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 )خالصه( 

جا بشه!به خاطر    یگون نیا یتا تو ستیرو برداشتمو بهش نگاه کردم صددرصد اونقدر کوچولو ن یگون
 داشتم یا گهیبرنامه د نیهم

  زی خ  رونیکه خواست پاشو بذاره ب  نیباز کردم هم رویشدم دره گون  کیآروم از پشت بهش نزد آروم
 کردم تو سرشو محکم گرفتمش!   روی گون دمیبرداشتم پر

  خودیب یمنو نده...تقال یکه جوابه سواال رویکس دهییعواقبش...مادرنزا  نمیآره؟ا یدی_جوابه منو نم 
 من گرفتمت! یگیم ؟بهشمیدیآقا فهم شیپ می بر  ییایب  دیاالن با زبون خوش با نی نکن هم

 ……………………… 

  یطور  خورهیم چیهم پ یداره که با پرونده گذشته دالرام تو یرمان گذشته مچهول  نیمرد ا تی شخص
و در اخر طبق معمول  شهیبهم مربوط م ییجا هیاز  یدو پرونده به صورت باور نکردن  نیکه کم کم ا

خودشو حل    یپرونده دادگاه تونهیکه هم م یطور  شهی م یدالرام کنجکاو ما موفق به کشف همه چ
   ساروینک  یکنه هم پرونده دادگاه 

مهم به  یل یخ  تیمامور هیانجام دادن  یبرا سایکه نک  شهیشروع م یگفت ماجرا از زمان شهیم
دوتا   نیا یکردن نقشش کمک بخواد داستان زندگ  یعمل  یاز دالرام برا رهیگیم م یپژمان تصم شنهادیپ

  یم  ینیب  شی پ رقابلی با حل اون پرونده کم کم اتفاقات غ شهیآغاز م نجایهاش از هم یدگی چی پ قایدق
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 افهیشباهت ق یدوروبر همسان بودن دونفر باهم و جابه جا شدن دو نفر از رو یآدما  انتیافته خ
 هاشون و... 

 چیکه ه رهی گ یبه خودش م گهید ری مس هیدوتاهم  نیا یبه داستان زندگ  دیجد یها تیورود شخص  با
 خوده شما   یحت کردنیکدومشون فکرشو نم 

 :(  د یشینم مونی پش  بودنش آخرسر یرمان کامال متفاوت که قطعا با وجود طوالن  هی

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

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

 ... تیها  طنتیش  انیدر م من

 ام را از دست دادم... یسرد

 غرورم...  انی تو در م و

 ...ی را کسب کرد شهامت

 ...ینداشت  یپناه

 ...پس

 شدم...   پناهت

 ... میتو برا  زیهمه چ انیم در

 ... یداشت یبرتر 

 ... یقلبم بود ستاره

 رفته رفته... یول

 ...یشد  لی ماه قلبم تبد به
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 دنده.........  هیپناهان  ی..........ب

 

 

 ( سای)نک

 اتاقم باز شد...  در

محکم و استوار بود با   شهیکه هم یی مهمون صورتم بود از در خارج شدم با قدمها شهیکه هم یاخم  با
 برسم   نییکه متصل بودن به سالن پا   ییتا به پله ها کردمی م یط  رو ضی پر از آشوب سالن عر یذهن

عمارت با نبود صاحباشون کمرنگ شده   نیروح و سوتوکور بود چه قدر بو و رنگ ا یقدر همه جا ب  چه
  کردمیاحساس م ستیعمارت ن نیا یتو دنینفس کش یبرا یژنیاکس گهید  کردمیبود احساس م

   یو سر زندگ دیاز ام  ییو مهر وجود نداره بو یاز زندگ ییخونه بو نیا یتو گهید

عمارت   نیا یجا یجا یتو میزندگ یتنها الگوها هیقدر نبود پدرومادرم آزار دهنده بود چه قدر جا چه
 تنها پسرشون بودن  یو همدم برا قیرف هیکه پدرو مادر نبودن بلکه فقط  یبود پدرومادر   یخال

  ذاشتنویآدمام بهم احترام م  کردمیروبه جلو حرکت م  داشتمویبرم استوارمو یطور که قدم ها  همون
  یو حت زهای چ  یلیبودم نسبت به خ   یطور  نیکال هم دادمیتوجه بهشون به راه خودم ادامه م یمنم ب

و   اوردیخم به ابروم نم   ایحرکات دن نیبودم تلخ تر یبد اطرافم کال خنث  ایمشکالت و اتفاقات خوب 
اطرافم   ین یریش گهیشوند چون د  یلبام نم یلبخند سرد رو رو هی یاتفاقات اطرافم حت نیتر  نیریش

  ارهینبود که لبخندو رو لبام ب

هم کمرمو   ای اتفاقات دن نیتلختر گهید یحت  ایبود مادرم مثل قبل وجود نداشت   نیا شیاصل علت
به خصوص   ادی ه به سرم بهست ک ایدن نیا یهم تو یز یکنه تلخ تر از مرگ پدرومادر مگر چ یخم نم

  کردامتحانم  ی طور  نیام و ا یفکر کرده بود من قو یادیروزگار ز گهید دیشا یخودت مقصر باش یوقت
 کم کردم   یکه البته فکر کنم روشو تا حدود
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  ای...خشک ی...جدروحیسرد...ب یطور  نیبشم اخالقم ا یطور  نیباعث شده بود که ا زانمیعز مرگ
بار اومده بودمو عادت کرده  یطور  نیاومده بودم کال ا ا یکه توش به دن یهم به خاطر خانواده ا دیشا

 بودم 

که مثل  شدنیدو تا دست راست و چپ من محسوب م نیبهتر بگم ا ایاز افرادم پشتم بودن  دوتا
  یلیرت و خمربوط به عما یکارها  نجاینبودم در ا یدوتا تو نیچشمام بهشون اعتماد داشتم در واقع ا

 راحت بود   نجایا یاز کارها المیو من خ گردوندنیم  گروید یکارها

دم  هی یو هرجا که بر  یدنبال خودت راه بنداز  گاردیها که باد یو سوسول باز  یمزخرف باز  نیا از
 بودم مجبور بودم   یتهران  سایپشت سرت باشه متنفر بودم اما خب چون نک 

دنبالم باشن متنفر   گاردیباد هیو بق  ذارمیعده که اسمشونو من دم م هی رمی نداشتم که هرجا م یا چاره
بودم اما بازهم چون   یسرتاسر خونم همه جاش پراز ادم باشه اما بود...عاشق رانندگ  نکهیبودم از ا

 نیاز ااوقات  یداشته باشم بعض یو راننده شخص  ذاشتمیعالقم م یپا رو دی بودم با ی تهران ساینک
  یوگرنه از پا در م  کردمی عادت م دیاما خب گفتم که...عادت کردم درواقع با شدمیوضع خسته م

 اومدم

نه   نجایوقف بدمو بهشون عادت کنم البته فقط ا  نهایا یسال تونستم که خودمو با تمام یس نیا یتو
به اداب و رسوم    دیبا نجایا یول نداختمیدم دنبال خودم راه نم  گهیداشتمو د یتهران اونجا حداقل آزاد

خودم راه   دنبال گاردیباد گهیکه داشتم د یاحترام گذاشت و حداقل به بهانه شغل یخانواده تهران
 کامال آزاد آزاد بودم نداختمینم

 اومدم رونی ب  یشگیهم الیدست راستمو مشت کردمو از فکرو خ  شهیهم مثل

اخمام   دمیغرغر شن یرد شدم که صدا شدنیاز اتاقها که مربوط به دوتا از خدمتکارهام م یک ی یجلو از
)دست راستم(   ثمیبه سمت م نکه یبدون ا زدیکه توش تحکم موج م ییهم رفت با صدا یتو شتریب

 برگردم گفتم: 

 باشن؟   نیی_مگه قرار نبود همه خدمتکارها پا

 به سمتم برگشتو گفت:   کردی که داشت به دره اتاق نگاه م یدر حال ثمیم

 دوتا چرا... نیا دونمیکردم قربان نم ی_به همه خدمتکارها اطالع رسان ثمیم
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که   ییاون دوتا نیسکوت باال اوردم که ساکت شد گوش سپردم به مکالمه ب  یدستمو به معنا کهوی
 اتاق بودن...  یتو

  یر ییتغ چیکه گذشته بود هنوز ه یهمه سال نیا یتو  یعنی شناختمیم یبه خوب   شونویکی یصدا
 نکرده بود هنوز غرغرو بود

 _اه لعنت بهت  

 الهام  سی_ه

 خسته شدم بابا   دهیجام رس  نیبه ا گهیس؟دی ه روی چ ی_چ

 بشنوه   یکی  دیتر شا واشی کمی_تورو خدا 

 م یکه گفته جمع بش دهیبرامون د  یدوباره چه خواب  ستی _خب بشنوه معلوم ن

 دالرام بود  یاگه اشتباه نکنم صدا یکیاون   یالهام بود ول یکه صدا شیک یزدم   یپوزخند

    کنهی م چارمونی ب میآماده شو...اگه بعد از آقا برس   عتریسر کمی_تورو خدا زودباش الهام...دالرام

   امیم گهید کمیخشک شدن...تو برو دالرام منم   رید نایکارکنم بابا...ا ی_خو چالهام

 ....؟اگهیگیم  یچ یفهم ی م چیه وونهی_ددالرام

 حرفاشون گوش بدم به راه افتادم هیبه بق نکهیا بدون

 م؟ یکار کن ی_آقا با اون دوتا چ ثمیم

 ی چ ی_فعال ه

 _اما اون دوتا... ثمیم

 ی چ ی_گفتم فعال ه

 _بله چشم آقا ثمیم
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درست که   تیموقع هی یتو خواستمیم  نیبرنامه بود به خاطر هم یمن از رو مات یکارها و تصم همه
 کنم هشونیزمانش فرا برسه تنب 

بودن افتاد  سادهیسالن به خط کناره هم وا یرفتم چشمم به همه خدمتکارها که تو  نییپله ها پا از
حساس   یلیعمارت و خدمتکارهام خ  یمنظم  یرو سادنیراست وا  عیچشمشون به من افتاد سر یوقت

 ودنگرفته ب  ادی یخوب بود...به خوب  یودم ول ب  یهمه مقررات نیکه داشتم ا یبه خاطر شغل  دیبودم شا
از   یلیبا خ  یطور  نیگذاشته که ا  ری تاث یکه دارم روشون به خوب  یسه هفته جذبه ا نیا یفکر کنم تو

 که وضع کردم از پسش براومده بودن یدیجد نیقوان

با   یخاص ونهینظر گذروندم م  ریتنشون بود نگاه کردم همشونو از ز فرمیونیهمه خدمتکارها که   به
تنها   خواستینبودم دلم م یخدمتکار اونم خدمتکار دختر نداشتم درواقع اصال از داشتن خدمتکار راض

  نجایبرم ا ش ی ن پیطبق قوان  دیبا  نجایتهران اما ا یتو می زندگ نهیبهتر بود ع یلی خ ینطور یکنم ا  یزندگ
  کردی فرق م یلیتهران خ یتو  من یبا زندگ

بازنشست   ی رشت ساکن بودن پدربزرگم وقت نمیوالد میبود یو اضافه کنم کله خاندانمون رشت نمیوالد
که  یمن بزرگ شدم به خاطر دانشگاه یاما خب وقت م یماهم برگشت یشد برگشت رشت بعد از مدت

 قبول شده بودم مجبور شدم برگردم تهران همونجا هم رفتم سرکار  

باعث کنجکاو شدنم شد رومو از بچه ها گرفتمو به پشت سرم برگشتم که   دمیکه شن ییصدا  کهوی
پله ها   نییو شهاب که پا  ثمیم دنیاومدن که با د نییپا  یالهام و دالرام از پله ها با هول و نگران  دمید
اوردنو منو    لوترج ی با نگران عینگاهشونو سر دنویو به سمت اون دوتا برگشته بودن ترسبودن  ستادهیا
 رنگشون شد   دنیکه باعث پر دنید

 بود..... دهیخوب االن فرا رس تی لبام نقش بست موقع یرو  یپوزخند

ه نگا دشونی بودن به صورت رنگ پر ستادهیا هیبق یافتاده مقابلم روبه رو یکناره هم با سر  هردوشون
  ینطور یچرا االن مقابله من ا یکرد؟ولیم ی نبود که داشت باال بلبل زبون یالهام همون دختر  نیکردم ا

 د؟ یلرزیداشت م

 _خــــــــب 

 نزدن ی کدومشون حرف چی شدو ه شتریکه گفتم ترس تو بدنشون ب یآروم دهیاون خب کش  با
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 پس...  نیندار  یقانع کننده ا لیطور که معلومه دل نی_ا

 گفت:  هیحرفم قطع بشه بهش توجه بکنم با گر  هیحرکت الهام باعث شد بق با

 میدی...بهتون قول ممیخوری... قسم مشهیتکرار نم  گهی...ددی_آقا مارو ببخشالهام

و همچنان سرش   گفتینم یز یباال اوردمو به دالرام که اشک تو چشماش جمع شده بود اما چ سرمو
خورد کنم خونواده ما به دخترو زناشون    ینطور یدخترو ا هیغروره  خواستیبود نگاه کردم دلم نم نییپا
 هجنس مونث قائل بودن درست  یبرا  یدرواقع مردامون ارزش و احترام خاص دادنیم  تیاهم  یلیخ
دختر که خدا  هیانسانن از همه مهمتر  هیاما قبل از اون  شدنیدوتا خدمتکار من محسوب م نیا

  رمی ازشون فاصله بگ دادمیم حی باهاشون نداشتم ترج یخاص  ونهیبراشون قائله اما من م یادیارزش ز
 برام بهتر بود   ینطور یا

 دالرام که ساکت بود گفتم:  روبه

 ؟یبگ یز ی چ ییخوای _تو نم

به سمت دالرام   شی بارون یحرفم با چشما  نیا دنهیبا شن کردی که همچنان داشت ازم التماس م الهام
چه طور   دونمی نم دیمارو بخش  دیبگو شا یز یچ هیکه  فهموندی چشماش داشت بهش م برگشت انگار با

 هکن تم یکرده بود اونکه خوب بلد بود منو حرص بده و اذ میقا شویصدمتری شد که دالرام زبون س
کرده  رییتغ  یبزرگ شده فکر کنم همه چ یهم داشت اما وقت  یماشاءهلل هزارماشاءهلل دست بزن خوب 

 انمیاطراف نهیع  یحت میزندگ  نهی من ع نهیع

دختره چرا   نیمن گرد بشه که ا یچشما شدیو باعث م  دیلرزیکه از شدت بغض م ییبا صدا دالرام
 شده گفت:   فیضع نقدریا کهوی

  یکار  یتو  یاومدنمون وجود نداره شما وقت ریقانع کردنه شما به خاطر د یبرا   یلیدل چی_هدالرام
بزنم   شیشما به آب و ات یچشما یاگه من االن خودمم جلو یحت  دیکنیم یاونو عمل  دیری بگ میتصم

 ادی به سرم م  یچ نمیسکوت کنمو بب  دمیم حی ترج نیبه خاطر هم   دیکن یبازهم شما کاره خودتونو م

 یذره برا ه یتعجب کرده بودم چون اصال  یخودمم کم کردی به دالرام نگاه م یبا حالت باورنکردن  الهام
که باشه اون   ینداشت هرچ  یبخشش تالش نکرده بود فکر کنم اونم با رفتن پدرومادرم حالو روز خوب

از  نمیا دونستنیاقواممون نم میدونستیفقط ما م نویگفت فرزند خونده ما بود هرچند ا شهیم
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ونه خودش بد نیخدمتکارمون باشه اما پدرومادرمو والد دیدختره با نیبود که ا مونیزندگ  یدگیچ یپ
جون من نقش    رغضبیدر نقش خواهرمن نبودن در نقش م  شونیداداشش اما درواقع ا شدمیمنم م

 دشمهم سنوسال خو ایانگار واقعا داداششم  ذاشتیدختره سربه سرم م  نیاز پس که ا  کردی م یباز 

 چه قدر شجاع...خوب اخالقم دستت اومده  میبهتر بگ  ای نی_خوبه...چه روشنفکر...آفر

افرادم که منتظر دستور من بودن نگاه کردمو بهشون عالمت دادم که اونارو ببرن پشت بهشون   به
 دالرام صدام زد:  کهوی نگاه کردم خواستم حرفمو بزنم که  گهید یبه خدمتکارها سادمویوا

 _آقا... دالرام

شده بود به  مونیزود پش نقدریا نکهینه به خاطر البام نقش بست  یرو یصداش پوزخند دنیباشن 
هم مهم   ادیهرچند ز بمی هفت پشت باهاش غر کنهیآقا صدام زده بود کس ندونه فکر م نکهیخاطر ا

  نچون نه شرعا نه قانونا اون خواهر م میندار یمنو اونم باهم نسبت ستنین  نمیاالن که والد ستین
 بود اما هنوز.... دمیشا اینبود 

 گفت:  یتش برگشتم که با لحن لرزون سم به

من بود...الهام اماده بود  رهی... تقصرهی کردنمون تقص رینداره علت د یر یتقص چی ...هچی_الهام هدالرام
 کرد  ری اما به خاطر من که هنوز آماده نشده بودم د

گرد شده که نشون از جا خوردنش بود به دالرام نگاه کرد به سمت الهام برگشتم الهام  یبا چشما الهام
 کرده بودن  ریی تغ انمیاطراف  نهمهیچرا ا دونمیبود نم یهم دختر زبون دراز 

 : دم یالهام پرس روبه

 داره؟  قتی_حق

 گفت:  یخت سرخش به الهام نگاه کرد که اونم به س یبه سمتم برگشت دالرام با چشما  عیسر الهام

 داره   قت ی_بله آقا...حق الهام

دالرام دوست داره جور دوستشو بکشه  یکه ماجرا کامال بلعکسه اما خب وقت دونستمیم یبه خوب  نویا
 ندارم   یمنم حرف
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 ...وتو...دیخب...پس فقط دالرامو ببر یل ی_خ

 منتظر بهم نگاه کرد یبانگران  الهام

 سایوا هی _بلند شو برو کناره بق 

 نگاه کرد  بردنش یکه داشتن م یغض به دالرام با ب الهام

 گفت:  یبلند یبا صدا ثمیم

 گفتن  یآقا چ یدی...مگه نشناالی_د ثمیم

 نیباشه ا ادمیکه  ییدالرام بود تا جا شیکه هنوز دلش پ  دونستمیناچار وارد صف شد اما م الهام
سره  ری ز اوردنیکه به سره منه بدبخت م  یشوم یبهم وابسته بودن همه نقشه ها  یلیدوتا خ 

 هردوشون بود 

با اخم روبه   ن یکارم جمع کنم به خاطرهم یو تمرکزمو رو  امیب  رونیگذشته ب الیکردم از فکروخ  یسع
 همشون با تحکم گفتم: 

دارم و   یا ژهیمهم و و اریهفته مهمون بس نیبود که من ا  نیا دیگفتم همتون جمع بش نکهی_علت ا
  یسال نهمهیبود که ازتون بابت ا  نیبره علت دوم هم ا ش یو بدون نقص پ یعال  زیکه همه چ خوامیم

  دویکردمنو درک  طیاما شرا دینکرد افتیدر یحقوق  نکهیمدت هم باوجود ا نیا دویکار کرد نجایکه ا
از   یو به رسم قدردان شهیم زیکنم امروز حقوق همتون به حساباتون وار یتشکرو قدردان  دینگفت یز یچ

همتون قائل هستم به بچه ها سپردم که تا ساعت نه امشب حقوقاتون   یحقوق برا  شیکمکاتون افزا
 حسابتون باشه    یتو

 هی تمام یپاداش برا نیبهتر نیشده بود فکر کنم ا انیتک تکشون نما  یتو چشما  یخوشحال
 زحماتشون بود 

 از تموم شدنه حرفام روبه همه گفتم:  بعد

 د یمرخصسره کارهاتون  دی_بر
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 )دالرام( 

  یموفق هم شده بودم اما خب گاه بای نکنم تقر هیگر  کردمیم یهم بستم سع یبا درد رو چشمامو
 گونم  یرو دیچک  یقطره اشک داغ از گوشه چشمم م هیاوقات 

 نیا خواستمیمن نم  ویکارو کرد نیچرا ا دویببخش گفتیهمش م  زدویسرم ونگ م یهم رو الهام
 جور حرفا  نیبشه و از ا یطور 

  گهید یکه مثل همه شب ها یکه باهاش قهرم در حال  کردی فکر م نیبه خاطر هم دادمینم  جوابشو
   کردمیعمارت فکر م  ن یداشتم به تک پسر ا

با   دیرفتارمو د نیا یبالشتم فشار دادم الهام وقت  یتو شتریبه خودم چسبوندم و سرمو ب  شتریب  پتورو
 گفت:  یبوس کردو با لحن آروم مویشون یپ یبغض آروم رو

 یخواهر   یخانوم یل ی_خ

ذهنم اومد هرشب قبل از   یزدم المپ اتاق که خاموش شد دوباره فکرش تو ی رفتنش لبخند آروم با
  دمیخوابی بعد م کردمیدربارش فکر م کمیخواب 

 میسره جدال باهم داشت شهیمه  میباهم نداشت  یرابطه خوب  ادیز  شناختمشی وقت بود که م  یلیخ
 دادمی هرچند بازهم حرصش م ام یکوتاه ب یکردم کم  یسع یعن یبهتر شدم   یبزرگتر شدم کم یوقت

شما دوتا   گفت یبهمون م شهیهم  اوردیپدرجونو هم در م  یاوقات صدا یما گاه یها طنتی ش  کارهاو
  دی ش یوقت بزرگ نم چیه

اون زجر   یاز دست داده بودم منم پا به پا نمویاز دست داد انگار من بودم که والد نشویوالد یوقت
گرفت به وضوح خم شدنه  لی که جسد پدرومادرشو تحو  یچه قدر دلم براش سوخت وقت دمیکش
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  وزود سره پا   یلیبودو خ   یاما اون طور که معلوم بود پسر مقاوم دمیدفنه پدرو مادرش د نهی کمرشو ح
غم و غصه هاشو  گهید یاز مردها یل یمثل خ دیشا کردی تظاهر م  یطور  نیته فکر کنم امحکم شد الب

 بشه  دایهو افشیق  یکه تو ذاشتیو نم خت یری درونه خودش م

شلوغ بود خبر مرگشون   یلیسه هفته سرمون خ نیخونواده نامدارو بزرگ بودن ا هی یتهران خونواده
 نبودن  یبه همه مردم گفته شد کم کس  تیتسل ونیزیتلو یتو یسخت بود حت یل یهمه خ یبرا

  ارویپسره دن  نیتر طونی ش  گفتی م زدیدرباره پسرش حرف م  یوقت شهیکه خانوم زنده بود هم یزمان
نبود درواقع تنها   طونی اصال هم ش هیچون کامال سردو جد ستیطور ن  نیکه به نظرم ا یداره درحال 

   کردنه بود طنتیش  نیوجودش نبود هم یکه تو یز یچ

  لیبود به دو دل نیری درد برام ش ن یهم بستم تحمل ا یخوردمو چشمامو از زور درد رو   یفی خف تکون
اون   ریبود که ز نیهم ا لیدل نیدوم نهیبب یدوستم صدمه ا نی اجازه نداده بودم که بهتر نکهی ا شیکی

 بودم  یظربه ها مقاومت نشون دادم چون من دختر قو

چهل و پنج ظربه چوب اونم   ریکه بتونم ز یروزگار باعث شده بود که من مقاوم بشم طور  درواقع
دختر از همون سن چهارده   هی ی داشت چون وقت یانتظار  دینبا نمیکمتر از ا ارم ی دووم ب ثمیتوسط م

کننده شکم خودش   ری درداش و هم نان آور و س یهم مرهم براهم پدرو مادر خودش باشه و  یسالگ
 گهید شهیم یطور  نیا

همو آروم اسم   یتو دمیتختم با هزار درد بلند شدم از شدت درد اخمامو کش یباز کردمو از رو چشمامو
آروم به سمت پنجره بزرگ اتاق رفتمو روبه روش   یبا قدمها ستادمیپاهام ا یزبون آوردم رو  ریخدامو ز

 لبام نشست  یرو یبه ستاره ها نگاه کردمو لبخند محو  سادمیاو

گاه من خودم بودم   هیتک شهیکمرمو خم کنه هم  یحاال اجازه نداده بودم که دردو مشکالت زندگ تا
اجازه نداده بودم که منو  یبرطرف کردم تا حاال به کس ازهامو یو ن  سادمیخودم وا  یپاها یرو شهیهم
خدامم اگه اون نبود  ونیبودم البته همشو مد یمشکالتم قو یتو شهیو شکننده فرض کنه هم فیضع

 ظلم و مشکالت نداشتم  نیهمه مقاومت و استحکامو در برابر ا نیمن ا

دنده و تخس بودن و از همه  هی  طنتیباعث نشده بود که ش میچون دردو مشکالت زندگ  خوشحالم
 شهیبزرگمم چون هم  یخدا ونیمد نارویهمه ا شهی و بازهم مثل هم رهیهمتر لبخندهامو ازم بگم

 وجودشو درکنارم احساس کردم  
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خوشه و بس   میمرد هم پشت بوده و هم درکنارم کال دلم فقط به همون باال سر هی نهیخدا ع شهیهم
 ه یبرام کاف نیهم

بود اونم درک کردنش مقابل بچه ها بود  زیچ هیوانستادم فقط  سایامروز مقابل نک نکهیعلت ا  تنها
 کاراش سکوت کنم   نیدربرابر ا یبه راحت ستمین یمن دختر  کنمی جبرانش م یول

 برات شازده  دارم

 

 

 

 

 

 ( سای)نک

 نه؟ گمیم  یکه من دارم چ یفهمی _فکر کنم تو اصال نم

 یگ یم یچ  یدار  یفهمیکه نم  ییتو نیا فهممیخوبم م فهممی_مپژمان

 نه؟  ای  یبهم کمک کن نجایا ییایمزخرفات و ندارم م نیپژمان اصال حوصله ا نی_بب 

 اون کار نه  یبرا  یول امیکه م روی_اومدنپژمان

 خدا از دست تو  ی_ا

و همه  ی که توش بزرگ شد ییکه عمارت پدرو مادرتو جا ادی چه طور دلت م  سای_بس کن نک پژمان
 ؟ یو تلخت توش وجود داره رو بفروش  ن یریخاطرات ش 

تا   ستی که چند متر ن نجامیبرگردم...ا  دیبا شهیتموم م میمرخص گهیکار کنم؟سه ماه د یچ یگی_م
هرجاش زنده کننده   تشیکنم راس  یتوش زندگ تونمینم گهید ادیکنم به کارمم نم  شی خال یطور  نیهم
 دارن  روی رهمشون پدرومادرم حضور پررنگ ت یاز خاطراته که تو  یلیخ



 دنده هیپناهان  یب

15 
 

 گفت:  یناراحت و گرفتس با لحن آروم  یکه معلوم بود حساب پژمان

بعد منو   یش یم مونیخودت پش گهیدوروز د یفهمی نم ی...االن داغفهممیپسر...م کنمی _درکت مپژمان
 یتو که اون موقع عقل تو کلت بود چرا مانعم نشد یگیم  یکن ی م نیلعنت و نفر

 کنم ی تورو هم سرزنش نم شمینم مونی_مطمئن باش اصال پش 

 شه؟ یم یاون خدمتکارها چ  فی_تکل پژمان

 شون یزندگ  یبرن پ کنمی م هی_با همشون تصف

 به پادگان؟ یکرد  لی_اونجارم تبدپژمان

هه هه رو اب   یلحن کالفه با چاشن با   نیاعصابم بود به خاطر هم یرو دنشیخند  زیزریر یصدا
 گفتم:  یبخند

 ؟یار ی م فیتشر ی_حاال ک 

 _فردا پس فرداپژمان

 _خوبه پس منتظرتم فعال خداحافظ 

 _خدافس پژمان

  یپژمان واقعا رو نیهم فشارش دادم ا یبستمو رو گهیهمد یانداختم چشمامو رو زی م یرو  لمویموبا
   دارهیکردن برنم  تیاون وقت دست از اذ ستیکه من االن حالم خوب ن کردیاعصابم بود اصال درک نم

کرد چشمامو با حرص باز   یاعصابمو خط خط  یکی  غی ج یصدا  کهویکه  رمی آرامش بگ خواستمیم
 صحنه دنیبا د  دمیپله ها که رس یباال رونی بلند شدم از اتاقم زدم ب میراحت یصندل  یکردمو از رو

 گرد شد  ی مقابلم چشمام حساب

 کار کنم؟  ی_د آخه من از دست تو چ

 خودت بود   ری_به من چه...تقص

 ی تو سماتو جلو انداخت ایتو گذاشتم  یپا یمرده من پامو جلو لی_د اخه ذل
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 ی جنبه ا  ی_اه الهام...چه قدر ب 

دختره    یکنیفرار م  یکجا دار  سایوا یبهت نشون بدم که خودت حض کن یجنبه ا  هیاالن  سای_وا
 د یچش سف

 چه خبره؟ نجای_ا

بلند و پر از تحکمم باعث شد که هردوشون از دنبال کردن هم دست بکشن و سره  بای تقر یصدا
جا خوردن انگار اصال انتظار    یحساب  دنمیگرد شده به سمتم برگشتن و با د یبا چشما  سنیجاشون وا

 نن یبب نجا یداشتن که منو ان

 د؟ی...ن... نبودرونی_آ...آ...آقا...م...مگه شما...ب...بدالرام

 د؟ یاریب  نییپا  نجارویباشم قراره شما سقف ا رون ی من ب یوقت  یعنی_

  خیشده بودن که توسط ناظمشون توب  ییدختر بچه ها نیا نهی انداختن ع نییسرشونو پا  هردوشون
 شدن

 جا رد شدمو باال رفتم نیمن از هم قایدق دیدیدیم  دیکردی_درضمن محظ اطالعتون اگه دقت م

 د ی_ببخشدالرام

دستمو باال بردم که دالرام محکم   سادمیهردوشون وا یمحکم آروم جلو رفتم و روبه رو یقدمها با
 زنمش ب خوامیهم فشار داد فکر کنم فکر کرده بود که م یهم بست و لباشو رو یچشاشو رو

 یکه رو یخامه ا   یرو یشده بود بردمو با انگشت اشارم رد  یکی ک یسمت صورتش که حساب  دستمو
 بشه و چشاشو باز بکنه    جادیتنش ا یتو یصورتش بود به جا گذاشتم که باعث شد لرزش 

 روبه الهام گفتم:  دمویکرد دستمو پس کش دایدستم با پوست صورتش تماس پ  پوست

 _شاهکار توهه؟

 گفت:  عیهول شد که دالرام سر هم الهام
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که   یک یبکنه بشقاب ک  یتالف نکهی پاش گذاشتم که افتاد اونم به خاطر ا ی_آقا من اول پامو جلودالرام
 شما آماده شده بودو زد تو صورتم!  یبرا

 زدم  یموضع دادمو پوزخند رییتغ  عیبعدش سر یگره خورده به الهام نگاه کردم ول  یابروها با

 کنم یم  ری حرفه دالرامو کامال برعکس تعب نی_و من ا

 شدنشون بود جیبا تعجب بهم نگاه کردن فکر کنم تعجبشون بابت گ هردوشون

 ؟ یکنی م ی_چرا تو همش نقش پتروس فداکارو باز 

 ... دی_آقا باور کندالرام

 چوپان دروغگوست  تیآره؟حکا هیکیماجرا هم مثل اون  نی_جوابه سواله منو بده؟ا

 آقا؟  هیکیوممون ک_صورت کددالرام

 بود بهم نگاه کردو گفت:  انیصورتش نما یگذشته ها تو نهیکه ع ینگاه کردم که اونم با جسارت   بهش

 شده؟! ی کی که صورتش ک ختهی ر یکرم  هیاون مقصره چون حتما  هیکیکه ک  ی_صورت هرکسدالرام

حرفو بزنه فکر کنم خودش متوجه شده بودم که  نیتعجب بهش نگاه کردم اصال انتظار نداشتم ا با
 لپاش گل انداختن  کهویگفته چون  یچ

 کرده ی کار  هیخب  یعنیبود که  نی_منظورم ادالرام

دختره   نی هول کرده بودو لپاش گل انداخته بود لبام کج شد پس ا یطور  نیکه ا نیبه ا ناخواسته
 یکه وقت طونه ی دختر تخس و ش  هی ستین ری دختره آرومو سربه ز هینبود  کردیکه تظاهر م  یز یاون چ
  دهیبه دور از چشم من خودشو نشون م ای ستمیمن ن

 بهشون نگاه کنم گفتم: نکهیبدون ا یبا لحن پر از تحکم  رفتمی که به سمت پله ها م ین یهمون ح در

  دیمطمئن باش  دیرو بکن   ییکارا ن یهمچ گهیبار د هیاگه  دیکن  زی تم  نجارمیا دیخب تمومش کن یل ی_خ
 گذرم  ینم  رتونی از سر تقص نباریا
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دالرام اومد  هیکی که ناخواسته صورت ک دمیتختم طاق باز دراز کش یاتاقم شدمو درو بستم رو وارد
 چه قدر باحال شده بود  افشیبزنم ق  یباعث شد لبخند یاراد ریغ  یلیچشام که خ  یجلو

بود " چه قدرم   نیذهنم ا یکه اومد تو یز ی چ نیو باال آوردمو بهش نگاه کردم و اولاشارم انگشت
دراز   نجایبا خودم؟اصال چرا من ا گمیم یچشام گرد شد من دارم چ کهویبود "  فیصورتش نرمو لط

 کنم؟ یدارم به دالرام و نرم بودن صورتش فکر م  دمویکش

دوش آب   ارمیلباسامو درب نکهیتختم بلند شدمو به سمت حموم رفتم بدون ا یو کالفه از رو  یعصب
 سردو باز کردم 

صورته اون   یتو به چه اجازه ا یپسره عوض یکن یرد م یخط قرمزاتو دار  ینکرد هی_دوروزه خودتو تنب 
 ی دختررو لمس کرد

 بسته شد   چشام

 دمی_من صورتشو لمس نکردم فقط دست کش

که زنگ زدن گفتن پدرومادرت   یمثل همون موقع  دمیدوش آب سرد لرز ر ی بستمو رفتم ز چشامو
 د یاشک مردونم چک نیکه سره قبرشون نشستم و اول یمثل همون موقع دم یاوضاعشون بده لرز

 یداغ مثل همون موقع یل یسردو بستم و دکمه آب داغو فشار دادم دستام مشت شدن داغ بود خ آب
روبه روم که چشاشو بسته مادرمه داغ  یبای ز یکه بانو کردم ی مداغ کردم باورن دمو یکه جسد مادرمو د

  بموناز کردو جوا شهیبار زجه زدمو صداش زدم اما مثل هم نیاول  یکه برا یکردم مثل همون موقع 
 نداد 

تو فقط پاشو...مامان  کنمی ...بلند شو به خدا باهاش ازدواج می"مامان پاشو...مامان زوده بر 
 پـاشـــــــــــو" 

  یسرم اکو بشه ول یصداها تو نیمحکم به سرم گرفتم و فشارش دادم دوست نداشتم ا دستمو
 پام  یمشت شدمو گذاشتم رو یزانو زدمو دستا  نیزم یزانوهام شل شدن رو شدیداشت م

اگه من قبول   رهی صورت بگ یتهران تا اون تصادف لعنت  انیشدن ب  یاومدم اونا بلند نم  یمن م اگه
اونجا و پدرمم به  ادیشد ب یکردنه من بلند نم یبا اون دختره ازدواج کنم مادرم به خاطر راض  کردمیم
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ه دنده بودنو کنار  ی دادمویافتاد اگه به حرفشون گوش م  یمادرم تنها نباشه دنبالش راه نم  نکهیخاطر ا
 االن هردوشون کنارم بودن  ذاشتمیم

غرور   دمیبشه اجازه نم  ریاشکام سراز گهید ادمدیاما اجازه نم  سوختیباال آوردم چشام م سرمو
 مردونمو بشکونن 

 ن یزم یرو کوبوندمیدونه دونه م زدمیکه م ییحموم بودو با دادها یکه تو  یل یزدمو وسا یا نعره

بشه  مالیخونت پا  ذارمی...نمرمیگیمامان...انتقامتو م کشمشیم
 یصورتشو با دستا  کنمویم داشینکنم...پ داشیاگه پ ستم ی...مرد ن ذااااااااارررررررمی...نمذارمیبابا...نم
  یکه تا حاال کس دمیبهش نشون م یخودم مردونگ کنمی خودم فلجش م یبا دستا سوزونمیخودم م

سره قبرتون...سره قبره خودتون  ارمشی م کنموی م داشیآره خودم پ ودمبهش نشون نداده باشه خ
زنه  یدست رو  دینبا یگفتیم  شهیدستو پام جون بده... شرمندم بابا...هم ری که ز زنمشیاون قدر م

... ثابت  کنمی مجبورم...بهتون ثابت م نباروی...ایفهمـــیبارومجبورم... م نیا ی ...ولیجماعت بلند کن 
رادمنش   ،بارادی تهران سایکه نک کنمیخودتونم...آره به همشون ثابت م  یواقع رهکه من پس  کنمیم
 ست ین

دستم بودو گردنشو با   یاالن جلو خواستیدرونم از خشم شعله ور بود دلم م زدموینفس م نفس
 کردم ی خفش م گرفتمویدستام م نیهم

که پشت در بودو   یکس یبا اعصاب خورد دمیبلند در زدنو شن  یحمومو با غضب باز کردم که صدا دره
باز کردم که مشت   کهوی بعد به سمت در رفتم درو ذهنم گردنشو خورد کردم  یتو  شکوندیداشت درو م 

 دمیدرو بشکونن رو خشک شده د  خواستنیکه م  ثمیباالرفته م یدخترونه باال رفته دالرام و پا

 : دمیغر تی عصبان با

 تنها باشم  خوامی م نیگم ش یعن ی دمیجواب نم ی_چتونه؟وقت

 می نگرانتون شد نیحق بد  میدی_آقا ما سروصدا از تو اتاقتون شنثمیم

  کنه؟یم ه یداره گر یطور  نیچرا ا گهید نیسمت دالرام که به هق هق کردن افتاده بود برگشتم ا به
 کنهیم هیداره گر یطور  نیشده که ا یمگه چ
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با   کردمیم بهش نگاه مداشت یوقت یترحم بکنه ول  ایدلش برام بسوزه  یکس ادیبدم م نقدریاه اه اه ا 
قرار بود برم   یمادرم که وقت یاشک  یچشا ادهی قایافتادم دق یمادرم م یچشا ادهیچشاش  دنهید

 و گفت:  ختیبغلم اشک ر یتهران آروم تو

 "گهیجا بمون د نیچشه هم نجایندارم مگه ا تویپسرم طاقت دور یرفت ی"کاش نم 

محکم   نی شد به خاطر هم  شتری اشکا و هق هق کردناش ب کنمی دارم بهش نگاه م دید یوقت دالرام
 د یپس زدو به سمته اتاقش دو ثمویم

 کرد  یم هیداشت گر یطور  نیبود که ا فتادهین  یشده بود اتفاق به خصوص وونهید دمیکش یپوف

 گفتم:  ثمیم روبه

 به خدمتکارها حمومو مرتب بکنن   دیبگ  رونی ب رم ی_من م

 ام؟ یاقا...منم ب_چشم ثمیم

 ست ی_الزم ن

 باهاتون بفرستم وانویشهاب و ک  دی_حداقل بذارثمیم

 تنها باشم  خوامیم  ستی_گفتم که الزم ن

 

 

 

 )دالرام( 

هم رفته بود دنبالش بگرده اما   ثمی و م زدی زنگ م  زیر کیشهاب   رفتمیهال راه م  یداشتم تو ینگران  با
 ازشون نشده بود یخبر  چیهنوز ه

   زدینبود دلم شور م یتا االن که ساعت دوشبه هنوز برنگشته اصال ازش خبر  رونی صبح رفته ب از
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بودو   دهیبه تنش چسب  یبود لباس مردونش حساب  سی خ سی دره اتاقو باز کرد سرتا پاش خ یوقت
 بودن   دهیبه لباسش چسب  یحساب شی ورزشکار یعضله ها

تنش جر بخوره و   یتو خواستی که انگار م  یجذب جذب بود طور  که لباسش خشک بود لباس قبال
صد   رونیحتما با همون لباساش هم رفته بود ب   یچیه گهیبود که د  سیخ  سی االن که بدنش خ

 خورد یدرصد سرما م

نفسمو    دنشیشد با د انیدر نما یدره عمارت باز شدو قامت آقا تو کهویفکرها بودم که  نیهم یتو
  یاون همه ترسو استرس نیشد ناخواسته ب داشیباالخره پ  ــــــــــــشیدادم آخ رونی ب  یبه راحت

 پاکش کردم  عی سر یزدم ول یکه داشتم لبخند

 رفت استقبالشو گفت:  عی آقا سر دنیبا د شهاب

 د؟یکرد خاموش   لتونویچرا موبا گردهیداره دنبالتون م ثمیم  یاز نگران میآقا مرد دی_کجا بودشهاب

 چه برسه به اون بدبخت  ختمیکه آقا به شهاب انداخت کال من گر یاون نگاه با

  نهمهی که ما ا کردی درک نم شعوریبه سمت اتاقش رفتو درو محکم بست پسره ب  یحرف چیه بدون
 اتاقش  یرفت تو  نوییخر سرشو انداخت پا نهی اون وقت ع مینگرانش بود

رسما دلش    وونهیرفته بود پسره د  رونی درست حدس زده بودم باهمون لباسا ب  دمیکش یحرص پوف  با
 نشده باشه ضیاالنم مر دونمیم  دیبشه هرچند بع  ضیمر خواستیم

 کمی برم  دادمیم حی ترج  نی راحت شده بود به خاطرهم المیخ گهیسمت اتاقم به راه افتادم د به
 خسته شده بودم  یل یاستراحت بکنم چون امروز خ

همشون   ی عنیکه پشت عمارت وجود داره بودن  یخونه ا  یدمتکارها البته به جز منو الهام توخ همه
و عظمت   یاتاق داشت البته به بزرگ  یادیعمارت نسبتا بزرگ که تعداد ز هیاونجا  رفتنیوقت خواب م

د همه جارو  یو با ارهی م فیچون پس فردا مهمون مهم آقا تشر میکار بکن یحساب دینبود فردا با نجایا
 هیآقا ک ژهیمهمون و نمیکنجکاو بودم بب یل یخ میکردیآماده م

اوضاعش خراب  نقدریافتاده که ا یچه اتفاق یعنیشدم   رهی به سقف اتاقم خ دمویتختم دراز کش یرو
بذارمو   ی محرم نامحرم یهرچ  یپا رو خواستیدرو باز کرد دلم م سی با اون قدوقامت خ یبود وقت
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 هی پسرکوچولو شده بود البته  هیکنم که ارومش کنم اون موقع مثل  یمحکم بغلش کنم و سع 
   یعصبان  یچولوپسرکو

الزم نداره   ی ز یچ ای کنهیکار م  یداره چ نمی بب خواستمیهم م یاز طرف بردی خوابم نم  کردمی که م یهرکار 
 تا براش ببرم 

  نینه تا حداقل با ا ایالزم داره  یز ی چ نمیبب خواستمی مثل من م قایاون تنها بود دق کردمیم درکش
بچه   یبرادرم دوسش داشتم هرچند وقت نهیآرومش کنم من ع یکنم کم یباشم و سع ششیبهانه پ 

 بود که بهم پناه داده بود  ی بازهم پسره زن یول دادیحرصم م ادیز میبود

مخصوصمو   فرمیون یتنموعوض کردمو  یبلند شدم به سمت کمدم رفتم و لباسا عیتختم سر یرو از
  داریبه خودم نگاه کردمو سرووضعمو مرتب کردم دره اتاقمو آروم باز کردم تا الهام ب  نهییاز تو آ دمیپوش

 به سمت اتاقش رفتم   ن یپاورچ نی نشه پاورچ

  دم یدره اتاقش رس یبه جلو یدره اتاقش نباشن وقت یآدماش جلو   کردمیراه همش خدا خدا م یتو
دره اتاقش نبود حتما گفته   یجلو  یدادم اوف خوبه خدارو شکر کس  رونی ب ینفسمو به راحت سادمیوا

 اتاقش نباشه  یجلو یکس

شده بود  ر یفکر کردن د یخب تازه برا  ینه ول ایکه قراره بکنم درست هست   یکار  دونستمینم هنوز
 آروم باز کرده بودم   چون دره اتاقشو

 یاصال تو دمیکردم که د یبه داخل اتاق نگاه  ستیتختش ن  یرو دمیکه د  دمیبه داخل کش یسر 
 دره تراس اتاقش باز بود پس احتماال اونجا بود  یول  ستیاتاقشم ن

  دونمیوارد اتاقش شدمو به سمت تراس قدم برداشتم درست حدس زده بودم همون جا بود نم  آروم
قدش حدود صدو هشتادو پنج بود شکم اصال   دیته دلم لرز یز یقدو قامتش از پشت چ  هدنیچرا با د

 ادیچاق بود نه ز ادیداشت پاهاشم نه ز یخوش تراش  یعضله ا یها چهیها و ماه نهینداشت و س 
هم بود  پی خوش ت افهیو چه از نظر ق  کلی بود چه از نظر ه  یو خوش تراش بود مرد جذاب اندازهالغر 

به دستورش عمل    کردی که آدمو مجبور م یداشت طور  یجذبه خاص دیباریازش م ی کال ابهت خاص
از صورتش   یلباش بود نه مهربون یبود نه لبخند رو یخنث  شهیمغرور بود صورتش هم  یبکنه ول 

 نه به دادیم حی که آدم فرارو بر قرار ترج  یطور  شدیترسناک م افشیق شدیم  یعصبان  یتوق دیباریم
 که اسکلت خالصه میداره نه به باغبونمون مش رح  کلی همه ه نیپسره ا نیا
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 نجا؟ یا ی_چرا اومد

هنوز پشتش بهم بودو   نجام؟آخهیمن ا دیاز کجا فهم  نیصداش دستو پامو گم کردم ا دنیبا شن  کهوی
 نکرده بودم  ییبه سمتمم برنگشته بود تازه من که اصال سروصدا

 اتاقم؟  یتو یچرا بدونه اجازه اومد دمی_پرس

  یقدم عقب گذاشتمو با هول هیبه سمتم برگشتو آروم جلو اومد ناخواسته  دمی جوابشو نم دید یوقت
 گفتم:  

 نه؟  ای دیدیخواب نمی...بب خواستمی...می_م

 داره؟  یوقت به تو چه ربط_اون 

  یهنوز تو یول کنهیحرفو که زد دستشو به سرش گرفتو چشاشو بست معلوم بود سرش درد م نیا
به سمتش  عیسر نیقدم عقب گذاشت به خاطر هم ه یچشاش بسته بود  زدی صداش تحکم موج م

 رفتمو گفتم: 

 د؟ ی_آقا خوب

 رون ی _من خوبم برو ب

 گفتم:  یتراس گرفت با نگران  یه هاکه خودشو با نرد فتهی خواست ب  کهوی

 کمکتون کنن  انی شهاب ب ثموی به م گمیم رمی_االن م

 رون ی_الزم نکرده گفتم برو ب 

 د؟ یکنی م یلجباز  نقدریچرا ا ستی_شما اصال حالتون خوب ن

نبود به   نی باال اوردو بهم نگاه کرد نگاه آرومش باعث شد برم جلو نگاهش جوشان و خشمگ  سرشو
 تمام جسارتمو جمع کردمو جلو رفتم نیخاطر هم

 که من کمکتون کنم  دی_اقال بذار

 بازهم پر از تحکم گفت:  یلحن آروم ول  با
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 ندارم  یاز یکس ن  چیبه کمک ه رونی_دالرام برو ب 

 ؟ یبه حرفم گوش بد ؟سختهیکنی مت ممقاو  نقدریا ی_چرا دار 

که من به  فتهی اتفاق ب نمونیقراره ب یجروبحث طوالن  هی یعنی نیا دتوهمیکش شهیمثل هم اخماشو
 اوردمیعنوان کم نم چیه

 _بذار بهت کمک کنم  

 ندارم  ازی_من به کمک تو ن

 گفتم:  ارمی که بتونم لجشو در ب یباال انداختمو با لحن یا شونه

 مهم خودمم ستی مهم ن  یکمک کنم تو الزم ندار  یکیدارم که امشب به  ازیمن ن  ی_ول

 زبونت دوباره به کار افتاده؟  یی_چه قدر پرو

 دیبا  دیبچه ا هی نهیشما مردا ع کنهیشروع م  تشوی آن بود اما به وقتش فعال شهی_زبون من هم
 االن تو نهی مراقبتون باشه ع یکی شهیهم

  هیبه   رموینگامو ازش بگ  یحالت بامزه و طعنه دار  هیحرص بهم نگاه کرد که باعث شد منم با  با
کم کم داشتم   شیآخ  دادیبهم حال م یل یخ  کردمی نگاه کنم حرص خوردنشو که احساس م گهیسمت د

   گرفتمیانتقاممو م

پاهام   یرو  نیبه خاطرهم  اوردمی بهم توجه نکرد منم کم ن یکردم نگاهشو ازم گرفتو با سرتق احساس
عضله هاش   نکهیا دمیکش ینگاه کردم پوف شیعضله ا  یزانوهام خم شدمو به بازوها یروبه روش رو

 بلندش کنم!؟  رمیلباسشو بگ یبه لباسش چه طور  دهیچسب

لباسشم قطع  نیز آستکه مچشون پره ا هییاز اون مردا نمینگاه کردم توروخدا نگاه کن ا نشیآست به
و   ارهی گرفتمو تکونش دادم که باعث شد سرشو باال ب خوردویمچش دکمه م یکه رو یکردم قسمت  دیام

 نباشه گفتم:  یدستور  کردمیم یکه سع یبهم نگاه کنه با لحن 

   دیلباسارو هم عوض کن نیا دیتختتون بخواب یرو دیبر دی_بلند ش 
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بغلش   رفتیکه دلم داشت ضعف م یحالت هیکرده بودن  دایپ  یحالت خاص هی چرا چشاش  دونمینم
   یگوگول  یهست یکنم بگم:تو چه قدر مامان

  مییمنم از اون دخترا کردیفکر م  د یشنیاالن اگه م رفتمیم  سهیدلم داشتم ر یخودم تو یاالیفکرو خ  از
 داره  لیگور کلیه ستیکه اصال برام مهم ن دونهینم  رهیکه براش قشو ضعف م 

 بودم!!! ری برام مالک نبود چشمودل س زایجور چ  نیا ادی بهتر بگم ز  اینبودم  یجنبه ا  یبدختر   درواقع

 ؟ ینگرانم  نقدری_چرا ا

  یکشنه مردشم و االنم حتما منظور  یمثل دخترها ایعاشقش شدم  کنهیشدم پوف االن فکر م  هول
ذهنشم   یحتما تو کنمی رمانا دارم عشقمو نسبت بهش پنهون م نیا نهی ع کنهی االن فکر م دیدارم شا
 ذارهیبچه هامونم اسم م یداره برا

فرق  گهید یبود من با دخترا یچون عاد دمیخودم خندم نگرفت خجالتم نکش یها الیفکروخ  از
 داشتم 

 قدماش محکم شهیپسره که هم نیکه بلندشد بهش نگاه کردم چه قدر ا دیتو چشام د  یچ دونمینم
 نابودش کرده بود؟  یطور  نیا یز یچه چ یعن یبود االن خسته بود 

چرا ناخواسته جلو رفتمو بازوشو گرفتم چون هر لحظه امکان داشت   دونمیسرش راه رفتم نم پشت
خب اعتماد به  یول  رمیبگ  رویگندگ نیبه ا  کلیه نیا تونستمیافتاد من نم یهرچند اگرهم م  فتهیب

   گهیسقف داشتم د

تا دستم به بدنش نخوره نه به االنش که  رمیلباسشو بگ خواستمیکه م یتوروخدا نه به اون وقت نگاه
 بازوش فکر کنم روت باز شده دالرام خانوم  ریرفتم ز

 گفتم:  عیسمتم برگشت که سر به

 رمتون یگیمن م دیاگر افتاد یجور  ن یا دیبد هی_به من تک 

 گفت:  یدو با لحن مسخره از  یپوزخند

 یتو که له شد یرو فتمیاگه ب ؟منی ر ی منو بگ یتونی_تو م
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بلغور کرده   یکه چ  دیپرده حرفشو زد فکر کنم خودش تازه فهم یاز خجالت سرخ شدم چه قدر ب  کهوی
 چون کالفه گفت: 

 نداشتم یمن منظور  نی_بب 

 ن یشما منو دست کم گرفت کنمی _به هرحال من بازوتونو ول نم

 که ادامه دادم: دیکش یپوف

 بهتره یطور  نیمن ا یرو نیخودتونو بنداز  دیکن ی_سع

 ازش ندارم  یخدا خودمم دست کم یبهش رفتم وا یگرد شد که چشم غره ا چشماش

واضح مو به    یطور  نیا دیشونه سمت راست من با یرو   نیبود سمت راستتونو بنداز  نی_منظورم ا
 مو حرف بزنم؟ 

 دمیدی بود که لبخندشو م یبار   نیاول نیا دیقلبم لرز یاون ته مها یز یچ هی کرد که  یخنده ا تک
 خودمم خندم گرفته بود اما جلوشو گرفتم

 وونهی_د

رو   یحرف  نیهمچ هیلبخند زده بود هم  یطور  نیگرد شد واقعا برام تعجب آور بود که هم ا چشمام
اصال   یول  کردمی بود کم کم داشتم به سالمت خودم کال شک م دیبه زبون آورده بود معموال ازش بع 

ش  ییچون خدا میجنبه ا  یفکر بکنه دختره ب خواستیندادم درواقع دلم نم  یت یخودمو نباختمو اهم
بودن   سای مثل نک ییها تیها و موقع یژگ یبا و ییکه عاشق پسرا گهید ینبودم برعکس همه دخترا

 نداشتم  یمن اصال بهشون عالقه ا

  یتاب بشم اصال گرما یکالفه و ب شدیاز گرما متنفر بودم باعث م کردی تابم م  یتنش داشت ب یداغ
 بدنش باال باشه یدما  نقدریا دیآدم که نبا هینبود   یعیتنش طب

 د؟ یداغ نقدری_چرا ا

 ست ین یز ی_چ

 گفت:   دویتختش دراز کش یرو میدیتختش که رس  به
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 کمکت  یممنون برا ی_بهتره که تو بر 

 حرفارو فراموش کرده باشه   نیا کردمی گذشته ها افتادم فکر م ادهیزدم  یلبخند

 عمارت تشکر کردن هم بلده؟ نی_صاحب مغرور ا

 عمارت هم آدمه  نی_صاحب ا

 روش مرتب کردم    یشینما پتورو

 د یاز حد گذروند یل یخب خ یول  دونمی_م

 باشم  ینطور یا دی_با

 ست ین یز یکه چ دیمطمئن  دایداغ یل ی_خ

 ی کار دار  ی_گفتم که خوبم توبرو فردا کل

  شدینم ضی الهام گوربه گور شده اصال مر نیبشه ازش مراقبت کنم ا ضی مر یک یآرزوم بود  یبچگ  از
  ضیمر نیاالن که ا شدیم یبستر   مارستانی که ب گرفتیمرضو م  نیا یطور   هی شدیم ضی اگرم مر

  مآرزورو دار  نیداره منم ا ییآرزو یبرسم هرکس  نمیرید ی آرزو نیمنه که به ا یفرصت برا نی شده بهتر
پا   یز یچ  یرو خوانیبچه ها که م نهیع  دمویکنم لبمو پرچ شی بتونم راض نکهیا یبرا  نیبه خاطرهم

 کنن گفتم:  یفشار 

 د یفکر کنم تب کرد ستیبمونم حالتون خوب ن  شتونیپ دی_بذار

  یگرد شده بهم نگاه کرد که حساب  یقدم عقب رفتم با چشما هیشد که ناخواسته  زی خ میتخت ن  یرو
 وونهیدختره د هیحرکات چ  نیا دمیخجالت کش 

 سوءظن گفت:  با

 ؟ یترسی_تو از من م

 نگفتم که ادامه داد: یز یچ

 هان؟ یبهم اعتماد ندار   دیشا ای_
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 گفت:  یعصب دیسکوتمو د یوقت

 نمت یبب  وامخی نم رونی _گمشو برو ب

 داد زد:  ینسبتا بلند یکه با صدا کنهی بهش بگم که داره اشتباه م خواستم

 _گفتم گورتو گم کن 

که بهت کردم   یکمک  فهیباهام رفتار کنه ح  یطور  نیبه چشام هجوم اوردن اصال انتظار نداشتم ا اشک
   یاونجا از سرما بلرز  ذاشتمیحقت بودم م

چشامو  ی اشکام که جلو دمیو تا خوده باغ عمارت فقط دو رونی از اتاقش زدم ب عیسر یمعطل  بدون
 با دستام پاک کردم  کردی تار م دموی گرفته بودنو د یحساب 

بودمو   ششیاالن پ دادمیباغ نشستمو به آسمون نگاه کردم کاش اون حرکتو انجام نم  یتاب تو یرو
بود که بعد از الهام دوست   یکس  نیره اول پس نیا یچرا ول  دونمینم میدرحاله حرف زدن باهم بود

که   کردمیگفتن داره احساس م یبرا  یادیز یحرفا  کردمی داشتم همش باهاش حرف بزنم احساس م
خب   یول  شناختمشیم یباشه من از بچگ یبهش اعتماد کنمو منم براش حرف بزنم هرچ تونمیم

 کرده بود ریی تغ یل یخ شی نسبت به زمان بچگ

درواقع من از   ستمین یطور  نیمن که ا یدندس ول هیپا شدمو شروع کردم به قدم زدن اون لجبازه و  
من دالرامم برگ   گهیحسه انسان دوستانم بهم م نویبرم کمکش کنم ا دیاون بدترم اون حالش بده با

من  گمیم  یمثل خودش با لجباز   رموی من م ترسمیهم نم هیتنب ادویدادو فر چی از ه ستمیچغندر که ن
 لجبازه  یدل گهیتا حالت خوب بشه بله به من م  مونمی م نجایا

 که خواستم بازش کنم با خودم گفتم:   نیهم  یبه سمت اتاقش راه افتادم ول مصمم

دوست نداره کمکش   یکنم؟وقتی اون اتاق باشم اصرار م یتو نکهیا یقدر االن رو نیا دی_چرا من با
 الی خیکنم پس ب 

  کهویآوردمو خواستم عقب گرد کنم که  نییدر زدن باال برده بودم پا یکه برا یدست رمیبا خودم درگ الک
  یلیکه من خ یینداد از جا یکردم از تو اتاقش بود آروم در زدم که جواب ز یگوشمو ت دمیناله شن  یصدا
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صحنه روبه روم   دنهیبا د گهینداشتم خودم درو باز کردم پرو بودم د یست یرودربا  یراحت بودمو با کس
 چشام گرد شد 

 _آقا...

