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 !من زندگی مبارک، فراموشیمان آغاز 

 

 .بمونیم زنده که  کنیممی تالش فقط کنیمنمی زندگی ما: خالصه

 بری جیب مترو تو بورهمج اجبار  به که  شیرین نام به دختریه همیشگی شعار  این
 شکارش بخوان که  هستن زیادی هایگرگ  کنه،  کار   بخواد هرجا چون چرا؟! کنه
 ... .کنن

 دچار  شیرین سرنوشت به تقریبا میده انجام که  بزرگی اشتباه با سارا هم طرفی از  و
 .کنهمی بری جیب اون توی شیرین که  میاره در  مترویی از  سر  اتفاقی خیلی و میشه

 

 

 جا لبم کنج  رو سیگار . کشیدم  بیرون امکهنه  پالتوی جیب توی از  رو طالییم فندک
 دستم توی قیمت گرون  و چرم پول کیف  به نگاهی. کردم  روشنش فندک با و دادم

 پیدا رو تومنی صد تراول تا پنج که  گشتم  رو کیف  وسط جیب. نبود بد انداختم؛
 !ایول. کردم

 توی نو پول بوی که  کشیدم  بو با. کردم  دیکنز  بینیم به و کشیدم  بیرون رو هاپول
 کردم  نگاه رو کناری  جیب! کنم  بو رو نو پول که  بودم این عاشق. پیچید هامریه کل
 !عاشقتم جون خدا. کردم  پیدا گوشی  یه که

 توی رو گوشی  و کیف  و پول شد، بلند بغلی اتاق از  فریاد و داد صدای دفعه یه
 ثریا و سمیرا هم باز  دیدم که  کردم  حرکت صدا فطر  به و گذاشتم  رنگم قرمز  پالتوی

 و اشاره انگشت بین رو سیگار  و رفتم سمتشون به عصبانیت با! شده دعواشون
 :گفتم  و گرفتم  وسط انگشت

 !دوتا شما و دونممی من وگرنه شید خفه بهتره  -

 !کارت  رد برو نیست، مربوط تو به: سمیرا
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 :گفتم  التیم همیشه لحن با

 پیدا من هم رو دونی مرغ همین رفته یادتون که  این مثل میگی؟ راست بابا نه  -
 بیرون؟ کنن  شوت باز  رو ما هاهمسایه خواینمی باز  نکنه! کردم

 وارد و شدم خارج اتاق از  باشم ثریا یا سمیرا جانب از  جوابی منتظر  که  این بدون
 از  یکی که  نشستم سنگی طاقچه یلبه و رسوندم پنجره به رو خودم شدم، هال
 .زمین روی دیگری و بود طاقچه روی پاهام

 فوت شیشه سمت به رو نفسم. گرفتم  عمیقی دم و گذاشتم  لبم کنج  رو سیگار  باز 
 من بازی سیگار، ته تا و گرفتم  عمیقی دم هم باز  و کرد  بخار  کمی  شیشه که  کردم

 لهش کفشم  با و انداختم پایین رو سیگار  یمونده ته. داشت ادامه سیگار  دود و
 .شد سوراخ موکت از  ایگوشه  که  کردم

 عکس که  دادم فشار  رو گوشی  یدکمه. کشیدمش  بیرون جیبم از  و افتادم گوشی  یاد
 .بود گوشیش  گراند  بک روی زدم رو جیبش مترو توی که  پسره همون

 که  کسی  مسلما چون بود؟ شده سوار  مترو چرا حاال دونمنمی ولی بود پولداری پسر 
 من به اصال خیال،بی. داره رو باالهاش مدل اون از  ماشین دونه یه حداقل پولداره

 عاشق جون خدا. نداره رمز  دیدم که  کشیدم  باال رو گوشی  یصفحه داره؟ دخلی چه
 وقتی. گرفت  رو وجودم کل  خوره مثل چیزی یه که  افتاد گالری  به نگاهم! معرفتتم
 .دادمی دست بهم حسی همچین شدممی کنجکاو  خیلی

 پسره این همش که  دیدم پوشه یه توی رو عکس کلی  و کرد  لمس رو گالری  شتمانگ
 دخترها و بود پارتی داخل هاعکس از  بعضی توی! بود گرفته  مختلفی دخترهای با
 پوشیدننمی لباس اگه کنارش  دخترهای. بودن بغلش تو ناجوری هایلباس با

 !بودن تر سنگین

 یه به چشمم که  اومدم بیرون پوشه از  و کردم  حذف رو هاعکس بدبختی کلی  با
 که  بودم مطمئن. شدم بیخیال بعدش ولی شدم فیلم یپوشه وارد. افتاد فیلم
 حذف هم رو فیلم و شدم خارج پوشه از ! بوده دخترهاش دوست با خودش هایفیلم
 !بشه عوض زندگیم کل  ممکنه بعدا که  این از  غافل کردم
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 شیرین هوی  -

 :گفتم  و مبرگشت ثریا سمت به

 !اعصابم به زدی گند  َاه صبحی؟ اول چته  -

 .بعدی خط بریم بهتره! داده لو رو سمیرا و تو و من کسی  کنم  فکر   -

 :گفتم  و زدم پوزخندی

 کلمه  این باز  بخواد اگه بگو سمیرا به کنم،  روشن وسط این رو چیزی یه بهتره  -
 .بره باید بده ادامه رو هاشبازی نامربوط

 ی؟چ یعنی  -

 :کشیدم  عمیقی نفس کالفه

 !داده لو پسرهاش دوست از  یکی هم رو ما مطمئنم حتی گفتم،  که  همین  -

 وضعیتش بره جااین از  دونیمی که  تو ولی نیست درست کارهاش  دارم قبول  -
 .میشه هست که  اینی از  بدتر  خیلی

 :گفتم  و زدم خندینیش

 !یکیه با دقیقه هر  خوبه پاکه، طفلی نبود یادم آخی  -

 بهتر  پولش کار   این میگه. نمیده گوش  میگم بهش هرچی کنم؟  کار چی من خب  -
 .بریهجیب از 

 :زدم داد تقریبا

 کار   برم تونستمنمی من کردی  فکر ! کاری  کثافت  به داره شرف صد بری جیب  -
 کار   بهم بودم تنها که  بود این خاطر  به یا رفتم جا هر  دونیمی خودت خوبه کنم؟
 قبول رو من که  کسایی  یا و کردننمی امدرباره خوبی فکرهای بقیه چون. دادننمی
 !بود وجودشون تو کرمی  یه کردنمی
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 صدام و بودم کرده  بغض. نگفت چیزی و انداخت پایین رو سرش زده خجالت ثریا
 :لرزیدمی

 ثریا، سخته گرگن  هاشآدم یهمه که  ایجامعه این توی هم اون بودن، دختر   -
 پشتت اومد سرت هم بالیی اگه که  باشی نداشته رو کسی  هیچ که  این مخصوصا

 !باشه

 کشید  عمیقی نفس ثریا! نبودی دختر  کاش  ای که  زدمی داد وجودم توی حسی یه
 .چکید چشمش یگوشه  از  اشکی قطره و

 !امنه جات جااون حداقل عموت پیش برو برو، ثریا  -

 .تونمنمی  -

 .نداره هیچی مونده او تهران این خدا به برو،  -

 پسر  با خوامنمی! میاد سرم بالیی چه برگردم اگه من دونیمی که  تو... تو  -
 !کنم  ازدواج معتادش

 خوامنمی چرا؟ واقعا خدایا. کشیدم  بیرون جیبم از  رو سیگارم و فندک و نگفتم چیزی
 ترادخ بعضی وقتی نیست انصافیبی نیست؟ انصافیبی یکم واقعا ولی کنم  ناشکری

 بزرگه خیلی کننمی فکر  که  غمی تنها و بپوشن چی شب که  اینه مشکلشون تنها
 رو زندگیشون بدبختی با باید ثریا و من امثال پسرشونه، دوست با کردن  کات

. گناهه  دزدی میگن چون. دارن باهاشون رو رفتار  بدترین بیوفتن گیر   اگه و بگذرونن
 شاید. مجبوره دختر  این شاید ننکنمی فکر  این به وقت هیچ ولی. نیست خوب
 .کنه  دزدی شده مجبور  کنه  زندگی پاک بخواد دختر  این که  این واسه

 باشی شده مجبور  اگه اما نیست حالل پولش و نیست درستی کار   دزدی دارم قبول
 دوننمی گناه  رو دزدی جااین مردم! بهتره هاکاری  کثافت  خیلی از  دزدی نظرم به

 که  این مخصوصا و بشه عفتبی دختر  یه وقتی. نه رو ختر د یه کردن  شرفبی ولی
 !بوده دختره خود   از  کرم  حتما میگن باشه تنها
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 دردهام سال چهار  این مثل کردم  روشنش فندک با و گذاشتم  لبم یگوشه  رو سیگار 
 این به وقته خیلی. کردم  خارجش هامریه از  و کردم  خالصه سیگار  دود توی رو

 و مرام ادعای که  هست هاییآدم از  بیشتر  سیگار  نخ یه تمعرف که  رسیدم نتیجه
 وجود که  جایی تا. کنهنمی ولت و باهاته تهش تا سیگار  حداقلش! کننمی معرفت

 .هاتهغصه دردهم و سوزهمی برات داره

 امکهنه  و ایقهوه هایکفش  با و پریدم پایین طاقچه از  نشست، لبم کنج  پوزخندی
 هوا سرمای رسیدم، که  بیرون به شدم؛ خارج اتاق از  و برداشتم قدم موکت روی
 .احساسی نوع هر  از  خالی کرد،  خالی و لرزوند رو دلم بلرزونه رو تنم که  این از  بیشتر 

*** 

 تا چرخوندم چشم. کردمی تر راحت رو کارم  و بود نفعم به خیلی مترو شلوغی
 از  اگه داشتم قیدهع چون باشه بهتر  تیپشون و لباس وضع که  کنم  پیدا رو کسایی
 وارد بهشون رو بزرگی لطمه باشن داشته افتضاحی مالی وضع که  کنم  دزدی کسایی
 دست از  مسلما باشن داشته حسابی و درست ظاهر  و تیپ که  کسایی  ولی کردم،
 .نیست مهم خیلی براشون پول کمی  دادن

 موند ثابت ساله هجده_هفده دختر  یه روی نگاهم که  بود گردش  حال در  هامچشم
 درست پیش سال هشت که  افتادم خودم یاد. بود زده زل بقیه به درموندگی با که

 .بودم کرده  بغض و کردممی نگاه بقیه به دختر  همین مثل و جا همین

 خودم جلوی رو پیش سال چند باشن کرده  پخش هامچشم جلوی که  فیلمی مثل
 بغل رو زانوهام خراب، و ایقهوه پشتی کوله  اون با طور چه که  دیدممی. دیدممی

 تهران این توی و نداشتم زیادی سن. بودم کرده  کز   ایستگاه یگوشه  و بودم کرده
 تر سخت حتی بود، سختی روزهای! رفتممی ور  اون به ور  این از  کار   و کسبی بزرگ،

 !االن از 

. بودم منیره دایی پسر  پدرام و بابام زن بگم بهتر  یا منیره دست اسیر  هاموقع اون
 چون نزنم دم بودم مجبور  و کردمی من با خواستمی دلش که  غلطی هر  پدرام
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 این گر نظاره پوزخند با پدرام و دادممی جون بابام لگدهای مشت زیر  بعدش
 .بود هاصحنه

 خیلی. بدم ایخواسته هر  به تن بودم مجبور  اجبار  به و بودم پدرام ایصیغه زن من
 امخسته بدن و چهره نصیب داغ سیخ و ندکمرب  سر  آخر  اما کردممی مقاومت

 .شدمی

*** 

 !شو خیالبی... ب...خدا رو تو... ت... پدرام... پ  -

 :گفت  و کرد  نچی نچ تمام رحمیبی با و انداخت باال ابرویی پدرام

 آره؟ امعوضی من گفتیمی داشتی خب  -

 دل حتی که  کشیدم  بلندی جیغ دل ته از  آورد؛ فرود کمرم  روی رو کمربند  بعد و
 :گفتم  هق هق با کرد،می آب هم رو سنگ

 .کن  ولم کردم،  غلط  -

 !نمیشه جوریاین نه  -

 پدرام! بود کمربند  فرسای طاقت هایضربه پذیرای من کبود  کمر   دوباره و دوباره و
 ساخته خودش هایدست با که  داغی مهر  سمت به و شد بلند چوبی صندلی روی از 

 بهم لذت با ساخت رو مهر  این وقتی. بود بلد رو نجاری و آهنگری پدرام. رفت بود،
 :گفت

 فرمت خوش بازوهای روی رو مهر  این من که  روزی اون رسهمی کی  شیرین آخ  -
 کنم؟  حک

 که  حاال مهر ! بود رسیده آرزوش به االن و بودم ترسیده واقعا زد رو حرف این وقتی
 :گفت  مهر  به خیره و آورد پایین شعله روی از  رو بود شده قرمز  و داغ خیلی

 !نیومدی راه باهام که  خودته تقصیر  شیرین؟ چیه دونیمی  -
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 و شد جمع هم توی صورتم. داد فشار  محکم و گرفت  دستش توی رو بازوم پدرام
 و گرفت  صورتم مقابل رو صورتش و شد خم. کردم  نگاه صورتش توی نفرت با

 :گفت

 .بکشمت جاهمین که  حقته  -

 :گفت  وار زمزمه و داد حرکت بازوم روی رو انگشتش و کرد  ول رو بازوم بعد ولی

 واسه کنم  خودم مال رو تو خواممی چون. دارم الزمت چون باشی، باید نه،  -
 .همیشه

 :گفت  و زد پوزخندی

 بهت هم نگاه یک وضعیتت این با کس  هیچ چون منی مال هم االن گرچه   -
 !کنهنمی

 :گفتم  و کردم  تف صورتش توی

 ... .من االن وضعیت اصلی مقصر   -

 حس دهنم توی رو خون تلخ یمزه موند، ناتموم زد دهنم توی که  سیلی با حرفم
 .سوختمی بدجور  هامب**ل و کردم

 کنن،  فرار  هامچشم از  خواستنمی هاماشک و انداخت چنگ گلوم  به بدی بغض
 برام خوش روز  یه که  پدرامی کردم،  فرار  پدرام دست از  بدبختی کلی  با که  من مثل

 پدرام فرار، موقع. بود پدرام هایکتک  پذیرای من یخسته و کبود  تن. بود نذاشته
 .بود شده هادیوونه مثل انداخت؛ گیر   رو من

 از  تر سریع اون ولی کنم  فرار  پدرام دست از  شده طور  هر  خواستممی و زدممی جیغ
 بافته که  رو بلندم و خرمایی موهای سرعت به. بود من

 .کشید  و گرفت  بودم

 هان؟ کی؟  با بری و کنی  فرار  خوایمی...  یدختره  -

 .بودم خودم کردن  آزاد در  سعی داد و جیغ با و زدممی پا و دست
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 .کن  ولم کمک،   -

 آور سرسام هامگریه  و هق هق و کردمی کر   هم رو خودم هایگوش  حتی هامجیغ
 شده دورگه فجیعی طرز  به دامص و سوختمی گلوم  که  بودم زده جیغ بس از  بود،
 زمین روی محکم رو پاهام و زدممی چنگ اتاق وسط یکهنه  و کوچک  فرش به. بود
 دست از  که  پدرام. کردم  حس مچ تا پا پاشنه از  بدی درد دفعه یک که  کوبیدممی
 تا زور  به رو من و کشید  بیشتر  رو موهام بود شده تر عصبی من هایگریه  و جیغ

 .کوبید  دیوار  به رو سرم ناگهانی خیلی و برد تاقا دیوار  نزدیکی

 هامچشم جلوی. شد خرد و ترکید سرم یجمجه که  کردممی حس پدرام یضربه با
 دست و بود شده خیس کال  گردنم  و سر  پشت. دیدمنمی چیزی تقریبا و شد سیاه

 شده صدا با و دار کش  هامنفس. افتادم زمین روی و شدن شل دفعه یک پاهام و
 خودم توی درد از  که  زد شکمم توی محکمی لگد پدرام. دادممی جون داشتم و ودب

 شکمم توی که  دردی بود، بریده رو امونم و بود فرسا طاقت سرم درد. شدم جمع
 .بود زده یخ پاهام و دست و کردمی تر قرار بی رو من پیچیدمی

 وجود تموم با رو یچیز یه لحظه اون در  کرد؛  خندیدن به شروع وار هیستریک پدرام
 خون در  غرق موکت روی. معناست تمام به روانی یه آدم این که  این کردم،  درک
 ازش که  کردم  جمع رو توانم تمام. شد موهام نوازش مشغول و کشید  دراز  من کنار 
 .نداشت ایفایده هیچ که  بگیرم فاصله ازش متر میلی چند تونستم فقط اما شم دور 

 سعی. بود کار   ترینسخت کشیدن  نفس و کشیدمی تیر  بدجوری سینم یقفسه
 پخش پدرام صورت توی هامنفس همین بخاطر  و بکشم عمیق هاینفس کردممی
 بودم متنفر  ازشون شدت به من که  رو ایشقهوه هایچشم لذت با پدرام. شدمی

 هایچشم با رو هاصحنه این تمام. کرد  بدتر  رو حالم که  زد خندینیش و بست
 بیشتر  حالم و شدمی ثبت ذهنم توی ناخودآگاه تکشون تک و دیدممی زمبا نیمه
 و سختی به. خورد سر  چشمم از  اشکی قطره. خوردمی هم به خودم از  پدرام، از 

 :گفتم  بریده بریده

 کردی؟...  ک...  من با... با... رو... کاراین... چرا... چ  -
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 و کشید  ایشقهوه ریش ته هب دستی و شد بلند زمین روی از  و خندید باز  پدرام
 :گفت

 هم االن تا دیگه بسه. نزن بهم اتمسخره هایسوال این با رو حالم توروخدا  -
 .کردم  صبر  خیلی

 من که  کوچیک  جعبه یه و سطل یک با دقیقه چند از  بعد و رفت در  سمت به بعد
 من و ریخت اتاق هایگوشه  و کنار   رو سطل داخل مایع. برگشت دیدمشمی تار 
 کرد  تموم که  رو کارش  پدرام. شدنمی سنگین بیشتر  هامپلک و بدتر  حالم لحظه ر ه

 :گفت  و گرفت  من روبه رو جعبه. برداشت بود گذاشته  جیبش توی که  رو جعبه

 !کبریت  چیه؟ این دونیمی  -

 پدرام. لرزیدم خودم به و دادم قورت رو دهنم آب ترس با حرفش این شنیدن با
 آتیشش به اشتیاق با و کرد  روشنش حرکت یک با و آورد بیرون رو هاکبریت  از  یکی
 رسید من به وقتی. اومد من سمت به و اتاق یگوشه  کرد  پرتش بعد شد، خیره
 هایب**ل بین از  ریزی آخ ناخودآگاه کرد،  له بود افتاده کنارم  جونبی که  رو دستم
 از  و برداشت مدست روی از  رو پاش بستم؛ درد از  رو هامچشم و شد خارج خشکم

 .بست رو در  و شد دور  من

 سر  پیشونیم روی از  عرق درشت هایدونه و شد گرمم  خیلی گذشت  که  یکم
 :کردممی تکرار  خودم با فقط و خوردمی

 .هست بهت حواسش خودش خدا شیرین، کن  تحمل  -

 و زدم چنگ موکت به. شدمی تر کم  اکسیژن و تر گرم  لحظه به لحظه اتاق هوای
 و کردم  حد از  بیش خفگی احساس نتیجه در  اما کنم  حرکت که  کردممی سعی
 .شدم کنده  زمین از  کردم  حس ناگهان. دیدنمی رو جایی هامچشم

*** 
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 سعی. شدم خیره دختر  اون خالی جای به طوالنیه مدت دیدم که  اومدم خودم به
 مرور  سم،بر  بارم و کار   به و کنم  جمع رو تمرکزم و کنم  فراموش رو بد خاطرات کردم

 .نمیشه آب و نون برام که  خاطرات

 ... .کردم  دنبالش و گرفتمش  نظر  زیر  کردم  پیدا که  رو نظرم مورد کیس

*** 

 !لعنتی کن  ولم  -

 !وحشی گربه  باش آروم  -

 .نداشت ایفایده اما کنم  آزاد رو خودم کردممی تقال

 کنم؟  بدترش یا گیریمی آروم  -

 دفعه یه. دادنمی بهم رو کاری  هیچ یاجازه و بودن شده بسته پشت از  هامدست
. کرده  تعجب حسابی که  بود معلوم نکردم، حرکتی و برداشتم خوردن تکون از  دست
 فرصت از  سریع. شده شل دستم مچ دور  هاشانگشت یحلقه که  کردم  حس

 .کردم  فرار  و زدم پاش ساق به محکمی لگد پا پاشنه با و کردم  استفاده

 .گردول یگربه  نرسه بهت دستم مگه! آی  -

. کردممی فرار  باید نبود دادن جواب وقت ولی شدم عصبی حسابی حرفش این از 
 مترو هایستون از  یکی پشت رو خودم سریع شدم دور  که  یکم

 .زدنمی پر  هم پشه حتی و بود خلوت مترو کردم،  پنهان

 چیزی حاال ات صبح از  من و دادمی نشون رو سه ساعت مترو قدیمی و بزرگ ساعت
 درحال رو من مچ و شد پیداش کجا  از  دفعه یه دونمنمی که  غریبه پسر . نخوردم
 .گشتمی دنبالم در  به در  داشت حاال بود، گرفته  دزدی

 نظامی لباس انداختم، بهش نگاهی ستون پشت از  و کشیدم  جلوتر  یکم رو خودم
 .باشه خشنی و خشک آدم که  دادمی نشون طور  این و اومدمی بهش تنش

 .کنممی پیدات باش مطمئن دیدم، هم تر چموش تو از  من  -
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 دیگه و رفت شد خسته کنم  فکر  که  مدتی از  بعد. زدم حرفش این به پوزخندی
 تعجب حسابی مقابلم دختر  دیدن با که  اومدم بیرون ستون پشت از . نشد پیداش
 هنوزم چرا اما دیدمش پیش ساعت چند که  هست دختر   همون این. کردم

 بود پایین سرش. باشه نداشته رو کسی  من مثل شاید سوخت واسش دلم تنهاست؟
 :گفتم  و رفتم سمتش به. کشیدمی رو نامفهومی اشکال زمین روی کفشش  نوک با و

 .سالم  -

 :گفت  پررنگی اخم با و آورد باال رو سرش صدام شنیدن با

 فرمایش؟  -

 البته و مهربون لحن با و تمنشس صندلی روی کنارش  ولی خوردم جا لحنش از  کمی
 :گفتم  التی چاشنی با

 .کوچولو  خانوم واجبه سالم جواب  -

 :گفت  و کرد  نگاهم عصبی

 .گمشو   -

 :گفتم  خودش مثل و شدم شاکی حرفش این از 

 خواستم نداری رو کسی  من مثل و تنهایی کردم  فکر  که  بگو رو من. درک به  -
 .بشه سبز  پات زیر  علف تا بمون جااین قدر این بزنم، حرف باهات

 :گفت  که  شدم بلند صندلی روی از 

 داری؟ سراغ. باشه کم  پولش که  خواممی خواب جای وایسا،  -

 :گفتم  و برگشتم سمتش به

 .دارم  -

 کنم؟  اعتماد بهت باید جوریچه  -

 :گفتم  التیم لحن همون با
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 کنم،  کمکت  بیا من با یا ندارم رو تو اداهای و ناز  یحوصله من جون دختر  ببین  -
 که  پلیس   آقا همین هم سر  آخر  و بشه سبز  پات زیر  علف تا بمون جااین قدر این یا

 قانونی، پزشک و بازداشتگاه کنه  شوتت راست یک و بگیرتت کرد  دنبال رو من االن
 .خوددانی حاال

