایلی بتدب ت که فرار کنتیمه کته شستتم خ تردار شتد و نمی
کشتم و وجتود  را هتما امتا هنتووه اتدم او اتدم شود. دستت  را می

هتتتای ی پیتتتراهنمه او پشتتتت استتتیر چنگال قایم کتتته یمتتتهبرنداشتتتته
 کند.عده ادای آاای بهمنی گوشم را کر میشود و بای میمردانه

 ری ااتل شونی؟کجا در می-

کشتد و شتوم. شتایلی جیتی میآیتد و نمت  ومتین مینفسم بتاا نمی
کنتد کته  ی مردانتهه او او ختواه  میشمو مکمتده بتا اتدای دو رگته
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ونتتد کته ختتون اتدر کتت م میگری تانم را رهتا کنتتد. امتا پتدر فتتروامه آن
 آید.م نیز بند نمیآورم و اش باا می

نتتارفیق! فتتروام چتته بتتدی بتته تتتوی بتتدب ت و آواره کتترده بتتود کتته -
 جوری جوابشو دادی؟این

کنتتد. متتادر واری و شتتیون فروانتته و متتادر ه بیشتتتر یتتالم را بتتد می
خواهتتد کتته بتته ومتتین گتترم کنتتد و او ختتدا میفتتروامه نفتترینم می

 ب ورم. نفرینت گرفت مادر فروام!

ی نتتتابودی و نیستتتتی و شتتتایلیه آستتتتانهیتتتاا متتتنه متتتردی در 
همستترم... هتتی  خیتتری او متترد  ندیتتد و هنتتوو بتته شتتب وفتتاب 

خواهتتد بیتتوه شتتود. آخ کتته بمیتترم بتترای تتتو شتتایلی نرستتیدهه می
 همیشه مهربانم.

رود کنتد کته ا تل او متنه او یتال متیونتد و گریته میادر جیتی میآن
ی کتتا ه آورد و اهمتته هیتتاهوه طااتتت نمتتیو التتب متتن میتتان این

ی داره مترا بته کشتتن دهتد کته طااتت دیتدن آن لک ته ا ل او چوبه
 را شایلی ندارد. به خدا که طاات ندارد.

*** 

 فصل هشتم:

هتتایی کتته معصتتومیتی در آنهتتا دارمه نگاهبتتا هتتر اتتدمی کتته برمتتی
شتوند. بته هتی  کدامشتان نگتاه نیسته بیشتتر بته ستمتم کشتیده می

ام ام. بتتوی ک یفتتی بینتتیدوختتته رویم چشتتمکنم و تنهتتا بتته روبتتهنمتتی
شتوده هتایم کته روی ومتین کشتیده میکنتد و اتدای دمپاییرا پر می

تتوانم راه بترومه ریتزد. امتا این ته اان متن میاشصابم را کمتی بهتم می
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خود  جای ش ر داردا کته بایتد بتا ایتن همته مصتی ته هفتت کفتن 
 پوساندم.می

لی هتدایت کتردهه در را ایستند و متن نیتز! مترا بته داختل ستلوآنها می
های آهنتتین در پشتتتت رونتتد. نگتتتاهم را او آن در میلتتهبستتته و می

ونم. بایتتد اینجتتا مک تتم باشتتم تتتا  رویم ول متتیستترم گرفتتته و بتته روبتته
ام... کتتم خ ف تتار کتتاری بتته کتتارم نداشتتته باشتتند. متتن آدم کشتتته

گیترم و کمتی جلتوتر نیستم! دلتم آشتوب استته امتا چشتم او آنهتا می
 گویم:م. بدون این ه نگاهشان کنمه میرومی

 ت ت من کدومه؟-

 گوید:هایشان میی ی او آن لوده

هق ی... اینو با . چه نیومده داره شاخ باوی در میاره.-  دق

کنتتد. کنم و او کمتتی دستتت و پتتای  را گتتم میبتتا خشتتم نگتتاه  متتی
 کند که خونسرد جلوه کند:ایستد و سعی میااب می

 خ فت چیه یاا؟-

 تل!ا-

دارد! یتتک نگتتاه گلتتوی  را اتتاب کتترده و اتتدمی بتته شمتتب برمتتی
بینم کتته او اطتترافم پراکنتتده انتتداوم و متتیشتتان میسرستتری بتته همه

 کنم.شوند. بار دیگر سمالم را ت رار میمی

 نگفتین ت تم کدومه؟-

 گوید:ی ی او آنها می
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 وکیل بند باید بگه.-

 خب کجاست؟-

 بیرون سلوله. اان میارن .-

روم تتتا روی آن بنشتتینم. بتترای ترین ت تتت متتیستتمت نزدیتتکبتته 
ام او جتای  بلنتتد شتتده و شتومه ش صتتی کنتتارینشستتن کتته ختتم می

 گوید:می

 بفرما سلطان.-

کنما چمتتدر دنیایشتتان یمیتتر و کوچتتک استتت! ن نتتد متتن نگتتاه  متتی
 هم چنین شوم؟

آیتتده همتته بتتدن سستشتتان را او روی ومتتین جمتت   بنتتد کتته میوکیل
ستتت بتتا اامتتت متوستت  و شتتوند. مردیایشتتان بلنتتد میکتترده و او ج

ای تمرکتز کترده و ستپ  ستمتم تمری اچ پنجاه ستاله. بتا دیتدنمه لک ته
 آیدا من نیزه به پیروی او بمیهه او جایم بلند شده بودم!می

 س م. تاوه واردی؟-

 س م. آره... همین اان اومدم.-

 اسمت؟-

ر کتنم خ فتی مرت تب ونتد و دوستت نتدارم کته ف توار یترب میلوتی
 شده است.

 سامی... سامیار!-

 یاا کدوم  اداد کنیم؟-
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 افتم... دوست داشت همیشه مرا سامی ب واند.به یاد شایلی می

 سامی!-

 وند:ل  ندی کج و تمس رآمیز می

ختتب آخ ستتامیه بگتتو بینتتیم بتتا ایتتن استتم سوستتولیته واستته چتتی -
 اینجایی؟

 دهم:م را ماسا  میهایهای س ابه و شستمه پلکبا انگشست

 واسه اتل!-

 شمد؟-

 کنم:او نترسید... یساب هم ن رد! نگاه  می

 تو ی ممون که همینه!-

هتتای  را در هتتم کشتتیده و بتته ت تتت تمیتتز و دنجتتی اشتتاره اخم
 کند:می

 ایه ااال جاد خوب باشه.اون ت تته. این چند ا ایی که ونده-

*** 

 کشی؟سیگار نمی-

و بتتا ایتتن یتترب هوشتتنهه چشتتم او آن  امبتته پهلتتو دراو کشتتیده
 کنم:ی نامعلوم و ملعون گرفته و به او نگاه مینمطه

 چرا! داری؟-
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هاه جلتوی ت تت متن نشستته بنتدیی همدر یالی ه کته همتراه بمیته
کنتتده ختتم شتتده و ن تتی او ستتیگار را بتتین بندی میاستتت و شتترط

ونم و ونتتتد. پتتتک متتتیهتتتایم گذاشتتتته و همانجتتتا آتشتتت  میلب
ام را های ونتتدگیپیچتتده تمتتام پیچیتتدگیکتته در م تتزم می  آرامشتت 
 کند.ای هم که شدهه متوان میبرای لک ه

 فشارم:شده را توی جاسیگاری میخیز شده و سیگار تمامنیم

 هوشنه چند تا نخ دیگه.-

 به چشم سلطتتتان!-

 کنم:سیگار را با سیگار روشن و با خود ومزمه می

 یمخ  رو پیشونیم/چشمای بارون»

 جونمدستای لروونم/ پاهای بی

 رو  سرگردونم/گ ی ایوونم

 یتی تو سیگارم/فند  تب دارم

 «دوست دارم برگردی!

 شدیا.رفتی خواننده میگم دا  سامی باو میمی-

 دهم:ونم و بدون این ه نگاه  کنمه ادامه مینیش ند می

 ی غمگینم/پل ای سنگینمخنده»-

 ی وندونمال ل تو خونم/ خونه

 ی متروکم/گ ی گلدونمخونه
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 ی داغونمبار روی دوشم/شونه

 مکسن چاوشی«! دوست دارم برگردی/دوست دارم برگردی

ی ستیگار را رستد. تته مانتدهونم و آرامت  بته اتمتام میپک آخر را می
دهم و ختتودم پشتتتم را بتته آنهتتا کتترده و چشتتمانم را بتته هوشتتنه متتی

کنتتد و هتتوای آغوشتت  یبنتتدم. دلتتم هتتوای مهربتتانی مهربتتانم را ممی
گشتتتم. کتتا  شتتایلی را ی شمتتو مکمتتد برنمیرا. کتتا  بتته خانتته

شتتود کتتردم. اشتتک ن ایتتد بچ تتد کتته دیگتتر نمیبتتدب ت و بیچتتاره نمی
 اینجا فرمانروایی کرد.

دهنتتد و هتتا امتتانم نمیآبتترو. بچ تتده اینشتتوم و بیبچ تتده رستتوا می
ای منتی کته کننتدا هرچنتده تتوفیری هتم نتدارد بتر سرم را ویتر آب می

چندی دیگره ونتده ن تواهم بتود! آخ شتایلیه ایتن ونتدان مترا او پتا در 
ستتتاند و در نتتم جتتانم را مین واهتتد آورد... دوری او توستتت کتته نم

 کند تمام رویای تو را!ام غرخ میسیاهی وندگی

کا  همین لک ه ب وابم و تتو بته ختوابم بیتایی. بتاو هتم بگتویی بته 
ترم داری. آخ بتتاو هتتم بگتتویی دوستتتکنتتی و ختتاطر متتن هرکتتاری می

شایلی! من چه کتردم بتا التب نتاو  و لطیتن تتو؟! متن چته کتردم؟! 
چگونه آن یجم ش تیم او مهترد را ج تران کتنم؟ متن کته متدد ومتان 

 ویادی وات ندارم... چه کنم که دیگر نش ند دل پرمهرد؟!