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

  نییگذاشتم تبش پا شیشونیپ یگرفتمو رو  یآب انداخته بودم برداشتمو آبشو حساب  یکه تو شالمو
  نییبدنش پا یتا حالش خوب شد و دما دیطول کش یلیخب خ   یاومده بودو حالش بهتر بود ول

 اومد 

که دستم   یز ی آقا بود نگاه کردم اون قدر هول شده بودم که تنها چ یشونیپ ی که رو نمیشاله نازن به
  دهینداره سرم پوش یچشاش بستس پس اشکال نیآب االنم که ا یاومد شالم بود تا بندازمش تو

 زم یتو سرم بر یشد چه خاک دار یب  یوقت  یول  ستین

 ؟ ی_چرا برگشت

  یک نی سرمو باال اوردمو بهش نگاه کردم چشاش باز بودن وا ا کهویصداش شوک زده  دنیشن  با
 چشاشو باز کرد 

 گفتم:  یراست نشستمو با لحن طلبکارانه ا 

 دمیاومده بودو برطرف کنم که د شی که براتون پ یبرگشتم خواستم اون سوءتفاهم نی_به خاطر ا
 مراقبتون بودم آخرشم حرف حرف من شد موندگار شدمو تا االن  نیحالتون بده به خاطر هم

شدن که از خجالت سرخ شدم با   ی موهام متمرکز شد چشاش سوال یصورتم باال رفتو رو یاز رو نگاش
 گفتم:  یلحن خجوالنه ا

 _اونجاست 

 گرد شده گفت:  یچشا با

 ؟ ی_چ

 _شالم 
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 ... نینکنه ا نمیبب سایسره منه...وا یباال یکن ی اشاره م یکه تو دار  یی_کجاست؟اونجا

شد    رهیبا اون نگاه بهم خ کمیبودو برداشتو با تعجب بهش نگاه کرد  شیشونی پ یشالمو که رو  کهوی
 لبخند کج گفت:  هیکه بعدش با 

 _حل شد 

کوتاه و خالصه   ی لیو خ یمن بودم که تعجب کنم خوشم اومده بود چون هردومون باهم رمز  نباریا
 میزدی شده حرف م

 که توش تعجب مشهود بود گفتم:  یلحن با

 حل شد؟  ی_چ

 _سوءتفاهم

 لبم نشست که اونم با لبخند جوابمو داد یرو  یلبخند

 _من حالم بهتره دوتا بهت بدهکار شدم 

 هیچه حرف  نی_نه بابا ا

 ؟ ییخوایم یکارها ازم چ نی_دربرابر ا

 گفتم:  تیاز مغزم دود بلند شد چشام پر از خشم شد بلند شدمو با عصبان کهویسوالش   نیا دنیشن  با

 کارو نکردم   نیا دی بکن  یمن کار  یشما برا نکهی_من به خاطر ا

از جانبش باشم با خشم از اتاقش   یحرف   ایمنتظر جواب  نکهیبهش انداختمو بدون ا ین یخشمگ نگاه
با تعجب بهم   دویالهام از خواب پر کهویکه  بستم یبه سمت اتاق خودم رفتمو درو طور   رونوی زدم ب

 نگاه کرد 

 _پسره پرو 
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 ( سای)نک

که داشتن مجسمه ها و   گهید یبه دالرامو الهامو دوتا از دخترها  یبا خونسرد خوردم یقهومو م داشتم
 دونستمی که اصال نم  ونیزیبه صفحه تلو شتریهرچند ب  کردمینگاه م کردنیم ز ی بوفرو تم یتو لیوسا

بودو حرکات   تادهکه اف یاتفاقات ریدرگ شبید ری بود درگ ری ذهنم درگ کردمینگاه م کنمی نگاه م رویدارم چ
 دختره کال...پووف   نیبود ا یعجب شب  شبید میکه هردومون زده بود ییو حرفا

مراقبه شالشونن   ایهمش  دمیدی بکنن چون م زی شدم برم تو اتاقم تا دخترها راحت تر خونرو تم بلند
پسر؟نکنه    یگیم یاطرافم که همش...چ ینه به دخترها نایباال نره نه به ا ادیمراقب لباسشون که ز ای
کجا   نای؟ایکن  سشونیکه همش تو تهران دوروبرتن مقا ییهرجا یبا اون دخترا  ییخوایدخترارو م  نیا

 اونا کجا 

 نگاه بکنم گفتم:  شونیکی به  نکهیا بدون

 تو اتاقم ای_کارت تموم شد ب 

 از دخترها گفت:  یک یاولو رد کردم که  پله

 آقا؟  ی_ک

 د ی_خودش فهم

 گذشت که دره اتاقم زده شد سرمو باال آوردمو گفتم:  یساعت  مین حدوده

 تو   ای_ب

 وارد اتاقم شدو با لحن آرومش گفت:  دالرام

 د؟یداشت ی_با من کار دالرام
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 که سرشو باال اورد سادمیوبه روش وادستم بود جلو رفتمو ر  یکه بسته ا یشدمو درحال  بلند

 ماله توهه نی_ا

 ه؟ یچ نی_ادالرام

   شبتی تشکر از کاره د ی_برا

 گفت:  نهیو دست به س یبعد با تخس   یول دمیدی چشاش م  یتو تعجبو 

 خوامش ی _من نمدالرام

  رویهد نیمنتشو بکشم بگم توروخدا ا  خواستیتوهمم بهش نگاه کردم عجب پرو بود م یاخمها با
 قبول کن دوباره شروع کرده بود 

باهات   گهیطور د  هینکن   یندارم کار  زهاروی طور چ نیا دنویو ناز کش  یمن اصال عادت منت کش نی_بب 
 برخورد کنم  

 دیکن  لشیزور بهم تحم ؟بهی_مثال چه طور دالرام

  ری نکنه اصال تقص خوادیقبول کنه م خوادیکه جلو اومد اصال بدرک م زیم یانداختم رو یبا کالفگ  بسترو
ازش نخواستم بهم کمک   شبیکارو کنم منکه د نیداشت ا یمن بود که براش کادو گرفتم چه لزوم
 کنه خودش اومد تازه به زور هم اومد 

 بود  توجهیب زدیکه م یی با رفتارا و حرفا شدیندم اما خب مگه م تی کردم بهش اهم یسع

  یاون کارو نکردم فقط برا یا گهی هدف د یبرا  ای زهایطور چ نیا دنویتشکرو کادو خر ی_من برادالرام
 خواستمیم شبیکمکت کنم...د دی و من با یبه کمک دار   اجیاحت دونستمیاون کارو کردم چون م نیا

 ی کنو خودتو سبک   یدردودل کن کمی شناستت  یکه م  یکس یبرا ییبخوا دیکنارت باشم تا شا

 ندارم  ی به دلسوز  یاز ی_من ن

 تو  یچند لحظه گذاشتم جا ی_من دلم برات نسوخت فقط خودمو برا
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سرم   ییمن مگه من چمه چه بال هیکه خودشو گذاشته جا ی چ یعنیخورد  یداشت بهم برم  حرفاش
بهش رو   نقدریخودمه که ا  ریمن تقص هیکمکم کنه خودشو بذاره جا نکهیدختره به خاطرا نیاومده که ا

 دادم

 روبه روش تکون دادمو گفتم: دیاشارمو به نشونه تهد انگشت

 هیتوهم مثله بق هیکه ازت کردم خبر یتشکر  ای  دمیکه برات خر ییکادو نیدختره فکر نکن با ا نی_بب 
  یبزرگ شد   نجایکه ا ییتو یحت  دیکرباس هیکه دوروبرمن همتون تهش  یهست  ییدخترها

  نیی صورتم پا یشد دستش باال رفتو محکم رو یشار دادو اشکاش جار هم محکم ف یلباشو رو کهوی
که به صورتم خورد رفتم تو شوک با تعجب بهش نگاه کردم که کم کم چشام از شدت   یاومد با ضربه ا

 خشم سرخ شدن

فکر   یتوهم یتو یادی ...تو زکردمی کارمو م ی...اگه بودم از همون چهارده سالگ ستم ین ی_من دختر بد
کمک   هیکه با  یهست فتهی قدر خودش نیا یعنیآره؟پسره بدبخت  هیبهت توجه کردم خبر کمی یکرد

داره تو  یجنبه بودن هم حد ی نونت تو روغنه؟ب  یانسان دوستانه از طرف جنس مخالفت فکر کرد
 ی کاره ا یبرو تا من هستم تو چ زمی عز ی بهش گفت گهید

  یف یناله ضع یاتاقم و صدا واریکم هولش دادم که خورد به دکنترلمو از دست دادمو با غضب مح کهوی
هاش سکوت کردم فکر   یزبون دراز  نیسالها مقابل ا نی تمام ا یازش بلند شد بس بود هرچه قدر تو

 حق با اونه   امویاز پس زبونش برب  تونمیمنم نم  کنهیم

 گفتم:  کردمیکه داشتم با دستم بهش اشاره م  ی لحن محکم در حال با

 یهان؟فکر کرد یکن ی دستتو روم بلند م ویزنی بامن حرف م یدار  ینطور یکه ا  یهست  یک ی_فکر کرد
 آره؟ یکن ی م یچه غلط نمیبب سمیمیجلوت وا  نباریا یاالنم مثل گذشته هاس؟فکر کرد

 دم یصورتش غر  یکردمو با خشم تو  کیمحکم گرفتمو فشارش دادم صورتمو به صورتش نزد مچشو

 ؟یدی فهم  یکن  یگورتو گم م  نجایاز ا ویکن ی جمع م التویامشب وسا نی_هم

 توجه به اون اشکا داد زدم:  یشدن اما من ب یجار   یاپی پ اشکاش

 یـــــــــــــــیـدی_فهم
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 که دلم براش بسوزه گفت:  یمظلوم طور  ییهم بست با صدا یکه زدم چشاشو محکم رو یداد با

 _کجا برم؟ 

شل شدو کمتر فشارش دادم   کمیاون چشما ناخوداگاه دستم  دنهیاون صدا با اون لحن و د دنهیشن  با
 دونمیبودم به خصوص در مقابل دالرام نم  یپسر خوددار   شهیمن هم کردمیخودمو کنترل م یکم  دیبا
 که رومه تحملم هم کم شده ییبه خاطر فشارا  دیشدم شا  ینطور یچرا ا ییکهوی

 ندارم برم  رویی جا چیبزرگ شدم ه نجای...امنجایا ی_من از بچگدالرام

 مشکله توهه  گهید نشی_ا

 مشکله توهه؟ یکن ی_فکر نم دالرام

 خشم بهش نگاه کردم که ادامه داد:  با

دختره  هیکه  ینشد رحمی که هنوز اونقدر ب دونمیم یحرفو زد نیاشتباه ا یو فکرها تی عصبان  ی_از رو
توش   خوادی حق دارم دلم م  نجای منم از ا یکن رونی نداره از خونت ب یپناه چی کسو ه  چیتنهارو که ه

 کنم   یزندگ

  یرو  دونستیخوب م  ذاشتینقطه ضعفم م یخوب داشت پاشو رو  دمیموهام دست کش یتو  یعصب
 موضوع گذاشته  نیهم یام و حساس االنم قشنگ پاشو تا خرخره رو یرتی غ زای جور چ نیا

 کنمیکه دارم تظاهر م یز یاما اون چ ستمیهم ن یمعمول  ری...غستمی ن یخدمتکار معمول هی_من دالرام
 نداره  یدارم که هرکس ییها ییتوانا هی  یدون یخودت م  ستمین

دست خودش   دونمیاشکاشم م نیبود ا  یمحکم یلی دالرام دختر خ گفتینگاه کردم راست م  بهش
 کنه  هیگر دمی دیچون کمتر م ستین

براتون   تونمیدختر جلوت خورد بشه باور کن من م هیغروره  نیاز ا شتریبمونم نذار ب  نجای_بذار ادالرام
 بهت کمک کنم   تونمیباشم م  دیمف یلیخ

 باشه  دی من مف یکه برا یکار کن  یچ یتون یگولم بزنه مثال م خواستیم یزدم دختره عوض  یپوزخند

 درسته؟ یگردی_دنباله اون دختره که باعث مرگه پدرومادرت شده مدالرام
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  افمویبودنه ق  یسوال یکه گفته بود جا خورده بودم وقت یز ی از چ یتعجب بهش نگاه کردم حساب  با
 ادامه داد:  دید

 دم یناخواسته شن دیکردی صحبت م  یتلفن  دیداشت ی_وقتدالرام

 اضافه شد تونیعال  یهم به صفتها سادنی_خوبه...فالگوش وا

 کنجکاوم  یادیفقط ز ستمی_من فالگوش ن

  یاومدم هرچ نییو موضع خودم پا  یاز لجباز  یزد کم یبهش رفتم که لبخند خجوالنه ا  یغره ا چشم
 اومدم  یباهاش راه م   دیمهم بود پس با یلیمن خ یکه برا  زدی داشت حرف م یباشه درباره موضوع

 مبل داخل اتاقم نشستمو گفتم:  یرو رفتم

 ؟ ی_خب حاال که چ

 شناسمش ی_من م

 زود با سوءظن گفتم:   یل یخ یردم ول تعجب ک اولش

 از کجا؟   ش؟اونوقتی شناسی_م

 بمونم؟   نجایا دیذاری_اگه بهتون بگم مدالرام

 که بتونه بهم اعتماد کنه گفتم:  یبه نشونه مثبت تکون دادم با لحن  سرمو

 صددرصد  میهی_ا

  رویهمه چ اموی کار در رفتم بعد م ری از ز کننیفعال به بچه ها کمک کنم االن فکر م  رمی _پس من م
 دم یم  حیبراتون توض 

بازوشو گرفتمو به سمت خودم برش    زیخ  هیمبل بلند شدمو با  یاز رو عیدرو باز کنه که سر خواست
 گردوندم 

 کنم؟  دایپ کجا   تونمیم  رویاالن بگو اون لعنت نینکن دختر...هم ی_با اعصاب من باز 
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مسبب مرگه  کهی اون  ای یباهاش ازدواج کن خواستنیپدرومادرت م  کهی؟اونییخوای_کدومشونو م
 پدرومادرت بود؟ 

 قابل هضم بود ریبرام غ  کمی حرفاش   نیگرد شده بهش نگاه کردم ا یچشما با

 ستن؟ ینفر ن هی_مگه 

 _نه

 ست؟ ینفر ن کیبالها  نیا هیمصبب تمام  یعنی_

 نداشت  ینقش چیمرگه پدرومادرت ه  یقرار بود باهات ازدواج کنه تو کهی_نه دو نفر بودن اون 

 _از کجا باور کنم؟

 ستادهی_چون روبه روت ا

که   یدختر  یعنی رممکنهیامکان نداره غ نیبهش نگاه کردم نه نه ا یقدم عقب گذاشتمو با ناباور  هی
  ی عنی ستی ن  یاصال شدن هیباور نکردن  نکهیا یپدرومادرم درنظرش گرفته بودن واسه من دالرام بود ول 

 ؟ یچه طور  ؟آخهیچ

 هست   یدختره ک نی"_حاال ا

 پسرم  ستین بهی _غرمامان

 _آشناس؟!

 _آره مامان

  ستنین یکدومشون اون  چیمامان ه یدون یخودت م ادیخوشم نم  المونیفام یمن اصال از دخترا  ی_ول
   خوامیکه من م

 ست ی ن لیفام  ی_درسته گفتم آشناس ولمامان

 ه؟ ی_پس ک
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 پسره گلم   یفهمیم  نجای ا ای_تو بلندشو ب مامان

 ازدواج کنم خوامیمامان من که گفتم فعال نم ی_ول

منو  هییا یدختر با حجب و ح  میکه ما برات انتخاب کرد یازدواج به سالحته دختر  نی_پسرم امامان
 که تو مدنظرته اون داره یی و همه پارامترها مشیشناسیپدرت کامال م

 مامان... ی_ول

 " یشینم مونیمطمئن باش پش  ای_مامان قربونت بره تو ب

قدم  هیبا دستش پاکش کرد  عی که سر  دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی چهرش نگاه کردم  به
 عقب رفتمو با تعجب و شوک گفتم: 

 ی گ یدروغ م یامکان نداره دار  نی_نه نه ا

اون تصادف فقط   یتصادف از دست دادم تو هی یتو تو نهیسالم بود که پدرومادرمو ع زدهی_فقط س
  اوردو ی خب دووم ن  یمنتقل کردن خواهرمو بردن اتاق عمل ول مارستانیمارو به ب  یمن زنده موندم وقت 

به اسم  یچ ی افته پدرم ه یم ییکه چه اتفاقا میخبر نداشت ندهیکه اصال ما از آ  ییاز اونجا تموم کرد
بودن که  ییاونام از اون دسته آدما دیبه عمو و عمه هام رس مینداشت مویداشت یماها نزده بود هرچ

نداره حتما تورو    یاز پول براشون مهم نبود اولش گفتم خب اشکال شتریب ا ی دن نیا یتو زیچ چیه
فکر نکردن که  نیکارو نکردن منو ول کردن به امون خدا اصال به ا نیا یخودشون ول  شیپ  برنیم

اون سن  یبرام نمونده بود تو یچیه گهیچهارده سالم بود که د بایتقر ادیسرم ب  ییامکان داره چه بال
کس حاظر به قبول کردن  چ یعمه خونه اون عمه ه نیپام خونه ا هیود و پام دادگاه ب هیهمش 
بود قبول کرد که به  هپروند نیا یرفت و امدها بود که پدره شما قاض  نیهم یمن نشد تو  یسرپرست 

 کنم   یخونشون زندگ یبتونم تو یعن یمن جا بده 

 تو که...  ی...ول ی_ول

  یمنو به عنوان خواهرت قبول کن  یشدیو حاظر نمخدمتکارم چون ت هی_آره پدرومادرت گفتن که من 
 هی  نهیپدرومادرت ع یهنوز خوب نبود ول تیحاله روان ویچون تازه خواهرتو از دست داده بود

  یول یکرد یمن خدمتکارم هرچند درست فکر م  یکردی پدرومادر خوب باهام رفتار کردن تو فکر م
 دم یرس یبه سن قانون  یبرعهده گرفته بودن تا وقت مویکه سرپرست یار خدمتک
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 ؟ یتو االن خواهر من یعنی فهممی _من نم

 خواستمی نبود نم  نی_نه پدرومادرت به اسم خودشون برام شناسنامه نگرفتن چون قرارمون از اولم ا
 فتهی اتفاق ب نیا

 _چرا؟ 

 د یبفهم  رویخودتون به مرور زمان همه چ دیبهتون بگم شا تونمی_نم

بود که  یز یچ  نیا یبخواد دروغ بگه...ول نکهینداشت نه ا قتیکه زده بود حق ییکدوم از حرفا چیه
   گفتیبهش گفته بودنو اونم داشت به من م

که باال سرش   ییکسا نیکه اول یگرفته بود طور  یبود که دالرام فراموش نیماجرا ا قتیحق  درواقع
  نیتر از ا  دهیچ یداستانو سرهم کردن چون موضوع پ ن یکردن پدرومادر من بودن اونا ا دایحضور پ 

زا فکر  یچ ن یاالن به ا خواستیکه اصال دلم نم میبهم وصل بود یجور  هیحرفا بود درواقع همه ما به 
 یتو یتبود و از کجا اومده و ح یمرده بودن دالرام ک  یکه پدرومادر دالرام چه طور  ارمی ب ادیبکنم و به 

 کاره بودن   یپدرومادره من چ کردوی کار م یخونه چ نیا

که  دمیجوابو بهتون م  کنموی کرد منم گفتم که فکر م یتو خاستگار  ی_مادرت با من حرف زدو منو برا
نفر   کی ی به زور وارد زندگ  خواستمیمنم نم  یازدواج کن ییخواینم  ویتو مخالفت کرد  دمیروز فهم هی

 دم به پدرومادرت اعالم کر  مویماجرا فکر نکردم فورا جواب منف نیا یبشم پس منم اصال رو 
باشه که ازم مراقبت کرده بود   یاگر پسر کس یازدواج کنم که منو نخواد حت یبا کس خواستمینم

 یطور   نیتهران ا رمیمادرت باهام حرف زدو منم علتو گفتم شب همون روز مادرت گفت که من م
راهه  ی فردا صبحش قرار بود آذوقه تو امی ت که منم همراهت مکرد که پدرتم گف  شی راض شهینم

 ... دمیکه د نشونیماش  یبذارم تو مادرتوپدرو

 گفتم:  یدره اتاقم زده شد که عصب کهوی

 اتو ی_ب

 شد  انیدرگاه نما یتو  ثمیاتاق باز شد و م در

 آوردن فی_آقا دوستتون تشرثمیم
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 ؟ یچ یعنیگرد شد  یحساب چشام

 ! اد؟ی_پژمان؟!مگه قرار نبود فردا ب

 نن ییاالن پا ی_بله آقا ولثمیم

 ام یخب تو برو منم االن م  یلیپسره...خ نی_از دست ا

 _چشم آقاثمیم

  یعصب نی به خاطر هم دمیبا سوءظن به دالرام نگاه کرد که دالرام هول شد علت نگاهشو نفهم  ثمیم
 گفتم: 

 ی _فکر کنم قرار بود بر 

 _بااجازه ثمیم

  ثمویهول کنه مگه بار اولشه که م  یطور  نیداشت ا یبه دالرام هول شده نگاه کردم چه لزوم  مشکوک
 نه؟ یبیم

 کرد؟ ی _چرا داشت با سوءظن نگات م

 دونم ی_ن...نمدالرام

 افتاده؟ ی_اتفاق 

 ی_نه آقا چه اتفاقدالرام

 با هول کردنش بود گفت:  ختهیکه آم یبا لحن  عیبگم ادامه بده که سر خواستم

 _من بهتره که برم فعال با اجازتون 

مصبب مرگه  نکهیا شهیبرام داره روشن م زیچ هیفقط االن  کردیاصرار کنم فرار که نم  خواستمینم
 ست ینفر ن کیپدرومادرم 
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 هیاونکه  ی که خانوادم برام پسند کرده بودن دالرام بود؟ول  یدختر  یعنیفکر فرو رفتم  یرفتنش تو با
 خدمتکار بود چرا پدرومادرم اونو انتخاب کرده بودن؟ 

هرچند همه اونو به خدمتکار   ستیخدمتکار ن هیکه اون   یدون یخودت خوب م سا یخدمتکار؟نک
   دونهیم نویخودشم ا شناسنیم

پدرومادرش کشته  نکهیبهش بگم؟ا رویه چهم تونمی...من نم یبهش بگ  قتویحق  دیتو با ساینک
درباره خواهرش بگم که زنده زنده   ایبرادرش ترکش کرده و اونو به ما سپرده؟ نکهیا ایشدن؟

  ست؟بهشیازش ن  یگمو گور شده و رد یول  زنهی درباره خواهر دوقولش که با خودش مو نم ای سوخت؟
 تنها تو بلکه خواهر برادرتم  ؟نهیهست  یقربان  هیبگم تو 

 سخت ترش کنم  نیبراش از ا خوامی براش سخت هست نم  یبه اندازه کاف  یزندگ

موضوعو   نیبود ا دهیسر رس  یمشغوله عوض کردنه لباسام شدم پژمان وقته خوب  دمویکش یپوف
  اصال دیشا  میکنی م دایدست پ  قتیهمراهه اون به حق  خوامیازش کمک م ذارمویم ونیباهاش درم

 قضاوت نکنم عیخوب فکر کنمو سر  دینداشته باشه با تیق یکدوم از حرفاش حق چیه

 

 

 

 )دالرام( 

فکر بکنه که  کنه؟نکنهی م یاالن دربارم چه فکر  یعنی ایکه باالخره بهش گفتم خدا شدیباورم نم هنوزم
 گفتم؟یداشتم بهش دروغ م

که من مناسب  گفتیپدرش م یمنو دوست داشتن حت یل یداشت پدرومادرش خ قتی حرفام حق همه
وقت از    چیداره هرچند ه یپسرش سازگار  یدارم که با خلقوخو ییها یژگیو  قایپسرش هستم دق

  گفتیپسرشو خوشبخت کنم بهم م تونمیکه من م  گفتیم شهیآوردم مادرش هم یحرفاش سردرنم 
 تونهیم  گفتیکنم م هیبهش تک  یزندگ یتو تونمیکه م هیمرد ستین یدکه پسرش اصال پسره ب 

 خوشبختم کنه
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کردو   یمادرشم اخم مصنوع ستمی خدمتکارم اصال در حد خونوادتون ن هیروز به خانوم گفتم که من  هی
 گفت: 

 یزن ی حرفو م نیا یچرا دار  ی"_تو دختره خودم 

 اخه خانوم من... ی_ول

   یحرفو بزن نیخواد ا یدلم نم گهی_دمادر

 اونکه همش با من دعوا داره ادی پسره شما از من بدش م ی_ول

 که یار یکم نم گهید یذار یخب توهم سربه سرش م  یدالرام جان ول  ه یطور نی_اون هممادر

 "دیکردم که مادرجون هم خند یا خنده

 گفتمیاوقات بهش م  یعادتم بود گاه یو خوش اندام بود ول   بای زن جوون و ز هینبود  ری پ  خانوم
 قائل بودم  یادیدوسش داشتم براش احترام ز یلیخانوم جون خ  گفتمیاوقات م یعض مادرجون ب

که قرار بوده باهاش ازدواج   یکس کنهی پسره فکر م نیاالن ا ستیحرفا ن نیاالن وقت ا الی خیب  پوف
  کنمیم  یبه اثبات برسه هرکار  میگناه  یب  نکهیا یمن برا یمن ول  یعنیکنه مسبب مرگه خونوادشه 

 یدیتهد چی...هترسمیهم نم  یدیتهد چیاز ه گمیبهش بگم م قتویاگه الزم باشه تمامه حق یحت

لبخند گنده   هینگاه کردم الهام با  سا یگرد شده به الهامو دوست نک یبا چشا دمی پله ها که رس یباال به
 گفت:  یلباش با لحن خوشحال  یرو

 دی_خوش اومدالهام

 لبش گفت:  یلبخند رو مچهین  هیبا  یول  یهم مثله دوستش جد پژمان

 ستن؟ ی _ممنون خانوم آقا خونه نپژمان

بود پژمان   ادمیکه  ییباشه تا جا  یاومد پسره شوخ  یباشه بهش م یجد ادیاومد ز یبهش نم پژمان
کرده   تی بودنه آقا بهش سرا یما گشته جد یآقا نیبا ا  یادی خب چون ز یبود ول   طونیش شهیهم

لباش بود خوشرو   یلبخند رو مچهین هینکرده بود چون حداقل االن  تیهرچند به طور کامل هم سرا
 گهید دبو
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 رفتمو گفتم:   نییپله ها پا از

 ارنیم فی_آقا االن تشر

  یبعد چهرش سوال  یشد انگار منو شناخت ول یطور  هیاولش  دیمنو د یبه سمتم برگشت وقت پژمان
که   یبار  نی نسبت به اخر  ستیهم مهم ن ادی هرچند ز اوردی د انگار اشتباه فکر کردم اصال منو به جا نش

 یبرا میار د یکرده بودم در واقع خوشگل تر شده بودم بله اعتماد به سقف رییتغ  یل یبود خ دهیمنو د
 خودمون

 _شما؟ پژمان

 _من...

 ی _خدمتکار مخصوصمه...خوش اومد

 بغل کردو گفت:  قشویکنارم رد شدو رف  از

زود  نقدریانتظار نداشتم ا یحساب کنم ول یکه زد یحرف یرو شهیکه نم دونستمیم ی_خوش اومد
 یی ایب

مخصوص شدم که  یپام باز شده بود خدمتکار مخصوص؟!!!؟؟من ک یتا نوکه انگشتا یگیمنو م فکه
 دم؟ یخودمم نفهم

 ام؟ یب گهیبرم دو روز د ییخوای_دست شما درد نکنه مانپژم

 دارم یا گهیبرنامه د هیاالن  رسمی اومدم به وقتش حسابشو م رونی شوک حرف آقا ب از

 به الهام زدمو اروم گفتم:  یتنه ا دیباریزدم از نگاهم شرارت م ینگاه کردم لبخند طونی الهام ش به

 ستــــا یمثله خودش ن قشیرف  نی_خوبه ا

زده بودم که  جانیانقدر ه کنهیداره به پژمان نگاه م دمینداد که به سمتش برگشتم که د  یجواب  الهام
 خم شدم آروم دره گوشش پچ پچ کردم:   نیخودمو کنترل کنم به خاطرهم تونستمینم

 د ییای _بهم م
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از حال   نمیبهش زدم که از خشم سرخ شد ا  یتعجب بهم نگاه کرد که ازش جدا شدمو چشمک با
 گرفتن امروزمون

 گفت:  خورهیکه معلوم بود داره حرص م  یازم گرفتو با لحن یشگون ین هیآشپزخونه که شدم الهام  وارد

 ؟یکردیبلغور م یداشت ی_چ الهام

 تا فشش ندم گفتم:   رمی زبونمو بگ یجلو کردمیم یسع  دمیمال یم شگونشوین هی که داشتم جا یحال  در

 قتو ی_حق

 گفت:  یکاسته شدو با لحن ناراحت تشیاز عصبان کهوی

 ی کنی اشتباه م ی_باور کن دار الهام

 شونشو گفتم:  یجلو دستمو گذاشتم رو رفتم

و جذاب تو زشت و    پیپسره اصال نگاش کن اون خوشت نیتورو چه به ا ست؟آخهین تی حال ی_شوخ 
 انی شاه و گدا بهم ب یدید یاون پولدار تو گدا ک ختی ریب

بود که باعث   خچالی یکه تو ییچشماش از حرص فوران کردنو صورتش شد همرنگ گوجه ها کهوی
 خخخخ   زمی شد کال بگر

 ره یم نایا شهیآبرومون پ  زنمی م غیمنم ج  کنهیم یکار  هیاالن  شهیدختره آبرو سرش نم نیا واال

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

 فکر بود گفتم:  یتو یمرتب کردمو روبه الهام که حساب  ین یس یتو  شربتارو

 من ببرمش؟  ای شی بری_الهام تو م

 گفت:  عیصدام به خودش اومده سر دنیکه معلوم بود با شن الهام

 _نه نه تو ببرش من کار دارم الهام

 انیهم ب گهید یبه دخترا  یگیچرا نم ی_راست
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از پسه کارا   گهیدونفرن د میشلوغ باشه گفت که فقط منو تو باش نجایا ادیز خوام ی _اقا گفته نمالهام
 م ییای برم

 م یزنی باهم حرف م امی ببرم م  ناروی_اها باشه...بذار من ا

 ومده ی_باشه ببرش تا آقا صداش در نالهام

شربتو روبه    ینینو مشغوله حرف زدن بودن سمبل نشسته بود یسمتشون رفتم هردوشون رو به
 گرفتم که سرشو باال اوردو گفت:  ساینک

 ار ی منم ب یدونه برا هی_

 که معلوم بود از حرفش تعجب کردم گفتم:  یلحن با

 اوردم  وانیمن دول  ی ول دای_ببخش

 برداشتو گفت:  وانویدول عیتا خواست جواب بده پژمان سر ساینک

 ار یآقاتون ب یهم برا یک ی خورمی_بنده دوتا م پژمان

 روز ازدواج کنم؟  هیمنم  شدیم  یعنیبود  یشدم...آقاتون...چه قدر کلمه قشنگ یطور  هی

 گفت:  یبه پژمان رفتو روبه من با لحن بدجنس یچشم غره ا ساینک

 ار ی من شربت آلبالو ب ی_براساینک

  دیپر داد یکه داشت قورتش م یحرفش شربت  دنهیبه پژمان نگاه کرد که پژمان با شن یچشم  ریز و
  کردمی نگاه م سایصحنه و خنده نک نیگرد شده داشتم به ا یگلوشو افتاد به سرفه کردن با چشا

 سا یخنده و تخس شدن نک   ایتعجبم از حرکت پژمان بود  دونمینم

 شه یپشتشون داره خفه م دیبزن   کمی_خب 

 شهی_خودش خوب مساینک

 خودم آروم زدم پشتشو گفتم:  زویم یرو گذاشتم رو  ینیس شهیگرم نم   نیاز ا یآب  دمید یوقت
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 کهو؟ یشد  ی_حالتون خوبه؟آخه چ 

 خورد یحرص م  یپژمان ه دوی خندی م یواشکی ساینک

 سا یخدا خفت کنه نک ی_هپژمان

 روبه پژمان گفت:  ساینک

 ؟یخور یتند تند م  نقدری_دنبالت کردن که اساینک

 رفتو روبه من گفت:  سایبه نک یچشم غره ا پژمان

 د؟ی_شما شربت آلبالو دارپژمان

 _بله خب...خودم درست کردم 

 خانوم محترم  دیاریمهمونتون م یچرا آب پرتقال برا دیشما شربت آلبالو دار ی_خب وقت پژمان

چه   نجایا دمیفهم یبرگشتم اصال نم سایگنگ به سمت نک  یگفت؟با تعجب و حالت ی م یداشت چ نیا
 خبره

 د یاری آب آلبالو ب وانیل هیهم  شونیا ی_براساینک

 ار ی ...خانوم دوتا بخودی_بپژمان

اومد پژمان  ادمیگذشته ها افتادم حاال  ادهی نداختنیتعجب بهشون نگاه کردم داشتن باهم کل م با
   خوردیم وانیهم دو ل شهیهم ادمهیعاشق شربت آلبالو بود خوب  شهیهم

به   دیوقت بود که خاطرات مربوط به اون دورانو فراموش کرده بودم شا یل یکردم خ یخنده ا تک
 بود که به سرمون اومده بود یبت یمص نیخاطر ا

 گفتم:  کردمیآب پرتقال اشاره م وانیبه ل  کهیپژمان در حال  روبه

 د؟ یخوری م ارمنی_چشم اپژمان

 برگشتو گفت:   سایبه سمت نک یحالت بامزه ا هیحرف من با  نیا دنیبا شن  پژمان
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 یبار آورد  سیخس  نارمیمعلومه ا سهی_خدمتکارتم مثل خودت خسپژمان

 دم یکش یپوف

 ببرمش آشپزخونه  دیخوری بود که اگر نم  نی_منظورم ا

 دیاریب  گروید یاون دوتا دی_نه هستم خدمتشون شما برپژمان

 لبخند گفتم:  هی با

 خدمتتون ارمی_چشم االن م

 خنده به سمت آشپزخونه رفتم که الهام با تعجب بهم نگاه کرد  با

 _چه خبر بود؟ الهام

 کردمو گفتم:  یا خنده

 کنم یم ف یهمشو برات تعر امیشربتارو درست کنمو براشون ببرم م  نی_بذار ا

 

 

 

 

 ( سای)نک

 ؟ی_چه قدر بهش اعتماد دار پژمان

 بفهمم که چه قدر از حرفاش راسته  خوامیم  ستی_بحث اعتماد ن 

  یلیداشتنا دختره خ یا قهیپدرومادرت عجب سل نیی ا یبهم م  یلیخ  شییخدا  سای نک ی_ولپژمان
 دوستش  نهیخوشگله ع
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 چپ نگاش کردمو گفتم:  چپ

 ؟ یحرف مفت نزن نقدریا شهی_م

 گذاشتو گفت:  بشی ج یتو لشویموبا یال یخ  یبا ب  پژمان

 گم؟ی_خب مگه دروغ مپژمان

 کنسل شد از اولشم من مخالف بودم ی_اون دختره قرار بود زنم بشه ول

االن  نیاز هم یکه بحث زن گرفتن جلو اومد تو مخالفت کرد نیهم شیبود دهی_توکه اصال ندپژمان
 بفهم که کنسل نشد کنسلش کردن  نویا

 کارو کرد  نیا یچه کس بدونم خوامیو من م  قای_دق

 ی باهاش ازدواج کن  ویکن یازش خاستگار  یتونیکه دمه دستته م ؟االنیبفهم ییخوای_چرا مپژمان

تا سربه سر من   زدیم  یداشت خودشو به نفهم ای دیفهم  یواقعا نم   ای دمیتو موهام کش  یدست یعصب
 بذاره

که منو  خواستهیبوده نم  یپدرومادرم به تهران نرسه هرک یپا خواستهیم یبود که ک   نی_منظورم ا
 دختره ندارم تا باهاشم ازدواج کنم نیبه ا  یحس چیدرضمن من ه میدالرام بهم برس

  یدختره حس نیحاال به ا یندار  ی حس  یدیمنو د ویبار چشم باز کرد نیاول یکه برا ی_تو به منپژمان
 ؟ یداشته باش

  یجا یگفت:اگه حس داشت  یبا لحن آرومتر  نداختیهم م یاشو روکه پ یدادو در حال هیمبل تک به
 هیکه عاد  نیتعجب بود ا

 م؟ یکار کن  ی_حاال چ

 هیک یباز  نینفر دوم ا مینی بب ی االن باهاش حرف بزن  نیهم دیبه نظرم با ییبخوا تشوی_راسپژمان
 چون فکر کنم دختره خودش از خداش بوده   ستیقطعا خودش ن 

 م؟ یبه حرفاش اعتماد کن یعنی_
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 باال انداخت  یشونه ا پژمان

 نداره دروغ بگه ی_لزوم پژمان

 باشه که مثال به من برسه  یا لهیح ای نکنم  رونشی ب  نجایاز ا نکهیبه خاطر ا دی_شا

که   یدختر و حرفاش اعتماد کن کار  هیبار به  نیاول یبرا   ایب  یفکرهارو کنار بذار  نی_بهتره که اپژمان
 یسال اصال انجامش نداد یس نیدر طوله ا

 پاهاش روبه جلو خم شدو ادامه داد:  یکه رو دمیکش یپوف

که  یطور   میدیتو نه...ما به حرفاش گوش م یاما برا دی اون شا ینداره برا یاصال ظرر  سکهی_رپژمان
فوقش اگه  میذاریهمه صحنه هارو کنارهم م مویگردیکه حرفاش راسته دنباله مدرک م میانگار باور کرد

 م؟یه میاریتا سر از کارهاش درب مشی ریگ ینظر م  ریز  یمدت یشخص دوم مثال الهامه برا

 ؟یهمه اسم به الهام اشاره کرد نی ا نی_خب حاال چرا ب 

 داشت  یمنظور  هیشه صددرصد عمد با  ریغ تونهیهول شد که مشکوک بهش نگاه کردم نم  کهوی

 مثال بزنم اونو مثال زدم  تونستمیدالرامو که نم شناسمی_خب من فقط اونو دالرامو مپژمان

 ی خر خودت  یخب ول یل ی_خ

باال سره    ارمی ب  سیرئ هی وونمیمگه د ستین  یآقا اصال خبر  ه؟نهیخبر  یبگ ییخوای بابا نکنه م ی_اپژمان
 خودم 

 به نشونه تاسف تکون دادم که با حرص گفت:  یسر 

 ه؟ی_چپژمان

 ال یخی ب یچ ی_ه

 کشمت یرفته باشه م  ی_به خدا اگه ذهنت انحرافپژمان

 سوال بود هی_نه فقط 
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 ره یکرد که باعث شد خودمم خندم بگ  یتک خنده ا پژمان

 ثـــمی_م

 شد  انیدرگاه نما یتو ثمی باز شدو م در

 _بله آقا ثمیم

 نداشت بهش بگو که کارش دارم    یکار  ای_اگه دالرام وقت استراحتش نبود 

 بکنم  یبا تعجب بهم نگاه کرد که باعث شد اخم ثمیم

 گفتم؟  یچ  یدی_فهم

 االن  نی_بله بله هم

 ی بر   یتونی_م

 _با اجازه 

 به سمتم برگشت  یم یعاقل اندر سه افهیبسته شدنه در پژمان با ق با

 ناقال؟ می دختره ه نیاونم ا یبه فکر خدمتکارات نقدریاتا حاال تو  ی_از کپژمان

 بهش رفتم یغره ا چشم

 م یدیدرس پس م میدار ستمی_مثل شما که ن

  یبه نشونه تاسف تکون داد که باعث شد باالخره منم لبام کم  یکردو سر  یتک خنده مردونه ا پژمان
 به لبخند باز بشه

 پژمان یا وونهی_واقعا د

 میکن یم ی_در حضور شما شاگردپژمان

 ! رسونهیم  نجایدره اتاقم زده شد چه قدر با سرعت خودشو ا کهویجوابشو بدم که  خواستم
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 افتاده وارد اتاقم شد  یبا سر  دالرام

 د؟یداشت ی_آقا بامن کار دالرام

 ن ی بش ای...بمی_اه

 اتاق نشست معلوم بود که معذبه شالشو مرتب کردو ساکت و منتظر بهم نگاه کرد  یاز مبلها یک ی یرو

 ادته؟یامروز بعدازظهرو که  ی_ماجرا

 می_اهدالرام

 ی که امشب نفره دومو برامون معلوم کن مییخوای_ما مپژمان

 شناسنشیآقا خودشون م تشی_خب راسدالرام

 : دم یسرمو باال اوردمو ازش پرس مشکوک

 شناسمش؟ ی_م

 ؟ یدیاز مخه من کار کش نهمهیا شویشناسیم ی_زکمانپژ

کرد بعد   ینشستو اهم شیصندل یشد راست رو یجد  کهوینگاه منظور دار به پژمان کردم که  هی
 منتظر به دالرام نگاه کرد

 اتاق رفتوآمد داره نیهم به ا ی لیاتفاقا خ  نشیشناسی _شما خودتون مدالرام

و من ازش    گردهیخونه م نیا یراست راست داره تو میقاتله زندگ یعنی شدمیم جیرسما داشتم گ گهید
 خبرم یب

 دیکه از سره قبره پدرومادرتون برگشت یهمون روز  قایکنم دق شی زودتر بهتون معرف خواستمی_مدالرام
 دم یکه کرد ترس یدیخب با تهد ی بود ول نتونیگفت دوروزه والد شهیم بایتقر

 ؟ یکه تو از ماجرا خبر داشت دونهیاون م ؟مگهیدی_چه تهدپژمان
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 کرد که...که...  دمیتهد  نیبود به خاطر هم دهیاخه منو د دونستی_بله مدالرام

کنه و بهم اعتماد کنه بهش   تی کردم که احساس امن یم یکار  هی دیترس وسطه با دویبحث تهد پس
 یکار  هی  دیدختر تنها و خدمتکار بود پس با هیبود به خصوص  دهیدختر بودو حتما ترس دمیحق م

 بهم بگه  قتویهمه حق یترس  چیکنم که بدون ه

  تی به ظرر تو تموم بشه مطمئن باش ازت حما دنشیو با فهم یداشته باش  ششیپ  ییاگه اتو ی_حت
پس   یمون یم  نجایکه ا دمیمن بهت قول م یول شهیمربوط م  نجایمطمئنن به موندنت به ا کنمیم

 ی نیبب   یبیآس میذارینترس من مراقبتم نه من نه پژمان نم یز یحرفتو بزن و از چ 

 _اخه...اخه آقا من...من...دالرام

 به ما که... دیشما با  دیبترس دی_دالرام خانوم شما نباپژمان

  می_اه

  یبفهمه که ما ک  دیدالرام فعال نبا  دیبهش رفتم که فهم یپژمان به سمتم برگشت که چشم غره ا کهوی
 پژمان سکوت کرد   نیبه خاطرهم میهست

 به حرف اومدن دالرام نگامو از پژمان گرفتمو به سمتش برگشتم  با

به من اعتماد   نقدریتازه اونا ا یکه جرمه منو ثابت کن  ی ندار  یمدرک چی_به من گفته بود که هدالرام
اتو باور  کس حرف چیچون ه یافت یکه به دردسر م  یمطمئن باش خودت یدارن که اگه اسمه منو ببر 

 ارهاخالقو رفت یماجرا شدم به خصوص وقت الیخیمنم دلسرد شدمو کال ب   نی به خاطر هم کنهینم
با   نی به خاطر هم دیکنیحرفامو باور نم  دویکنی بهم ثابت شد که اصال بهم اعتماد نم دمیشمارو د

 ن یذره ب ری ز بردمیفقط خودمو م شیمعرف

  یعنی شدی بهم نگاه کرد که رومو از دالرام گرفتمو به پژمان نگاه کردم موضوع داشت جالب م  پژمان
 ه؟ یواقعا ک

 _آتو ازت داره؟ پژمان

 گفت:  یانداختو با لحن مظلوم  نییسرشو پا دالرام
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 می_اهدالرام

 ؟ یی_چه آتو

 سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد  دالرام

 دیکار دستم بد ترسمیم  دی_اگه بفهمدالرام

 اخم بهش نگاه کردم  با

 دم؟ یکه من بفهمم کار دستت م یکرد ی_مگه چه کار 

 ادتونهیاون موقع من فقط پونزده سالم بود   دیاومد نجایبار ا نیآخر یوقت دیی بخوا تشوی_راسدالرام
برش داشتم و چون رمز نداشت   نیدار یبود منم کنجکاو شدم بفهمم توش چ زی م یکه تبلتتون رو

 د یسرم داد زد دویشد  یعصبان  یشدم و شما حساب  زای چ یل یوارد خ

 موضوعا داشت؟  نیبه ا  یماجرا االن چه ربط  نیا یآوردم ول ادیفکر کردمو ماجرارو به  کمی

 گفتم:  یبا لحن آروم  نیازش نپرسم به خاطر هم یدادم سکوت کنمو فعال سوال حیترج 

 _خب 

سم  نیبه خاطر هم دیکرده بود  کیهمه کوچ یشدم چون شما منو جلو یعصبان   یساب_منم حدالرام
 ...ی اون شب اشتباه  یول  دیریبم  دیخورد یتا وقت تونییچا یتو ختمیر

 حرص ادامه دادم: با

 _مادرم اونو خوردو تا لب مرگ رفتو برگشت آره؟

باال رفته بود    یکه کم ییجوش آورده بودم با صدا یکه حساب  یانداختو بغض کرد در حال  نییپا  سرشو
 داد زدم: 

 اومد؟آره؟ یاون شب به سره منو پدرم چ  یفهم ی م چی_دختره احمق ه 

 آروم باش اون موقع بچه بوده  سای_بس کن نک پژمان
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  لیذره مونده بود که دستشو تو دست عزرائ هی د؟مادرمیمن کش ینقشه رو برا نی_بچه بوده که ا
 بذاره

 سا ینک _پژمان

 نه؟ ذارمیکار بوده رو زنده نم نیکه مسبب ا یکه گفتم هرکس ادتهی_شما لطفا ساکت...حتما 

 بمونم نجایا ذارمیکه م  دیگفت دیباهام ندار یبهتون بگم کار  قتویاگه حق دی_شما گفتدالرام

  یچه کار احمقانه ا نیدستش ندادم آخه ا یآرومم کن تا کار  ایخدا  دمیموهام کش یتو  یدست یعصب
 خودشو ببخشه  تونستیاومد واقعا م یسرم م ییبال  خوردمویبود که کرد اصال اگه من م

 گفت:  یبا لحن آروم پژمان

 هینفره دوم ک  می...بذار بفهمساینک یکن یخرابش م  ی_دار پژمان

 انداخت  نیی شدنو سرشو پا  ریبه دالرام انداختم که اشکاش سراز  یغضبناک نگاه

  مونهینم  یشما باق  یبرا یترسو نگران یجا گهید میدی_خب دالرام خانوم حاال که ما آتورو فهمپژمان
 د یکن  یپس االن وقتشه که نفره دومو بهمون معرف 

صدام زد  یلرزون  یبا صدا کنمی دارم با اخم  بهش نگاه م دید یباال اوردو بهم نگاه کرد که وقت سرشو
 انگار عکس العمل من واقعا براش مهم بود: 

 _آقا  دالرام

 گفتم:  عیسر نی ادامه بده به خاطر هم نذاشتم

 ی بمون نجایا ذارممیندارم م تم یکار دمتی_آره بخش 

 پاهام روبه جلو خم شدمو گفتم:  یرو

 کشتمت  ی غ گفت دالرام به خدا اگه بفهمم بهمون درو  یبهمون بگ  قتویحق  نکهیشرط اونم ا  هیبه   ی_ول