 :گفت  سریع همین خاطر  به ترسیده، که  بود معلوم

 بکنم؟ باید کار چی باشه  -

. فهم چیز  آدم قربون آ معروف، قول به. گرفتی  رو قضیه زود میاد خوشم نآفری  -
 .نشده سبز  راهمون سر  جن مثل   باز  پلیس   آقا این تا بیا دنبالم حاال

 :گفتم  و کردم  کوتاهی  مکث

 چیه؟ اسمت راستی  -

 .سارا  -

*** 

 

 سارا

 .نرسیده تا بدو کیان   -

 .نکن هولم باشه  -

 !قطعیه مرگم بار  این بیوفتم گیر   اگر  خدا به ؛بجنب توروخدا کیانوش   -

 .میشه تموم االن خب خیلی  -

 کیانوش  که  کشیدم  باالتر  رو رنگم آبی بافتنی کاله  و کردم  نگاه کیانوش  به کالفگی  با
 :گفت

 .بریم شد، تموم  -
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 سمت به و شدیم ماشینش سوار  و خارج خونه از  کیان  با و کشیدم  راحتی نفس
 .مکردی  حرکت همدان

*** 

 .خانومم رسیدیم پاشو  -

 بخاطر  و بودم خواب راه کل  توی کشیدم،  بلندی خمیازه و کردم  باز  رو هامچشم
 تمام روم به رو کوچیک  و قدیمی یخونه دیدن با. بود شده خشک کالا   بدنم همین
 بهم نگاهی کیانوش.  زدم زل کیانوش  به ناامیدی و ناراحتی با و شد کور   ذوقم

 :گفت  و انداخت

 .بهش کنیمی عادت نیست، بد هم خیلی  -

 ... .اما  -

 و کنم  زندگی جااین عمرم آخر  تا باید من یعنی گزیدم،  رو لبم و ندادم ادامه دیگه
 تنگدل ایلحظه برای و بود گرفته  بغضم... تنها و تک باید کنم؟  بزرگ رو هامبچه
 هایدارم دوست تنگدل. شدم سفیدم تخت با رنگم یاسی اتاق تنگدل شدم، خونه
 با که  شدم شیدا و فاطمه و آتوسا تنگدل. شدم مامان امن و گرم  هایبغل و بابا
 با اومدنم از  لحظه یک. خندیدیممی و گفتیممی زندگی، غم از  فارغ مدرسه تو هم

 :گفتم  و زدم تشر  خودم به بعدش ولی شدم، پشیمون کیان

 تکون دلت تو آب ذارهنمی و پشتته وهک  مثل و داری رو کیانوش  االن تو کن،  بس  -
 .بخوره

 :گفتم  و شدم پیاده ماشین از  سریع

 .نیست بد هم ها،خیلی میگی راست آره  -

 :کردم  حرکت خونه در  طرف به و زدم لبخندی زوری

 باشه سفید فقط بگیر  رنگ برو فردا خواد؛می رنگ یک حتما در  این کیان،  میگم  -
 .ها
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 .چشم  -

 :مگفت  مهربونی با

 .بالبی چشمت  -

 باغچه یک و بود شکل مربعی حیاط. شدیم حیاط وارد و کرد  باز  کلید  با رو در  کیان
 بیشتر  و بود شده خشک تقریباا  حیاط توی بزرگ درخت. داشت هم کوچولو

 هایبرگ و بودن پوشیده رو زمین درخت نارنجی هایبرگ. بود ریخته هاشبرگ
 .شدمی ردخ مانندی خش خش صدای با پات زیر 

 .داخل بریم کرد  اشاره که  زدم کیانوش  روی به لبخندی

 ورودی در  سمت به بلندی هایقدم و کردم  فرو کاپشنم  جیب داخل رو هامدست
 بخش لذت صدای همون و کردمی خرد رو هابرگ چرمم هایبوت وقتی برداشتم؛

 :گفتم  حواسبی. کردمی خوب رو حالم واقعا شد،می تولید

 مدرسه؟ برم باید فردا من کیان،  راستی  -

 :گفتم  که  انداخت دونی؟نمی واقعا تو معنای به چپکی نگاه کیانوش

 .مدرسه برم تونمنمی دیگه نبود یادم آهان،  -

 :دادم ادامه و کشیدم  آهی

 محضر؟ ریممی کی   -

 .فردا پس  -

 :گفت  و انداخت دوشش روی رو من سریع و اومد سمتم به دفعه یه

 .خانومم بخوری غصه نبینم  -

 .خندیدم دل ته از  و رفت یادم هامغم همه

 .پایین بیام بذار   -

 .نمیشه نچ  -
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 پایین دوشش روی از  رو من کیانوش  که  خندیدم باز  و زدم پشتش به آرومی مشت
 خیره بلندش هایمژه و عسلی هایچشم به عشق با. کرد  بغل رو من بار  این و آورد
 رو انگشتم سریع افتاد، لپش روی گونه  چال به چشمم دفعه یه خندید؛ که  شدم
 .خندیدم اون مثل هم من و کردم  فرو گونش  چال توی

 داری؟ من لپ سوراخ به کار چی دیگه داری، چال که  هم خودت شیطون  -

 :گفتم  اعتراض با

 .ترهخوشگل تو واسه نخیرم  -

 روی ایه*س*وب و شد تر عمیق خندش که  دادم فشار  بیشتر  رو انگشتم بار  این
 به بیشتر  بار  این و شد جذب سمتم به دنیا خوب هایحس تمام. کاشت  پیشونیم

 دل و بود شده ریخته صورتش روی اشتیره ایقهوه موهای شدم؛ خیره اشچهره
 هامریه توی رو تنش بوی عمیق و فشردم سینش به رو سرم. بردمی بیشتر  رو من
 دو هر . کرد  بو رو موهام من ثلم سرش هم کیانوش  و آوردم در  گردش  به

 فکر  طور  این من حداقل بشیم، دور  هم از  هم ثانیه یک برای حتی که  خواستیمنمی
 .بودم لذت در  غرق چنانهم من و کرد  حرکت خونه سمت به کیانوش.  کردممی

*** 

. کردم  نگاه اطراف به گیج  و کردم  باز  رو هامچشم شدم، بیدار  هاکالغ  صدای با صبح
 !نبود کیانوش  از  خبری اما گذروندم  نظر  از  رو اتاق خوب. نشستم و زدم کنار   رو پتو

 یگوشه  که  لباسم سمت به و شدم بلند شد سردم کمی.  باشه آشپزخونه تو شاید
 یآشپزخونه به و شدم خارج اتاق از . پوشیدمش و کردم  حرکت بود، شده مچاله اتاق

 رو کیانوش  ولی کردم  ریز  رو هامچشم و شدم خیره بود رومروبه دقیقا که  کوچیک
 !چی؟ یعنی. ندیدم

 شدم،می نگران داشتم. ندیدم رو ماشینش که  کردم  حیاط به نگاهی هال پنجره از 
 ترسیدم؛ واقعا دیدم که  چیزی از  که  دویدم اتاق یکی اون سمت به سریع رفته؟ کجا
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 سریع و دیدم روش رو کاغذ  یه که  رفتم امکوله  سمت به. نبود کیانوش  چمدون
 :کردم  خوندن به شروع و برداشتم رو کاغذ

 رو طالها. بینیمی بد و ضررته به چون نگردی دنبالم وقت هیچ بهتره رفتم، من"
 دیشب بگم بهتر  یا کنممی سیاه رو روزگارت کردی  شکایت بفهمم اگه و برداشتم هم
 پخش ترنتاین کل  تو فیلمت کلیک  یک با کنی  خطا پا از  دست اگه گرفتم،  فیلم ازت

 ."خوددانی حاال میشه، داده تحویل جونت بابا به شیک خیلی و میشه

 ایفایده اما کنم  خفه رو امگریه  هق هق داشتم سعی و گرفتم  دهنم جلوی رو دستم
 ولم و رفت. خوردنمی سر  صورتم روی از  بیشتری سرعت با هاماشک و نداشت

 دختر  یه و رفت چرا رفت؟ چرا پس! عاشقمه داره، دوستم گفتمی که  اون اما. کرد
 ... .نا خیلی کردی،  بد خیلی کیانوش  سالمه؟ چند من مگه کرد؟  عفتبی رو

 .شد مچاله کاغذ  همراه به دستم و افتادم زمین روی. شد سست زانوهام

*** 

 هامانگشت نوک! نداره امکان این شدم، خیره دستم توی آزمایش یبرگه به ترس با
 :گفتم  ب**ل زیر  دادم؛ قورت رو دهنم بزاق و زد یخ

 کنم؟  کار چی حاال خدایا  -

 نگهش باید پس بندازمش تونمنمی نه کنم؟  کار چی شکمم توی یبچه این با حاال
. موندم تنها و تک من و رفته ماهه یک که  هم نامرد کیانوش  جوری؟چه اما دارم
 :تمگف  و بابا پیش رفتم پیش روز  چند برگردم، تونمنمی هم بابا پیش

 .پشیمونم خیلی  -

 :گفت  و زد پسم راحت خیلی بابا اما

 هاییغلط چه عوضی کیانوش  اون با نیست معلوم خوام،نمی ولگرد دختر  یه من  -
 .باشی نکرده که
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 خیلی گفت؛می راست. بودم شرمنده بابا حضور  در  دنیا تمام یاندازه به روز  اون
 .اومدم بیرون کتششر  از  حرف بدون همین خاطر  به و بودم شرمنده

 کنترل  رو خودش خیلی نکنه، بلند روم دست که  کرد  کنترل  رو خودش خیلی بابا
 زیر  رو اعتبارش و آبرو کل  که  دختری خاطر  به رو شرکت کل  که  نزنه، داد که  کرد
 فکر . کردم  بد بابا حق در  خیلی کیانوش  مثل منم داشت حقم. نریزه بهم برده سوال
 براش و میاد کنار   مسئله این با کم  کم  هم بابا و میشم بختخوش کار   این با کردممی

 .خونه برم کیانوش  با خوادمی ازم و کنهمی پیدام خودش که  جایی تا میشه؛ عادی

 امیدوارم بابا. بوده بچگانه و مسخره فکرهام قدر  چه بینممی کنم،می فکر  که  االن
 :گفتم  و کشیدم  شکمم روی دستی. ببخشی رو من که

 زندگی پدر  بدون عمر  یک مجبوری که  ببخشی رو فکرتبی مادر  هم تو یدوارمام  -
 .نکنی حس رو پدر  یک خالی جای وقت هیچ که  کنممی رو سعیم تمام ولی کنی

 پس. برسه بهش آسیبی نذارم و کنم  حفظ دل و جون با رو امبچه داشتم تصمیم
 جاها بعضی و شهرها اسم جوری این حداقل تهران برگردم بهتره برم، جااین از  باید
 .آشنام بیشتر  مردمش فرهنگ با و بلدم رو

 هامکارت  از  یکی توی که  آوردم شانس. شدم تهران راهی و کردم  جمع رو هاموسیله
 سر  تومن هزار  پونصد با کنممی پیدا کار   که  وقتی تا تونممی حداقل هست؛ پول
 .کنم

 نمیشه جوره هیچ مستونز  توی گفت  میشه و بود سرد بودم توش که  ایخونه
 نخوام چه بخوام چه پس بود؛ قطع کل  به که  هم برقش و آب و کرد  زندگی توش
 مونهمی یادم عمرم آخر  تا که  ایخونه کنم،  فرار  سرد و تاریک یخونه این از  باید

 .اومد سرم بالیی چه داخلش

 حیاط سمت به و شدم خارج اتاق از  و پوشیدم رو پالتوم و برداشتم رو پشتیم کوله
 صورتم سفید پوست االن مطمئنم و لرزوند رو تنم صبح هوای خنکی. کردم  تند پا

 لبو شبیه گفتمی بود جااین کیانوش  االن اگه کرده؛  بامزه رو قیافم و شده قرمز 
 :گفتم  و زدم تشر  خودم به. شدم
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 .نرو پسری هیچ سمت دیگه و کن  فراموش رو عوضی اون شو، خفه  -

 خواب از  کسی  مکرر  هایزدن صدا با. رفتم خواب به و شد گرم  هامچشم کم  کم
 :پریدم

 .خانوم خانوم،  -

 بله؟... ب  -

 بشین؟ پیاده خوایننمی  -

 :پرسیدم گنگ  بودیم؛ راننده و من فقط و بود شده خالی اتوبوس تمام

 کجاییم؟  االن ببخشید  -

 .آزادی میدون  -

 :داد ادامه کالفه  راننده

 .نیستم که  عالف دارم، کار   کلی  من شید؛ پیاده لطفا  -

 .شدین معطل که  ببخشید ممنون، باشه  -

 خداحافظی با کردم،  مرتب رو شالم و شدم بلند صندلی روی از . داد تکون سری راننده
 که،  نیست چیزی کم  آخه کرد،می درد بدنم تمام. شدم خارج اتوبوس از  کوتاهی

 !ودمب خواب سفت صندلی یک روی تموم ساعت پنج

 کجا  دارم من شدم؛ متوقف ناگهان اما دادم ادامه راهم به و کشیدم  عمیقی نفس
 با که  هم کسی.  خیابون و کوچه  یآواره میشم برم، که  ندارم رو جایی اصالا  میرم؟
 ... .یا کنم  فروشی مواد باید یا بده هم اگه نمیده، بهم کاری  سنم این

 خودم شکم جوری یه باید ولی نیستم، کاره  این من نه لرزیدم؛ بهش کردن  فکر  از 
 یک به رو خودم نامطمئن هاییقدم با. بیارم دنیا به سالم رو امبچه و کنم  سیر  رو

 تهوع حالت احساس با که  گذشت،  قدر چه دونمنمی. شدم سوار  و رسوندم تاکسی
 .داره نگه جا یه خواستم راننده از  شدیدی
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 خیابون کنار   جدول توی رو اممعده اتمحتوی تمام و کردم  باز  رو ماشین در  سریع
 رسوند من به رو خودش و شد خارج ماشین از  سرعت به تاکسی راننده. کردم  خالی

 :گفت  نگران و

 خوبه؟ حالتون خانوم  -

 :گفتم  سختی به

 .خوبم  -

 :گفت  و گرفت  سمتم به رو بطری یه راننده

 .میشین بهتر  بخورید رو آب این  -

 بهتر  کمی  حالم. خوردم رو اشهمه نفس یه و گرفتم  نندهرا از  رو معدنی آب بطری
 :شد

 .ممنون  -

 ببرم؟ بیمارستان یه به رو شما نیست بهتر . کنممی خواهش  -

 .خوبه حالم من ولی لطفتون از  ممنون! آقا نه  -

 به و ندادم بهش رو کردن  صحبت اجازه ولی بگه، چیزی که  کرد  باز  ب**ل راننده
 :گفت  عصبی و خشک شده، ناراحت بود معلوم که  راننده. شدم ماشین سوار  سرعت

 برم؟ باید کجا  دقیقا من خانوم  -

 :گفتم  اختیار بی

 .صادقیه مترو  -

 جای چون کنم  عوض رو حرفم اگر  خب ولی پرید، دهنم از  حرف این چرا دونمنمی
 پول و بیرون کنهمی شوت ماشین از  رو من راننده بگم، ندارم سراغ رو ایدیگه
 و بگیرم دیگه تاکسی یه و بدم ندارم اضافه پول که  منم. گیرهمی ازم رو اشکرایه
 .برم صادقیه مترو مقصد همون به مجبورم بدم، بیشتری پول
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 قدر چه دونمنمی. کنم  تحمل بودم مجبور  ولی کرد،می بد رو حالم ماشین هایتکون
 خارج ماشین از  یتاکس کرایه  کردن  حساب از  بعد و رسیدم باالخره ولی گذشت
 و زیاد عجله با برخی انداختم؛ نگاهی بودن آمد و رفت حال در  که  مردمی به. شدم

 مترو وارد ناچار  به. شدنمی داخل یا و خارج مترو از  سرد خون خیلی دیگه بعضی
 .بخورم زمین شد باعث و زد من به محکمی تنه یکی که  شدم

 !آخ  -

 .کردم  اخم و ترسیدم ناخودآگاه روم،وبهر  فرد دیدن با که  آوردم باال رو سرم

 .خواممی معذرت  -

 بود معلوم اشچهره توی که  چیزی اولین که  بود، جوون پلیس یه مقابلم شخص
. گذشت  کنارم  از  ایدیگه حرف هیچ بدون که  شدم بلند زمین روی از . بود هاشاخم
 !وا

 کردم،  شک دمخو به که  کرد  خواهی معذرت جوری یه شدن؟ جوری این چرا مردم
 .خوردم بهش من حتماا  گفتم

 مترو شلوغی. کردم  مرتب هامشونه روی رو پشتیم کوله  و انداختم باال ایشونه
 قراره کی  ببینم و بشینم که  نداشتم این جز  ایهچار  ولی بود، خردکن اعصاب واقعاا 

 بیام؟ در  آوارگی این از 

 خالی صندلی به چشمم که  م،بشین کنم  پیدا رو جایی بتونم شاید تا چرخوندم چشم
 اطرافم هایآدم کنار   از  بدبختی با و کردم  تند پا صندلی سمت به افتاد؛ سالن ته

 .نشستم و رسوندم رو خودم بود، که  طریقی هر  به. دادممی جاخالی

 دوازده ساعت قدیمیش و کهنه  هایعقربه با که  شدم خیره مترو بزرگ ساعت به
 خاک ساعت به چنانهم من و گذشتنمی تند تند اهدقیقه زد؛می فریاد رو ظهر 

 .کردممی نگاه مترو گرفته

 داشتن کم  کم  هم هااون که  بودن مونده نفری چند فقط و بود شده خلوت مترو
 همون کنم  فکر  البته که  پلیسی یه کردم؛  تعجب رومروبه تصویر  دیدن با. رفتنمی
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 زنی یه دست پشت از  کردم،  برخورد باهاش پیش ساعت چند که  باشه جدیه پلیس
 .کردنمی ولش و بود گرفته  محکم رو

 کرد  فرار  یهو زن   شد چی دونمنمی ببینم؛ واضح تونستمنمی بودن دور  تقریباا  چون
 سنگ که  مترو بزرگ هایستون از  یکی پشت رو خودش سریع. دوید من سمت به و

 خیالبی و شیدمک  عمیقی نفس. کرد  پنهان داشتن، ترک هم کمی  و بود شده کاری
 نوک با و کردم  نگاه هامکفش  به اخم با و گذاشتم  کنارم  رو هامدست شدم، زن اون

 رو کسی  حضور  دقیقه چند از  بعد. کشیدم  زمین روی رو نامفهومی اشکال کفشم
 .نیاوردم باال رو سرم ولی کردم  حس کنارم

 !سالم  -

 کردم  پررنگی اخم اشقیافه ریخت دیدن با اما آوردم، باال رو سرم صداش شنیدن با
 :گفتم  نیاد دیگه و بره کردممی سعی که  لحنی با و

 فرمایش؟  -

 :گفت  التی و مهربون لحنی با و نشست کنارم  بود پرروهاش اون از  دیگه که  زن

 !کوچولو  خانوم واجبه سالم جواب  -

 و نیست درستی زن بود، معلوم و نیومد خوشم اصال کوچولوش  یکلمه  از  چون
 :گفتم  عصبی کنه  درست دردسر  برام دشای

 .شوگم   -

 :گفت  عصبانیت با که  نبوده، میلش باب من برخورد طرز  بود معلوم

 باهات خواستم نداری؛ رو کسی  من مثل و تنهایی کردم  فکر  که  بگو رو من درک، به-
 .بشه سبز  پات زیر  علف تا بمون جااین قدر این. بزنم حرف

 کردم  حس حرفاش توی رو کامل  صداقت وقتی شد، بلند صندلی روی از  سرعت به
 :گفتم  دودل و کشیدم  لختم و بور  موهای توی دستی شدم، پشیمون لحظه یه

 داری؟ سراغ. باشه کم  پولش که  خواممی خواب جای وایسا، -
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 :کشید  عمیقی نفس و برگشت سمتم به

 .دارم -

 :پرسیدم تردید و شک با

 کنم؟  اعتماد بهت باید جوریچه -

 :کنه  قانعم که  کرد  سعی تر کالفه  و تر شاکی بار  این

 کنم  کمکت  بیا من با یا ندارم، رو تو اداهای و ناز  یحوصله من! جون دختر  ببین -
 که  پلیس   آقا همین هم سر  آخر  بشه؛ سبز  پات زیر  علف تا بمون جااین قدر این یا

. کنه  پشتت ونیقان پزشک و بازداشگاه راست یه و بگیرتت کرد،  دنبال رو من االن
 .خوددانی حاال

. گفتمی راست لرزیدم، خودم به و ترسیدم حسابی هاشحرف شنیدن از  بعد
. میشه زار  کارم  امحامله بفهمن اگه و بازداشتگاه میرم رسماا  بیفتم گیر   اگه مطمئنم

 :گفتم  سریع و گذاشتم  شکمم روی ناخودآگاه رو دستم و دادم قورت رو دهنم آب

 بکنم؟ باید کار چی باشه، -

 :گفت  بود، زشت و ضایع خیلی من نظر  به که  لحنی با و شکفت گلش  از  گل

. فهم چیز  آدم قربون آ معروف، قول به. گرفتی  رو قضیه زود میاد خوشم آفرین -
 .نشده سبز  راهمون سر  جن مثل   باز  پلیس   آقا این تا بیا دنبالم حاال

 :گفت  و کرد  ریز  رو هاشچشم و کرد  مکثی

 چیه؟ اسمت ی،راست -

 .سارا -

*** 

 

 شیرین
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 :گفتم  و کردم  دراز  سمتش به رو دستم

 .شیرینم منم -

 :گفتم  و نیاوردم خودم روی به ولی شدم، ناراحت که  داد دست باهام اکراه با سارا

 .بیا دنبالم خوشوقتم، -

 یخونه دیدن از  سارا. رسیدم بود؛ مرغ یلونه شبیه بیشتر  البته که  خونه، در  به
 .کرد  تعجب روهروب

 :گفتم  و زدم پوزخندی

 !داشتی؟ رو ستاره پنج هتل انتظار  نکنه -

 :کرد  من من سارا

 ... .ولی نه -

 :گفتم  و دادم فشار  هم روی رو پهنم چندان نه هایب**ل

 .تو بیا -

 خونه این از  که  چیزی تنها از  کردم؛  باز  رو حیاط در  و اومد دنبالم حرف بدون سارا
 حیاط هایسرامیک روی رو امکهنه  هایکتونی.  بود حیاطش اومد،می خوشم
 در  به رو خودم سارا از  جلوتر  و بستم رو در . شد وارد سرم پشت سارا و گذاشتم
 یه و سفت موکت یه جز  چیزی که  متری چهل یخونه داخل رسوندم؛ ورودی

 با بود، هم متری نه اتاق یک البته. شدم نداشت، داغون و کوچیک  یآشپزخونه
 .قدیمی هایبالش و پتو چندتا

 مقدمه بدون و رک خیلی و برگشتم کرد،می آنالیز  رو خونه داشت که  سارا سمت به
 :گفتم

 کردی؟  بری جیب حاال تا -

 :گفت  گیج  بود، کرده  تعجب حسابی که  سارا
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 !چی؟ -

 :گفتم  و کردم  لمس رو چونم

 دادی؟ انجام بری، جیب -

 :گفت  سریع خیلی

 .نه -

 :گفتم  و کشیدم  عمیقی نفس

 !داره خرج جااین موندن! جون دختر  ببین -

 :گفت  ناراحت لحنی با سارا

 قدر؟چه -

 .بدم رو گاز   و برق و آب پول و خونه کرایه  بتونم که  حدی در  -

 :دادم ادامه و شدم خیره شآبی_سبز هایچشم توی

 تر کم  خرجت میشه باعث این که  هستن هم دیگه نفر  دو تو از  غیر  به نباش، نگران -
 .بشه