امتتروو روو م اتتاد استتت و شتتاید بیایتتد و متتن ب یتتنم . دلتتم تنتته 
یک بتتهها را یکافتتتد. استتملک تتهه بیشتتتر او تتتک و تتتا می استتت و هتتر 

گتزنم کته ن نتد در لیستشتان خوانند و متن چشتم بستته و لتب میمی
رستتد و متتن در یالی تته ن اشتتم! بتتااخرهه نتتامم او بلنتتدگو بتته گتتو  می
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ی تتی او پاهتتایم ختتواب رفتتتهه بتته ستت تی ختتودم را بتته مکتتل م اتتاد 
گردنتتد هایم میرفیتق لک تته رستانم. چشتتمانم یریصتانه بتته دن تتالمی

نشتتینم.  بینم . اتتندلی را شمتتب کشتتیده و رویتت  میو امتتا نمتتی
 دارم:گوشی را برمی

 کنی پواد؟اینجا چی ار می-

 وند که به هی  وجه ش یه به ل  ند نیست:ل  ند می

 س م. اومدم ب ینمت! خوبی؟-

 س م... ش یه آدمایی هستم که یالشون خوبه؟-

 ره را به وور روی ل   نگه داشته است.آن طر  ل  ند مس 

 داری نیست.ن ند واتی هی  چیز خنده-

 لرود:یاا دیگر ل  ند ندارد و ادای  می

 هی  وات دوست نداشتم تو رو اونجا ب ینم.-

 کنم:یرب را شول می

 شایلی چطوره؟-

 رود:کند و ادای من بااتر میهای  را جم  میلب

 پواد با تو بودم!-

مه!خوب نی- رن  ست. ویر سق

روی متتن پتتوادی نشستتته کتته اگتتر چ تتد... و اینجتتا روبتتهاشتتک می
 رود.جلوی  وار بزنمه باو هم آبرویم نمی
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 چرا به من نگفتی سامیار؟-

 گفتم که چی؟ اتفاخ خوبی ن ود اون لعنتی.می-

 کردم که...گفتی. یه کاری میمن رفیمتم! باید بهم می-

 انداود:  نگاهی گذرا میآهی کشیده و به دور و اطراف

 کردم س تی ن شی.یه کاری می-

 دانم.دیگر وانح معنای رفاات را نمی

هرکی بایتد تتاوان کاراشتو بتده. متنم مستت نی نیستتم پتواد. شتایلی -
 چرا ویر سرمه؟

 دهد:بعد او م   کوتاهی پاس م را می

 گه.افته... هزیون میشه... فشار  مییال  بد می-

گتذارم. او ونم و گوشتی را ستر جتای ات ل  میم متیچنگی بته موهتای
افتم. پتتواد بتته شیشتته لنگتتان راه متتیشتتوم و لنگانجتتایم بلنتتد می

خواهتد کته همتین یتاا بترای شتایلی بمیترم! کوبد و منه دلتم میمی
رستتمه ستترم بتته دوران شتتوم و بتته راهتترو میاو آنجتتا کتته ختتاری می

بنتتدم. کتتدرم را می  گیتترم و چشتتمانافتتتد. دستتتم را بتته دیتتوار میمی
 رساند.ن اید اینجا اشک ری ت که آدم را او شر  به فر  می

آخ شایلی! لطفاچ یالتت بتد نشتودا لطفتاچ فشتارد نیفتتد. مترا فرامتو   
پیونتتدم. ااتت چ متتن ارو  نتتدارم  دان تتتاریخ میکتتن کتته دارم بتته وبالتته

تتتاب شتتوی. متترا فرامتتو  کتتن کتته تتتو بتترای ختتاطر متتن اینگونتته بی
را فرامتتو  کتتن نتتور چشتتمم. بتتاور کتتن... بتتاور کتتن ارو  شزیتتزکم. متت

دهم کتته او پتتا ایتتن همتته مهربتتانی تتتو را نتتدارم! بتته دیتتوار ت یتته متتی
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ترستم کته چشتم بتاو کتنم. نشتینم و مینیفتم. کتم کتم روی ومتین می
ترسم کته ب  تم بشت ند و چشتمانم پتی  ایتن جماشتت نتا اهتله می

 رسوایم کنند.

عنتتی تتوی گلتویم هستتم کته دستتی در یال کلنجار رفتن بتا ب تض ل
نشتتیند و بعتتد هتتم گرمتتای ی تتور  را کنتتارم یتت  ام میروی شتتانه

خواهتتد چشتتم بگشتتایم. دلتتم شتتایلی کنم. هنتتوو هتتم دلتتم نمیمتتی
شتتد تمتتام م تتزم را خواهتتد! کتتا  میخواهتتد ختتدا... دلتتم او را میمی

او جتتا در بیتتاورم و ویتتر پتتا لهتت  کتتنم. دیگتتر تتتوان ف تتر کتتردن بتته 
شتتوم. اتتدای وکیتتل بنتتد یره نتتابود میرا نتتدارم و دارم یرهختتاطراد 

 پیچد:آرام در گوشم می

 ب وای با هر بار م ااد او پا دربیایه اینجا دووم نمیاریا.-

 دهم:نفسم را پر او افسوو و آه بیرون می

دووم نیتتارم و بمیتترم بهتتتره کتته ب یتتنم ونتتم داره اون بیتترون شتتذاب -
 برنمیاد.کشه و هی  کاری او دستم می

خیتال گم. هتی  واتت بیهای اینجتا متیب ین... متن بته همته بچته-
اوو کریم نشتن. تتا ایتوم ایومتت بتاو بهت  چشتم امیتد داشتت. 
یه وات دیدی بل م گره او کتارمون بتاو کترد و متا رو بته متراد دلمتون 

 رسوند.

کشتتد. کنم. دستتتی بتته ریشتت  میچشتتم بتتاو کتترده و نگتتاه  متتی
گیتتترد و ستتتپ  شتتتیده و ستتتمتم میستتتیگاری او جیتتت   بیتتترون ک

 شوم:ونم و به چشمان  خیره میوند. پ ی میآتش  می

 جرم شما چیه یاجی؟-
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کنتد. بته خود  هتم ستیگاری آتت  وده و شتروخ بته کشتیدن  می
 شود.ی نامعلومی خیره میدیوار ت یه داده و به نمطه

 جرم من؟-

 افتد:پ ی شمیق به سیگار  وده و سر  به ویر می

 دمون بمونه. اما...بین خو-

 دهد:آهی کشیده و ادامه می

ترینشتتتونم. جرمتتتی گناهبتتتین آدم بتتتدای ایتتتن خرابشتتتدهه متتتن بی-
نداشتم... جرمی نتدارم. بترام پتاپو  درستت کتردن. یته پاپوشتی کته 

ی ماشتین ستنگین رو کته همته یسترد خونته و ونتدگی  منق راننتده
 است!خوردنه کشونده اینجا. اینجایی که ته خ  دنیرو می

 ابروانم در هم تنیده شدند:

 چه پاپوشی؟-

 دود سیگار  را به هوا فرستاد:

 مواد!-

 سیگارم را روی ومین له کردم:

 چی؟!-

تتتوی ماشتتینم متتواد جتتا ستتاو کتتردن. بعتتدم خودشتتون لتتوم دادن. -
هرچمدر هم اسم آیته ختوردم تتو دادگتاه هیچتی بته هیچتی. متدر  

 نداشتم... ی   ابد شد رووگارم.

 یه نفرم ن ود که بتونه کم ی بهت ب نه؟ یعنی...-
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 یتی یه نفر.-

 به ی  اره سمتم چرخید:

ونمم باورم ن ردم. گذاشتت اینجتا بپوستم. طت خ گرفتت و رفتت پتی -
 هامم نمیان م ااتم سامی.وندگی . بچه

های  را روی هتتم هتتای اتتورت  برجستتته شتتده بودنتتد. دنتتدانرک
بودنتتد و ییتتران! لرویتتد. چشتتمان  ستترخ فشتترد و اتتورت  میمی

 ی دفعه سست شد و دوباره به دیوار ت یه داد:

شتون ی آدمتای اینجتا خ ف تارن. همهاین ونتدگی نکت  منته. همته-
یه گهی ختوردن. امتا متن... متن چترا اینجتام؟ پت  شتدل ختدا کجتا 

 رفته؟

 دست روی وانوی  گذاشتم:

متتنم او شمتتد کستتی رو ن شتتم. یعنتتی ااتت چ اصتتد کشتنشتتو نداشتتتم. -
 ما هم به کسی نگو.ولی ش

*** 

ای موهتتایم فتترو بتترده و ستتردرد یتتک لک تته هتتم هتتایم را ابتتهچنگال
شتود و آرنتج دستتان  کند. ختانم وکیتله بته جلتو ختم میرهایم نمی

 گیرد.ا  جا میرا روی میز گذاشته و مشت ه ویر چانه

تر تونتیح بتدی؟ ختب متن اان او چتی بایتد دفتاخ  میشه ی م وانتح-
 کنم؟

دهم و ستترم را بتتا یتترده بتته چتت  و راستتت ت یتته متتی بتته اتتندلی
 گویم:ت ان دادهه می
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رو   ختتوام. ودم ی تتیبتته شتتایلی و ختتواهرم بگیتتد متتن وکیتتل نمی-
ختتوام کتت ه بتتذارم؟  ستتر کیتتو می کشتتتما چیتتو بایتتد تونتتیح بتتدم؟

تونو کشتن که دفتاخ کتردن نتداره. شتما هتم بهتتره کته روومته کتاری
 ی من خراب ن نید.با پرونده

انتداود و بتا دهتد و ابتروان  را بتاا میین   را کمتی بته شمتب میش
 گوید:یواله می

 خوای بگی او شمد بوده؟یعنی می-

ی نتهه ت تان ختورم و بتا بهتته سترم را بته نشتانهبتاره جتا میبه یک
 دهم.می

نتته... معلومتته کتته نتته. متتن ااتت چ اهتتل خشتتونت نیستتتما امتتا اون -
 شم؟!دونم. مم نه آواد بروو... نمی

 شما تعرین کن. شاید بشه.-

کنمه نگتتتاهی بتتته کتتته متتتاجرا را بتتترای  بتتتاوگو متتتیبعتتتد او این
 گوید:های  انداختهه مینوشته

ونتتی. او دونستتتی داری بتته شتت م  چتتااو میدونم... تتتو مینمتتی-
ور شتده بتودی. ف تر ن تنم بشته دست  شص انی بودی و بهت  یملته
 کرد غیرشمد بوده.  نابت کرد که... نها ف ر ن نم بشه نابت

 اگر اشدامم کننده شایلی چی میشه؟-

 جان؟!-

 هیچی.-
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کنتتد و چتتون چیتتزی پیچم میبتتاو هتتم م تتل هتتر دفعتتهه کلتتی ستتمال
نمایتتد. تتتر اتتتاخ را تتتر  میشتتوده دستتت او پتتا دراو دستتتگیر  نمی

آیتد و مترا گتذارم کته سترباو میسرم را روی میز آهنی وست  اتتاخ می
بنتتده بتته متتن گفتتته بتتود کتته بتترای دوام بتترد. وکیلداختتل ستتلول می

آوردن در ونتتدانه بایتتد ستت ود کتتنم و بگتتذارم هتتر کتته هتتر کتتاری 
 بار هم توی گوشم ومزمه کرد:خواهد انجام دهد. یکمی

 شان  آوردی بچه خوشگل نیستی.-

کشتتم کتته ی تتی او مستتتمیمه بتته ستتمت ت تتتم رفتتته و رویتت  دراو می
 گوید:ها میبچه

شتده گیتر افتتاده. نیستت کته تتوی ایتن خراب اینو با . یه متاه هتم-
 یال و رووشو بین.