 گمیبهتون دروغ نم خورمی_من قسم مدالرام
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  یز یو از چ  یبهمون بگ قتوی که بهتره همه حق  میگی م میدار یگ یبهمون دروغ م میگ ی_ما نمپژمان
  دایدست پ قتی زود به همه حق  ای ری چون که ما د یرو ازمون پنهون نکن یز یاز همه مهمتر چ  ینترس

 دردسر ننداز  یپس خودتو تو میکن یم

 به سمت من برگشتو بهم نگاه کرد که پژمان ادامه داد: دالرام

 _مطمئن باش ما خودمون...پژمان

 ه؟ی پس زود باش بگو که نفره دوم ک می_مراقبت

هم قفل  یتو  ی دستاشو کم کهی بعد در حال دیکش ی قیلحظه چشماشو بست و نفس عم هی یبرا دالرام
 گفت:  یبا لحن آروم کردیم

 دست راست خودتون _دالرام

 گفت:  ی با لحن متعجب پژمان

 !!!؟؟؟ی_چــــــــــــپژمان

به دالرام انداختم  یزدمو نگاه مسخره ا یجوابش نه تعجب کردم نه کپ کردم تنها پوزخند دنیشن  با
 دادم  هیبه سمت پژمان برگشتمو به مبلم تک

 پژمان   شهیگرم نم یآب  نی_من که گفتم از ا

 مو ادامه دادم: سمت دالرام برگشت به

زده به   یخوابی فکر کنم ب یبخواب یحاال بهتره بر  یکرد یخب ممنون که نفره دومو بهمون معرف  یل ی_خ
 سرت 

 گفت:  یانداختو با لحن ناراحت  نییسرشو پا دالرام

 د یکنیکه باور نم  دونستمی_مدالرام

 ی زن یحرف م ثمیدرباره م  ی؟دار یگیم یچ  یدار  یفهمی م چی_د اخه احمق ه

   سای_نک پژمان
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 خشم روبه پژمان گفتم: با

 حرفشو االن باور کنم؟  نیا ی_هان؟نکنه انتظار دار 

 بلند شدو از کوره در رفت  کهوی دالرام

از دست   یبرا  یز یچ گهیبه عهده خودتون چون من د ذارمیو باور کردنشو م  زنمی _من حرفامو مدالرام
از   ری غ زیچ  چیکسو ه چیاالن اون آتورو خودم با زبون خودم اعتراف کردم پس از ه نیدادن ندارم هم

اونجا که شمام   ادی بهتون خبر داد گفت که مادرتون عزم داره ب ثمیاون روز م ترسمیسرم نم یباال یخدا
به دل داشت به خاطر انتقام به  نهیاز شما و خانوادتون ک ثمی م انیکه مانع بشه و نذاره ب دیبهش گفت

  یشدو اونقدر اعتمادتونو جلب کرد تا بتونه به درونه خونتون نفوذ کنه و حت کی شما و خانوادتون نزد
 نتونیکه شما به والد دیفهمیم ثمیم شدو موفق هم   دیباشه شما باور نکن شمیاگه تمامه مدارک بر عله

ضربرو بهتون   نیکساتونو ازتون گرفتو بزرگتر نیزتریعزکار  نیبا ا نیبه خاطر هم  دیوابسته هست  یلیخ
و اون اتفاق ناگوار  دیجاده روغن ترمز به تهش رس یکه تا تو یکرد طور  یدست کار  نویزد ترمز ماش 

 حرفا از خودتون شبتون خوش  نیا هیباور کردنه تمام  یافتاد حاالم جناب تهران 

 فکر فرو رفتم یرفتنه دالرام تو   رونی ب با

شده بود درواقع رد از خودش به جا گذاشته  ختهیر یادیمحل حادثه روغن ترمز ز  ی"_جناب سرگرد تو
 بود

 شده  یدستکار  نیکه ترمز ماش دی گیم یعنی؟یچ یعنی_

 "  ستین ی_شک 

 _واقعا که  پژمان

 اخم به سمتش برگشتمو گفتم:  با

باور   یکرد یکار م  یچ شدیمادرت شناخته مقاتله پدرو یکه بهش اعتماد دار   یکس  یروز  ه؟اگهی_چ
 ؟یکردیم

 از قوه... دیو با یسی پل هیکه  ینکنه تو فراموش کرد سای_نک پژمان
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 استراحت کنم خوامیبشنوم م  یز یچ خوامی_نم

 شونم گذاشتو آروم گفت:  یبلند شد به سمتم اومد دستشو رو  دویکش یپوف پژمان

 هم پسر خالم یقمیهم رف ینباش... ناسالمت یچیپشتتم داداش نگران ه شهی_من همپژمان

 دستش گذاشتمو آروم گفتم:  یرو دستمو

 ق ی_ممنون رف

 بهم زدو آروم ازم جدا شدو گفت:  یلبخند

 خودم  هیمیهمون اتاق قد یتو  رمی_مپژمان

 _آره به خدمتکارها گفتم همون جارو برات آماده کنن

 طون؟یش  یکه دست نزد الشوی_وساپژمان

 کردو رفت  یر یلبخند شب بخ  هینگفتم پژمان هم با  یز یبه نشونه تاسف تکون دادمو چ یسر 

 

  

 

 

 

 )دالرام( 

االن کنارم   ی ک ی خواستیدلم م رفتی نم ن ییپا  کردمیم یگلومو احاطه کرده بودو هرکار  خیب  یبد بغض
  یگاه ی بغضم بشکنه و خالصم بکنه ول   نیا دیتا شا  کردمی دردودل م زدمویباهاش حرف م  بودویم

طور بغض هاش سربسته بمونه چون اگه ادم سبک  نیاوقات بهتره که آدم سکوت بکنه و بذاره که هم
 تره   نینشه سنگ
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توش بود از  یکه همه چ یکه حکم دردودلهامو داشت دفتر  یپام نگاه کردم دفتر  یدفتره رو به
که دوست   ییدلم توش بود متنها یهمه حرفا یخاطرات خوب گرفته تا خاطرات بد و فراموش نشدن

 خودم نوشته بودم    عیکه خودم با فکر وس ییاز متنها یل یداشتمو توش نوشته بودم خ

چون  سمی ننوشته بودمو باز کردم تا توش بنو یز یکه توش چ یدستم گرفتمو صفحه ا یتو خودکارمو
 رم یتا اروم بگ نوشتمیم  یز یچ هیحتما  د یبا  کردمیاشتم دق مد

 دادمو شروع کردم به نوشتن:  رونیبا پوف ب   نفسمو

که  یدرک نخواهد کرد در واقع کس یدل تنگت...ســـــــــــاکت... کس  خواهدی_هر چه قدر م
است بله ما  شتنیکار انسان تحمل خو نیسخت تر دانست یم  یرا ساخت به خوب یسلول انفراد

...آره قابل  ستن ین  ایل یکه خ یز یچ میادم هیفقط  میستیچون پرچم ن  میستی...باال نمیکه هست مینیهم
 هیاالن منفعت جاشو گرفته... یلباس رفاقت بود ول یموقع هی...معرفت دونمیکه خودم م ییاوناتوجه 

که  هییآدما  تیحکا  نیاخطار است ا نیکوت آخرس یزنگ ندارند گاه  یزندگ ی:همه اخطارها حتینص
کار   یمونه که تو براشون چ ینم  ادشونیوقت  چیه یول  یکار کرد یکه باهاشون چ مونهیم ادشونی

 داسی آدماش؟اما اون طور که پ ایآخرشم معلوم نشد زمانه عوض شده   شییخدا  یول یکرد
 کاسس  هیدستشون تو 

  دیبا یاوقات حت یخب گاه یداشتم ول ادی نوشتن ز یباال گرفتمو به آسمون نگاه کردم گفتن برا سرمو
  دمیکش  یبر زدتت شدن آه نای هم دیشا یدیخدارو چه د یبترس   دیبا یسینویهم که م ییزهایاز چ

کم سرگرم  یتا حداقل برام زمان زودتر بگذره و  نوشتمیم گهید کمی دیحرفا نبود با  نیاالن وقت ا یول
 شم یسبک م  کممی  یطور  نیباشم ا

دفترم بودن البته خب الهامم بود اونم  نیخودمو خدامو ا  دنیفهمیدلمو م یکه حرفا ییکسا تنها
با حرفام سرشو بدرد   تونستمی که نم شهیخب هم  یول میباهم بزرگ شده بود یخواهرم بود از بچگ

   ارمیب

 ترسمیم  گریساعت د کی یکنن از آدمها یرنگ عوض م هیبه ثان  هیلت آدمهاس:آدمها ثانخص نی_ا
محظ اطالع  یول  رندی گ یدگر به خود م یکه در هر کدام رنگ  ییها هیاند ثان هی هزاران ثان  ریچون درگ

را   یرکسه  دیکه با دمی...من از روزگار فهم شهیمتعلق به همونجا م  گهیکرد د یکه پشتمو خال یهر کس
که از   ییچون آدمها  شودینجس م شودیداغ م یادیز  یانگور هم وقت یدر دلت داغ کن یبه اندازه ا
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 هی شهیدونن که م یم یخطرناکن چون اونا به خوب  انی م رونیب  یان به راحت ی که طوالن ییرابطه ها
 یط مفق هنه عاشقم نه شکست خورد سمینویرو از دست داد و نمرد...من اگر عاشقانه م  ییزایچ
آدم  نی دل کندن ها و عادت ها و هوس ها فقط تمر یژرفا نیقلبم بماند در ا ادیتا عشق  سمینو

 کنم  یبودن م

از   نکهی و ا دهیچی پ یدفتر گذاشتمو دفتر خاطراتمو بستم از موضوع ها یخودکارمو ال دمیکش یآه
 یاوقات که حالم خرابه متنها یاومد گاه  یخوشم م  ینوشتن استفاده کن  یمختلف برا یموضوع ها

 اوقات...   یالبته بعض سمینو  یم کنمو ی برخالف حالم رفتار م یعن یبلعکس   یو حت سمینویشاد م

نوشتن   یبرا  یو قانون و حدومرز خاص   لیدل ادیکه به ذهنم م هییاون زمان و فکرها  طیبه شرا یبستگ
 ده یکنه و بهم آرامش م  یچون نوشتن روحمو آزاد م شمیقائل نم 

و پژمان حرفامو باور    ساینک یعنیاتفاق افتاده افتادم  یماجراها ادیاومدمو به  رونی فکر نوشتن ب از
 کنن کجا برم؟اصال کجارو دارم که برم؟ رونمیب  نجایاز ا اد؟اگهیسرم م  ییچه بال یعنیکردن؟

 لب گفتم:  ریکردمو آروم ز یآسمون نگاه به

 خدا همونو مقدر کن   یدونیخودت صالح م  ی_هرچ

  دهیخرس خواب نهی الهام هم ع نی آروم به سمت عمارت راه افتادم ا یتاب بلند شدم و با قدمها یرو از
دارن   قیخودشه مردم رف یمدت تو نیقدر ا نیدوست من چرا ا نیبگه ا دهینم تی و اصال به من اهم

  میدار قیمام رف

 خدا   پوف

به راه افتادم المپ همه اباژورهارو خاموش کردمو از پله ها   عمارتو بستمو آروم به سمت پله ها دره
 تشنم شد با غرغر گفتم:   کهویکه وارد اتاقم شدم تا خواستم دراز بکشم  نیباال رفتم هم

   یخور یبخواب فردا آب م  ری_بگ

 ...رونیباخشم بلند شدمو از اتاقم زدم ب  شدیم ش یمگه حرف حساب حال ی تشنگ نیا یول
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 باغ   یحتما برم تو دیبا  شهینم یطور  نیا نه

  هیبرم  دی با کردیم  وونمیداشت د الیبلند شدمو به سمت دره اتاقم رفتمو بازش کردم فکروخ کالفه
 به کلم بخوره ییهوا

ندادم خواستم به راه  تیاهم اد یز  یول  دمیپا شن یاومدم وسط هال بودم که صدا نییپله ها پا از
 مغزم  یدالرام خدشه انداخت رو یصدا وکهیخودم ادامه بدم که 

 ؟ یهست ی_تو...توک دالرام

 خواستم حرکت کنم که گفت:  نیجوابشو بدم به خاطر هم   خواستیبود دلم نم دهیترس صداش

 یچه طور  ؟اصالیکنیکار م   یچ نجایوقت شب ا نیو ا یهست  یک گمیآقا با شمام دارم م یی_هودالرام
 هان؟  ینگهبانهارو رد کن یتونست

 حرفاش فقط سکوت بود  نیمن دربرابر ا جوابه

که  کنمیچنان چپ و راستت م  امیم ایزبون باز کنو بنال   ای نی؟بب یبه سالمت ی_الل هم شددالرام
زود   ری نخ ترسمایگندت م کلی فکر نکن از قدو ه یخودت تمامه شجره نامه خاندانتو برام شرح بد

 زنمی آقارو صدا م ی االن آدما نیه هموگرن ی هست یباش بگو ک

هم اصال حالو حوصله نداشتم که  یاز طرف  کردیدختره داشت بدتر کالفم م نی ا یبودم و حرفا کالفه
عمارت حرکت   یدالرام به سمت در خروج  الیخ یب اوردمی سرش م ییبال هیدهن باز کنم چون حتما 

 از پشت...  کهوی رونی که خواستم برم ب نیکردمو درو باز کردم هم 
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  یول  رنشیبشنو بگ   داریو داد بکنم تا همه ب  غیاومد اولش خواستم ج یداشت خونم به جوش م  گهید
که  نهیمنظورم از افتخار ا کنهیبهم افتخار م سای نک کننوی صددرصد همه تعجب م  رمشی اگه خودم بگ

 ترسمینم یچیدختر شجاعم که از ه هی ستم ین دختر خدمتکار ساده هیکه من  فهمهیم

رو گذاشته بود بدمش به   یگون نیدستت طال الهام جونم ا یاپن آشپزخونرو برداشتم ا یرو یگون
اومدو گفت که آقا کارت داره   ثمی که م ییتوش و از اونجا زهیخشکو بر یباغبون تا برگها میمش رح 

 اونا...  شی کارو رها کردم رفتم پ ن یمنم کنجکاو شدمو ا

 داشتم   یا گهیبرنامه د هی نیجا بشه!به خاطر هم یگون نیا یتا تو ست یاونقدر کوچولو ن صددرصد

  زی خ رونیکه خواست پاشو بذاره ب  نیباز کردم هم   رویشدمو دره گون  کیآروم از پشت بهش نزد آروم
 گرفتم! رویکردم تو سرشو محکم دهنه گون رو یگون  دمویبرداشتم پر

نکن   خودیب یمنو نده...تقال یکه جوابه سواال یکس دهییعواقبش...مادرنزا  نمیآره؟ا یدی_جوابه منو نم 
 من گرفتمت!  یگیم ؟بهشمیدیآقا فهم شی پ میبر ییایب  دیاالن با زبون خوش با نیهم

گفت   شهیم  بای ازش تقر نیبه خاطر هم  دیرسی خودش قدمم بهش نم یبود برا  یبرق ری ت ماشاءاهلل
  ینم ادمی کردمی فکر م یعطرش آشنا بود اما هرچ یبو  نقدریچرا ا دونمینم  یشده بودم!ول زونیآو

 بورو حس کردم  نیاومد که کجا ا

من   یول ارهیدرب  رویتا گون  کردیبودو گرفته بودم اونم داشت تقال م  یگون یسرو گردنشو که تو محکم
اونم افتاد بله و از   مویتعادلمونو از دست داد کهوی ادیز یمحکم گرفته بودمش و براثر تقال ذاشتمینم
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  یاالن باس م یعنیتو هم  دیچ یبنده فرود اومدن کال دلو رودم پ یکه بنده پشتش بودم رو ییاونجا
 کردن ی اومدن بندرو با کاردک جمع م

  شترویب ی ول اوردمیبدنم درد گرفته بود اما حاظر نبودم ولش کنم داشتم کم م یتمام اعضا نکهیا با
   اوردمیکم م د یمحکمتر گرفتمش نبا

 شکمش حلقه کردمو تقالهاشو مهار کردم با حرص گفتم:  یمحکم رو پاهامو

مغرور نشون  فتهی...من تورو به اون خودش یبکن  داینجات پ یتونینم گمی_د تقال نکن...دارم بهت م
که از پسه تو  کنمی بهش ثابت م ستمین یعرضه ا یکه دختره ب  کنمی خودمو بهش ثابت م دمویم

 ام یاز پس اونم بر ب  تونمیبراومدم پس م

پاهامو که  کردی م یسع نیبود به خاطر هم  شتریاون زورش ازمن ب دادمیرسما داشتم جون م گهید
ردم تا تکون نخوره خواست  شکمش حلقه کرده بودمو پسش بزنه اما من محکم تر صفتش ک یرو

اگه دستش به  دونستمیآزاد کنه م یبازش کنه اما چون نتونست دستشو آورد تا دستمو از دور گون 
گرفتم که   یسرشونشو چنان گاز  نیبکنه به خاطر هم داینجات پ  تونهیصددرصد م خورهدستام ب

 وداع گفت   روی خودم کال دار فان یبراش کباب شد بماند که دندونا گرم یج

 تو ی...کدوم باشگاه کار کردی_آخ چه قدر صفت

 زدم:  غی با تموم وجود ج نیبه خاطر هم  کنهی داره رم م دمیکم د کم

 دزد اومده آقـــــــــــــــــا پژمــــــــــــــــــان ـــــــــدیش داری_آقــــــــــــــا ب

که   یپامو باال بردمو درهمون حال کهویاله جون دادن بودم درح زدموی شدت داشتم نفس نفس م به
پاهام   خوردیوول م یادیداشت ز شونیکه ا ییتو شکمش و از اونجا دمیحلقه بود با تمامه قدرتم کوب

 زد که سکته کردم   یفرود اومد که چنان نعره ا یا گهید یجا یرو

  افشویگوشه هنوز نتونسته بودم ق هیاخت از سرش درآورد و اند رویکردو دستامو ازهم باز کرد گون  رم
که زده بودمو روش خم   ییزانو زدو دستشو گذاشت جا ن یزم  یبود رو  عیسر یل یهمه کارامون خ  نمی بب

جهش بلند   هیهمون لحظه با  ن ی بهش ندادم فقط کاره خودم برام مهم بود به خاطرهم یتیشد اهم
 از نو   یبرداشتمو دوباره روز از نو روز   رویگون
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 ستمیخودم وا  یپا یرو تونمینشون بدم که منم م ساینک  نیبه ا خوامی _رم نکن آروم باش م

 اون دراومدو آروم گفتم:  ریلحن منم تحت تاث نیآروم شد به خاطر هم کهوی

 ناقصت کنم   خواستمینم  خوامی پسره خوب معذرت م نی_آفر

زدمو با زانو محکم زدم تو  ی غیمحکم موهامو از پشت گرفت که ج  دویدستشو از تقال کش کهوی
ناخواسته  دنیبه همراه پژمان سر رس  ساینک  یشکمش که همون لحظه المپ ها روشن شدو آدما

 زدمو خونه کناره لبمو پاک کردم  یلبخند

 متعجب و مبهوت گفت:  یبا صدا پژمان

 چه خبره؟ نجای_اپژمان

که کرده بودم نفس   ییداشتم به خاطر تقالها کهیاعتماد به سقف در حال  هیپسره بلند شدمو با یرو از
 گفتم:  زدمینفس م 

 _من دزدو گرفتم آقا پژمان

 گفت:   یمبهوت یپژمان چشماش گرد شدو با صدا کهوی

 ...سای_ن...نکپژمان

 بستمو با غرور گفتم:  چشمامو

  یر یبنده ش ستمیهم ن یدستوپا چلفت  نیو بفهمه که من همچ نهیصحنرو بب  نی ا سایآقا نک  دی_بله با
 خودم  یام برا

 _بله کال بهم ثابت شد 

که پشت سرم   ییصدا  دنیشد از شن خیپوستم بود س یمو رو  یکردو هرچ خیتمام بدنم   دمیلرز کهوی
 عقب رفتم  قدم هی یصحنه مقابلم با هول دنهیبود وحشت زده آروم به پشت سرم برگشتمو با د
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 : دمیغر باحرص

 _بله کال بهم ثابت شد 

  یتو یگون دنهیاومدو با د نییچشاش پا دیرنگش پر دنمیوحشت زده به سمتم برگشتو با د دالرام
 گفت  ینیه دادمی مشتم که از شدت حرص داشتم فشارش م

 دی_بدجور بهم به اثبات رس

  دهیادمام به سمت دالرام ترس هی شهاب و بق ثمویم  کهوی  کردی با دهن باز داشت بهمون نگاه م پژمان
شده بودو  یز یچ  نیگام برداشتن اونم که متوجه همچ تی برگشتنو به سمتش اروم آروم با عصبان

 که از شدت ترس بود گفت:  یبا هق هق رفتوی فکرشونو خوند با ترس عقب عقب م

باهام   یکار   نایبه ا دیدزده...بگ کردمی... ف...فکر م دییشما دونستمیبه خدا...من نم_آ...آ...آقا...دالرام
 نداشته باشن 

 گفتم:   یبلند و محکم یدستش باال رفت خواست بزنتش که با صدا ثمیم

 _ولش کن 

 : د یبا خشم غر ثمیم

 بذارم  جه یکارشو بدون نت  نیکه ا دیی_ازم نخواثمیم

 درهم گفت:  یبا اخمها پژمان

 د یگفت...ولش کن  یچ دیدی_نشنپژمان
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چرا اون موقع دوست داشتم برم بغلش کنمو بگم   دونمیکنار رفتن نم دهیاز دوروبره دالرام ترس همه
شده بود که داشت با چشماش    دهیدختر کوچولو ترس هی نهی بهت برسه چون ع یب یآس  ذارمینترس نم

 کمکش کنه    یکی که  کردی التماس م

  قایکاراش دق نیوقت پرو نشه ا هیتا  کردمیرفتار م  تیهمچنان با خشم و عصبان یگرفته بود ول خندم
  دهیزودم عکس العمل نشون م رهیگیم  میقبله زود تصم نهیع

 روبه همشون گفتم:   یلحن محکم با

 رون یب  دی_همتون بر

 آقا...   ی_ولثمیم

 رونیب  دی_گفتم همتون بر

 می_چشم...بچه ها برثمیم

  ینازش لونه کرد باهاش کار  یاون چشما یرفتنشون به سمت دالرام گام برداشتم که ترس تو با
 که لحن آرومم ترسناک واقع نشه شدیباعث نم  نیبهش بزنم اما ا یصدمه ا خواستمینداشتم نم

 آره؟  یستیعرضه ن   یهم ثابت بشه که بتا ب  یمنو به خودم نشون بد ی_تونست

 _آقا من... دالرام

 بشنوم  یز یچ خوامی_نم

 بهم نگاه کرد   یصورتش خم شدم که با نگران  یآروم رو سادمویروش وا روبه

 ید یپس م ویکه کرد ی_مطمئن باش تقاص کار 

شدو   از خجالت سرخ کهویاومد که  نییمن پا ینگرانش از رو یراست شدم دالرام آروم چشا  مقابلش
 زدم  یانداخت از غفلتش استفاده کردمو لبخند نییپا  قشی یسرشو تا تو

 منظورمو گرفته بود خوب

 بزنم تو شکمتون نه... خواستمی...مخوامی_معذرت مدالرام
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  داینجات پ ت ی هم من هم خودش از اون وضع نکهیحرفشو خوردو بدتر سرخ شد به خاطر ا هیبق  کهوی
 با اخم گفتم:   میکن

 _برو تو اتاقت 

 دنیشاهده خورد شدنه غرور دخترونش با د نیاز ا شتریب خواستمیباال اوردو بهم نگاه کرد نم  سرشو
 بهش پشت کردمو گفتم: نیاون اشکا بشم به خاطر هم

 ی نش یمدت جلو چشام آفتاب  هی_بهتره 

 

 

 

 

 )دالرام( 

شدن   یفشار دادمو اشکام تندتر از قبل جار  ترشیمالفرو ب  دادمیشدت هق هق کردن داشتم جون م از
 که از عمد اون کارو کردم  کنهیحتما فکر م   کنهیدربارم فکر م  یاالن چ یعنی ایخدا

مالفه   ریبار هزارم از اول دوباره گر گرفتمو سرمو ز یکه کردم افتادم که طبق معمول برا یکار  ادهی  کهوی
 کردم  میقا

 چشماش نگاه کنم؟ یتو ییبه بعد با چه رو نیا از

 ...ایخدا یوا
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 به پژمان که از شدت خنده سرخ شده بود نگاه کردم  باحرص

 یخندیم زیر هی ی_کوفت...از اون موقع دار 

 باحال بود خوشم اومد  یلیخ  شیی _آخه خداپژمان

 گفت:  ع یباال اوردو سر میبرداشتم که دستشو به نشونه تسل زی سمتش خ به

 خب آروم باش  یل یخب خ یل ی_خپژمان

 ی ماجرا حرف بزن  نیدرباره ا  خوامینم گهی_د

 کنمیم  ی_باشه سعپژمان

 ی بکن  تو ی_بهتره که تمامه سع

 گفت:  شدیکه داشت بلند م  یدرحال  پژمان

   ری بخوابم شبت بخ رمی_من فعال مپژمان

خودشو از اتاق    عیدادو سر یبه سمتش پرت کردم که جاخال زوی م یکتابه رو دیدوباره خند وبعد
   رونیانداخت ب 

 دختره واقعا بال بود نیزدم ا  یصحنه ها افتادمو لبخند ادهیرفتنش ناخواسته دوباره   رونی ب با

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

انگار   نگاش کن نجایا ییایگفته تو ب یاخم به دختره خجالت زده روبه روم نگاه کردم آخه بگو ک  با
   زنهی نم  یحرف چی که خودش اومده و ه  نهیا شیمنتظره من سکوتو بشکنم حاال خوب 

 شهیداره کم کم آب م کردمیدادم زودتر سکوتو بشکنم چون احساس م حیترج 

 ؟ یینجای_خب حاال چرا ا
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 _خواستم خواستم که... دالرام

 درباره اون شب بشنوم پس... یز یچ خوامی_نم

 ادامه دادم: گشتمیدنبال کتاب مورد نظرم م رفتمویکه به سمت قفسه کتابهام م یشدمو درحال  بلند

 هست  دنتیبخش ی_دو شرط برا

چشمام   ی دنده از جلو هیچهره اون دختره تخس و  خواستمیسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد نم  کهوی
کنه به  یدوباره عذرخواه  خواستم یبود نم  یکاف گهیکرد د  یبار اون شب عذرخواه هیمحو بشه 

هم به من خوش   شدیم هیهم تنب ی نطور یبراش شرط بذارم تا ببخشمش ا دادمی م  حیترج  نیخاطرهم
   گذشتیم

 خوشحال شده بود گفت:  یل یکه انگار خ یبا لحن  عیخودم سر  اتیطبق حدس  دالرام

 باشه قبوله  ی_هرچدالرام

 ابرومو باال انداختمو گفتم:  هیکردم به سمتش برگشتم  دایکتاب مورد نظرمو پ یوقت

  هی ییخودت به تنها دیکه با نهیسخت تره ا کمیکه  یو دوم  یخون یهرشب برام کتاب م نکهی_اول ا
 قاتله خانوادمه و همه اون حرفات راست بوده  ثمیکه به من ثابت بشه که م ی بکن یکار  ای ینقشه ا

که  ییاز خواسته ها یکی تو چشاش زل زدم چشماش هزار تا سوال توش بود  سادمویروش وا روبه
 چشماش بودو انتخاب کردمو گفتم:  یتو

 ی خودتو بهم ثابت کن  یدوست داشت ادمهی_

 خوام ی_هنوزم م دالرام

 نقشت تمرکز کن  یرو  شتریدست به کارشو...ب  عتری_خوبه...پس سر

 گفت:  یسرتق با

 کنم یکارو م  نی_باشه...من ادالرام

   یبرام بخون خوامیکتابو م نی...هرشب اریکتابو هم بگ نی_خوبه...ا
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 زدو گفت:   یکتاب نگاه کردو از دستم گرفت لبخند به

 _چشمدالرام

 گفت:  عیسر دهیتکون دادم اونم که معلوم بود به خواسته اش رس یسر 

 _فعال با اجازتوندالرام

 که همزمان گفتم:  رونی از اتاق بره ب خواست

 ره یخودتم گ هینقشه خوب بکش چون پا هیپس  یکار موفق بش نیا یتو  دینره با ادتی_

 کنم ی _مطمئن باش بهت ثابتش مدالرام

 دوارم ی_ام

 برم؟ دیدی_اجازه مدالرام

  کهی مردا در حال نهی زدو دستشو به سرش زدو ع گهیلبخند د هیبه نشونه مثبت تکون دادم که  یسر 
 از سرش فاصله داد یخدافس یدستشو به معنا زدی حرفشو م

 _با اجازه قربان دالرام

 

 

 

 )دالرام( 

 هیکه نشدن نمیاصال اه لعنت بهت ا نمینه ا نمینه ا نه

 بابا  ی_اه دالرام سرمو بردالهام

 گفتم:   ید یبا دوتا دستام محکم گرفتمو با ناام سرمو
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 ارم یکم م یطور  نیکار کنم؟ا ی الهام چ شهی... نمینقشه ا چی...هرسهیکله پوکم نم نیبه ا یچ ی_ه

 اونا بتونن بهت کمک کنن  دی؟شایی خوای_خب چرا از خودشونم کمک نم الهام

 انجام بدم  ییکارو به تنها نیخودم ا دی_نه...با

 ی لجبازو سر تق   ؟خودتینیب ی_م الهام

 ام ی کار بر ب نیخودم از پسه ا  خوامی...فقط مستمی_من لجباز ن

 اد؟ی برم  ی_از من کمکالهام

 دونمی_نم

 قهوتو بخور  ایخب حاال ب  یل ی_خالهام

 ؟یدوست جونم قهوه درست کرد ولی_ا

 م ی_اهالهام

بلند شدمو به سمت فنجون قهوه رفتم عاشقه قهوه بودم به  رمی تحر زیاز پشت م یخوشحال با
   کردیخوشمزه درستش م یل یالهام خ یخصوص قهوه ها

  رمی کیچشم غره الهام اون   دنیخودم که با د یبود برداشتم برا  ینیس یدونه از فنجونارو که تو هی
 برداشتم تا براش ببرم  

 هی کردمینگاه هم به الهام م هیکردم  ینگاه م روش نشستم همون جور که داشتم به فنجون قهوه  روبه
 نگاه به الهام... هینگاه به فنجون  هینگاه به الهام  هینگاه به فنجونه و 

 ؟یشد  وونهیه؟دی_چ الهام

 اومدمو نگامو از فنجونه گرفتم رونی ب  االمیالهام از فکروخ  یصدا دنیشن  با

 ؟ یفکر کرد قیقهوه و رف نیب  یتا حاال به شباهت ها گمی_نه م

 د یپرس یحرفم چشماش گرد شد با نگران نیا دنیبا شن  الهام
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 ؟ یشد وونهی_دالهام

 خودم غوطه ور بودم گفتم:  یفکرها یتو کهیتوجه به حرفش درحال  بدون

که   یتا بفهم  یشدن؟اصال به اون مخ پوکت فشار اورد  لیکه هر دو از چهار کلمه تشک ی_متوجه شد
 ه؟یطور نینوع مسکن دوست هم هم هیآرامشه و  هیها ما یلیخ یوه برا همون طور که قه

 ره ی هم ازت نم یاد یانتظار ز الیخ  ی_کال زده به مخت...بالهام

 کردم ادامه دادم:  یالهام همونطور که به فنجون قهوم نگاه م یتوجه به حرفا بدون

و   یروشون حساب کن یتونیکوه پشتتن م هیمثل  یوجود دارن که زمان غم و ناراحت یی_دوست ها
 ؟ یالهام تا حاال با قهوه فال گرفت یراست گمیآرامش تو هستن...م هیهم ما شهیهم  یبهشون اعتماد کن 

 _نه چه طور؟ الهام

 رن یته مونده قهوت فالتو بگ یاز رو توننیها م ی_خب بعض 

 کارو نکردم نیا حاال ات یول  دونمی_خودم مالهام

 _مشابه دوست 

 گفت:   یبه نشونه "واقعا برات متاسفم" تکون دادو با لحن باحال  یسر  الهام

 یبود  یخوب  قیشد رف فیح ی _کال از دست رفتالهام

 ادامه دادم:  تیکردمو با جد یخنده ا تک

ناخواسته مثل اون آدم  ایخواسته  یشیم دهیکه خوبو درستکار باشه تو هم به راه اون کش ی_دوست
  رنیگ  یم  ندتویکه از روش فال آ یبالعکس مثل همون ته مونده قهوه ا ی و حت یشیم یمعتقد

 ی کن  ین یب شی خودتو پ ندهیآ ویبه دوستت نگاه کن یتونیم

 گفت:  یمیباال انداختو با لحن عاقل اندر سه  ییابرو الهام

 بعد بهش نگاه نکرده بودم نی_تا حاال از االهام
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 ؟یتا حاال به رنگ و مزه قهوت دقت کرد  گمی_م

دوباره زده   ای؟ی خوند یز یچ یدالرام؟فلسفه ا یشد یطور  نیتو چرا امشب ا یکرد  وونمید ی_واالهام
 به سرت؟ 

 جام جابه جا شدم   یتو کمی

  دیبه اطرافت د کمی گهیم یشدم نه کتاب فلسفه خوندم اصال تا من هستم کتاب چ وونهید _من نه
  یقهوه تلخه؟وقت نیاز دوستات مثل مزه هم یزبون بعض  یداشته باش اصال تو متوجه شد یا گهید

  یکن  یزبون دوستتو حس م یتلخ  یاما وقت شهیقهوه جمع م ی صورتت از تلخ یخور یتو قهوه تلخ م 
 اد یقلبته که به درد م نی بلکه ا شهیصورتت جمع نم گهید موقعاون 

 شده؟  یز یدالرام چ یزنیگنده گنده م ی_امشب حرفاالهام

 : دمیاز الهام پرس  یسوال گردوندمیدستم م یکه فنجون قهومو تو همونطور

 ؟ یتوجه کرد یخور یکه توش قهوه م  یتو تا حاال به فنجون گمی_م

 مشکوک نگام کرد که ادامه دادم: لهاما

فنجونت گرون و طرح   یهرچ یحاال متوجه شد ؟تایداد  تیحاال اهم ؟تای_به نوع و مدل دوستات چ
از مزه اون  یچ یه نی در همون ح نهی نب یبی و اس فتهیکه فنجون از دستت ن یدار باشه همش مواظب 

 یتا از دستش ند یدوستت پولدار باشه همش مراقب  یمثل دوست هرچ  قایدق  یفهم یقهوه نم
 یبر یخودتو دوستت نم   نیاز رابطه ب یلذت  چیه نیب نی و در ا  یکنناراحتش ن 

  کردی م تی ازم حما یکی  خواستی داشتم دلم م ادیگفتن ز یسکوت کردم حرف برا یکم  دمویکش یآه
من مردم هم  یدهایبا حرفا و د دی شا ینطور یکتابش بکنم ا هیبه   لیتبد سمویدلمو بنو  نیا یتا حرفا

 براشون لذت بخش تر بشه   دیشا ی زندگ ینطور یا کردنیبه اطرافشون نگاه م گهینگاه د هیبا 

 لحن منظوردار گفتم: هی با

خوب رو هم  یکردنش ناتوان ان و ارزش دوست ها یدار یکه در خر دوننیم  یی_ارزش قهورو کسا
   یبه بودنت دلم گرمه دوست جون شهیدلتنگن...هم که دوننیم ییکسا
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من روم    یآقا پژمان هم ببر  یتو برا شهیدرست کردم م  کی دالرام ک یانداخت ادمی_آها خوبه الهام
 دوست داشت  کیک ی لیقبال خ ادتهی شهینم

به   کهویاومدم   رونیفلسفانم ب   یها الینگامو از فنجون قهوم گرفتمو از فکروخ  کیاسم ک دنهیشن  با
 سمت الهام برگشتم با ذوق گفتم: 

 ک یک ولی_ا

 با تعجب بهم نگاه کرد الهام

 درست کردم  کیبارمه ک   نیانگار اول کنهی ذوق م  یطور  هی_الهام

زد    یحساب  نیه خاطر هممتوجه شده ب یمنظورمو اشتباه دمیحرفش فهم  نی با زدن ا  دمیکش یپوف
 گفتم:  غی با ج نی از دست ندم به خاطرهم جانمویکردم ه یتو پرم سع 

 کردم؟ ی کار م  یالهام من اگه تورو نداشتم چ ولیا کی خودشه آره ک کی_ک

 و گنگ بهم نگاه کرد یمن نشده بود سوال یکه هنوز متوجه حرفا الهام

 ک؟ ی_ک الهام

 تا بهت بگم نجایا ای _آره...ب

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

که  دادمینم  تیاهم  ادمیهرچند ز ه ینظرش چ نمیبودم و منتظر بودم بب سادهیوا  ساینک یافتخار جلو با
زور زدم تا    یکل  دمیکم زحمت نکش  کنمیم  ینقشرو عمل ن یکه بشه ا یباشه چون من هرچ ینظرش چ

 خودمدانشمندارو به  نیمن که فاز ا یحرفا  نینقشرو بکشم اون شب الهام ب نیکه ا دیبه ذهنم رس
  ینطور یا  فتهی که ظهر درست کرده بود ب یکیک ادهی شهی و باعث م شنوهیگرفته بودم کلمه "گرم" رو م

 بکشم روینقشه عال  نیا جهیتر بشه و درنت  عیباعث شد دامنه افکار من وس

 بهم انداخت   یسرشو باال اوردو نگاه مسخره ا ساینک

 رون؟ یب  یزبونش بکش  ریکاره احمقانت حرف از ز نیبا ا  ییخوای_م
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 صادقانه گفتم:  یذوق بچگونه ا با

 می_اه

 گفت:  دویکش یکه بهم نگاه کرد دوباره پوف کمی  دیبه موهاش کش  یدست دویکش یپوف

 نقشت اصال...  ن یدالرام ا نی_ببساینک

 هی دیکارسازه فقط شما با  دیمطمئن باش  رهی چند شب فقط روش کار کردم مو الش نم من دینی_بب 
   نی فقط هم دیکه شاهده همه صحنه ها باش  نهیاونم ا دیبکن یکار 

 ی من حساب کن یرو یتونینم یفتی _مطمئن باش اگه به دردسر بساینک

 چشمک گفتم:  هیزدمو با  یلبخند

 د یرو داشته باش  ینی زم بیشده که شما نقش س  یطراح  ینقشه طور  نی_از اولشم ا

 که زده بودم گفتم:  یجمع کردن گند یبرا  یگرد شد که با هول سای نک یچشما

 که دادم نظارت کنم فعال با اجازتون  ییمن بهتره که برم و به سفارش ها زهیچ می_ا

االن  ستم؟تایدنم نچرا جلوش اصال مراقب حرف ز ایدادم خدا رونیاتاقشو بستمو نفسمو با فوت ب  دره
 م یادب یمن دختره ب  کنهیدادم حتما فکر م  یسوت یکل

 یمودب باش بشو همون دل کمی ی مراقب حرف زدنت باش شتریبه بعد ب نیدختر بهتره از ا پووووووف
 ی ادب ینذار فکر بکنه که ب گهیمودبه د

 چه قدر بامزه ینیزم  بیاومد س  رونیاز دهنم ب یحرف بامزه ا شیی کردم خدا  یا خنده

 سفارشام در چه حاله  نمی رفتمو به سمت آشپزخونه به راه افتادم بب  نییاز پله ها پا یخوشحال با

 مزم  نیمنم عاشقه هم قای_بله دق

 د یا قهی_ا چه جالب چه قدر شما خوش سل

 دیداشت یر یچشمگ شرفتینسبت به اون دفعه که اومدم پ دایدار ی_ممنون شمام دستپخت خوب
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 د؟ یگ ی_راست م

 ازش خوشم اومده یل یخوشمزس من که خ  یلیخ می_اه

 د یقاچم بخور هی نیا دییای_پس ب 

 کال همه اخالقاتونم خوبه کنمی_حاال که فکرشو م

 کرد که پژمان با خنده گفت:  یخنده ا  الهام

 زنم ی که نم یی اضافه چه حرفا کیقاچ ک هی یبرا  نی_توروخدا ببپژمان

درست کنه   ادیز کی ک دیانگار نه انگار بهش گفته بودم با کنهیکار م  یداره چ  شعوریالهام ب نیا نگاه
 تا بخوره   دهیو به پژمان هم م کنهیاون وقت داره درست م

داشت با مژه  یدرشت و قهوه ا ییداشت چشما یبامزه و خوشگل افهیشدم الهام ق   رهیچهره الهام خ  به
 یمتناسب با صورتش اندام فوق العاده ا ینیو ب یو قلوه ا  کیکوچ ییو پر لبا  دهیکش  یحساب ییها

 داشتن فیخودم خوشگل و تودل برو تشر  نهی الهام خانوم ع گهیخودم خخخخ بله د نهیع  قایداشت دق

پر و   کل یاون ه نهی بود ع سای همقد نک بایشدم قد بلند تقر قیاز الهام گرفتمو به پژمان دق نگامو
 داشت یعضله ا یها نهی قلمبه بودو س یحساب  ساینک  نهی داشت بازوهاش ع یورزشکار 

داشت   فیام تشر یلباش بود پسر مهربون یلبخند رو شهی و بامزه بود هم نیالهام دلنش نهیع  افشیق
و خوشگل   یخاکستر  ییبود چشا یمشک  سایسوخته بود اما نک  یقهوه ا سا یموهاش برخالف نک

گرم   یآب هیبود خوبه  پیخوشت  قشیرف  نهیبود ع یدر کل پسره جذاب خوشفرم  ییو لبا ین یداشت با ب
 ن یمناسب سیک ست یبدک ن یا کننیم

 خخخ   دادمیخودم خندم گرفت انگار داشتم درباره نامزدم نظر م یها الیفکروخ  از

 کردن الهام و پژمان دست برداشتمو با لخند وارد اشپزخونه شدم  یوارس از

  نییمن پا دنهیکه باال برده بود تا بخورتش با د یک یپختن بود پژمان هم قاچ ک کیالهام در حاله ک  
 شاداب گفت:  ییلبخند و چشما هیاوردو با 

 رفت؟   شی_به سالم دالرام خانوم؟نقشتون تا کجا پپژمان
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 ذوق گفتم:  با

 شد  _تموم

 ه؟ ی_ا چه خوب حاال نقشت چپژمان

 زدمو گفتم:   یچشمک

 ی فهم ی _به موقش م

حتما   یبود دنینقشه کش هیچند شب پا  دمیشن یدار  یعجب پشتکار  نی_خوشم اومد آفر پژمان
 از آب در اومده ینقشه خوب

وقته که   یل یالهام نگاه کردم که نگاشو ازم گرفتو خودشو به کارش سرگرم کرد پس پژمان خان خ به
 کرده  فیبراش تعر  رویالهام خانوم هم همه چ نجاسیا

 ؟یدرست کرد کاروی_الهام ک 

بعد   زدینبود االن چندتا فحش آبدار بهم م نجایاگه پژمان ا دونمیبه سمتم برگشت م یبا خستگ  الهام
 کرد یم یآبرو دار  دی اما حاال با کردی غرغر م

 مونده گمید یآره فقط چندتا ی_واالهام

 ؟ یخت یخامه توش ر ت یری _به خ

 خسته شدم میهمه درست کن  نیا میدالرام حاال مجبور گمیسرد بشه بعد م دی_نه اول باالهام

 اد؟ یب  یز یچ  یقراره مهمون دیکن یدرست م  کی همه ک نیا دیخانوما چرا دار دی_ببخشپژمان

 لحن خاص روبه پژمان گفتم:  هی با

 از نقشس یجزو کایک نی_ا

 کنجکاو بهم نگاه کرد  ییتعجب و چشما با

 زد   یلبخند جذاب کهو یکردم که  یا خنده
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  یو باحال  جی مه  یدارم که شاهده صحنه ها نیقی یرسونی حرفتو باالخره به اثبات م دونمی_من مپژمان
 میشیم

 خنده   ریکه پژمان هم زد ز دمیخند

 کمک منم حساب کن  ی_روپژمان

 _چشم

 

 

 

 

 ( سای)نک

حاال خوبه زنم نشد وگرنه تا   دهینقشه از کجا به ذهنش رس  نیا وونهیدختره د  نیا دونمیمن نم واقعا
 نفر؟  هیزبون   ریحرف از ز دنیکش رونیب ینقشس برا  نیاالن منو دق داده بود آخه بگو ا

  یو اضافه کنم باهوش یکارشو درست انجام بده دختره با انرژ  تونهیکه م گفتیبهم م یحس  هی یول
 بود

  زای چ یلیو خ  شهیبرداشته م زهای چ یل یخ  یفردا پرده از رو شهیبه هرحال فردا ثابت م   دمیکش یپوف
بچه   نیروشن بشه با ا قتیباشه که حق یافته فقط طور  یکه م  یهر اتفاق دوارمیام شهیبهم روشن م

   خورهی که چشمم آب نم یباز 
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 )دالرام(  

 ثمی_م

 مهمون صورت خشنش بود به سمتم برگشتو گفت:  شهی که هم یبا اخم  کهوی

 ؟ یدار  یکار  هی_چثمیم

 باهات حرف بزنم خواستمیم می_اه

 _درباره؟ ثمیم

 ی فهمیم  ای_خب تو ب

 م یخب بر یل ی_خثمیم

 بره شی پ یعال  یه چخوب حواسمو جمع کنم هم دیبا میعمارت رفت یسمت باغ پشت  به

 گفت:  یبا کالفگ کهوی ثمیمونده بود م یادیفاصله ز چون

 از عمارت دور بشم  اد یز دینبا  ؟منیجا بهم بگ نیهم شهی_مثمیم

 سا یجا وا نیخب هم  یل ی_خ

 روبهم گفت:  نهیدست به س سادویوا ثمیم

 _خب حرفتو بزن ثمیم

شده بودن خوشحال  میو پژمان که قا سای نک دنهینگاه کردم که با د وارینامحسوس به پشت د  یلیخ
که شکر خدا   ادین  سایبود که نک  نی فقط ا میتنها نگران  تشیشدم پس اعتماد کرده بودو اومده بود راس

باشه   قشمن  یخوب نقشمو اجرا کنمو تمرکزم رو  دیخوب بود اعتماد کرده بودو اومده بود پس فقط با
 تکون داد یسر  دییزدم که اونم به نشونه تا یناخواسته لبخند ساینک  یدج افهیق دنهیبا د

 ؟ یزن یلبخند م یبه چ ی_دار ثمیم
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  یز یچ  ثمیکه باعث شد م دنی و پژمان سرشونو دزد  ساینک عیبه پشت سرش برگشت که سر  کهوی
 گفتم:  یکه زده بودم با هول یجمع کردن گند یبرا نهینب

 بابا برگرد  یچ یه یچ ی_ه

 خستس گفت:  یلیکه معلوم بود خ  یبا لحن  ستی اونجا ن یبود کس دهیهم که فهم ثمیم

  یلفت نده اگه آقا متوجه نبودم بشه عصب نقدریدالرام من کار دارم زود باش حرفتو بزنو ا نی_بب ثمیم
  شهیم

 پاو اون پا کردمو گفتم:  نیا کمی

 یزن ی_قول بده که داد نم

 گفتم:  عیتعجب بهم نگاه کرد که سرمو باال آوردمو سر با

 ثمی _آقا بهت شک کرده م

 با تعجب گفت:  ثمیم

 من شک کرده؟ هی_به من؟به چثمیم

 گردنیاونا دارن دنبال مقصر اون ماجرا م نی_بب 

 ؟ یخب که چ  انمیخودمم در جر دونمیکه م نوی_خب اثمیم

 متوجه بحثاشون شدم یواشک یمن  نکهی_خب ا

 ؟ یواضح بنال شهیدالرام؟م یچه بحث _ثمیم

 ی کن یخودتو معرف  ی_بهتره بر 

 زدو گفت:  یپوزخند ثمیم

کنم؟   یکردم که خودمو معرف یکنم؟مگه من کار  یمعرف ؟خودمویزنی حرف م  یدرباره چ ی_دار ثمیم
 خواب نما؟  ای یشد وونهید
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نگاه   سا ینامحسوس به نک یبا نگران  زدیم یداشت خودشو به نفهم  یع یچه قدر طب نیبب  شدینم  باورم
 داشت کم کم... یعنی ن یکردم که اخماش به شدت توهم رفته بود ا

 هیندادم  تی اصال اهم نیمن مهمتر بود به خاطر هم ی اون موقع برا یتو یز یاز هرچ ساینک  اعتماد
 دمیخشم غربا  واریبه د دمشیگرفتمو کوب  قشویپام بلند شدم  هیجلومه با خشم رو  کریمرده غول پ

مارو   ستی تو الزم ن کنمیآره؟خودتو نزن به اون راه...من خودم آدمارو رنگ م ی_نکنه فراموش کرد
کارش محکم و سخت   یآقا رو  فتهی م رونی زود ب ای ریبرو اعترافتو بکن د   ایبچه آدم ب نهیع  یرنگ کن

حل و   راشونپازل ب  نیزود ا ای  رید ذارهیهمرو کناره هم م کنهیم یر ی گیپ  زویو داره همه چ سادهیوا
 شهیم انیتوهه که نما رهیاون موقعس که تصو شهیکامل م

 انداختو گفت:  نیی پا قشیبا خشم دستمو از  ثمیم

 ؟ یباف  یبهم م  هیچرتوپرتا چ نی_زده به سرت احمق؟اثمیم

 کار  انتیهفت جدوآبادت پسره خ  وی_احمق خودت 

که همون  نیزم یرتم از شدت ضربه افتادم روزد تو صو یکی دستش باال رفتو باتمام قدرت  کهوی
 دیجلو که پژمان محکم مچشو گرفتو عقبش کش ادیخواست ب   سایلحظه نک 

  یلیس نیرفته بود البته اگه ا شیکه خوب پ  نجایباشه تا ا  شیکن نره تا شاهده همه نما یکار  ایخدا
 م یریرو ازش فاکتور بگ 

به آقا  یتونیم فیاراج نی با ا یفکر کرد یدختره عوض یکن یمن قدقد م یبرا یدار  هی_چثمیم
  یبهش داد  یبهت داده؟تو درعوضش چه قول یمن مقصرم آره چه قول یبهش گفت  یرفت  ؟حتمایبرس

پدرومادرشو دور   ؟چشهیکن یم  کاری چ یدار  یاتاقش ی همش تو ؟چرایاتاقش یهان که هرشب تو
االن که مردن هرشب تو اتاقه پسرشون  یکردیبودن به زور به مام نگاه م اونا کهی زمان ؟تایدید

 ؟ یسرگرم

 شنوهی هم داره همه حرفارو م سایکه نک  دونستمیتموم شد چون م نیسنگ  یلی حرفش برام خ نیا
 کردم که خجالتو بذارم کنار که موفق هم شدم  یسع

 خشم بلند شدمو خونه کناره لبمو پاک کردم  با



 دنده هیپناهان  یب

80 
 

 ؟  یگیحرفا رو به من م  نیا ی_تو به چه جرئت

 صورتشو با خشم ادامه دادم:  یزدم تو یمشت

آشغال  که اون گندو باال اوردو گفت که از  هیمنم مثل خواهرتم آره؟مثل خواهرت  ی_فکر کرد
همه دخترا مثله اونن؟فکر   هیچون خواهرت عوض یخبر ندارم؟فکر کرد  یچیاز ه یکرد  ساس؟فکرینک

 آره مسموم فکر؟  کنمی م کاریهرشب تو اتاقشم دارم چ چون یکرد

صورتشو ادامه   یزدم تو یا گهیمشت د نیدفاع بود به خاطر هم یشوک حرفام بود ب یتو چونکه
 دادم:

 ی دیحرفتو پس م  نی_تقاص ا

 نلرزه و محکم باشه گفتم:  کردمیم یکه سع یروون شدمو پاک کردمو با لحن  یاشکا

 کنم؟ یم  کاریدارم چ  یگیبه من م یاون وقت دار  کنمی حفظ م موی ساله دارم پاک ستی_ب

 زدم   غیج

 مثل تــو  ییکه بهم انگ بچسبونه به خصوص آدما دمیاجازه نم یخر  چی_به ه

  میاشک یبرداشت که با چشما ز یاومدو به سمتم خ رونی که زدم از شوک حرفام ب یغیبا ج   کهوی
 ... ینرفتم ول  شی فرار کردم درست بود طبق نقشه پ دمویدو

که روشو   ییگال یبپره پاش رفت تو نکهیا یکه اون به جا دمیبلند پر عیمحل مورد نظر شدم سر وارد
دنبالم بکنه به خاطر   یشتر یشد که باعث شد با قدرت ب  یو عصب   یگل یحساب   میبا برگ پوشونده بود

 دهیرس  رکه من زودت ییشدمو از اونجا سای نک یوارد سالن ورزش ع یمنم سرعتمو باال بردمو سر نیهم
رو برداشتمو با اومدنش پرت کردم به سمتش که دوتاش خورد به   یخامه ا  یها کیک  عیبودم سر

زد که از ترس   ینعره ا دادیم  یبه هدف نخورد چون جاخال  شیصورتش بق یخورد تو شی کی بدنش و 
  یاومد بزنم تو یبکس رفتمو محکم بردمش عقب تا وقت سهی هارو ول کردمو به سمت ک کیک هیبق
داد   یبکس از دستم در رفتو اون جاخال سهیبده که منم ک یکه نقشمو خوندو خواست جاخال  ورتشص

که محکم خورد بهشو   شی بوکس بغل سهیپابرگردان محکم زدم به ک هیبا  دموی نکردمو پر یمنم نامرد
 ن یافتاد زم
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اومد باعث شد   یو برقه چشاش از دور که شاهد ماجرا بودو اونم دنبالمون م  سای لبه نک یرو  لبخنده
 بده  یشتر یب  یبهم انرژ 

 کشمـــــــــــــــــــت  ی_مثمیم

 آب یخوردو افتاد تو   زیموزو پرت کردم جلوپاش که پاش ل  یکرد که لب استخر پوست ها دنبالم

 خنده و گفتم:  ر یز زدم

بهش بگم که  ارمویجا باش تا برم اقارو ب نی...همیشد دهیموش آب کش نهینگاه کن...ع  افشوی_ق
 جناب دست راستشونه    گردهیکه داره دربه در دنبالش م یکس

به هدفم برسم درواقع   تونستمیم ینطور یچون ا کردیخوشحال م شتریمنو ب شی و غضب  یحرص  افهیق
   کردیحل م رویکم کم خودش همه چ ینطور ینش بود اهدف من حرص داد

 رفتم که نعره زد:  یبه سمت دره خروج یشینما

 یدست کار  نویکه من اون ماش یثابت کن یتون یجور نم چی...هیبکن  یتونینم  یغلط  چی_تو هثمیم
مطمئن باش   زویچ هی یول  یمطمئن باش دختره عوض نوی ا کنهیکدوم از حرفاتو باور نم  چیکردم...آقا ه

 کنم ی خودم خفت م یاومدم خودم با دستا رونیب  نجایاز ا یوقت

کردم که خودش با زبون خودش   یلبام نشست تموم شد با حرص دادنش کار  یرو  یظیغل  لبخند
 اعتراف کنه 

و پژمان از   سایبلند شد به سمتشون برگشتم که نک سا ینک یدست زدن با مکث طوالن  یصدا  کهوی
پژمان خوشحاله   یچشما یداشت ول  یحالت خاص   سای نک یاومدن چشما رونیب  گاهشونیمخف

 خوشحال بود 

فکر کنم هنگ کرده بودو   کنهیگرد شده داره بهمون نگاه م یبا چشما دمیبرگشتم که د  ثمیسمت م به
 کردم یوگرنه اگه من به جاش بودم االن صددرصد فرار م  کردیکم کم درک م تویداشت موقع

انداختو  نیی پا یشلوارش فرو کردو سرشو با حالت خاص  بیج یدستشو توزدو  یپوزخند ساینک
روبه روم   سا یتر از قبل شه نک یکه باعث شد خاستن ختنیطرف ر هیکه موهاش به  یکجش کرد طور 

زدم داشت   یچشماش ناخواسته لبخند محو دنیسرشو با همون حالت خاص باال آورد با د سادویوا
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 یلبخند واقع هیبار به  نیاول یکه برا یی لبا یاومدو رو نییم پا چشما  کردی تشکر م  زمبا چشاش ا
 زدم  یکردمو لبخند یدراومده بود نگاه

 انداختم نیی پا سرمو

   دیتا آخر شاهده همه ماجرا بود دوی_ممنون که بهم اعتماد کرد

چونم بود باعث   ریچونمو سرمو باال اورد دستش که ز ر ی دراوردو برد ز بشیج ی از دستاشو از تو یکی
سرم باال اومد آروم   نکهیشوک بهم وارد بشه فکر کنم خودش متوجه حاله خرابم شد چون هم هیشد 

 چونم برداشت  ریدستشو از ز

 هیممنونم و  یهمه چ یبرا یخودتو به اثبات برسون ینقشه ا نیبا همچ  یبتون  کردمی _فکر نمساینک
 ی بهش برس یکه اون طور معلومه آرزوشو داشت یبرات دارم خبر  خبر خوب هم

 ؟ ی_چ

 دارم ی ...فعال کار مهمتر یفهمی_به موقعش م ساینک

 : دمیپرس   عیسر ینگران  با

 آقا؟ دی کن ی کار م ی_باهاش چ

 که حقشه ی_همون کار ساینک

 استخر بود برگشت و همون لحظه داد زد:  یکه تو  ثمیروشو از من گرفتو به سمت م ساینک

 _شهــــــــــاب 

 نبرد که شهاب اومد هیثان چند

 _جانم آقا؟ 

 _ببرش اتاق شکنجهساینک

 کدوممونه  سای منظور نک دونستیبا تعجب به ماها نگاه کرد بدبخت فکر کنم هنگ کرده بود نم شهاب
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 رو آقا؟  ی_ک شهاب

 با خشم به سمتش برگشتو گفت:  ساینک

 استخره یتو کهیهمون _ساینک

بودم که براش بد تموم بشه به  سا ینگران نک ینبود ول  ی دن یقتل کرده بود و کارش بخش ثمیم درسته
 جلو رفتمو آروم صداش زدم:   نیخاطرهم

 _آقا...