 :گفت  و انداخت پایین رو سرش سارا

 .تونمنمی ندارم، کار   من -

 در  چی هر  ولی کنیمی کار   خودم دست ور  میای مدت یه نباش، هم کار   نگران -
 .نصف نصف آوردی

 :آورد باال رو سرش بود، شده خوشحال که  سارا

 کاری؟  چه -

 زدم تکیه دیوار  به و کردم  جمع سینم توی رو هامدست و نشست لبم روی لبخندی
 :گفتم  و



                 
 

 

 رمان یك انجمن کاربر   setayesh P|  صورتی یگار س رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

28 

 

 !بری جیب -

 .شد عصبانی حرفم از 

 برم؟ دزدی باید یعنی -

 :گفتم  و انداختم باال ایشونه

 بشی؟ کفتار   مشت یه ملعبه بری تونیمی دونی،می خودت هرجور  -

 :گفتم  و زدم چشمکی

 .بیشتره هم پولش البته -

 میون رو سرش و نشست زمین روی درموندگی با کنه،  کار چی بود مونده که  سارا
 جلوی و رفتم سمتش به همین خاطر به سوخت؛ واسش دلم. کرد  پنهان هاشدست
 :زدم ضربه آروم هاششونه از  یکی روی و زدم زانو پاش

 .نیست بد هم خیلی هی -

 :گفت.  شنیدم و صداش فقط من که  زد پوزخندی

 !بیوفتی گیر   خواستیمی امروز  همین خوبه -

 :گفتم  و خندیدم

 .بندازن گیرت  محاله باشی زرنگ اگه کردم؛  فرار  که،  دیدی -

 مستانه شد؛ هال وارد جن عین دستش توی بزرگ بطری یه با سمیرا دفعه یه
 قهقه بعدش ولی کرد  تعجب سارا دیدن با! نبود خودش حال توی انگار  و خندیدمی
 توی سمیرا دیدن اب آورد، باال سرعت به رو سرش سمیرا صدای شنیدن با سارا. زد
 !بیاره در  شاخ بود نزدیک حال اون

 شد، پرت عقب سمت به سرش و زد بلندتری قهقه دید رو سارا قیافه وقتی سمیرا
 :گفت  و زد چشمکی من به خطاب و آورد پایین رو سرش

 ها؟ آوردی گیر   کجا  از  رو خوشگله این -
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 و کرد  بزرگی اخم اراس کشید؛  سر  رو شیشه داخل مایع حرفش این از  بعد بالفاصله
 این دست از  من سر  آخر  دادم، بیرون حرص با رو نفسم. انداخت نگاهی من به

 گوش  ولی کنه  جمع رو هاشکاری  گند  گفتم  بار  هزار . میشم روانی کارهاش  و سمیرا
 بود ریخته بیرون شالم از  که  بلندم و خرمایی موهای به چنگی کالفه.  نداد که  نداد
 :رفتم سمیرا سمت به و زدم

 !سمیرا هی، -

 توی مایع تمام و خنده زیر  زد پقی قیافم دیدن با انداخت، من به نگاهی سمیرا
 اشیقه به چنگی و شدم عصبی! دختر بزنن گندت.  شد پاشیده من سمت به دهنش

 :زدم فریاد صورتش تو و زدم

 ... .رو کوفتی  این کن  جمع -

 به رو دستش توی بطری و کرد  خطی خط رو من اعصاب اشخنده با باز  سمیرا
 :کرد  نگاه من به خمارش هایچشم با و گرفت  سمتم

 !شی شارژ  بزن. میره یادت داری غم هرچی المصب میده، حال خیلی تو جون -

 کوبیدمش  دیوار  به محکم گرفتم،  دستش از  رو بطری و کردم  ول رو اشیقه خشن
 کوتاهی  جیغ ستر  از  سارا. کرد  خیس هم رو موکت و شد تیکه هزار  بطری که

 .شد خیره من به وحشت با و کشید

 :گذاشت  شکمش روی رو دستش دفعه یه

 !آخ -

 :گفتم  و رفتم سمتش به نگرانی با دیدم که  رو اشچهره

 خوبی؟ شده؟ چی -

 :گفت  سختی به و گرفت  من رویروبه و آورد باال رو هاشدست از  یکی سارا

 .خوبم -
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 خودش به مار  مثل. کرد  خیس رو صورتش هاشاشک و رفت هوا به دادش دفعه یه
 :پیچیدمی

 !آی -

 راحتی به بود سبک خیلی چون اومد، دردش قبل از  بیشتر  که  کردم  بغلش سریع
 :گفت  کنان  پته تته سمیرا. رفتم بیرون سمت به و کردم  بلندش

 میری؟ کجا...  ک  -

 برمشمی خیابون سر  درمانگاه دارم! شو خفه -

 :انداخت من به نگاهی درد با سارا

 !خوادنمی نه نه، -

 :گفتم  کالفه

 .بریم باید بده حالت خوادنمی که  چی یعنی -

. دویدم درمانگاه سمت به تقریباا  و ندادم بهش رو ایدیگه حرف هیچ یاجازه
 شد؛نمی بد حالش شاید ترسوندمشنمی اگه شد، جوریاین که  منه تقصیر  اشهمه
 به رسیدم که  درمانگاه به بگیره؟ درد شدل بترسه کسی  اگه داره ربطی چه ولی

 :رفتم پذیرش سمت

 .اورژانسیه مریضم خانوم -

 سارا یکرده  عرق و اشک از  خیس یچهره دیدن با بود، پذیرش قسمت که  خانومی
 :گفت  سریع

 .چپ سمت راهرو، آخر  -

 یکی. گذاشتم  تخت روی رو سارا و کردم  حرکت اتاق سمت به و دادم تکون سری
 :اومد سمتم به هاپرستار  از 

 شده؟ چیزی -
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 :گذاشتم  پیشونیم روی رو دستم آشفته و نگران

 کنید؟  خبر  رو دکتر  سریع میشه. دونمنمی -

 نگاهی سارا به. رفت بیرون ایباشه گفتن  با و انداخت بهم چپکی نگاه پرستار 
 :گفتم  ب**ل زیر  و انداختم

 !دختر؟ شد چت دفعه یه -

 .اومدن ما سمت به پرستار  همراه به بود، لخوشگ و جوون مرد یک که  دکتر 

 دارن؟ مشکلی چه بیمارمون سالم، -

 :گفتم  و دادم فشار  هم روی رو هامب**ل

 شدیدی درد دل دفعه یه که  شد درست خونه توی کوچیک  دعوای یه دونم،نمی -
 !گرفت

 :دادم ادامه ملتمسانه بعد و

 !بده خیلی حالش کنین  کاری  یه توروخدا دکتر  آقای -

 من سمت به کرد  رو گرفت؛  رو نبضش بعد و انداخت سارا به نگاهی متفکرانه دکتر 
 :گفت  و

 .بندازه بهش نگاهی پرستار  بهتره -

 که  کشید  رو اطراف هایپرده و داد تکون سری پرستار  شده؟ چی یعنی خدا وای
 رو اهپرده پرستار  دقیقه چند از  بعد نبودن؛ معلوم وجه هیچ به پرستار  و سارا دیگه
 :گفت  و اومد بیرون و کشید

 !ندیده آسیبی بچه خوشبختانه -

 :گفت  دکتر  که  کردم  نگاه سارا به شده گرد  هایچشم با

 هستند؟ کجا  همسرشون -
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 هامچشم. شد خیره بهم التماس با سارا که  شد گشاد  قبل از  بیشتر  هامچشم بار  این
 :گفتم  اجبار  به و دادم فشار  هم روی رو

 .مسافرتن -

 :گفت  سردخون و نوشت دستش برگه توی چیزی تر دک

 .کنید  خبرم اومد پیش مشکلی هم باز  اگه اوهوم، -

 :گفتم  و برگشتم سارا سمت به. رفتن بیرون پرستار  و دکتر 

 کردی؟  ازدواج تو -

 از  دفعه یه داد، تکون نه معنای به رو سرش بود؛ کرده  بغض و لرزیدمی چونش
 کنم  قضاوت زود نخواستم ولی شدم عصبانی و ردمک  داغ. رسید ذهنم به که  چیزی

 :زدم ب**ل همین خاطر  به

 چی؟ پس-

 :سخته خیلی اشواسه زدن حرف که  بود معلوم و چکید چشمش از  اشکی قطره سارا

 نکردم ازدواج نه -

 که  کسایی  از  بودم متنفر  زدم، تخت به محکمی مشت ولی شد، چی که  نفهمیدم
 نقطه یه به فقط و نگفت چیزی ولی ترسید سارا میان کنار   بقیه با راحت خیلی

 :گفتم  و کشیدم  عمیقی نفس. کرد  نگاه نامعلوم

 کردی؟  رو کار   این چرا -

 .بود کرده  تغییر  آبی به هاشچشم رنگ که  ریختمی اشک بهار  ابر  مثل

 .کرد  نابودم ممکن شکل بدترین به هم لعنتی کیانوش  کردم،  اشتباه من من،-

 هم رو سنگ دل حتی که  لحنی با بعد و زد زل هامچشم هب خیسش هایچشم با
 :داد ادامه کرد،می آب

 !عاشقمه داره، دوستم کردممی فکر  -
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 :بودم آروم و اومدنمی بدم ازش دیگه ولی چرا دونمنمی گزیدم،  رو پایینم ب**ل

 .میریم خونه نیست، جاش جااین باشه -

 سرش روی از  که  رو شالش ید،کش  درهم رو اشچهره که  شد بلند تخت روی از 
 :گفتم  و چرخیدم سمتش به. کرد  مرتب بود افتاده

 .گردمبرمی االن کن  صبر  لحظه چند -

 .برگشتم سارا پیش و کردم  حساب رو پول و رفتم پذیرش سمت به

 جلوی خون زد،می نفس نفس و بود افتاده خونه یگوشه  که  سمیرا دیدن با
 شکمش توی محکمی لگد توانم تمام با و کردم  دتن پا سمتش به. گرفت  رو هامچشم
 شایسرمه مانتوی ییقه و شدم خم. کرد  ایناله و شد جمع خودش توی که  زدم
 که  رو سرنگ شد، کج  طرف یه به سرش. کردم  بلندش و گرفتم  مشتم توی رو رو

 ثریا دفعه یه بردمش؛ حیاط تا خودم با کشون  کشون  و شدم تر جدی دیدم کنارش
 :شد سبز  همرا جلوی

 کنی؟می کار چی! شیرین -

 :گفتم  خشم با

 !ثریا کنار   برو -

 :گفت  نگرانی با ثریا

 شده؟ چی -

 :گفتم  عصبانی البته صد و کالفه

 .نیست چیزی کنار   برو -

 :داد تکون رو سمیرا تند تند و نشست پام جلوی ثریا

 .شو بلند سمیرا! هی -

 .ور این بیا پس بشی؛ خور دل ازم کنم  کاری  خوامنمی عزیزی، برام ثریا -
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 دستم و شد بلند سریع ثریا که  کردم،  باز  رو راهم سختی به ثریا به توجه بدون بعد
 :گرفت  رو

 .بزن حرف باهاش بعداا  نیست، خوب حالش االن این نبرش توروخدا -

 :گفتم  و کردم  سمتش رومون عصبی

 .کنم  تحملش تونمنمی دیگه رسیده، لبم به جونم کارهاش  دست از  دیگه -

 :دادم ادامه داد با بعد و

 با ولگردیاش دست از  خوردم حرص کم.  آورده باال گندی  چه خونه تو ببین برو -
 .شده هم معتاد رفته حاال اون، و این

 کردم  ول رو سمیرا ییقه. گرفت  دهنش جلوی رو دستش و کشید  بلندی هین ثریا
 رو سمیرا جون کم  صدای که  تم،انداخ چنگی بلندش و اسبی دم موهای به بار  این و

 :شنیدم

 !آخ -

 :شد بلند صداش که  زدم بهش محکم سیلی چندتا و آوردم باال رو سرش

 .نزن نامرد، نزن -

 :گفتم  و کردم  جمع چندش با رو صورتم

 بیاد بگم تا آورده؟ سرت رو بالیی همچین عوضی کدوم  ببینم بگو. شو خفه فقط -
 !کنه  جمعت

 :کشیدم  بلندی داد که  بست رو خمارش هایچشم سمیرا

 !لعنتی بزن حرف -

 :اومد حرف به ثریا دفعه یه

 .آورده سرش رو بال این مسعود مسعود، -

 :کشیدم  بیشتر  رو سمیرا موهای
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 اش؟شماره -

 :گفت  جون کم  سمیرا

 .نمیگم بهت کن،  ولم -

 :دادم تکون و موهاش و زدم فریاد عصبی

 !بدی بهم و اششماره التماس با دتخو تا کنم  لوردت و له جااین بزنم -

 :گفت  که  بخوابونم صورتش توی تا بردم هوا به رو مشتم

 .کیفمه  تو -

 :گفتم  خشن و کردم  رو ثریا سمت

 !بیار رو شماره برو -

 چند از  بعد شد، خونه وارد و چرخوند سمیرا و من بین رو نگاهش نگرانی با ثریا
 :گفت  دل دو و برگشت کیانو  گوشی  یه و دستش توی کاغذ  یه با دقیقه

 .بیا -

 بوق صدای کردم؛  گوشی  وارد رو شماره و زدم چنگ دستش از  رو گوشی  و شماره
 ناامید آشغال مسعود این دادن جواب از  داشتم دیگه پیچید، گوشم  توی گوشی

 :داد جواب که  شدممی

 الو -

 مسعود؟ -

 .بفرمایید خودمم -

 خوادمی همیشگی همون از  بازم سمیرا -

 :پرسید شک اب

 هستی؟ کی  تو -
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 .رفیقشم -

 :زد پوزخندی

 نزد؟ زنگ خودش چرا هه -

 نیست؟ خوب حالش که  این خاطر  به -

 شما؟-

 .شیرینم -

 نیستی؟ پلیس که  بدونم باید کجا  از  -

 دستگیرت راست یه. زدمنمی زنگ بهت که  بودم پلیس اگر  من کل  عقل آخه -
 .کردممی

 .بکشونمش جااین یجور یه که  کردممی تالش باید

 .میدم بابتش خوبی پول باشه خوب اگر  خوام،می جنس خودمم بیا، -

 :کرد  مکث کمی  مسعود

 بیام؟ باید کجا.  باشه -

 !نیستی بلد که  نگو -

 در  صدای تا گذشت  ساعت نیم تقریباا  بیاد، که  موندم منتظر  و کردم  قطع رو تماس
 :گفت  و اومد سمتم ثریا. اومد خونه

 کنی؟  کار چی خوایمی حاال اومد ن،شیری وای -

 .بیارم جا و حالش خواممی -

 پسر؟ یه اون و دختری یک تو که  کردی  فکر  این به ولی -

 :گفتم  قبلی عصبانیت همون با و سردرگم

 !ببره رو سمیرا بیاد خواممی فقط دونم،نمی -
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 این ریفح من که  نکردم فکر  موضوع این به اصال که  بودم عصبی لحظه اون قدر این
 !شمنمی مسعود

 اشاره ثریا به. دیدمشمی باید نداشتم ایچاره شنیدم، بلندتر  رو در  کوبش  صدای
 :شد حیاط وارد آشفته ایچهره با سارا لحظه همون که  کنه  باز  رو در  بره کردم

 شده؟ چیزی -

 :گفتم  محکم و قاطع

 !نیست خوب حالت تو برو نه -

 ... .ولی -

 باشه مسعود کنم  فکر  که  پسری یه همراه به ثریا که  بود شدهن تموم سارا حرف هنوز 
 .زد یخ تنم تموم مسعود یچهره دیدن با شدن؛ حیاط وارد

 :کردم  سالم اجبار  به شد تر نزدیک ثریا همراه به که  مسعود

 .سالم -

 درشت هاشچشم سمیرا دیدن با که  انداخت بهم مشکوکی نگاه و داد تکون سری
 :شد

 ریختیه؟ این چرا این -

 :زدم گره  سینم توی رو هامدست و زدم خندینیش

 من که  بالیی باش مطمئن بوده، تو دختر  دوست که  این مثل پرسی؟می من از  -
 .نیست تو کارهای  از  بدتر  آوردم سرش

 جای به بهتره هم تو آوردم رو هاجنس ندارم؛ رو کارها  این وقت من ببین چی؟ -
 .کنی  آماده رو پول وراجی

 :گفتم  مسخر ت به

 پرن؟می مشتریات یا منتظرن؟ دخترهات دوست آخی -
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 :دادم ادامه و شدم جدی دفعه یه

 جمع رو خرابکاریت این بیا آقا، نخیر  خوام؟می آشغال تیکه یه ازت کردی  فکر  نکنه -
 !کن

 توی رو هاشاخم مسعود که  کردم  اشاره سمیرا به رسیدم حرفم دوم تیکه به وقتی
 :زد مرموزی لبخند افتاد سارا به نگاهش تا ولی کشید،  هم

 .گردمبرمی هم باز  ولی برممی رو سمیرا من اوکی -

 خارج حیاط از  و کرد  بلند رو سمیرا مسعود تا. دادم تکون سری ولی بودم، دودل
 .فرستاد بیرون آسوده رو نفسش ثریا شد؛

 نگاه نوع از  اصال اما کنه؛  قبول که  کردمنمی رو فکرش اصال ولی رفت، باالخره -
 !نیومد خوشم کردنش

 .آره -

 :کرد  طوری یه رو اشقیافه سارا

 هستن جوریاین که  هاییآدم از  نداشت، رو نگاهش اختیار ! شعوربی ی پسره اه، -
 !متنفرم شدت به

 یا شناخت؟ رو من مسعود که  این. داشتم شک چیزها از  سری یه به هنوز  من ولی
 کرد؟  قبول و رفت حرف بار  زیر  سارا به نگاه یک با هم اون سریع قدر  این چرا کهاین
 :اومدم خودم به سارا آروم صدای با که  بود مشغول فکرم

 باهات خواممی باشه نداشته هم ایرادی اگه بعد سرده جااین بریم؟ داخل میشه -
 .بزنم حرف

 :رفت باال به رو ابروهام

 .بریم ایرادی؟ چه نه -

 .دارم کار   کلی  فردا بخوابم، باید شده سردم منم. بریم آره -
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 سارا طرف به رو دستش ثریا که  شدم داخل ثریا و سارا همراه به و دادم تکون سری
 :کرد  دراز 

 نبود جوری شرایط متأسفانه و ثریاست اسمم دونیمی که  طور  همون خوشبختم، -
 .بشم آشنا باهات که

 :ردفش رو ثریا هایدست گرمی  به و زد مهربونی لبخند سارا

 .خوشبختم هستم، سارا هم من -

 هوس بدجور  دلم. رفت اتاق سمت به ببخشیدی با و کرد  ول رو سارا دست ثریا
 بیرون رفتم رو و رنگ آبی ژاکت جیب توی از  رو فندکم و سیگار ! بود کرده  سیگار 

 .کردم  روشنش فندک رنگ نارنجی آتش با و گذاشتم  لبم کنج  رو سیگار . کشیدم

 زدم سیگار  به عمیقی پک نفهمیدم، رو منظورش که  انداخت بهم یناراض نگاه سارا
 :گرفتم  انگشتم دو با و

 خب؟ -

 :گفت  آخرش ولی کرد  دست دست سارا

 بودن؟ کی  پسر  اون و دختر  اون یا بگی؟ برام خودت از  یکم میشه -

 :گفتم  و زدم دیگه پک یه دوباره

 عذاب فقط یادآوریش با که  هست مزخرف قدر  اون من زندگی اولت، سوال جواب -
 اصالا  خب. بودنشه از  بهتر  نبودش البته که  خدایی بنده یه دومت، سوال و کشممی

 بودی؟ سرگردون مترو توی بچه این با چرا خودت

 :انداختن گل  هاشگونه  که  انداخت پایین رو سرش زده خجالت سارا

 خطا اپ از  دست هم من و نیست کنیمی فکر  که  طور  اون من زندگی خب ام، -
 ... .شدم آشنا کیانوش  با که  پیش ماه چند تا نکردم؛
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 .گذاشتم  امچونه زیر  رو دستم و نشستم طاقچه روی

 :داد ادامه قبلی خجالت همون با سارا

 جورایی یه و نیومدی نظرم به بدی آدم شناختمت که  ساعت چند این توی من -
 کسی  تنهام، نم. نرسون آسیب بهم کنممی خواهش ولی دارم؛ بهت خوبی حس
 و دلخوشیم تنها که  شکمم توی یبچه این و خودمم کنم؛  تکیه بهش که  ندارم رو

 !همینه امیدم

 :گفتم  و کردم  مزه مزه رو حرفم یکم

 که  ثریایی. بیاد دست به زدن حرف کلمه  دو با که  نیستش چیزی اعتماد ببین -
 معتادش ویپسرعم زن زور  به خواستنمی بود؛ داغون خیلی وضعش دیدی االن
 خوامنمی من! نداشت رو کسی  خودت مثل جورایی یه و کرد  فرار  بدبختی با. کنن
 زندگیم توی قدر این خودم کهاین و داره برام سودی نه چون بزنم، آسیبی بهت
 .بزنم ضربه دیگه کسی  به نخوام که  دیدم آسیب

 :زد گوشش  پشت بود، ریخته دورش که  رو بلندش طالیی و لخت موهای سارا

 محرمیت صیغه یه من اصرار  به برم کیانوش  با کهاین از  قبل روز  چند راستش -
 گلیم  باید جوری یه حال هر  به! نیست تدبیر  را کرده  خود اما شد خونده بینمون
 دونمنمی کردی  کمکم  که  ممنونم ازت حال هر  به نه؟ یا بکشم بیرون آب از  رو خودم
 .اومدمی آبروم و خودم سر  بالیی چه نشستم،می مترو اون توی هم باز  اگه

 :گفت  سارا که  زدم ایدیگه محکم پک و زدم لبخندی

 .باشه بد بچه واسه ترسممی کنی؟  خاموشش میشه -

 :انداختم دورش و کردم  خاموش رو سیگار  اجبار  به

 !گل  خانوم   بفرما -

 .مرسی -

 :بپرسم ازش خواستممی وقته خیلی که  بود سوالی
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 ... .یا مترو میای من با که  هست این منظورم کنی؟  کار چی فردا از  خوایمی -

 :گفت  مکث بدون سارا

 .میام ولی ندارم، دوست اصالا  گرچه  -

 :کردم  چفت هم توی رو پاهام و نشستم طاقچه روی و کشیدم  عمیقی نفس

 .ریممی نیم و هشت ساعت پس -

 .نگفت چیزی و کشید  عمیقی نفس سارا

*** 

 :گفتم  و کردم  اشاره مترو داخل افراد از  یکی به نامحسوس خیلی

 بینی؟می رو اون -

 :دادم ادامه که  داد تکون سری

 فقط بردارم، گذاشته  شلوارش پشت جیب که  رو پولش کیف  برم خواممی خب -
 !کنه  حس رو نگاهت سنگینی که  نکن نگاه جوری ولی کنممی کار چی ببین کن  نگاه

 .برو باشه -

 پنجره از  داشتم؛ دوست رو دادمی کردنش  رکتح از  نشون که  مترو صدای
 یمیله و شدم بلند آهستگی به صندلی روی از ! ببینی رو سیاهی فقط تونستیمی
 بینهمی رو من کسی  ببینم تا زدم دید رو اطراف. ایستادم مرد کنار   و گرفتم  رو مترو
 .نیست حواسش کسی  هیچ خداروشکر  نه دیدم که  نه؟ یا

 خیلی مردم از  بعضی بود؛ معلوم پول کیف  نصف که  نداختما تنگش جیب به نگاهی
 جیب تونستم طریق همین به هم من. کننمی رو هاییریسک همچین که  انساده
 آروم خیلی و کردم  جیبیش نزدیک نامحسوس خیلی رو دستم بزنم، رو هاخیلی
 مپالتو جیب توی سریع رو کیف.  نشد متوجه اصالا  که  جوری آوردم؛ بیرون رو کیف