خندنتتد و متتن بتته اج تتاره ل  نتتدی ی او میمتتزههمتتهه بتته یتترب بی
 گوید:ونم. دیگری میمی

رستته. معلومتته ختتوب پتتول متتول تتتو کتته ونتتت ختتوب بهتتت می-
 ست.فرسته که سیگارد همیشه به راهمی

ااتتل باشته. شت یه  ختورهخدایی  اات چ تتو بمیتری بته ایتافق  نمی-
 ه مهرشونو گذاشتند اجرا.اوناییه که ونشون

نگفتی چتی شتد کته یتارو رو نفلته کتردیا بگتو دیگته متردیم او بت  -
 پرسیدیم باو.

 گویم:وار میگذارم و ومزمهساشد دستم را روی چشمانم می

 رفیق بودیما نارفیمی کرد.-
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 دونستیم.ای تو ما نمیاوه اوه... چه خطری-

ت او متتواعیتم سو استتتفاده کتتنم تتتا یتتک واتتت ن واهتتد بهتتتر استت
ی متن هتاه جرمشتان بته انتداوهآسی ی به من رستانند. هتی  کتدام آن

 سنگین نیست!

 ویادم او یرب ودن خوشم نمیاد.-

بتترم و او ویتتر طتتوری کتته متوجتته نشتتونده کمتتی ستتاشدم را بتتاا می
ام کننتد و بعتده هتر کتدبینم کته دارنتد بته همتدیگر نگتاه میچشم می

کتته  روم و اینکنتتد. بتته ف تتر فتترو متتیختتود  را بتتا کتتاری ستترگرم می
کتا  بتروم و هرچته وودتتره راپتورد شتهریان را بتدهم... کته او هتتم 

کتته او کتتار ختتود  را کتترده   م تتل متتن گرفتتتار شتتود. امتتا چتته فایتتده
 است.

گوینتتد شتتهریان متترا در خیابتتان دیتتده کتته چتتااو را داختتل ستتطل می
ی شتتایلی رفتتتمه او بتته کتته بتته خانتتهو اینانتتداختم. بعتتد اآشتت ال می

ستراغ چتتااو رفتت و آن را برداشتتت و چنتد متتدد بعتد او آن کتته خ تتر  
تتر کتترده شتتهریان او متتاجرا بتتو بتترد و  کشتتته شتتدن فتتروام مکلتته را پن

 فهمید که من او را کشتم.

ی فتتروام بتترد کتته تهدیتتد  کتتردمه چتتااو را پتتی  ختتانوادهبعتتد او این
هتتتا دیتتتده بتتتود را تعریتتتن کتتترد و آنچتتته و تکویلشتتتان داد و آن

برگشتتته هتتمه ی شمتتو مکمتتد رفتتته و متتنق ب تب فااتتلهه بتته خانتته
روو رفتتتم کتته ختتدایاف ی کتتنم و بتتروم کتته نشتتد. نشتتد و گیتتر همتتان

افتتتادم و درستتت استتت کتته شتتایلی را بتته ختتا  ستتیاه نشتتاندما امتتا 
 ااال او دست وجدانم کمی خ د شدم.
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انتتدا او بتت  آرام و کنتتد ن ورده های ستتاشته انگتتار کتته نتتانشمربتته
کنند. هر یک ستاشت برابتر استت بتا شمتری کته تلتن شتد. یرکت می

استت کته کستی در ونتدان کتاری بته کتارم  تنها شانسی که آوردم این
نتتدارد و ایتتن فمتت  بتته دلیتتل ااتتتل بتتودنم استتت. روو م اتتاد فتترا 

 ونند.رسد و اسمم را ادا میمی

ی  قبینم. نگتتاهی بتته چهتترهروم و شتتایلی را پشتتت شیشتته متتیمتتی
شتت ند و التت م را ت یتتده و غمگیتتن  انداختتته و کریستتتالی در دلتتم می

ونتتد و نشتتینمه تل نتتدی میکنتتد. روی اتتندلی کتته میپتتاره پتتاره می
ریتزد. گوشتی را های  را داختل دهتان  جمت  کترده و اشتک میلب

دارم و روی دیتتتدن  را نتتتدارم. ستتتر بتتته ویتتتر انداختتتته و برمتتتی
 گویم:ده میبریبریده

 خو  نیومدی.-

 سامیارم!-

ه او ابتتر چشتتمان  باریتتدن  های بتترببینم کتته دانتتهاو ویتتر چشتتم متتی
 دهد.گرفته و کویر دلم را خجالت می

ترم اد هستتتما شتترمندهجتتوری شتترمندهگریتته ن تتن شزیتتزم. همین-
 ن ن.

 یرفا نزن.ی من نیستی سامیار. او اینتو شرمنده-

و ورتتتی بتتا هتتم شمتتد کردنتتد. شتتوهر تتتو شتتوهر ستتاچلی پولتتدار بتتود -
بتتدب ت و آواره بتتود و پتتول نداشتتت آدم ب تتره و شمتتدمون طتتول  

 کشید و یاا من... من اینجام.
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های جهنمتتیه کتتا  کتته ختتدا  گتتذرد و در ایتتن لک تتهچنتتد نانیتته می
 کاری کند.

 اورتتو بیار باا ب ینمت. دلم براد خیلی تنه شده.-

بتترم و بتته چشتتمان بتته غتتم می آرام و بتتا طمأنینتتهه ستترم را بتتاا
ونم. دوبتتتاره همتتتان تل نتتتد را تکتتتویلم داده و ا  ول متتتینشستتتته

 گوید:می

 براد پول آوردم. تکویل بگیر اوشون.-

کنم و بتتاو هتتم م تتل همیشتتهه ستترم را کمتتی بتتاا و پتتایین متتی
 ی او شدم.شرمنده

 سامیاره ساچلی اومده.-

ام. نگتتاه رههتتای بیچتتاره کتته نتتهه متتن ختتودق آن بیچتتاشتت یه آدم
 گوید:انداوم که به آرامی میام را به شایلی میدرمانده

 فهمید.چی ار کنم خب؟ بااخره که می-

آیتد. شتایلی او جتای  بلنتد شتده و کنتد و او میبه ساچلی اشتاره می
آورد در ممابتتل کنتتد. ابتتر بهتتار کتتم متتیختتواهرم جتتای او را پتتر می

و دیگتر چته فایتتده دیتدگان اوا امتا متن اشتک چشتمانم خشتک شتده 
دارد اشتتک ری تتتنه کتته در یتتک اتتدمی متترک هستتتم. بتتا اتتدایی 

 کند.پرب ضه ناله می

 الهی بمیرم من اون تو ن ینمت.-

 افتد.هق میگوید و به هقاین را می
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 داداشم آخه این چه کاری بود کردی؟-

 غل  انافی. جوگیری. چی بگم اان؟-

چلی کمتتتی آرام دهتتتد و ستتتاهای او را ماستتتا  میشتتتایلیه شتتتانه
 شود.می

رفتیتد. بگتو ب یتنم کتی تتو رو لتو شایلی گفت همتون روو داشتتید می-
 داد؟

آهی کشتیده و تمتام نفترد جمت  شتده در دلتم راه بتا گفتتن استم اوه 
 کنم.او دهانم خاری می

 شهریان. شهریان پست فطرد.-

 دونست؟کارو ن رد؟ مگه ا ل  نمیخب چرا وودتر این-

دم. اونتم او رم آمتارتو بته پلتی  متیگفتتم متی  مواد فرو  بتدب تو-
 ترس  وودتر اادام کرد.

 خب تو هم اونو لو بده. شونی مواد فرو .-

هتا دارمه ستتاچلی هتم داردا کتته فرو همتان یستی کتته متن بتته مواد
 ها هنوو هم وی ا بود.ها ن ودنده وندگی خیلیاگر این انگل

د. متن آدم کشتتما ختوان اشتدامم کننتول کن بابتا یواتله داری. می-
 دن.به یرب من که گو  نمی

 گوید:آید که وودتر میادای شایلی او پشت گوشی می

 شوم.تو رو خدا نگو سامیار. دارم دیوونه می-
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ا  گیتترد. آب بینتتیشتتود و گوشتتی را او دستتت ختتواهرم میختتم می
 کند:کشد و انافه میرا باا می

یارم دیم. نمتی  متیکنیم و لتوما یته متدرکی چیتزی او  پیتدا متی-
ونده بمونه. اون ک افتت هتم بایتد اشتدام بشتها نشتد هتم اااتل بیتاد 

 وندان که دلم خنک بشه.

ختتواین او  متتدر  گیتتر بیاریتتد؟ آختته چجتتوری شتتما دو تتتا می-
یتاا او ترست  بساطشتو جمت  و جتور کترده. بعدشتم تتو  مطمینم تتا

دوستتت  ختتواد باهتتا  دربیفتتتی. اون آشتت ال بتته تتتو ن تتر داره.نمی
 ندارم باها  رو به رو بشی.

آورد دانتد و بته یتاد متیرود و ختود  هتم میشایلی به ف ر فترو متی
خواستتت کتته شتتایلیه نگتتاه ک یتتن شتتهریان را. او همیشتته دلتت  می

خواهتتد هرچنتتد بتترای یتتک متتدد کوتتتاه بتتا او باشتتد و متتنه دلتتم نمی
 شایلی را ب یند.

گیتترد و  اا میستتاچلی ستتر  را بتتا اطمینتتان و اشتمتتاد بتته نفتت  بتت
 گوید:گیرد. با تک م میگوشی را می

 بسپار  به من. خودم دخلشو میارم.-

 جاما باشه؟راستیه به مامان و باباد نگی من این-

 گوید:ل  ند کجی وده و می

 گم.نهه به مامان و باباد هیچی نمی-

*** 
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ی فتتروام و شتتایلی و ختتواهرم و رستتد و ختتانوادهروو دادگتتاه فتترا می
اوه ی تتور دارنتتد و دلتت ین نیتتزه کنتتار فروانتته جتتای گرفتتته همستتر 

شتود تتا یرفتی است. شایلی پشت ستر متن نشستته استت و ختم می
 را به من بزند.