تموم شد...درواقع کاره همتون تموم شده االن نوبت   گهی...کاره تو دسای کنار وا گهی_تو دساینک
 ه؟ین یزم  بیس کنمی م فاینقشت ا  یکه من تو ینقش  یگفت ادتهیمنه...

 انداختم که ادامه داد: ن یی خجالت سرمو پا با

 ی کن فاینقشه من ا یتو روی نیزم  بی_حاال نوبته توهه که نقش سساینک

 خم شدو کناره گوشم ادامه داد:   آروم

 داشته باشه روین یزم بیمرد نگو نقش س هیوقت به  چیه گهی_دساینک

 دیخوب نقشتونو اجرا نکرد ن ی_شمام که همچ

 ادامه دادم: یلبخند نمک هیتعجب بهم نگاه کرد که با  با

 جلو که آقا پژمان اجازه نداد  دییایب  دیمنو زد خواست ثمیم یوقت دمی_د

 باال انداخت   یالی خیبا ب یشدو شونه ا راست

که اجازه بدم به   تونستمینم  کردمیتو بود همون کارو م  یجا یا گهی_دست خودم نبود هرکس دساینک
 بهت برسه  ی بینقشه مزخرف آس هیخاطر 

 : دمیکف دستم فشار دادمو با حرص غر یتو ناخونامو

 روشن بشه  ینقشه مزخرف باعث شد همه چ نی_هم



 دنده هیپناهان  یب

84 
 

 خب نقشت بچگونه بود  یول  ستی ن نیدر ا ی_شکساینک

از شدت خشم   کهوی مشت شدنو با حرص بهش نگاه کردم که همراه پژمان راه افتادنو رفتن  دستام
 گفتم:  نویزم یرو  دم یپامو محکم کوب

 _پسره خودخواه مغرور 

 اومد رونی از ب ییصدا  کهوی

 دم ی_شن

 گفتم:  آروم

 _بدرک 

 دم یشن نمی_ا

 داره آبروم رفت! یز ی ت یگونه هام گر گرفت پوف چه گوشا دمیکش یپوف

 

 

 

 ( سای)نک

  ادیخب ز  یول داشتیزدم چشاشو داشت به زور باز نگه م ینگاه کردمو پوزخند  شیصورت خونمال به
  یلیموهاش باال آورد که با تمام قدرتم س  لهیبه وس ثمویجلو رفتم که شهاب سره م  شدیموفق نم

 صورتش زدم یتو یمحکم 

 ی دختر زد هیبود که به  یلیبه خاطر اون س یکه االن شد یام شکنجه ا_تم

 دادیبهم جون م  زدیکه م یینعره ها یداغ شدرو با انبر برداشتمو گذاشتم کناره گردنش که صدا لهیم

   یبود که بهش چسبوند  ی_به خاطر انگ
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 مشت زدم تو صورتش ه یگرفتمو  قشویگوشه و  هیرو پرت کردم  لهیم

 ؟ یبهش انگ بچسبون یخودت اجازه داد _چه طور به

تکون دادو رفت تا امادش کنه   یتکون دادم که اونم سر  یزدمو به شهاب نگاه کردم سر   یپوزخند 
برداشتمو از عمد زدم    رویتیتقو یاز آمپوال یک ی نیجون شده بود به خاطر هم  یبهش نگاه کردم ب

 نعره هاش بلند شد  یگذاشته بودم که صدا لرویکه م ییهمونجا

و   یزن جماعت دست بلند نکن  ایدختر  هی یبرات که رو یبشه درس عبرت  د یشا ی_اگه زنده موند
 ی قدرتو به رخشون نکشون

 : دمیدندونام غر یصورتش از ال یبا حرص تو دمویمحکم به عقب کش موهاشو

که   هییتقاص کارها یکشیکه م یبه بعد هر درد   انجیاز ا یکه با من کرد ییسره کارها میحاال بر  ی_ول
اون  یآبرو کردم؟خواهرت خودش آشغال بود اون شب تو یمن خواهرتو ب  ی...فکر کردیسر من آورد

مست کرده بود من رفتم جمعش کردم اون وقت اون دختره   یحساب دمشید یمن اتفاق یپارت 
 یباور کرد عیمنو به زور برده اونجا و تو احمق زودباور سر سای گفت گفت که نک یچ ناسقدنش

 کردم  یمکث

 ی نداشته باش گناهیبا افراد ب یانتقام کار  یکه برا  یوقت فراموش نکن چیکه ه کنمیم یکار  هی_االن 

 کردمو گفتم:  ینگاه لهیاومد که به وس  شهاب

 _داغش کن

 گرد شده گفت:  یباچشا شهاب

 ره یم ی_آقا مشهاب

 حرفاس داغش کن   نی_سگ جون تر از ا

 رفت تا داغش کنه نهیتکون دادو به سراغ شوم یسر  شهاب
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ببرمش سره قبره پدرو مادرم    خواستمیکارش کنم؟م ی کنم چ دایقاتلو پ  یوقت خواستمیم  یدونی_م
  ییتو  دمیفهم  یوقت  یاونجا شکنجش بدم سرشو محکم بکوبونم به سنگ قبرشون تا جون بده ول

 یکرد انتیچون نامرد به اعتمادشون خ  شهیکمتر م کمیشدم عقال عذاب پدرومادرم  مونیپش

با وحشت بهم نگاه کرد که همون لحظه دهنشو باز کردمو   ثمیاز دست شهاب گرفتم که م لهرویوس
  دمشیچشمامو بستمو چسبوندمش به طرف سمت چپ صورتش و با تمامه قدرتم محکم کش

 کرد یهم بسته بودو به اون صحنه نگاه نم یمحکم چشماشو رو شهاب

 : دم یبا حرص غر زدیکه از ته گلوش م  یوحشتناک ینعره ها نیب

لذت   یکه کرده بود یشاهده کار  و یتو که کناره دستم بود ادتهیسوخته بود _سمت چپ صورت مادرم 
 ادامه لذتته   نمیآره؟ا یخودتو برد

شده بود با   یولش کردم دستامو که خون نی نتونستم خودم تحمل بکنم به خاطر هم گهیکم د کم
 گفتم:  رفتمیدستمال پاک کردمو همون طور که به سمت در م

 ی کار کن یچ  دیبا یدون ی_شهاب خودت م 

 برگشتم ثمیلبم به سمت م یپوزخند رو هیبا

محافظت از مادرم   یاون تصادف شکست و دست چپ پدرم برا ی_دست راست مادرم از آرنج تو
که به خودش اجازه بده   رویکس دهییمادر نزا ثمیم  ارمیسوخت همه اون بالهارو صدبرابرشو به سرت م

 بزنه   یبی به پدرومادرم آس

 شهاب نگاه کردمو ادامه دادم: به

  نشیاون طرف صورتشم بسوزون بعد که کارت تموم شد بنداز کنهی نم یمونیاحساس پش یدی_اگه د
به   یکشیکه درد م ین یواقع بشه...خوش بگذره...درهمون ح دیها مف وونیح یکه حداقل برا  ییجا هی

  یدربرابر من یکشیکه تو م یدرد  یبفهم  دیفکر کن شا دمم یه من سره قبره پدرومادرم کشک ییدردها
   چهیه دمیمرگ پدرو مادرمو د  که

 که پشت سرم بود گفتم:  ی اومدمو به راه افتادم که به محافظ رونی اتاق شکنجه ب از
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  یلیرفتن بگو که جمع بشن کاره خ  یکه مرخص ییاونا ی_به همه خدمتکارها بدون استسناء حت 
بفهمه و برام   یکس  خوامی نم دیببر رونی ب  نجاینفلرو هم شبانه از ا نیباهاشون دارم در ضمن ا  یمهم

 اد یب  شیپ  یمشکل

 چشمم  ی_چشم آقا رو

  رفتنیمتوجه دالرامو الهام شدم که داشتن به سمت اتاقاشون م کهویسمت اتاقم به راه افتادم که  به
 گفتم:  کردمی که داشتم به دالرام نگاه م یه هردوشون به سمتم برگشتم درحال کردم ک یاهم

 اتاقم  ای_ب

  یگفتو رفت ول  یبا اجازه ا هیتکون دادو  دییبه نشونه تا یبه الهام نگاه کرد که الهام هم سر  دالرام
 دالرام صداش زد که الهام برگشت و گفت: 

 _جانم  الهام

به سمت اتاقم رفتمو درشو باز    نیراحت باشن به خاطر هم  دادم حیحرفاشون نموندمو ترج  منتظر
 به خودم نگاه کردم  سادمویوا نهییآ  یکردم وارد اتاقم شدم و درو بستم روبه رو

 پسر   یبار...از سنگ شد ن یدوم ی...براساینک یشد رحمی _چه قدر ب

زدم خواستم عوضش کنم که دره اتاقم زده شد به  یشده بود نگاه کردمو پوزخند یکه خون  یلباس  به
 دم یکار دست کش نیاز ا نیخاطر هم

 اتو ی_ب

 لباسام جا خورد  دنهیوارد اتاقم شدو درو بست سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد که با د دالرام

 ست ین یز ی_چ

 گرد شده بهم نگاه کرد یبا چشما دالرام

 نش؟ ی_کشتدالرام

 _قراره  
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 _آقا... دالرام

کار کنم   یکه با اون نکبت چ یکن ف یتکل نییو برام تع  یبد  ری به لباسه من گ نجایا ییای_بهت نگفتم ب 
 ی تخته رو بردار  یکه رو یاون جعبه ا ییای بهت گفتم ب

 تخت رفت برش داشتو گفت:  یسمت جعبه رو به

 کارش کنم؟  ی_چدالرام

 _بازش کن 

 گفتم:  کردی که داشت بازش م یگذاشتو درحال  زمیم یرو جعبرو

 ی پوش یم نویبه بعد ا نی_ماله توهه از ا

 لباسو دراورد با تعجب وراندازش کرد  یوقت

 لباسه... نکهی_ادالرام

 ادمهی یشیعمارت و دست راست من محسوب م  نیبه بعد تو خدمتکار مخصوص ا  نی_درسته از ا
 رخدمتکارم باالتره مقام از س نیا یسرخدمتکار باش یآرزو داشت 

 نگاه کرد  یشدن تند تند کنارش زدو به لباسش با خوشحال  یگونش جار  یشوقش رو یاشکا

 انجام بدم فمویوظا  یبه خوب دمی_ممنونم قول م

 چشاش گرد شدو بهم نگاه کرد  کهوی  یول د یذوق به لباسش نگاه کردو چشاش درخش  با

 دست راست؟  دیآقا شما گفت دی_ببخشدالرام

 اون وقت...  کردی فته بود االن داشت ازم تشکر مگر خندم

 می_اه

 دختر؟دست راست شما؟  هی_دالرام

 طور  نیتوام هم  شهیهمکار شهاب اونم دست راستم محسوب م یشیم ییطورا هیعمارت... ی_تو
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گنده و خشنه من که جرات   یلیخ  کلشیه ترسمیمن از اون م یهمکار شهاب؟!ول شمیم یی_وودالرام
 که بشم همکارش  نیندارم باهاش حرف بزنم چه برسه به ا

 که به اندازه اونم ؟منمیترسی_خب چرا از من نم

 باال اوردو به صورتم نگاه کرد  سرشو

 چهره شما... ی_اون چهرش خشنه ولدالرام

 کردم  یانداخت اخم نییپا  سرشو

 اونم کاره خودشو  یکنی باتو نداره تو کاره خودتو م ی_اون کار 

 _باشه چشمدالرام

 دایارتقا پ  نجایقراره به همه بگم که مقامت ا شنیاالن همه خدمتکارها جمع م ی آماده بش ی_بهتره بر 
 کرده

 زدو گفت:  یلبخند

 _چشمدالرام

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

 

 

 

 )دالرام( 

 تختم افتادم یسرمو برداشتمو رو  یشاله رو  یخستگ با

 دالرام  یکش یاز خودت کار م یدار  یل ی_خالهام

 دم یانجام م فامویدارم وظا کشمی _من از خودم کار نم
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 یار یبه خودت فشار م یل یخ  یدار  ی_ولالهام

گرفتم تا لنگه ظهر   یفردا مرخص  ی برا  سایاز حدمعمول بود در عوض از نک  شتریکارها ب  کمی _اخه امروز 
 ارن یم فیتشر رونیکه آقا از ب  ی همون زمان قای دق یعنی خوابمیم

 گفت:  ین یبا لحن غمگ الهام

 منه  فتی _خوش به حالت فردا شالهام

 کردمو گفتم: یخنده ا تک

 یداشته باش  یتا فردا انرژ   ی_خب بهتره بخواب

 مرتب کنم سارویاتاق نک دی...فردا بامی_اهالهام

 ر ی _باشه...شب بخ

  دیکش یفی خف غی گردنشو گرفتم که چون انتظار نداشت ج کهوی زدمو  یگونمو بوس کرد که لبخند الهام
 محکم گونشو بوس کردمو گردنشو ول کردم 

 ی_عاشقتم خواهر 

 کارم کرد   یچ گاین  ومدهیمحبتم بهت ن وونهی_دختره د

 خوابم برد... ده یچشمامو بستم که به دو نرس یخوشحال با

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

 د کالفه چشمامو باز کردمو شروع کردم به غر زدن اوم یم  نییکه از پا ییبا سروصدا  کهوی

 زنن ی طور دارن بلند بلند حرف م نیهم دهیخراب شده خواب  نیا یتو یکی  گنی_نگاه توروخدا نم 

 _خفه شـــــــــــو 

 نیا  سایشده که نک یچ یعنی ادیم نیی که از پا ساسینک یصدا نکهیشدم ا  خیسره جام س کهوی
   زنهیداره داد م یطور 
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 ...نکهیباشم نه ا داریمن ب گردهیبرم  ساینک  یقرار بود وقت  یزده از خواب پاشدم وا  وحشت

 کنهیم  چارمیب یوا

 شلوغه؟ نقدریچه خبره چرا ا  نجایا نیی فرفره صورتمو شستمو لباسامو عوض کردمو رفتم پا نهیع

 کارو نکردم  نی...به خدا من استیمن ن رهی_آقا به خدا تقص 

 شده؟  یچ یعنیالهامه! یکه صدا نیا

با چهره غضبناک داشت به الهام که    سایرفتم همه بچه ها جمع شده بودن و نک   نییاز پله ها پا تندتند
 کرد ینگاه م  کردیم هیزانو زده بودو داشت گر 

 زودتر متوجه من شدو با خشم گفت:   سایرفتم که نک نیی لرزون پا یپاها با

   شهیم نیهم یخوابی م یر یگ یتا لنگه ظهر م ی_وقت ساینک

 شده آقا؟  ی_چ

 رسم ی_به موقعش به حساب توام م ساینک

 شده؟  یچ ستمین  یچی ه انی_من درجر

 خبر ندارم   یچی منم باشم از ه یخواب یتا االن م یوقت ینباش  دمی_باساینک

حتما   یفتم ولگر یبودو از خودش مرخص ی انداختم درست بود که امروز مرخص ن یی با خجالت پا سرمو
 گرفتم  یرفته که از خودش مرخص ادشیشده و  یعصبان  یطور  نیافتاده که ا یاتفاق بد و مهم

دستش  یدستشو باال اوردو کف دستشو نشون داد که شهاب که پشت سرش بود چوپو تو ساینک
 گفت:  سا یبه الهام بعد روبه نک یصحنه با نگران  نیا دن یگذاشت پژمان با د

 سا؟ ینک   یکار کن یچ یخوای_مپژمان

 با حرص گفت:  ساینک

 ه یدختر چ هی  یاونم برا یکار  نیهمچ یبهش نشون بدم که سزا خوامی _مساینک
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 خواستی مونث بلند کرد حاال م یدست رو دیکه معتقد بود نبا نینگاه کردم ا سایتعجب به نک با
 من بلند کنه قیببنم غلط کرده مگه من مردم دست رو رف  سایالهامو بزنه؟وا

 اجازه نداد الهامو بزنه  سادوی پژمان روبه روش وا عیکنم که سر یچوبو باال برد خواستم کار  ساینک

 ؟ یکار کن   یچ  ییخوای م یفهمیم  چیآروم باش ه ساینک  سایلحظه وا هی_پژمان

 سادم یبزنه که جلو رفتمو کناره پژمان وا  یخواست حرف ساینک

شده من...من موضوعو   یچ د یبه من بگ شهیم دیاری ب  نییاون چوبو پا کنمی لحظه خواهش م هی_
  کنمیروشن م 

 گفتم: میکه فقط منو اون دوتا بشنو یطور  آروم

من خودم    دینی شما اونجا بش خورهیوقت به دروغ قسم نم  چیچون ه گناههیالهام ب  دی_مطمئن باش
   کنمی موضوعو روشن م

در   یزانوهام مقابله الهام خم شدمو با لحن آروم یمبل نشست رو یخشم بهم نگاه کردو رفت رو با
 گفتم:  کردمی که داشتم اشکاشو پاک م  یحال

شده   یچ  نمیبزنه خودم تا تهش بشتمم فقط بهم بگو بب  یب یبهت آس   یکس ذارمینم نجامی_الهام من ا
 کنمی کن من کمکت م فی برام همه ماجرارو تعر

 اشکاشو پاک کردو با بغض گفت:  الهام

کردم و حاال آقا   زیشده امروز من اتاق آقارو تم  دهیکه مادره آقا بهش کادو داده بود دزد ی_ساعتالهام
  گمیبه خدا دارم راست م دمشیدالرام به خدا من ندزد ی...ولدمیمن اون ساعتو دزد کنهیفکر م 

 دم یکش یپاک کردمو پوف اشکاشو

که  نهیاصال به خاطر هم کنمیم موضوعو روشن نیالهام من به حرفات باور دارم من خودم ا دونمی_م
 هم نکن هی نگران نباشو گر نجامیا

 گفتم:   سایشدمو روبه نک بلند
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 ست ین یکرده پس اون دزده کاف  زیالهام اتاقو تم نکهیعلتتون بابت ا یآقا ول دی_ببخش

بازم   سای گفت که نک  یز یچ هی سا یپژمان نگاه کردم که فکر کنم منظورمو گرفتو رفت دمه گوش نک  به
شکرت که   ایزدم خدا یتکون داد که ناخواسته لبخند  یکردو سرشو به آروم  ریی حالت چشماش تغ

 گرفتن یم  زهاروی چ یلی خ ینگاه معن هیباهوش بودن که با   نقدریهردوشون ا

 بهم اجازشو داده که موضوعو روشن کنم پس بهم اعتماد داره یعنیاد که آروم تکون د یسر  نیا

 سمت همه و گفتم:  برگشتم

  کنهیدفاع م قشی داره از رف دیگ یو حتما االن م میهست قیکه منو الهام باهم رف دیدونی_همه شما م
 یکه دزد ی کس ستیکه الهام دزد ن  کنمی به همتون ثابت م ارمیکه براتون م  یل یاالن با دال نی هم یول

 مداربسته داره  نیرو انجام داده چون اتاق آقا دورب  یبزرگ  سکیر یل یکرده خ

   دادمینم یت یاهم یول  کردمیرو حس م  سا یمتعجب پژمان و نک نگاه

  هی دزد ک گمیبهتون م لمی االن بدون استفاده از اون ف نیمن هم  ی_ول

 به همه دخترها نگاه کرد یچشم ریه گرفتو ز انداختم ک ینگاه مفهوم دار  ساینک به

 شناسمی_چون من دزدو م

  یرو سایسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد که همزمان منو نک  عیشدو سر یطور  هی رنگ صورت ندا   کهوی
تک   سایبود مشکوک بهش نگاه کردم که نک  یعیطب  ریغ  یسرعت کم  نیرنگ و ا  نیا میاون زوم شد

ه نگاه ینگامو از ندا گرفتمو به بق نی سرفرو نفهمم به خاطر هم  نیا یکرد احمق نبودم که معن یسرفه ا
 کردم 

 گفتم:  سادمویوا ساینک  یجلو رفتمو روبه رو

 کنم؟  شیبهتون معرف  دیدی_اجازه م
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 ( سای)نک

 موضوعو روشن کنه  تونهیکه صددرصد م دونستمی بود م  یباهوش دختره

  عیسرفه کردم سر نکهیچون هم گرفتیگاه و عکس العملهارو خوب م ن یاومد که معن  یم خوشم
 ندا گرفت  یموضوعو گرفتو نگاشو از رو

 کنم؟ شیبهتون معرف دیدی_اجازه مدالرام

چشاشو بست به دالرام نگاه کردمو آروم با   دیانداختو لرز نیی به ندا نگاه کردم که سرشو پا  یچشم ریز
 که داشتم سرمو به نشونه مثبت تکون دادم  یهمون اخم

شروع کرد به  شناسهیکه انگار واقعا دزدو م یشمرده شمرده و بااعتماد به نفس   رفتوی آروم راه م دالرام
 حرف زدن 

تا ساعت دوازده    از ساعت شش صبح گهید یالهام و سه تا از دخترها یکار  فتی _ساعت شدالرام
استراحتمون بوده  میاز جمله خودم تا هیشده و بق یکه دزد یهمون ساعات   قایدق یعن یبعدازظهره 

 نیا یاستراحت بوده و تو  می ما تا یچهارتا حضور داشتن و همگ نیعمارت فقط ا نیا یتو یعنی
  روی بزرگ نی ه اب سکیوقت ر چیباشه چون ه تونهیچهارنفر نم نیپس صددرصد کاره ا میعمارت نبود

ازشون سربزنه انگشت اتهام به سمت خودشونه پس  ییهرخطا دوننیچون م دنیانجام نم
... من که گهیمنو پنج دختر د مونهیو فقط م شنیاز ماجرا فاکتور گرفته م هیالهام،خاطره،شهرزاد،هان

  مویمر شمیشدمو خواب بودم پس منم فاکتور گرفته م داری االن از خواب ب نیهم  دیدار عخودتون اطال
  زی تم نوییپا  یاز صبح دارن سالن ورزش  دیدیزهرا طبق گفته خوده نگهبانا و اون طورم که خودتون د

 االن کارشون تموم شده  نیو هم  کننیم

 به سمت شهاب برگشتو ادامه داد:  دالرام

 سالنو ترک کردن یزهرا ک مو ی_آقا شهاب مردالرام

 که آقا برگشتن ی_وقتشهاب
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شده و کار از   یگرده دزد یآقا برم  یچون وقت شنیدونفر هم فاکتور گرفته م نی پس ا  دینیب ی_مدالرام
 و زهرا   نبینداو ز مونهی کار گذشته پس حاال م

از اون سه نفر باشه بااخم به   یک ی  تونستیدزد م نیبود به خاطر هم  یحرفاش درست و منطق همه
 گفتم: یاون سه تا نگاه کردمو با لحن محکمو جد

 جلو  دییای _شما سه تا ب

بود  دهیپر گهید یاز اون دوتا شتریب  یرنگ و ترس ندا کم  یتاشون با ترس جلو اومدن ول هرسه
 بود   یعیطب   ریهول شدنش غ کردیبه ندا نگاه م یرک یرزیمتوجه دالرام شدم اونم داشت ز

 پراز تحکم گفتم:  ی با لحن  تی اخمو جد با

 یدختر هست که دزد هینظرتون در شان  د؟بهیکشینم د؟خجالتیدیاز شما ساعتو دزد یکی _کدوم 
 کنه؟

 کنم  یکه برمو دزد نی چه برسه به ا دمی_آقا به خدا من اصال تا حاال اتاق شمارو ندنبیز

  نیهمچ امیوقت نم  چیخودتونه ه یاز آدما یکینکردم داداش من  یمن دزد دی_آقا باور کن زهرا
 بکنم  یغلط

از دستش فرار کرده   ادمهیبارم  هی یچون از داداشش وحشت داشت حت  ستیبودم که زهرا ن  مطمئن
از محافظهاس و   یکیچون داداشش  ستیبودمشو ازم کمک خواست پس اون ن دهید یبودو اتفاق

   ذاشتیکرده و قطعا سر به تنش نم یدزد امکان داره بفهمه که خواهرش

حتما کاره توام نبوده   ینزد خواستم بهش بگم توچ یبزنه ول  یندا نگاه کردم منتظر بودم اونم حرف به
 دالرام گفت:  کهویکه 

  یکس  کنمیم  شیاالن هم به همه معرف شناسمویمن خودم دزدو م دیحرفارو بزن   نیا ستی_الزم ن دالرام
 کنه یو نه هول م ترسهینکرده نه م یشه و بدونه که دزدکه از خودش مطمئن با 

 د یخند زی زریبهم زد که رسما چشمام گرد شدو پژمان هم ر  یبهم نگاه کردو چشمک  یواشکی

 شده  دهیپولو سند و مدرک هم دزد ی_اون طور که معلومه همراه ساعت مقدار دالرام
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 ندا سرشو به سرعت باال آورد که به سرعت به سمتش برگشتمو مشکوک بهش نگاه کردم کهوی

خبر   کیو  کننینم  یسک یر  نیچون آقا همچ هیشده جعل دهی_و قابله ذکره که سندو مدرک دزددالرام
کرده کاله رفته به عالوه   یکه دزد ی و کامال سره کس ستی اصال از طال ن نیدیکه دزد  یساعت  نکهیبد ا

 رنی گیرد ساعتو م شونی با روشن کردنه گوش ی و آقا به راحت هیری مدار ردگ یساعت دارااون 

دراوردمو روشنش کردم که   مویگوش یش ینما تی اتمام حرفش دالرام به سمتم برگشت که منم با جد با
 گفت:   زدی که داشت زار م یهمون لحظه ندا زانو زدو با حالت

 _بدبخت شدم رفت ندا

 گفت:   یلبخند معنا دار  هیگرد شده به سمتش برگشتن به دالرام نگاه کردم که با  یبا چشما همه

از اولشم شک نداشتم که کاره خودته از همون  ؟یکرد  یتو دزد م؟نکنهیه ی_چرا بدبخت شد دالرام
   متینظر گرفته بود ریاول هم من و هم آقا ز

به صحنه روبه   یدنو با نگرانمحکم آروم به سمتش رفتم که همه ساکت ش   یشدمو با قدمها بلند
 کردنیروشون نگاه م 

 سادم یروش وا روبه

 و بلند شو   سایوا  یکه کرد یکار  ی_پا

 بود  دایحالتاش هو هیاز تمام  یمونیلرزون بلند شد پش یپاها با

حقوقتو    یگفت یبه خودم م یاومد یم یاگه پول الزم داشت یکارو کرد نیکه ا  یداشت یلی_حتما دل 
...چه طور وجدانت اجازه داد کردمی کمکت م یگفتیبهم م ی...اگه به دردسر افتاده بودکردمی م شتریب

تم یکنم کار هتیتنب   خوامیالهام پس بده؟نم ویکه تو کرده بود یهمه تقاصه کار  یچشما یکه جلو
به  دادمیمادرم نبود اونم م هی گورتو گم کن اگه اون ساعت هد نجایندارم فقط ساعتو برگردونو از ا

   خودت

 زانوهاش افتادو پامو گرفت با زجه گفت:  یرو ندا

 آقا من... شمی م تی اذ شتریکه ب نی باهام حرف نزن  یطور   نی_آقا توروخدا...اندا
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 باهات برخورد کرده بودم  یا گهیوگرنه االن طوره د یدختر  فیندا...ح یبگ  یز ی چ ستی_الزم ن

 باال اوردمو روبه همه گفتم: سرمو

وقت به   چیاون قدر بهتون فشار آورد که کمرتون خم شد ه یروز زندگ هیاگه   دی_همتون گوش کن
 د یو دو تنتونو بفروش دیکن یدزد کیکه  دیخودتون اجازه ند

 انداختن که ادامه دادم: نییدخترها سرشونو پا همه

  شترشیتا ب  دیبه من بگ دهیحقوقتون کفاف خرجو مخارجتونو نم  دیکنی _هر کدومتون که احساس م
 اصال نه...  ایکنم 

 سمت دالرام برگشتمو ادامه دادم:  به

  فتهی عمارت ب نیا یاتفاقا تو نیاز ا گهید خوامینم  دیبد ش یدرصد افزا  ی_حقوقه همشونو س

 _چشمدالرام

به سمتش   میدور شد هیاز بق  یبه اندازه کاف  یترک کردم که دالرام هم پشت سرم راه افتاد وقت سالنو
 برگشتمو گفتم: 

 ی وقت از دست ند چیه ویدار شمی که پ یارزش  دوارمیدالرام ام یکن ی م شتریارزشتو برام ب ی_هر روز دار 

 دخترونش گذاشتمو ادامه دادم: فویظر یشونه ها یشدمو آروم دستمو رو کینزد  بهش

 یکه پشتته خودمم تو یکس نیاول  یاتفاق  ایهر مشکل   نهینره ح  ادتیبرادر پشتتم دالرام  هی نهی_ع
  نقدریکه ا اتتهیخصوص نیبه خاطر هم یهست یمدت متوجه شدم که دختره باهوشو باجنبه ا نیا
   یمن ارزش دار  شهیپ

که معلوم بود   یزدمو آروم اشکاشو پاک کردم با لحن یشده بودن که لبخند یجار  شی خوشحال یاشکا
 گذشته هام محو شدم گفتم:  یتو

چشات   ختی ریبودو اشک شوق م  ستادهیروبه روم ا یطور  نیدم مادرمم هممدرکمو گرفته بو ی_وقت
 کنم یاون دارم نگاه م یتو چشما  کنمی احساس م کنمیبهش نگاه م یکه وقت یاونه طور  هیشب   بیعج
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زد که باعث شد   ین یانداختو اشکاشو پاک کرد سرشو دوباره باال اورد لبخند گرمو دلنش نییپا  سرشو
 بزنم  یلبخند مچهیمنم ن

 کسب کردم  تتونویبودمو رضا دی_خوشحالم که براتون مفدالرام

 بود نگاه کردم  میرارادیزدم به چشاش که باعث آرامش دادن غ یلبخند

  یکار کرد یل یخ ینظرم بود ریمدت ز نیا یاستراحت کن  ی_بهتره که بر 

 گفتم:  سادمویپشت کردمو دو قدم ازش دور شدم که وا  بهش

کرده با   یاعتراف کنه که اون دزد د یبترسونمش که شا خواستمی بزنمش م خواستمی _به الهام بگو که نم
 یبهتر بلد گرانویزبونه د ری حرف از ز دنیو کش  تی گر سی تو قوه پل یسرگردم ول  هیمن  نکهیا

 اومد گفت:  یکه به زور از ته گلوش در م ییگرد شده بهم نگاه کرد با صدا یچشما با

 د؟یس ی_شما...شما پل دالرام

 گفتم:  عیکه زده بودم سر یجمع کردن گند یهول کردم برا  یکه زدم حساب  یاز حرف کهوی

 اصطالحه  هی...ه ی بای بود تقر گهید زیچ  هی_من...نه...منظورم 

 دادو گفت:  رونی ه بود براحت شد  یکه انگار  نفسشو

 _اوف خدارو شکر دالرام

 تعجب به سمتش برگشتمو گفتم:  با

 _چرا خدارو شکر؟ 

  ترسمی م سای_آخه از پل دالرام

 ی بترس   سیاز پل دینبا  ینکرد یکار  ی_وقت

 ال یخ یب دی...اصال ولش کن سایکه پل کنمی_نه از اون لحاظ  مثال احساس م دالرام

 زدو ادامه داد: یلبخند
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 _فعال من برم کار دارم 

 پرتحکمم صداش زدم:  یکرد که بره که با صدا پشت

 _دالرام 

 به سمتم برگشتو گفت:   یبا مکث سادیوا

 _بله آقا دالرام

  نییانگشت اشارم به اتاقش اشاره کردمو با سر بهش فهموندم که بره استراحت کنه سرشو پا  با
 گفت:  یانداختو راه افتاد با لحن مظلوم

 _چشمدالرام

 دمیآروم دره اتاقمو باز کردم د ن یاحساس کردم دره اتاقش باز شد به خاطر هم  یاتاقم شدم ول وارد
 دنده و لجباز بود هیخندم گرفته بود چه قدر  نیی پا رهیم  یواشکیداره 

 _دالرام 

 شد  خیبه سمتم برگشتو س  یهول با

 ...خواستمیم خواستمی م یم زهیچ می_ادالرام

 تراحت کن دختر_برو اس

 خب ادی_پوف خوابم نم دالرام

 ی امشب تا خوده صبح برام کتاب بخون دیبا  یخب برو ول  یل ی_خ

 !!؟؟ی_چـــــــدالرام

 ی شنفت  نکهی_هم

 دنباله کارا رمی بعد م کنمیاستراحت م  کمی  رمی م کنمی _خب حاال که فکرشو مدالرام

 ی اتاقم باش  ی_شب ساعت ده تو
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 _چشمدالرام

 بود   یزدم عجب دختر سرتق یاتاقمو بستمو لبخند دره

 کردم:  یرو پل یهدف اهنگ یگوشم گذاشتم ب یتو  مویهندزفر دمویتختم دراز کش یرو

 

 قرارم یدل ب از

 ناسازگارم 

 گله ها که دارم اخ

 شب کیشده که  حسرت

 تب  یب  آرومو

 رو بالش بذارم   سر

 یکار یدل تو ب مگه

 ی مردم آزار  واسه

 قرارم یدله ب نیا

 بهانس  یپ

 چه عاشقانس  طالع

 که بس کن گمیم یهرچ

 احمقانس  نیا

 وانسیدل د یانگار 

 یکار یدل تو ب مگه
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 ی مردم آزار  واسه

 دونه دلم باش  هی یکی

 عاشقم کاش   یبش یروز  هی

 یازم دور  ینکن 

 ی نجور ینذار ا تنهام

 مثل خودم باش  وونهید هی

 دلم کاش  وونهید یبش

 یمگه مجبور  یگیم

 ی زور  ستینعشق که  آخه

 ی زور  ستیعشق که ن آخه

 

 به اوضاع من بخوره   کمی  دیشا یک ی  نیآهنگو رد کردم حداقل ا دمویکش یپوف

 

 ی واسم مثل بارون  تو

 یی ای واسم مثل رو تو

 یی بای همه ز نیبا ا تو

 یی همه تنها نیا منو

 با تو آرومم  من

 یر ی گیدستامو م یوقت
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 ی پرس ی حالمو م یوقت

 ی ر ی ازم س یوقت یحت

 ی ر یکه دلگ  یوقت یحت

 رم ی میتو م  یب من

 ی فهم یکه حالمو م تو

 ی خون یکه فکرمو م  تو

 ی دونیکه حسمو م تو

 ی واسم مثل بارون  تو

 یی ای واسم مثل رو تو

 یی بای همه ز نیبا ا تو

 یی همه تنها نیا منو

 با تو آرومم  من

 یر ی گیدستامو م یوقت

 ی پرس ی حالمو م یوقت

 ی ر ی ازم س یوقت یحت

 ی ر یکه دلگ  یوقت یحت

 رم ی میتو م  یب من

 ی فهم یکه حالمو م تو

 ی خون یکه فکرمو م  تو
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 ی دونیکه حسمو م تو

 ن یچ  نایآخه ا مایکرد یر یبابا عجب گ  یآهنگو رد کردم ا یعصب

 باشم ختهیرو توش ر ییاهنگا ن یهمچ هی ادی نم ادمی م یتر یحافظه ام پ  یتو

 گرمه ابولفضل گوش دادم  یچشمامو بستمو فقط به صدا دمی رو که شن  یبعد آهنگ

 

 ساز شکسته  هی

 نفسهام  نیا منو

 بگم که یجور  چه

 چه تنهام  یبدون

 بگم که یجور  چه

 نداره  یتموم

 تو نبودت  چشام

 باره یروز م   شبو

 منو تو  ونیم

 سرابه  ایدر هی

 بت یمص ایدن هی

 قلبم خرابه به

 خاطراتت  منو

 چه آسون سوزونده
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 دربوداغون دلم

 بارون  سهی خ چشمام

 

گوشه   هیاوردمو انداختمش  رون ی از تو گوشم ب مویهندزفر عیسر شدمیم وونهیرسما داشتم د گهید
 خوره؟ یمن م یاخه بگو کدومش به حالو هوا اوردمیاز اهنگ هم شانس ن یحت

  گرفتنیآروم م  دوخوری به حالو روزشون م کردنی م یآهنگو پل نیاول  یبود وقت لما ی ف نیا نهیاگه ع حاال
 بلکه زد اعصابمم داغون کرد.... اوردمی مورد شانس ن نیاما من نه تنها از ا

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

من خوابم برد که  ینگاه کردم ک میاخم کردمو به ساعت مچ  یبشم کم  داریزدم که باعث شد ب یغلت
 از دالرام نشده  یساعت ده شبه پس چرا خبر  دمیبه ساعت نگاه کردم د یوقت  دمینفهم

 دمی شن  ییصدا  کهویفکرها بودم که  نیهم یتو 

 _فکر کردم خوابتون برده

 سمتش برگشتمو اخمامو بردم توهم  به

 ؟ یشی_توچرا بدون اجازه وارد اتاق من م

 خودم اومدم تو! نیبه خاطر هم دیدیشما نشن  ی _خب در زدم ول دالرام

 تختم بلند شدم به سمت تراس رفتم  یاز روبهش رفتمو  یغره ا چشم

 نجا یا ای_ب

 بهم نگاه کرد   زویم  یدالرام کتابشو گذاشت رو میتراس نشست یتو یصندل  یراه افتادو باهم رو دنبالم

 ست یخوب ن  ادی_فکر کنم حالتون زدالرام

 بدون توجه به حرفش گفتم:  کردمیطور که داشتم به ستاره ها نگاه م همون
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 داستان دارن هیهمه ستاره ها  یروز گفت  هی ادمهی_

 سمتش برگشتمو ادامه دادم: به

همه  نی از ا یکیامشب داستان  خوامیم ینکرد فیرو برام تعر یستاره ا چیوقت داستان ه  چی_ه
 یکن  فیستاره رو برام تعر

 گفت:  رهینگاشو ازشون بگ نکهیبهشون نگاه کرد بدون ا  یبه سمت ستاره ها برگشت کم  آروم

 د؟ یداستانشونو بشنو دییخوای_چرا مدالرام

من   یستاره ها زندگ نیاز هم  یک ی یزندگ  دیهمه ستاره ها خودمم شا نیاز ا یک ی نکهیا ی_بذار پا
 باشه  

 سمتش برگشتمو ادامه دادم: به

دوست دارم مثل   شمیخودم خسته م یرفتارها و حرفا یاوقات از دست بعض  یبعض هیچ  یدونی_م
  نکهیتا قبل از ا تونمینم یبکنم ول   طنتیبکنمو ش   یبکنم کنجکاو  بیعج یکارها گهید یهمه پسرها

منو پژمان تنها   یدونیت مخود زدم ی در حده دو کلمه هم حرف نم گهیدختره د  چیباتو آشنا بشم با ه
همه  می از طرف خونواده پدرمم من تنها نوه پسر میش یخونواده مامانم محسوب م یپسر  یها هنو

 ایبهشون محبت کنم  یوقت  کنمی رفتاراشون نسبت به خودم احساس م یسر  هیدخترن به خاطر 
کردم ازشون کناره   یسع شهیهم  نیبه خاطرهم هیخبر کننی فکر م رمی گرم بگ یباهاشون کم 

  یدرواقع به زندگ  یعن یبرگردم تهران  دیو با شهیمنم تموم م یمرخص گهید فتهدو ه  تشی...راسرمیبگ
  نیبتونم با اونا از ا  دیبرادر تا شا هی یحت  ایخواهر داشته باشم  هیآرزو داشتم  شهیسابقم برگردم...هم

گفت شدم اما از   شهیرچند موقت صاحبش نشدم ه چیه  یول ام یب  رونیبودنم ب  یخ یو   یخشک
 دستش دادم

 د؟یوقت خودتون تالش نکرد چی_هدالرام

 ایبه دن یتو چه خونواده ا یدونیرو بهم نداد خودت م یاجازه ا  نیهمچ تمیو موقع میزندگ یعنی_نه...
از خونواده ما  رو یکشور شناخت کاف  نیکله ا یشهر معروفن حت نیکله ا یکه تو یاومدم تو خونواده ا

 ... نیبه خاطرهم  شناسنیتهران خونوادمو م یتو ای لیدارن خ
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 د؟یدی بهتون بگم به حرفم گوش م  یز یچ هی_دالرام

 نخواسته بود یز یسمتش برگشتم کنجکاو بهش نگاه کردم تا حاال ازم چ  به

 ؟ ی_چ

 میمنو شما باهم خواهر برادر دیامشبو فکر کن هی دییای _بدالرام

 مثال؟   یجا خورده بودم که چ یکه زده بود حساب  یه کردم از حرف تعجب بهش نگا با

 ادامه داد:  افمی توجه به ق بدون

رفتار   گمیکه من م یامشبو اون طور  هینرفتم  رونیوقته اصال ب  یلیمن خ رونی ب میبر دییای _بدالرام
 دی رس یبه همه آرزوهاتون م دیمطمئن باش دیکن

 اس یراحت  نیبه ا کردیبود فکر م  الیازش گرفتم چه خوش خ  رومو

 شه ی_نم

 دیشیموفق م  دیمطمئن باش دیبار ارادشو بکن  نیاول  یبار برا هی...شهی_چرا نم دالرام

 من چند سالمه؟ یدونی_م

 د یمهم اون درونه...بلند ش ست ی_سن مهم ندالرام

  زدمیم یاستارت  هی دیبچه بود با نیحق با ا امی ب نییدادم از موضع خودم پا   حیترج  دمویکش یپوف
 اده؟یز یل یسال خ کیو  یاصال مگه من چندسالم بود؟س یباالخره که چ

 ه؟ یخب حاال برنامت چ یل ی_خ

 زد   یهوا بشکن یحالت بامزه تو هیبا  دالرام

 بود  تیشدن به موفق کینزد یسوال برا  نیاول نیا ولی_ادالرام

 اد؟یب میبه پژمان هم بگ_
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حداقل راحت   یطور  نیا نهی بب  گتونوید یاون رو یکس  دییفعال نخوا دی_به نظرم نه چون شادالرام
 د یتر

 _باشه پس برو خودتو آماده کن

  یحالت خودم ندادم ول یتو یر یی تغ رونی کلمه باشه از اتاق زد ب هیبلند شدو با   یبا خوشحال دالرام
 لب انگار که روبه آسمون حرف بزنم گفتم: ریسرمو گردوندمو به سمت آسمون برگشتم آروم ز

  نهیع میشیتا باهاش ازدواج کنم امشب بهم خواهر برادر م یکه برام انتخاب کرده بود ی_مامان دختر 
  نهیع  یول  تونمیکه نم  یدونیازم نخواه شوهرش باشم مامان چون م میکنی خواهر برادر باهم رفتار م هی
طور مجرد   نیم تا ابد ه دیباشم مامانم شا  یزن چیمرده ه تونمیبرادر تا ابد پشتشم درواقع نم هی

 هم...  دیشا ایموندم 

 زدمو گفتم:  یسرم اومده بود پوزخند ی که تو یبرگشتم از فکر  ی سمت دره خروج به

 _امکان نداره  

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

شد ناخواسته لبخند   دایباالخره سروکلش پ  دمید کهوینشسته بودمو منتظرش بودم که   نیماش یتو
 یتو شه یبودمش هم دهیند  ییلباس ها نیهمچ هی  یزدم چه قدر ناز شده بود تا حاال تو یمحو

 بودمش  دهید فرمیونی

 گفت:   یلبخند خاص  هیدره جلورو باز کردو سوار شدو با  یتردد کرد ول کمی

 ؟ یهرباز ش  می_بردالرام

 گرد شده گفتم: یچشما با

 ؟ ی_شهرباز 

پس  رونی ب ی...االن تو قراره خواهر کوچولوتو ببر دیشمام گوش کن گمیمن م  ی_قرار بود هرچ دالرام
 ی اون رفتار کن لیطبق م  دیبا

 تکون دادمو گفتم:  یبه نشونه منف  یسر 
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 !؟یسن بلند شم برم شهرباز  نی_من باا

 نشن یوقت اغده ا هیآدم بزرگا ساختن تا  یبرا  روی _محض اطالع شهربازدالرام

 _اون وقت چرا؟ 

 گه ید کننیم یانرژ  هی _خب اونجا تخلدالرام

 _آها 

چون  نی حاکم بود به خاطر هم  نیماش یتو یروندم سکوت بد  یبه سمت شهرباز  یسره ناچار  از
 کردم:  یآهنگو پل هیبردمو آهنگ گوش بکنم دستمو به سمت پخش   یرانندگ  نهیعادتم بود ح 

Do  you  ever  feel   like  a  plastic  bag   

 ...یمون یم کی پالست سهیک هیمثل   یحاال احساس کرد تا

Drifting  through  the  wind 

 ...یشناور  توهوا

Wanting  to  start  again 

 ی از نو شروع کن خوادیم دلت

Do  you  ever  feel …feel   so  paper  thin … 

 ی کاغذ نازک هیکه مثل  یکرد تاحاالاحساس 

like  a  house  of  cards … 

 هزاران کارت  مثل

an  blow  from  coving  in … 

 ره یم نی انفجار از ب هیبا که
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Do  you  ever  feel  already  buried  deep … 

 ...یزنده زنده دفن شد یاحساس کرد تاحاال

 

Feet  under  screams  but  no  one  soems  to  heart  a  thing    

 ... شنوهینم یز یچ یاما کس  یزنیم ادیفر که

Do  you  know  that  theres  still  a  chance  for  you … 

 ... یشانس دار  هیهنوز  که یدونستیم

Cous  theres  a  spark  in  you 

 هست... ی(د یدرتوجرقه)ام چون

You  just  gotta  igniiiiiiiiiiiiit  the  riiiiiiight  and  leeeeet  is  shiiiiin 

 بدرخشه   یو بذار  یدرونت رو روشن کن دنوریبا توفقط

Just  own  the  night  like  the  4th  of  july 

  یو ازآن خودت کن مثل چهارم جوال شب

Cous  baby  youre  a  firework 

 ی مون یم یباز  شی تو مثل آت  زمیعز چون

Come  on  show  em  what  youre  worth 

   یدار  یو بهشون نشون بده که چه ارزش ایب

Make  em  go  oh  oh  oh 

 بگن اوه اوه اوه  بذار
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As   you  shoot   a cross  the  sky-y-y-y 

 ی شیتوسراره آسمان پخش م وتو

baby  youre  a  firework 

 ی مونیم یباز  ش یتو مثل آت زمیعز

Come  on  let   youre  colors  burst 

 وبذار رنگهات تو آسمون پخش بشن  ایب

Make  em  go  oh  oh  oh 

 اوه اوه اوه  بذاربگن

Youre  gonna  leave  em  all  in  awe-awe-awe 

 همشون تعجب کنن   یش یباعث م تو

You  don’t  have  to  feel  like  a  waste  of  space   

 ی کن ی بودن نم یاحساس اضاف  گهید تو

Youre  orginal   cannot  be  replaced 

 ی عوض بش  یتونیو نم   یکه هست ینیهم

If  you  only  knew  what  the  future  holds 

 برات رقم زده یو چه سرنوشت  ندهیکه آ  یدونستیفقط م اگه

After  a  hurricane  comes  a  rinbow 

 شهیکمان ظاهرم نیرنگ بعدازطوفان

Maybe  a  reason  why  all  the  door  are  closed 
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 باشه که  نیدرها بروت بسته شدن ا نکهیا لیدل دیشا

So  You  could  open  on  that  leads  you  to  the  perfect 

 کندی م ییراهنما  ریمس نی که تو رو به بهتر یرو باز کن  یاون در  یتونیم

Like  a  lighting  bolt  Youre  heart  will  grow 

 درخشهیم شی توپ آت هیمثل  قلب

And  when  its  time  You ll  know 

 ی فهم یسه مکه وقتش بر یوقت و

Boom  boom  boom 

 بوم بوم  بوم

Even  brighter  than  the  moon  moon  moon 

 یازماه هم درخشان تر  یحت

Its  always  been  inside  of  You You You 

 مونه   یم یدر درونت باق  شهیهم

And  now  its  time  to  let  in  through ough ough   

 ی وقتشه که آزادش کن حاال

Boom  boom  boom 

 بوم بوم  بوم

Even  brighter  than  the  moon  moon  moon 

 یازماه هم درخشان تر  یحت
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Its  always  been  inside  of  You You You 

 مونه   یم یدر درونت باق  شهیهم

And  now  its  time  to  let  in  through ough ough   

 ی وقتشه که آزادش کن حاال

 )firework( یپر  ی....کت

 گفت:  زدی که توش حسرت موج م یلحن با

 رمیبگ  ادی یآرزوم بود زبان خارج شهی_همدالرام

 ؟ یستی_مگه بلد ن

 _نه خب دستو پا شکسته بلدم دالرام

 هم مسلطم  یبه زبان فرانسو  یحت من  دمیم ادتیمن   یی_خب اگه بخوا

 ذوق گفت:  با

 د؟ یگی_راست م دالرام

 می_اه

 که  دیریم گهیخب آخه شما سه هفته د  ی_ولدالرام

   دمیم ادت ی میدی_خب تا اون موقع تا هرجا که رس

It the pendson you 

 ؟ یچ  یعنی_دالرام

 داره  یبه خودت بستگ یعنی_

 زد  یلبخند
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 کنم ی م موی_تمامه سعدالرام