 سارا فقط ندید؛ رو من کسی  هم باز  که  انداختم اطراف به گاهی  هم باز  و گذاشتم
 .پاییدمی رو مرد العملعکس و من چشمی زیر  که  بود
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 مترو االن که  بودم مطمئن نشه؛ مشکوک بهم کسی  تا موندم جا همون لحظه چند
 لبخند و دایستا مترو دفعه یه. شدیممی پیاده حتما باید سارا و من و ایستهمی

 .نشست هامب**ل روی مندیرضایت

 انجام گفتم  که  رو کاری  همون دقیقاا  هم اون و بشیم پیاده که  کردم  اشاره سارا به
 سارا که  شدم خارج مترو از  سردخون و ریلکس خیلی منم شد، خارج که  سارا. داد

 .فرستاد بیرون آسوده رو نفسش

 زار  کارمون  و بفهمه که  بودم منتظر  ههرلحظ نشد؛ متوجه اصالا ! خوبه خیلی کارت  -
 گرفتی؟  یاد جوریچه. بشه

 .هستم عرفان مدیون رو کار   این -

 .شد تر عریض لبخندم عرفان یادآوری با

 کیه؟  دیگه عرفان -

 یاد بهم اون هم رو کار   این حتی کرد،  کمکم  خیلی و بود برادرم مثل جورایی یه -
 پیش سال چهار  درست هست؛ هم به شبیه خیلی تو و من بین چیزهایی یه. داد
 رو من عرفان بودم، خواب یواسه جایی یه و کار   دنبال در  به در  و حیرون من که
 کردم؛  شک نیتش به اولش. کرد  پیدا ایستادیم توش که  ایستگاهی همین توی

 تنها دختر  یه از  بخواد که  اونیه از  مردتر  آدم این فهمیدم بعدش ولی تو مثل درست
 جنسیتش و اسم فقط بودن مرد از  بعضی که  درسته. بکنه استفاده سوء کسبی و
 جنسیت به بودن مرد. هست مردونه معرفتشون و مرام هم هابعضی ولی دارن، رو

 این متأسفانه که  آدمه ذات به بودن مرد. باشه مرد تونهمی هم زن یه حتی نیست،
 .میشه پیدا کم  خیلی روزها

 :تگف  و زد لبخندی متقابال هم سارا

 اشبنده به حواسش ولی بگیره آدم از  رو چیزها سری یه شاید خدا میگی، درست -
 .هست
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 خونه چون شدیم خارج ایستگاه از  زدم؛ راحتی به رو نفر  سه جیب تقریباا  شب تا
 .بود تاریک هوا ولی رفتیم، پیاده و بود نزدیک

 :گفت  و بود نگران کمی  که  سارا

 !گردی؟برمی هاموقع این شههمی نیست؟ تاریک زیادی هوا یکم -

 سارا که  این یواسه ولی بودم، شده نگران. بود گذاشته  تأثیر  منم روی سارا نگرانی
 :گفتم  بشه؛ بد براش و نشه نگران بیشتر 

 .نمیاد پیش مشکلی ولی همیشه، نه -

 :گفت  نامطمئن سارا

 .زنهمی شور  بدجور  دلم ولی چرا دونمنمی مطمئنی؟ -

 :گفتم  نامطمئن

 ... .نمی چیزی بابا نه -

 زیر  رو چیزی سردی و تیزی و شدم کوبیده  دیوار  به که  بود، نشده کامل  حرفم هنوز 
 .کردم  حس گلوم

 .کنممی پاره و گلوت  بیاد در  صدات -

 :گفت  که  کردم  نگاه مقابلم فرد به شده درشت هایچشم با

 !بیوفت راه -

 :گفتم  سختی به همین خاطر به بودم سارا نگران

 .رو دختره اون نه بدزد رو من بدزدی خوایمی اگه حداقل -

 :داد فشار  بیشتر  رو چاقو

 .شو خفه -
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 دیگه و شدن سنگین هامپلک ناخودآگاه شد؛ گرفته  بینیم جلوی دستمالی دفعه یه
 .نفهمیدم چیزی

*** 

 رومبهرو فرد به نگاهی. کردم  باز  رو هامچشم سریع صورتم توی یخ آب پاشیدن با
 :گفت  و کرد  بلندی یخنده که  تمانداخ

 !شدن بلند پادشاه هفت خواب از  خانوم به به -

 :گفتم  و کردم  بودم توش که  اتاقی به گیج

 هستی؟ کی  تو اصالا  کجام؟  من -

 کجاست؟  گوشی  اینه مهم کجایی،  تو که  نیست مهم -

 :پرسیدم گنگ

 گوشی؟  -

 :زد شکمم توی لگدی

 .دزدیدیش تو که  همونی -

 :زد داد و گرفت  رو موهام بار  این که  شدم جمع خودم توی درد از 

 کجاست؟  لعنتی گوشی  اون میگم -

 :گفتم  عصبانیت و درد با

 .دونمنمی -

 هم گوشی  یه که  رفت چرمی پول کیف  سمت به ذهنم زد؛ ایجرقه مغزم دفعه یه
 .بود توش

 کجاست؟  گوشی  پرسم،می دیگه بار  یه -
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 شلوار  و کت  پیک و شیک خیلی که  مردی این که  داره چیزی یه گوشی  اون حتماا 
 .خوادمی رو گوشی  و ایستاده من جلوی پوشیده؛

! بخری؟ رو هزارتاش تونیمی وقتی چته واسه گوشی  اون دیگه توپه وضعت که  تو -
 ... .گرنه  و گیره  پام هاتکاری  کتک  این بخاطر  کنم  شکایت ازت اگه که  حیف

 :گفت  و کرد  هیستیریکی یخنده

 مثل براش قاچاق که  کسی  دنبالشه؟ پلیس کلی  که  کنی  شکایت کسی  از  وایخمی -
 بدردم رفیقت اون راستی مایی، مهمون حاالها حاال! جون دختر  خیر نه خوردنه؟ آب
 .خورهمی

 خیز  سمتم به دفعه یه! نداره امکان این شد، کوبیده  سرم توی پتکی مثل هاشحرف
 صورتم و داشت نگه رو امچونه دست با گرفت؛  مشتش توی رو موهام و برداشت

 .کرد  نگاه رو

 آوردن گیر   بعد حتماا . کنم  پیدا رو گوشی  باید فعالا  ولی ها، نیستی بد هم خودت -
 چینممی برنامه هم تو برا گوشی

 سیلی که  کردم  تف صورتش توی شدن،می ساییده هم روی عصبانیت از  هامدندون
 زیر  و کردم  لمس دستم با رو سیلی جای. کرد  ول رو موهام و زد گوشم  به محکمی

 :گفت  ترسناک و برگشت سمتم به تند که  کردم  نثارش عوضی ب**ل

 !بگو؟ دیگه بار  یه -

 :گفتم  بلند و شدم خیره یخیش هایچشم توی

 !عوضی -

 اتاق توی صداش و خورد اتاق کف  پارکت به سرم پشت از  که  زد صورتم توی لگدی
 !پیچید سفید و سیاه و بزرگ

 .کرد  فرو هاشجیب توی رو هاشدست مغرورانه و ایستاد سرم الیبا
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 گوشی  حاال خب. نگی رو اومد ذهنت به که  چیزی هر  بمونه یادت تا زدم رو این -
 کجاست؟

 .فشردم هم روی درد از  رو هامچشم

 بهش رو گوشی  من اگر  خالفکاره، بزرگترین خودش هایگفته  طبق که  آدم این یعنی
 .کنم  بای بای گیزند  با باید بدم

 بعدش که  کنیمی تضمین یعنی رسه؟می من به چی بدم بهت رو گوشی  اگه -
 نزنی؟ بهم آسیبی

 :گفت  و کرد  خندیدن به شروع وار هیستریک

 مثل برام کشتنت  بعدشم سلطانی؟ شیرین خانوم دونیمی معامله از  چی تو آخه -
 وجود شیرین نام هب شخصی که  نفهمه کسی  هیچ که  کشمتمی جوری خوردنه؛ آب

 .کنهمی تر راحت رو کارم  این و نداری کاری  و کس  که  تو ضمن در . داشته

 :زد داد بلندی صدای با دفعه یه

 !مسعود -

 .شد نمایان در  چوب چهار  توی مسعود؛ نجس قامت ثانیه چند عرض در 

 .کجاست  گوشی  بگه تا بزنش قدر  این ببر  اینو -

 واسه راحت خیلی بعدش بگم، رو جاش اگر  کجا؟  تا اما کردممی مقاومت باید
. کشهمی رو من نکنم درست دردسر  واسش و کنه  باز  خودش سر  از  رو من کهاین
 باز  پدرام قضیه خوامنمی و زنهمی کتک  رو من مرگ سرحد تا که  کجاست  نگم اگر 
 .بشه تکرار  هم

 :گفتم  کنه  بلندم تا گرفت  رو بغلم زیر  مسعود

 ... .کن  صبر  -

 :گفتم  و برگشتم پوش شیک ردم سمت به



                 
 

 

 رمان یك انجمن کاربر   setayesh P|  صورتی یگار س رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

47 

 

 رو خودت فقط و نداره سودی هیچ برات من کشتن  باش مطمئن ولی میگم، بهت -
 .کنیمی خسته

 :کردمی نگاهم مغرورانه هم اون. افتادم پاش جلوی که  داد هولم پشت از  مسعود

 کجاست؟  -

 :گفتم  و کشیدم  عمیقی نفس

 .شمشبفرو فرصت سر  که  داشتم نگه. طاقچه توی خونه -

 هاشدست توی رو چونم و شد خم. بست رو در  هم اون و کرد  اشاره مسعود به
 :گرفت

 از  رو چیزی همچین یه حیفه بود، عالی دزدینش توی کارت  کنم  اعتراف باید  -
 !بدم دست

 .آورد باال رو سرم گرفت؛  تر محکم رو امچونه بار  این که  زدم پس رو دستش انزجار  با

 .کنی  جبران باید عوضش در  کشتمت،ن که  کردم  لطف بهت -

 محکمی دهنی تو که  زدم زل هاشچشم توی نفرت با و کشیدم  هم توی رو هاماخم
 .شد بلند و زد بهم

 :گفتم  ب**ل زیر 

 !لعنتی -

 و من دیدن با که  شد اتاق وارد مزخرفی تیپ با دختر  یه و شد باز  اتاق در  دفعه یه
 :کشید  بلندی هین مرده اون

 . ...این مسیح -

 :زد بلندی داد باشه، مسیح اسمش کنم  فکر  که  مرده همون دفعه یک

 بیام؟ تا بمون منتظر  پایین نگفتم مگه -

 :گفت  کنان  پته تته بود، ترسیده که  دختره
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 ... .من اما -

 :زد داد تر بلند مسیح

 !بیرون -

 یاشک هاشچشم که  دختره کیه؟  دیگه هیوال این پریدم، هوا متر  دو زد که  دادی از 
 .شد خارج اتاق از  و گفت  ببخشیدی بود، شده

 :زد زنگ کسی  به و درآورد جیبش از  رو گوشیش

 .اتاقم بیا لیال -

 کهنه  لباس با ولی خوشگل، دختر  یه بار  این ثانیه چند از  بعد کرد؛  قطعش رو تماس
 :گفت  مظلوم و آروم صدای با و شد اتاق وارد باشه کار خدمت کنم  فکر  که

 آقا؟ بله -

 :گفت  و کرد  اشاره من به حمسی

 .دارم کارت  بیا بعد A20 اتاق ببرش -

 .آقا چشم -

 :گرفت  رو بازوم آروم اشمیزه ریزه هایدست با

 شید؟ بلند لطفا میشه خانوم -

 بلندش نتونستی چرا بگه و کنه  اذیتش مسیح نخواستم سوخت، اشواسه دلم چون
 :گفتم  مسیح به رو محکم و شدم بلند کنی،

 .ببینم خواممی رو سارا -

 :گفت  و زد پوزخندی مسیح

 !بینیشمی دبی، ببرم رو سارا و تو فردا قراره -
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 یهو که  رفتم بیرون کار خدمت اون همراه و نگفتم چیزی ولی بودم، عصبی خیلی
 :گفت  و زد بهم محکمی سیلی. شد ظاهر  جلوم قبل از  بدتر  هایلباس با دختره اون

 .بیاری در  چنگم از  رو حمسی بذارم اگر  خوندی کور   -

 با تونهنمی بفهمونم بهش که  این واسه کردن؛  وصل بهم برق انگار  حرکتش این با
 سیلی. کوبیدمش  دیوار  به کردم  حمله بهش کنه،  رفتار  خواست دلش هرجور  من

 :گرفتم  رو اشیقه و زدم بهش خودش از  تر محکم

 سیلی یه با فقط نمیدم قول خورده، من به دستت ببینم دیگه دفعه یه دختر، ببین -
 !کنی  عرعر  اضافی زدن زر  جای به که  زنمتمی چنان. کنم  تالفی

 :گفتمی ترس با خدمتکار  دختر  و شدمی کشیده  پشت از  دستم

 .رسهمی آقا االن بریم بیاین خانوم... خ -

 :گفت  بلندی صدای با مسیح کار،خدمت حرف شدن تموم از  بعد بالفاصله

 ؟خبره چه جااین -

 :کرد  گریه  به شروع و زد مردگی موش به رو خودش شعور،بی یدختره دفعه یه

 !مسیح -

 :گفتم  مسیح به خطاب و کردم  ول رو اشیقه

 .کنممی تالفی بد که  نپیچه پام و پر  به بگو دخترت دوست به -

 :کردم  کج  رو سرم و تکوندم رو مسیح دختر  دوست یشونه روی آروم

 نه؟ دیگه، فهمیدی -

 :گفت  و رسوند بهم رو خودش خدمتکار  که  گذشتم  کنارشون  از 

 .بفرمائید روراه آخر  خانوم -

 :گفت  رسیدیم اتاق به که  همین رفتم دنبالش و دادم تکون سری



                 
 

 

 رمان یك انجمن کاربر   setayesh P|  صورتی یگار س رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

50 

 

 !آوردی جا رو حالش خوب آفرین -

 :گفت  که  زدم لبخندی

 .کنهمی تحقیرم بقیه جلوی و میده دستور  من به همیشه! شعوربی یدختره -

 :گفتم  و کردم  خیس زبونم با رو ملب

 چیه؟ اسمت -

 و کنهمی اممسخره همیشه آقا. طالست خودم اسم ولی زنن،می صدام لیال بقیه -
 ).بود دیگه چیز  اسمت که  این حال به وای اینه، وضعت طالست اسمت) میگه

 صدات طال من داشتی دوست اگر . قشنگه خیلی خودت اسم نظرم به نداره؛ عیب -
 .شیرینه منم اسم درضمن م،کنمی

 شدنمی فعالا  ولی بشناسم؛ رو مسیح دقیق تا گرفتممی طال از  اطالعات سری یه باید
 .کردمی شک بهم چون

 :گفت  و زد اشگونه  روی محکم طال

 .رفت یادم پیششون برم گفتن  آقا! وای ای -

 والسالم، شتدا تخت یه فقط انداختم؛ نگاهی اتاق به. شد دور  کنارم  از  سریع بعد و
 تخت روی تونمنمی که  من رختخوابی، نه و داره فرشی نه شد؟ اتاق این مگه! اه

 صبح تا باید حال هر  به نیست ایهچار  خب ولی نخوابیدم؛ حاال تا یعنی بخوابم
 تر سخت رو کارم  و مسیحه پیش سارا فعالا  اما باشم، فرار  یواسه نقشه یه دنبال
 .کنهمی

*** 

 :شدم بیدار  خواب از  کسی  مکرر  هاینزد صدا با صبح

 خوابیدی؟ جااین چرا شیرین شیرین، -

 :انداختم طال به نگاهی و کردم  باز  رو خستم هایپلک الی
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 بله؟ -

 :گفت  کالفه

 خوابیدی؟ جااین چرا میگم -

 :دادم سوق زمین روی پایین رو نگاهم

 خوابیدم؟می باید کجا  مگه -

 چیزی رختخوابی گفتیمی بهم حداقل! زمین ویر  نه خوابیدیمی تخت روی خب -
 کنه؟نمی درد بدنت خوبی؟ بیارم، برات

 .کردم  بلند اتاق کف  سفت موکت روی از  رو کرختم  تن

 .خوبم نه -

 .بخوابم نتونستم وقت دیر  تا دیشب و کردمی درد بدنم تمام. گفتم  دروغ

 .داره کارت  آقا بعدش بخور، رو اتصبحانه بیا! خب خیلی -

 :گفتم  مقدمه دونب

 آدمیه؟ جور چه مسیح این -

 دونی؟نمی یعنی -

 :گفتم  ریلکس خیلی

 !عوضیه خیلی عالوه به قاچاقچیه، و خالفکار  مسیحه، اسمش دونممی فقط -

 :کرد  نگاه سرم پشت به و افتاد پته تته به طال

 ... .اینه شیرین منظور ... م... آقا... چیزه عه -

 مثل که  اینم عه. کنهمی نگاه رو من داره دست به ار سیگ مسیح دیدم که  برگشتم
 مارلبرو یه بتونم تا کنم؛می جمع رو هامپول کل  من که  تفاوت این با. سیگاریه من

 داد جا لبش کنج  رو سیگار . بخره برگ سیگار  تونهمی راحت خیلی مسیح ولی بخرم،
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 سیگار  زدم، ندیپوزخ و رفتم سمتش به زد؛ تکیه در  چوب چهار  به سینه به دست و
 توی محکمی پک و گذاشتم  خودم ب**ل یگوشه  و کشیدم  بیرون لبش کنج  از  رو

 جون انگار  کردم؛  حس وجودم تموم با رو برگ سیگار  بوی وقتی. زدم صورتش
 آوردم پایین رو سرم. شد پرت عقب سمت به سرم که  زدم ایقهقه و گرفتم  ایتازه
 :گفتم  و زدم ضربه اششونه روی دستم با آروم و

 !تلخه حقیقت دونم،می نشو، ناراحت -

 ناهارخوری میز  یواسه که  هاییصندلی از  یکی روی و رفتم هال سمت به بعدش و
 باال یطبقه سمت به ولی اومد بیرون اتاق از  مسیح ثانیه چند از  بعد. نشستم بود،
 لقمه سارا، ییادآور با که  گرفتم  ایلقمه تعارف بدون و انداختم باال ایشونه رفت،
 :زد پشتم به محکم یضربه چند و اومد سمتم به طال. پرید گلوم  توی

 !دختر تر آروم -

 :آوردم باال رو دستم

 .ببینم رو مسیح باید االن همین من -

 کنی؟می خودکشی چرا! دیگه اتاقه توی ببینش، باال برو! خب خیلی -

 رسوندم اتاق به رو خودم دو صورت به تقریباا  و دادم قورت سختی به رو لقمه بقیه
 برگ سیگار  و بود نشسته پنجره کنار   دیدم؛ رو مسیح که  کردم  باز  رو در  سرعت به و

 .بود کرده  روشن ایدیگه

 هم لحظه یک دادم، قورت صدا پر  رو دهنم آب وضعیت این توی دیدنش با
 مدل وقتی که  من همیشه عادت مثل. بگیرم ورزشکاریش هیکل از  چشم تونستمنمی
 دقیقا هم مسیح بود، زمین روی امدیگه پای و بود پنجره یلبه پام یک گرفتمی

 !بود نشسته طور همین

 قرار  امچونه زیر  رو دستش و کرد  اخم ایستاد، مقابلم و اومد سمتم به من دیدن با
 .بشم چشم تو چشم باهاش که  گرفت  باال جوری رو سرم و داد

 بزنی؟ در  اییج به ورود از  قبل ندادن یاد بهت -
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 دود هاشانگشت میون که  افتاد سیگاری به چشمم که  آوردم پایین رو نگاهم
 .کردمی

 کجاست؟  سارا ببینم بیام خواستممی... نبود حواسم -

 :شنیدم رو اشمردونه و بم صدای

 .بینیشمی امشب -

 توی و زدم پس رو دستش. نشنیدم که  کرد  زمزمه رو چیزی تمسخر  به بعد
 :گفتم  محکم شدم، یرهخ هاشچشم

 .ببینمش االن همین خواممی من ولی -

 :زد پوزخندی

 ... .خوشگله ببین! هه -

 :گفتم  عصبی و آوردم باال رو دستم و پریدم حرفش وسط

 ولی نگفتم؛ چیزی هم باز  زدی کتکم...  نگفتم چیزی دزدیدی و من ببین، تو نه -
 .ببینم رو اراس باید االن همین من بمونم، ساکت تونمنمی دیگه

 :زد داد و شد عصبی دفعه یک

 خفه امشب، گممی وقتی پس کنم  حرومت تیر  یک نکن کاری!  عوضی یدختره -
 .چشم بگو و شو

 بغض با و زدم داد عصبی خودش مثل جاش به. نخورد تکونی ولی دادم، هلش
 :گفتم

 ثانیه به ثانیه لحظه، به لحظه رو مرگ پیش سال چند من! نترسون مرگ از  منو -
 رو من خوایمی اگه پس کردم؛  حس وجودم تموم با تو مثل عوضی یه لطف به

 !مرد اصطالح به انسان بکش، بکشی
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 صداش و زد من به که  بود محکمی سیلی گرفتم،  مسیح جانب از  که  جوابی تنها
 سیلی جای رو دستم و شد جاری صورتم روی هاماشک. پیچید اتاق کل  توی

 :گذاشتم

 !مسیح پستی خیلی -

 به رو خودم شدم؛ خارج اتاق از  سرعت به و دادم هلش بیشتری قدرت با بار  این
 توجهی هیچ هم طال هایزدن صدا به حتی و رسوندم بودم خوابیده توش که  اتاقی
 .نکردم

 و زدممی زار  دل ته از  کردم،  فرو بالش توی رو سرم و انداختم تخت روی رو خودم
 :کردممی صدا رو خدا

 بس از  شدم خسته نزدم؛ دم و ریختم خودم توی بس از  شدم خسته ونج خدا -
 ولی ده؛می سختی بهش کس  هر  جنبه اندازه به خدا گنمی شنیدم... دیدم نامردی
 !کشمنمی... شده پر  ظرفیتم دیگه

*** 

 :گفت  دلداری یواسه و کرد  نگاه امکرده  پف هایچشم به نگرانی با طال

 رو من باری چند حتی! احساسبی و خشک طوریه،مینه همیشه آقا! نداره عیب -
 ... .زده کتک  بدجوری

 :گفتم  و زدم لبخندی مهربونیش به

 موندی؟ پیشش چرا تو -

 :گفت  و انداخت پایین رو سرش طال

 !مجبورم -

 :کرد  حس رو نگاهم سنگینی که  کردم  نگاهش تعجب با

 مامانم مرد که  این از  بعد مسیحه؛ بابای منظورم... بود خان منصور  نگهبان پدرم -
 دختر  یک با تونستمی جوری چه غریب شهر  این توی تنها و تک نداشت، رو کسی



                 
 

 

 رمان یك انجمن کاربر   setayesh P|  صورتی یگار س رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

55 

 

 اول اون از  که  گفت  و کرد  صحبت مادرم با منصورخان کنه؟  زندگی ساله شش_ پنج
 :گفت  بهش و شد عصبی مادرم. گرفته  رو چشمش مادرم

 زن تو ضمن در  باشی؟ تهداش نظر  بهم تونستی طور  چه شوهرش وجود با حتی -
 بزنی؟ من به رو هاحرف این و بیای تونیمی طور  چه داری بچه داری،