 سامیاره شمو مکمد نیومدا.-

 کنم.گردم و توی چشمان  را نگاه میبرمی

 هرچی گفتم م اوه رو پ  بگیره ا ول ن رد.-

 ونم:نومیدانه لب می

 یدها نه؟پ  دیگه اوم بر-

ها مم نتته اشتتت اه کننتتدا امتتا اشتتت اه گفتتت ستتامیار پستترمه. بچتته-
 سامیار بزرک بوده. گفت نارایته اود.

گتتذارد و بتته آرامتتی کشتتم و او دستتت  را روی کتتتفم میپتتوفی می
 گوید:می

 سامیار ناامید ن ا ... من پیشتم.-

 آدم کشتم شایلی. هیچی درست نمیشه!-

ی کنتتد. ختتانوادها  ت یتته میکشتتد و بتته پشتتتی اتتندلیآهتتی می
ونتتد. متترا هتتا را میی یربگوینتتد و وکیلشتتان همتتهفتتروام هتتی  نمی

کننتتد بتته نتتارفیمی... بتته نتتامردی. بتته ختتدا کتته ا تتل او متتنه متتتهم می
گویتتد بتترایم مهتتم فتتروام نتتارفیق و نتتامرد بتتود. هتتر کتته هتتر چتته می

کته گوینتد و بتاو هتم بترایم اهمیتتی نتدارده  نیست. به متن ناستزا می
خواننتتده ها هستتتما امتتا واتتتی دلتت ین را فتترا میمتتن ایتتق بتتدترین
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بتار دیگتر تتوهم دانتد. اینهتا را کته ن ایتد مییعنی او هم بع تی چیز 
نیستتتا او مستتتمیم بتته چشتتمان متتن ول وده و امتتا خشتتمه وبانتته 

خواهتتد کتته هرچتته کشتتد او شستتلی چشتتمان . اانتتی او او میمی
شتود و متن نیتز چشتمانم خیتره می داند را باوگو کنتد. بتاو هتم بتهمی

 دارما اما ششمی در نگاهم نیست دیگر.چشم او او برنمی

 این آاا...-

شتتنوم. ی تتی او اطعتتاد بتهتتوون اولتتین بتتار استتت کتته اتتدای  را می
نهایتت معمتولی دارد. یتتی آهنته جیتی هتای نیستا یک اتدای بی

 شایلیه او ادای آرام او دلنواوتر است!

 داشتند.این آاا به من ن ر -

 وند:شایلی است که با شنیدن این یربه داد می

ب نتتد دهنتتتو. دهنشتتو پتتر متتی کنتته میگتته ن تتر داشتتته. ف تتر کتترده او -
 دماغ فیل افتادهه هه!

کنتد و دهتد و او نیتز بته ناچتار ست ود میاانی به شایلی اخطتار می
 دهد:ای به شایلیه ادامه میغرهدل ین با چشم

چنتد ستال پتی  کته ختب متا او مدرسته کتردم. بله داشتم شرل می-
رفتیم و میومتدیمه ایتن آاتا و فتروام هتم بتا هتم دوستت بودنتد و می

دیتتدیم. فتتروام رفیتتق شتتفیق ایتتن نتتارفیق ختتب بتتین راه همتتدیگرو می
بود. متن او فتروام خوشتم میومتد و ایتن آاتا خیتال ور  داشتته بتود  
 که متن بهشتون ش اته دارم. خ اته بعتد او چنتد ستال متن و فتروام
نامزد کردیم و فتروام ااترار داشتت کته بته ایشتون یرفتی نزنته. متن 
بهتت  گفتتتم بایتتد بگتته کتته او ف تتر و خیتتال بیتتاد بیتترون. امتتا فتتروام 
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کتته اون روو کتته گفتتت نتته و متترغ  هتتم یتته پتتا داشتتته تتتا اینمی
ای گرفتته بتوده موات  برگشتته ایتن فروام به مناست ی جشتن دونفتره

وام منتو وست  خیتابون ول کترد و آاا من و فروام رو بتا هتم دیتد. فتر 
افتتتاد دن تتال ایشتتون کتته باهاشتتون اتتک ت کنتته. امتتا ایتتن آاتتا کیتتن 

تاپشتتونو ستتمت فتتروام پتترد کردنتتد و نزدیتتک بتتود فتتروام آستتیب ل 
ب ینتته. اون روو ایتتن آاتتا فروامتتو تهدیتتد کتترد کتته بهتتتره بتتری تتتا یتته 
ب یی سرد نیاوردم. بعتد  هتم کته بتا هتم اترار گذاشتتند و ایشتون 

 ام منو کشت.فرو 

 کند:هق کنان انافه میو یاا هق

مش صتته ایتتن آاتتا ااتلتته دیگتته. چااوشتتو هتتم کتته پیتتدا کردنتتد و -
 نگاری هم شده.فرستادند و انگشت

نشتتیند و آرام دارد و ستتر جتتای  میبتتااخره چشتتم او متتن برمتتی
گیتترد. یتتاا نوبتتت بتته متتن رستتیده کتته یتترب بتتزنم. بتته جایگتتاه می
 گویم:پی ه با ادای رسایی می روم و بی یرب پ  ومی

من به ش م فتروام چتااو ودم. امتا بته ختدا کته ختود  ممصتر بتود. -
اون ختتود  چتتااو رو او جیتت   درآورد و گفتتت بیتتا وخمتتیم کتتن تتتا 

کتتردی تتتو اون رایتتت بشتتی. شتتما جتتای متتن بتتودی چی تتار می
مواعیتتت کتته ختتون جلتتوی چشتتماتو گرفتتته و جتتز یتته نتتامرد و دو روه 

 بینی؟نمی هی  کسی رو جلود

 پدر فروام فریاد می کشد:

رفتتتتتی و بتتتته رود نتتتتامرد و دو رو تتتتتویی کتتتته میومتتتتدی و می-
 آوردی فروام منو کشتی.نمی
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 گوید:انداوم و اانی میسر به ویر می

 چرا اونمدر کت   ودی؟-

تر او یتتد معمتتوله ستترم ناخودآگتتاه بتتاا رفتتته و چشتتمانم درشتتت
 شود.ی اانی میخیره

اتتدرا هتتم درگیتتری نداشتتتیم. بتته ختتدا ختتود   آاتتای اانتتی اون-
کتترد و شتتاید واستته همینتته بتته ن تتر میتتاد متتن ویتتاد مماومتتت نمی

 ودم .

 پ  ا ول داری که کتک هم ودی. چرا تا یاا نگفته بودی؟-

 آره وده بودم . ولی نه اون ادری که ب وام اشتراب کنم و ...-

ون متاییم کته تون بنویستید. انامتهشما باید همته چیتزو تتوی اشتراب-
 گیریم چی مهمه و چی نیست.تصمیم می

 جا بود.خواهد بنشینم و ای کا  شمو هم امروو ایناو من می

*** 

رویم نشستته و ستر  را بته ویتر انداختته استت. استم ه بترای روبه
 شود.چندمین باره او دهانم به گوشی کوبیده می

 شایلی!-

 گوید.ی میهایافتد و ویر لبه با ناله چیز هق میبه هق

 گی؟درست یرب بزن ب ینم چی می-

کنتتد. کشتتد و آرام آرامه ستتر  را بلنتتد میا  را بتتاا میآب بینتتی
هتتتای شصتتت ی کشتتتد و پلکچتتتادر روی ستتتر  را کمتتتی جلتتتوتر می
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ی چشتتتمان  کشتتتم و خیتتترههتتتایم میونتتتد. دستتتتی بتتته ری می
 گوید:وار میشوم. ومزمهمی

 سا... سا... سامیار!-

م تتتا ختتود  یتترب بزنتتد. بتته پشتتتی اتتندلی ت یتته گتتویچیتتزی نمی
کشتتم و منت تتر متتی نشتتینم. دوبتتاره کنم و دستتتی بتته گتتردنم میمتتی

 گوید:کشد و با یالت گنگی میا  را باا میآب بینی

 شاید فروانه بتونه نجابتت بده.-

ختتورم. بتته جلتتو افتتتد و او یتترف  جتتا میاخمتتی بتتین دو ابتترویم می
 کنم.شوم و دایق نگاه  میخم می

 فروانه؟!-

بتتتاره چشتتتمان  را ستتتمت دیگتتتری ونتتتد و ایندوبتتتاره پلتتتک می
 دوود.می

متتن... متتن باهتتا  یتترب ودم. گفتتت شتتاید بتونتته رنتتایت باباشتتو -
 بگیره.

 چجوری؟-

 کند.نشیند و دوباره به من نگاه میساکت می

 ام کردی.دق یرب بزن شایلی ک فه-

 گوید:یچ د و سر به ویره ماطره اش ی او چشم  می

 یق ط خ با منه.-
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کنم. گوشتتی را ستتر متتاد و م هتتود و بتتدون پلتتک ودنه نگتتاه  متتی
کنتتد. گتتذارد و دوبتتاره آن چتتادر را روی ستتر  تن تتیم میجتتای  می

هتتای ختتود را انتتداود و لبای بتته متتن میچشتتمان خیستت  را لمکتته
شتتود. گوشتتی داختتل دهتتان  جمتت  کتترده و او روی اتتندلی بلنتتد می

 کشم.کوبم و نام  را فریاد میو به شیشه می افتداو دستم می

 شایلیه ا ر کن. نرو... با توأم شایلی. شایلی!-

کشتتم امتتا کنتتد. داد میکتتوبم و او نگتتاهم نمیمشتتتم را بتته شیشتته می
برنتتد. شتتایلی کشتتم و متترا او اتتتاخ م اتتاد میرود. شربتتده میاو متتی

و دلتتم  خواهتتد جتتانم را نجتتاد دهتتدخواهتتد او متتن جتتدا شتتود! میمی
کنتتد ونتتدگی بتتدون او ارو  دارد. خیتتال را ختتالی کنتتد. خیتتال می

 کنی شایلی!مانما اشت اه ف ر میکند با رفتن  ونده میمی

*** 

 کشم:کوبم و تمری اچ فریاد میدستم را روی میز فلزی می

به  بگید بتا طت خ اون هتی  چیتزی یتل نمیشته. بگیتد متن هتی  -
کتته ب تتوام ا چتته برستته بتته اینکنمواتتت بتته فروانتته نگتتاه هتتم نمتتی

 باها  باشم.

دارد و بتتتا ل  نتتتد م تتتک ی شیتتتن   را او روی چشتتتمان  برمتتتی
 گوید:می

ختتوان تتتو گتتی ستتامیار؟! اونتتا همچتتین اصتتدی ندارنتتد. نمیمی چتتی-
 بری با دخترشون اودوای کنی.