گرفت خوب بود  ادی  یدادم که همشو به خوب ادشی گهیچندتا اصطالح د  یبه شهرباز  میدیرس تا
 باهوش بود 

 م؟ یبر یشهرباز   دیبا ی_مطمئن 

 _ دالرام

Out 8 ou )صددرصد( 

 ی چه قدر زود ازشون استفاده کرد نی_آفر

 _ دالرام

Becous im in tip top shape todey 

 امروز توپ توپم(  نکهی)به خاطر ا

 محظ اطالع االن شبه نه روز  ی_ول

 _ دالرام

Take it rasy 

 (الی خی)ب

 کردمو گفتم: یخنده ا تک

Noughty 

 )تخس( 

 _ دالرام

Euwh(شی)ا 
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خودم ازش   هیبرعل  گرفتویم ادی که ازم  یهرچ  مویهمش باهم جروبحث کرد  یبه شهرباز  میدیرس تا
دختر   نقدریزده بودم که ا  جانیه میل ینبودم بلکه خ یموضوع نه تنها عصبان   نیاز ا کردیاستفاده م

 ه یباهوشو زبون دراز

 میدیشو رس ادهیخب پ  یل ی_خ

 م یبزن بر ولی_ادالرام

 شدم  ادهی شد که منم با لبخند پ ادهیذوق پ با

 گه ید دی زودباش کمی _آقا دالرام

 شدمو آروم گفتم:  کی که صدام زده بود بهش نزد یاسم دنیشن  با

 زشته شهی اصال نم یمنو اقا صدابزن یتون یکه نم نجای_ا

 صداتون بزنم؟  ی_خب چ دالرام

 گفتم:  یالی خی ب با

 سا ی _نک

 تونم ی_آخه نم دالرام

 ؟ یکشی _خجالت م

 گفتم:  یخندم گرفته بود با لحن آروم دنشیانداخت از خجالت کش نییپا  سرشو

داداششو "آقا"  یخواهر  دمیدر ضمن من تا حاال ند  کشهی از داداشش خجالت نم یخواهر  چی_ه
 صدابزنه 

 _باشه دالرام

 م؟ یبش یحاال اول سوار چ نی_خوبه آفر

 بعد...  نیترن بعد تونل وحشت بعد ماش می_اول بردالرام
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 م یرسی به اونام م می بش نیسواره ا میاول بر ایخب حاال ب  یل ی_خ

 ی _اوکدالرام

 میمورد نظرمون راه افتاد لهی به سمت وس میرفتیکه کناره هم راه م یگرفتمو درحال  طیدوتا بل  رفتم

 _اول شما 

 زدو جلوتر رفتو سوار شد و منم پشت سرش کنارش نشستم  یلبخند

 _کمربندتو ببند 

 ست یخطرناک ن ادیکه ز  نیا ستی_الزم ن دالرام

ش بهم نگاه کرد آروم نگاهم رفت  خوشگل  یخم شدم کمربندشو بستم که باچشما  دمویکش یپوف
 گفتم:  کردمی به روبه رو نگاه م گرفتمویکه نگامو ازش م یسمت شالش اخمام تو هم رفت درحال 

 نیا نکهینه ا  یکه موهاتو بپوشون یجلو دالرام خانوم اونو سرت کرد یار ی ب کمیاون شالتو   ستی_بد ن
 یبنداز  رونشونی ب یطور 

 جلو به سمتش برگشتم که گفت:  دش یکش کمیبه سمت شالش بردو  دستشو

 شدن  یرتی_اوه اوه اوه برادر گرام غدالرام

 اخم گفتم:  با

 حواست به شالت باشه نه من   دی_خودت با

 _چشمدالرام

 شروع به حرکت کرد که دالرام به سمتم برگشت  لهیوس

 نشون بده جانیاز خودت ه کمی  ینیبرج زهرمار نش  نهیع  ینطور یشروع بهتره ا ی_برادالرام

 ...جان ی ه نی_خب آخه ا
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به دالرام که از شدت   شمیم یطور  هیکردو کم کم احساس کردم دارم  شتریسرعتشو ب  لهیوس  کهوی
زدم به سمتم برگشتو دستاشو جلو آوردو   یکردمو لبخند  ینگاه دیخندی داشت م جانیو ه  یخوشحال

 گفت:  دویگذاشت دو طرف صورتمو لبامو از دو طرف کش

 گه یکش بده د ناروی_ادالرام

 کنه گفتم:  رییکه باعث شد حالت چشاش تغ  یدستاشو گرفتمو با لحن خاص  مچ

 _مثله تو؟

 می_اهدالرام

 سادیاز حرکت وا یوقت لهیخنده وس  ریکرد که منم ناخواسته زدم ز یزدم که خنده ا یا گهید لبخند
تلو خورد که زود بازوشو گرفتم به سمتم  کمی رفتیم ج یگ کمی شد و چون سرش  ادهی دالرام زودتر پ

 کرد یبرگشتو تک خنده ا

 چه قدر راحت بود  یدی_ددالرام

 برد  یا گهید لهیدستمو گرفتو دنباله خودش کشوندو به سمت وس کهویول کردم که  بازوشو

 

 

 _عمرا 

 کنم ی _خواهش مدالرام

 _گفتم نه

 گفت:  یطونیباال انداختو با ش ییابرو

 ؟ یترس ی_مدالرام

 اخم بهش نگاه کردمو گفت:  با
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 نداره ییترس معنا  ینظام هی ی_ترس؟برا

بار بود داشتم  نیدوم نیبابا ا  یا دمیکش یپوف  یجا خورد عصب  یچشماش گرد شدو حساب دالرام
 بهش رفتمو گفتم:  یچشم غره ا  تیحفظ موقع یبرا دادمیم یسوت

 اصطالحه هی_گفتم 

 گفت:  یبا تخس  باال انداخت ییشد و ابرو الیخ یب دالرام

 ی شی_ا پس چرا سوار نمدالرام

 بچه همراهمه نکهی_به خاطر ا

 بچه؟  یگی_به من مدالرام

 وونهیکه د ستیبامن ن یا گهی_خب بجز تو که کسه د

 دم ی_که من بچم آره؟نشونت مدالرام

 که دنبالش راه افتادمو صداش زدم که اصال جواب نداد یفروش  طیتند کردو رفت سمت بل پا

 لطفا  طیبل  هی دی_آقا ببخشدالرام

 گرفت که مرده گفت:  طوی بل دالرام

 _پولش خانوم دالرام

 گفت:  یدار  یباال داد با لحن معن  ییسمتم برگشتو ابرو به

 کنم پس لطفا حسابش کن  بمیمرد همراهمه زشته من دست تو ج هی ی_وقتدالرام

 هیزدو رفت به سمت مرده برگشتمو پولو حساب کردمو   یص بهش نگاه کردم که لبخند معنادار حر با
 زدو گفت:  یلبخند دنمیکردمو به سمتش رفتم که با د داشیجمع پ ونیخودم گرفتم م یبرا طمی بل

 ؟یاومد ولی_ادالرام

 هم برده بودم که با غرغر گفت:  یتو اخمامو
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 بابا  یهم ااخماشو برد تو نی_نگا باز ادالرام

 کمربندشو بست بهم نگاه کردو گفت:  دمیکه د میسوار شد باهم

 ؟یبند ی _کمربندتو نمدالرام

 د یکش ینگاه کردم که پوف   بهش

 ن یزم یافت یاون وقت با سر م  فتهی_االن راه مدالرام

کرد که دستمو  کیخودش دست بکار شدو روم خم شدو دوتا قالبو بهم نزد کنم ی نم یکار  دید یوقت
 اون بستمش که سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد   یدوتا دستاش گذاشتمو با دستا یرو

 آوردو گفت:  رونیاز تو دستم ب دستشو

 نداشت  یکار  یدیبسته شد د ای ب زهیچ می_ادالرام

هم بستمو  یت اه از ارتفاع متنفر بودم چشمامو محکم روشروع به حرکت کردو باالو باالتر رف لهیوس
اونم با وحشت چشماشو بسته و  دمیحس کردم برگشتم د  رویدست ینگاه نکردم که گرما نییبه پا

 من با انگشت شستم آروم دستشو نوازش کردمو با حرص گفتم: یدستا یدستاشو گذاشته رو

 تو بود ری همش تقص نی_ا

 بکن  یکار  هی ارمیباال ب   خوامیم یییا رمیم ی_دارم مدالرام

 خودته رهیکار کنم اخه دختره لجباز تقص  ی_چ

 زد:  غیول شد که دالرام با تمام وجود ج  لهیوس  کهوی

 ســــــــــــــــــــــــــای_نک دالرام

 با وحشت بستمو داد زدم:  چشمامو

 برسه کشتمـــــــــــــــــــــــــت  نی _دالرااااااااام پام به زم

 ......................... 
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 حرص بهش نگاه کردم با

 _کوفت 

 چه قدر باحال بود  یوا یوا ی_وادالرام

 ید یخودت نترس  ستی_ن

 نداره  یکه برات ترس مفهوم  شدی_خب شما ادعات مدالرام

 فقط از ارتفاع متنفرم  دم ی_من نترس

 که تو دستش بودو جلوم گرفتو گفت:   یفیق ی بلند شدو بستن  دالرام

 ؟یدی نخر نا ی_چرا از ادالرام

 _دوسش ندارم 

 آره؟ ی_که دوسش ندار دالرام

 می_اه

 مالوند به صورتمو گفت:  شویف یق  یبستن  کهوی

 ؟ی_حاالم دوست ندار دالرام

 دن یزدو شروع کرد به دو  یغیخشم چشمامو باز کردم که ج با

 ســــــــــــــــــــــــای_وا

جاشو   تمی لحظه عصبان  هی یبرا زد یم  غیج  دویخندیکه اونم با تمام وجود م کردمی سرعت دنبالش م با
کردمو محکم از پشت    شترشیتند ندوه کم کم ب نیاز ا شتریکم کردم تا ب یسرعتمو کم جانیداد به ه

بعدش بردمش  کردیمقاومت م  خوردوی گرفتمشو شروع کردم به قلقلک دادنش که همش وول م
 ی فروش یبستن  یجلو

 لطفا  یف یق یبستن  هی دیش_آقا ببخ
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کپ کرده بود اخمامو بردم توهم که اونم  چارهی ب افمیق دنهیبا تعجب بهم نگاه کرد فکر کنم با د مرده
 زد:   غیخودش مالوندم به صورتشو ازش جدا شدم که ج نهیدستم داد همون جا ع یبستن هی عیسر

 ســـــــــــااای_نک دالرام

 

بار بعد از چند سال از ته دل  نیاول یخنده برا ریز میزد مو یبهم نگاه کرد میصورتامونو پاک کرد یوقت
 شدیباورم نم  دمیخند

 ا؟ یدر می_بردالرام

 ست؟ ین ری_د

 م؟ینداره بر   ی_اشکالدالرام

 ره ی_آخه د

 م گفت: بذاره آرو ری که منو تحت تاث یبهش نگاه کردم که با لحن  سادیشد روبه روم وا  کمینزد آروم

 نداره  یبودن هوا که معن  کیبودنو تار رید ی شم یتو پ ی_وقتدالرام

 تکون دادمو گفتم: یسر 

 ی خب خر شدم تو برد یل ی_خ

تا خواستم  ادیداره پشتم راه م دمیکه د میبکنم باهم بلند شد یزد که باعث شد تک خنده ا یلبخند
 کولمو گفت:  یرو دیپر کهو یبه سمتش برگردم 

 نذار  نمیی_برو توروخدا پا دالرام

 ی کش یخجالت نم  یکنیکار م  یچ وونهیدختره د نییپا  ای_ب

پونزده سالشم بود  زدهیس یحرکت دالرام بار اولش نبود قبال وقت نیاز گردن بغلم کرد درواقع ا محکم
که زور   دادینذارم همش حرصم م نشییپا نکهیاومد رو کولم بعد واس ا یاز پشت م کهوی ینطور یهم
 جور حرفا نیو از ا یار ند
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 گه یبرو د یصددرصد منو بلند کن  یتونیم  کلتی ه نی_با ادالرام

با خودش   خواستیکه انگار م یآروم طور  کهویدستمو بردم از پشت گرفتمش که  دمویکش یپوف
 نکرده بودم   نجاشویحرف بزنه گفت:اووووف فکر ا

 زدم که آروم با خجالت گفت:   یطونی ش  لبخند

 شدم  مونیپش نییمنو بذار پا  گمی_مدالرام

 گفتم:  دمویخند یطون ی ش با

 شهی_تازه نم 

 ی شی_نه خسته مدالرام

 شمی_نگران من نباش خسته نم

به سمتش   ن ی جعبه عقب ماش یگذاشتمش رو نییبذارمش پا نکهیا یرفتم که به جا  نیسمت ماش به
 دمویسرش کش یشونش رو ی برگشتم که از خجالت سرخ شده بود آروم شالشو که افتاده بود رو

 یز یچ هیشد   رهی چشام خ یچونشو سرشو باال آوردمو آروم بهش نگاه کردم اونم تو ری دستمو بردم ز
 گفتم:  نویزم یبغلشو بلندش کردمو گذاشتمش رو  ریناخواسته آروم دستمو بردم ز دیلرز شچشا یتو

 م ی_بهتره که بر

چه   رهیداره کلنجار م  دمیشدم بهش نگاه کردم د نی جلوتر از اون به راه افتادمو سواره ماش خودم
 سوار بشه  یطور 

 شو  نمیسوار ا یشی م گهید یها نیکه سوار ماش ی_همون طور 

 حرص گفت:  با

 هیجور هی نیباال ا رهی_آخه اونا دراشون نمدالرام

خنده دار شده بود   افشیق  یسوار شد که حساب یبا بدبخت میبود  الیو اطیح یتو  یوقت  دمیکش یپوف
 افتاده بود   ری االنم باز گ



 دنده هیپناهان  یب

122 
 

 سوار شو  ایبچه ها ب  نهی_ع

 که با حرص گفت:  دمیخند  زیزریر

 مزه ی_هه هه بدالرام

 اومد سوار شد   ینگاه کردم که با بدبخت  بهش

 ؟یبندی_درو نم 

 گفتم:   نیبراش سخته به خاطر هم  تمدونسیباال برد تا درو ببنده م دستشو

 بندم ی_ولش کن خودم مدالرام

 دور زدمو درو بستمو سوار شدم  نویشدمو ماش  ادهیپ

 ؟ یبخر  نایماش  نیاز ا ی_مجبور دالرام

   یکنی_عادت م 

 _من چرا عادت بکنم؟ دالرام

 سمتش برگشتمو گفتم: به

 ی ر یگیم  ادی یو به خوب یکنیعادت م گهیو من مسخره ات کنم د  یسوار ش  گهیبار د هی_

 گفتم: افشیروشن کردم بدون توجه به ق  نویهم فشار داد که ماش یحرص دندوناشو رو  با

 ا؟ ی در می_بر

 _بله

 درحاله قهقه زدن بودن شیحرص  یصدا دنهیدلم با شن  یتو

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

 که یردنده تا هیجلو نرو دختره   نقدری_ا



 دنده هیپناهان  یب

123 
 

 نداره  یبه خدا خطر   ایتوهم ب سای_نک دالرام

 آروم دستاشو گرفتمو گفتم:  سادم یجلوتر رفتمو کنارش وا گهید کمی

 آب تا کجات اومده؟ نیبب  یجلو بر  نیاز ا شتری ب  دمیاجازه نم گهی_د

بهم نگاه کردو منظور نگامو گرفت با لحن  آروم و   یشده بود نگاه کردم وقت شون یکه پر ییموها به
 توش ذوق بود گفت:  یکه حساب  طونشیش

 ست ین یکه کس  نجایسرم نکنم ا شهی_مدالرام

 نگامو ازش گرفتمو گفتم:  آروم

 _باشه 

 ی هست یخوب  یلی_تو برادر خ دالرام

 دادمو گفتم:  یفی دستشو فشار خف آروم

 یهست ی_توهم خواهر عال

 آروم ادامه دادم: سمتم برگشت که به

 آب  ریز میچند لحظه بر ی_برا

 چشماش گرد شد  دالرام

 ؟ یتونی_م

 کنهینم  دمیتهد یخطر  چیه کنمیاحساس م  ینطور یدستمو ول نکن ا ی...ولمی_اهدالرام

 سادهیهم وا یدستشم گرفتم حاال هردومون روبه رو  یک یشدمو آروم اون  ره ینازش خ  یچشما به
دختر  هیبود  نمیس  رینسبتا بلندش االن قدش نسبتا تا ز یبدون اون کفشا میکرد یبهم نگاه م مویبود

 صورت بانمک و خوشگل  یقلوه ا  ییو لبا  یقلم ینی و ب  ی عسل ییبا چشما

  کنمی_دستتو ول نم
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 درک کرد نکهی_ممنون به خاطر ادالرام

   کنمی _خواهش م

 آب ازهم جدامون نکنه   انیا فشار وجردستاشو محکم گرفته بودم ت نییپا میکم رفت کم

 کمکم کن   سای"_نک

 اونجا  ی_خب اخه چرا رفت

 غر بزن" یبعد ه  نییپا اری منو ب ای_ب

 درک کرد  نکهی"_ممنون به خاطر ا

 "کنهی نم دم یتهد یخطر  چیه کنمیاحساس م  ینطور یدستمو ول نکن ا  ی_ول

  بودم یپناهش م شهیهم یمنم برا بودوی تا ابد کنارم م بودی االن دالرام خواهره من م شدیم یچ ایخدا
 ام یبا مرگ پدرومادرم کنار ب تونمی حداقل راحت تر م کردمیاحساس م  ینطور یا

  میباال و نفس نفس زد میباهم سرامونو آورد  عیسر نیبه خاطر هم  ارهیکردم داره نفس کم م احساس
 ختهیپاش بلند شدو موهامو که ر یانگشتا یرو دیبهم چسب بای اومدو تقر نفسمون جا اومد جلو یوقت

 طرف صورتم کنار زد که منم دستمو باال بردمو موهاشو زدم پشت گوششو آروم گفتم: هیبود 

 م؟ یکار کن یچ می_االن که لباس ندار

 ی چ ی_هدالرام

 شهیم دهیبه گند کش  نمیکه ماش یطور  نین؟ایماش یتو میبر  یطور  ن یهم یعنی_

 نباش  تی ونیل یچندصد م نی_نگران ماش دالرام

 م یخوری سرما م یکه حساب  یطور  نی_پولش به کنار ا

 م یخشک شد د یتازه شا دهیحال م یل یخ مییبدو  ای _بدالرام

 شهیسردمون م  شتریکه ب یطور  نی_ا
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 آب به سمت ساحل کشوندو گفت:  یدنبال خودش تو  دویدستمو کش شهیهم مثل

 شه یشب هزار شب نم هی میبر ای _بدالرام

  میدییدویم  مویدیخندی م مویهم بود باال برد یدستامونو که تو دنیبه دو میبرهنه شروع کرد  یپاها با
 بهش نگاه کردم  دمویمنم خند دینفس نفس زدو خند سادویدالرام وا دنیدو قهیبعد ازچند دق

 جاب ح  ی_شالت کو خانومه ب 

 _کناره کفشامونهدالرام

 گفت:  عیاخم بهش نگاه کردم که سر با

 م یتا کفشامون مسابقه بد ای _بدالرام

 گفت:  سادوی پشتش وا دویشنا کش  یخط رو هیشدو  خم

 خط شروعمون   نمیا ای _بدالرام

تااون   کردمی از عمد سرعتمو از اون کمتر م دنییبه دو می گفت سه شروع کرد نکهیهم سادم یوا کنارش
کردمو ازش جلو زدم بعد سرعتمو کم کردمو  شتریسرعتمو ب میدیکفشا که رس کینزد فتهی جلوتر ب

  ابغلم که منم بلندش کردمو دور خودم چرخوندمش که ب یافتاد تو سهیبرگشتم که اونم نتونست وا
  دمیخندیمنم م دیخندیعقب برده بود م دستاشو باال گرفته بودو پاهاشو دویخندیم  یخوشحال

مانتوش چون جلو باز بود باد اونم   کردوی م یخواهرم کنارمه باد باموهاش باز  نکه یبودم از ا خوشحال
به سلوالم   یارامش خاص هیکه باعث شد  دیچ یپ مین یب یتو  شتریعطرش ب ی گرفته بود بو یبه باز 

 بشه  قیتزر

هنوز    یانداخت آروم به خودم چسبوندمش ول نییآوردو بهم نگاه کرد دستو پاشو پا  نییپا  سرشو
  نوی زم یگذاشتمش رو میکردیبودو با خنده بهم نگاه م دهیبهم چسب  مونیشونینذاشته بودم پ  نش ییپا

مثال بهش    ایباهاش دارم  یبهش بگم من چه نسبت تونستمیموهاشو بوس کردم کاش م  یآروم رو
 شد ینم  یمن از خودشم ول کنمیمن راحت باشه چون من فرق م با تونهیبگم م

   کنمی رو م  ییکارها نیکه همچ نمی بب تونستمیخواب هم نم یوقت تو چی_ه
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 زد   یلبخند

 کنمیجبرانش م ویکه در حقم کرد ییمحبتها و کارها نیروز همه ا هی_

رو به اون رو    نیدختر سپرد و از ا  هیمرده مغرور امشب خودشو دست  نکهی...همی_جبرانش کرددالرام
  نیپناه بعد از سالها احساس پناه بکنه و ا یدختر ب هی یباعث شد  نکهیشد خودش جبران شدس هم

 شاد باشه جبران شدس  یطور 

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

 

 

 

 ؟ی کنی کار م ی_پژمان چ

 کنم یجمع م  المویدارم وسا یچ ی_هپژمان

 کنن ی بذار خدمتکارا جمعش م وونهی_د

 کنمی_نه خودم جمعش مپژمان

 م؟ یکار داره که گفت زودتر برگرد یسرهنگ باهامون چ یعنی_

 باشه  فتادهی ن یاتفاق بد دوارمیام  یول دونمی_نمپژمان

 می_اه

 شده  ری د یکن یجمع نم التوی_چرا وساپژمان

 _دالرام قراره جمعشون کنه

 _دالرم؟ پژمان

 _آره 
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 مارستانه؟ ی که دالرام ب ی_خبر دار پژمان

حرفو زده بود نگاه   نیا یالی خیلب تابم گرفتمو به پژمان که با ب توریگرد شده نگامو از مان یچشما با
 کردمو گفتم: 

 !!!؟ی_چ

 متعجبم نگاه کرد  افهیسرشو باال اوردو به ق پژمان

بوفرو   یکه طبق گفته الهام دالرام داشته باال کردنی م زیتم  نویی ه ها داشتن سالن پا_همراهه بچپژمان
 یافته رو یاز ظرفهاهم م یکیافته که  یو م لغزهیپاش گذاشته بود م ریکه ز  یز یکه چ کردهیم  زیتم

   مارستانی خودم بردمشون ب شکنهیسرش و م

 ؟ یاالن به من بگ  دی_تو با

 فتاده ی ن ی_آخه اتفاق خاص پژمان

 آره؟  مارستانهی ب نی_خاص نبوده به خاطر هم

 اونجا موندگار شد  نی_نه دکتر گفت بهتره که امشبو اونجا بمونه به خاطر همپژمان

 _واقعا که پژمان 

االن  دیاون وقت من با مارستانهی به راه افتادم دالرام ب نم یبه سمت ماش  رونویسرعت از اتاقم زدم ب  با
 پوووف خدااا  هیعجب ادم گهینم  کنهی فکر م یاالن با خودش چ یعنیبفهمم 

 دیدویدنبالم م زدوی هم پشت سرم همش فک م پژمان

 ام ی منم ب سایوا ی ر ی م یکجا دار  وونهید  یستیتوکه آدرسو بلد ن  سای_صبرکن نکپژمان

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

الهام بلند   دنمونیو الهام هم سرشو باال اورد با د دیاتاقو باز کردم که سره دالرام به سمتم چرخ  دره
 شونش گذاشتمو گفتم:  یجلو رفتمو دستمو رو عیکه سر نهی شدو دالرام هم خواست بش

 راحت باش    ستی_الزم ن
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 سرش نگاه کردم که پانسمانش کرده بودن چشم از پانسمان گرفتمو بهش نگاه کردم  به

 _حالت خوبه 

 د ی_بله خوبم نگران نباش دالرام

 دم یکش یپوف

 دختر  یستی _چرا مراقبه خودت ن 

 زدو گفت:  یلبخند خجوالنه ا دالرام

 د ی_ببخشدالرام

 که پژمان گفت:  دم یموهام کش یتو یدست یکناره تختش نشستم عصب  یصندل یرو

 دالرام خانوم   دیبخور  ارمی بخرم ب یز یچ هی_من برم پژمان

 گفت:  عیبه الهام کرد که اونم سر  ینگاه معنادار  هی بعد

 دکترت فعال با اجازه شهی _منم بهتره برم پالهام

  یکه رو ی رفتن که نگامو از در بسته شده گرفتمو بهش نگاه کردم که با لبخند خاص  رونیب  هردوشون
 لباش بود مواجه شدم 

 کردمو گفتم:  یا خنده

 ه؟ی_چ

 بودم  دهیند تونوی_تا حاال نگران دالرام

 زدمو اروم سرشو نوازش کردمو گفتم:  یلبخند

 خواهر کوچولو  یبه دلم انداخت یچه نگران  رمی دارم م یوقت نی_بب 

 هفته مونده هیفعال  ی_و...ول دالرام
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 برگردم  دیاومده با ش یمهم پ تیمامور هی_خب زنگ زدن گفتن  

 د؟یکاره ا ی_مگه شما چدالرام

 یبهتره که نفهم  الیخ ی_ب

 _چرا خب؟ دالرام

 ...مطمئن باشم حالت خوبه؟یطور  نی_هم

 ست ی ن  میزی_آره بابا چ دالرام

 ره؟ینم  یاهی _چشات س

منو مرخص کنن به خدا من  نایا  دیوخدا بگآقا تور یاالن بهتر شدم راست یآره ول لی_نه اون اوادالرام
 منم... دیری م یوقت  خوامی م ستین میزیچ

 م یکنیم یجا ازهم خداحافظ   نیهم یبمون   نجای_نه بهتره که ا

 شدو گفت:  ریسراز اشکاش

 د؟ی گردی_دوباره برمدالرام

 نه  دیآره شا دی_شا

 شهیبراتون تنگ م یل ی_دلم خدالرام

 گفتم:  یزدمو با لحن آروم یلبخند

 برگشتم دوباره همون ادم شده باشم  دیشا گهیآدم د هی شمی_من برگردم اونجا م

 شما فقط برگرد باشه؟   میکن یاون شبو دوباره تکرار م یهمه کارها ویشهرباز میری نداره م  ی_اشکالدالرام

 گزارش روزانرو بدون سانسور برام بفرست باشه؟ ل ی میهرروز با ا یباشه...راست یول دمی_قول نم

 _چشم حتما  دالرام
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 ................. 

دستم حس کردم به  یرو رویدست  یچسبوندم گرما یصندل  یهم بستمو سرمو به پشت یرو چشمامو
 چشمامو باز کردمو به پژمان نگاه کردم  نیخاطر هم

 الن مرخص شده مطمئن باش حالش خوبه حتما تا ا قی _نگران نباش رفپژمان

 اشکاشه هنوز جلو چشمامه کنهیم تمیکه اذ یز ی تنها چ دونمی_م

نگاه کردمو   نیی به پا مایهواپ شهی فقط بهم نگاه کرد که سرمو به سمت پنجره برگردوندمو از ش پژمان
 آروم گفتم: 

 اومد  شیپ  تیموقع نیبهتر که ا شدی_اون داشت وابستم م

 گه ی د یسای نک هی یکه بش یدیفرصتو به خودت نم  نی_چرا؟چرا اپژمان

خواهر   هیبهشم فکر بکنم خدا سر شاهده من اون دختررو به اندازه  تونمینم یپژمان...حت شهی_نم
 دوست دارم  

 اد یکنار ب  یدور  نیبتونه با ا  دوارمی_امپژمان

برگردم   ی اگر هم روز   ی...ولکنمی همون طور که من عادت م کنهی عادت م نمشی...دوبار که نب تونهی_م
  خوامی نم  کنمی باهاش رفتار م  ساینک نی با هم کنمیوقت مثل قبل باهاش رفتار نم چیوقت ه چیه

 ضربه بخوره 

 خواد ی باش که اون م  ییسایاون مثل اون نک  شهی_به نظرم پپژمان

  اونجا تنها پناهه یول فروختمیاونجارو م گشتمیبرم  نکهی_اتفاقا برعکس...اگه دالرام اونجا نبود قبل از ا
 دندس  هیاون دختره 

 کردو گفت:  یخنده ا پژمان

 مثله خودته  یو سرتق ی_از لجباز پژمان

 زدمو آروم با خودم گفتم:  یمحو لبخند
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  دونمیم  دیخواهر کوچولوم هرچند بع ای کنار ب یدور  ن یپس خواهشا با ا یخط خورد  گهی_دالرام د
اخرها باهات مهربون نبودم   نیا ادیمنم ز میباهم نداشت یادیچون منو تو رابطه ز ییایکنار ب  ینتون

 ی موفق باش یتونیدارم که م مانیمن ا  یخواهر  یتون یپس م

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

گ  محکم و استوارم به سمت اتاق سرهن یمهمون صورتم بود با قدمها شهیکه هم یتیو جد یاخم  با
اکتفا   یمنم به تکون دادن سر  ذاشتنیبچه ها بهم احترام م داشتمیکه برم  یبه راه افتادم هرچند قدم

 کردم یم

همون شب بود و االن دوباره شده بودم   یکه اون شب دالرام ساخته بود نابود شده بودو برا ییساینک
 ی قبل  یساینک

و تنها   گذرهیم دمیادامه م میقبل  یبرگشتم تهران و به زندگ  نکهیماه از ا هی گفت که  شهیم بایتقر
  دمیهرچند من جوابشو نم کنهیم  لی میو برام ا سهینویکه هر شب برام م هیارتباطمون با دالرام گزارش

بکنه به نظرم   فیتا اون کارهارو رد کنمی باشه با شهاب هماهنگش م یو اگه مشکل خونمشیفقط م
 بهتر بود   یطور  نیا

احترام   کیکه صادر کرد وارد اتاقش شدم بعد از  یدر زدم با اجازه ا ستادمویره اتاق سرهنگ اد یجلو
 ها نشستم   یاز صندل  یک ی یبه سمتش رفتمو رو  ینظام

 نمت یب ی_خوشحالم که منی رات سرهنگ

 طور  نی_منم هم

 که غمه آخرت باشه پسرم  دوارمیام گمیم  تی_بازم بهت تسل نی رات سرهنگ

 زودتر خودمو برسونم دیکه گفت دیداشت ی_ممنون جناب سرهنگ بامن کار 

 بود اما... تی وسط مرخص دونمی_منی رات سرهنگ

که در قبال شغلم دارم برام   یا فهیجناب سرهنگ تنها وظ   ستی من مهم ن یکه برا دیدونی_خودتون م
 مهمه
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که حل   خوامیم نیبه خاطر هم  یهست  یو آدم موفق یجد  یلیکارت خ  یکه تو دونمی_منی رات سرهنگ
 دییا یاز پسش بر ب یبه خوب دوارمی)پژمان(که امیپروندرو بدمش دست تو و سرگرد سلطان  نیا

 ه؟یپرونده حل بشه فقط درباره چه موضوع تی که با موفق میکن یو تالشمونو م ی_تمام سع 

 اه یبانده...شبح س  کی _درباره نی رات سرهنگ

 از افرادمون االن...  یکیشدم مگه   جیلحظه جناب سرگرد من گ کی...یعنیهنوز پروندش بازه... نکهی_ا

 یاز همکارا یکیپرونده به دست  نیاون بانده حل ا یاز افرادمون تو یکی_درسته  نی رات سرهنگ
سابقه   یدادگاه با بررس نیهم بکنه به خاطر  یانی سه ساله که هنوز موفق نشده کاره شا یبود ول  گتید

  دیابه عهده تو ب میپروندرو بذار نیدستور دادن که حله ا مایخودشون مستق یکه داشت یدرخشان 
اونا قدرتشون  گذرهیهر لحظه که م میصبر کن نیاز ا شتری ب میتونیپرونده حل بشه نم  نیهرچه زودتر ا

 شنی نابود و بدبخت م یشتر یب یو آدما شتریب

 کردم که خودش ادامه داد  یکردمو مکث  دییسر تا با

 اد یبه کارت ب   دوارمیپروندس مطالعش کن ام  نیداخل ا زی_همه چنی رات سرهنگ

 ندارم فقط... یاطالعات کامل یول  دمیدربارش شن ییزهایچ هی_

 کـ...  ییخوای به توهه نگو که نم دمونیام یتهران  ؟سرگردی_فقط چ نی رات سرهنگ

 که...  نهینبود منظورم ا  نی_نه منظورم ا

 بکن دادگاه دستتو آزاد گذاشته  ییخوایکه م  یسرگرد شما هرکار  نی_ببنی رات سرهنگ

دربارش فکر   رونو ی که رسما الل شو و به حرفم گوش بده و برو ب فهموندیحرف داشت بهم م نیزدن ا با
 هم برنگرد    یکن و تا موفق نشد

 م گفتم: برداشتمو با لحن محکم زی م یاز رو پروندرو

 جناب سرهنگ  کنمینم  دتونی_نا ام

 دونمی_منی رات سرهنگ
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 یرفتم به پرونده تو رونیتکون داد که منم از اتاقش ب یسر  یگذاشتم که با لبخند ینظام احترام
 دستم نگاه کردمو آروم گفتم: 

 با پژمان حرف بزنم دی_با

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

 _ولم کن بابا پژمان

 _پژمان

 گهید یمثل اونا یک ی نیا ؟احمقیکه به عهده گرفت هیچه پرونده ا نیا یفهمیم چی؟ههی_ها چپژمان
 ست ین

 م یتونیمنو تو م  یول  فهممی_م

 کنمیپرونده خراب نم نیخودمو با برعهده گرفتن ا یمن...منم سابقه کار  زهی عز  میتونی_د نمپژمان
 ی کارو بکن  نی توهم بهتره هم

 پژمان من قول دادم شهی_نم

 پرونده کار کرده موفق به حلش نشد  نیا ی...اون پسره سه ساله رویکرد خودی_خب ب پژمان

 نه یپژمان...شغله ما هم میبش  دیناام  دی_نبا

 به خاطره...   دمیزحمت کش یکه دارم کل یسابقه کار  نیا یمن برا نی_بب پژمان

 وسط حرفشو گفتم:  دمیکالفه پر  زنهی داره حرف م نکهیدادن به ا تیاهم بدون

 کالم   کیانه؟ی یکن ی ...کمکم مدسیفا  ی_حرف زدن با تو ب

 _نهپژمان

 نمت یب ی خب...بعدا م یل ی_خ

 سا؟ ینک ی ر یکجا م  ی_دار پژمان
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 خونه   رمی_م

 ؟یر ی گیپروندرو بر عهده م یعنی_پژمان

 _صددرصد 

 ی خر  یل ی_خپژمان

 _فعال خداحافظ 

 هی دیخسته بودم با یل یم به سمت آپارتمانم حرکت کردم خشد نمی سوار ماش رونویخونش زدم ب  از
دوست   نیروز بهتر هیاصال انتظار نداشتم  کردمیپرونده فکر م  نیبعدا درباره ا گرفتمویدوش م

 حلش کنم    تونمیم ییمن خودمم به تنها ستیمهم ن یکنه ول  ی پشتمو خال یطور  نیا میم یصم

 شدم به سمت سالن به راه افتادم ادهیگذاشتمو ازش پ   نگیپارک  یتو نمویماش

 کنم ی عرض م تی تسل ی_سالم جناب سرگرد راست

 افتادم نمیماش ادهی دادمیکه دکمه آسانسورو فشار م  یتکون دادمو درحال  دییبه نشونه تا یسر 

 سمتش برگشتمو گفتم: به

 چش ی سوئ نمی...پارکش کن انگیپارک یگذاشتم تو نموی_رحمان ماش 

 حتما  _چشم

 _ممنون...فعال خدافس 

 _خداهمراهتون 

به سمت   می گذاشتمو مستق یزعسلیم یوارد خونه شدم پروندرو رو ی در انداختمو با خستگ یتو دویکل
 حموم به راه افتادم...

 ............................ 
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مطالعش کنمو دربارش با   یبه خوب دیگذاشتمو پروندرو برداشتمو بازش کردم با زیم یقهومو رو وانیل
بتونه   دیداره که شا یشتر یپرونده هم حرف بزنم صد در صد اون اطالعات ب نیا یمسئول قبل  ینیام

 بکنه    یبهم کمک

پاهام   یدالرام افتادم همون طور که پرونده رو  ادهی کهوی پرونده بودم که  یمطالعه و بررس  مشغوله
سره  لشوی میا شهیشدم مثل هم  لمیمیپام روشنش کردم وارد ا یبود لب تابمو برداشتمو گذاشتم رو
سمت  ستمنوشته بود ناخواسته د  زویهمه چ اتی زدم با تمامه جزئ یموقع ارسال کرده بود لبخند محو

 کردن: پ یرفتو شروع کردم به تا  بوردی ک یدهایکل

هستم  یخودمم اونجام و نظاره گر همه چ کنمی که احساس م یطور  یفرستیبرام م یعال  یها گزارش
 راحته مراقب خودت باش   المیخ  ییتوکه اونجا

متنو از اول   گهیبار د هیمکث کردم  کهویرو به سمت دکمه سند بردم تا براش ارسالش کنم که  موس
 خوندم  

 ؟یگذاشت  یرفته که با خودت چه قولو قرار  ادتیبدم  لهاشویمیجواب ا  دی_نبا

اومدم در لبتابمو بستمو دوباره تمام حواسمو جمع پرونده کردم اون   رونیب لمی م یپاک کردمو از ا متنو
بدن  یاز تجارت اعضا شهیانجام م  یباند خالف کار هستن که توش هر جور خالف هیطور که معلومه 

 دختر گرفته تا پخش مواد و...

  زیم یزنگ خورد دستمو دراز کردمو از رو  میشکار کنم که گو یچ دیکه با کردمی فکر م نیبه ا داشتم
 برش داشتم پژمان بود تماسو برقرار کردم: 

 _الو پژمان؟

 باال  امی تنهات بذارم درو باز کن ب  ومدیکار کنم؟دلم ن  یدل مهربونم چ نی_آخ من از دست اپژمان

 ؟ یدر  ی_جلو

 تو  امی_آره درو بزن تا ب پژمان

 ی _اوک
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آشپزخونه و قهوه سازو روشن   یقطع کردمو درو براش باز کردم دره خونرم باز گذاشتمو رفتم تو  تماسو
 کردم  

 به خدا میهمه زحمت نبود نیبه ا  یچند نفر اومدن استقبال بابا راض ن ی _اوه اوه اوه ببپژمان

 ز ی مزه نر نقدریتو ا  ای_ب

 گفت:  بستیکه داشت درو م  یدر حال  پژمان

 یخوب ازم استقبال کرد  یلیکه خ  ادی _نه خوشم مپژمان

 کنم ی _خب دارم برات قهوه درست م

 اون؟  ای یکن ی_تو قهوه درست مپژمان

 گفتم: یالیخی باال انداختمو با لحن ب یبه قهوه ساز اشاره کرد شونه ا و

 دکمرو فشار بده  نیباشه ا یکی دیبا  کردی _خب اگه من نبودم که االن اون کار نم

مبل   یکه قبال نشسته بودم نشستم که پژمان هم رو یمبل  یبهش زدمو به سمت سالن رفتم رو یا تنه
 روبه روم نشست 

 ؟ یکار کرد ی_با پرونده چ پژمان

 کنمیفعال دارم مطالعش م یچ ی_ه

 که بتونه بهمون کمک بکنه؟  یز یچ یاطالعات  ای یهم به دست آورد ی_سر نخ پژمان

 هیو سردسشون ک هیکارشون چ نکهیآره مثل ااطالعات   یسر   هی ی_سر نخ که نه ول

 خوبه یل ی_خپژمان

 که بتونه دلگرمم کنه گفت:  یشونم گذاشتو با لحن یبلند شدو اومد کنارم نشست دستشو رو پژمان

 م یحل کن گهید یپروندرو مثل همه پرونده ها نیکه ا میتونی_منو تو باهم مپژمان

 دونم ی_م
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 گل کرد  شی باز اعتماد به سقف نی_بب پژمان

 نگاه کردم    بهش

 میتونیکه م  دونمیچون م دونمی_م

 شد  رمیدستگ یز ی چ دیبخونم شا کمی خب بده اون پروندرو منم  یل ی_خپژمان

 ق یدنبال تحق میفتیتا از فردا ب  میبخون نارویخوب ا دی_امشب با

 ... یول ی_اوکپژمان

 ؟ یچ  ی_ول

 پرونده کار کرده نیا یاون سه سال رو یناسالمت می هم بپرس ینیاز سرگرد ام ستی_بهتر نپژمان

   دمی_پرس

 گفت؟  ی_خب چپژمان

  نایو ا برنی به اونجا پناه م یفرار  ا ی یابون ی خ یکه دخترها  ینگفت فقط محل ید یجد ای بدربخور  زی_چ
 بلده و...  گاهشونویبه پا کننیهم منتقلشون م

 ...../....../...... 

 دم یموهام کش یتو  یدست یعصب

 یکالفه ا نقدری_چرا اینیام

 رسهی به مغزم نم  یچیکار کنم ه یچ دونمی_نم

 ه یگنگ و مزخرف یل ی_پرونده خینیام

 درسته؟ میدار یکه سرهنگ گفته بود ما نفوذ ادمهی_

 م ی_اهینیام
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 بکن بتونم باهاش ارتباط برقرار کنم  یکار  هی_خب 

 دختر   هیمثال  یواردشون کن گهید ینفوذ هی دیتوهم با ی_باشه ول ینیام

 پژمان به سرفه کردن افتادو بعد از چندتا سرفه کردن گفت:  کهوی

 ؟دختر؟ ی_چپژمان

 گفتم:  ین یتوجه به حرف پژمان روبه ام بدون

 یسر  هیمن به  یدارم باندشونو منهدم کنم ول اریکه در اخت یمی االن با ت نیهم  تونمیمن م  دینی_بب 
باندشون   یبه گونه ا خوامیدادگاه به اثبات برسونه م ی تو مشویه همه جرادارم که بتون ازیاطالعات ن 

اعمالشون  یزاهمشون به س دی بمونه با یازشون باق  ا ینفر نتونه فرار کنه  کی  یمنهدم بشه که حت 
 برسن 

 بشکن روبه من گفت:  هیفکر بود که با اتمام حرفم با  یتو پژمان

باند    سیکه بتونه خودشو به رئ می کن ی دخترو وارد باندشون م هی نیبب   ساینک گهیراست م ولی_اپژمان
 بکنه  کینزد

 باال انداختمو گفتم: ییابرو

 شه ی_نوچ نم

 یکنه به گونه ا کیباند نزد سی خودشو به رئ تونهیم کنهی کارهارو م نی_خب اون دختره همه اپژمان
 اره یبرامون به دست ب  موییخوا یکه ما م  یکه عاشقش بشه و اون اطالعات

 شه ی_نم

 کاره نیبهتر  سای_منم با پژمان موافقم نکینیام

 یاز همکارا میاریرو از کجا ب  یدختر  نیاوال همچ شهی نم ی که اصال عمل دیزنی م یحرف  هی_آخه شما 
نده برفرض محال که   تی چون امکان داره خانوادشون رضا میاستفاده بکن میتونی خانوم خودمون که نم

  یابون ی خ ردخت  دیبگ دییخوایکه اصال اگه م لیفام یاز دخترها میبکن سکیکه ر م یتونیدادن نم تی رضا
 که کال عمرا 
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 کنه ینگاهم م یمنظور  هیداره با  دمیپژمان نگاه کردم که د به

 ه؟ی_چ

 ی چ ی_هپژمان

 مصمم ادامه دادم: دمویکش یپوف

 م یفقط حرفشو بزن نکهینه ا میکن شی عمل میکه بتون  یفکر  می بکن گهیفکر د هی دی_با

 ارتباط برقرار کنم تونمی م نمیبب   مونیبا نفوذ رمی_من که االن مینیام

 _آره بعد جوابشو بهم بگو

 _باشه چشمینیام

 رفت  رونیگذاشتو از اتاق ب  یاحترام نظام  ینیام

 بهمون کمک بکنه تونهیم شناسمیدخترو م هیمن  ساینک گمی_مپژمان

 ؟ ی_ک

 ش یشناس ی_خودتم مپژمان

 ه؟ ی_خب ک

 گم یخونه بهت م می_رفتپژمان

 .......... 

 گفت:  دویخودشو عقب کش کمیبهش انداختم که  ینگاه چنان

 ؟ یکنینگاه م یطور  نیا ه؟چرای_چپژمان

 م؟ یخطرناک بکن  یباز  نیاونو وارد ا ییخوایاحمق؟م یگیم یچ  یدار  یفهمیم چی_ه

 بهمون کمک بکنه  تونهیکه م دونمیمن م ساینک نی_بب پژمان



 دنده هیپناهان  یب

140 
 

 خبر نداره   یچی _احمق اون از ه

 م یکنی _خب ما باخبرش مپژمان

 بشر نبود  نینخود عقل تو کله ا ه یواقعا به اندازه  یعنیچپ نگاش کردم   چپ

داشته باشه و قوه گزارش   یقو  هیکه باهوش باشه نترسه و شجاع باشه روح  خوامی رو م  ی_من کس
باال  شیبراش به وجود اومد جا نزنه و مقاومت کنه قدرت رزم   یز یچ یباشه اگه سخت  یدادنش عال

 داشته باشه؟  اتوی خصوص نیهمه ا تونهی باشه با دلوجرات باشه به نظرت اون دختره م

 گفت:   یلحن منظور دار  هیباال دادو با  ییابرو پژمان

 _نداره؟ پژمان

 ردم که ادامه داد:نگاه ک  بهش

بکشه    ثمیزبون م ری که به نظره منو تو احمقانه بود حرف از ز یتونست با اون نقشه ا ی_کپژمان
تونست از   یبه هممون نشون بده؟ک روی تونست با اون حرفا و حس ششمش دزد واقع یرون؟کیب

 اد؟ یکه به عمارت اومده بود برب  یپس دزد

 کنج لبش گفت: لبخند  هیبهش رفتم که با  یغره ا چشم

 اون همه شکنجه تونست تحمل کنه و دم نزنه؟  ر یز یچه قدر مقاومت به خرج داد؟ک یدی_دپژمان

 دن؟یدخترارو شکنجه م یاونا چه طور  یدونی_اون شکنجه بود؟چهل و پنج ظربه شکنجس؟م

 تونهیمطمئن باش م  هی_دختره مقاومپژمان

 کنه؟ینظرت خودشم قبول م ؟بهیخب حاال مثال من قبول کردم خودش چ یل ی_خ

با   دویترسیکه ازش م  ییبه تو کمک کنه آتو نکهیبه خاطر ا ادتهی کنهی_مطمئن باش قبول مپژمان
 زبون خودش همشو بهمون گفت؟ 

 کنم اگه نتونه؟ سکی ر تونمی_نم

 تونهی _مطمئن باش م پژمان
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  یبفرستنش تو نکهیا ؟مثالینرفت چ شیپ میکرد شیزیا برنامه ر که م ی_اگه...اگه نقشمون اون طور 
 بدنشو... یکه اعضا ییاون گروه دخترا ایکه قاچاقش کنن  ییگروه دخترا

 اورد ی رگام به جوش م یتجسم کردنش خونو تو  یهم فشار دادم حت یحرص لبامو رو با

دست کم   ممونوینکنه خودتو ت میکنیم  تیاونو حما م؟مایچه کاره ا ممونی _پس منو تو و تپژمان
 ادی مطمئن باش از پسش برم  نسی گز نیاون دختره بهتر سا ی؟نکیگرفت

 هی تونستمیکنم نم  سکیر تونستمینم یبهش نگاه کردم به نظرم حق با پژمان بود ول دمویکش یپوف
 و باال رفتن مقام خودم بکنم یخودخواه  یگناهو قربون  یدختره ب

/ ...../....../...... 