 داد پیشنهاد بهش و مامانم پیش اومد بار  هزار ! نبود بدهکار  گوشش  خان منصور  اما
 نکنه قبول اگه که  کنهمی تهدید رو مامانم خان منصور  که  این تا کنه،  ازدواج باهاش
 ... .کنهمی دفن هزند زنده رو اشبچه

 گذاشتم  اششونه روی رو دستم. بود کرده  خیس رو طال صورت کل  اشک هایقطره
 :گفتم  آروم و

 بگم؟ رو اشبقیه من خوایمی -

 :کشیدم  بلندی آه که  داد تکون سری

 و خوبی به عمر  آخر  تا هااون و کرد  قبول اشبچه جون نجات واسه هم مامانت -
 ... .کردن  زندگی خوشی

 :گفت  و زد تلخی لبخند طال

 بود؟ این من وضع االن بود خوشی و خوبی به اگه نظرت به -

 :داد ادامه که  دادم تکون «نه» معنی به رو سرم

 توی که  بود خواهرم گفتم،  که  هم دختری اون... مادرمم و خان منصور  یبچه من -
 .میرهمی خان منصور  و مامانم همراه سوزی آتش

 .نکشیده سختی کم  دخترهم این خدا وای! شدم خیره طال به شده گشاد  هایچشم با

 وقتی ولی بود، متنفر  من از  مسیح مادر . موندم زنده من فقط سوزی آتش از  بعد -
 کنه،می اشخونه خدمتکار  رو من و سوزهمی دلش بینه،می رو من یسوخته بدن
 هم من وزیس آتش اون توی کاش  ای گفتممی و کردممی مرگ آرزوی روز  هر  ولی
 به که  هاییکتک  هااین کنار   در  شنیدم؛می ناسزا و فحش باید روز  هر ... بودم مرده
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 دیگه و میاره جااین به رو من مسیح که  این تا دادمی عذابم واقعاا  زدنمی من
 .دونیمی رو اشبقیه

 جمله یک تنها و کردم  صورتش قاب رو دستم کشیدم،  ایشقهوه موهای به دستی
 :گفتم

 ... .بزرگه خدا -

 :گفت  کنه  عوض رو بحث که  این واسه طال

 ... .بداخالقه خیلی کیه؟  موطالییه دختر  این راستی -

 :فهمیدم رو منظورش خندیدم،

 حالش ببینمش؛ باید کجاست؟  راستی... نیست کنیمی فکر  که  هم جوریاون نه -
 خوبه؟

 .باالست یطبقه باشه؟ بد باید چرا آره -

 :گفتم  و گرفتم  رو دستش

 !ستحامله اون... کنممی خواهش کنی؟  کمکم  شهمی -

 :گفت  و گرفت  دهنش جلوی رو دستش طال

 رو اشهدمون باید بفهمه اگه آقا ولی! خوردنمی بهش اصال دونستم،نمی من وای -
 .بخونیم

 :گفت  و کرد  مکث کمی

 !نبینیش دیگه ممکنه اما بگم، رو این نباید -

 :فتر  باال صدام ناخودآگاه

 !چی؟ -

 :گفت  و گرفت  دهنم جلوی رو دستش سریع



                 
 

 

 رمان یك انجمن کاربر   setayesh P|  صورتی یگار س رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

57 

 

 زنی؟می داد چرا! هیس -

 .برداشت رو دستش که  دادم تکون رو سرم

 اومده خانی نه بفهمه نباید اصال آقا که  طوری بریم باید آروم خیلی اما برمت،می -
 ... .برگردیم باید هم سریع. رفته خانی نه و

 !باشه -

 :گفت  و شد بلند طال

 کجاست؟  مسیح ببینم کن  صبر  لحظه دچن -

 :برگشت بعد دقیقه چند که  شد خارج اتاق از  آروم

 بیا زودتر  پس برگرده ممکنه لحظه هر  ولی بیرونه؛ نیست خونه مسیح خداروشکر  -
 .بریم

. کردم  تند پا باال طبقه سمت به و شدیم خارج اتاق از  سرعت به و دادم تکون سری
 که  کرد  باز  رو اتاق در  و کشید  بیرون شلوارش جیب ز ا رو کلیدی  طال رسیدیم، وقتی

 :زدم صداش آروم و رفتم سمتش به سریع. شدم مواجه سارا خواب در  غرق چهره با

 !سارا... سارا -

 گریه  با و انداخت بغلم توی رو خودش و شد بلند دیدنم با کرد،  باز  رو هاشچشم
 :گفت

 !بیارن رتس بالیی نکنه که  بودم نگران خیلی بودی؟ کجا  -

 و شدم خیره آبیش_سبز هایچشم به. کردم  جدا خودم از  رو سارا و زدم لبخندی
 :گفتم

 که؟  کنهنمی اذیت نیت نی خوبه؟ حالت تو چی؟ تو خوبم؟ من -

 :خندید و کرد  پاک دستش پشت با رو هاشاشک

 ... .خوبه نه -
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 :گفت  لبخند با و گذاشت  شکمش روی رو دستش بعد و

 شبیه وقتهیچ امیدوارم فقط ببینمش، تا بیاد دنیا زودتر  رمدا دوست خیلی -
 !نشه کیانوش

 :اومد حرف به طال دفعه یک

 !ها رسهمی مسیح االن باش، زود شیرین -

 :گفتم  و دادم قرار  سارا شونه روی رو دستم

 .کنیممی فرار  هم با امشب همین... نباش نگران -

 :پرسید نگرانی با سارا

 ریم؟ینم االن چرا خب -

 و انداختم بود دوخته چشم من به نگرانی با سارا مثل هم اون که  طال به نگاهی
 :گفتم  بعد و کردم  مکث کمی

 ... .مسیح چون نمیشه؛ طال خاطر  به -

 :گفت  بود فهمیده رو منظورم که  سارا

 !توئه به امیدم یهمه من! کنممی خواهش... شب پس نداره، عیب -

 :گفتم  و دادم تکون اطمینان با رو سرم

 ... .که  کنممی رو تالشم تمام من باشه -

 سریع بمونه، نصفه حرفم شد باعث که  شنیدم پایین از  رو چیزی صدای دفعه یک
 :چرخیدم سارا سمت به

 .برم باید دیگه من -

 به چشمم که  دویدم پایین سمت به و شدم خارج اتاق از  سریع طال همراه به بعد و
 با داشت که  سمتش کردم  رو تمسخر  به. شد روشن ور بیشع یدختره همون جمال
 :گفتم  کند،می پوست پرتقال خودش یواسه راحت خیال
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 .کنیمی پذیرایی خودت از  خوب که  بینممی! هه -

 .فشرد هم به رو اششده پروتز  هایب**ل و کشید  یخیش موهای به دستی

 .کنممی رفتار  بخواد دلم که  هرجور  شوهرمه یخونه... نیست مربوط تو به -

 :گفتم  ب**ل زیر  و زدم پوزخندی

 !شوهر... هه -

 :گفت  و شد هال وارد خوران تلو مسیح دفعه یک

 !بیا الناز  -

 مسیح سمت به عشوه با شد، بلند مبل روی از  بود اسکلت فقط ماشااهلل که  خانم الناز 
 داشتم که  کاشت  لپش روی ایه*س*بو و کشید  مسیح ریش ته به دستی. رفت
 .گرفتممی تهوع لتحا

 بعد کرد  زمزمه چیزی گوشش  دم و زد مسیح تیره ایقهوه موهای به چنگی الناز 
 .کرد  حرکت عشوه با باال طبقه سمت به و کشید  رو کراواتش

 .کردمی نگاه هاپله به عجیبی طرز  به که  افتاد طال به نگاهم

 بینی؟می ییچیزها همچین که  بار  اولین کنی؟می نگاه جوریاون چرا چیه؟ -

 .بیاد خونه و بخوره نوشیدنی مسیح نداشته سابقه حاال تا ولی! نه -

 :گفتم  و انداختم باال ایشونه

 .نیست مشخص خودش با تکلیفش آدم این... خیالبی -

*** 

 :گفت  طال که  زدم پوزخندی و انداختم آرایشم در  غرق چهره به نگاهی

 !شدی ماه چقدر  بدونی اگر ! دختر وای -

 :شد تر پررنگ خندمپوز 
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 !شدنم؟ بدبخت قیمت به قیمت؟ چه به -

 :گفت  و جوید رو لبش پوست طال

 تونستممی اگه باش مطمئن کنم؟  کار چی ولی ناراحتم، خیلی هم خودم... دونممی -
 .کردممی آب زیر  رو مسیح سر 

 ایهب**ل بود، شده طالیی حاال خرماییم موهای انداختم، امچهره به نگاهی دوباره
. دادنمی نشون رو خودشون خیلی بود زده برام طال که  قرمزی ب**ل رژ  با پهنم

 صورتم آرایش با بدجوری بود، شده روشن گندمی  االن که  هم شدم اصالح صورت
 .داشت همخونی

 :کشیدم  عمیقی نفس عصبی و کالفه

 میای؟ تو -

 !دهنمی اجازه مسیح نه -

 چرا؟ -

 .ندارم دعوا و جنگ حوصله منم بیای، نباید میگه! بابا دونممی چه -

 با طال. شدم ولو تخت روی و زدم خنده زیر  پقی ناخودآگاه ناراحتی، اوج توی
 :گفت  و انداخت بهم نگاهی تعجب

 خندی؟می چرا -

 بریده بریده و کردم  پاک رو بود شده جاری هامچشم از  زیاد خنده شدت از  که  اشکی
 :گفتم

 !ودب باحال... خیلی... خدایی -

 :گفت  و زد گوشش  پشت رو بود مسیح موهای کپی  که  رو ایشقهوه موهای طال

 !داره؟ خنده کجاش...  وا -

 .شد بلند طال اعتراض صدای که  خندیدم بلندتر  طال حرف یادآوری با دوباره



                 
 

 

 رمان یك انجمن کاربر   setayesh P|  صورتی یگار س رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

61 

 

 .شهمی پاک آرایشت! دیگه نخند عه -

 :دادم ادامه قبلی خنده همون با و آوردم باال رو دستم

 انقدر  گفتیمی برام رو سال جوک یعنی! ها؟حرف این از  و یحمس آخه -
 !نخندیدم جوریاین وقته خیلی گرم  دمت... خندیدمنمی

 چقدر  هر  حاال خواهرشم، حال هر  به ولی بعیده؛ مسیح از  هاحرف این خب آره -
 .شممی محسوب خواهرش هم باز  باشه متنفر  ازم که  هم

 خیلی لباس بابت. کشیدم  بلندم و زرشکی لباس به دستی و دادم پایان امخنده به
 :گفت  طال ولی کردم،  بحث طال با

 .بپوشی رو این باید حتما امشب که  گفته  مسیح نیست، من دست -

 بودم مجبور ... پوشیدم کردم،می صداش کفن  که  رو هامبدبختی لباس اجبار  به

 گندت  اه. کرد  پام زور  به و آورد برام لباس همرنگ بلند، پاشنه کفش  جفت یک طال
 !لعنتی بزنن

 !شیرین شدی خوشگل خیلی! میگم جدی -

 .زدم گوش  پشت رو شدم رنگ موهای و فرستادم بیرون کالفه  رو نفسم

 .آهان -

 :گفت  اعتراض با طال

 شاد و نکن بداخالقی پس بری و بپوشی رو هااین باید باالخره که  تو شیرین! عه -
 .باش

 :گفتم  عصبی

 چه وضعیتش اون با سارا دونممی که  حالی در  باشم شاد ریچجو لعنتی آخه -
 کارم  این با دیگه ساعت چند دونممی که  حالی در  باشم شاد جوری چه داره؟ حالی
 شه؟می صادر  مرگم حکم
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 :داشت رو من کردن  آروم در  سعی طال

 .بمیری که  نیست قرار  ولی دونممی... باشه باشه -

 .انداختم بهش نگاهی درموندگی با

 !داره من برای رو مرگ حکم ولی -

 :شد بلند مسعود آور  چندش و آشنا صدای و شنیدم رو در  تق صدای دفعه یک

 ... .بیوفتیم راه باید بیرون، بیا شیرین -

 :گفت  و کرد  بغلم طال یهو

 .باش خودت مراقب -

 .کردم  حلقه دورش رو هامدست

 .باش مراقب هم تو باشه -

 :کردم  زمزمه گوشش  دم بعد

 .نبینیم رو همدیگه وقتهیچ دیگه ممکنه -

 ... .اما -

 :گذاشتم  لبش روی رو انگشتم و اومدم بیرون بغلش از 

 .برم باید دیگه من... هیش -

! کردم  حس پشت از  رو کسی  خیره نگاه که  کردم  باز  رو در  و گذشتم  کنارش  از 
 به عصبی. کنهمی براندازم خوب و زده تکیه دیوار  به مسعود دیدم که  برگشتم
 .رفتم سمتش

 زدی؟ زل چی به! هوی -

 :زدم داد صورتش توی و گرفتم  محکم رو اشیقه! بود هپروت توی مسعود ولی
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 چنان کنیمی نگاه رو من بر  و بر  داری هاتچشم این با ببینم بعد بار  کافیه  -
 هم حاال! بیوفتی کردن  غلط به بار  هزار  روزی که  میارم در  کاسه  از  رو هاتچشم
 ... .برو وگمش

 یک

 :گفت  و کشید  رو دستم مسعود دفعه یه

 !درازه؟ انقدر  زبونت هم  باز  بگیرم رو حالت شب یک اگه -

 و شد کشیده  کسی  توسط مسعود یقه که  شدم خیره بهش شده گشاد  هایچشم با
 :شد کوبیده  دیوار  به من مثل

 جمع رو کوزت  کاسه!  نیست هابازی لجن این جای من خونه توی مسعود ببین -
 .کن

 بود زده بیرون گردنش  هایرگ عصبانیت فرط از  که  مسیحی به ترس با مسعود
 .گفتنمی چیزی و کردمی نگاه

 .کن  روشن رو ماشین برو و کن  گم  رو گورت  -

 کرد  قرض هم دیگه پای دو داشت پا دو مسعود که  کرد  ول رو مسعود یقه مسیح
 که  چرخوند عصبانیت همون با رو سرش مسیح شد؛ خارج خونه از  سرعت به و

 عصبی و بلند هایقدم با. کردم  حس هامسلول تک به تک توی رو ترس واقعا
 داد قرار  صورتم طرف دو رو هاشدست و رسوند من به رو خودش

 ... .خودته گردن  خونت پلکیمی مسعود بر  و دور  ببینم دیگه یکبار  -

 :گفتم  و مشد خیره وحشیش هایچشم توی نیارم کم  که  این یواسه

 .کارت  رد برو نیست، مربوط تو به -

 طعم شدن، سیاه هامچشم کردم  حس و پرید امکله  از  برق خوردم که  دهنی توی با
 تنفر  با و انداختم تف مسیح صورت توی. کردم  حس دهنم توی که  رو خون تلخ

 :گفتم
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 !عوضی درک به برو -

 :کشید  عربده مسیح دفعه یه

 سره یک رو کارت  هاشرفیق و مسعود همین دادممی بود حقت! کثافت  یدختره -
 !نزنی غیرتیبی انگ بهم االن تا کردنمی

 کردممی حس کشید،  خودش دنبال رو من گرفت  دستش توی رو موهام دفعه یه
 :گفت  بود شده دیوونه انگار  که  مسیح. شهمی کنده  داره ریشه از  موهام

 ...نیست دیر  هنوزم نداره عیب -

. انداختممی چنگ مسیح دست به فقط کردم،  التماس نه کشیدم  یغج نه من ولی
 کرد،  پرت ماشین توی رو من و کرد  باز  شدت به رو در  مسیح رسیدیم که  ماشین به
 در  نشست ماشین توی مسیح. نگفتم چیزی و زدم پوزخندی هاشالعمل عکس به
 :غرید و بست محکم رو

 !مسعود بیوفت راه -

 .کرد  روشن رو نماشی حرف بدون هم مسعود

*** 

 صداداری پوزخند و انداختم مقابلم مجلل عمارت به نگاهی و شدم پیاده ماشین از 
 موهاش به چنگی و کرد  مرتب رو مشکیش شلوار  و کت  و شد پیاده هم مسیح. زدم
 سعی کشید،  خودش دنبال رو من و گرفت  محکم رو بازوم و اومد سمتم به زد،

 .نداشت اییدهفا ولی کنم  آزاد رو خودم کردم

 .کن  ولم -

 :کوبید  دیوار  به رو من رسیدم که  باغ ته به

 !شو خفه -

 !لعنتی کن  ولم -
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 بودم منتظر  لحظه هر  و بستم رو هامچشم ناخودآگاه آورد، باال رو دستش مسیح
 باز  رو هامچشم آروم. نکردم حس چیزی ولی بیاد؛ فرود صورتم توی دستش که

 نگاه من به خورده گره  ابروهای با و شده مشت هوا توی دستش دیدم که  کردم
 اعصابم و شدمی پخش صورتم توی عصبیش هاینفس زنه،می نفسنفس و کنهمی
 :گفتم  و فشردم هم روی رو هامدندون. کردمی خرد رو

 خوای؟می چی -

 نگاه هامچشم توی وحشتناکش هایاخم با و کوبید  سرم کنار   دیوار  به رو مشتش
 .کرد

 .بدیشون من به و بدزدی سمیر  از  رو هاالماس اون که  اینه کنیمی که  کاری  تنها -

 :داد ادامه تهدیدآمیزی لحن با بعد

. فرستمتمی جهنم راست یک که  وقته اون کردی  فرار  بفهمم اگر  حالت به وای -
 شد؟ فهم شیر 

 :گفت  داد با که  دادم قورت رو دهنم آب

 !نشنیدم؟ -

 :دادم فشار  هم روی رو هامدندون

 .نزن داد هم من سر ... فهمیدم! خب خیلی -

 در  به رو خودم و زدم گوشم  پشت رو موهام بشم، رد که  داد اجازه و رفت کنار 
 :گفت  مسیح که  رسوندم اصلی

 !وایسا -

 :گفتم  عصبی و برگشتم

 !چیه؟ دیگه -

 :کشید  طرف یک به رو من و گرفت  رو بازوم دوباره
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 .نیست پیشش االن اهالماس بشی، نزدیک بهش باید -

 :گفتم  کالفه  و چرخوندم حدقه توی رو هامچشم

 بعدشم. نمیاره الماس مهمونی توی خودش با آدمی هیچ مسلماا  نیستم، که  خنگ -
 هستن؟ چندتا هاالماس این

 .چهارتا -

 .شد تر سخت کار   پس! پوف -

 .کرد  می بد رو حالم و بود گرم  خیلی تهران برخالف دبی هوای

 بزنی؟ بهم خونه توی رو هاحرف این مردیمی -

 :کرد  فرو شلورش جیب توی رو هاشدست و زد پوزخندی

 این وقت و گرمه  خان مسعود با سرتون دیدم بگم، بهت رفتن از  قبل خواستم -
 .نداری رو چیزها

 .بیارم پایین رو پزش و دک بزنم میگه شیطونه بیشعور، یپسره! زهرمار

 :گفتم  و رفتم فرو التیم جلد توی

 به دخلش بعدشم ندارم، رو حوصلت و حال که  نذار  من سر سربه! خوشگله ببین -
 هر  با منم کن،  جمع رو جونت الناز  برو پاشو گیمی راست خیلی اگه تو چیه؟ تو
 حرفیه؟... پرممی بخواد دلم که  کی

 :گفت  و شد عصبانی دوباره مسیح

 کسی  خودت واسه نکن فکر . نداره برت دور  زدم حرف باهات آدم عین بار  دو -
 چه دزدی از  غیر  به نیست معلوم بودی، ولو مترو تو که  آشغالی همون تو... هستی
 .کردینمی که  هاییکاری  کثافت

 جای رو دستش و شد کج  سرش زدم، بهش محکمی سیلی که  شد چی نفهمیدم
 .کردمی امخفه داشت بغض و بود زده حلقه هامچشم توی اشک. گذاشت  سیلی
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 دخترهای مثل من کردی  فکر  زنی،می بهم رو هاحرف این که  باشه آخرت یعهدف -
 برتم؟ و دور 

 :گفتم  و کوبیدم  اشسینه تخت به رو دستم

 برم، دزدی مجبورم. افتادم روز  این به تو امثال هایآدم خاطر  به من! آقا نخیر  -
 تحقیر  و توهین االن مثل باید یا دهنمی کار   کسبی و تنها دختر  یه به کسهیچ چون
 هر  که  تویی چی؟ تو ولی کردم  زندگی پاک من. بشم دیگران طعمه باید یا بشنوم
 زنی؟می من به رو هاحرف این داری االن گرمه،  دختر  یک با سرت شب

 حفظ رو موضعم که  کردم  سعی و دادم قورت رو بغضم و گذشتم  کنارش  از  سریع
 گوشم  عربی موسیقی صدای که  مکرد  بازش و رفتم عمارت اصلی در  سمت به. کنم
 نزدیک که  زد من به محکمی یتنه و گذشت  کنارم  از  مسیح دفعه یه کرد،  کر   رو
 که  کرد  اشاره و زد نیشخندی که  زدم زل بهش خشم با. بدم دست از  رو تعادلم بود

 .برم پیشش

 خواستمی من از  هم باز  بود؛ کرده  که  کارهایی  تموم با که  بود پررو خیلی بشر  این
 رو نگاهم و فشردم هم روی زیاد عصبانیت از  رو هامب**ل. بشینم پیشش برم که

 برق عین دستی برخورد حس با. بودم متنفر  شدت به آدم این از  من گرفتم،  ازش
 .بده حالش حسابی که  بود معلوم و بود مهمونی مردهای از  یکی برگشتم، هاگرفته

 .بکش رو دستت -

 .کشید  رو دستم که  کنم  دور  رو خودم خواستم یدم،نفهم که  گفت  رو چیزی عربی به

 !عوضی کن  ولم -

 به و کشید  رو مرد یقه شنیدم، رو مسیح صدای که  بگه چیزی گوشم  در  که  شد خم
 گوش  بنا تا نیشش عرب مرد گفت،  چیزی عربی به و گردوند  برش خودش سمت

 به رو من و گرفت  رو دستم مچ مسیح دفعه یه. شد دور  و داد تکون سری و شد باز 
 :زد پچ گوشم  نزدیک عصبی و کشید  خودش سمت

 !هان؟ بشین، پیشم بیا نگفتم مگه -
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 روی و کشید  خودش دنبال رو من که  بکشم بیرون رو دستم خواستم لجبازی با
 .نشوند صندلی

 .بدم گوش  حرفت به خوایمی هم باز  افتاد که  هاییاتفاق اون با که  پررویی خیلی -

 :گفت  قاطع و محکم

 ولت ندی انجام گفتم  بهت که  رو کاری  تا سرجات بشین بگیر  حاال پروام، آره -
 ... .بری و کنی  گم  رو گورت  تونیمی خواستی جا هر  اون از  بعد. کنمنمی

 :کردم  زمزمه زیرلب

 !بیشعوری خیلی -

 .ببینم رو نمایش خواممی شو خفه حاال شنیدم، -

 عوضی یپسره کردم،  حس دهنم توی رو خون تلخی که  گرفتم  دندون به رو لبم
 :گفتم  تند و برگشتم سمتش به. شهنمی آدم وقتهیچ

 بینمش؟می امشب نگفتی مگه ها؟ کجاست  سارا -

 :کرده  اشاره رومروبه به

 .جاستاون -

 :داد ادامه پوزخند با بعد و

 .بینیشمی االن -

 عربی هایسلبا با که  افتاد دختری به چشم که  دوختم چشم بروم رو به قرار  بی
 .بود غم از  لبریز  هاشچشم ولی داشت ب**ل به لبخند. بود وسط اون

 چیشد دونمنمی کرد،  زدن حرف به شروع بلندگو توی نفر  یک دختر  اون رقص از  بعد
 .برد و گرفت  رو دستش هاعرب از  یکی هم بعد. شد گریون  دختر  هایچشم که