 ونم.شوم و کنج اوانهه به چشمان  ول میخم می
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 یره؟!گپ  واسه چی شایلی داره ط خ می-

آختتر شمتترد اودوای ن نتتی. چتتون ختتوان تتتو جتتدا بشتتی و تتتا اونتتا می-
پسرشتتونو دم شروستتی اوشتتون گرفتتتیه اونتتا هتتم دوستتت ندارنتتد تتتو 

 ون و وندگی داشته باشی.

 دهم.ونم و به اندلی ت یه مینیش ندی می

استتت! کتتی تتتا یتتاا همچتتین شتترط مزخرفتتی واستته آوادی  مس ره-
 گذاشته؟

ی تأییتتد یتترب متتنه کمتتی ستتر  را بتته نشتتانه ابتتروان  بتتاا رفتتته و
 دهد.ت ان می

متنم بتتا تتو متتوافمم. ایتمتااچ دختتتره... فروانته یتته جتوری رانیشتتون  -
ای رو هتتم بتترای هتتای دیگتتهکتترده بتته ایتتن ا تتیه. یتتاا شتتاید اول

ت تتمین بتتدب تی تتتوه بتته پتتدر و متتادر  داده باشتته. امتتا متتن ف تتر 
ختتواد  ختتود  شتتاید میدم کتته کنمه یعنتتی... یعنتتی ایتمتتال متتیمتتی
 کم به تو نزدیک بشه و باهاد اودوای کنه.کم

جا بتتتهام کشتتتیده و کمتتتی جای بینتتتیانگشتتتت شستتتتم را بتتته پتتتره
 شوم.می

به شایلی بگید شترطو ا تول ن نته. بگیتد متن یانترم اشتدامم کننتدا -
 رم.اما ویر بار همچین مزخرفاتی نمی

کتترده گمتتون ن تتنم رانتتی بشتته. ششتتقه چشتتمای همستترتو کتتور  -
 سامیار.

 کنم:نشینم و با ل  ند کجیه انافه میدست به سینه می
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 دم.بگید اگر ط خ بگیرهه من ا ل او اشدام خودمو به کشتن می-

 کند:شود و ومزمه میچشمان  گشاد می

؟!-  وااعاچ

معلومه که نه. متن آدم خودکشتی نیستتم. ولتی شتما بته کستی کته -
بتاره ششتق چشماشتو ید اینششق چشماشو کور کتردهه اینتو بگیتد. شتا

 باو کنه.

 به ن رد چی میشه؟-

ختوام تتا واتتی کته ونتده هستتمه هرچی بشهه مهم نیست. فمت  می-
 اسم بیوه روی شایلی ن اشه.

 گوید:نیش ندی وده و می

 وااعاچ براد متأسفم که اشتمادد اینه که بیوه...-

 روم.بین یرف  می

ای کته تتا یته ون معتهخانم وکیتله اشتمتاد متن ایتن نیستت. امتا جا-
ا  آویتتزون میشتته رو چی تتار  بینتتهه آب او لتتب و لوچتتهبیتتوه رو می

هتای ختواد تتا واتتی هستتمه شتایلی ویتر بتار ایتن نگاهکنم؟ دلتم نمی
امه بیتتاد ختتواد تتتا واتتتی ونتتدهستتنگینه کمتتر  ختتم بشتته. دلتتم می

 م ااتم و بتونم ب ینم .

 ی؟مگه تو ب اطر ششق یه دختر دیگهه رفیمتو ن شت-

به وا... نته. ب تاطر نتارفیمی فتروام بتود. بته خداونتدی ختداه ب تاطر -
اون دختتتره ن تتود. ا تتول دارمه متتنم ششتتق چشتتمامو کتتور کتترده بتتود. 



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

360 
 

امتتا یتته ششتتق دیگتتهه اونمتتدر نتتور بتته ایتتن چشتتما داده تتتا تونستتتم 
مک تتت وااعتتی رو ب یتتنم و تشتت یص بتتدم. شتتایلی یتته ونتتها امتتا اون 

ک  مونتتد و جتتوری مونتتد کتته هتتی متتردق ونتتدگی منتته. بتته پتتای متتن 
 تونه.نمی

کنتتد. او دارد و کتتیف  را روی دوشتت  تن تتیم میا  را برمتتیپوشتته
 رود.شود و به سمت درب میجای  بلند می

 شو بدونه.خوبه یه مرد پیدا شد که ادرق ونق وندگی-

 شو.ادر مرد وندگی-

 رود.شود و میهای  میدوبارهه ل  ند میهمان لب

*** 

 رسید!ی ماه میوند و ای کا ه دستم به کرهمیل  ند 

 تونستم اورتتو لم  کنم شایلی.کا  می-

 گذارد و من نیز!کن دست  را روی شیشه می

 سامی؟-

 جانم؟-

 کردم به خاطر ط خ واکن  نشون بدی.ف ر نمی-

 گویم:انداویم و منه میدستانمان را می

ن دارنتده هتی  واتت هایی که پدر و متادری م تل پتدر و متادر متبچه-
دونن آختتر و کننتتدا چتتون متتیبتته شتتریک وندگیشتتون پشتتت نمی

 شاا ت این کارو.
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تونستتم دشتا کتنم کته همته پستراه همچتین پتدر و متادری کا  می-
 داشته باشند.

 ونم و کمی شوخی هم بد نیست.ل  ند می

 باره.تو دشا کن. به یرب گربه سیاههه بارون نمی-

 کند.ن ارم می اخمی کرده و ویر لبه فکشی

 ساچلی نیومد؟-

 ساچلی دن ال مدرکه که اون شهریان خیرندیده رو بنداوه وندان.-

 شم؟ای بابا دل  خوشه ها. اون وندان بیفتهه من آواد می-

نتته... ولتتی دلمتتون کتته خنتتک میشتته. تتتاوه یتته متتوادفرو  هتتم او -
 سطح شهره جم  میشها مگه بده این؟

پرستم. متن کته اشتتراب  خ دادگتاه را میانتداوم و تتاریای بتاا میشانه
 خواهند؟جانم میکردما دیگر چه او جانق بی

کنیمه ی فروامتو متیسامیاره هرچتی متن و ستاچلی التمتاو خونتواده-
 گردند تا وودتر...دن. فم  دن ال پول دیه میرنایت نمی

 انداود.شود و سر به ویر میشب چشمان ه بارانی می

 میونی کنه و تو آواد بشی. ای کا  خدا خود  پا در -

شایلی دوست ندارم تتو و ستاچلی بریتد التمتاو اینتو و اونتو ب نیتد. -
دن. شتما یتق نداریتد خودتونتو واسته متن کوچیتک  اونا رنایت نمتی

 کنید. شنیدی؟ یق ندارید.

 انت ار داری به یرفت گو  بدم؟-
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 آره. هرچی هستم شوهرتم. باید به یرفم گو  بدی.-

 خوام به یرفت گو  بدم.رمی نمیدایماچ چون شوه-

ا  را فایتتتده استتتت. جلتتتوی مهربتتتانیستتتر و کلتتته ودن بتتتا اوه بی
رود و تنهتایی چمتدر ست ت استت. دلتم توان گرفتت. شتایلی متینمی
خواهتتد بتتا شمتتو مکمتتد اتتک ت کتتنم و شتتاید اتتدای او کمتتی او می

ایستتتم و بعتتد او متتدتیه ام ب اهتتد. در اتتن تلفتتن مییجتتم دلتنگتتی
گیترم و شتود. بتا شجلته شتماره تلفتن منتزل  را میبتم میبااخره نتو

 پیچد.بعد او چند بوخه ادای  در تلفن می

 الو؟!-

 م   کردن در این وانفسا جایز نیست.

 س م... شمو.-

 کند.اما او م   می

 ی شمام. اما چی ار میشه کرد واتی دلتنگتونم؟به خدا شرمنده-

 خوبی سامیار جان؟-

 ده منم خوب میشم.اگر شما خوب باشی-

 خوری؟من خوبم بابا جان. ارااتو می-

 نه شمو. واسه چی ارد ب ورم واتی چند وات دیگه...-

 یارم واست اتفاای بیفته.نه پسرمه من پیگرم. نمی-

ختواد کستی بته شمو فمت  یته ختواه  اوتتون دارم. اات چ دلتم نمی-
ا... نته ی بهمنتی رو ب نته. شمتو تتو رو ختدخاطر من التماو خونتواده
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خودتتتون این تتارو ب نیتتده نتته بذاریتتد شتتایلی و ختتواهرم ستتمت اونتتا 
 برن.

جتتا بیاریمتتت جا تته بابتتا جتتان. نمیشتته... متتا بایتتد او اونتواعتتت بی-
 بیرون. مگه من چندتا بچه دارم؟

لترود و تمصتیر متن استت کته متردی گویده اتدای  میاین را که می
 ریزد.ش ند و اشک میبه این بزرگیه می

 ...شمو-

بنتتدد. بتته متتن نیتتز تتتوان یتترب ودن نتتدارم و ستتنگی راه گلتتویم را می
 کنم:ویمت انافه می

 خدایافظ شمو.-

*** 

آورنتتد و دستتت او پتتا دراوتتتر بتته ی دادگتتاه میمتترا او آختترین جلستته
کنم جلتتوی اشتتک ری تتتنم را بگیتترم. ستتلول برگشتتته و ستتعی متتی

تترد و آن ی بتته متتن هتتا رنتتایت ن واهنتتد داد. ونتتدگمتتن... ختتواهم من
کته او او انتمتام بگیترمه ویادی ست ت گرفتت و متن نیتز بته جتای این

ختتودم را هتت   کتتردم. متتن... یتتک ایمتتق بتته تمتتام معنتتا هستتتم.  
کا نتتاد را اگتتر یتتک خیابتتان فتترل کنتتیمه ونتتدگی متتن درستتت وستت  

 چاه فان ب است.