 میباند فرود اومد که منو پژمان کمربندهامونو باز کرد یرو مایهواپ

 _پژمان

 _جانم؟ پژمان

 فعال بفهمه خوامینم  یگیدربارش نم یچ ی_فعال ه

چند  مید یکه ما هدرش م یهر ساعت یدون یم ساینک م یصبر کن   نیاز ا شتریب م یتون یما نم ی_ولپژمان
 شهیم ی دختر قربون

شدم   یطور  هی دنشیبا د کهویفرو کردم که  بمیج ی دستمو تو دمویموهام کش یتو یدست کالفه
 شهاب اومده بود  موی همراه مش رح دیدرخشیداشت م  یچشماش از خوشحال 

محکمم به سمتش  یاومدنو چمدونارو از دستمون گرفتن با همون جذبه و قدما میو مش رح شهاب
 رفتم

 دی_سالم خوش اومددالرام

  نیشدنو درو برام باز کرد سوار ماش یچشاش عاد کهوی  یلتکون دادم که چشاش گرد شد و یسر 
 هیکه دالرام هم با  یشدو با لبخند با دالرام شروع کرد احوالپرس کیشدم که درو بست پژمان نزد

ره  یدالرام داره م دمید کهویپژمان باز کرد که اونم سوار شد  یشهاب درو برا  دادیلبخند جوابشو م
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پشت بودن اخمامو بردم توهمو  گهیمحافظا که شهاب راننده بودو سه تا محافظ د نهیسمت ماش 
 گفتم: 

   نهیبش نی ماش نیا یتو ادیبگو به دالرام ب می_مش رح

 آخه آقا اون... ی_ول میرح  مش

 تحکم صداش زدم:  با

 م ی_مش رح

 االن نی_چشم آقا هممیرح  مش

 غر گفت: رفت که پژمان با غر  نیشدو به سمت ماش ادهیپ میرح  مش

 بود؟ یم نی همون ماش یاون تو  شدیم  ی_حاال چپژمان

 _اونا همشون مرد بودن

 نجا؟ یا می_خب ما زنپژمان

 م ی_نه ما فرق دار

نثارم   یا وونهیکردو د یبهش رفتم که تک خنده ا ینگاه خاص بهم انداخت که چشم غره ا هی پژمان
 راحت تر بود!! المی بهتر بود...حداقل خ یطور  نیبه راه افتاد ا  نیجلو نشست و ماش  یکرد دالرام صندل

خوردو سکوتو   یدرد هیحاکم بود که به شکر خدا باالخره پژمان به  یسکوت مزخرف  نیماش یتو
 شکست 

 اوضاع چه طوره؟  می_مش رحپژمان

 ست یسر آقا خوبه بد ن هی_به سامیرح  مش

 ؟ینشده؟نوه دار نشد ی_خبر مبر پژمان

 کردو گفت:  یده اخن میرح  مش
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 _نه هنوز زودهمیرح  مش

بود که به راه انداخته بودمو  یش ینما یحواس  یتنها حواسم به ب  دادمیبه حرفاشون گوش نم گهید
خودم   یرو نی بغل ماش نهییدالرامو از آ نیغمگ نینگاه سنگ گاهیزده بودم که گاه و ب یخودمو به نفهم 

 کردم ی حس م

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

بودن و با ورودم همه سالم  سادهی وارد عمارت شدم همه خدمتکارها کنارهم وا  میشد ادهیپ  نیماش از
 اکتفا کردم   یکردن که منم به تکون دادن سر 

 خاک بودن   ریز  شیاصل یبود صاحب ها  نیبه خاطر ا  دیشا دادیبهم دست م نجایا یب یحالت غر هی

 مهمون صورتم بود گفتم:  شهیکه هم  یپشت سرم بود برگشتمو با اخمسمت دالرام که  به

 مرتبه؟ ی_همه چ

 _بله دالرام

وارد شدمو به پشت سرم نگاه   یتکون دادمو به سمت اتاقم به راه افتادم نگاه مشتاق الهامو وقت یسر 
 گفت که منتظر پژمان بوده؟  شهیم یعن ی دمیکردو اصال نفهم

دست نخورده بود   ینکرده بودو همه چ ریی تغ یچیتختم نشستم ه یوارد اتاقم شدمو رو  یخستگ با
آرامش که بهم دست داده بودو  نیعلت ا دونستمینم یبه درست مویخوشحال بودم علت خوشحال 

بفهمه که من  دیدالرام با یعنی شدم ینگران م فتادمیم شرو یپ  یماجرا ادهیبه  ی وقت  یول  دمیفهم ینم
   دادیمنو آزار م یا گهید زی از هرچ شتریموضوع ب نیهستم ا یک

 کنه ی م رییتغ  یکردم اگه بفهمه همه چ  یسرگردم احساس م هیبفهمه که من  خوادیچرا دلم نم دونمینم

 مادرم افتادم:  ادهیزدمو به  یلبخند ناخواسته

 "_مامان؟

 _جانه مامان 
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 شده  ی_حدس بزن چ

 شده؟  ی_چ

 بزرگ تهران  یها رهیاز دا یکیمقام گرفتم االن شدم سرهنگ  قی_امروز من ترف 

 ی منو پدرت یافتخار و سربلند هیخوشحال شدم مامان جان ما یل یخ ی_وا

 ااا یکن  هی_اااا مامان خوشگله من قرار نبود گر

 مامان جان اشک شوقه کنمی نم هی_گر

 " زنهیم شمیآت  یشوقت برم من که در هر صورت  یاشکها نی_قربون ا

 دره اتاقم اومد که به سمتش برگشتم یصدا

 تو   ای_ب

شد فکر کنم قدش صدو هفتاد صدو شصت و   انیدرگاه نما یدالرام تو زهیم  زهیباز شدو قامت ر در
هام   نهیس  یرو  بای تقر ستادیا یبود چون هروقت مقابلم م  زهی م زهی خب در برابر من ر یهشت بود ول 

 بود 

 دره اتاقو بستو به سمتم اومد دالرام

 د یزود برگشت نقدری_خوشحالم که االرامد

 تکون دادم که اومدو کنارم نشست به سمتش برگشتمو گفتم:  یسر 

 ؟ یکنی روز ازت کمک بخوام کمکم م هی_اگه 

 اشارشو آروم زد به گونشو به سقف نگاه کردو متفکرانه گفت:  انگشت

  می...کمک؟...اهمی_ادالرام

 سمتم برگشتو ادامه داد: به

 هست؟   ی_حاال چه کمکدالرام
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 گفتم: یتفاوت   یباال انداختمو با لحن ب یا شونه

 ی _هر کمک

 م ی_خب اهدالرام

 نجا؟ یا ی_باشه...حاال چرا اومد 

 نکهیمثال ا دیدادینم  لهاروی میکدوم از اون ا چیازتون بپرسم که چرا جواب ه نجای_اومدم ادالرام
 یا گهید زهیهرچ  ای  نیهست یراض نیکرد دشییتا  نشیخوند

 بدم  لهارویمیجواب ا دمیدینم ی_لزوم 

 گفت:  ی مبهوت یکه با صدا کردیتعجب بهم نگاه م با

 براتون مهم نبود که من نگرانتون بودم؟   یعنی_دالرام

 ؟ ی_چرا نگرانم بود

 تکون داد که آروم روش خم شدم که اونم با ترس به سمت عقب خم شد  نی به طرف یسر 

 صورتش خم شده بودم آروم گفتم:   یکه رو یحال  درهمون

 ؟ یکه نگرانم بود ینامزدم ایدختر  ؟دوستی؟زنم ی_خواهرم

   گرفتیتوهم داشت جبه م  دیکم اخماشو کش کم

 تا نگرانتون بشن؟  دی بردباشه که اسم  ییدسته ها نیفقط انسان جزو ا دی_مگه بادالرام

 یباهام ندار   ی_اخه نسبت

 زدو گفت:   یپوزخند

  دیهست یانسان فراموش کار  دیگی_راست م دالرام

 گفت:  نیشدو به سمت در رفتو درهمون ح بلند
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 کنم یم دارتونیشام ب  یبرا  دیاستراحت بکن کمی_دالرام

خواست درو باز کنه محکم از پشت سرش دستمو دراز کردم درو بستم و   نکهیبلند شدم که هم  عیسر
  یصورتش خم شدمو کم یبه سمتم برگشت که همون لحظه رو   یمانع باز کردنش شدم با نگران

 به در دی هولش دادم که چسب

 ارمیسرت ب  ییبال خوامیم  یکنیفکر م ای ؟یترسی م ه؟ازمیچ شی چشات معن یتو  ینگران نی_ا

 : دمیانداخت که با حرص غر ن ییت پابا خجال  سرشو

که قبال باهم   ییفراموش کردم که انسان فراموش کار برات شناخته شدم؟نکنه اون ماجراها روی_من چ
 ؟ یگیم مویداشت

 باال اوردو گفت:  سرشو

 د ی_پس فراموش نکرددالرام

 رفت یاعصابم راه م یرو یچشاش داشت بدجور  یتو یو نم اشکا یغم لعنت اون

 ... گهیبهت گفتم که د ی_نه ول

 تموم شد گهید خوام یمن معذرت م دیگیراست م دی_بله بله گفت دالرام

 گفت:  دویخودشو باال کش یبهش نگاه کردم که آروم کم  یطور  نیهم

  ایفکر نکنه من دشمن  دیشن یکه اگه کس  دیحرف بزن  یطور  هی کمیفقط  کمیبهتره که   ی_ولدالرام
 دی زن یباهاش حرف م باره   نیهستم که اول یکس

 بهم نگاه بکنه ادامه داد:  نکهیباز کردو بدون ا درو

رفتارو باهام   هیبار  هی شناسمتیاوقات نم یگاه نهیاونم ا زهی چ هیچشام فقط  یتو ی_نگران دالرام
نداره چون من به اندازه چشام بهتون اعتماد  یبد یچشام معن یتو ینگران گهیرفتار د  هیبارم  هی یدار 

 ندارم  یترس ای ترسگونه اس چیحاکمه ه نمونی که ب یفاصله کم نیبا همچ  نجامیاالن ا نکهیدارم و از ا

 ازش فاصله گرفتم که ادامه داد: یکم



 دنده هیپناهان  یب

147 
 

به خاطر   دی ریگیدوش م  هی دیریقبلش م دونمیالبته م دیمعلومه که خسته ا دیاستراحت کن کمی_دالرام
 حمومتونو آماده کنن فعال با اجازتون   انی ب گمیم نیهم

 .......... 

 ؟ی_باهاش حرف زد پژمان

 _نه

 ؟ یگفتیم یبهش چ  ی_خب داشتپژمان

 نگاه کردم   بهش

 کرد ی م فیتعر رو یزی چ هی_داشت برام 

 ؟ ی_چپژمان

 شهیحالش بهتر م میکه ما قراره برگرد شنوهیم یمدت الهام حالش بد بوده و وقت نیتمامه ا نکهی_ا
 ه؟ یقابل هضمه که علتش چ ریبرام غ  کمی

که انگار داره با خودش حرف   ی گرد شده بهم نگاه کرد بعد نگاهشو ازم گرفت طور  یبا چشا پژمان
 لب گفت:  ری آروم ز زنهیم

 به من نگفت؟   یز ی_پس چرا چ پژمان

 گفت؟ یبه تو م یز یچ  دی_چرا با

 ی ...اه اصال ولش کن مگه قرار نبود باهاش حرف بزنزهی...خب...چمی_ها...اپژمان

 اما به موقعش  زنمی_م

 ه؟یوقتش ک  دیبگ شهی_اون وقت م پژمان

 _فردا

 د یکش یپوف پژمان
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 ر یکار دار شب بخ   کمی ...من برم یکن یفردا فردا م یگذره ه ی_پنج روز داره م پژمان

 ر ی _برو شبت بخ

دالرامو شهاب افتادم که  نهی مکالمه امروز عصر ب ادهیمو رفتن پژمان به آسمون پر از ستاره نگاه کرد  با
 زدن یباهم حرف م  یداشتن پنهون 

 شهاب  شهیم ی"دالرام_آقا بفهمه عصبان

 دالرام  میسکوت کن دیبا  ی_تا کشهاب

 چه قدر کالفس  ینی بی ببره نم  ییفعال آقا بو خوامی _نمدالرام

 داره؟  یبفهمه؟اصال به اون چه ربط  دی_اصال چرا اون با شهاب

 بده تی بفهمه و رضا دیبا  ارمهی صاحب اخت سمهی رئ ؟اونیگ یخودت م یبرا یدار  ی_چدالرام

 م؟یزی تو سرمون بر ینداد چه خاک تی _اگه رضاشهاب

 قبول نکنه؟  دی_چرا بادالرام

 قبول کنه؟ دی_چرا باشهاب

بشه و   یاحتمال داره عصبان یکرد  یازم خاستگار اگه بفهمه تو  دونمیم نویا یشهاب ول دونمی_نمدالرام
 مدت منو تو...   نیفکر بکنه که تمام ا

 ؟ یاون وقت تو نگران حاله اون  شمیم وونهی_بس کن دالرام توروخدا بس کن من دارم دشهاب

 ببره  ییبو دی_شهاب فعال آقا نبادالرام

 خب باشه"  یل ی_خشهاب

باشه که من  یطور  نیدوتا بهم عالقه دارن؟اگه ا نیواقعا ا  ی عنی دمیتو موهام کش  یدست یعصب
 بکنم   یباز  نی دالرامو وارد ا تونمینم

 که از همه پر نورتر بود نگاه کردمو ناخواسته گفتم:  یستاره ا به
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 کار کنم؟  ی_مامان چ

 بهت کمک کنم؟ تونمی_من م

به سمت صدا برگشتم که   از آسمون گرفتمو دستامو که پشتم قالب کرده بودم بازش کردم نگامو
 دمیدالرامو د

 تو؟  ی_مگه تو نرفت

 باهاتون حرف بزنم   یاومدم درباره موضوع ی_رفتم ول دالرام

 ؟ ینگفت یز یبهم چ م یزدیحرف م می_خب چرا اون موقع که داشت

 _آخه االن با خودم کلنجار رفتمو جراتمو جمع کردمو اومدم جلو بگمدالرام

 خب بگو؟  یل ی_خ

 حرفامونو بشنوه یکس  نجایا  ترسمیاتاقتون؟آخه م ی تو میبر شهی_مدالرام

 ؟یبهم بگ یچ ییخوای_مگه م

 د یفهمی م میبر دییای _بدالرام

 م یخب بر یل ی_خ

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

 اتاقم شدمو به سمت دالرام که پشت سرم درو بست برگشتم وارد

 _خب 

 م؟ین یبش شهی_مدالرام

 مبل اشاره کردمو گفتم:  هیاتاقم رفتمو نشستم دستمو دراز کردمو به  یسمت مبل تو به

 ی نیبش  یتونی_م
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 مبل روبه روم نشستو سرشو باال آوردو گفت:  یآروم رو اونم

 د؟ی کن ی کار م یخوشم اومده چ یکیروز بهتون بگم که از  هی_اگه امدالر

که به شهاب زده   ییکردم با توجه به اون حرفا یحرف جا خوردم چون اصال فکرشو نم نیاز ا اولش
چه قدر  نمی بب خواستمی خب م یخودش بهم بگه جواب من معلوم بود ول  ادیبکنه و ب   دایبود جرات پ

 بود   یحرفم ارزش قائل م یبرا  دیپس با دونهیجوابم ارزش قائله اگه واقعا منو برادر خودش م یبرا

  یموضوع به من ربط نیو ا ستیاصال برام مهم ن  یعن یکه  یبه خودم گرفتم طور   یطرف یب افهیق
 نداره 

ذاشتم به کنار پام گ  گمویدسته مبل و دست د یدستمو رو هیدادمو پامو روهم انداختم  هیمبل تک به
 دسته مبل بود نگاه کردمو همزمان گفتم:  یدستم که رو

 داره؟ یبه من چه ربط  کنم؟اصالیکار م  ی_خب چ

 د یاجازشو بد دی _آخه اخه شما بادالرام

حرفو از جانبم   نیکنم انتظار ا یکه ناراحت شده بود نگاه کردم فکر م افشیاز دستم گرفتمو به ق نگامو
 نداشت 

 : دمیبه خودم گرفتمو ازش پرس  یسوال افهیق

 ؟ یازدواج کن ییخوای_چرا م

  خوامیکه انگار م یبه خودم گرفتم طور  یموشکافانه ا  افهیبا تعجب باال آورد و بهم نگاه کرد ق سرشو
 بکشم  رونی زبونش ب ری از ز رویزیچ

 ست؟ یزود ن  کمیسالته   ستی_تو هنوز ب 

 کنه یفرق م گهید یبا دخترا  تمیموقع نکهی به خاطر ا  دی_شادالرام

 کنه؟ ی م ی_چه فرق

 خدمتکارم...خونواده ندارم...تنهام  هی_من...من دالرام
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   یداد قبولش بکن  شنهادیهرکس که بهت پ  ای یعجله کن  متیتصم یکه تو شهینم لیدل نای_ا

دادم  یخسته شدم از پس خودم مراقب خودم بودم خودم خودمو دلدار  گهیتنهام د یلی _من خدالرام
 نیاز ا خوادیانجام دادم دلم م ییهامو همه و همه رو تنها هیگر هامویسر کردم خوش ییتنها  هاموییتنها 

 و پناهم بشه دهب میغمام دلدار یمراقبم باشه و تو یکی خوادیبشم دلم م  کیشر  نارویا یبه بعد با کس 

 خبر ندارم   یز یاصال من از چ یعنیکه  یطور   یبه نفهمزدم  خودمو

 شناسمش؟ یم ه؟منی_خب اون شخص ک 

 د یبش  یبهتون بگم عصبان ترسمی_مدالرام

 که بتونه بهم اعتماد بکنه گفتم:  ی پاهام روبه جلو خم شدمو با لحن آروم یرو

 کنمیاعدامت که نم  ذارمیکه نم نهیفوقش ا شمی نم  ی_بهم بگو عصبان 

که بهم ثابت شد اگه بهش   دمید  یم یتو اون چشما داشتم چ دونمیباال آوردو بهم نگاه کرد نم  نگاشو
 چشم  گهیبگم نه م

 باال انداختمو گفتم: ییابرو

 _البته اگه نظره من برات مهم باشه 

موضوع فقط شما و الهام   نیاز ا ذاشتمینم ونی_اگه نظرتون برام مهم نبود اصال باهاتون درمدالرام
 د یارخبر د

 ؟یچ  یاجازه ندم ازدواج کن ؟اگهیکن  یکار م  یاگه من بگم نه چ یعنی_

 ناراحت آروم گفت:  یا افهیباال انداختو با ق  یشونه ا  آروم

 چشم  گمیازتون علتو خواستم اگه قانع کننده بود منم م  دیشا دونمی_نمدالرام

 باال دادمو گفتم:  ییابرو

 ؟ ی_اگه قانع کننده نبود چ 
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 منم مجبورم ازتون اطاعت کنم دی من سی در هر صورت شما رئ دونمی_نمدالرام

 ش؟ یشناس یاصال م هیک  نمیخب باشه اسمشو بهم بگو بب یل ی_خ

 دش یشناسی _آره خودتونم مدالرام

 شنوم ی_خب...م

گرفته بود  یاسترس خاص  هیخودشو جموجورتر کرد  کمیکردو  سی مکث کرد لباشو با زبونش خ کمی
که   یکشتمش دستمو به سمت پارچ آب  یم ای کردمینگار اعدامش ما گفتیکه اگه اسمشو م یطور 

 به سمتش گرفتم:  ختموی آب براش ر وانیل ه یبود بردمو  زمیم یرو

   یترس یم  نقدریآب بخور آروم باش چرا ا کمی  ای_ب

 ...کهوی ترسمیاسترس دارم م کمیفقط فقط  ترسمی_نمدالرام

خواهر   هی برادره و  هینره االن نقش من  ادتیآب بخور بعد بهم بگو  کمیاحساساتت ترسه؟ یدی_د
   ترسهیوقت از برادرش نم چیه

بست و بازش   هیدو ثان  یچشماشو برا دویکش یگذاشت نفس زی م یرو  وانویاز آب خوردو ل کمی دالرام
 گفت:  یکرد بعد با لحن آروم و مظلوم

 _شهاب دالرام

 شروع کرد به حرف زدن  عیپوزخندم هول شدو سر دنیبا دزدم دالرام  یاسمش پوزخند دنیشن  با

ماجرا ماله   میکه بهم عالقه دار  میدیکرد و فهم یازم خاستگار  شی دوروز پ نی _آقا به خدا همدالرام
   خورمیقسم م ستین  شیوقت پ  یلیخ

  ییخوایشده که م ی حاال چ یهمکارش بش یی خوایو نم  یترسیاز شهاب م یکه تو گفته بود  ادمهی_
 ی زنش بش 

 نداره درواقع هم از هدف دالرام خبر داشتم هم از هدف شهاب  یجواب  دونستمیانداخت م  نییپا  سرشو

 _آخه...آخه... دالرام
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 یو چ هی که ک ارمیب  ادشیکه بتونم  یهم انداختم با لحن  یدادمو دوباره پامو رو هیمبل تک  یپشت به
 کارس گفتم: 

 دالرام ی_نوچ تو عاشق نشد

 دو بهم نگاه کرد باال اور سرشو

کردو   یکه ازت خاستگار  یهر پسر   دیکه با یکن ی فکر م تتیبه خاطر موقع ی_تو خودتو دست کم گرفت
 نکنه  یازت خاستگار  تتیموقع نیبه خاطر ا یکس گهیمبادا د  یمبادا بترش یقبول کن

راهشو  یجلو   دیبا دادمینم  یتیاهم  شیناراحت  نیبه ا ی ناراحت بود ول افشیانداخت ق  نییپا  سرشو
 کنه  یداره م یفهموندم که اشتباه غلط  یبهش م دیبا کردمیروشن م 

 نیکه جبران ا یکن یزندگ یبا کس ییخوای تو م هیعمر زندگ کیبحث   ستی_بحث دو روز و دو سال ن
 بکنه  رویدیکه کش یهمه سال رنج 

 کردمو شمرده شمرده ادامه دادم: یمکث

 خورهینم ی_شهاب بدرده زندگ

 افشیخب ق یول  هیکه جواب من منف دیفکر کنم فهم  دمیشدنشو د دیزدم به کل ناامخودمو   ریت
  یکه چون خواهرم بودو نم خواست ی و برهان م لیازم دل  ینبود که قبول کنه حتما االن کل یطور 

 کنم!  ستیبراش کردم مثال شهاب و سربه ن یکار  هی دیخواستم بدبخت بشه شا

 _چرا؟ دالرام

 اون... شناسمشی_من بهتر از تو م 

 بهم گفته زویکرده همه چ ریی اون تغ د یزنیحرفو م  نی_آقا چرا ادالرام

 گفتم: یلحن مسخره ا با

 _واقعا؟ 

 _بله دالرام
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 گفته که تا حاال با چند دختر رابطه داشته و هزارتا گند باال آورده؟ نمی_ا

 گفت:  یبا سخت یول دیلرز

 _آ...آ...آره... دالرام

  دنیبدونم با شن خوامی م یخودشو نبازه گفت آره ول نکهیمعلوم بود به خاطر ا افشی زدم از ق  یندپوزخ
دخترونشو   یایرو خواستمینبودم نم ینه من آدم بدجنس ایبگه آره  تونهیهم م یبعد قیحرفا و حقا

باشه تا    اشی رو دمیم حی خراب کنم ترج شویک ی شیو زندگ ایرو نی خراب کنم هرچند اگه قرار باشه ب
 ختم نشه  یچی بشه که تهش به ه یزندگ هیوارد  خوامی چون نم شی زندگ

بودن   ییرو هم که کشته دخترها یگفته که تا حاال چند نفرو کشته بهت گفته که اون چند نفر  نمی_ا
ماهر و زبردست و بدون نقص کارشو   ی لیکشتن افراد خ ی که باهاشون گند باال اورده؟بهت گفته که تو

که کار    شی آدم قبل یو رذل بوده که برا فیاوقات اونقدر کث  یگاه یگفته که حت ه؟بهتدیانجام م 
 داده؟یم هیدخترو بهش هد هی سشی که کرده رئ  یو تشکر از کار  زهیبه عنوان جا یگاه کردیم

 بود  دهیرنگو روش پر دنویلرز یبه شدت م دستاش

 _آ...آ...آره دالرام

کرده  ریینظر تغ  هیاز  گهیراست م ستمیاون آدم سابق ن  گهیکردمو د رییبهت گفته که تغ نمی_حتما ا
 هیدخترو عقد کنه تا هروقت که بخواد  هی خوادیکشه م ینم  یابون ی دختر خ هیبه  لشیم گهید

کرده اونم فقط به   ریی جهات تغ هیخودش داشته باشه و اسمشو بذاره زنم درسته از  یعروسک برا
 فهی که من براش قائل شدم وگرنه هنوزم همون مرد کث هیی ها تی دخاطر محدو

من اصال دلم  یبد بود ول  ی ل یرنگ به صورتش نمونده بود حالو اوضاعش خ  دنویلرزیم دستاش
  مونیپش  ادویکه کرده کوتاه ب یکه از انتخاب غلط  کردمی م یکار  هی دیچون با  امیکوتاه ب خواستینم

 بشه وگرنه...

 ...ب...ب...بهم...گفتهناروی...ا ی_ه...همه...ادالرام

 ی گی_دروغ م 

 گمی_د...دروغ...ن...نمدالرام
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  یقشنگ معلومه که دار  افتیاز ق شناسمیم یرو به خوب گهیکه داره دروغ م ی...کسنهی_من شغلم هم
با دروغ گفتن به  یدار  یگ یبه خودت دروغ م  یدار   یگ  یتو به من دروغ نم ؟دالرامیگ یدروغ م 

   یکتمان کن  ندتویآ  یگذشته و حت وینش  مونی پش متیکه از تصم یکن ی م یخودت کار 

 _من فقط... دالرام

 بهت ثابت کنم؟  ییخوای_م

 ؟ ی_چه طور دالرام

  خوامیکه من اصال نم ییو از اون جا هیراحت یل یکاره خ گرانیبه د ییآدما نی همچ  هی_ثابت کردن 
 میکه عجوالنه تصم دونمیو م  یهست یکه دختره عاقل و باهوش دونمیم یر ی بگ یاشتباه  میتصم

 پس...   یر یگینم

 

 

 

 

 )دالرام( 

از حالو اوضاعم   یکس خواستمی کردم نم میپتو قا ریخفش کنم سرمو ز کردمیم  یکه سع یهق هق با
 الهام   یخبردار بشه حت 

  ی...تو از احساسات چ؟توی زنیباهام حرف م ینطور یکه ا یمن خبر دار  یکس  یو ب   ییتو از تنها اخه
مثل خودت از سنگ باشنو   توننیهمه م یکن ی که فکر م یمرد خودساخته مغرور   هیتو فقط   ؟تویفهمیم

 کنن  یزندگ ییتنها

 خوادیشب م هی ی_اون تورو فقط براسا ی"نک

 ی گیدروغ م  ی_نه...نه...دار 



 دنده هیپناهان  یب

156 
 

 دروغ بگم  نمیب ینم  یچون لزوم گمی_من دروغ نمساینک

 کنمیباور نم  _من

 گفت:  ینسبتا بلند یاز کوره در رفتو با صدا سایحرفم نک  نیا دنیشن  با

اون با اون سابقه و   خوادیم زیچ هی یکه همه دخترهارو برا هیاون مرد گمی_احمق دارم بهت مساینک
اون اصال بهت   گمیدارم م ی؟وقتیفهم ی نم کنه؟چرایم دایهم عالقه پ یبه نظرت به کس   فشیگذشته کث

 ... یعنیعالقه نداره 

 " کنهی _اون اون گفت بهم عالقه داره گفت که منو خوشبخت م

  خوردوی سرم داشت وول م یشهاب تو   یدونه دونه حرفا دادمیشدت هق هق داشتم جون م از
و شکننده بشم که   فیضع نقدریروز ا هی کردمی وقت فکرشو نم  چیه  رمیدرستو بگ میتصم ذاشتینم
 همه زجر بکشم  نیواب دادن اج هی یبرا

کدوم از   چی ه گهینه اون بهم قول داد...قول داد که د یکار کنم؟ول یاگه حرفاش راست باشه چ ایخدا
شده  دهیکش یها یبهم قول شرف داد که تمام سخت  کنهیگذشتشو تکرار نم   یها یاون کثافت کار 

 یحتما..حتما...وا شناستشیاز من م شتر یب ؟اونیچ  ساینک یحرفا یول  کنهی برام جبران م موی زندگ
 کار کنم؟   یچ دیبا شمیم وونهیکمکم کن دارم د  ایخدا

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

 کردنیم  ینیدلم سنگ یداشت رو مارمیدل ب نیا یداشتمو غم ها یادیز یخودم بودم غم ها  یتو
 نصف وزنم متعلق به غمامه  کردمیکه انگار احساس م یطور 

 نشن  یدردا هوس اشک شدن نکننو از چشمام جار  نیوقت ا هیباال گرفتم تا  سرمو

 لب گفتم:  ریآروم ز  دمویکش یق یعم  نفس

االنم وقتشه خدا االنم وقتشه که کمکم   یراهو نشونم داد ن یبهتر شهیهم ویپناهم بود شهیهم ای_خدا
 تنهام نذار خدا  یم نشون بدبه  مویتصم نی راه و بهتر  نیبهتر ویکن
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اون  ینفس بکشمو بدور از آدما کمی خواستمیدر واقع م زدمیخودم قدم م یباغ برا یتو داشتم
  هی یبکنم و برا ییاحساس تنها یبه راحت تونستمیباغ هم اونقدر بزرگ بود که م نیعمارت باشم ا

گل   یحساب میکنجکاو دمیشن  ییصدا کهویفکرها بودم که  نیهم  یمدت احساس آرامش بکنم تو
شدمو پشت    کیآروم آروم به سمت صدا نزد نیبه خاطر هم  ارمی سر از صدا در ب خواستمی م دوکرده بو

 شدم  میقا وارید

 ؟ یدیفهم یکنی _اون دختررو فراموش مساینک

 آقا من دوسش دارم  ی_ولشهاب

 من نده لیتو تحوخزمبال نیپس ا شناسمیخوب م رو ی کی تورو نشناسه من تو  یهرک نی_ببساینک

 من... ی...ول ی_ولشهاب

 س یتو ن ی کثافت کار  یبرا یمناسب سی ک یکسو کاره ول  ی...درسته بری _از اون دختره فاصله بگساینک

 _آقا من... شهاب

 د یبا خشم غر  وارویبه د دشیمحکم گرفتو کوب قشوی ساینک

حرفه من   یبارت باشه رو  نی؟اخری دیچشم فهم یگیم وی ریگ ی_گفتم بهت از اون دختره فاصله مساینک
  یچه نقشه ا فهممی...من که مذارمیدستت بهش خورده زندت نم  ای یاگه بفهمم دوروبرش   یزنی حرف م

   یسرت دار  یتو

بگم که  سای متنفر شدم خواستم برم جلو و به نک سایلحظه از نک کی یبرا دمیشن یاز شهاب نم یصدا
پا   ری همه حرمتارو ز سمویبرم جلوش وا خواستمیکرده م ریی اون تغ کنهی چرا داره به زور مجبورش م

و منو   ینک  مونی شهاب و پش نکهی ا میکار کن یچ مییخوای بذارمو سرش داد بزنم اصال به توچه که ما م
  یول دادمیم  سایبلد بودم به نک کی فحش رک یذهنم داشتم هرچ یتو رسهی بهت م یچ ینگه دار 

زد دوتا شاخ دراوردمو قدرت از پاهام    سایکه نک  یبا حرف  کهویطاقتم سر شدو خواستم برم جلو که 
 گرفته شد

به اون دختره   گهید دیفقط با یبکن  یهر کثافت کار  یتونیدعوتم اونجا م  یپارت  هی_فرداشب به ساینک
 ی نش کینزد
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 آقا؟   یچ یعن ی_شهاب

دختر که خودشم  هیسره  ی ار ی سره دالرام ب یخواستیکه م ییبال یتونیفرداشب م یعن ی_ساینک
 ی ار یب دهیپا م  خوادویم

نقطه ضعف گذشته شهاب   یپا رو گفت؟داشتیم  یداشت چ نی شدن ا ری سراز اشکام
 ه؟ یجور آدم  نیا سایشهاب منو بفروشه؟واقعا نک  کردیم  یکار  ذاشت؟داشتیم

 ی دوروبرش نباش  گه یو د یدالرامو فراموش کن  دیبا ی_ول ساینک

 _چشم حتما... شهاب

   کردمی پاهام حس نم یوت یو توان  رو ین

 "چشم حتما" "چشم حتما" "چشم حتما"

نامرد   خوردی بودن خودم حالم بهم م فیکردم داشتم از شدت حقارت و ضع  یدیضعف شد احساس
اونقدر   یعنی  رمی نم  ییکارا نیهمچ  هیدوروبر  گهید یکردم تو به من گفت رییتغ ی کثافت تو به من گفت 

 دهیته کش  تیمردونگ  یعن ی؟یدختر آشغال فروخت هیشب اونم به  هیکه منو به   یهست ینامردو عوض
 حد برات مونده؟ت  نیو تا ا

به   مردمیگفتم م یبهش نم  یز یچ هیاالن  نیاگه هم ختمی پاهام ر یقدرت و توانمو جمع کردمو تو مام
هردوشون    دنیپامو شن یصدا یلرزون به سمتشون رفتم که وقت یوجود با پاها نیبازهم با ا یسخت

  چشمام سادمیشهاب وا یگرد شده بهم نگاه کردن جلو رفتمو روبه رو یبا چشما دنمیبرگشتن که با د
 شدن  یمهابا از چشام جار   یبسته شدنو اشکام ب

 " یشیم ایدختر دن نی مطمئن باش خوشبخت تر ی"خانوم

 "کنمی "مطمئن باش خوشبختت م

 "یم یتو تنها زن زندگ وونهی"نه د

خدا   کردمیدرواقع احساس م  شناسمتیچند ساله که م نو یچند کنمی دوست دارم که حس م ینقدر "او
 گوشم نجوا کرده"  یاسم تورو تو
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 "چشم حتما"

 "چشم حتما"

  یخوابوندم تو یل یس هیخب مغزمم دخالت کرد چون دستمو باال بردمو   یدادم دست قلبم ول ارمویاخت
 گوشش 

 ... گهی...ک... که...دی...بهم گفت ...ت...تو...بیل ی...خینامرد یل ی_خ

 نش یبه س دمیحرف بزنم مشتامو باال بردمو محکم کوب  تونستمیوجه نم چیتحمل کنم به ه نتونستم

مرد؟برو مرد خودت باش مرد  یخودتم گذاشت ؟اسمینامرده عوض ؟آرهیآبروم کن یب  یخواستی_فقط م
 باشه شکشتیشدن پ گرانید

 توهم برده بودش گفت:  یکه حساب ییبا لحن محکم و اخما  دویمنو عقب کش ساینک

 داره؟حاال بهت ثابت شد؟  یگفتم چه هدف یدی_آروم باش دساینک

ضبط صدا بود دراورد پس...پس داشت صدارو ضبط   یکه رو شویبردو گوش بشیج یتو دستشو
 تا بهم ثابت کنه که... کردیم

 ...نیو ابهت ثابت بشه که توبه گرگ مرگه  خواستمی _مساینک

که مسبب شده   یفرشته شده بود فرشته ا هیبه  لیبرام تبد  سایلحظه نک  هی ختنیری مهابا م یب  اشکام
 بودم  ونشیبود راهمو روشن کنه واقعا مد

بودنش مرد   یبرخالف خنث سای شدنش بود نک ی رتیکه توهم برده بود نشون از حساس و غ ییاخما
بهم نگاه   یچون شهاب با غم خاص شدیم  یرتیبود و حتما االنم داشت کم کم غ  یو حساس ی رتیغ
 کردیم

 تو  ی_بهتره که بر ساینک

با چشام ازش تشکر کنم خوشحال بودم چون تنها   کردم ی م یبهش زدم سع   ینیتلخ و غمگ   لبخند
حقم تمام    در رویبرادر سایمادرشه نک هیبار بهم گفته بود شب هیکه  ییچشمام بود چشما ینگاهش رو

 خوشحال بودم   ی لیبابت خ نیو کمال تموم کرده بودو از ا
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بفهمه که خودمو نباختم و االن  خواستمی م ختمیچشام ر یسمت شهاب برگشتمو تمام نفرتمو تو به
   خورهیبدونه که حالم ازش بهم م خواستمیازش متنفرم م 

 نمی بب ختتویر یدوست ندارم حت گهی_د

 ره ی م نجایامروز از ا نیچون هم  شینی بینم گهی _مطمئن باش دساینک

 آقا... ی_ولشهاب

 گفت:  یکننده ا دیهوا تکون دادو با لحن تهد یسمتشو تو دیانگشت اشارشو کش ساینک

 صداتو بشنوم   یحت  خوامینم ی _خفه شو عوضساینک

 به سمت من برگشتو با سرش اشاره کرد که برم تو  شی عصبان  افهیق باهمون

 _دالرام تو برو تو من کار دارم اس ینک

  کردمیکه احساس م یشده بود به مرد  لیشده بود اون لحظه تبد یلحظه چه قدر برام خواستن اون
  هیمنم به چشم  کردویبرادر اون به چشم خواهر بهم نگاه م هیبه عنوان  یکنم ول هیبهش تک  تونمیم

 خواهرش براش جون بدم   گاهی که حاظر بودن در جا ی برادر خواستن هیبرادر 

 تنهاشون گذاشتم   یحرف چیبهش انداختمو بدون ه زموینگاه نفرت انگ  نیآخر

 خوده خدا جوابتو بده   دوارمیبه خدا ام کنمی _شهاب واگذارت م

 کردم سرمو باال گرفتمو به آسمون نگاه کردم   یاز ته دلم زدمو با ذوق خنده آروم یلبخند ناخواسته

 _چاکرتم خدا 
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 ( سای)نک

حواله صورتش کردم بالفاصله محکم   یرفتنه دالرام به سمت شهاب برگشتمو با تمام قدرتم مشت با
شروع کردم   نویحواله صورتش کردمو انداختمش زم یا گهیمشته د وارویبه د دمشیگرفتمو کوب  قشوی

 به کتک زدنش... 

ناکس؟فکر   یذاشتیمثل دالرام م یدختر پاکدامن یحتما دست رو دیهمه دختر بود با نی_دوربرت ا
 آره؟ یکه ددن دودون به راه بنداز  دمیاجازه م یکشکم به راحت نجایخودت پخمم و ا نهیمنم ع یکرد

  یاز روش بلند شدمو در حال  نیروبه موت بود به خاطر هم گهیشده بود د یخونمال یحساب  صورتش
 گفتم:  دادمیبراش تکون م دیکه داشتم انگشت اشارمو به نشونه تهد

  یپارت هی یپس گورتو گم کن اگه تو دیانتظارتو خواهد کش یکه چ یدون یوگرنه م نمتینب  نجایا گهی_د
 ی هلف دون یتو یر یم گهید یمثل همه اونا کنموی مطمئن باش خودمو صاحبت نم رمتیبگ

  کردموی لباسمو مرتب م رفتمیعمارت م   ییجلو  اطیسمت ح که به ین یدور شدمو در همون ح ازش
  یسع نکهی شدمو کتکش زدم هم  ری دالرام بفهمه که باهاش درگ خواستمینم دمیبه موهام کش یدست

 نیکردم واال کدوم آقا االن ا یادیکنه ز هیکه بتونه بهش تک ستین یکردم بهش بفهمونم که اون مرد
 !ده؟یخدمتکارش انجام م  یبرا  وکار

خدمتکارم انجام دادم نه خواهرم    یکارو برا نیکردم به خودم بفهمونم که من ا یبستمو سع چشامو
اگه خواهرت باشه و تو فکر   ستی تو ن چهی اون ه ستی کنار اون خواهرت ن یبذار  نویا دیتو با ساینک
از   یک ی یمو وارد اون باند بکن اون وقت اگه دالرا یشیم  یرت ی که خواهرته مثل اون شب روش غ یکن

پس  یکنیم  نیج  نیاونجا مردرو ج یر یو م  یزنی مردا بهش دست بزنه همه نقشه هارو بهم م
فراموش کن چه   یاز دست داد یبس تو خواهرتو در بچگ  نویخدمتکاره هم  هیفراموش کن اون فقط  

   یباهاش دار   ینسبت

پس  یدار  یداشته باشه از کجا معلوم تو باهاشون نسبت تی اونا واقع یاز کجا معلوم حرفا اصال
  نینکن با ا یدادگاه بازه پس کار  یفکر نکن هنوز پرونده خانواده دالرام تو  یچ یتمومش کنو به ه

  ونداداششو از تو ا وی تا بر یکن دایسراغ پروندش تا خواهردو قلوشو پ  یبر  یبش  کی تحر ماتیتصم
   یباند نجات بد
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 باره همه فکرها به سرم هجوم برده بود باز کردم دو  چشامو

 دی گ یکه نم  ی"_بابا جد

 پروندشم یخودم قاض می_چرا کامال جدبابا 

 شه؟یم  یچ  یعنی_خب حاال 

 مام هست  ریخونوادشو از دست داده تقص نکهیاما ا دونمی_نم

 داره اخه ی_به ما چه ربط

 ؟ یفهم ی اونا م  نی مادرت زده به ماش ی فهم یچرا نم سای _نک

 ست ی_علت مرگ خونواده دالرام مامان ن

 رن ی_هست اون باعث شد پدرومادر دالرام بم

هفته بعدش   هیاونا تصادف کردن  یاون پرونده شاهد داره وقت یکردم کل  ی ر ی گی_بابا من خودم پ
 کشته شدن یعن یفوت شدن 

 که اونا کشته شدن یثابتش کن یتون ینم یندار  ی_مدرک

 شه یروشن م  یهمه چ میکن دایدالرامو پ ی_خواهر دوقلو

 مسئولشه  ینیکه ام هیهمون باند یتو یکن دایداداششو پ یکن یسع دی_با

 "  کنمی خودمو م ی_سع

  سا یکه نک یموند نیا یتو هنوز تو ساینک امیب  رونی ب  الیتکون دادم تا از فکروخ نی به طرف یسر 
 بس   نوی باربد رادمنش پس فعال دالرام خواهرته هم  ای یهست یتهران 

از پس   ی تونیخودم تکون دادم واقعا برات متاسفم که نم   یبه نشونه تاسف برا  یسر  دمویکش یپوف
و    یشیم تی باشه خودت اذ ادتی  یول  یخواهرت کرد یکارو برا  نیخب ا  یلیخ  ییای افکار خودتم بر ب

 یتو همه چ  یزنی صد در صد گند م
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باغ رفتمو روش نشستم اصال الهام چه طوره؟اونم دختر   یتوقف شدمو به سمت تاب توراه م نیب
 نیاگه پژمان بهش بگه مطمئنم که ا یکارو بکنه ول نیمن ا یکمکم کنه البته فکر نکنم برا دیشا هیخوب

  نی بهتر ی پاهام خم شدم ول  یتره رو  یم یصم یبا پژمان کم کنمیآخه احساس م  دهیکارو انجام م
 نینداره ا یپسر لزوم   ییایبا احساساتت کنار ب  یبتون  دیبا  یدالرامه ول یعنیهمون خواهرت   سیک

 یار ی در ب یباز   رتیهمه غ

استخر پر   هیشدم که  رهیدادم به روبه روم خ  هیتک شیراست شدم به پشت یصندل یرو  دمویکش یپوف
 زدم  یاستخر پر از آب لبخند کمرنگ  دنیقرار گرفته بود با د یصدمتر  هیاز آب بزرگ مقابلم با فاصله 

 "مامان_هوا االن سرده

 سرما نخورم  دمیقول م کنمی_مامان خواهش م 

تو دوست   شهیمدرستم شروع م گهیسرد شده چند روز د یهوا کم گهی_پسرم مامانت راست مبابا 
 مدرسه  یقرمز شده بر  ینی با ب یدار 

 گهید رونیب مییا یتو آب م میریم کمی سا یهوا سرده منو نک  روی چ ی_اه عمو چپژمان

 ی چیه گهید  یپژمان اگه سرما بخور  یخب ول   یلی_خ بابا 

 نه من نه تو گهید ی اگه سرما بخور  سا یتو نک نطوری _و هممامان

 _باشه مامان

 _چشم عمو جون"پژمان

از تو   یکه وقت یگوشم بود هنوز لرز  یبود تو دهیچی فضا پ نیا یو دادامون که تو  غیج  یصدا هنوزم
 زدم  یتنم بود ناخواسته لبخند محو یاومدم تو  رونی استخر ب

  د یخودتت سرتق و لجبازه جمش نهی"مامان_ع

 بابا  یداره ا ی_خانوم به من چه ربط بابا 

 به روزشون اومده  یچ نی_ببمامان
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 کنه ی درد م یل یمامان گلوم خ  ی_وا

 مدرسه میرینم گهیاوخ جون د کنهیخاله تمام بدنم درد م ی_آپژمان

 ست ی_پسره تنبل سه ماهه تابستون برات بس ن بابا 

 نی نه ماه درس سه ماه تابستون؟آخه ا  دیخودتون قضاوت کن دیهست ی _عمو شما قاض پژمان
سه ماه درس نه ماه  کنمشیم  دمیم رییقانونو تغ  نیشمارو گرفتم ا هیبزرگ شدمو جا یانصافه؟وقت

 تابستون" 

مامانم تا   مویکه شبش همراهه پژمان کرد  یکردم اصال به تب یهم بستم سع یمحکم رو چشمامو
 گذشته فکر نکنم  نی ریبه خاطرات تلخ و ش  گهیکردم د ی ندم سع تیموند اهم  داریصبح باال سرمون ب 

که به اندازه  ییپدرومادرت کساچه قدر سخته چه قدر سخته که  ایخدا دمیتو موهام کش یدست کالفه
که همه جاش خاطرات گذشته  یکن  یزندگ  یخونه ا ینباشن و تو تو نجایاالن ا یجونت دوسشون دار 

 یطور  نیا ذاشتمینم نجایپامو ا گهید فروختمو یخونرو م نیاونا توشه به خاطر دالرام اگه نبود ا
 ام یکنار ب  یبا احساساتم کم تونستمیم

 محکم به سمت عمارت به راه افتادم  یو با قدمهاتاب بلند شدم یرو از

طبق عادتم دست راستمو محکم   ینبود یطور  نیمقاوم باش توکه ا کمیشده پسر آروم باش  چت
 فکر نکنم  یچیبه ه گهیکردم د  یمشت کردمو سع

اومد معلوم   یم  نییصبحانه به دست از پله ها پا  ینیکه ناراحت س دمیعمارت که شدم الهامو د وارد
 گرده به سمتش رفتمو با اخم گفتم:  یبود داره از اتاق دالرام برم

 _دالرام کجاست؟ 

 اصال درو هم برام باز نکرد  یچشه...صبحونه براش بردم ول  دونمی_نمالهام

 پله ها نگاه کردم به سمت الهام برگشتمو گفتم:  یباال به

 زنم یباهاش حرف م  _تو برو من خودم

 _چشم الهام
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متنفر   شتریاز شهاب ب شدیباعث م  شیگر یپله ها باال رفتمو به سمت اتاق دالرام راه افتادم صدا از
 هیحفظ کنم چون قرار بود با مو یخونسرد  کردمیم یخب سع یکتکش بزنم ول  گهید کمیبشمو برم 

 مشکست خورده بود حرف بزنم و بتون میتصم هی یگرفته شده بودو تو یدختر که احساساتش به باز 
 آرومش کنم

 ومدی ازش ن  ییدستمو باال بردمو در اتاقشو زدم صدا آروم

 _دالرام درو باز کن 

 در زدمو صداش زدم  گهیبار د هیاومد  ی م شی گر یصدا هنوز

 _دالرام 

 تنها باشم خوامیمن خوبم فقط م دی_آقا بردالرام

 باهات حرف بزنم   خوامی_درو باز کن م 

چشام   یجلو  یون یخواستم در بزنم که در باز شدو دختر گر  گهیبار د هی نیبه خاطر هم دمینشن ییصدا
کرده بود که چشاش   هیگر نقدریا قهیچند دق نیا یتو  یعن یدالرام باشه  نیا شد یظاهر شد باورم نم

 قرمزو پف کرده شده بود؟ یحساب 

 هیالدنگ گر هیبه خاطر  نهمهی داشت ا یچه لزوم دمی تو هم کش  شتریصحنه ب نیا دنیبا د اخمامو
 بکنه  

 قدم جلو گذاشتمو وارد اتاقش شدم که دره اتاقشو بست به سمتش برگشتمو گفتم:  هی

 نظره خودت ارزششو داره؟ ؟بهی کنی م هیگر ی_چرا دار 

معلوم نبود   دینبود که اگه شما کنمی م هیبه خاطر خودم دارم گر کنمینم هی_من به خاطر اون گردالرام
  یزود خر شدمو خام حرفاش شدم دلم برا  نقدریکه ا کنمی م هیخودم دارم گر یاومد برا یبه سرم م  یچ

بودم    اظرح  دمیترسیکه ازش م یکنم از کس  هیتک  یک یبتونم به  نکهیکه به خاطر ا سوزهیخودم م
 باهاش باشم

 ؟ یکن هیحتما به شوهرت تک  دی_مگه تو با
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چشاش حفظ کنم چشاش   دنیبا د مویکردم خونسرد یسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد سع  دالرام
 به مادرم بود   هیشب  یبدجور 

 هیکن  یسع  یو ازدواج نکرد یتو هنوز دختر  یوقت  یزنشه ول یگاه محکم برا هی تک هی_درسته که مرد 
باشم تو   تی حام تونمین که مدوستته مثال م نیمثال الهام که بهتر یکن  دایخودت پ یبرا گهیگاه د هیتک

  یها تیعحتما موق  ینطور یا دمی م  لتویدانشگاه و خودم خرج تحص فرستمتی اگه دلت بخواد من م
که پشتتو  یدونیکه م ییکسا  یکن هیهم تک گرانیبه د یتونیتو م ین یبی...ماد یم شی برات پ یبهتر 
من حساب   یرو ی تونیم یز یهرچ یشب برادرت بودم از اولشم گفتم برا هی ی من برا کننی نم  یخال
 درسته؟  یکن

  شتریکه صداش ب گرفتیخودشو م یکه معلوم بود داشت جلو یهق هق کردن افتاده بود طور  به
 خورد یامسال شهاب بهم م یحالو اوضاعش داشت حالم از هرچ دنیباالتر نره با د

  یروز بنداز  ن یو حالو روزتو به ا یکن هیارزش گر یب زیچ هی خاطر که ب ینبود یفی _دالرام تو دختره ضع
   یکه ازت دارمو خرابش کن  یتصورات خوامینم کردمی تصور م یا گهید زیچ هیمن از تو 

معلوم بود   کردی م هیداشت گر یابر بهار  هی نهیدهنش گرفته بود تا صداش باالتر نره ع یجلو دستشو
  نی از درداشو تسک یکم  دیبا کردمیآرومش م دیسالس با ستیدختره ب  نیا یرو یادیکه فشار ز

اون تنها نبود منو داشت   ی؟ولی تنها باش  ایدن نیا یتو نکهیبدتر؟ا نینبود درد از ا یدرد کم دادمیم
 خب... یتنها نبود ول  یپژمان رو هم داشت پس تنها  یالهامو داشت حت

 گذاشتم  دیلرزیداشت م هیاز شدت گرکه  فشی نح یشونه ها یرفتمو آروم دستم رو جلو

 نشای رو تخت س   ذارمیسرشو م شمینکن دختر خانوم به وهلل بلند م هی_گر

 با دوتا دستاش پوشوند    صورتشو

  یتا خودتو خال  شی بزن یجا هرچه قدر دوست دار  نیهم  ارمشیب  ییخوایدالرام م نی_آروم باش بب
کثافت   ی قانونش بدم؟اون قدر  لیتحو ییخوایکارش کنم؟ م  یچ ییخوایاصال خودت بگو م ای یکن

وسط اتاق خودت براش قبر   نجای هم ییزندان باشه اصال بخوا یکرده که حداقل دو سه سال تو یکار 
  کنمیچالش م  کنمویم

 کم نشد  شی از شدت گر یباال انداخت ول   یبه نشونه منف سرشو
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االن  ن یبه خاطر هم  دیشیآروم م یه طور خواهر نداشتم تا بفهمم شماها چ  ای_من دوست دختر 
 کار کنم که آرومت کنم یچ  ایبگم   یچ دونمینم

سالت شده   یخاک بر سرت که س  دمیموهام کش یتو  یشونش برداشتمو کالفه دست یاز رو دستمو
 ؟ یکشورت برپا کن ایشهر  یآرامشو تو ییخوای اون وقت م یدخترو آروم کن  هی  یستیهنوز بلد ن  یول

که   امیبر ب تونمینم یکار   نیهمچ هیکه از پس  کردمیبودمو همش داشتم خودمو سرزنش م   یعصب
بغلم نگاه  یگرد شده به دختر تو یبغلمو شروع کرد به زجه زدن با چشا یخودشو انداخت تو  کهوی

  دادیآغوشم جون م یتو هیکردم که داشت از شدت گر

 افتادم  شی چندسال پ ادهی  کهوی

 رش ی بگ  ساینک  ی"مامان_وا

محکم دستمو دور کمرش   عیکه سر فتهی خورد خواست ب  جیسرش گ دمیسمت دالرام برگشتم که د به
 فتهی حلقه کردمو اجازه ندادم ب

 حرکت بلندش کردمو به خودم چسبوندمش هیجلو اومد با  عیسر مامان

 " مارستانی ب  مشیببر  دی_بامامان

  یا زهیم زهی و ر یمش چه قدر دختر بغل چسبوند شتریناخواسته دستم دورش حلقه شدو به خودم ب 
 اغوشم گم شده بود یتو ش یزمان بچگ  نهیبود ع

 شه یبهت وابسته م شتریب  یطور  نیا یکن یکار م  یچ یدار  پسر

  یطور  نیکه پسش بزنم ا تونستمیکار کنم؟حالش خوب نبود نم یچ دمیتو موهام کش  یدست یعصب
بکنم که هم اونو  یلحظه خواستم کار  هی یبرا یهم بستم ول یچشمامو محکم رو شدیخورد م  شتریب

بهش آوردمو آروم موهاشو نوازش   یفشار آروم  نیدرون خودمو به خاطر هم انیآروم کنم هم طغ
 کردم 

 گفتم:  یلحن آروم  با

 نکن   هیگر گهی_بسه د
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 اشکات سخته برام تحمل

 یکه االن هست ینیا ینبود تو

 ی دیپاشو بهم بگو که اشتباه د پس

 پاک کن و بسپارش به من  اشکاتو

 هستم باهات من  یست یتنها ن تو

 نکن ارزش نداره هیگر گهید

 باره یداره م یطور  نیکه ا ییاشکا اون

 کنم گفتم:  قیکه بتونم بهش آرامش تزر یموهاش فرو کردم با لحن  یزدمو دستمو تو یلبخند آروم

 ی ببار  یطور  نیمن ا شهیپ ی کن ی _چه طور جرات م

 یببار  دیبهت نگفته بودم نبا مگه

 گفت:  یبا لحن نامفهوم دیلرز یم  یکه از شدت هق هق حساب یبا لحن دالرام

 ی فهمیداغونم م یکنم داداش هی_بذار گردالرام

 لبام نشست   ی رو یلبخند ناخواسته

 یپام که تو یتخت نشستم و اونو هم گذاشتم رو  یبغلش کردمو بلندش کردم بردمش رو  آروم
 ادهیسر شونش  یبلندش افتادن رو یشونم که موها یشد سرشو آروم گذاشتم رواغوشم گم 

 هم بستم  یخواهرش افتادم و ناخواسته چشمامو محکم رو

 "هیو اون ک   یهست ینره تو ک ادتی  ساینک  یباش  ی هواشو داشت دی"تو با

 آروم صدام زد:   یلرزون یبا صدا  کهویمشغوله نوازش کردنه موهاش بودم که   آروم

 ؟ ی_داداشدالرام

 _بله
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 که من... یکن ی _توهم فکر مدالرام

 یچ خواستهی م دمیشدن فهم ری سراز شتریفشار داد اشکاش ب شتریهم ب یادامه ندادو لباشو رو گهید
 گفتم:  یتوهمو با لحن محکم دمیاخمامو کش نیبگه به خاطرهم

 ا ینزد یحرفو زد نیا گهیبار د هی_

 که میستین  یکه خواهر برادر واقع  _آخه منو تودالرام

نگفتم به  یز ی چ یول  میباش دیشا  ستیبگم معلوم ن خواستمیبشم م یطور  هیحرفش باعث شد   نیا
 گفتم:   یبه سخت  نیخاطرهم

 دونم ی_م

 ازم جدا شد که به چشاش نگاه کردم  آروم

 دمیکه تاحاال د یهست  یدختر  نی_تو پاک تر

 انداخت که ادامه دادم: نییپا  سرشو

 _قدره خودتو بدون دالرام 

 تخت بلند شدم  یرو از

 نه کمتر  شترینه ب  کنمیخواهر نگاه م هیو به تو فقط به چشم  ستمین ی جنبه ا ی_من پسره ب 

 زدو با همون لبخندش گفت:  یلبخند ملوس دالرام

 _ممنونم دالرام

 سم یکه صداش باعث شد وا رونیتکون دادم خواستم برم ب  یسر 

 ی شیم ای پدر دن نی_به نظرم تو بهتر دالرام

 لبخند کنج لبش ادامه داد:  هیسمتش برگشتم که با  به
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به موقعش   ی رتیمرده مهربون و دلرحم به وقتش غ هیو پر جذبه و به موقعش   ی_به وقتش جددالرام
خشنو مغرور به وقتش   ادینه ز یهست  یرت یغ ادینه ز یهمه احساساتو درون خودت دار  تی اهم یب

پدر   هی یتونیکنه و م هیبهت تک  تونهیزن م هیکه  هیاتیاز خصوص یکی نیو ا ید یرفتار مناسبو انجام م
 ی بچت باش یو نمونه برا  یعال

 فکر نکرده بودم  نایزدم تا حاال به ا یلبخند

 ادامه داد:  یبا لحن آروم دالرام

و مردونه رفتار    یختیمردونه اشک ر یشد یقوو مردونه دوباره   یمردونه شکست یخندی_مردونه م
که من  یهست یمرد نیتو هم اول ینداز یو مردونه ترس تو وجود آدم م یکن  یمردونه آروم م  یکرد