 :گفت  و نشوند هاشب**ل روی رو همیشگیش پوزخند مسیح
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 .شد فروخته تومن میلیون پنج به  -

 :گفتم  و کردم  بغض ناخودآگاه شدم، خیره بهش ناباور 

 شد؟ این سرنوشتش که  بود چی دختر  اون گناه  مگه... متنفرم مردها یهمه از   -

 .نداشت رو کسی  که  بود این دختر  این گناه   -

 :گفتم  بغض همون با

 آینده جرم، این به باید باشه نداشته ور  کسی  هیچ که  کسی  هر  یعنی چی؟ یعنی  -
 بشه؟ تباه زندگیش و

 :کشید  ریشش ته به دستی مسیح

 اون و یکی این یواسه خوادنمی نبرتش، باد تا بچسب رو خودت کاله  فعالا  تو  -
 .بسوزونی دل یکی

 :گفتم  و کردم  پاک رو بود اومده پایین چشمم از  که  رو اشکی دست پشت با

 راحت و بگذری چیزها این کنار   از  راحت خیال با تونیمی که  نامردی خیلی  -
 !بزنی حرف طوریاین

 :گفت  شد عصبی دوباره که  مسیح

 نامردم آره. بفروشم مواد شدم مجبور  سالگی سیزده توی که  نامردم نامردم، آره  -
 و خوابیدممی انباری توی راحت، خواب جای و خوب غذای جای به شب هر  که
 ... .خوردممی چاقو و کتک  باید

 :کنه  کنترل  رو خودش کرد  سعی و کشید  عمیقی نفس

 .نیست مربوط تو به اصال چیزها این چون نزن؛ حرف و سرجات بشین هم تو حاال  -

 شه؟می مگه ولی نکرده؟ زندگی راحت هم مسیح یعنی. کشیدم  هم توی رو هاماخم
 چی؟ یعنی زنهمی که  هاییحرف این پس بوده، پولدار  آدم یک پسر  که  مسیح

 ... .پدرت که  تو مسیح اما  -
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 :گفت  و پرید حرفم وسط

 !شو خفه  -

 سینم توی رو هامدست. بزنی حرف باهاش نداره لیاقت اصالا ... بیشعور یپسره
 .شدم خیره رومروبه به بداخالق و کردم  جمع

 موهای! بود سارا شبیه خیلی که  افتاد دختری به چشمم گذشت  که  لحظه چند
 کردم  دقت بیشتر  که  یکم. داشت رنگی هایچشم و سفید پوست بلند، و یطالی
 توی خیلی باریکش کمر   و سفید بدن و بود پوشیده تنه نیم! هستش سارا خود دیدم
 .گردهمی من دنبال که  بودم مطمئن گشت،می کسی  دنبال چشم با. بود چشم

 جشن توی هایمرد کرد،  رقصیدن به شروع اجبار  به سارا و شد گذاشته  عربی آهنگ
 جلوی خون. کردنمی نگاه مقابلشون یصحنه به لذت با و بودن داده لم صندلی به

 بلند خواستم و کردم  مشت رو دستم بودم، عصبی خیلی و بود گرفته  رو هامچشم
 :گفت  و گذاشت  پام روی رو دستش مسیح که  شم

 .ببینی رو جنازش باید که  وقته اون بخوری، تکون کافیه   -

 !تو... تو... مسیح  -

 .باش ساکت و ببند رو دهنت  -

 دلم فقط. رفت فرو دستم گوشت  توی هامناخون که  کردم  مشت بیشتر  رو دستم
 گاز   رو لبم. کشتممی رو عمارت این هایآدم تک به تک و بزنم داد خواستمی

 .نبود مهم ولی کردم؛  حس دهنم توی رو خون طعم که  گرفتم

 !فهمی؟می ستحامله اون عوضی  -

 :گفت  و زد نیشخندی

 .بلده رو کارش  پس! خوبه  -

 با. پاکه سارا دونممی که  من ولی سوزوند؛می رو آدم دل بدجور  هاشکنایه  و نیش
 :گفتم  التماس
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 .بشه فروخته امشب سارا نذار  فقط کنممی بخوای کاری  هر ! کنممی خواهش  -

 :گفت  و کشید  لبش گوشه  به دستی مسیح

 .تونمنمی رو امشب ولی کرد؛  کاری  یه بشه شاید بیاری رو هاالماس گر ا... خب  -

 !چی؟ یعنی  -

 .فروختم رو سارا من کهاین یعنی  -

 کی؟  به  -

 .سمیر به  -

 یه. کردم  پنهان هامدست میون رو سرم و گذاشتم  پاهام روی رو آرنجم خدا، وای
 و آوردم باال رو سرم! دیدم هامچشم جلوی رو براقی و سیاه مردونه کفش  دفعه
 زده رنگ رو موهاش. کردمی نگاه من به لبخند با که  دیدم رو جوونی پسر  مقابلم
 اومد،می قیافش به که  داشت فرمی خوش بینی و ب**ل بود، کرده  طالییش و بود
 :گفت  و رفت مسیح سمت به. بود خوب کل  در 

 کیه؟  دیگه این  -

 :گفت  و انداخت بهم نگاهی مسیح

 ... .وستد یه  -

 .بیای مهمونی به دختر  یه با بودم ندیده حاال تا آخه! آهان  -

 .کشید  سر  رو همه و برد دهنش نزدیک رو لیوان و زد چشمکی

 دی؟می چند رو این  -

 :گفت  مسیح که  کردم  پررنگی اخم حرفش این شنیدن از 

 .نیست فروشی  -

 :گفت  خنده با مرد
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 .سمیر رفیقته، وایساده جلوت که  اینی. بیا کوتاه!  پسر اوه  -

 بدتری دشمن صدتا از  ولی درمیاری رفیق ادای زیرکاه، آب مسیح ای! اینه سمیر  پس
 ... .که

 .برد صندلی پشت رو دستش و داد لم صندلی روی مسیح

 !گرفتتش؟  چشمت چیه؟  -

 .نشست روش و آورد تر جلو رو داشت فاصله ما از  کمی  که  صندلی سمیر 

 ... .شاید خب  -

 :گفت  و من سمت ردک  رو

 چیه؟ اسمت  -

 :گفت  مسیح یهو بدم، جواب خواستم تا

 .گندمه  اسمش... گندم   -

 :گفت  لبخند با و داد تکون سری سمیر 

 .قشنگه خودت مثل هم اسمت  -

 رویروبه شد، بلند و برداشت ایدیگه لیوان کنارش  میز  از  و زد ایدیگه چشمک بعد
 :گفت  و ایستاد من

 !جوان؟ بانوی نیمبز  قدم شهمی  -

 آدم این ولی نداری؛ و این ادب چهارم یک که  مسیح سرت تو خاک! ادب با چه اوه
 رو هاشحرف گول  نباید کنه،می فروش و خرید رو دخترها که  بیشعوره خیلی
 :گفتم  و چرخیدم مسیح سمت به سریع سارا یادآوری با دفعه یه. بخورم

 .دارم کارت  بیا لحظه یک! مسیح  -

 به و کردم  سمیر  به رو شد، بلند مسیح که  شدم خیره بهش منتظر  و شدم بلند
 :گفتم  تمسخر 
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 .بذارم تنهاتون باید لحظه چند ببخشید  -

. موندم مسیح منتظر  و شدم عمارت باغ وارد و شدم دور  کنارشون  از  و زدم پوزخندی
 :گفت  عصبی همیشه مثل و رسوند بهم رو خودش مسیح بعد ثانیه چند

 کشوندی؟  جااین تا رو من که  خوایمی چی  -

 :گفتم  و زدم ایدیگه پوزخند

 براتون چیزی ویلچری یک وگرنه بیاید جااین تا سخته براتون انقدر  دونستمنمی  -
 .کردممی پیدا

 :گفت  عصبانیت همون با

 !چالقم؟ من بگی خوایمی یعنی  -

 :گفتم  خونسرد و انداختم باال ایشونه

 .کن  ولش حاال خب... گیمی داری خودت دم،نز  حرفی همچین من  -

 به رو سرش گرفتم،  مشتم توی رو مشکیش کراوات  و رفتم مسیح سمت به بعد
 .شدم خیره مشکیش هایچشم توی و آوردم خودم سمت

 شد؟ چی سارا  -

 خب ولی کرد؛می ناجور  فکرهای دید می حالت این توی رو مسیح و من کسی  اگه
 :گفت  و کرد  پررنگی اخم. گرفتممی باید حمسی از  که  بود جوابی مهم

 ... .سارا بی سارا ندی انجام گفتم  که  رو کاری  تا! که  گفتم   -

 :زدم داد و کردم  ول رو کراواتش

 این دست عروسک بشه خوامنمی من شه؟می چی سارا تکلیف پس چی؟ یعنی  -
 .لعنتی بفهم پاکه سارا... هاعرب

 .تونمنمی  -

 :شنیدم رو کسی  صدای دفعه یه
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 شده؟ چیزی  -

 :گفتم  رسمی و خشک و چرخیدم سمتش به! سمیر   کهاین بزنن، گندت  اه

 .بفرمایین شما نیست، چیزی  -

 :گفت  مسیح به خطاب و نرفت رو از  که  کردم  نازک براش چشمی پشت

 چیه؟ دختر  این به راجع نظرت داداش  -

 :کشید  ریشش ته به دستی مسیح

 کدوم؟   -

 .سارا آهان بود؟ چی اسمش... بود بور  دادادیخ که  همینی  -

 :داد ادامه و زد برقی هاشچشم

 !چیزیه عجب لعنتی... گرفتم  پول کلی  بابتش امشب  -

 مسیح به هاقاتل مثل و کردم  حس صورتم توی رو خون هجوم سارا اسم شنیدن با
 :گفت  و کرد  فرو شلوارش جیب توی رو دستش مسیح! شدم خیره

 .خواممی رو دختره  -

 :پرید باال ابروهاش جفت سمیر 

 سارا؟  -

 .آره  -

 :گفت  بعد و کرد  مکثی سمیر 

 ... .ازاش در  پس کنممی ضرر  خیلی بگیرم پسش بخوام من! داداش ببین  -

 :پرید حرفش وسط مسیح

 !ببر رو گندم   -
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 انقدر  تونهمی طور  چه مسیح بست، یخ هامرگ توی خون حرفش این شنیدن با
 باشه؟ پست

 مرموز  بعد کرد،  نگاه لیوان داخل مایع به و چرخوند کمی  رو دستش توی لیوان سمیر 
 :گفت  و شد خیره من به

 .برممی رو گندم  جاش به و گیرممی پس رو سارا من پس خب، خیلی  -

 :گفت  بود، نگران کمی  انگار  که  مسیح

 برداری؟ خودت برای رو گندم  خوایمی  -

 :گفت  و زد نیشخندی سمیر 

 !امارات؟ خور   مفت هایشیخ این دست دممی رو چیزی همچین کردی  فکر  سپ  -

 فکر  به فقط عوضی. کشید  عمیقی نفس بود شده راحت خیالش که  مسیح
 :گفت  و کرد  نگاه مسیح به تیز  سمیر  هست، هاشالماس

 کنه؟می هم فرقی تو واسه مگه چیه؟  -

 :گفت  و رفت فرو مغرورش جلد توی دوباره مسیح

 .برسه گندم  به آسیبی خوامنمی ولی نه،  -

 به سمیر . شدم خوشحال مسیح جانب از  حرف این شنیدن با ولی چرا دونمنمی
 :گفت  و کرد  نگاهی مسیح

 .کنیم  کیف  هم با رو مدت یه گندم  و من قراره فقط مراقبشم، نه  -

 حال در  دیگه. شد دور  ما از  و زد زنگ کسی  به و درآورد جیبش از  رو گوشیش  بعد
 برداشتم خیز  سمتش به کنم،  تیکهتیکه رو مسیح خواستممی لحظه هر  و بود انفجار 

 :فشردم مشتم توی محکم رو اشیقه و

 هان؟ زدی؟ بود حرفی چه این  -

 !شیرین  -
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 :گفتم  داد با و کردم  قطع رو حرفش

 ستد رو من نبود قرار  ولی بیارم، برات رو هاالماس من بود قرار . نبود این ما قرار   -
 .بدی خودت از  تر کثیف  و بدتر  آدم یه

 :زد داد من از  بدتر  مسیح

 .زنینمی ایدیگه حرف چشم از  غیر  هم تو و کنممی بخوام هرکاری من! شو خفه  -

 :بودم زده آخر  سیم به دیگه

 سرم خواستی که  بالیی هر  ببینم بشینم تونمنمی! عوضی نیستم تو یبرده من  -
 .نگم چیزی و بیاری

 :زدم می جیغ فقط و نداشت ایفایده ولی کنه،  مهارم داشت سعی مسیح

. شدی اضافه هم تو بود کم  خودم هایبدبختی فهمی؟ می دستت از  شدم خسته  -
 !بردار سرم از  دست متتفرم ازت لعنتی بفهم

. بشم آروم که  کنه  کار چه دونستنمی مسیح و بودن شده جمع دورمون آدم کلی
. کردممی تقال و زدممی پا و دست همچنان اما رفتم؛ وفر  گرمی  آغوش توی یهو
 شدمی کوبیده  سینم یقفسه به همچنان زیاد هیجان از  قلبم اما شدم؛ آروم کمکم
 و کشید  لختم و شده رنگ موهای به دستی مسیح. بود مخم روی بدجور  صداش و

 .کرد  فرو موهام توی رو سرش

 دل ته از  و زدم چنگ پیرهنش به م،کرد  گریه  بغلش توی و ترکید بغضم دفعه یه
 .کردممی گریه

 حس. خوادمی محبت ذره یک دلم خواد،می آرامش دلم. شدم خسته خدا به  -
 االن که  کردم  بد کی  به دونمنمی! میاد بدش من از  نداره، دوستم دیگه خدا کنممی

 اینه؟ وضعیتم

 و کردم  کوتس هرچی بود بس ولی کرد؛می کر   رو فلک گوش  هامگریه  هقهق
 به واقعاا  هاسال از  بعد االن چسبوندم، مسیح سینه به بیشتر  رو سرم. نگفتم چیزی
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 دوازده از  بعد حداقل که  داشتم نیاز . داشتم نیاز  اما... دروغین هرچند آغوش یک
 :گفتم  هقهق با. کنه  محبت بهم و کنه  نوازشم کنه،  بغلم کسی  سال

 !هستم؟ بدی آدم من مسیح  -

 سرم شدم، جدا ازش. کرد  بو رو موهام و گرفت  عمیقی دم و نگفت چیزی مسیح
 زمین روی و خوردنمی سر  صورتم روی از  اشک هایقطره که  انداختم پایین رو
 .افتادنمی

 .نداره رو کسی  من مثل هم اون باش، سارا مواظب نیستم من که  مدتی این  -

 به. بود کرده  تار  رو یدمد اشک و شد گرم  دوباره هامچشم که  آوردم باال رو سرم
 :گفتم  و شدم خیره هاشچشم

 .خداحافظ  -

 منتظرمه، دوستممی! کردم  حرکت بود رفته سمیر  که  مسیری سمت به بعد
 !دونستممی رو چیزها خیلی امشب انتظارمه، در  چی که  دونستممی

 مدل آبی ماشین به که  دیدم دور  از  رو سمیر  کردم،  پاک دست پشت با رو هاماشک
 روشروبه و دادم فشار  هم روی رو هامب**ل. زده تکیه سینه به دست االییب

 :گفت  هاشچشم توی برق همون با سمیر  که  ایستادم

 !آوردن تشریف مادمازل باالخره عجب چه  -

 :کردم  اخم

 .باش نداشته کارم  به کاری  خواهشاا  ندارم، حوصله اصالا  امشب من... ببین  -

 کردم  حبس سینم توی رو نفسم کرد،  باز  برام رو ماشین در  و داد تکون سری سمیر 
 :گفتم  سریع که  نشست ماشین توی سمیر . شدم ماشینش سوار  اجبار  به و

 ببری؟ رو من خوایمی کجا   -

 :گفت  و کرد  جا به جا رو دنده
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 !من یخونه  -

 فدای رو خودم من که  داشت ارزش واقعاا ! کشید  سوت مغزم جمله این شنیدن از 
 روز  اون اگه اومد؛ سرش بال این که  بود من تقصیر  بود، من تقصیر ... اما م؟کن  سارا
 باالخره چی؟ که  ولی. افتادنمی هااتفاق این از  کدوم  هیچ شاید اومدنمی مترو من با
 کنم  کار چی دونستمنمی بودم،می سمیر  با باید هم باز  و گرفتمی رو من مسیح که
 .نیاد پیش رمهانتظا در  که  رو چیزی اون امشب که

*** 

 به سمیر  دیشب! بزنن گندت  لعنتی اه شدم، بیدار  خواب از  شدیدی سردرد با صبح
 من خدایا بود، زهرمار  مثل واقعاا . بخورم که  داد من به رو کوفتی  بطری دوتا زور 
 با و فشردم هم روی درد از  رو هامچشم. نبودم مقصر  من که  دونیمی! ببخش رو

 یک. نداشت ایفایده ولی بشه، کمتر   سرم درد شاید تا دادم فشار  رو سرم هامدستم
 .اومد سراغم به شدیدی تهوع حالت دفعه

 محتویات تمام. زدم عق کلی  توالت توی و کردم  حرکت دستشویی سمت به سریع
 اصال حالم بگیرم، بدی درد دل بود شده باعث و بودم کرده  خالی رو اممعده داخل
 زدم، تکیه دیوار  به و کردم  جمع طرف یک رو موهام. داشتم سرگیجه و نبود خوب
 پشت و شنیدم رو در  تقه صدای. رفتمی سیاهی هامچشم و زدممی نفسنفس
 :شد بلند سمیر  صدای بندش

 خوبه؟ حالت  -

 :کردم  زمزمه ب**ل زیر  جون کم

 !گمشو   -

 خورهمی بهم ازت حالم شد، نمایان در  چوب چهار  توی سمیر  قامت و شد باز  در 
 هر  دل که  ظاهرش برخالف بود، پاش مشکی راحتی شلوار  و قرمز  تیشرت! سمیر

 دفعه یه. بود زن بهم حال و بود شده کشیده  لجن به درونش برد،می رو دختری
 :گفت  پوزخند با و رسوند بهم رو خودش سمیر  که  افتادم سرفه به
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 .یبمیر نباید پس دارم کار   باهات حاال حاال بودی، عالی که  دیشب  -

 شدم بلند سختی به. باشی فراری دختر  هرچی از  که  بیارم سرت بالیی یک! عوضی
 افتادنم مانع و کرد  حلقه کمرم  دور  رو دستش سمیر  ولی بیوفتم، بود نزدیک که
 لعنتی جهنم این از  تا بدم مسیح به و کنم  پیدا رو هاالماس زودتر  هرچه باید. شد

 :کردممی بازی نقش باید پس بشم، خالص

 !عشقم خوبم من  -

 .کردمی نگاه رو من بر  و بر  و بود شده توپ تا دو اندازه هاشچشم که  سمیر 

 چی؟  -

 :گفتم  و زدم لبخندی زوری

 !مرسی بود، رویایی شب گفت  شهمی و گذشت  خوش هم من به دیشب عزیزم  -

 .زد موهاش به چنگی آزادش، دست با سمیر 

 !آهان  -

 :گفتم  و کردم  تر  رو خشکم هایب**ل

 کنی؟  آماده رو صبحونه شهمی نیست، خوب حالم من  -

 .میارم برات االن باشه  -

 صورتم به کردم،  آب پر  رو دستم و کردم  باز  رو آب شیر . شد خارج دستشویی از  بعد
 مخسته و روحبی یچهره به و بستم رو آب شیر . کردم  رو کار   این بار  چند و پاشیدم
 پاره هم لبم یگوشه  بود، برداشته ترک و بود شده یدسف هامب**ل انداختم، نگاهی
 .سوختمی و بود شده

 باز  رو بسته و داشتم برش! افتاد بود آب شیر  کنار   دقیقا که  تیغی بسته به نگاهم
 عمیق زخمش! لرزوند رو تنم سوزشش و درد که  کشیدم  دستم کف  رو تیغ. کردم
 خونی رو بود سالم که  رو تمراس دست شد،می جاری دستم از  طور همین خون و بود

 :نوشتم آینه روی و کردم
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 !اهورا  -

... من دل مثل! شکست آینه. کوبیدم  آینه به رو مشتم و کشیدم  بلندی جیغ بعد
 یا پدرام شاید. زد آتشش و کند  ازش تیکه یک رسید، راه از  کی  هر  که  دلی مثل
 که  بود کسی  ورااه... وقتهیچ رو اهورا ولی ببخشم؛ رو دیگه هایکس  از  خیلی
 و کرد  معتاد رو پدرم کرد،  پر  پر  هامچشم جلوی رو مادرم کرد،  نابود رو زندگیم
 خودش نیکا که  بود این از  غیر  بودم؟ کرده  چیکار  من مگه. سراغم فرستاد رو پدرام
 بود؟ شده مرگش باعث

 چیزم همه! نداشت عیبی ولی بودم؛ خسته! نداشت عیبی ولی کرد؛می درد دستم
 چیزی تنها. نداشت عیبی بازم شد، تباه زندگیم! نداشت عیبی ولی دادم؛ دست ز ا رو
 زندگیم روی شومش سایه دارم عمر  تا که  بود اهورایی داشت، عیب وسط این که
 .بود

 کنید  الیک را آن باید شما زیر  پست مشاهده برای

 بود؛ شدهن پیداش سمیر  انداختم، راه صدا و سر  این با حاال تا که  بود عجیب خیلی
 زیرش رو دستم و کردم  باز  رو آب شیر . بینمنمی رو نحسش قیافه که  بهتر  چه ولی

 نگاهی و اومدم بیرون دستشویی از . بود فرسا طاقت دردش و سوختمی گرفتم،
 روی رو کاغذی  که  شدم آشپزخونه وارد. نیست سمیر  کهاین مثل انداختم؛ اطراف به

 .دیدم یخچال

 اینجوری گردم،برمی خونه وقتی خواممی. گردمبرنمی هم شب تا بیرون رفتم من  -
 .نبینمت

 اولیه هایکمک  جعبه سمت به. کردم  پرتش و کردم  مچاله رو کاغذ  بزنن، گندت  اه
 دیدم که  کردم  باز  رو یخچال در  بستم، رو دستم ناشیانه و برداشتم گاز   یک و رفتم
 درست نیمرو و برداشتم رو مرغ تخم. هست داخلش غذایی مواد اقسام و انواع
 سمت به و انداختم ظرفشویی سینک توی رو ماهیتابه خوردم، که  رو نیمرو. کردم
 .کردممی تموم رو کار   امروز  همین باید. کردم  تند پا سمیر  اتاق
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 کار   از  باید افتاد، دوربین به چشمم که  شدم داخل و کردم  باز  رو اتاقش در 
 دوربین زیر  دقیقا و برداشتم رو بود اتاق هگوش  که  داری چرخ صندلی. انداختمشمی

 عرفان که  طوریاون. انداختم دوربین به نگاهی و ایستادم صندلی روی! گذاشتم
 کار   به دست. نبود هم ممکن غیر  ولی بود؛ سخت انداختنش کار   از  بود داده یاد بهم
 خیلی رو کارم  دستم درد کنم،  خاموشش تا کشید  طول دقیقه ده تقریباا  و شدم

 .کردمی سخت

 زدم پوزخندی کردم،  حرکت مشکی صندوق گاو  سمت به و پریدم پایین صندلی از 
 :گفتم  و

 زرنگی؟ چقدر  ببینم! سمیر آقا خب  -

 من کردم؟می کار چی باید دونستمنمی نداشتم زندگیم توی رو عرفان اگه واقعاا 
 ساعت نجپ توی تقریباا  تونستم هاش،آموزش لطف به و مدیونم عرفان به خیلی
 گاو  داخل رنگ سفید یجعبه و زدم بشکنی سالمم دست با خوشحالی با. کنم  بازش