گیترد. کتا  او شت ند و الت م آتت  میافتم و دلتم مییاد شتایلی متی
یتتدم . کتتا  آن رووه هتتی  کتتداممان بتته آن میهمتتانی دابتتتدا نمی

 رفتیم تا من او را نجاد دهم و در ن ر  اسطوره جلوه کنم.نمی
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کتهه دا متاچ در ستفر باشتنده ای کا  کته پتدر و متادر  بته جتای این
گذاشتتتتند تتتتا گیتتتر آدم رستتتیدند و تنهتتتای  نمیبتتته دخترشتتتان می

سترم. دلتم بترای ستوود همناتویی م ل من نیفتتد. دلتم بته یالتت می
خواستتتت کمتتتی روی م لومیتتتتت ک تتتاب استتتت ختتتانمم! دلتتتم می

شرنتته نتوانستتتم بتته تتتو ایستتاو خوشتت  تی را ب ینتتیا امتتا متتنق بی
 جربزه لیاات تو را ندارم.خوبی بدهم. نتوانستم شزیزکم. منق بی

گیتتتترد و جتتتتواب یتتتتاا ختتتتدایت دارد انتمامتتتتت را او متتتتن می
نتتد اشتتدامم کننتتد و بتته ختتا  خواهدهتتد. میهایت را میدلش ستتتگی

خواهنتتد او هستتتی ستتااطم کننتتد و یتتق ونتتدگی  ستتیاهم نشتتانند. می
کتتردن را او متتن بگیرنتتدا درستتت م تتل همتتان کتتاری کتته متتن بتتا تتتو و 
فروام کردم. در این متدد ویتادی کته در ایتن ونتدان مزخترب هستتمه 
تنهتتا جستتمم ییتتاد داشتتت و تتتا متتدتی دیگتتره همتتین را نیتتز او متتن 

 شوم.ن تا ایامته در جهنم بروخی ساکن میگیرند و ممی

امتتا ختتدایا! ایتتن انصتتاب استتت کتته هتتم دنیتتایم جهتتنم باشتتد و هتتم 
 بروخم و هم آخرتم؟!

کتته بتته کستتی جتتواب بتتدهمه مستتتمیم روی ت تتتم رفتتته و بتتدون این
کنم ب تتوابم. امتتا دیگتتر ختتواب بتته ایتتن کشتتم و ستتعی متتیدراو می

نتدی بعتد تتا همیشته آید که بته ناچتار هتم کته شتدهه چچشمان نمی
گذرنتتد و متتن روو بتته رووه ها میهتتا و ستتاشتختتواهم خفتتت. روو 

شتتوم و تتتوهم و خیتتال نیستتت کتته بگتتویم تر میتر و خستتتهش ستتته
انتتتد. تتتتک و تتتتو ه موهتتتایم رنتتته خاکستتتتری بتتته ختتتود گرفته

کت م شتوند و متن امتا ها دلشان می خواهد کته بتا متن همسلولیهم
 ووم.دلم می خواهد دهانشان را بد
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ی پسره چی شده؟ گرفته-  ای؟هق

 کنه!سر  نذارید میاد آسفالتمون میسربه-

 ی خوبیه.نه باو. بچه-

مون متو ستفید کتردیمه دست او اون آینته ب ت  بیتا پتی  متا. همته-
 تو اولی  نیستی سامیار.

گتتذارم و روی ت تتتم دراو کشتتیده و دستتتانم را ویتتر آینتته را کنتتار می
 گویم:ل ودهه میگذارم. به سمن وسرم می

 من فرخ دارم. سفید شدن موهامه با شما خیلی فرخ داره.-

شتتون کتتردیم. پتترچم تتتو بااستتت آره. تتتو آدم کشتتتیه متتا وخمی-
 دادا .

کننتتد. متتن ا  میخنتتدد و بمیتته نیتتز همراهتتیبتته یتترب ختتود  می
بنتتدم... و شتتاید اطتتره هتتا کتترده و چشتتمانم را میامتتا پشتتتم را بتته آن

گتتذارم. شتتایلی و ستتاچلیه دارد و متتن نمی اشتت ی اصتتد چ یتتدن
هتتا را ب یتتنم. خواهتتد هتتی  کتتدام آنآینتتد و متتن دلتتم نمیم اتتاتم می

ونم و امیتتدی بتته هتتی  بنتتی یتتتی دیگتتر بتته شمتتو مکمتتد ونتته نمتتی
 بشری ندارم.

ام  توانتتد نجتتاتم دهتتدا و ا غیتتر. بتته متتروی رستتیدهتنهتتا ختتود ختتدا می
کورستتوی امیتتدی بتته دانم اوستتت توانتتای مطلتتق و هنتتوو  کتته متتی

کنم. ختتدای متتنه نجتتاتم بتتده... تتتو را بتته ختتدایم را در دل یتت  متتی
دهم کتته نجتتاتم ده! تتتو را بتته شتتایلی ستتوگندد ختتودد استتم متتی

دهم کتته متترا او ایتتن ونتتعیت استتف ار برهتتان... تتتا بشتتوم متترد متتی
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بتار و اگتر بتار هتم مترا ب ینتی! همتین یکرویاهای همسرم. کتا  یک
 رسد.ی شمر و یاا روو موشود... فرا میهونده ماندمه برای هم

*** 

برنتتد و نگتتاهم او روی دلتت ین برداشتتته ی دار میمتترا بتته پتتای چوبتته
کتته شاشتتم  باشتتم و در ایتتن بک ویتتهه ب تتواهم او شتتود. نتته ایننمی

ام را پتای ششتق او  را دید بتزنما نته. فمت  بته ایتن ختاطر کته ونتدگی
رد و ست ب شتد متن امتار گذاشتم و رفیمم بترای ختاطر او نتارفیمی کت

ونتتدگی را ب تتاوم. ونتتدگی متتنه بتته ستتادگی شتتروخ شتتد و یتتاا بتته 
 تر رو به اتمام است.س تی هرچه تمام

اند و نیستتتتیق های کریستتتتال ش ستتتتهه دور هتتتم جمتتت  شتتتدهت تتته
اند. پتدرم بتا یتالی کته اشتیتاده ترین ت ه را به تماشتا ایستتادهش سته

ریتتزد و متتتادرم... شتتک میبتتارده ایستتتاده و ااو ستتر و رویتت  می
ی داره خوانتتد. چتترا پتتای چوبتتهمتتادرم ایتتن لک تته بتتا نالتتهه اایتتی می

ام را هتتا فاتکتتهتر او اینختتوانی؟ تتتو کتته ا تتلای و اایتتی میایستتتاده
 خوانده بودی!

ای؟ شتتوهرد کجاستتت؟ نگذاشتتتند بیایتتد یتتا ختتودد او را نیتتاورده
جتتتایی های کریستتتتال هستتتتند و امتتتا ستتتاچلی نیستتتت. کت تتته

ری تتی؟! خواهرکم؟ مگتر تتو ن تودی کته بترای پیتدا کتردنم اشتک می
پتت  یتتاا کجتتا غی تتت وده؟ بیتتا و ب تتین دارنتتد ونتتدگی را او بتترادرد 

کننتد. شتایلیه شتایلی بینتوای متن. چترا تتو را شمتد کتردم و دریی می
اد شدم؟ چترا ونتدگی را بته کامتت تلتخ کتردم؟ بتا چته باش  بدب تی

 ام راه دادم؟وندگیرویی تو را به منج ب 
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دیتتدی. ای کتتا  هرچتته ها را نمیای کتتا  ن تتودی و ایتتن اتتکنه
وودتر بمیرم تا تتو را ایتن یتال و روو ن یتنم. یتال و رووی کته تتو بته 

ایه یتتال و رووی کتته بتته متتانتوی دلتت ین پتتای پتتدر فتتروام افتتتاده
کنتتی. داد ی ستتر بودنتتت او اوه التماستت  میای و بتتا همتتهچستت یده

 ریزم:ک میونم و اشمی

 خوام اینجوری ب ینمت.شایلتتتتی! پاشو امذهب. پاشو نمی-

ترین ی بهمنتتتیه بتتتدون کوچتتتکای و ختتتانوادههتتتق افتتتتادهبتتته هق
اند و منت تتر اشتتدامم هستتتند... و متتادرمه ریمتتیه بتته متتن خیتتره شتتده

کوبتتد و یتتااه استتت و دستتت روی ستتر  میبتته روی ومتتین افتتتاده 
امه بتته گتتو  تر او دوران کتتودکینتتحخوانتتد واکتته می  آن اایتتی

 رسد.می

 ا ا ا ا گل ویرهه دلم پی  دلت گیره»

 ای دنجا ا ا ا گل سنجده بریم با هم گوشه

 خونت شم همچون بل لا ا ا ا گل سن له غزل

ی من پیاله  ا ا ا ا گل الهه تو خود مق

 ا گل پرپره ن ینی غم ن ینی دردا ا ا 

 «!ا ا ا ا گل بیتاب ه هرجا هستی خدا همراد

کتتل هتتی لم ختتی  شتترخ استتت و اتتورتم ختتی  او اشتتک. هنتتوو 
تتتوانم ه تتم کتتنم ایتتن یجتتم او غتتم را کتته دورم را فتترا گرفتتته نمی

گتتویم کتته ای کتتا  وودتتتر مراستتم استتت. امتتا او طرفتتی دیگتتر می
دور هتتم جمتت  شتتویم... کنتتار هتتم  شتتد تتتا کمتتیاشتتدامم برگتتزار می
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کنتد کته مناست ت  چته باشتد؟! مهتم ایتن استت  باشیم. چه فرای می
ام و متادرم شتان شتدهها دیدمشتان. چهتره بته چهرهکه بعتد او متدد

بتتترایم اایتتتی خوانتتتده بتتترایم اشتتتک ری تتتته دل بتتته دلتتتم داد و 
ا  را دو دستتتی ن تتارم کتترد. مگتتر متترد بتتدون متتادره متترد مهربتتانی

 !شود؟می

انتد. ختدایا چته  کنم کته راهت  ندادهشمو نیامتده استت و گمتان متی
 گوید:کنم؟ یک نفر می

 ای داری بگو.اگر خواسته-

ای او اتورتم نمانتده کته ختی  نشتده کنم و نمطتهرو به شتایلی متی
 باشد.