  هیدختر که به عنوان خواهر بهش تک هیداشته باشه و به   رویو مردونگ  یمرد اتی که همه خصوص دمید
 نگاه نکنه  گهینظر د هیکرده به 

  ادیهرچند من ز یننوشت یا گهید  زهی چ یمحبت و رفتارمو به پا نیکه ا یهست یدختر  نی_توهم اول
 ندارم  یبا دخترا رابطه خوب 

 االن ندارم؟ یداشتم ول ی بگ  ستی _بهتر ندالرام

 تعجب بهش نگاه کردم که آروم ادامه داد: با

که روبه  یمرد نیهامو ازم گرفتو ا  طنتیافتاد که تمام ش  میزندگ  یاتفاق تو هی ی بگ  ستی _بهتر ندالرام
 روته ازم ساخته؟ 

 م؟یم؟چیمن ک  یدونی م یدالرام؟چ یدونیم  یمن چ  ی_تو از زندگ

  رسهیروز م هیدرونش  زهی ریم زویکساشو از دست داده و همه چ نیزتریپسر که عز هی دونمی_مدالرام
 شهی ها روشن م  قتیهمه حق یروز  هی ساینک یز یری م رونشونیها باالخره ب  یخودخور  نیکه ا

  زدیصدام م ینطور یهم شهیکاش هم ساینگاه کردم جدا از اون شب تا حاال بهم نگفته بود نک   بهش
  نیداشتم فکر کنم مادرم به خاطرهم ارویدن نیمن آرامش ا بودی دالرام اگه خواهرم م دونمیمن م

 هیمادرم بود  ستی که مطمئن بود دالرام خواهر من ن  یمن انتخاب کرده بود تنها کس  یدالرامو برا
  یزمان  میاتفاق افتاد که هممون به شک افتاد ییداستان ها هیمدارک هم وجود داشت اما  یسر 
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گره کور   نیبهم گره خورده باز کردن ا یب یبه طرز عج  یشد که پدرومادرم فوت شدن همه چ یقو شتریب
 کردم یمن باالخره همشونو باز م  یسخت بود ول یلیهم خ

 با لحن آروم ادامه داد: دالرام

  خوامیم ی ول یشد یطور  نیبرات افتاده که ا  یچه اتفاق دونمینم یعنی دونمی_من موضوعو نم دالرام
  اتیچون همه خصوص هیخوب  تیهم شخص  یکه از خودت ساخت ییساینک نیبهت بگم ا زویچ هی

 ی شکست نخورد یپس بدون برخالف نظرت موفق شد یدرونت نهاد روی مردونگ

 دونست؟ یم یدختره از من چ  نیا کردمی بهش نگاه م فقط

...پونزده سالم بود یبازهم محکم شد یول  یقبره پدرو مادرت چه طور شکست دنهیبا د دمی_ددالرام
سربه سرشون   یدیدخنی م یکردی رفتار م یچه طور  لیفام یبا دختر عموهات و دخترها  دمیدیم یول
 هیخودت  یچون برا ینداشت  یباهاشون تماس یادیز   ویدیچسب یبهشون نم یادیز یول  یذاشتیم

 یوجه حاظر به شکست دادنش نبود جیکه به ه یقائل بود ییقرمزها طمرزو خ

 ... یبود ول قتیحق  نهیازش گرفتم همه حرفاش ع  رومو

 داد:  ادامه

 ی شد یطور  نیکه ا  دمیکه افتاده بهت حق م ی_هر اتفاقدالرام

 استراحت کن اون موضوعو هم فراموش کن  کمی_

 بغله برادرم فراموشش کردم  ی_تودالرام

 خبر نداشت   یز یخودمونه چون دالرام از چ  ینیمنظورش برادر د گهیکه م یبرادر  نیا دونستمیم

 باشم  دی_خوبه خوشحالم که تونستم مف

  یچک یکه ه یکنیو فکر م ینگرفت  یجد ادی ز تتویشخص ن یفقط خودتو ا یبود د یمف  شهی_تو همدالرام
 اخالقت رو دوست نداره نیا

 احساسات درونمو از تو چشام بخونه  خواستمیازش گرفتم نم  رومو
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 دخترها که خدمتکارتن دوست دارن  نیاز ا یل یخ  یو حت  قتی من رف ی_ولدالرام

 زدم روبهش گفتم:   یپوزخند

 دوست داشتن ها متنفرم مخصوصا از طرف دخترا؟  نیاز ا ی لیچرا از خ یدونی_م

و  افهیو به خاطر ق یکه دار  ی دوست داشتن ها به خاطر پولو ثروت  نیکه ا ی ترسی_چون مدالرام
 گم؟  یباشه درست نم  یکه دار  یتیموقع

دارم دوست   که یو پول افهیمنو به خاطر ق یاستسنائ چی ...مطمئنم...همه دخترها بدون هترسمی_نم
 دارن 

 من؟  ی_حتدالرام

 گفتمینم  یز یسوالش نداشتم اگرم داشتم چ یبرا ی نگاه کردم جواب   بهش

 استراحت کن  کمی رم ی_من م

 اومدمو به سرعت به سمت اتاقم به راه افتادم   رونیاتاقش ب  از

  نمیا کنمیرفتار م  ای زنمی حرف م یطور  نیمن چرا دارم باهاش ا ه؟اصالیگیداره م  یدختره چ  نیا ایخدا
مدل دوست داشتنش بهتره   یحت  ای کنهی شگرفش فرق م  دیفقط شا گسید یمثل همه اون دخترها 

 گهیبار د هی  یخودتو شکست یامشب به بهانه آروم کردنش خط قرمزها سا ینک یمراقب رفتارات باش 
 ی کن زی خودتو حلقه آو دیبا یکارو بکن نیا

 

 

 

 

 )دالرام( 
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اون شب  فتاده یچشمم به شهاب ن  گهیبود گذشت از فرداش تا به االن د الیشب با هزار فکرو خ اون
  دیکرده بودم نبا یبودم کاره بد مونی از کارم پش کمیخب  یتو آغوش برادرم کامال آروم شده بودم ول 

  نیهمچ ه ی گهیکرده بودم و به خودم قول دادم د هیخودمو تنب یبابت اون کارم کل  کردمیاون کارو م 
شدم هرچند   یدوستام سره پا شدم و االن مثل گذشته دختر سرزنده ا هینکنم با کمک الهامو بق یکار 

خدارو شکر خدا تنهام نذاشته بودو بهم کمک   یول شمیم تی اذ یکم  ادویم ادمیشبا دوباره به  یبعض
فقط ارتباطاتمون به  میکمتر شده بودو کمتر باهم بود  یاز اون شب کم سا یمنو نک نیارتباط ب  کردیم

چرا استرس دارمو دلشوره  دونمیداره نم  یگفته که با هممون کار مهم سایخاطر کار بود امروز هم نک
  امونویل یخ  یکه قراره زندگ  یاتفاقات فتهی ب یادی قراره اتفاقات ز کنمی به جونم افتاده احساس م یبد
 بده  رییتغ

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

وارد اتاقش شدم    دمویکش نییدرو پا رهیصداش که اجازه داده بود وارد اتاقش بشم دستگ دنهیشن  با
 میمال یبو هیعطرش بود  یبو  کردی که جذبم م یز ی چ نیاول  شدمیکه وارد اتاقش م شهیمثل هم

   دادیبهم آرامش م شهیکه هم نیدلنش

 اومده؟ شی پ ی_مشکل ساینک

 مدم بهتون خبر بدم که همه خدمتکارها جمع شدن و منتظر شمان او ری _خ

 ام ی_االن مساینک

منو دق بده از پس منو سکته  دیکاراش با  نیپسره...آخرش با ا نیاز دست ا دمیکش یبستمو پوف درو
 دهیم

جن بوداده اومدو گفت که  نهو یع  کهویکه  خوردمیخودم آروم آروم تاب م یباغ بودمو برا یتو شبید
سره جام   یطور  نیهم قهیفردا همه خدمتکارهارو جمع کنم منو دق دادو رفت از ترس تا چند دق

 نشسته بودم و کپ کرده بودم

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

 گفتم:  ییبلند و رسا  یکردمو با صدا یاهم
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 د یستیلطفا منظم وا ارنیم فی_االن آقا تشر

 یبا ابهت مردونه ا ساینک دمیبه سمت پله ها برگشتم که د سادنیرتب واخدمتکارها کنارهم م همه
دلشوره و ترس به   هیچرا  دونمیضربان قلبم باال رفت نم  دنشیاومد با د نییکه داشت از پله ها پا 

  اباشم ت  یعاد کردم ی م یسع یول  شدیجوره برطرف نم چیکه ه یبه جونم افتاده بود طور  یخصوص 
 گهیدست راست آقا بودم د یبچه هارو نگران نکنم ناسالمت

  نهیو ع کشوندی رو به رخم م  یغم خاص هیچشماش  سادمیو منم رفتم پشت سرش وا سادیوا ساینک
  یعنیبشه   شتریدلشورم ب  شدینگاهه باعث م نیا دمیدی پژمان هم داشتم م یچشما  یغمو تو نیهم

 فته یب  یقراره چه اتفاق 

  نیا انیاالن همتونو در جر خوامیم  یول  شیوقت پ  یلیمهم گرفتم البته خ میتصم هی_من امروز ساینک
 بذارم  میتصم

نگران از   مویحبس شده بود هممون روبه موت بود  نمیس یمن تو یکرد نفس هممون حت یمکث
 که قرار بود بزنه یحرف 

 د یری م نجایحساب و از ا هیتصف  یبرا دییای_از فردا همتون مساینک

 ندازهی مارو داره م یعنی؟یچ  یعن یحرفش  نیا میگرد شده هممون بهش نگاه کرد یبا چشا  کهوی
 بود؟  نیهمه دلشوره و ترس هم  نی... پس علت ارون؟پسیب

 گفت:  یاز دخترها با لحن نگران یکی

چرا باهامون  مینکرد ییما که خطا میبزرگ شد  نجایهممون ا میبر میندار رویی جا چیآقا ما ه ی_ول
 د؟یکنی حساب م هیتصف

سخته به  یازش کم  یبرگردم و نگهدار  نجایمن به ا ستی بفروشم قرار ن نجارویکه ا خوامی _من مساینک
جارو در نظر   هیبراتون  دیبفروشم...نگران جا و مکان هم نباش   نجارویگرفتم که ا میتصم نیخاطر هم

 اونجا   دیبر دیتونیم  دیگرفتم اگر خواست

 ا...آق  ی_ول

 مینگ  یچیهمه حرفاشو از مام خواست که ه یمهر زد رو  یبا لحن محکم  ساینک
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 د یبشنوم...همتون مرخص یز یچ  خوامینم گهی_دساینک

 بکنه یکار  نیهمچ هیبخواد  سای روز نک هی شدیهنوز تو شوک حرفاش بودم واقعا باورم نم  من

  سایگرد و دهن باز داره به نک  یاونم با چشا دمیکه د دمی واقعا درست شن  نمی سمت الهام برگشتم بب به
  ساینک نیکه حالتاشون با ما فرق داشت هم ییتنها کسا میشوک بود یدر واقع هممون تو کنهینگاه م

 و پژمان بودن 

به سمت اتاقش   دویراهشو کش  یکه معلوم بود توش هم استرس بود هم نگران  یحالت هیبا  پژمان
بد بود و درحاله جون دادن بودم باالخره از   یلی بود حالم خ دهیگلومو محکم چسب  خ یب یرفت بغض بد

 ایخدا میکردیکار م  یچ دیبود حاال با   دهیفرا رس دمیترس یکه ازش م یروز 

 آب خوردمو باهاش بغضمو قورت دادم وانی ل هیبه سمت آشپزخونه رفتمو به زور  سایرفتنه نک با

 ؟ یبکن  یکار  هی ییخوای_نمالهام

گذاشتم به سمت الهام که اشک تو چشاش جمع شده بود   زیم  یآبو که نصفشو خورده بودمو رو وانیل
  دیآروم کنم عقال شا تونستمیبرگشتم جلو رفتمو دستمو جلو بردمو اشکاشو پاک کردم خودمو که نم

 بتونم الهامو آروم کنم

 ده؟ یکار کنم؟مگه به حرف من گوش م ی_چ

 م یشیهمه ما آواره م یطور  نیکارو نکنه بهش بگو ا نیبهش بگو ا ی_تو دست راستشالهام

 ده یبه حرفه منم گوش نم ستمیکه ن سشیرئ   ی_دست راستشم ول

 م؟یکه بر میکجارو دار  م؟اصالیدالرام؟کجا بر م یکار کن  ی_حاال چالهام

 ...هنوز خودمم تو کف حرفاش موندمدونمی_نم
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 ( سای)نک

 _تمومش کن 

 دیکن ی خانمان م ینفرو ب  ست یب دی_چرا تمومش کنم؟داردالرام

 ...امروز موقعشهرفتنیم  نجایاز ا دیبا یروز  هی_

 آقا ما...   ی_ولدالرام

 نزنه گفتم:  یحرف چیه گهیکه د یسمتش برگشتمو با لحن محکم طور  به

 غر بزننو اعتراض بکنن نه تو  دیبشنوم اونا با یز یچ خوامی نم گهیدالرام د نی_بب 

 شمیخانمان م  یخب منم از اونام...منم دارم ب_دالرام

ضمن تو   نو؟دریا یفهمیبفروشم م نجارویا خوامیم د؟منیشیانداخته م رونی ب  دیگفته شما دار ی_ک
 مفهوم بود؟  یباهاشون بر   ستی چون قرار ن یستیاز اونا ن  یجزو

 گفت:  یگرد شده و لحن متعجب یچشما با

 !!مونم؟ی م نجایمن ا  یعن ی؟ی_چدالرام

 ؟ یکمکم کن  ی کار  هی یتو دیبهت گفتم که با ادتهی...می_اه

 اونو تنها بذارم  تونمیدوستمه نم نی بهتر ؟اونیآقا الهام چ  ی...ولادمهی_بله دالرام

 استاده  زهایچ  یلیکردن خ یو مخف ابیکار گذاشتن رد یکه تو یگفت  ادمهی_اونم هست 

 گمی_االنم مدالرام

 به جز تو و الهام مفهومه؟  کنمیحساب م هیبا همشون تصف ادی خب پس اونم به کارمون م یل ی_خ

 گفت:  یانداختو با لحن آروم نییسرشو پا دالرام
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 من هنوز ماجرارو نگرفتم  ی_چشم آقا ولدالرام

 با حرص صداش زدم:  دمویتو موهام کش یدست

 _دالرام 

////.....//...... 

از خاطرات   یلیخ  ادهی زدمویتوش نبود قدم م یخدمتکار  چیه گهیدکه   یعمارت خال یخودم تو یبرا
مشت خاطرات تلخ و به باد   ه ی یو جذاب بود ول  نی ری که برام قبال ش یافتادم خاطرات یم میبچگ

کم کم   گهیچون د کردمی همشونو مرخص م دیدوست ندارم بهشون فکر بکنم با یحت گهیرفتس که د
به بهانه   نیبه خاطر هم  شدی از دستم رها م  زهایچ ی لیاومدم و افسار خ  یمخارجها برنم  عهدهاز 

بود که   ینی کار هم نیپس بهتر می داشت  تیهم ما مامور  یخونه اونارو دک کردم از طرف  نیفروختن ا
و دک کردن همه دخترا   نجایفروختن ا میشدیم تیمامور نیا ریچه قدر درگ  دونستیکردم خدا م

 نیپناه بود و من شده ا یخب دالرام ب یبفروشم ول  نجارویبود اولش قصد داشتم واقعا ا هبهونهمش 
بکنه   یزندگ  نجایا ادیتموم شد ب  تمونیکه مامور یپناه نشه تا وقت یتا ب دارمیدالرام نگه م یخونرو برا

به خاطر    دستشبسپارم   تیکس اعتماد نداشتم که دالرامو بعد از اتمام اون مامور چیدر واقع به ه
کنه اگه ماجرا روشن شد خواهرم   یزندگ   نجایا ادویکه ب  دارمیبراش تا اون موقع نگه م  نجارویا نیهم

  کنمی م یاگرم حس خودم درست بودو خواهرم نبود سع زنمیبه نامش م نجارویاز آب در اومد ا
تونستم  یور چه ط نکهیسخت بود ا قیاز حقا یلیدورادور هواشو داشته باشم برام درک کردن خ 

  یبه ب دی چرا با یحت  ایکنم  یخطرناک یباز  نیدختر اونم دالرامو وارد همچ هیکنم که  یخودمو راض
  یدر واقع دوتا ب  قشیپناه نمونه هم اون و هم رف یبکنم که ب یبدم و کار  تیاهم  نقدریپناه بودنش ا
 دنده هیپناه تخس و 

 ؟ ییای  ی_نمپژمان

  بمیج یاومدمو به سمتش برگشتم دستمو تو رونیخودم ب یها الیپژمان از فکرو خ  یصدا دنیشن  با
 فرو کردمو گفتم: 

 م؟ یکنیم میدار  ی_به نظرت کاره درست

 و منم صد بار گفتم آره  یدیسوالو از من پرس نیتا االن صدبار ا شبی_از دپژمان



 دنده هیپناهان  یب

178 
 

 _من هنوز شک دارم پژمان 

 میشینباش ما موفق م یز یاصال هم نگران چ سای_شک نداشته باش نکپژمان

 خب...   ی_ول

...نه تنها به خودت  ساینک  یر ی گ یهردومونو هم اون دختررو هم گروهمونو دست کم م ی_دار پژمان
نگه دارهم مطمئن باش موفق  مویاگه هممون پشت هم باش  یبه هممون اعتماد داشته باش دیبا
 پسر  ونهمی روزیرمز پ  نیا میشیم

 ...یل ی پژمان اون باند خ فتهیب  یاون دختره اتفاق ی برا ترسمی_من تنها م

پس  می منو تو و گروهمون از اونا خطرناک تر و صد در صد باهوش تر یول دونمیم دونمی_مپژمان
 پسر بد به دلت راه نده یخ یب

 خب باشه...اومدن؟ یل ی_خ

  پ یری اون وقت اقا ت یار ی ب فیکه تشر مییمنتظر تو  مینشست  ییرایسالن پذ ی_آره سه ساعته توپژمان
 فکر غرقه یعاشقارو برداشته و تو 

 امی_زمان از دستم در رفت حواسم نبود تو برو منم االن م

 شده  رید یزود باش تا االنشم کل زت ی جان عز یکن یم ی_باشه فقط هرکار پژمان

 زدمو گفتم:   یپوزخند

بهتر بگم  ای زمیازم گرفتنش االن عز یداشتم ول ید یجانش قسمم م یندارم که دار  یز ی _من عز
 آسمونن   یتو زانمیعز

پسره  نیبهش نگاه بکنم الحق که ا  رمویکه باعث شد چشم از آسمون بگ دیبه بازوم کوب یمشت پژمان
 بود وونهید

 ستم؟ ین زتیمن عز یعنیمعرفت گربه صفت  یب ی_اپژمان

 دادم به نشونه تاسف براش تکون یکردمو سر  یخنده ا تک
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 ا ی توام زود ب رمی _من دارم مپژمان

 خب   یل ی_خ

قبول  دینگران باشم شا  ادیز دیفکر فرو رفتم اصال از کجا معلوم قبول بکنه؟آره نبا  یرفتنه پژمان تو با
پروندرو   یچه طور  نکهی...امونهی برام م زی چ هیو تنها  رهیم  نیاز ب هامی نگران نیا گهینکنه اون وقت د

 کنم  یم  یفکر  هی ستیمهم ن ادی حل کنم که اونم  ز

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

 هیکال  میزن ینم  یحرف  چیو ه مینشست یطور  نیهم قسیباال اوردمو بهشون نگاه کردم چند دق سرمو
که از  ی االن داره از شدت حرص یحاکم بود اولش که پژمان خونسرد بود ول یسکوت خفقان آور 

انداخته  ن یی با پاش ضرب گرفته الهام و دالرام هردوشون سرشونو پا نیزم یرو  خورهیسکوت من م 
که دالرام انجام   ییبا انگشتا یبا انگشتاشون بودن البته بهتره که اضافه کنم باز  یدر حاله باز  نوبود

از   شیسکوته ب یالهام بود که وقت یبود پژمان هم نگاش رو  یفی تکل یو ب  یاز نگران  یمخلوط دادیم
 که فقط خودم بشنوم گفت:  یبهم رفت آروم طور  یبرگشت سمتمو چشم غره ا دیحدمو د

  ؟خبیگرفت  یبازهم اللمون  ی نیب یشدن منو از شدت حرص م ؟سرخیشروع کن ییخوای_نمپژمان
 گهید کنمیخودم شروع م  یترسیم

جلب کردم  توجهشونو به سمت خودم   یتکون دادمو با اهم یهم برده بودم سر  یکه تو ییاخما با
  نجایبود که ا  یکنجکاو انگریهردوشون ب یالهامو دالرام هردو سرشونو باال اوردنو بهم نگاه کردن چشما

 جمع شده بودن 

 د یکمکم کن یکار  کی یتو د یبود که با نیمرخص نکردم ا هیشما دوتارو هم مثل بق نکهی_علت ا

که  یبود که خبر داشت قراره امروز کار   نیبه خاطر ا دیبود شا ی چهره دالرام خنث  یتعجب کرد ول  الهام
به الهام نگفته   یز یالهام جا نخورده بود پس چ نهی ع  نیبرام بکنه رو بهش بگم به خاطر هم دیبا

 چه قدر راز دار... ولیبود...ا

 خودمو پژمان رو بگم تیبهتون هو خوامی م دیکمکم کن یچه کار  یتو دیشما با نکهی_قبل از گفتن ا
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  نیعلت ا نهی لباش بش یرو یمردونه ا یکاو شد که باعث شد پژمان تک خنده هردوشون کنج چهره
بفهمه که باعث خنده پژمان   روی زیکه بود حتما قرار بود الهام چ یهرچ  یول  دونستمیتک خندرو نم 

 شدیم

 درسته؟ دیبهمون بگ  دییخوایشغلتونو م   یعنی_دالرام

 می_اه

  یگونه مقدمه ا چیبود که باعث شده بود منم بدون ه دای هردوشون هو یچشما یتو یخاص  جانیه
 برم سر اصل مطلب 

 ی هستم و پژمان هم سرگرد سلطان ی_من سرگرد تهران ساینک

که   ییالهام با لکنت و چشما سیتوپ تن هیبه شدت جا خوردن چشماشون شده بود اندازه  هردوشون
 شده بود گفت:   سی توپ تن هیاندازه 

 !! د؟یسی...پل...ش...شما...پیعنی...ی_

 گفت:  یلبخند خاص به الهام نگاه کردو با لحن مهربون  هیبا  پژمان

 و... میهست  سیهردو پل سای_منو نک پژمان

الهام از هوش   کهویچون حرف پژمان هنوز تموم نشده بود که  اوردمیشدت تعجب داشتم شاخ درم از
  هیاصال انتظار  میکردین نگاه مبه هردوشو میگرد شده داشت یرفت و دالرام هم رفت تو شوک با چشا

 حد    نینه تا ا یول خورهیجا م   یحساب دونستمیاز جانبشون نداشتم م یواکنش  نیهمچ

بلند شدو به سمت الهام رفت دالرام هم با بلند شدن پژمان به خودش اومدو به الهام   عیسر پژمان
آب آورد که دالرام  وانیل هینداد پژمان هم   یآروم تکونش دادو صداش زد که جواب ی نگاه کرد با نگران

  نباریاکرد که   ارکارو تکر نینخورد دوباره هم یتکون  یآب کردو پاشوند به صورت الهام ول یدستشو تو
 نگران شده گفت:  یکه معلوم بود حساب  یخورد پژمان با لحن   یفی دادو تکون خف جهینت

 _الهام...چت شد...الهام پژمان

 _الهام جانم چشاتو باز کن  دالرام
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 گفت:  یآروم چشاشو باز کردو آروم سرشو به سمت دالرام برگردوندو با لحن خسته ا الهام

بگو دالرام تورو   مینبود سیمدت منو تو خدمتکار دوتا پل  نیا _بگو همش خواب بوده...بگو تمامالهام
 م یکرد  یکار نم سی عمارت دوتا پل یخدا بگو...بگو تمام مدت تو

 کدومش خواب نبوده چیداشت الهام جان ه  قتی_نه همش حقدالرام

 هم بستو با بغض گفت:  یچشاشو رو الهام

که مارو   نهیزندان...به خاطر هم  ندازنی مارو م انی_من صددرصد جام تو زندانه...من مطمئنم االن االهام
 زندان  میبر دیبا ی سن  نیهمچ هی یخدا تو یمرخص نکردن وا

خبر    یچی لبخند خاص بود از ه ه یپژمان  یلبا یبرعکس رو یول  کردمیتعجب داشتم بهش نگاه م با
لبخند   هی یطور  نیکه ا زنهیحرف م یحتما پژمان خبر داشت که الهام داره درباره چ ینداشتم ول

 خاص رو لباشه 

 م؟یکار کرد ی _چرا؟مگه ما چدالرام

تا   میآقارو که نصب کرده بود یاتاق همه بچه ها و حت  یکه تو یی_من...من همه اون شنودهاالهام
  یمه همشو به آقا پژمان نشون دادم حته میکن تشونیاذ مو یحرفاشونو بشنو  میکن یفضول  یحساب 

 میکرد یراه چه قدر اخاض نیگفتم از ا

 دم؟یگفت؟تو اتاق من شنود بوده و نفهم یاالن چ نیجا خوردم ا  کهوی

 وونه؟ ید یگفت  ؟همشوی_چدالرام

 میکردیم  یمردم آزار  رونی ب میرفت یم میبچه بود یبهشم گفتم که وقت  ستین  یز یچ نکهی_تازه االهام

 گفت:  یبود چون با لحن خجوالنه ا دهیخجالت کش   یدالرام گل انداختن فکر کنم حساب یلپا

بفهمه اون وقت    یبمونه قرار نبود کس یمنو توباق  نهیبود فقط ب  ؟قراری_خب آخه احمق چرا گفتدالرام
که برامون مهم  یز ی که تنها چ یگفت  نمی!حتما اس؟ی کف دست پل یهمه کارامونو گذاشت یتو رفت

 حجابه هان؟   ستین
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لبخند دلبرانه بود که داشت  هیعکس العمل پژمان  یبه دالرام نگاه کردم ول دهیتوهم کش ییاخما با
 گفت:   دیبار  یم یکه ازش بدبخت یتو سرشو با لحن  دیکوب یکی الهام  کردی باهاش به الهام نگاه م

 میصددرصد تو زندون  گهی_دالهام

 رونیب  گروید یزای چ یلیحاال باس خوبه خ  یسرمون آورد ییچه بال نی هام بب_خاک تو سرت ال دالرام
 اونم بعد از صدتا شالق  یبردی دار هم مارو م  هیوگرنه تا پا یننداخت

انجام   یا گهید یبدتر چه کارا نی از ا یعن ی دیبگ دیهم مونده که با یا گهید زهی مگه چ دمیکش یپوف
 دادن 

دالرام حجابمونو   یمغز خر که نخورده بودم همشو بگم وا سه؟وگرنهیپل دونستمی_خب من چه مالهام
 م یخوری شالق م یکل می کنی نم  تشیاصال رعا مویمخالف حجاب نکهیبگو صد در صد به خاطر ا

 کردو روبه الهام گفت:  یتک خنده ا پژمان

 د؟ ی_خوب پژمان

 نگاهشو از دالرام گرفتو به سمت پژمان برگشت   الهام

 میشیم میدیقول م میکن یکارا نم  نیاز ا گهید مویکن یبه خدا توبه م نیزندان ننداز _توروخدا ماروالهام
 م یخوریقسم م یکامال محجب و چادر  تونی نظام یخواهرها نهیع

دونه از موهاشم  هی یکه حت یکرد طور   شیجلو آوردو محجب یاز اتمام حرفش شالشو حساب  بعد
افتاده   می رفته بود رونی که باهم ب یاون شب ادهیبهم نگاه کرد فکر کنم  یدالرام با نگران شدیمعلوم نم

 بود 

 زندان؟  میگفته قراره ما شمارو بنداز ی_کپژمان

 بهش نگاه کرد که من ادامه دادم: الهام

شماهم  دی که با روننیزندان اون ب  مشونیکه قراره بنداز ییزندان کسا فتهیب ی کس  ستی_اصال قرار ن
 د یکمون کنکار کم  نیا یتو

 م یستین سی ما که پل یمنو الهام؟ول یعن ی؟ما؟ی_چدالرام
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 ... تهیمامور هی نی_اپژمان

 د یکن یتوش همکار  دی_که شما با

 اعصاب بود گفتن:  یکه رو یغ یبلندو ج یالهام هردو با صدا دالرامو

 !!!؟؟؟ی_چـــــــــــ

بکنن   دیکه با  ییاز کارها شهیکه توش انجام م  ییکردم از باندو خالف ها فیماجرارو براشون تعر همه
قبول   توننیهمشو گفتمو در آخر بهش اضافه کردم که م  ارنیبرامون به دست ب   دیکه با یو از اطالعات 

   ستیکار ن یتو  یخودشونه و اصال اجبار   لینکنن و م

لهام بعد از اتمام حرفام از خودش نشون که ا یبا عکس العمل  یول  کننیقبول م نایفکر کردم ا اولش
 باطل  الی خ یداد کال به خودم گفتم زک

 اوردم ی...جونمو از سره راه که نستمی _عمرا...من که نالهام

به خاطر اصرار خودش بود به  ی پژمان گفته بودم ول نیاز اولشم به ا کننی که قبول نم  دونستمیم
معلوم بود که  کردوی روبه روش نگاه م زی سمت دالرام برگشتمو منتظر جواب از جانب اون شدم به م

 الهام جواب نداد نهیو زود ع  کنهیفکره خب حداقل خوبه دالرام داره فکر م  یتو

 ه؟ ی_دالرام توهم جوابت منف

 باال آوردو بهم نگاه کرد  سرشو

 ست ین  یکار اجبار  نیمن که گفتم ا یل دوستت کنار بکشتوهم مث یتونی_م

 _من هستم دالرام

 به من رفته بود   نشیبود ا یلبم نشست دختر شجاع یرو ی لبخند محو ناخواسته

 گفت:  یبلندو متعجب  یبا صدا الهام

  یدونیشده آره؟م یکه توش همه جوره خالف  یبش یوارد باند  ییخوای؟میشد  وونهی؟دی_چ الهام
 م؟ یریما بم  امکان داره



 دنده هیپناهان  یب

184 
 

بهشون   مویباش دیمف کمیپس بهتره  میاز دست دادن ندارم در واقع منو تو ندار  یبرا  یز ی_من چدالرام
 خب االن موقشه  میبکن یجان ی کار ه هی  خواستیکه دلمون م ادتهی الهام  میکمک کن

 نمیتو از ا   یعنیآبرو کردن دختر براشون آب خوردنه  یب  نایمرگ؟ا ای جانهیاسمش ه نی_االهام
 دالرام  یاز دست بد ستیبرات مهم ن نمیتو ا  یعنی؟یترس ینم

 میست یکارن؟مطمئن باش منو تو اونجا تنها ن یچ نای_پس ادالرام

 برسه  یبی بهتون آس  میذارینم دینباش  یز ینگران چ میکنی ازتون مراقبت م  ممونی و ت  سای_منو نک پژمان

 خواستن که... ومدویاز ما خوششون ن ؟مثالی نرفت چ شی_اصال اگه طبق نقشه پالهام

بترسه  دی با نیب  نیکه در ا یدر ضمن کس دیشما بترس  خوادیهست نم  ی_ما حواسمون به همه چ
 دالرامه نه تو

 برم؟ ییبه تنها دیمن با ی عنی؟یچ  یعنی_دالرام

 _اره

 کنه یکمک م  میجور کارها به ت  نیو از ا یاب یود و ردمثله نصب شن گهید یکارها  ی_الهام توپژمان

 دادو گفت:   رونی نفسشو راحت ب الهام

و   کنهی حلوا درست م یک یاون  یو برا مونهیسالم م نیب نی ا مونیک یعقال   شی_اووووووووف...آخالهام
 !!!فرستهی فاتحه م

حلوا درست    یکس یبرا ستیو اصال هم قرار ن نهیبب   یبیآس   نیب نیا یکس  ستی _گفتم که اصال قرار ن
 بشه

 انداخت  نییسرشو پا دالرام

 کنم ی من مجبورت نم  یردش کن  یتونیدالرام...م یفکر بکن یتونی_م

 باال آورد که ادامه دادم: سرشو

 ن یبوده هم فمیکه برات کردم فقط وظ  ی تا االن هرکار  یستین ون ی_تو اصال به من مد
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 که...  یدونیتنها ترسم خب م ترسمی نم یز ی _من از چدالرام

 وسط حرفشو گفتم:  دمیپر نیمنظورشو گرفتم به خاطر هم  کهوی

  یاتفاق نیهمچ  ذارم یکه مراقبته من نم  میدار ینفر نفوذ هیاز شما  ریافته غ یبرات نم  یاتفاق  چی_ه
 ی بهم اعتماد کن  یتونیم فتهی برات ب

 د؟ یمطمئن نقدری_اخه شما از کجا ادالرام

 نه یشغلم ا ستیبارم ن نی_چون اول

  زی هرچ ایدر برابر خطرات   یکه چه طور  نهیمنظورم ا دیش ی_خب شما از کجا از ماجراها مطلع م دالرام
 د؟یمراقب من یا گهید

گوشواره و   یرو تو یی و شنود ها کنهیم یما همکار  میبا ت کشهی الهام خانوم م گهید نوی_زحمت اپژمان
  دیاری هست که شما ازش سردر نم گهید یها زیو چ ابیرد یسر  هیدرضمن  کنهی دندونتون نصب م

 میپشتتون میو ت سای منو نک  دینباش یچ ینگران ه نهیدر کل حرفم ا یول دی فهمی م دشین یبب یوقت
 فته یبراتون ب  یاتفاق میذارینم

 گه ید یجا هیدرد داره؟نه  یلینه خ ی_دندونم؟وادالرام

 د ینداره مطمئن باش یادی_نه درد زپژمان

  یکی کردنی فکر بودنو داشتن فکر م یبرقرار شد که الزم بود همه تو  یحرف پژمان سکوت نیاز ا بعد
از همه ما   شتریبود االن ب  دواریافته و ام ینم یاتفاق چی ه  گفتیتخت بودو م  الشی مثل پژمان که خ

   شدیم مونی فکر بود فکر کنم داشت پش یتو

 نیطرف به ا هیو از   رهیبگ ادیکه بهتره حلوا درست کردنو  کردی فکر م نیکه فکر کنم داشت به ا مالها
 همکار پژمان   شدی م  بای که تقر کردیفکر م 

که نه من  خوردی وول م یذهنش مسائل مختلف   یتو  یاونم مثل من کل چیه گهیهم د دالرام
  یخودشو قانع کنه ول تونستیقانعش کنم فقط خودش بود که م تونستمیجوابشو بدم نه م تونستمیم
 هیکه من  دونستیبه خصوص به من اعتماد داشت و م   گرفتیم مویتصم نیکه بهتر دونستمیم

 که مراقبشم واقعا مراقبشم   گمیم یو وقت زنمی نم خودیحرفو ب
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 نینگاه سنگ یرام وقتبهش نگاه کرد که دال  یخاص یسرشو به سمت دالرام برگردوندو با نگران  الهام
بهش زد و دستشو  یبخش نانیخودش احساس کرد به سمتش برگشتو لبخند آروم و اطم یالهامو رو

 آروم گرفت 

 گفتم:  یهمو با لحن محکم و کامال جد یتو   دمیکش یکم  اخمامو

خودتو فاش    تیهو دیکه افتاد نبا  یهر اتفاق یو محکم باش  یقو یلیخ  دیباند با نیا یرفتن تو ی_برا
  یکه کار به اونجاها بکشه ول می ذاریهرچند ما نم یتحمل کن یبتون  دیشکنجه ها با  نیبدتر ری ز یکن

  نگرانتما زود   یک یهر اتفاق کوچ  یکه برا یطور  یهارو تحمل بکن یسخت یسر  هی یبتون  دیخب با
 گانویکله  موکنیمن معطل نم  یهرچند مطمئن باش اگه احساس خطر کن میزی تا نقشرو بهم بر مینش

و صحنه ها   زهای چ یسر  هیدر برابر  دیخب گفتم با یول  یبترس  یز ی از چ خوامی اونجا پس نم زمیریم
 ددلش از سنگ و جسمش از فوال یدختر مقاوم و محکم بساز  هیاز خودت  خوامیم یمقاوم باش 

نقش   ی چه طور  نکهیداره به ا  یبه خودت بستگ یجا نزنه همه چ یکه دردرو حس بکنه ول  یطور 
برنامه فقط به تو و نقشه  نیچون ا یباهوش باش  دیبا  یو چه طور از خودت مراقبت کن  یبکن  یباز 

  زای چجور ن یکه بعدا درباره ا یبامن مشورت کن یقبل از انجام هرکار  دیداره هرچند تو با یهات بستگ
هست که   یرنه انگار کس که انگا یطور  یخودت از خودت مراقبت کن  دیچون اونجا اول با میزنی حرف م

از پس خودت بر   یچه طور  یر یقرار بگ  یخطر  یو اگه تو  ییکه کامال تنها  یفکر بکن دیبا رهیپشتتو بگ
داره بعد به سرعت عمل   یاول به خودت بستگ یهمه چ  یول  میما مراقبت گمیهرچند من بازم م ییایب

 دله طرفو...  یکه چه طور  یو بدون  یبلد باش  دیبا نیما همچن 

به   رتی غ  یمنه ب کردمی کار م ی حرفمو خوردم من داشتم چ هینتونستم ادامه بدم و بق شویبق  کهوی
  کردمیدختر درخواست م هیکه دادمو به خاطر خراب نشدن سابقه پروندم داشتم از  یقول هیخاطر 
 که...

 بود؟ نیتا ازش اطالعات کش برم؟ادامه حرفتون ا ارم ی_دلشو به دست ب دالرام

 شدیمردونم خدشه وارد م رتیداشت به غ  یمثل "آره" از دهنم خارج شد بدجور  یکلمه ا یسخت به
  یگفت رو ی م  کردی فکر م یاالن نقشرو عوض کنم االن دالرام درباره من چ نیهم خواستمیکه م یطور 

کنم  یبرم دلبر  خوادیاون وقت االن داره ازم م دادیبه خرج م یالک  رتیشالو و مو حساس بودو غ
   شهیم دهیمن داره به کجا کش یکارا ایخدا
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که نتونستم ادامه حرفشو   یسرم طور  یبودن رو دهیبود که محکم کوب  یپتک نه یدالرام ع یبعد حرف
 وسط حرفش  دمیپر عی گوش بدمو سر

 چه طور...  دیمملکت س ی پل _و شما کهدالرام

 میندار یا گهیچاره د یبهش فکر بکنمو حرفشو بزنم ول  ی سخته که حت یل یکه برام خ یدون ی_خودت م 
 م ینقشه رو ندار نیهم یجز اجرا یچاره ا  میزد یبه هر در 

  ذارمینم  دیمطمئن باش کنمیم  یباهاتون همکار  کنموی م سکیر جانمیدنبال ه شهی_من همدالرام
بعد از اون  میبرس  یروز یتا به پ دمیافتاد بازهم نقشرو ادامه م یفوقش اگرهم اتفاق  فتهی ب  یاتفاق

 ن ی هم کشمیخودمو م

 هیاخمامو بردم توهمو بهش نگاه کردم که با  هیمنظورش از اتفاق چ دمیفهم کهوی فکر کردمو  کمی
 لبخند کنج لبش ادامه داد:

راحته  المیاز دور پس خ  یحت یو مراقبم  فتهی برام ب یاتفاق نیهمچ یذار یکه تو نم دونمی_من مدالرام
 دارم  تیگرگ ها من امن یکه کامال تو

 بودم  یکه زده بود عصب  یهنوزم از حرف   یتکون دادم ول  یسر 

 گفت:  یینها جهیبحث و گرفتن نت نیخاتمه دادن به ا یبرا   یباخوشحال پژمان

 _پس حله؟پژمان

 ام   هیپا ی_حله حله من بدجور دالرام

 م ینقشه بکش مین یبش  دیاال با_پس ح 

 با ذوق گفت:  دالرام

 م ینقشه بکش مینی_آره بش دالرام

  یادیز یل یخ ی چشمکه معان نیجوابشو داد ا یبه الهام زد که الهام هم با تک خنده ا ی چشمک بعد
نمونش همون نقشه  کشنیم یادی ز یطانی خوب و ش ینقشه ها  نایبودم که ا  دهیداشت از پژمان شن

 شونبه نقشه ها ادی بود هرچند ز  دهیکش ثمیزبون م ریحرف از ز  دنیکش یبود که دالرام برا یبچگونه ا
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  زیباهوش و ت   یلیکه نبود به خصوص اونا خ  یبود بچه باز  یجد یل یکار خ نیاعتماد نداشتم چون ا
 شد یاتفاق بزرگ م هیما باعث  کیبودن هرکار اشتباه کوچ 

 م یکارها بکن  یسر  هی د یقبلش با _البتهپژمان

 سمتش برگشتم که مسمم ادامه داد:  به

با   می تون یکه اونجا بتونه از خودش دفاع بکنه چون ما نم میخانومو باال ببر  یتوان رزم دی_باپژمان
 ی از جاها خودت مراقب خودت باش یلیخ دی با مینقشرو خراب بکن  خود یاز حرکات ب  یبعض

خدا اون شب چه  یاون شب افتادم ا ادهی میبهم نگاه کرد  مویمنو دالرام به سمت هم برگشت همزمان
حرکات بچگونه داره  یسر  هی یول اد یبر ب  تونهیاز پس خودش م رهینم  ادمیسرم اورد تا عمر دارم  ییبال

 ره یگیگاه نم  رهیگیکه گاه م

اون شب افتاده و خجالت   ادهیانداخته فکر کنم اونم   نییخ شدنو سرشو پا که گونه هاش سر  دمید
 دهیکش

سخت بود به   ی خب کم  یباشم ول یجد خواستمیخندمو گرفتم م یتکون دادمو جلو نی به طرف یسر 
 وونهیلبام نقش بست دختره سر تق د یرو یکمرنگ یل یلبخند خ نیخاطر هم

 

 

 هفته بعد( کی)

 میدادیانجام م یرزم ناتیهرروز منو دالرام تمر رهی م شیپ  یهفته گذشته و برنامه ها داره به خوب  کی
  رویراندازی و ت  کیطرز شل یا یاونم چه مرب  شیتا بتونه از خودش اونجا دفاع بکنه درواقع شدم مرب 

  کمیتا  کننی م ارک یاب یرد  لیشنودها و وسا یالهام و پژمان هم باهم دارن رو دمیم ادی هم دارم بهش 
تهران ارتباط برقرار   میهرشب با ت  نجایاز ا میکال هرچهارتامون سخت مشغوله کار هست میفتی جلوتر ب

  میمنو پژمان اونجا باش دیکارا هست که با یسر  هی خب  یبردن ول  شیکارارو پ یاونام کم  کنمیم
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از خودش نشون  یادی داره دربرابر ظربات مقاومت ز  یادیو واقعا پشتکار ز  هیدختره باهوش دالرام
مقاومت و قدرت مشت ها و   دیفقط با گرفتیم دادمیم حی رو که توض یز یزود چ  یل یو خ دادیم

 مردو...  هینه  ارهیدخترو از پا درب هی تونهیاون فقط م یظرباتشو باال ببرم چون با ظربه ها

دالرام  می تهرانه هست یکه تو ممونیو ارتباط برقرار کردن با ت  دنیهم سخت مشغوله نقشه کش شبها
نقشه هارو   شتریب نیماهر بود و از اون ماهرتر الهام بود به خاطر هم یل یخ دنینقشه کش یتو

 مانکه واقعا منو پژ دادیم ییها دهینظر ها و ا هیشلوغ بود  یلی به الهام چون سره ما خ میسپرد
داشت که اونم ساده بود کال الهام   ش یرایو  یبه کم  ازیداشت هرچند ن یعال یها دهیا میکردی تعجب م

دالرام بودمو   ریچون من درگ کردی پژمان بهش کمک م شتریتهران همش در ارتباط بودن و ب  میبا ت
  رادهاشویا  بویباهم مرور و ع  و نقشه هارو مین یباهم بش م یتونستیدو شب م  کوی فقط شبا اونم ساعت 

   میریبگ

 مویبود  یخب جد  یول میکله شبانه روز هرچهارتامون به زور چهارساعت استراحت داشت  یتو
سخت بود از    یدالرام و الهام کم یبرا  یهرچند من عادت داشتم ول  میاوردیبه رومون نم ادیز رویخستگ

 زود عادت کرد   یلیاون خ  یپژمان سخت بود ول یاولشم برا

 نجا یباالتر...درست هم اری_پاتو ب 

 شهیسخته نم  یلیپامو بلند کنم خ نقدریا تونمی_اخه من که نمدالرام

پاتو   یبتون یبکن  نیکشو بهت نداده بودم تا باهاش تمر نیمگه من ا یتونیبکن م  نی_چند بار تمر
 یصدوهشتاد بازش کن  دی با  یار یپاتو تا گردن من باال ب  یبتون نکهیا ی؟برایصدوهشتاد باز کن 

 نباشن  یطور  نیاونا ا  دیبلنده شا یادی_خب...خب تو قدت زدالرام

گندس پس   کلشونیمطمئن باش اوناهم قدشون بلنده هم ه یکه با پسر بچه مبارزه کن ستی_قرار ن 
 خودت نکن  یبرا  یباف الیخ

 گفت:  دیباری که ازش شرارت م ییبهم نگاه کردو با چشا  یبا تخس دالرام

 _مثل تو؟ دالرام

 د یبردمو توهم که خند اخمامو
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 غول  هی نهیع یگنده ا یلیتوهم خ شیی _اخه خدادالرام

 و عضلس نه...   چهی ماه نایغولم؟محظ اطالع ا هی نهی_من ع

 بابا  میدی خب فهم  یل ی_خدالرام

 سره کارمون زود باش...شروع کن...منو بزن م یبر یحرف زد یادی_ز

متاسفانه   یزد ول  ی نیپ یلیزدو ف یچرخش زدو پاشو باال اوردو "هه" بلند هیکه  سادمیروش وا روبه
 نمی س ریکوتاه تر بود پاش تا ز یل یپاشو باز کنه و چون قدشم نسبت به من خ  ی ادیز تونستیچون نم

 ارهیتونست باال ب 

 ...اهیبلند  یلیسخته...خ یل ی_خدالرام

که قدش صدو نود به باال هم هست از پا   یمرد یتا حت یکارو انجام بد نی خوب ا  یبتون  دی_توبا
 نشو  دیکن ناام  ی...دوباره سعیار یدرب

پاشو   ع یحرکت سر هی یمنم تو یول  رهیتونست پاشو باالتر بگ نباریبازم کارهارو از سر گرفت ا دالرام
  هیبردم توهمو با  شهیهماخمامو مثل  نیزم  یدر اومدو افتاد رو غشیدادم که اونم ج چشی گرفتمو پ
 گفتم:   یو محکم یلحن جد

 مراقب باش طرف نخواد که...  یپرون یلگد م ی_من صدبار بهت گفتم وقت

 وسط حرفمو گفت:  دیپر کهوی

کنم تا بتونم پامو باالتر   نیقرار بود اون قدر تمر یدادیمنو آموزش م  یتو داشت هینامرد یل ی_خدالرام
 اون وقت تو...  ارمیب

حواست به همه حرکات    دیاز رموزه مبارزس با یکی نیباشه دختر کوچولو ا یحواست به همه چ دی_با
 اطرافت به خصوص طرف مقابلت باشه 

 ستمی_من کوچولو ن دالرام

 یدیطور نشون نم نیا ی_ا جدا؟ول
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 : دیدندوناش غر  یبلند شدو با حرص از ال نیزم  یبا حرص از رو دالرام

 دم ینشونت م_دالرام

  کردمیم یشدو شروع کرد به مبارزه کردن تمام ضرباتشو خنث  یحرص شتریزدم که ب یحرص دار   لبخند
  یول  کردمی اجازه داده بودم که اون حمله کنه فقط ضرباتشو دفع م دادمینشون نم یعکس العمل چیه
پوف    نیدستش انداختمش زم چوندنی منم حمله کردمو با چند تا لگد و پ دویرس نجامیبه ا گهید کهوی

که خودشو به   یطور  نیچه طرزه مبارزه کردنه ا نیامروز چشه اخه ا ستیدختره معلوم ن نیاز دست ا
 پوووووف  دهیکشتن م

 استراحت کن  کمی برو  ی_معلومه خسته شد

 ستاد یبه کمک دستاش بلند شدو ا  یسخت با

 _م...من...خ...خوبمدالرام

 یدیکه فقط خودتو به کشتن م یطور  نیچه طرزه مبارزه کردنه؟ا نی_پس ا

 ی زن ی_خب آخه تو محکم مدالرام

 کنن؟ یاونا نازت م یکنی_فکر م

 من... یدی_تو که اصال مهلت نم دالرام

 شون؟ی زنی م یتو چه طور  ننی بب کننیتورو نگاه م ستنیمیاونا وا یکن ی_پوف دالرام بس کن فکر م 

  دیحرفا الزم بود با  نیخب ا یبشه ول  دیناام خواستمی نگفت نم یچ یانداختو ه نییسرشو پا دالرام
 طرفه ایبفهمه که با ک 

 ...زود کسی تا درازو نشست و شصت تا بارف ستی_دو

 تورو خدا نه  ی_وادالرام

 گفتم...زودباش  نکهی_هم

 بهتر تـ...  نبارویا_توروخدا دالرام
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 _زودباش 

خب   یول  دیباری م یو شروع کرد از صورتش خستگ کسی بارف لهیکالفه و خسته رفت سمت م دالرام
کارشو    کردویعزمشو جزم م  دویترسیم خورهیکه تو دستمه و داره تکون م دی دیم روی آهن لهیم یوقت

 کردیم

 شمردن بودم که پژمان وارد سالن شد  نیح در

 ن یکنی مبارزه م نیدار  کردمی _فکر مپژمان

 ...شونی االن ا یول میکردی_م

 شده؟  هی_تنب پژمان

 می_اه

 سا ینک یار ی بهش فشار م یل یخ ی_دار پژمان

 محافظت از خودشه یبرا رهیگیم  ادیکه  نارویا ارم ی _من بهش فشار نم

 ...یخب ول یل ی_خپژمان

 کار نکنم  یکار کنم چ یچ دونمی_من خودم بهتر م 

االن هم الهام کارشو شروع   میدی خر الرویوسا  میامروز رفت یراست یدون ی_باشه هرجور صالح مپژمان
 کرده

 ؟ یینجای_خب تو چرا ا

 د یکنیکار م  یچ  نمی_اومدم ببپژمان

 ی هم تنها نباشه هم کمکش کن  ششیبرو پ یدی_خب حاال که د

 سرگرد بااجازه _چشم جناب پژمان
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 دمینثارش کردم برگشتم سمت دالرام د یا وونهیکردمو د یگذاشت که تک خنده ا ینظام احترام
   کنهیداره استراحت م سادهیوا

 : دم یخشم غر با

 ؟ یبهت اجازه دادم که استراحت کن ی_من ک

 خودمو خسته کنم یمنم گفتم چرا الک  یتا بشمار  یدیدی منو نم  یزدیحرف م  ی_خب شما داشت دالرام

با  خواستمیدستم آب دهنشو قورت دادو با ترس عقب رفت نم  یتو لهیم دنیسمتش رفتم با د به
 نیا خواستمینم شدیبا ظربه آروم فکر کنم بدنش کبود م  یحت زدمش یم یبزنمش چون وقت  لهیم

  ی"هه" مردونه بلند یبلند یصداو با   نیزم یدستمو انداختم رو یتو لهیم نیبشه به خاطر هم یطور 
 زد کناره گردنم  ین یپ یلیف هیحرکت آپرکات زدمش که اونم  هیکردمو همون لحظه با  

 شد؟  یچ ی_وادالرام

 ن یتک چپ انداختمش زم هیمشت به شکمش زدمو با   هینکردمو  یسمتم اومد که منم نامرد به

 ...درضمن دلتم براش نسوزه ریدست کم نگ فتوی وقت حر چی_ه

 از درد کرد یناله ا دالرام

به شکمم   خورهیهمش ضربه هات محکم م یشکم من دار   نیبا ا یتو چه مشکل دونمی_من نمدالرام
 ییی رحم کن آآآآاا کمی بابا  نمیبه قفسه س ای

 فیضع خواستمی نم کردی ضربه ها عادت م نیبه ا  دیبا یبهش زده بودم ول  یداشت مشت محکم حق
  یکه داشت جلو رفتمو پامو باال بردم تا بکوبم تو یبدون توجه به حاله بد نیبه خاطر هم ارمیبارش ب 

  یبلند شدو چند لگد پروند که با حرکت سانچا یداد با سخت یغلت زدو جاخال  نیزم  یشکمش که رو
کرد که  یناله ا وارویخورد به د نی پرتش کردمو انداختمش زم یو دردناک  عیو به طور فج  یهمرو خنث

 داد زدم  یخودم دلم براش سوخت گارد گرفتمو با لحن محکم 

پس  یار ی مبارزه کم ب یتو دیکن نبا یندادم پاشو تمام خشمتو روم خال ادتی  روی_بلند شو...من تنبل 
 دادم ادتی ایبلند شو نشون بده که چ
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 داد زدم:  نیافتاد زم یبلند شد ول مهی تا ن  یسخت با