 تراش و زیبا الماس چهارتا! الماس جونم... ایول کردم،  بازش و برداشتم رو صندوق
 اتاق از  سرعت به و بستم رو صندوق گاو  در . بود شده چیده داخلش مرتب خرده
 :گفت  سمیر . دیدم دیگه مرد تا پنج راههم به در  جلوی رو سمیر  که  شدم خارج

 !خانوم شیرین بهبه  -

 :داد ادامه و کرد  زدن دست به شروع

 !بود عالی صندوق گاو  کردن  باز  و دوربین انداختن کار   از  توی کارت  بگم باید  -

 از  جعبه که  زد صورتم توی مشتی سمیر  و کشید  رو موهام پشت از  کسی  دفعه یه
 صورتش توی و بلند رو پام که  برداره رو جعبه خواست و شد خم سمیر  افتاد، دستم

 .گذاشت  گلوم  روی رو دستش و کرد  حمله سمتم به و شد بلند کوبیدم،

 ازای در  مسیح دونمنمی کردی  فکر . کشتممی دیشب رو مسیح هم و تو هم باید  -
 خواد؟می رو هاالماس کردنت،  آزاد
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 و بود شده بسته پشت از  هامدست نبود، خوب حالم و آوردممی کم  نفس داشتم
 رو دستش سمیر  که  رفتمی سیاهی داشت هامچشم. بدم انجام کاری  تونستمنمی
 .افتادم سرفه به که  بلعیدم رو هوا برداشت، گلوم  روی از 

 !شهنمی جوریاین نچ  -

 گلوم  روی رو دستم. انداختمی پدرام یاد رو من عجیب هاش،حرف و کارهاش
 حداقل که  خواستمی دلم بار  اولین یواسه کردم،می خشک هایسرفه و گذاشتم
 به بخواد که  بود هاحرف این از  تر خودخواه آدم اون اما کرد؛می کمکم  و بود مسیح
 ناخودآگاه و گرفت  قرار  دهنم جلوی دستمالی دفعه یه. بکنه کمکی  ترینکوچیک  من
 .افتادن هم روی هامپلک

*** 

 انباری توی رو خودم و کردم  باز  رو هامپلک هامچشم توی نور  مستقیم تابش با
 اومد،می سمتم به کنان  جیغجیغ که  دیدم رو موش یک دور  از  دیدم، کثیف  و سرد

 اون پام با انزجار  با. شد دستش توی گردوی  خوردن مشغول و ایستاد پام جلوی
 !کثیف  موش! شد بلند جیغش صدای که  کردم  پرتش طرف

 برهنه پاهام چون و بود زبر  انباری کف.  شد انباری وارد سمیر  و شد باز  در  دفعه یه
 :گفت  و شد نزدیکم سمیر  کرد،می زخم رو پام کف  بودن

 !مادمازل؟ چطوره حالتون  -

 .کردمی بد رو حالم که  کرد  چندشی یخنده بعد

 چی؟ اهورا هست؟ یادت که  رو پدرام  -

 :گفت  که  کردم  نگاه بهش تعجب با

 !داشته نظرت زیر  دائم ورااه نکن، تعجب  -

 تونسته؟می طور چه اهورا! نداره امکان این اما

 !چی؟  -
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 :گفت  و زد پوزخندی

 .شنوهمی خوب که  هاتگوش  هستی؟ نیستی، که  کر    -

 .بست نقش هامچشم جلوی خاطرات تکتک مقابلم، شخص دیدن با و شد باز  در 

*** 

 .کن  ولش بریم بیا نیکا  -

 !خوشگله چه پسره ببین وایسا، نه  -

 :گفتم  التماس با

 !ذارهنمی مونزنده بفهمه شایان بریم، بیا توروخدا  -

 :گفت  و کشید  هم توی رو اشقیافه نیکا

 ... .شایان این با کشتیمون  هم تو! بابا برو  -

 :کرد  کجی  دهن بعد

 !شایان... شایان  -

 یه! بود اومده شمخو ازش منم جورایی یه. بود خوشگل خیلی پسره ولی چرا، دروغ
 :گفت  خوشحالی با و پرید پایین باال مدرسه لباس با نیکا دفعه

 !زد چشمک بهم وویی  -

*** 

 .داد قرار  صندلی دسته روی رو هاشدست و اومد سمتم به اهورا

 کنم؟نمی پیدات من کنی،  فرار  کردی  فکر   -

 .ساییدم هم روی رو هامدندون

 خوای؟می جونم از  چی  -

 :گفت  و زد پوزخندی
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 !نیکا مثل بدی جون باید ذره ذره البته! رو جونت  -

 :کشیدم  جیغ تقریبا

 .بود خودش فقط قضیه این اصلی مقصر  نداره، ربطی من به! گمشو   -

 :زد فریاد صورتم توی زد؛می قرمزی به رو هاشچشم سفیدی که  حالی در 

 آخر  تا باید هم حاال کردی،  نابودش کردی  که  کاری  اون با که  بودی تو! شو خفه  -
 .بکشی عذاب عمرت

 :داد ادامه ناراحتی با بعد و

 هامچشم جلوی نیکا صورت دائم کردم؛  دق نبودش غم از  هاسال این تمام توی من  -
 .کنم  زندگی آرامش با تونستمنمی هم لحظه یک و بود

 :زد داد دفعه یک

 فهمی؟می رو این! لعنتی بود تو تقصیر   -

 :شد پاره گلوم  هک  زدم جیغ جوری

 نبود؟ بس گرفتی  رو چیزم همه کردی،  نابود رو زندگیم تمام. فهممنمی نه  -

 !لعنتی زمین؛ خوردم پشت از  که  داد هل رو صندلی پاش با اهورا دفعه یک

 چشم روی دقیقاا  کفشش  یپاشنه گذاشت،  صورتم روی رو پاش و ایستاد سرم باالی
 .کردم  حس رو زیادی درد و سوزش که  ددا فشار  تر محکم رو پاش بود؛ راستم

 !آخ  -

 از  رو چاقویی و بست رو پاهام طنابی با کرد،  بلند رو صندلی و برداشت رو پاش
 سمت به سرم شد باعث که  کشید  چپش دست با رو موهام آورد؛ بیرون جیبش
 .گذاشت  گلوم  روی دقیقا رو چاقو. بره عقب

 ... .مثل دقیقاا  بینی؛می هاتچشم لویج دقیقاا  رو مرگ داری االن تو بینی؟می  -

 :داد ادامه و زدم بلندی جیغ و برید نفسم که  کشید  رو چاقو دفعه یک
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 !نیکا مثل دقیقا  -

 و سوختمی گلوم.  بودم افتاده هقهق به و خوردمی سر  صورتم روی هاماشک
 .کردممی حس رو خون گرمی

 :گفت  و زد پوزخندی

 !بکشی عذاب مونده هاحاال حاال میری،نمی نترس  -

 چشم روی رو چاقو نوک. بود بریده رو امونم گلوم  سوزش که  آورد پایین رو سرم
 :گفت  و گذاشت  راستم

 کنم؟  نقاشی گلوت  مثل هم رو چشمت چیه نظرت  -

 :گفتم  هقهق با و سختی به

 !لعنتی کن  ولم  -

 دورگه صدای با هم بار  این و برداشت عمیقی زخم که  کشید  پایین تا آروم رو چاقو
 .کردم  زدن جیغ به شروع

 :گفت  و شد خیره بهم لذت با

 !آفرین... بزن جیغ خوبه،  -

 :گفتم  التماس با

 .کن  ولم  -

 :گفت  و کرد  جیبش توی رو دستش

 .مونده هاحاال حاال... نچ  -

 :گفتم  ولی بود؛ دنیا کار   ترینسخت زدن حرف

 خوای؟می جونم از  چی دیگه  -

 ... .ذرهذره ولی رو، نتجو که  گفتم   -
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 :کردم  زمزمه. بست رو در  رفت بیرون انباری از 

 ...فهمندمی هاپنجره را، پنجره یک درد"  -

 ...فهمندمی هاگره  را شدن کور   معنی

 ...پایین بیایی ساده بروی، باال سخت

 ... "فهمندمی هاسرسره مرا، تلخ قصه

 دیگه نداشتم، شکایتی یا گله  کسی  از  دیگه کردم؛  گریه  فقط و افتادم هقهق به
 چشم از  همچنان خون. خودم فقط بود؛ خودم تقصیر  دونستم،نمی مقصر  رو کسی

 .رفتم فرو خواب به و شد گرم  هامچشم کمکم.  بود جاری گردنم  و

 !کن  تمومش نیکا  -

 :گفت  عصبانیت چاشنی با البته و گریه  با

 حسادت زندگیم و من به قطف تو هان؟ هستی، دوستی چجور  تو خوام،نمی  -
 .کنیمی و کردی

 :کنم  قانعش کردم  سعی

 خب؟ کنی؛می اشتباه داری نیکا، ببین  -

 .کشید  رو موهاش و زد جیغ

 !بمیرم خودم درد به بذار  لعنتی کن  ولم... نه نه، نه،  -

 به رو دستش. بیاد کسی  بود ممکن لحظه هر  که  شدم خیره خونه در  به استرس با
 .کرد  دراز  در  سمت

 !بیرون گمشو  من یخونه از ... برو  -

 ... .نیکا ولی  -

 :زد جیغ بلندتر  و پرید حرفم وسط
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 !بیرون  -

 چرا جا همه اما سوخت گلوم  که  زدممی نفسنفس و پریدم خواب از  دفعه یک
 .ببینم رو جایی نتونستم کردم  هرکاری بود؟ تاریک

 کجام؟  من  -

 :شنیدم رو آشنایی صدای

 .. ..ایران  -

 .اومدنمی یادم ولی بود؛ آشنا برام خیلی صدا

 هستی؟ کی  تو  -

 :شنیدم رو صداش

 ... .دوست یک کن  فکر   -

 :گفتم  و فشردم هم به رو خشکم هایب**ل

 بینم؟نمی رو جایی من چرا. نمیاد یادم ولی آشناست، خیلی برام صدات  -

 .کرده  عفونت خیلی راستت چشم  -

 !داره؟ سوالم به ربطی چه این خب  -

 .بستیممی رو هاتچشم باید  -

 :افتادم پتهتته به و زد یخ تنم تموم اهورا یادآوری با

 کجاست؟...  اهورا... ا  -

 .برم باید دیگه من  -

 :گفت  که  بلندشم خواستم آزاده، هامدست دیدم که  دادم تکون رو دستم

 .نیست خوب حالت تو بکش، دراز  نه  -
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 دفعه یک خورد، پارچه یک به دستم که  کردم  بلند هامچشم سمت به رو دستم آروم
 رو اعتراضش صدای که  کشیدمش.  زدم پارچه به چنگی و شدم هادیوونه مثل

 :شنیدم

 ... .میگم نکن  -

 .شدممی دیوونه رسماا  داشتم دیگه و دیدمنمی رو جایی هم باز 

 بینم؟نمی رو جایی من چرا هستی؟ کی  تو  -

 .بود گرفته  امگریه  دیگه. زد مهر  هامچشم روی و اومد سمتم به آشنا مرد

 هستی؟ کی  تو میگم  -

 کنی؟می فکر  چی خودت  -

 .شدم عصبانی

 بینم؟نمی چرا من هستی؟ کی  تو میگم نده؛ جواب سوال با رو سوالم  -

 .ماکانم من باش، آروم  -

 لمس رو هاییچروک و زخم هامدست که  کشیدم  دست هامچشم به ناخودآگاه
 .کرد

 نه؟ اسمت ولی آشناست، برام صدات چطور  کیه؟  دیگه ماکان  -

 رفت؟ و گذاشت  بده رو جوابم که  این بدون یعنی شنیدم، رو در  شدن بسته صدای
 .جویدم رو لبم پوست عصبانیت با

*** 

 گاهی  از  هر  که  دونممی رو این فقط شب؟ یا روز  االن اصال. گذشته  چقدر  دونمنمی
 .بده رو جوابم ایکلمه  حتی که  این بدون میره؛ و زنهمی سر  بهم آشنا آدم همون

. نداشتم رو جواببی سوال از  حجم همه این تحمل و بود شده طاق طاقتم دیگه
 :گفتم  کردم  حس کنارم  رو ماکان حضور  که  همین
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 بینم؟نمی رو جایی چرا من  -

 :گفتم  و آوردم باال رو دستم

 .بده رو جوابم درست خواهشاا   -

 :گفت  آرامش با

 .بخور رو غذات لطفاا   -

 :زدم جیغ

 .خورمنمی نگی تا  -

 :گفتم  گریه  با و گذاشتم  گلوم  زخم جای رو دستم گرفت؛  درد گلوم  زدم که  جیغی از 

 شده؟ چی بگو پرستیمی که  کسی  هر  جون به رو تو  -

 :شنیدم رو عمیقش هاینفس صدای

 ... .راستت چشم یول داره، ساده کوفتگی  یک فقط چپت چشم  -

 چی؟ راستم چشم  -

... وقت هیچ دیگه ممکنه و کرده  عفونت بدجور  و بود عمیق زخمش راستت چشم  -
. 

 :گفتم  بود گلوم  تو که  بغضی با

 ببینم؟ رو جایی راستم چشم با تونمنمی وقت هیچ دیگه چی؟ وقت هیچ دیگه  -

 :شنیدم رو آرومش صدای

 .آره  -

 :گفتم  و زدم تلخی لبخند

 .بینهمی چپم چشم کهاین مهم نداره؛ عیب  -

 .زنهمی لبخند داره کردم  حس ولی چرا، دونمنمی
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 کنی؟  باز  رو چپم چشم میشه  -

 :گفت  مهربونی با

 !نه؟ که  چرا آره  -

 .کردم  حس چپم چشم روی رو دستش لمس

 .بکش دراز  بریزم، رو قطره این باید کن  صبر  لحظه چند  -

 :گفت  ریخت که  رو قطره کشیدم؛  دراز  تخت روی و کردم  گوش  حرفش به

 .کن  باز  رو چشمت آروم خیلی حاال  -

 دیدم که  چیزی از  آینه توی ولی. بود سفید کمد  و آینه یک دیدم که  رو چیزی اولین
 داشتم تعجب با! بود مسیح شبیه چقدر  بود من سر  پشت که  فردی. کردم  تعجب

 :گفت  و خندید که  کردم  می نگاه آینه به

 پسندیدی؟ شد؟ چی  -

 ... .تو اما  -

 .کردم  نگاهش و برگشتم سمتش به

 .ماکان هستم، مسیح برادر  من  -

 :گفتم  و زدم لبخندی

 تا من البته! هستی کی  اومدنمی یادم فقط بود، آشنا خیلی برام صدات که  گفتم   -
 ... .مسیح شبیه صدات ولی ندیدمت حاال

 .شد تر عریض لبخندم

 !ازت ممنونم کردی؛  مراقبت من از  تو مدت این تمام پس  -

 :گفت  و خندید. بود مهربون و اخالقخوش خیلی آدم این مسیح برخالف

 ... .کنی  تشکر  ایدیگه کس  از  باید  -
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 :گفت  بلندتری صدای با

 .شو داخل  -

 هامبدبختی یاد رو من. شدم ناراحت هم و خوشحال هم مقابلم فرد دیدن با
 دستم و اومد سمتم به خوشحالی با طال. نداشت تقصیری هک  این ولی انداخت؛می
 :گرفت  رو

 دیدی؟ باالخره  -

 .دادم تکون رو سرم

 !اوهوم  -

 :گفت  و کرد  بغلم بود شده جمع هاشچشم تو اشک که  طال

 .شهمی خوب چشمت مطمئنم من ها،نباشی ناراحت  -

 :گفتم  و کردم  حلقه دورش رو دستم

 !باشه  -

 آهسته خیلی و آورد راستم چشم سمت به آروم رو دستش ومد؛ا بیرون بغلم از 
 :کرد  لمسش

 نه؟ داشت، درد خیلی  -

 :فشردم هم روی رو هامب**ل

 .نداره عیب ولی آره؛  -

*** 

 

 بعد ماه پنج

 چی؟ یعنی  -
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 !دنبالمونه اهورا اینکه یعنی  -

 :گفتم  عصبانیت با

 کنی؟  تعریف درست میشه  -

 :گفت  و کشید  عمیقی نفس کالفه

 اینکه تا گشت،  دنبالت در دربه مسیح دزدید، رو تو اهورا که  این از  بعد ببین  -
 ماه یک تو. بیاره بیرونت اونجا از  طریقی یک به شد مجبور  و کرد  پیدات بیهوش
 البته و باشه مراقبت که  سپرد ماکان به نبود؛ خوب اصالا  حالت و بودی بیهوش
 .زدمی سر  بهت گهگاهی  هم خودش

 :گفتم  یعسر

 .ببینمش باید کجاست؟  مسیح  -

 :گفت  و داد تکون سری طال

 .زنممی زنگ بهش االن باشه  -

 قشنگ واقعاا  بودم توش که  ایخونه. شد خونه وارد و شد بلند چوبی تخت روی از 
 چوبی تخت روی حیاط توی. داشت عالی هوای و آب و بودیم روستا توی. بود

 گوش  هاپرنده خوندن آواز  به و کردممی نگاه ختدر  هایشکوفه به و بودم نشسته
 رخ به رو خودش زیبایی همیشه مثل هم شمال و بودیم اردیبهشت توی. کردممی

 .کشیدمی دیگران

*** 

 گذاشته  نفس رو اسمش و بود خوشگل خیلی دختر  یک. اومد دنیا به سارا یبچه
 سارا. بود آبیآبی یادر مثل هاشچشم ولی بود؛ طالیی موهاش سارا خود مثل بود،

 سراسیمه طال دفعه یک. نمیشه جدا ازش هم لحظه یک و نفسه عاشق وار دیوانه
 :گفت  و شد حیاط وارد

 .بریم پاشو مادرت جون به رو تو  -
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 !شده؟ چی  -

 !روستا توی اینجاست، اهورا  -

 که  کردمنمی هم رو فکرش وقت هیچ ولی نمیشه، خیالمبی اهورا که  دونستممی
 .کنه  پیدامون بتونه ناال

 کجاست؟  مسیح  -

 :گفت  و جوید رو لبش پوست استرس با طال

 .رسونهمی ما به رو خودش بشیم، خارج خونه از  سریع گفت  فقط دونمنمی  -

 به که  شالی و مانتو اولین شدم؛ خونه داخل و اومدم پایین تخت روی از  سریع
 .شدیم خارج ونهخ از  دو حالت به طال با و پوشیدم رو اومد دستم

 ... .بدو توروخدا شیرین  -

 کشیدم  رو طال دست سریع مسیح دیدن با کرد،  ترمز  پامون جلوی ماشینی دفعه یک
 .شدیم سوار  و

 :گفت  استرس و نگرانی با طال

 .رسنمی االن برین تر سریع توروخدا! آقا  -

 :زد داد ماشین پیچیدن با همزمان یهو و کرد  جاجابه رو دنده مسیح

 !بدزدین رو سرتون  -

 هاییتیراندازی صدای اون از  بدتر  بود؛ خراش گوش  شدیداا  ماشین هایالستیک جیغ
 به تقریباا  و بودیم شده دور  خیلی روستا از . کردمی برخورد ماشین شیشه به که  بود

 .بود دره که  بودیم رسیده جایی

 صورتم. دش کوبیده  ماشین شیشه توی دستم آرنج و کرد  چپ ماشین دفعه یک
 در  که  شدنمی سنگین داشتن هامپلک بود؛ ترکیدن درحال سرم و سوختمی

 .شد کشیده  کسی  توسط بازوم و شد باز  ماشین
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 مثل فرد اون ولی داشت؛ وحشتناکی درد و شدمی خارج شیشه از  داشت آرنجم
. زدم جیغ که  کشید  رو بازوم بیشتری قدرت با بار  این و نبود بردار  دست که  این
 بود رفته فرو چپم سمت بازو توی نوکش دقیقاا  بود؛ تیز  خیلی که  هاشیشه از  یکی
 شیشه شدن کشیده  درد ولی شد، خارج پنجره توی از  بازوم باالخره. کردمی درد و

 !همانا اهورا با شدن روبهرو و همانا بازوم توی

 صدای با سرم که  داد هل شده آسفالت جاده روی رو من و زد صورتم توی مشتی
 جنبیدممی دست باید. نبود شدن بیهوش وقت االن ولی شد؛ کوبیده  آسفالت به بدی

 .کردمی یکسره رو کارم  اهورا وگرنه

 کشیده  اهورا یقه دفعه یک کرد؛  زدنم کتک  به شروع و کرد  نزدیکم رو خودش اهورا
 ور  اهورا یقه خونی صورت و سر  با که  مسیح دیدن با شد، بلند من روی از  و شد

 .شد روشن دلم توی امیدی سوی کور   بود گرفته

 ماشین کنار   دقیقا که  افتاد ایاسلحه به چشمم که  دادم سوق پایین به رو نگاهم
 .بود جاری بازوم از  همچنان خون و کردمی درد خیلی بدنم بود؛ افتاده

 دو و شدم بلند. گرفتمش  و رسوندم اسلحه به رو خودم سختی به پا و دست چهار 
 با جنگیدن حال در  که  اهورا سمت به داشتم، نگه دستم توی رو تیر  هفت دستی
 نگاه من به و کشید  فریاد درد از  که  زدم پاش به تیری. گرفتم  نشونه بود مسیح
 :برداشتم عقب به قدمی که  برداشت خیز  سمتم به سریع کرد؛

 !نیا جلو  -

 قدم اومد؛می نم سمت به عصبانیت با همچنان و نبود بدهکار  گوشش  اهورا ولی
. زد بلندتری فریاد که  زدم بازوش به ایدیگه تیر  بار  این و برداشتم عقب به ایدیگه
 قرار  بزرگی رودخونه پرتگاه دو بین و بود پرتگاه یلبه دقیقا پام کردم،  نگاه رو پشتم
 کردمنمی باز  رو هامچشم وقتهیچ دیگه شاید داشتمبرمی ایدیگه قدم اگر . داشت

 ... .زندگی پایان یعنی این و

 رو دیدم و بود شده جمع هامچشم توی اشک شد؛ خیره من به زدهوحشت مسیح
 .دادم باریدن یاجازه هاماشک به و زدم تلخی لبخند. بود کرده  تار 



                 
 

 

 رمان یك انجمن کاربر   setayesh P|  صورتی یگار س رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

95 

 

 !متأسفم  -

 که  چیزی تنها آخر  در  و سپردم باد دست به رو خودم و بستم رو هامچشم بعد و
 :بود مسیح فریاد صدای شنیدم

 !نه  -

 یک از  فقط بهتره؛ خیلی نباشم من اگر  بقیه، یواسه ترهقشنگ زندگی نباشم من
 آخه! نه که  مطمئنم کنه؟می گریه  واسم کسی  نباشم اگه من. ناراحتم خیلی چیز 
 کثیف  آدم یک و بر جیب یک رو اون هاخیلی که  وکار کسبی دختر  یک یواسه کی
 دزدی ناچاری روی از  که  دختری یک یسهوا کس  هیچ کنه؟می گریه  دوننمی
 کرد  سعی آخر  لحظه تا که  دختری یک یواسه کس  هیچ. کنهنمی گریه  کنهمی
 هاآدم این و نباشم که  بهتر  چه پس. کنهنمی گریه  نداشت، ایفایده ولی بمونه، پاک
 .بذارم تنها کثیفشون  هایذهن با رو

 ...بمیرم رنگبی که  آنم از  تر آبی"