شتتایلیه بتترو همتتون آیربایجتتان شزیتتزم. ایتتران نمتتون. بعتتد او متتن -
 کنم.برو... خواه  می

 گوید.ریزد و جم د نامفهومی میدای بلند اشک میاما او با ا

 تو بهترین منی... وندگی رو س ت نگیر. باشه؟-

 افتد.کشد که چهار ستون بدنم به رششه میآنچنان جیی می

 ای وجود نداره... نداره... نداره.بعد تو شایلی-

بنتدم و او کنتد و چشتمانم را میغمی شمیقه تتوی دلتم جتا ختو  می
کنتتد و متتن روم. گتتردنمه وبتتری طنتتاب را یتت  میبتتاا متتیچهارپایتته 

شتوند. ویتر لتب ومزمته ام کته چشتمان خیستم بتاو نمیآنمدر ترستیده
 کنم:می

 خدا... به دادم برو... خدا. خدا. خدا.-
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درمتتان یتتاد ختتدایم افتتتادم.  ی بتتدی بتتودم کتته مواتت  درد بیبنتتده
اشتت ر گناه تتار بزرگتتی بتتودم کتته اتتتل کتتردم و آدم نشتتدم. متتن... ن

هتتایی کتته ختتدا بتته متتن داده بتتود را نادیتتده هستتتم و متتدام نعمت
هایی کتتته او دستتتت رفتتتته گتتترفتم و چستتت یده بتتتودم بتتته آنمی
 ها درو بگیرم و پیروو شوم.توانستم به جای ش سته او آنمی

دهنتتد کتته ویتتر پاهتتایم را ختتالی کننتتد و متترا معلتتقه بتتین دستتتور می
هنتتد کتته رگتتی کتته متترا بتته دومتتین و آستتمان نگتته دارنتتد. دستتتور می

وندگی وال کترده را ریشته کتن کننتد و چشتمان متنه بترای آخترین 
شتتود و امتتا گتتویی در ایتتن وادی نیستتتم. بتتاره بتته روی دنیتتا بتتاو می

 کند:ریزانه ومزمه میفروامه جلوی دیدگان من است و اشک

 ووده... تو ن اید بیای. ووده سامیار!-

 به خاطر تو ها دست من نیست.-

 ه چشماتو باو کن و برگرد.ووده-

بتتاره متتردی را شتتوند و اینچشتتمان متتن بتتاو بتتودا امتتا دوبتتاره بتتاو می
دهتد. بتدن سستت متن بینم کته دستتور تواتن ی تم اشتدام را میمی

تواننتتد وونتتم را تکمتتل کننتتد و او آورد و پاهتتایمه نمیامتتا تتتاب نمتتی
 شوند.وانو خم می

طنتتاب را او گتتردنم  چنتتد نفتتری کتته دورم هستتتنده متترا نگتته داشتتته و
دانم ستتت کتته متتن دارم! نمتتیدانم ایتتن چتته یالیکننتتد. نمتتیجتتدا می

بینم. ام یتا چتها امتا هرچته کته هستت متن ات ح را متیتشنج کترده
 فصل پنجم تمام شدا بهار آمد.
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بینم. طلتتوخ خورشتتیده ونتتدگی هتتای گتترم را متتیبتتار روو متتن این
تن... و ست متی وناشوییه داشتتن شتایلیه رفتتن بته ستر کتار و برگشت

نعمتتاتی هستتتند کتته بایتتد بتتاای شمتترم را بابتتت داشتنشتتان شتت رانه 
دهتتم. ختتدا بتترایم ریتتیم شتتد و ریتتم کتترد. ختتدایا! چمتتدر دوستتت 

ختتداییه تتتو دانستتتم! بتتین ایتتن همتته بیداشتتتنی بتتودی و متتن نمی
هتایی کته نتام  را بودی و متن ندیتدمت. او میتان وفتور خودخواهی

تیمه تتتو متتا را خواستتتی و خواهتتان هرچتته غیتتر او خودختتواهی گذاشتت
شتتود بتتدون ی تتور تتتو در ال متتانه دوام ای. مگتتر چمتتدر میمتتا بتتوده

آورد؟ بتته ختتودد استتم کتته تتتا واتتتی تتتو را نداشتتتمه ونتتدگی بتترایم 
نمانتتده بتتود. استتم  را سرنوشتتت گذاشتتته بتتودم جهنمتتی کتته ختتودم 

 به آت  کشیدم را!

*** 

ل کتتار متتن بتتود و ستتاچلی نتتامرد نیستتت. او تتتا آختترین لک تتاد دن تتا
هتای خواست جلتوی اشتدامم را بگیترد. ختواهرکم کته پیگیتر خ بمی

شهریان شتده بتوده متوجته شتد کته او در بانتد ااچتاخ متواد م تدر و  
کااهتتای لتتوک ه ش تتو استتت. ستتاچلی نیتتز ب تتاطر وجتتود همستتر بتتا 
نفتتوی ه فهمیتتده بتتود کتته فتتروامه اصتتد لتتو دادن و مت شتتی کتتردن 

ای  بته همتین ختاطره افترادی او آن بانتد یرفتههتا را داشتت و باند آن
جتا که شتهریان ش وشتان بتوده بعتد او رفتتن متن او پتارکی کته در آن

شتتتوند و دایمتتتاچ ور میبتتته فتتتروام چتتتااو وده بتتتودمه بتتته او یملتتته
 کنند.تر میجایی که من چااو وده بودم را شمیقهمان

گیرنتتد و... تر... و دوبتتاره او را ویتتر مشتتت و لگتتد میتر و کتتاریشمیتتق
باره فروامی که او وختم خنجتر رفیتقه جتان ستالم بته در بترده بتوده این
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میتترد و بانتتد ااچتتاخ کتته افتترادی او آن متترا تعمیتتب کتترده بودنتتده می
دارنتتد و بتته دستتت شتتهریان چتتااویم را او داختتل ستتطل وبالتته برمی

 رسانند تا شاید آنچه که خار آیده رووی به کار آید. می

خ تر او ر یست ه چتااو را تکویتل کنتد و بینمی شهریان هتم نتامردی
اتتدر کتتارکرد نداشتتت کتته مم تتن استتت دهتتد و م تتز  آنپلتتی  می

هتای ختانم وکیتله کته بته خوشتکالی این اتفتاخ بیفتتد. آخترین ک م
 رود.کرد او یادم نمیبیان می

تونستتت بمیتترهه ولتتی چتتون نفتتر ی اول هتتم مییتتتی اگتتر او نتتربه-
و اشتدام میشته. اون ختدابیامرو کته اات چ  دوم کشتهه ااتل نفتر دومته

ی تو فود نشده بود. تتو اشتدام نتداری امتا بته اصتاد ش تو با نربه
ی همتتون ش تتو رو بتتدی تتتا آواد بشتتی. ختتدا رو مک تتومی. بایتتد دیتته

ی فتروام بهمنتی گفتنتد کته چتااو پتی  فتروام ش ر کتن کته خونتواده
خودشتو  کتردیا وگرنته اونتم مجتاوادبوده و تتو چتااو رو یمتل نمی

 داشت.

گتتذاریه اگتتر گناه تتار هتتم ن اشتتیه واتتتی پایتتت را داختتل ونتتدان می
بایتد شمتتری نتنگ  را تکمتتل کنتی... و یتتاا متن بتتا ایتن ننتتهه فتتردا 
بعد او گذشت چندین متاه بتا ی تم ت فیتنه بته مکتض تتاری ی هتوا 

ا  را بتته چنتتد ستتلوله شتتوم. شتتهریان و دار و دستتتهاو ونتتدان آواد می
انتتد متتن ااتتتل نیستتتمه رنتتد. یتتاا کتته همتته فهمیدهآوبعتتد او متتا می

هایشتتان را کنم جتتواب طعنهوننتتد و متتن ستتعی متتیمتتدام کنایتته می
 ندهم تا روو آخر را در این وندان دوام بیاورم و فردا را ب ینم.

شتتود و هتتای پرمعنتتای بانتتد شتتهریان او روی متتن برداشتتته نمینگاه
نتزدم تتا مشت لی هتا یترب من یتی یتک کت م هتم بتا شتهریان و آن
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شتوند و پی  نیاید. در ساشت شتامه متدام تتوی چشتم متن خیتره می
آیتتد و دیتت  هایشتتان بتته ستتمت متتن میبینم کتته ی تتی او آن گندهمتتی

گیتتترد و متتترا او روی ام را میکنتتتد. یمتتتهغتتتذایم را پتتترد ومتتتین می
 کند.ام بلند میاندلی

 یاریم جون سالم به در ب ری؟ف ر کردی می-

ترستتتم. برنتتتد و متتن میینتتد و او را بتتته انفتترادی میآ متتأموران می
اما چتتون دیگتتر ارو  بتتار بتترای ختتودم. بتترای ختتودم و ونتتدگیاین

دارد. ونتتدگی خیلتتی اروشتتمند استتت و منتتی کتته دوبتتاره آن را بتته 
بنتتدم فهمم. هنگتتام ختتوابه چشتتمانم را میام ایتتن را متتیدستتت آورده

 و م زم بیدار است.

  تتاره دستتتی را روی دهتتانم یتت  وننتتد و متتنه یتته یخاموشتتی می
شتتوند. دو نفتتر کنم و بعتتد چشتتمانمه تتتا آختترین یتتد بتتاو میمتتی

هستندا ی ی دهانم را گرفتته و چتااو ویتر گلتویم گذاشتته و ی تی هتم 
کتته پاهتتایم را بتتا دستتتانم را نگتته داشتتته استتت. راهتتی نتتدارم جتتز این

 ام ب وبم.تمام توان به ت ت باایی

هتتا تر او آنشتتوند و امتتا متتنه ستتری ور میبتته ستتمت پاهتتایم یملتته
شتوند و متن... ونتده هایم بیتدار میستلولیهستم. بتا ستر و اتداه هم

ختتورم هایم ت تتان نمیستتلولیشتتوده او کنتتار هممتتانم. اتت ح کتته میمی
اتدر خوشتکال هستتم کته یتدی شتدهه آنو موا  رفتتن او ایتن خراب

ننتتد و متترا خواشتتان را مینتتدارد. ونتتدانیان همتتان شتتعرهای همیشگی
ی متترا دانم کتته چتته کستتی دیتتهنماینتتده و متتن هنتتوو نمتتیبدراتته می

ام. بتتدون دهنتتد و متتن... دیگتتر آواد شتتدهداد. وستتایلم را تکویتتل می
کتته کتته ایستتاو ااتتتل بتتودن همتتراهم باشتتد... و بتتدون ایناین
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ی فتتروام نفتترینم کتترده باشتتند. یتتاا دیگتتر شتتذاب وجتتدان ختتانواده
اشتت اه بتود امتا او غل تتی کته ات  چ بته ختود  چندانی هم ندارم. کتارم 

 گرفته بوده به شدد کاسته شده است.