 ...بمیرم سنگ با که  نبودم شیشه از 

 ...رسیدن مرز  تا که  بودم آمده من

 ...بمیرم فرسنگ به فرسنگ تو همراه

 ...غریبم گونه  این که  نیست کسی  تقصیر 

 ... "بمیرم دلتنگ که  خواست خدا که  شاید

. شد مات دیدم جلوی از  چیز  همه لحظه یک و رفتم فرو بزرگی سیل توی دفعه یک
 که  کردممی تقال. بودم نجاتی راه و اکسیژن دنبال به آگاهناخود و آوردم کم  نفس
 ولع با و رسوندم آب سر  به رو خودم باالخره. کنم  خالص وضعیت این از  رو خودم
 .بلعیدم رو اکسیژن تمام

 زیاد خیلی آب جریان شدت و بردمی خودش با همراه رو من همچنان رودخونه آب
 هاشریشه از  یکی و بود زده ریشه صخره داخل که  رسوندم درختی به رو خودم. بود
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 تمام. افتادم سرفه به که  رفتم دهنم داخل زیادی آب خورد؛ سر  دستم که  گرفتم  رو
 !لعنتی اه بودم، شده دور  درخت از  خیلی و بود رفته هدر  به تالشم

 و بودم خورده زیادی آب رفتم؛می حال از  داشتم کمکم  و بود فایدهبی تالش دیگه
 .نفهمیدم رو چیزی دیگه و شدن بسته هامپلک کمکم.  شدممی خفه داشتم

*** 

 :گفت  شیرینی لهجه با رومبهرو زن

 !خطرناکه خیلی افتادی؟ آب توی چرا اصالا  روستایی؟ کدوم  مال تو! دختر  -

 .سوختمی گلوم  بودم کرده  سرفه بس از  افتادم، سرفه به دوباره

 :گفت  و کشیدی  بلندی هین زن

 کردی؟  تصادف! زخمیه که  هم بازوت سرم، به خاک  -

 :بگم دروغ شدم مجبور  و زدم لبخندی

 به من. کرد  چپ بابام ماشین که  شدیممی رد جاده از  داشتیم خانوادم با من آره؛  -
 رودخونه توی و خورد پیچ پام که  اومدم بیرون و شدم پیاده ماشین از  سختی
 .دادین نجات رو جونم که  ممنونم پسرتون و شما از  افتادم،

 حرفم زود داره که  سادگی با زن این که  این مثل ولی گفتم؛  ضایعی دروغ دونممی
 :گفت  دلسوزی با چون کرد،  باور  رو

 رو خانوادت بگرده میگم احمد به من ما خونه بریم بیا فعالا ! دخترم نداره عیب  -
 .کنه  پیدا

 

 به بخوام حتی که  این بدون پس نداشتم، دادن دست از  برای چیزی دیگه که  من
 سمت به و افتادم راه همراهش نه، یا کنم  اعتماد باید زن این به که  کنم  فکر  این

 .کردم  حرکت رفتمی که  جایی
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 و دیدم ساحل توی رو خودم رفتم حال از  اینکه از  بعد ولی شد، چی دونمنمی
 نگاه مبه نگرانی با که  داشت قرار  جوونی پسر  مقابلم و خوردمی بهم دریا هایموج
 .کردمی

*** 

 

 (قبل ساعت چند به بکفلش) 

 :شنیدم رو کسی  نگران صدای که  افتادم سرفه به و کردم  باز  رو چشمم دفعه یک

 خوبه؟ حالتون خانوم  -

 با. شدم روروبه پسری با که  چرخیدم صدا سمت به کردممی سرفه که  حالی در 
 :گفتم  اومدمی در  زور  به که  صدایی

 کجاست؟  جااین  -

 :گفت  و انداخت پایین رو سرش زده خجالت پسر 

 فهمیدم وقتی بینم؛می دریا توی رو شما که  بودم قواصی حال در  من خانوم  -
 خوردین که  رو هاییآب که  شدم مجبور  و آوردم ساحل به رو شما زنهمی نبضتون

 .کنم  خارج معدتون از  رو

 :گفتم  و زدم لبخندی

 !کمکت  بابت ممنون  -

 :گفت  لهجه با و رسوند ما به رو خودش محلی لباس با زنی دفعه یک

 شده؟ چی احمد پسرم،  -

 .کرد  نگاه مامانش به و آورد باال رو سرش احمد

 .آوردمش ساحل به من شد،می غرق داشت دریا توی خانوم این! مامان  -

 :گفت  من به خطاب بعد و انداخت بهش نگاهی تحسین با مادرش
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 خوبه؟ حالت تو دخترم،  -

 !ممنون خانوم بله  -

 .کن  روشن رو ماشین برو بدو احمد، پسرجان  -

 .شد دور  ما از  و داد تکون رو سرش مطیعانه احمد

*** 

 

 (حال) 

 بهتره؟ حالت دخترم  -

 :گفتم  و کردم  خیس زبون با رو لبم

 .بهترم شما لطف به بله  -

 :گفت  و کرد  مرتب رو دارش گل  روسری زن

 جانخاله رو من همه اینجا بدون؛ خودت یخونه مثل رو ااینج نکن، غریبی دخترم  -
 .باش راحت زننمی صدا

 ایمسافرخونه اینجا فقط، کنم  زحمت رفع باید دیگه من ولی! جانخاله چشم  -
 برم؟ اونجا من که  نیست چیزی

 :گفت  و گرفت  گاز   رو لبش زن

 این توی تنهاوتک دختر  یک نداره خوبیت ها؛نزنی دیگه رو حرف این! دخترجان  -
 جانخاله نمیگن میگن؟ چی مردم. بره مسافرخونه دنبال بیوفته راه غروبی دم روستا
 نداشته؟ نگه اشخونه تو رو دختر  یک که  معرفتهبی اینقدر 

 ... .ولی! جانخاله آخه نه  -

 اینجا باش مطمئن. بمان من پیش میشه پیدا خانوادت تا کن؛  بس جاندختر   -
 .امنه جات
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 حرف این اساس چه بر  نداشتم پول که  منی. زدم کوتاهی  لبخند فقط و نگفتم زیچی
 .کنم  اعتماد بهش تونممی میگه حسم و میاد مهربون نظر  به زن این زدم؟ رو

 که؟  نیوفتاده بدی اتفاق نکرده خدای شده؟ چی چشمت دخترم  -

 :گفتم  کنم،  مالی ماست هم رو قضیه این اینکه یواسه

 همین بخاطر . کردممی عملش باید بود، ضعیف راستم چشم! جانهخال راستش  -
 .بشه خوب تا بسته رو چشمم دکتر 

 .شده چیزیت تصادف توی شاید نکرده خدایی گفتم  شد راحت خیالم! آها -

 .میشه خوب زودی به خداروشکر ! جانخاله نه  -

 خوب نامکا درصد ده که  گفت  کردم  صحبت دکتر  با که  پیش یهفته. گفتم  دروغ
 .داره شدن

 هست، خیس هاتلباس تمام دخترم راستی. میام بعد کنم،  آماده رو غذا میرم  -
 .بدم لباس بهت بریم بیا

 ... .راحتم ممنون نه  -

 .بریم پاشو... پاشو! ها کنیمی پهلو سینه دخترجان؟ چی یعنی  -

 .رفتیم هااقات از  یکی سمت به جانخاله همراه به و شدم بلند چوبی صندلی روی از 

 .بزن چرخ یک! دارم؟ چی اندازت لباس ببینم بذار ! دختر خب  -

 :گفت  که  کردم  گوش  حرفش به

 .میگم االن وایسا! آهان  -

 زمین رو و برداشت رو ایبقچه کمد  روی از  رفت؛ اتاق قدی و چوبی کمد  طرف به
 :گفت  و درآورد توش از  رو سفیدی لباس و کرد  باز  رو بقچه بزرگ یگره.  گذاشت

 ... .بپرسم رو اسمت رفت یادم نمونده برام حواس بس از  دخترجان، راستی  -
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 پس. اینجام و امزنده من بفهمه اهورا بود ممکن چون گفتم،می رو اسمم نباید
 :گفتم

 .نازنین  -

 :گفت  و کرد  ایخنده جانخاله

 .اسمت هم خوشگلی خودت هم میاد، بهت که  هم اسمت! ماشاءاهلل  -

 مونده؟ قیافه این از  اهورا لطف به هم چیزی مگه زدم؛ تلخی ندلبخ

 .بینهمی خوشگل هاتچشم! جانخاله مرسی  -

 سالته؟ چند  -

 .پنج و بیست  -

 کردی؟  شوهر   -

 :گفتم  ولی گرفت،  خندم کردنش  سوال نوع این از 

 .نکردم ازدواج! جانخاله نه  -

 یبچه دیدی؟ که  رو احمد. داشتم بچه تا چهار  بودم تو سنهم من! دختر وا  -
 سالشه سی! خوشگله خودت مثل دارم دختر  یک با دیگه پسر  دوتا اون از  غیر  آخرمه
 بزرگترمم پسرهای شیرینه، اینقدر  که  داره هم ساله پنج پسر  یک و کرده  ازدواج
 ... .امیر یکی اون و علی یکیش دوقلوان

 .باشی داشته بزرگ هایبچه خورهنمی بهت اصال! جانخاله  -

 :گفت  و زد پهنی لبخند بود، اومده خوشش من حرف این از  انگار  که  جانخاله

 هالباس این بیا! جاندختر  راستی. کردم  ازدواج زود فقط ندارم، زیادی سن منم  -
 خوبه؟ ببین بپوش؛ رو

 :داد ادامه و گذاشت  سفید لباس کنار   هم رو داریچین و بلند قرمز، دامن

 .بیارم برات که  دارم چی خوشگل روسری بینمب کن  صبر   -
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 و آورد بیرون کمد  توی از  رو نایلونی. کرد  باز  رو کمد  در  و شد بلند زمین روی از 
 .داد نشونم رو داری گل  و بزرگ گوش  چهار  روسری. کرد  باز  رو اشگره

 .بپوش رو هااین بیرون میرم من! دخترجان  -

 و پوشیدم رو هالباس. رفت بیرون اتاق از  انجخاله که  کردم  نگاه هالباس به معذب
 دلم که  فایده چه ولی شدم؛ خوشگل خیلی. انداختم خودم به نگاهی آینه توی
 پوشیدم، رو داشت قرمز  ریز  هایگل  که  هم رو دار گل  کرمی  روسری! سیاههسیاه
 نگه سرم روی مرتب روسری بود؛ شده ریخته هم به و بود خیس موهام چون ولی

 :گفت  که  شنیدم رو جانخاله صدای. شدمین داشته

 بیام؟ داخل  -

 !جانخاله بفرمایید  -

 :گفت  و کشید  کل  دیدنم با و کرد  باز  رو قدیمی چوبی در  جانخاله

 !شدی خوشگل خیلی جاننازنین  -

 :گفت  و کرد  بودم انداخته سرم روی که  نامرتبی روسری به نگاهی

 ... .ببافم تبرا رو موهات بده میشی، اذیت اگه  -

 .میشه زحمت براتون! جانخاله آخه نه  -

 زحمتی؟ چه! کن  بس جاندختر  وایی  -

 :برداشت رو روسری و اومد سمتم به

 .بشین  -

. کرد  خوندن به شروع رو مازندرانی شعر  و کرد  موهام بافتن به شروع که  نشستم
 :گفت  و کشید  رسیدمی کمرم  به حاال بافتش که  موهام به دستی شد که  تموم

 خرابش نبود حیف زدی؟ رنگش چرا ولی قشنگن؛ خیلی! باش موهات مواظب  -
 کردی؟
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 که  رنگی خرمایی، سرم روی و بود طالیی موهام پایین. بود شده رنگ دو موهام
 .داشتم دوستش خیلی

 .نگفتم چیزی و زدم لبخندی

*** 

 سمت به کردم؛  مرتب رو دارم گل  روسری و کشیدم  دارم چین دامن به دستی
 :گفتم  و کردم  حرکت کردمی صدام که  جانخاله

 !جان؟خاله بله  -

 :کرد  نمایان رو عمیقش یگونه  چال و زد شیرینی لبخند جانخاله

 .میاد هم احمد االن ریختم، چای برات بیا! دخترم  -

 هایدست میون رو سردم هایدست جانخاله که  نشستم روشروبه و زدم لبخندی
 :تگف  و گرفت  گرمش

 .بگو اتخانواده از  یکم! دخترم  -

 دونمنمی پرسید؟ رو سوال این مقدمه بدون و یهو چرا! شدم شوک حرفش این از 
 :گفت  که  دید امچهره توی چی

 ایشماره. نکرد پیدا ازشون چیزی اما گشت،  اتخانواده دنبال احمد! نشو نگران  -
 .بزنم زنگ تا بده ازشون چیزی

 :افتادم منمن به

 ... .چیزه! جانخاله آخه نه  -

 :گفت  و زد ضربه آرومی به پاش روی جانخاله

 .نکش خجالت! جاننازنین بیا  -

 :گفتم  خجالت با

 !جانخاله آخه نه  -
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 :گفت  و گذاشت  هم روی آرومی به رو هاشچشم

 .نکش خجالت باش؛ راحت بذار، پام روی رو سرت  -

 رو موهام جانخاله. گذاشتم  پاش یرو رو سرم و کشیدم  دراز  کنارش  آرومی به
 :گفتم  و زدم دریا به رو دل باالخره. کرد  نوازش

 تصادف من یخانواده... گفتم  دروغ بهتون راستش امشرمنده من! جانخاله  -
 !نکرده

 :دادم ادامه و کشیدم  عمیقی نفس بعد و

 وقت هیچ خدا انشاءاهلل و شد کشته  آدمی یک دست به پیش وقت خیلی مادرم  -
 مادرم قاتل... . من جون بالی شدن برادرش و زن اون و گرفت  زن پدرم نگذره؛ ازش
 تا پدرام اسمش که  بابام زن برادر . داد پول بابام زن برادر  به کرد،  معتاد رو پدرم

 .کرد  خالی من سر  رو هاشعقده تمام تونستمی که  اونجایی

 :بودم کرده  بغض رسیدم؛ که  حرفم اینجای به

 درد از  که  نبود شب یک نخوابم، زاری و گریه  با که  نبود شب یک! جانخاله  -
 پدرام که  بالهایی و کتک  هرشب... . نپیچم خودم به صبح تا بدنم کبودی  و هازخم
 دختر  یک ولی نشه؛ باورت شاید جانخاله. شدمی نصیبم آوردمی سرم

 اذیتم خیلی.  ...هاشدوست و پدرام دست عروسک بود شده ساله شونزده_پونزده
 .کردند

 .نبود دستم هاماشک کنترل  دیگه

 و گناه  از  حجم این تونستمنمی دیگه کردین؟می کار   چی بودین من جای شما  -
 چیز  همه تهران برم اگه کردممی فکر  کنم؛  فرار  شدم مجبور  کنم،  تحمل رو بدبختی
 تمام اما ،بیارم در  رو خرجم و کنم  زندگی راحت خیال با تونممی. میشه درست
 هیچ مسلماا  خب بودم، تنها دختر  یک من. شد خاکستر  به تبدیل همشون فکرهام
 مجبور . بود ایدیگه چیز  قصدش دادمی هم اگر  و دادنمی کار   تنها دختر  یک به کس
 .بودم مجبور  خب ولی بود، اشتباه خیلی کارم  دونممی کنم،  بریجیب شدم
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 کشیدم،  اشکم از  خیس صورت به دستی و مکرد  بلند جان خاله پای روی از  رو سرم
 :دوختم قالی هایگل  به رو نگاهم

 یک که  باشین نداشته دوست و بخواین اگر  ولی ممنونم؛ ازتون خیلی! جانخاله  -
 .میرم من بمونه خونتون توی داره، سیاهی گذشته  که  دختری

 مواجه اشکیش هایچشم با که  آوردم باال رو سرم نشنیدم؛ جان خاله از  صدایی
 بیرون اشخونه از  رو من جانخاله االن کردممی فکر  کردم،  تعجب خیلی. شدم
 که  چیزیه اون از  تر مهربون زن این که  این مثل اما میده، بهم فحش کلی  و کنهمی

 .بکنم رو فکرش

 :گفت  بود گلوش  توی که  بغضی با

 رو کار   این که  نامردم اینقدر  من یعنی چیه؟ هاحرف این! بشم قربونت من الهی  -
 بکنم؟

 :انداختم پایین رو سرم دوباره

 میگن؟ چی بشنون، همسایه و در ... نداره خوبیت! جانخاله آخه  -

 :گفت  و گرفت  آغوشش توی رو سرم جانخاله

 ... .هانزنی رو حرف این دیگه! دخترجان هیس  -

 ؟بشه متوجه کسی  قراره مگه اصالا  داره؟ ربطی چه همسایه و در  به بعدشم

 :داد ادامه بعد و کرد  مکث

 هم اون که  پیشم احمد همین فقط ندارم؛ هم رو کسی... .  تنهام من! جاننازنین  -
. مرد و پایین افتاد درخت روی از  که  بیامرزمم خدا شوهر . کنهمی کار   شهر  میره

 ... .بهتره باشه دستم کمک  کسی  اگه کنم،  کار   زیاد تونمنمی شدم پیر  من بعدشم

 :گفتم  جالتخ با باز 

 چون میشم، ممنونتون کنین  صدام نازنین اگه ولی شیرینه؛ اصلیم اسم! جانخاله  -
 .خوامشنمی! نجسه... . برام نحسه. ندارم اسم این با خوبی یخاطره
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 :زدم پوزخندی

 دنیا به وقت هیچ کاش  ای... . زهرمار مثل بود؛ تلخ زندگیم اسمم برخالف  -
 !اومدمنمی

 میگی؟ کفر !  ندخترجا نگو  -

 زبونی چه به دیگه کرده،  قهر  من با وقته خیلی خدا! کنم؟  چیکار  جانخاله دیگه  -
 خواد؟نمی رو من که  بگه من به

 :گفت  و کشید «هین» جان خاله

 چیه؟ هاحرف این. بگیر گاز   رو زبونت... . نگو  -

 :کشیدم  عمیقی نفس

 !جانخاله چشم  -

 :شد بلند احمد صدای شبند پشت که  شنیدم رو در  تق صدای

 !یااهلل  -

 !پسرم بفرما  -

 خسته بود معلوم. دادیم رو سالمش جواب هم ما و کرد  سالم شد؛ خونه وارد احمد
. فهمید اشکرده  عرق و کالفه  یچهره از  رو این شدمی. برگشته کار   سر  از  و است
 که  جانخاله. شد چندشم کمی  من که  کشید  موهاش به رو چربش هایدست
 :گفت  لهجه با پسرش به رو شد، متوجه

 برات چای بشین بیا بعد بگیر  دوش یک برو بدو وضعیه؟ و سر  چه این! پسرم  -
 .بریزم

 باشه حموم کنم  فکر  که  اتاقی سمت به حرف بدون و نگفت چیزی جانخاله پسر 
 :گفت  و کرد  من به رو جان خاله. کرد  حرکت
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 طفلک شب، ده که  االن تا میره صبح پنج از  معموالا . کنهمی کار   مکانیکی توی احمد  -
 .است خسته پسرم

 بود ریخته جانخاله که  رنگی خوش چای به نگاهی و نگفتم چیزی و زدم لبخندی
 .انداختم

 ... .هاافتهمی دم از ! جاننازنین بخور   -

 داغ. رسوندم لبم به و کردم  بلند نعلبکی روی از  رو چای استکان و گفتم «چشمی»
 رو اسمش میشه که  حسی یک کرد؛می منتقل بهم رو خوبی حس گرماش  و بود

 مزه رو چای آرومآروم. کردم  فراموشش هاستسال من که  چیزی گذاشت،  زندگی
 .بود گرماش  برعکس کامالا   و نیومد خوشم تلخیش از  کردم؛

 میشد کاش.  کردم  جبران رو چای تلخی و برداشتم فلزی قندون توی از  رو قندی
 قدر  اون هاتتلخی تموم وقتی فایده چه ولی کرد،  جبران رو زندگی هایتلخی تمام
 برابر  در  هم باز  بشن، جمع هم دنیا هایلذت و شیرینی تموم حتی که  زیاده
 .هستن هیچ هاتتلخی

 :اومدم خودم به جانخاله صدای با

 بله؟  -

 ... .ها کنممی صدات دارم ساعته یک کجایی؟!  دخترجان؟ چته  -

 .نبود حواسم خشیدبب  -

 :گفت  و خندید جانخاله

 .میشی پیر ! نیستا خوب نرو، فکر  توی اینقدر ! دخترجان  -

 احمد که  خوردم قند با همراه رو چای کردم؛  سکوت و زدم تلخندی فقط جوابش در 
 نظرم به و نیست بد احمد قیافه. شد هال وارد تمیز  هایلباس و خیس موهای با

 کرده،  مرتبش باال به رو که  داره پری و مشکی موهای. طمتوس حد در  البته خوبه؛
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 اشقیافه ترکیب به که  داره متوسطی دماغ! قشنگه خیلی و خاکستریه هاشچشم
 .شدن ایقهوه که  ایقلوه هاییب**ل و میاد

 ... .شدم خیره قالی هایگل  به هم باز  و کشیدم  عمیقی نفس

*** 

 

 «بعد سال پنج»

 جانخاله که  کردم  مرتب رو روسریم. کشیدم  دوختمشخو و قرمز  دامن به دستی
 :زد صدام

 !جاننازنین... نازنین  -

 :دادم جواب

 !جان؟خاله بله  -

 !دخترم بیا دقیقه یک  -

 :گفتم  و رسوندم جانخاله به رو خودم بلند هاییقدم با و رفتم کنار   آینه جلوی از 

 !بله؟  -

 :تگف  و داد دستم به رو ایکوزه  جانخاله

 برات اگه کنه،می درد پاهام منم نیست، خونه که  هم احمد شده، قطع آب دخترم  -
 .بیار آب روستا پایین چشمه از  برو نیست، زحمتی

 :زدم لبخندی

 !جانخاله باشه  -

 سمت به و پوشیدم رو هامشدم؛کفش خارج خونه از  و کردم  باز  رو ورودی در 
 چه دونستمنمی کردم؛  فکر  احمد خواستگاری به راه توی. کردم  حرکت چشمه
... . برادر یک عنوان به فقط اما دارم دوست رو احمد من! بدم؟ بهش باید جوابی
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 واقعاا  من و کرده  لطف بهم خیلی مدت این جانخاله اما... . کمتر  نه بیشتر  نه
 .مدیونشم

 شدم کوزه  کردن  پر  مشغول نشستم؛ چشمه ب**ل و فرستادم بیرون کالفه  رو نفسم
 شنیدم با. دادم ادامه کارم  به بهش توجه بدون اما دیدم، سرم باالی رو ایسایه که

 .شکست و خورد سنگی روی و افتاد دستم از  کوزه  زبونش از  اسمم

 !شیرین  -

 :زدم ب**ل ناباور  و آوردم باال رو سرم! نداشت امکان نه

 !مسیح  -

 ... .جدید ماجرایی شروع و دوباره دیداری بود این

 

 :نویسنده سخن

 داره هم دوم جلد رمان این که  بگم باید کردین؛  مطالعه رو رمان اینجا تا که  مرسی
 رمان توی براتون چیزها سری یک ممکنه دونممی. بشه تایپ زودی به قراره که

 .میشه معلوم چیز  همه سوم جلد و دوم جلد توی اما باشه، بوده مبهم و گنگ

 

 

 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 

 

 کتاب رامش

 کتاب لبخند نیمه شب

 کتاب از یک ریشه ایم 

 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/
https://bookstore.1roman.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%a8/
https://bookstore.1roman.ir/product/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85/
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 رمان مرجع مانر  یک

 که  خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که  درصورتی
 توانید می شوند منتشر  و ساخته موبایل افزار  نرم قالب در  هایتان شعر  و ها رمان
 .بگیرید تماس ما با و کرده  مراجعه ما سایت وب به

 

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 دانلود رمان ذهن بیمار دل عاشق

 

 دود تهران رمان دانلود

 دانلود رمان معشوقه

 

https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b0%d9%87%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%af/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b4%d9%88%d9%82%d9%87/