دانم چرا او واتتی فهمیدنتد کته متن ااتتل پسرشتان نیستتمه دیگتر نمی
پیدایشتتان نشتتده استتت.ا یتتق هتتم دارنتتد. هرچتته ن اشتتد متتن اولتتین 

ی چااو را در بتدن فتروام فترو بتردم. امتا اوه آخترین نفتری بتود  نربه
بته متن خنجتر ودا آنمتدر کتاری کته دیگتر بعتد او آن بته که او پشتت 

 دهم.های ال م را نمیهی  رفیمی راه نفوی بر هی  کدام او سلول

هاستتت. مانتتدا شاشتتق شتتدنه یتتق تمتتام آدمامتتا بتتین ختتود و دلتتم می
خواستت. متن تنهتا یتک متان  دل ین که دوستم نداشتته فتروام را می

متتن او فتتروام ممصتترترما ایساستتی بتتودم ستتر راه فتتروام. شتتاید ااتت چ 
هتتا وودتتتر او ایتتن گفتم راو دلتتم راه مم تتن بتتود آناگتتر بتته او نمتتی

ها به هم برسند و فتروام یتاا ونتده مانتده بتود. شتاید متن بایتد یرب
 رفتم و شاید فروام نارفیق ن ود!مردم و میمی

روم. دور و بتترم را شتتود و متتن بیتترون متتیدرب بتتزرک ونتتدان بتتاو می
بینمه شتتایلی و م تتل همیشتتهه اولتتین نفراتتتی کتته متتی کنم ونگتتاه متتی

آینتتتده پتتتدرمه متتتادرم و تر کتتته میشمتتتو مکمتتتد هستتتتند. نزدیتتتک
شتتود کتته بینم. بتتاورم نمیهمستتر ه ستتاچلی و شتتوهر  را نیتتز متتی

همه دور هم باشتیم. اهمیتتی نتدارد کته جلتوی ونتدان هستتیما تنهتا 
م تتل ایتتن مهتتم استتت کتته یتتک ختتانواده کنتتار هتتم باشتتند. یتتتی اگتتر 

طرب پتترد شتتده باشتتنده بتتاو هتتم در  های پتتاوله هرکتتدام بتته یتتکت تته
 دهند.کنار هم یک ش ل کامل را نشان می
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های ی متتاه گلتتدانی کریستتتالی بتتود کتته ش ستتت. ت تتهختتانواده
ی کریستتال کنتار هتم هستتند و بته وور چستب هتم دیگتر آن ش سته

نهتایی کننتد. امتا شتاید هتر کتدام بته تش ل وی تای ستابق را پیتدا نمی
شتتود و متتن نیتتز دلتتم وی تتا باشتتند. شتتایلی او آغوشتتم کنتتده نمی

ریتتزد و متتن مج تتور خواهتتد همچتتین اتفتتاای بیفتتتد. اشتتک مینمی
بهتتای  های گرانشتتوم او را او ختتود دور کتتنم تتتا ب یتتنم  و اشتتکمی

پرستتتم چتتتراا کتتته مک تتتت را امتتتا و اگتتتر را پتتتا  کتتتنم. دیگتتتر نمی
فشتتارم و چمتتدر کتتم م میدارد. متتادرم را مک تتم در آغوشتتبرنمتتی

کنتتد و ام را پتتر میکنم تمتتام خ  هتتای رویتتیداشتتتم او را! یتت  متتی
پتتدر نیتتز کتتم او او نتتداردا یتتتی واتتتی معتتتاد باشتتد! ستتاچلی و 

هتتای ویتتادی بتته متتن کردنتتد و ای کتتا  ایتتن همستتر  نیتتزه مک ت
هتتای دیگتتر باشتتد. فمتت  مهتتر همهتتره بتتدون آبتتان و آیر و تمتتام ما

ی ستال جدیتد یتتی واتتی م تل یتااه در آستتانه باشد... و شطوفتتا
اتدر مهربتان شتده باشتم کته شتوهر متادرم شتود آنباشیم. بتاورم نمی

را هم ب ل بگیرم. امتا بته هتر یتاله هتی  واتت او او خوشتم ن واهتد 
 آمد.

تر او پتتدر و متتادرم استتت... و  شمتتو مکمتتد امتتا آغوشتت  طتتوانی
نم راه شمتتو مکمتتد را تر. متتن نیتتز بتترای فرونتتداتتتر... و مهربتتانگرم

کنم کتته کمتتتر غتتم شتتوم و کتتاری متتیشتتان میگیتترم. یامیپتتی  می
ب ینند... کمتتر رنتج ب شتندا کته رنتج ندیتدن دستت کتم در ایتن دنیتا 

پذیر نیست. پدر بتودن پت  بترای چیستت؟ اگتر پنتاهی ن اشتی ام ان
هتتا را کتته بتتر ستتر فرونتتدانته اگتتر نتتتوانی دستشتتان را بگیتتری و آن

تتتوان نتتام پتتدر رویتتت گذاشتتت! بلنتتد کنتتیه دیگتتر نمی ومتتین خوردنتتده



                 
 

 

 بهاره غفرانی| کریستال   رمان

 

 

 

 

 

 

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

 

375 
 

هی  وات الطتاب شمتو مکمتد را فرامتو  ن تواهم کترد. بی تار بتودم 
پتول بتودم و دستتم را  و به من کمک کرد تتا شت لی داشتته باشتم. بی

ای تشت یل دهتم. پتدرم رفتت گرفت تتا روی پتایم بایستتم و ختانواده
یی بهتتر او او؟! واتتی ی ستر شتدا چته الگتوو شمو برای پدر شتده ستایه

 گوید:فشارده شایلی ویر گوشم میشمو مکمد مرا در آغوش  می

 تو داد.شمو مکمد به اارار پول دیه-

همته ختوبی کته در ایتن انستان جمت  شتده افتم او اینهق متیبه هق
 بوسد.ریزد و سرم را میاست. او نیز اشک می

و بتته ستتاچلی  شتتومه ر کنم و واتتتی او او جتتدا میاو شمتتو تشتت ر متتی
 گویم:کرده و می

 های دایی پ  کجان؟فسملی-

 گوید:ل  ند وده و می

 خونه خودمونن.-

ی خودمتان بترویم... و واتتی خواهتد کته بته خانتهشایلی او همته می
کنم. بته ه ی ی شتدن را بتا تمتام وجتود یت  متی«خودمان»گوید می

لی جتتا بیتتاورد. ستتاچهای  را بتته آنگویتتد کتته بچتتهختتواهرم نیتتز می
دهتد تتا متن و شتایلی تتا خانته بتا هتم تنهتا باشتیم و ماشین  را می

ونتتد و اتتک ت کنتتیم. شتتوهر ستتاچلیه بتته ی تتی او افتتراد  ونتته می
هتا بتا ماشتین ی متا بیاورنتد. آنگوید که فروندانشتان را بته خانتهمی

ی متا یرکتت رنوی و پدرم بتا ماشتین شمتو مکمتده بته ستمت خانته
و بته شتایلی کته پشتت فرمتان نشستته شتویمه ر کنند. سوار که میمی

 گویم:کنم و میاسته می
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 مو دیدی!بااخره خونواده-

کنتتد و ایتتن دختتتره هنتتوو هتتم کتته هنتتوو ستتر  را بتتاا و پتتایین می
 ریزد.است اشک می

 بابام هی  یرفی نداشت شایلی. یه س م هم به وور داد.-

 کند:های  غرولند میبین گریه

 یار. برو خداتو ش ر کن...وای تو رو خدا ب  کن سام-

ختتوام همینتتو بگتتم. درستتته کتته دیگتته اون بابتتای ستتابق متتنم می-
نمیشه. اما بتاوم پدرمته. مهتم نیستت کته یته ست م هتم بلتد ن اشتهه 

تتونم ان ارشتون  ی متنن. نمیمهم اینه کته تتا واتتی هستتنه خونتواده
 کنم.

 گوید:ای میگانهچیند و با یالت بچهلب برمی

 پ  من چی؟-

ی ونتتدگیه او ون گوینتد وا هکنم. میتمتام ختتوبی هتای  ف تر متتی بته
نشتتأد گرفتتته استتت و مردگتتی او متترد. واتتتی متترده ونتتی را کنتتار  

هتتای  را ختتری کتترده باشتتده داشتتته باشتتد کتته بتترای  تمتتام ونانگی
خواهتتد کتته مردگتی دیگتتر معنتا ن واهتتد داشتتت. مترد یتتک نفتر را می
ی تتتی کتتته  واتتتتی ستتتاکت استتتته ستتت وت  را تتتتاب بیتتتاورد.

هتتای  را در  کنتتد و او را مکتتض ختتاطر متتال دنیتتا ن واهتتد. پولیبی
ام. او هتم تتاب آورده و یتاا نوبتت بته متن من بترای  کتم گذاشتته

 است که برای  ایساو ایساو خری کنم.
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شاید تمام اتفااتاد بتد ونتدگیق ش صتیق متنه بته ایتن ختاطر بتود کته 
ی ششتتق وااعتتی را او در آن گیتتر و دار بتتا ختتوبترینم آشتتنا شتتوم و معنتت

ام. او ختتود رهتتا ستتت بریتتدهاو بیتتامووم. متتن دیگتتر او هرچتته نامردی
اتتتدر غتتترخ در مهتتتر ختتتواهم بتتتروم در دل ونتتتدگی و آنشتتتده و می

ی جدیتتدم شتتومه کتته او هرچتته غیتتر او آن باشتتده دوری کتتنم. ختتانواده
ختدا بترایم ختدایی کترد و چترا بترای  بنتدگی ن تنم؟ او کته همیشته 

ی  هتتوایم را داشتتته و متتن او او غافتتل بتتودم. او در بتتدترین شتترا
 شایلی را برایم فرستاد و یاا منه ون دارم.

 تو؟ تو ون منی.-

 وند:نیش ند می

 همینم خوبه.-

 همین خوبه... همین خوبه.-

 ونم:و داد می

 رن.همین خوبه که غیر او توه همه او خاطرم می-

 گوید:کند و میای بلند میخنده

 . ا ول. شربده کشی ن ن وس  خیابون.ا ول بابا..-

 خونم.دارم واسه ونم آواو می شربده کشی چیه؟-

 همین که کنارم باشیه بسمه.-

دونتی؟ تتوی ونتدان کته بتودمه فهمیتدم بجتز تتو شایلی یه چیزیو می-
 مونه. تو خیلی خوبی و من با توه تموم نمیشم.هیچ ی برام نمی
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 طور.ما هم همین-

ختوای بگتی دختتره یتا ه م اتاد ی توری... . نمیباورم نمیشه بتا یت-
 پسر؟

 سورپرایزه.-

ای  یارم ایتن بچتهشتم. نمتیاما مطمتین بتا  متن بابتای ختوبی می-
 مون.که اان توی ش م تو هه آسیب ب ینه. نه توه نه بچه

 *پایان*

 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 

 یک رمان مرج  رمان

هستتید و یتا نویستنده هستتید و متی خواهیتد کته  دراورتی کته مایتل بته هم تاری بتا متا
رمان ها و شتعر هایتتان در االتب نترم افتزار موبایتل ستاخته و منتشتر شتوند متی توانیتد بته 

 وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماو بگیرید.

 پیشنهاد می شود
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