مثل  یاون وقت تو ظربات ساده ا  میشو تا لهت نکردم...فقط چند روز وقت دار  بلند گمی_د بهت م
 ؟ یاز خودت دفاع کن ییخوایم یطور  نیافتضاحه احمق ا دلتیو م  یسانچا

کدومشون  چیبه ه یت یاهم یحرف داشت ول  یلیباال آوردو بهم نگاه کرد چشاش خ   یبا خستگ سرشو
 بود ی محکم و مقاوم م دیبا ادی بار ب فیضع خواستمینم  دادمینم

قدم به سمتش رفتم که از  هیخودم    نیبه خاطر هم کنه ی نم  یحرکت چیه دمیشد د  ینم یطور  نیا
کرد بلند شه که دوباره افتاد خواستم سرش داد بزنم  یآروم سع  زدمیکه م ییترس ضربات و کتک ها
 ستهی پاهاش تونست با یرو نباریکه دوباره تالش کردو ا 

آوردو مانع شد به سرعت مشت  نییبه سمت پهلوش پروندم که گاردشو پامشت  هیگرفت  گارد
نبود   یهنوز کاف یدفع مشت خوب بود ول یخوبه عکس العملش تو کردیهمشو دفع م یول پروندمیم
مشت به راست   هیمشت به چپ و  هیبکنه   نجارویبه ذهنم خطور کرد فکر نکنم فکر ا یز ی چ هی کهوی

شکمش و پرتش کردم   نییپا  هیمشت پامو باال بردمو زدم ناح یبه جا نباریکرد که ا دفعکه همشو 
 که از شدت درد جمع شده بود گفت:  یدالرام با صورت نیعقب که افتاد زم

 ی_قرار نبود لگد بزن دالرام

که   یر یبگ  ادی دیباهات نذاشتم اصال نگفتم فقط مشت با  یقرار  ؟منیحرفو تکرار کرد نی_تو باز ا
 ه ینیب  شیبل پقا  ری غ یحرکات رزم

 _درد داشت دالرام

 دونم ی_م

 درد دارم توروخدا استراحت  یل ی_خدالرام
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 )دالرام( 

مشت   زدویکتک م رحمانهیب  یلیو خ  کردی درک نم  سا یاما نک کردی تمام بدنم درد م یطور وحشتناک به
  خوردمی همشو م نیبه خاطر هم تونستمینم شویدفع بکنم بق تونستمیاز حرکاتو م یفقط بعض  زدیم

دونستم که  یوحشتناکش و ظربات بدش کبود کبود شده بود م لهیکال کله بدنم از دست اون م
گرفته بود درجا   شی که در پ یروش  ن یخب داشت منو با ا ی بدنمه ول یهدفش باال بردن سطح مقاومت 

 کمیاالنم  میکن ی م نیتمر میاالن ساعت شش عصره و از ساعت هفت صبح به کوب دار  کشت یم
 داد یدارم وگرنه استراحت بهم نم  ییدستشو نکهیاستراحت داده اونم به خاطر ا

 شد؟تموم نشد؟  ی_چساینک

 یادیز  دمیفاتحه خودمو خوندمو فهم  دمیرو د سا یدرو باز کردم و چهره بر افروخته نک یخستگ با
 طولش دادم

 _غلط کردم  

که گرفته  یا افهیق نیبا ا دونستمیبهم دست داده بود م  یحس ضعف بد  هیشدن  ری سراز اشکام
 کنه یم هوشمیو کبود که چه عرض کنم کال ب   اهیس یحساب 

 با بغض گفتم:   نیخاطر هم به

 _توروخدا نزن  

و اصال انگار نه انگار   دیدیم  رویگر  نیکه آرومتر شد بار اولش نبود که ا دیچشمام د یتو  یچ دونمینم
 ...نباریا یول زدیکتکرو م   کردمی ازش التماس م

 ندارم  تی کار نجایا  ایخب ب   یلی_خ ساینک

 _قول بده

 زود باش   گهید  ایب  دمی_قول مساینک

 _باشه 
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لحظه  هیکه اون پشت سرم بودو منم جلوش  یوسط طور  میبه سمتش حرکت کردم رفت   آروم
ضربه به  نکهیبه خاطر ا یظربرو زد و در کمال ناباور   کهویکه  احساس کردم پاشو باال برد برگشتم

رد شد با تعجب راست شدم که  نمی سرو س یصورتم نخوره از کمر به پشت خم شدم که پاش از باال
 زد  یمحو ندلبخ دمید

 ؟ یگرفت  ادی_باالخره ساینک

با    نینداره به خاطر هم میرفته بود اون بهم قول داده بود که کار  ادمیکه کرده بودم اصال  یذوق کار  از
 ذوق گفتم: 

 دادم  یچه قدر خوب جاخال یدی_د

 م ی_اهساینک

 ن ی زدمو افتادم زم یغی که زد همانا ج  یدلیگفتنش همانا و م میاه

 باشه یحواست به همه چ دی_گفتم که باساینک

 ... نیباز ا خوردم یحرص م یه خوردمیمن حرص م یه

مثل   یطور   نیا فتیحر یطور  نی ا یبچه ها ذوق کن نهیع ی زنی که م یحرکت خوب هیبا  دی_نباسایکن
 کنه ی من ناکارت م

 نالمو گرفتمو با حرص گفتم:  یجلو

 _گشنمه

 _فعال ساعت ده نشدهساینک

 !سم؟یوا گهیچهارساعت د دیمن با یعنی_

 _بلندشو تا نزدمت ساینک

 ی زنی_من چه بلند بشم چه نشم که تو م

 _بلندشو دالرام  ساینک
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از   نیدست و پاش به خاطر هم ری ز فتمی ب یطور  نیا  نکهیدادم با شهامت کتک بخورم نه ا حیترج 
پژمان و الهام هردوشون  قهیبلند شدم که کاره خودشو شروع کرد بعد از حدود چند دق نی زم یرو

سقوط کردمو تاق باز وسط   نیزم  یبه سمتشون رفت که منم رو  دویدست کش سایباهم اومدن نک
 ولو شدم  ارزهسالن مب

 مردم خداااا  ی_وا

 ن؟ یداشت ی_کار ساینک

 م ینی مبارزتونو بب می_اومدالهام

 کنه؟یخوب مبارزه م ی لینداره خ دنیکه د نی_مبارزه اساینک

 دم یبا حرص باز کردمو با حرص غر چشمامو

 کنم؟ ی_من بد مبارزه م 

 اون دوتا گفت:  یجلو یلبخند حرص درار  هی با

 یدیصددرصد خودتو به کشتن م  یمبارزه کن یستیاصال بلد ن  می_اهساینک

 دم یشدت خشم غر از

 دم ی_نشونت م 

  دمویترکیپشت کردو با پژمان شروع به حرف زدن کرد انگار نه انگار من داشتم از حرص م یالی خی ب با
  یلیزدم که خ ینی پیلیف هیکرده بودم منم از فرصت استفاده کردمو  دشیچشما و حرفا تهد نیبا ا
  لهیبه سمتم برگشتو مچه پامو محکم گرفت با حرص بهش نگاه کردم که همون لحظه به وس عیسر

محکمش بودو   یمشتا یزده بودم(تو  ینیپ یل یکه باهاش ف ییگردنش بود)همون پا کیزدپام که ن
محکمش بود   یمشتا یکه تو ییاون پا  ینگهش داشته بودو محکم گرفته بودش تمام فشار بدنمو رو

گاهم بود باال آوردمو محکم   هیبودو تک  نیزم یکه رو گمید یبا پا دمویزدمو پر  یمنتقل کردمو جهش
 نی نداشتو افتاد زم رویحرکت ن یکه اونم انتظار همچ نشیسبه   دمیکوب
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که   یرزم لمیف یحرکتو تو نیا کردی هم با تعجب داشت بهم نگاه م سایباز و نک   یو الهام با دهن  پژمان
 گرفته بودم ادی میبود دهی باهم د سایهمراهه نک

 بود  ی_عال پژمان

باعث   یکه به اون پات وارد کرد یاگه من پاتو محکم نگرفته بودم اون فشار  ی_خوب بود ول ساینک
 ن یزم  یفت یب شدیم

 فتادم ی _حاال که ن

 مونده تا...  یل ی_مغرور نشو هنوز خساینک

از شدت درد زد منم مثل  یشکمش که داد  یمثلث زندگ یرو دمیبرگه دان کوب هیباال بردمو با  پامو
 :( دادمیخودشو پس م   یس هاشده بودم داشتم در رحمیخودش ب 

 کردن  حتیخودش شروع کردم به نص  نهیباال دادمو ع  ابرومو

 ر یدست کم نگ فتوی وقت حر چی باش درضمن ه   رحمینسوزه نامردو ب   فتی حر  یوقت دلت برا چی_ه

 حرص بهم نگاه کردو بلند شد   با

 

 

 

 

 ( سای)نک

جلو رفتم مبارزمون دوباره   یهمچنان جد یگفت که خندم گرفته بود ول یابولفضل ایبلند شدنم آروم  با
  ی لیخ یدار  گفتیپژمان م شدیبلند م  یبا سخت نویزم خوردی شروع شده بودو هربار که دالرام سخت م

به خاطر   ستیخوب ن  ادیحالش ز  دمیبود د نمونیتمر یآخرا گهید زدیغر م  یه  ویاری بهش فشار م
 گفتم:  نیهم
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 _فعال استراحت 

  یاولش تو کردمی گرد شده داشتم بهش نگاه م یدالرام از هوش رفت با چشا کهوی حرفم   نیگفتن ا با
بغلم بود چشاشو بسته بود و رنگ    یجون تو یبغلش کردم ب  دمویدو عیبعدش سر یشوک بودم ول 

باال   کردیتصل معمارت م یعنیبه طبقه باال  روی بود از پله ها که سالن ورزش دهیپر یصورتشم حساب 
دالرام  دنهیکه با د  زدنی مبل نشسته بودنو داشتن حرف م یرفتمو وارد عمارت شدم پژمان و الهام رو

 بلند شدو به سمتم اومد  یبود چشماشون گرد شد الهام با هول هوش ی دستام ب یکه رو

 شده؟   هوشی ب نیشده؟چرا ا یچ ی_واالهام

 ؟یکارش کرد یبدبختو چ  نی بب اریبهش فشار ن نقدری_بهت گفتم اپژمان

 مارستانیب  مشیببر اریب  چموی _انقدر حرف نزن سوئ

 ... نقدریچرا؟بدبخت ا مارستانی_بپژمان

 _پژمان

 بهم زد   یبلند شدو به سمتم اومد از کنارم رد شدو تنه ا  دویکش یپوف پژمان

 م یریمن م نی با ماش   میبر  ای_بپژمان

خونه  یتو  دیالهام افتادم مسلما که نبا ادهیکه  فتمیبهش رفتمو خواستم دنبالش راه ب یغره ا چشم
 هی یخونه درندشت نیهمچ هی  یخونه نبود پس درست نبود تو یکسم تو چ یچون ه موندیتنها م 

منو تحت   یمظلوم  یدختر تنها باشه به سمتش برگشتمو خواستم بگم برو خودتو آماده کن که با صدا
 ره  گفت: بذا  ریتاث

 نگرانشم   یلیخ کنمی م ام؟خواهشیمنم همراهتون ب شهی_م الهام

 _برو خودتو اماده... 

 تونمیپژمان رفت م نیاز کنارم رد شدو به سمت ماش  دو ییجملم تموم نشده بود که با ذوق دو هنوز
از دست    زننی مشکوک م کمیدوتام  نیا ادیپژمان باشه داره م شهیپ نکهیقسم بخورم که به خاطره ا

 دوتا... نیا
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چه قدر  شد یحرکت کردم باورم نم  نیبود نگاه کردمو به سمت ماش  هوشی دستام ب یدالرام که رو به
  یهم من قدرت بلند کردنشو داشتم!!دره عقبو باز کردمو سره دالرامو با هزار بدبخت دیشا  ایسبک بود 

روند که   مارستانی عت باال به سمت بالهامو خودمم رفتم جلو سوار شدم پژمان با سر  یگذاشتم رو پاها
 م یبرس مارستانی زود به ب یلیامر باعث شد خ  نیهم

//..../..... 

 کردم ینگاه م  کردی م حتی به دکتر که داشت منو نص دمویتو موهام کش  یدست یعصب

 بهش فشار اومده نقدریچرا ا  دیمراقبه خانومتون باش شتریب  دی_شما بادکتر

از هرگونه  یر یجلوگ  یبرا عیسر  شمیم یکه دارم عصب  دیافتادو فهم  افمیچشش به ق یوقت پژمان
 گفت:  یصانحه ا

 د؟ یکارها دار نیکار به ا یچ  دی_خانوم دکتر شما کارتونو بکنپژمان

 چشه؟ ضمیبدونم که مر د یمحترم من با یهم ربط داره آقا یل ی_خدکتر

خودمون   مارستانی ب مشیاوردیچشه که نم ضمونی که مر دیما بفهم ی_اگه قراره با جواباپژمان
 د یسوال بپرس نقدریکه ا نمیب ینم  یلزوم گهیافتاده د یکه چه اتفاق میداد حیتوض میکردیمعالجش م 

 اورد یخودشم ن ی به پژمان انداخت که پژمان اصال به رو یهم چپ چپ نگاه دکتره

 کردو روبه من گفت:   نشیهمون دکتر دالرامو معا ایفک  خانوم

هم که  یاستراحت بکنن به خاطر ضعف  دیبهشون اومده و خستن با یادیفقط فشار ز شونی_ادکتر
 هم ندارن  یمشکل جد سمینویسرم براشون م هیدارن 

 اد؟یبهوش م ی_کپژمان

    ادیبهوش م گهیساعت د میتا ن  دیدکتر_نگران نباش   خانوم

از   یپوف چه قدر تحمل کرده بودم عکس العمل دمیام کشتو موه یرفتن دکتره کالفه دست  رونی ب با
شوهرشه حاال    مارستانی ب ارهیدخترو ب هی یاحمق انگار هر مرد کهیخودم نشون ندمو سرش داد نزنم زن 

 وگرنه... دیشنیحرفارو نم   نیبودو ا هوشیباس خوبه دالرام ب
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بهش فشار آورده بودم   نهمهیبودم که ا مونیکردم واقعا پش یبود نگاه هوشیتخت ب یدالرام که رو به
 خودش بود  یکارها برا نیخب همه ا یول

 کردم  یرو  ادهیز یل ی_خ

 که شده  ه یکار گهی_حاال دپژمان

  یکس نیباال بره وگرنه اول  شیو قدرت رزم شیمقاومت بدن  دیاون با یدونی_پژمان خودت که بهتر م
 خودشه   نهیب یم  بیآس نیب نیکه ا

 حاال... یول  دونمی_مپژمان

چشممه تا   یشد هنوز صحنش جلو یطور  نیکردم که ا یادرویز یادیکارم ز یمنم تو کنمی_فکر م
 از هوش رفت بدبخت فکر کنم شوک بهش وارد شده بود کهوی هیاستراحت کن کاف کمیگفتم 

خستس نه  یگفت فقط کم  یکه دکتر چ یدیشن شهینم   شیزی چ هیپسر دختر مقاوم الیخ ی_بپژمان
  میتنها اون همه ما خسته ا

 بخشمی وقت خودمو نم چیبشه ه  شیزی_اگه چ

 ی کن یبزرگش م یادیز یدار  گهید شهینم  شیزی_مطمئن باش چ پژمان

الهام بودن معلوم  یدستا یدالرام تو یباال سرش بود نگاه کردم دستا ی اشک یالهام که با چشما به
 زنهی بود که الهام با چشاش داره با دالرام حرف م

 رون یب م ی_بهتره فعال منو تو بر

 _اخه الهام... پژمان

 ... رونیب میبهش انداختم که موضوعو گرفتو دنبالم راه افتاد اومد ینگاه معنادار  هی

 ................. 
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  لمیموبا کهویکه  میزدیقدم م  مارستانیباز ب محوطه یتو مویاومده بود رونی پژمان باهم ب همراهه
 انداختم سرمو باال آوردمو گفتم: مینگاه به صفحه گوش  هی سادمویوا نیزنگ خورد به خاطر هم 

 پژمان  سای_وا

 به سمتم برگشت  سادویکه جلوتر از من بود وا پژمان

 شده؟  ی_چپژمان

 جواب دادن به پژمان شدمو تماسو برقرار کردم  الی خیب

 شده؟  ی_بله چ

 _دالرام...الهام

 ؟ ی_دالرام چ

 نگاه پژمان هول شد خودمم هول شده بودم  رنگ

 ؟ی زن ی حرف نم ؟چرایدالرام چ یزنی شده الهام چرا نفس نفس م ی_چ

 ده؟یجواب نم  لشویآقا پژمان موبا د؟چرا یی_شما کجا الهام

 مینرفت  ییجا میمحوطه ا یتو میرون ی پژمان ب انه؟منویشده   یچ یگی_م

 رام بهوش اومده_دالالهام

اگه  یعنی دهی به ادم خبر م یدختره احمق نگاه چه طور  دمیکش یپوف  یکه گفت عصب یز یچ دنیشن  با
 کارش کنم   یچ دونستمیدستم بود خودم م یاالن جلو

 _بهوش اومده؟ 

  کهویدنبالتون گشتم که  ینکردم کل داتونیدنبالتون که پ  امی بهوش اومد خواستم ب یوقت  می_اهالهام
 بهتون زنگ زدم  ن یافتاد شمارتونو دارم به خاطر هم ادمی

 میرسونیخودمونو م  عیخب مراقبش باش منو پژمان هم االن سر یل ی_خ
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 : دیقطع کردم که پژمان ازم پرس  تماسو

 _بهوش اومد؟ پژمان

 _آره 

 : د یشک پرس یکردو بعد با کم  یمکث پژمان

 نه؟ گهی_الهام بود دپژمان

 سرمو به نشونه مثبت تکون دادم کردمیم ویس میگوش  یکه داشتم شمارشو تو  یهوا در حال یب

 _آره  

 که تا حاال نشده بود که ازش بشنوم گفت:   یکه توهم برده بودو با لحن  ییبا اخما پژمان

 _چرا به من زنگ نزد؟!پژمان

 فکر...  یهم بردو نگاشو ازم گرفتو رفت تو یتو شتریو ببهش نگاه کردم که اخماش دهیباال پر  ییابرو با

 

به   سادویوا نیشونش گذاشتم به خاطرهم  یخواست دره اتاقه دالرامو باز کنه که دستمو رو پژمان
 سمتم برگشت 

 _چته؟

 ؟چمه؟ یچ ی_هپژمان

 ی اصال جواب نداد ی_اگه به خاطره زنگ زدن الهامه خودش گفت که بهت زنگ زده ول 

صفحه  دنیدراورد صفحشو روشن کرد با د بشی از تو ج لشویزدو موبا یکرد بعد پوزخند ینگاه بهم
 پوزخندش پررنگ تر شدو گفت:  لشیروشن شده موبا

 _آره زنگ زدهپژمان

 _نزده؟ 
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 زنگ زده  یبی حتما غ فتادهی_شمارش که ن پژمان

که به من دروغ بگه چون من که بهش   دیند  یتماس رو ننداخته لزوم  تی_بس کن پژمان...حتما گوش
شده که به من زنگ زده؟آسمون  ی ...اصال حاال مگه چیبه پژمان زنگ نزد  ینگفتم چرا به من زنگ زد

 یاخماتو توهم برد ویدمغ شد یطور  نی اومده که تو ا نیبه زم

 پسر   الیخ ی_بپژمان

 گفتم: یمقدمه ا چیبدون ه عی پشت کردو خواست درو باز کنه که سر بهم

 ؟ ی_دوسش دار 

  یرنگ نگاهو تا حاال تو نیزدو به سمتم برگشت نگاهش فرق داشت اصال ا یکرد بعد پوزخند  یمکث
 بودم  دهیبودم ند کتریبهش نزد یکه از هرکس یکس یچشا

 ؟ یروش حساس وی مراقبش نهمهیکه ا ی_من عاشقه الهام؟نه مگه تو عاشقه دالرامپژمان

 _مسلما نه 

 _منم نهپژمان

 ... نی_پس علت ا

 اد یکه از دروغ بدم م  یدون ی_خودت م پژمان

 _دروغ؟ 

 _الهام به من گفته بود که شماره تورو ندارهپژمان

 افتاد بهم زنگ بزنه یصبح شمارمو بهش دادم که اتفاق  نی_خب راست گفته من خودم هم

 _شماره منو داشت پژمان

خاموش بود به   ایگفتم اگه پژمان در دسترس نبود  ی...اتفاقا گفته بود که شماره تورو داره ولدونمی_م
 من زنگ بزنه
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 ست ی اصال برام مهم ن هیچ یدون ی_مپژمان

مطمئن باش که من بدون   نویده؟ایم  یچه معن تتیحساس نیپژمان ا یدار یبر م  رتی غ پی ریت ی_دار 
 شمارمو به اون دختره دادم یمنظور  چیه

 زدو گفت:   یبه شدت توهم برده بودم که لبخند اخمامو

اون خدمتکاره   دمینم  یتیمن اهم یار یجوش م  یطور  نیکه ا ساینگفتم نک یز ی_من که چپژمان
که دروغه بدم   دمیبه من زده بود و االن فهم  روزیه دک یبه تو زنگ بزنه فقط از حرف  دیتوهه نه من با

  نیکه بهتر  ییتو یاونم برا شمینم یرت ی غ یطور  نیوقت ا چیکه من ه یدونی اومده وگرنه خودت م
دوست دختر   ستیخواهرمم ن اینامزد  ستیچون زنم ن  ستین  رتیاسمش غ نیدر ضمن ا یدوستم

    تینذار حساس رتیداشته باشم پس اسمشو نذار غ  یکه بهش عالقه ا ستین میکه کال اصال کس

حرکاتت از    نیاونم هست پس با ا یفشار رو یبه اندازه کاف  اری _پس تمومش کنو االنم اصال به روش ن
 ار یپا درش ن

 یکه تو به دالرام دار  هی...گفتم که من حسم مثل حسساینک ارمیتا به روش ب ست ی_برام مهم نپژمان
اعصابم خورده که به تو زنگ   نی که من به خاطر ا  یکنی فکر م نیبه خاطر هم ی خبر ندار  یچ یز هتو ا

 ...یهست ول  یعن ی ستیهم ن ی درحده خواهربرادر  یمنو الهام حت  نیب  تیمی صم نیزده در ضمن ا

 شد  انیدره اتاق دالرام باز شدو الهام پشت پژمان نما کهوی

 رم ی سراغتونو از پرستار بگ ام یب خواستمید؟م یینجای_ا شما االهام

بهش نگاه کردم خوبه پشت پژمان به   یزد که عصب  یبه سمت الهام برگرده پوزخند نکهیبدون ا پژمان
هنوز پژمان به سمتش برنگشته  د ید یالهام وقت دیپوزخند اعصاب خوردکنشو ند نیالهام بودو الهام ا

 و پشتش بهشه با شک صداش زد 

 _اقا پژمان؟ الهام

به الهام زدو وارد اتاق شد الهام با تعجب   یمشت شده پژمان افتاد که برگشتو تنه ا یبه دستا چشمم
 به پژمان نگاه کردو بعد به سمت من برگشت 

 شده؟  یز ی_چ الهام
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 ؟ یبه دکترش خبر داد...ختسی اعصابش بهم ر کمی _نه ولش کن 

 بعد خبرشو به دکترش بدم   دییای_نه گفتم بهتره که اول شما ب الهام

 خب برو تو  یل ی_خ

لبخند کوچولو   هیاول رفت تو و بعد من پشت سرش وارد اتاق شدم چشمم به دالرام افتاد که با  الهام
 سادمیکنج لبش به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد جلوتر رفتمو کناره تختش وا

 ؟یرا بلند شد_چ

بهش وارد کردم که    یفی نگفت آروم دستمو سمت شونش بردمو فشار خف یز یانداختو چ نییپا  سرشو
 سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد 

 گفتم:  یلحن آروم  با

 پس االن ازش خوب استفاده بکن  ستیخبرا ن نیخونه از ا یتو گهی_دراز بکش دالرام د

 کردو گفت:  یخنده ا تک

 راحتم  ستی_مهم ندالرام

 باال انداختم یگذاشتمو شونه ا بمی ج یتو دستامو

 خودته  لهی_م

خونه دوباره    میرفت  شیشناسیخودت که م  یراحت باش وی بهتره که دراز بکش گهی راست م  سای_نک پژمان
 استراحت بکن  کمیپس حداقل االن  کنهی شروع م

 راحتم  دی_من خوبم باور کندالرام

 :سمتم برگشتو ادامه داد به

بشم چون اونجا به قول  یمن قو دییخوایشما فقط م  د یاتفاق سرزنش نکن نیا ی_خودتونو برادالرام
  خورمیکار خودم م نیدر ا یکوتاه یظربرو تو نیاول خودم از خودم مراقبت کنم و اول دیخودتون با
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فشار   نو اصال براتون مهم نباشه که به م دیبه کارتون ادامه بد یطور  نیکه هم خوامی پس ازتون م
 ادیم

 پووف   کردیبارم از سوم شخص استفاده م  هی بستیبار منو جمع م هیبود دالرام   یچه فاز  نیا دونمینم

 شک نداشته باش  دهی_صد در صد ادامه مپژمان

افتاد که کردنو باهم مشغوله حرف زدن شدن چشمم به الهام  یخنده کوتاه گهی و دالرام باهم د پژمان
باهاش حرف   کردوی بود که اصال بهش نگاه نم نیبه خاطر ا دیشا کردیناراحت داشت به پژمان نگاه م

کرد   یفکر م شکرده و حتما داشت با خود رییفکر کنم الهام متوجه شده بود که رفتار پژمان تغ زدینم
 کنه یداره باهاش رفتار م یطور  نیکار کرده که پژمان ا یکه چ

خودش حس کردو به سمتم برگشت بهم نگاه کرد به الهام   یرو  نمویپژمان نگاه کردم که نگاه سنگ به
  الیخ یب دمویکش یبگه به من چه پوف نکهیشونشو باال انداخت مثل ا  یالی خیاشاره کردم که پژمان با ب
 شنیشدم خودشون درست م

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

 ی دارشیب  دیصبح با  شیساعت ش  _استراحت کن فردا

 _وا قبال ساعت هفت بود دالرام

مونده که  زها یچ ی لیخ  میفشرده تر بکن ناتویتمر دیکرده با ریینقشه تغ میفتیراه ب  دی_اخه هفته بعد با
 ی ر ی بگ ادی دیبا

 حالش گرفته شده گفت:   یکه معلوم بود حساب یبا لحن دالرام

 خب باشه یل ی_خدالرام

 ی _خوب بخواب

 زدو گفت:  یلبخند

 طور  نی_شمام همدالرام
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اون  یبهش انداختم که برق اون چشاش تو یا گهیسمت دره اتاقش رفتمو درو باز کردم نگاه د به
الهامو   کهو یدره اتاقشو بستمو به سمت اتاقم راه افتادم که  عیتنم شد سر یتو  یباعث لرزش   یکی تار
  یا باز ی زدنیحرف م  ای کردنیکار م ا یپژمان باهم بودن حاال با  شهیبود که تنهاس هم   بیعج دمید
بودو   نییاالن الهام تنها نشسته بود سرش پا یبودمشون باهم بودن ول دهیکه من د شهی!همکردنیم

 ره ی غمبرک بگ یطور  نیهست وگرنه تا حاال سابقه نداشته که ا شیزیچ هیناراحت بود معلوم بود که 

 شده؟  یز ی_چ

 سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد  کهوی

 _نه اقا الهام

 م یکار دار یفردا کل ازدسی ؟ساعتیبخواب  یر ی _پس چرا نم

 : د یتوجه به حرفم ازم پرس بدون

 سوال ازتون بپرسم؟  هی_آقا الهام

 _بپرس 

 بود؟ شتونیمن به شما زنگ زدم آقا پژمان هم پ ی_وقتالهام

 م ی_اره ما باهم بود

 هول شد  کهوی

 که من بهتون زنگ زدم؟  دیفهم یعن ی_الهام

 بو برده بود  ییزایچ هیکنم خودش از  فکر

 ؟ یپرس ی م نوی_اره چرا ا

 آروم گفت:   ینیلحن غمگ با

 یطور  نیهم یچ ی _هالهام
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 سمت اتاقش آروم راه افتادو گفت:  به

 ر ی _شبتون بخالهام

 ........../.............. 

از رفتارش و   نویبودو ا نیپژمان با الهام سرسنگ میخوردیصبحونه م میداشت موینشسته بود زیم سره
دالرام هم که حالش خوب شده بودو سرحال شده بود و االن  دمیفهمیحاکم بر اوضاع الهام م  یناراحت 

 مثل خودم   قایدق  لکسهیر یل یکه خ ادیکال خوشم م خوردیهم داشت تندتند صبحونه م

 ن؟یتمر دیری _بازم مالهام

  گهی_اره ددالرام

 به سمتم برگشتو گفت:  الهام

 د؟ یبکن نی تمر ازدهی تا ساعت  شهی_م الهام

 گرفتم گفتم:  یخودم لقمه م یکه داشتم برا یگذاشتمو در حال   زی م یرو  موییچا وانیل

 _چرا؟ 

 ل؟ یوسا دیخر میبر ادیدالرام با من ب دیاگه اجازه بد خوامی_م الهام

جرات   یبره ول  خواستیکرد انگار دلش م   یمنتظر به من نگاه دییجو یداشت لقمشو م کهی درحال دالرام
 کردنشو نداره  انیب

 توجه به نگاه دالرام روبه الهام گفتم:  بدون

 ره یبگ ادیمونده که  زهای چ یلی بکنه خ  نیتمر دی_نه دالرام با

 تنها برم  تونمی_اخه نمالهام

 کاره ی_خب با پژمان برو اون که ب
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  یز یچ زویم یگذاشت رو شوییهش نگاه کرد که پژمان هم فنجونه چابه سمت پژمان برگشتو ب الهام
چهره پژمان کامال  یکه گرفتس ول زدیاز دور داد م  افش ینگفت رنگ نگاه الهام ناراحت شد کال ق 

  فتادهی ن  یاتفاق چ یخونسرد بود انگار ه

 دربارش بکنم  یفکر  هی دیبا نهی تر از ا یمشکل جد نه

 د؟ ییای_اقا پژمان شما با من مالهام

با اخم جذبه دارش نگاشو از الهام گرفتو به من   یبهش نگاه کرد که الهام گل از گلش شکفت ول پژمان
 نگاه کرد 

 کنم ی م نیتو باهاش برو من با دالرام تمر سای_نک پژمان

بلند شدو   شی صندل یبهش برخورده از رو یحرف پژمان پنچر شد معلوم بود که حساب  دنیبا شن  الهام
 گفت:  یبا لحن دلخور و طلبکارانه ا

 بهتون  زنمیزنگ م  اوردمیسر در ن ادیفوقش اگه ز رم ی خودم م  ادیباهام ب ی کس  ستی_الزم نالهام

رام هم به دنبالش بلند  که دال  رونیاز اشپزخونه زد ب  ع یسر یمعطل چیاز اتمام حرفش بدون ه بعد
 از خودش نشون داد قشینسبت به رف  یدختره باالخره عکس العمل  نیشدو رفت دنبالش چه عجب ا

   دیمال یلقمش م یاخم به پژمان نگاه کردم که کامال خونسرد داشت مربارو رو با

 نه؟ یکن ی _تمومش نمپژمان

 نگفت که با اخم ادامه دادم: یچ ینگاه کردو ه بهم

 تنها بره   خوامی نم  رمی کن من باهاش م نی_تو با دالرام تمر

 ازدهیحداقل تا ساعت   ادیب عتر یدالرام انداختم تا سر یتک برا هیشدمو به سمت سالن رفتم  بلند
 دست پژمان  سپارمیم شویکنم بق نیباهاش تمر  کمی تونمیم

 کرده و جلوتر افتاده  رییتغ یوص االن که همه چاز وقتو تلف کرد به خص یذره ا دینبا
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 )دالرام( 

زد به کمرم   گشید یدفعش کردم که اونم از کنار محکم با پا دلیپژمان با م یبا جلو اومدنه پا   کهوی
 یدرد بد  الی خیب  دمویدراز کش ن ی زم یمنم از خدا خواسته رو نیکه نتونستم دفعش کنمو افتادم زم

 شده بود شدم   دهیچ یبدنم پ یکه تو

که خورنده ضربه هام باشه تازه   دادیاوقات اجازه م  یکردو گاه یبهتر بود بهم رحم م سایاز نک  پژمان
 تا مو به تنم راست بکنه  زدیداد نم  نیافتادم زم یم یآرومم بود وقت 

 اوردو بهم نگاه کرد  نییگاردشو پا پژمان

قدرتتم نسبت به اون بار که باهم مبارزه   نداره یف یتعر ادی_مبارزت خوبه فقط سرعت عملت زپژمان
 باالتر رفته   میکرد

 بودم گفتم:   دهیدراز کش  نیزم یتوجه به حرفش همون طور که تاق باز رو بدون

 ؟ ی_با الهام قهر 

 موضع دادو گفت:  ریی تغ یکم پژمان

 بهت گفته؟ یز ی_چپژمان

 شده؟ یز یچ یکردی باهاش رفتار نم یطور  نیقبال ا دمی_نه خودم فهم

 _نه پژمان

 _پس چرا... 
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  یگوشی باز یمدت داشت  نهمهیا کنهی فکر م یدیدراز کش نهیبب  ادی ب  سای_دالرام بلند شو االن نکپژمان
 ی ظربه ساق بخور  ستیب ییخوایتو که نم کنهیم  هتی اون وقت تنب  یکردیم

اصال کال    یعنی دمیبلند شدم خودمو نباختم که ترس عیسر  ساینک یاز ترس درد ساق ها دمویلرز کهوی
 گفتم  عیخودمو زدم به اون راه و سر

 می_بهتره که شروع کن 

 دادیهم حال م یل یکه خ میزدیباهم حرف م  میکردیمبارزه م میطور که داشت همون

 ه؟یناراحت بود موضوع چ ی لیخ  شبی_الهام د

 ؟ یپرس یداره؟در ضمن دوست توهه از من م ی_اون ناراحت بوده به من چه ربط پژمان

 دیبشم شما که باهم خوب بود  هوشی من ب نکهیتازه قبل از ا دیتمام مدت شما باهم بود ی_ول

که ازش انتظار نداشته باشم بهم دروغ بگه ازش   یو از کس ادیمن از دروغ بدم م  هیچ یدون ی_مپژمان
 اد یبدتر بدم م

 گفتم:  دمویدزد سرمو

 _مگه الهام بهت دروغ گفته؟

 قدرت مشتات چه قدره  نمیبرو بب  میکن نیهوک تمر  می_اره...بسه برپژمان

 گفتم پروندمیلگد م زدموی بوکس حرکت کردمو همون طور که محکم مشت م سهی سمت ک به

 نگفته یتا حاال به من دروغ یعن ی ستین ییباشه الهام دختر دروغگو   ادمیکه من  یی_تا جا

 نداد که ادامه دادم:  یجواب پژمان

 ؟ی کنی م هشیتنب  یطور  ن یا یدار  ویشد یعصبان  یطور  نیبهت گفته که ا ی_حاال چه دروغ 

 نگم  دمیم  حیبکنم ترج  فیتعر یا گهیکسه د یبرا گرانوید ی_من عادت ندارم بدپژمان

 _اها اون وقـ...
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 _سالم الهام

باال آوردو   داشو یلبخند گنده خر هی الهام با  میبه سمت الهام برگشت  مویدیکشدست از مشت  هردومون
 روبه من گفت: 

 کنم ی همشو درست م نمیشیامشب م میدی_همشو خرالهام

فکر کنم   یاخ  کنهی دست الهام نگاه م یتو نیسنگ یدای داره به خر دمیسمت پژمان برگشتم که د به
 کرد یجلو کمکش م  رفتی که کاش م کنهیفکر م  نیداره به ا

 ؟ یدی_استاد اجازه م

 به سمتم برگشتو گفت:  پژمان

 ؟ یکار کن  یچ  ییخوای_مپژمان

 گفتم: یذوق بچگونه ا با

 واسم گرفتن!  یچ نمی_برم بب 

 کردو گفت:  یخنده ا  کهوی  یتعجب بهم نگاه کرد ول با

 لفتش نده  یادیز ی_برو ول پژمان

 ذوق به سمت الهام رفتم که با  لبخند گفت:  با

 دم یبرات خر ای چ یدونی_نمالهام

کردم   یداخلشونو نگاه م یبا کنجکاو  کردموی م یفوضول دیخر یها کیپالست یکه داشتم تو یدرحال 
 گفتم: 

قرار نبود   نمش؟مگهیبی اگه زشت باشه الهام پس چرا نم کنمی _گوشواره هام کو؟!خوشگلن؟کلتو م
 !پس کوش؟ ؟ینصب شنود برام بخر  یگوشواره برا

 نجاس ی_ا



 دنده هیپناهان  یب

214 
 

کردم   یکه پشت سره الهام بود نگاه سایدست از گشتن برداشتمو سرمو باال آوردمو به نک کهوی
  هیو اون صورت خوشگلش قلبم  نی کمرنگ و شلوار ج  یل یخ  یاون کت آب  یتو دنش یچرا با د دونمینم

 ت ی شد جونم جذاب یطور 

 منه   شهی_پساینک

بود به خاطر   سادهیوا یطور  نیهم  یه ول ذوق جلو رفتمو منتظر بهش نگاه کردم تا بهم نشونش بد با
  یسادیچرا وا گهیبدش د یعنینگاش کردم که  یطور  نیهم

 جعبشو دراوردو بهم گفت:   نیداد که بهم نشونش بده به خاطر هم   تی باالخره رضا ساینک

 رش یبگ  ای_ب ساینک

و    یبا خوشحال دنیپررنگ داشت چشام شروع کرد به درخش  یکه روکش آب  یجعبه مخمل دنید با
  ایب  یعنیکارش  نیا دمیکش یباال انداخت پوف ییکه دستشو باال بردو ابرو رمشیخواستم بگ  یکنجکاو

 هیجعبه با   ریزد ز دلیم هیکه  رمشی زدم به دستش که جعبه ول شد خواستم بگ  ینیپ یل یف میمبارزه کن
 پشتک جعبرو گرفتش 

 دهن باز گفتم:  با

 !!! ن؟؟ ی_با کت و شلور ج

 چشمام گرد بشه شتریکردو که باعث شد ب  یا خنده

 ی و مبارزه بکن  یپشتک بزن  یبا هر لباس  یبتون  دیبا یر یبگ ادیتوهم  دی_باساینک

 ن؟ یبا کت و شلوار ج   ؟مبارزهی_چ

 نا ی_نه با اساینک

از دستش گرفتمو  کارویرو بهم نشون داد جلو رفتمو پالست ی کی دستشو باال اوردو پالست یکی اون
 لباسا رسما چشام گرد شده  دنهیتوشونو نگاه کردم که با د

 _نـــــــــــه!!! 



 دنده هیپناهان  یب

215 
 

 ........ 

 

 

 گفتم:  دمویکش  یپوف  یخستگ با

 تموم شد   شی_اخ

 م ی_اهساینک

خسته  یلیامروز خ  کنمیمبل انداخته بود احساس م  یخودشو رو  ینگاه کردم که اونم با خستگ  بهش
داشت پس حتما...پوف   یادیز یمبارزه انرژ  نهی ح یشده حتما الهام کله پاساژهارو باهاش متر کرده ول

 به نفعه منه نیکه خستس و ا نهیکه االن مهمه ا یز یاصال ولش کن چ

 یسر  هیخب    یشده بودم ولآماده بودو منم اماده  یهمه چ میکردی پس فردا حرکت م یراست آها
اصال به روم   سایهرچند نک کردی نگران م یو خودمو حساب  سایداشتم که نک  رویینقص و ضعف ها 

چون اصال آماده   یمقاوم باش دیبا  گفتیم زدی کتکم م  یمبارزه کل نی فقط هر روز ح  اوردینم
پاشنه بلند!!همش  یاونم با کفشا کردمیداشتم مبارزه م کی ش  یلیخ  یمجلس ی!امروز با لباسها یستین

 بهم چشم غره بره    سایهمش نک  شدیامر باعث م نیلباسام خراب بشن که ا کهوینکنه  خوردمی حرص م

  یاتفاق  یمهمون  هی یتو دیچون شا یمبارزه کن یهم بتون نایکه با ا یر یبگ ادی دیگفته بود با ساینک
مثال امروز   یها داشته باش  یامادگ یسر  هیقبل  از ویبلد باش  دیبا  یاز خودت دفاع کن دیافتاد که با

بشن  یدبرام عا رمویبگ ادیتا خوب  دمیباغ دو ی تو یبا کفش پاشنه بلندو لباس مجلس یکل
 سخت بود یلیخ  شییخدا

 _بدش بهم 

 هیک نیبفهمم ا دیبا  دمی_نم

همون طور   گشیسر د هیسرش و اونم  هیمن  یعنی میمبل نشسته بود کی یکه رو  سایمنو نک  کهوی
صدا به سمت   دنیبا شن  میکرد یاستراحت م  مویبرد  یاز سکوت لذت م  میداشت مویکه لم داده بود

  میپله ها نگاه کرد یبا تعجب به باال مویشد  لیعقب متما
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و خشن   یعصب یدر مقابل صدا یبودم ول  دهیلحنشو نشن نیحاال ا  ه؟تایپژمان عصب یصدا  نقدریا چرا
 افتاده؟ یچه اتفاق یعنیالهام ملتمسانه بود  یاون صدا

و ناراحت بود که پشت سرشم الهام هم  یعصب  یلی خ  افشی اومد ق نییتندتند از پله ها پا پژمان
اون   ریندادن هرکدومشون درگ  یتیاهم سایکدومشون به منو نک چیه نییتندتند دنبالش اومد پا 

 شده بودن  رشیبودن که درگ  یمسئله ا

   کنمیبدش بهم...ولش کن التماست م _توروخداالهام

 ی نیب یوگرنه بد م  یدیدنبالم فهم  ییایب ی_ساکت شو حق ندار پژمان

چه  یعن ی مینگاه کرد  یبا اخم به دره خروج سایاز در خارج شدن که من با تعجب و نک  هردوشون
با    یوقت یخودشه ول  یتو کمیو   ستیخوب ن  ادیروزها حالش ز نیکه الهام ا  دمیدیافتاده م یاتفاق

که  هباهم قهر کردن و اتفاق امروز سره صبحونه باعث شد نایکه ا روزیاز د یول   دیخندیپژمان بود م
  نیا دوارمیکه ام دمیترس یم یلی خ  زیچ هیخودش باشه از  یاز قبل تو شتریلبخند نزنه و ب گهیالهام د

 فتهی اتفاق هرگز ن

ماجرا از چه قراره   نمی دنبالشون رفتم بب یواشکیشدمو   سرکوب بکنم بلند موی کنجکاو نکهیخاطر ا به
دنبال   داد ینم یتیاهم چیاونم ه کردویباغ بودن الهام تند تند همون طور که ازش التماس م یتو

  رونی ب  هبر نشیتا با ماش   رفتیم نگیاون طور که معلوم بود پژمان داشت به سمت پارک رفتیپژمان م
 سه یتا وا دیبازوشو از پشت کش دویالهام دنبال پژمان دو کهوی

 ی کن ریپسرارو تو دستگ نیکه همه ا ستیشو پژمان قرار ن الی خی _توروخدا بالهام

  دم یم شیگوشمال کمیبه قانون البته اول  دمیم لشیتحو رمویاالن م گهیم نویهم فمی _اتفاقا وظ پژمان
 مرسی برگشتم حساب شمارم م کنمی کارو م نیبعد ا

 ندارم  ی_بس کن پژمان منکه اصال جوابشو ندادم اصال باهاشم کار الهام

که  یندار  یفالن جا باهاش کار  ای ب فرستهیپرو پرو برات اس م  نقدریکه ا ی_آره جوابشو ندادپژمان
   دهیم شرمانهیب  شنهادی ناموس بهت پ یب نیا

 ؟ یکن  یپژمان چرا حرفمو باور نم  گمی_به خدا دارم راست مالهام
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هفته  نی هان؟چرا تمام ا یهفته زنگ و اس مشکوک داشت نیچرا تمام ا یگ ی_اگه راست مپژمان
بود   نیخاطر ا ؟بهیدادیچته جواب سرباال م دمیپرس یهر وقت ازت م  ویخودت بود  یهمش تو

 ؟ی بود نیفکر ا یآره؟تو

 شدو گفت:   کینزدانداخت که پژمان با حرص بهش   نییسرشو پا الهام

 آره؟ یندار   ی؟جوابیچرا ساکت شد هی_چپژمان

که   یشیآت یکه پژمان با نگاه کردی داشت بهش نگاه م  شی اشک یسرشو باال آورد با اون چشما الهام
پسره که دارن دربارش   نیا دمیترسیبه خون اون پسره تشنس بهش نگاه کرد م  یمعلوم بود حساب

 دم یترسیباشه که ازش م یهمون  زننی حرف م

 گفت:  یلرزون یبا صدا الهام

 ندارم که قانع بشه یمملکت جواب سیپل یبرا ی_جواب دارم ول الهام

 هان؟ یکه بد  یدار  یچه جواب  میآدم عاد هیفرض کن  ستمین  سی_اصال تو فرض کن من پلپژمان

 پژمان صداشو باال بردو داد زد:  کهوی

الهام؟جوابمو   هیناکس ک  نی؟ایداشته باش قتیرف  یبرا ی جواب  گهیفکر کنم د قتمی_فرض کن رف پژمان
 خودماااا  یپا  ارمیقتلم م هی کشمشیم  رمیباال سرمون م  یبده وگرنه قسم به همون خدا

  یحاله بد نی با ا زد؟اونمیمن داد م قیداشت سره رف  ینطور یا یبه چه حق نیتوهم ا  دمیکش اخمامو
 که داشت؟ 

  فیهمشو برات تعر فهمنیاالن همه م کنمی شو پژمان داد نزن التماست م الی خی _توروخدا بالهام
 کنم یم

  یز یصبر کن هرچ  خوامی م حیبذارم کفه دستش بعد از شمام توض اروروی نی_اول بذار برم حقه اپژمان
 ماله شما بعد از اونه  یاون االنه ول  یبه موقعش حسابرس 

 ؟ ی_فضول
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باال به سمتش برگشتم که با    دمیمتر پر مین دمویترس کهوی که از پشت سرم بود   ییصدا دنهیشن  با
 با حرص گفتم:  دنشید

 سکته کردم بابا یاوهوم  هی یاهم هی یشیم انی نما یطور  نی_وا چرا ا

 که خودم بشنوم گفت:  یآروم طور  کردی که داشت به جروبحث پژمانو الهام نگاه م یدرحال  ساینک

 _دعواشون شده؟ساینک

 می_اه

 کلمرو ترک بده  نیمرض من صد بار بهت نگفتم ا  موی_اهساینک

 تونم ی_اخه نم

 بهت نگران نباش  دمی _خودم ترکش مساینک

اومد لبخند بزنه اون  یم شیکم پ یل یکردم که با همون اخم پر از جذبش بهم نگاه کرد خ یا خنده
 کرد یبود چون فوق العاده جذابش م متیهمونم غن یلبخند بود ول  مچهین هیبود  یوقت لبخندشم چ

 کنه؟ ی م هیو الهام داره گر هیپژمان عصب  یطور  نیدعواشون شده که ا ی_حاال سره چساینک

 گم یبه توهم م دمیگوش بدم فهم گهید کمی بذار فعال  یول  رسمی م ییجاها هیدارم به  دمی_خوب نفهم 

 داره یتو چه ربط تو به منو میبر ای_ب ساینک

 بفهمم که چشه؟ دیبا قمهی _چه طور ربط نداره رف

 تو  ییایب یحق ندار  گهید ایتو   ییایم ایکه گفتم  ن ی_همساینک

 ...یعن یحرفش  نیبهش نگاه کردم ا یناباور  با

 ؟ یچ یعنی_

 تا خوده صبح   یکنی باغ سر م  یشبو تو یعن ی_ساینک

 غرغر گفتم:  با



 دنده هیپناهان  یب

219 
 

 تو  میخب بر یلیخ  یزور بگ ی_فقط بلد

که از شدت حرص مشت   ییزدو راه افتاد که منم پشت سرش با غرغر و دستا یا روزمندانهیپ  لبخند
 کرده بودم راه افتادم 

 

 

 

 

 

 )الهام( 

 شدن یکردنو جار  دایگونم پ یانداختم اشکام راه خودشونو رو  نیی پا سرمو

 ؟ یبه من نگفت  یز ی_پس چرا چ پژمان

 دم یترسی_م

 ؟ ی_از چپژمان

 زا ی چ یل ی_از خ

پنهون   روی مهم  زی چ نیمنم بگو تا بفهمم که چرا ازم همچ  یبرا  زارویچ یل یخ نی از ا یکی _خب پژمان
 آره؟  سمیپل نکهی حتما  به خاطر ا یکرد

  یتو یدستشو باال اوردو کالفه دست میاشک یچشا دنهی باال اوردمو به سمتش برگشتم که با د سرمو
 د یموهاش کش

چه   یبود که سرگرد نیترسم به خاطر ا  ارم؟آره؟نصفی ب لی حتما دل دیم؟بادی که ترس یکن ی_درک نم 
 بودم  یکی گفتم که با  یاومدم بهت م یم یطور 
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 کالفس گفت:   یکه معلوم بود حساب یبا لحن پژمان

 ؟ یکن یم هیگر ی_حاال چرا دار پژمان

 دونمیخودمم نم دونمی_نم

 گا ی_منو نپژمان

 سمتش برگشتم که با دستاش آروم اشکامو پاک کردو گفت:  به

 رما یم  شمیاالن بلند م نیهم یکن هی_اگه گرپژمان

بود که   یپسر  نیجا بمونه اون اول نیهم خواستمیبره م خواست ی شدم اصال دلم نم یطور  هیلحظه  هی
برادر   هیمثل  دالرام  نهیو منم ع هینگاهش نگاه پاک دونستمیباهاش راحت بودم چون م یطور  نیا

 داشتم ازیخودم بمونه چون واقعا به وجود مردونش ن شی پ خواستمیم نیدوسش دارم به خاطر هم

 _توروخدا نرو 

 رمینم  ینکن هی_گرپژمان

 دختر بچه ها بهش نگاه کردمو گفتم:  نهیتندتند پاک کردمو ع اشکامو

 کنمی نم هیگر گهید نی_بب 

 دستشو انداخت دور شونمو منو به خودش چسبوند  آروم

 نمیشی جا وره دلت م نیهم  رمی_پس منم نم پژمان

 شک داشت  یبزنه ول رویحرف  هی خوادیکرد معلوم بود م یمکث

 خشمم بخوابه نیتا ا  اری پنهون کردن کارت برام ب یبرا یل یدل هی ی_ولپژمان

آوردن شدم چون به کل آروم شده بود  لیدل الی خیزدمو به روبه روم نگاه کردم ب یلبخند ناخواسته
 بود   یکاف نینبود هم یعصب گهیچشاشو گرفته باشه د یدرنده نبود که خون جلو ریاون ش گهید
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سکوت غرق شده   یتو مویکردیپامون نگاه م  ریهردومون به شهره ز میاومده بود رونی پژمان ب همراه
  یب مویکرده بود زونی پاهامونو آو مویلبه پرتگاه نشسته بود نیزم یدرواقع منو پژمان االن رو میبود

 م یشده بود ای دن الیخ

اونم از   دمیترسیاز ارتفاع نم  گهیپژمان کنارم بود د یچرا وقت  دونمینم  یارتفاع وحشت داشتم ول از
   یارتفاع  نیهمچ

  چیسرگرد ه هیباشم اونم   سیپل هیروز برسه که بغله  هیکه  کردمی وقت فکرشو نم چیه شدینم  باورم
 برادر دوست داشته باشم  هی نه یسرگردو ع هیروز  هیکردم  یوقت فکرشو نم 

 _برام حرف بزن الهام پژمان

 اون؟ ؟دربارهی_درباره چ

 م یهی_اپژمان

ابرو   خم به  یکه رفته حت یگفتن خوش به حالت از وقت یهمه بهم م نکهیهاشو برات بگم؟ا ی_نامرد
از دردها کمر خم   یکه بعض دونستن یفکر بکنن چون نم ینطور یکه ا دادمیحق م  ؟بهشونیاوردین
 نه ابرو...  کنهیم

من  ی روزها  نیچرا هست مثل رنگ ا ستین یرنگ گهید یاه یگن که باالتر از س یدروغ م واقعا
 هــــــــــــه 

  یول دارهی برم یز یچ هیداره و  یسهم  هی ایخودت از دن   یحت  ین یب  یم ایدن نیا یکه تو تو ی_هر کس
دل من صندوق   اروی ییسرش داد بزنم بگم هو خواستیدلم م شهیهم دارمیدست بر م شهیمن هم

خدات فخر   شی و پ ینداز ی محبت توش م یسکه ا کشهی که هروقت عشقت م ستیصدقات ن
بهش بگم چون دوسش داشتم  خواستمیاومد نم  یدلم نم یول یشاد کرد ور  یکه مستحق  یبفروش 

نشد بود اما  یول شهیاونم مثل من م شهیروزها تموم م  نیکنه ا یم  رییگفتم تغ یبا خودم م  شهیهم
 همه هوس بود

که من از  یدینفهم  یعنیکه خوردم؟ ییاز زخم ها دیبا رفتنت تمام تنم لرز ید یتو نفهم  یعن ی نامرد
 ؟ یباز هم برگشت یدست رفتم شکستم ول 
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  یول کنهی که درد م یفقط پنهان شدم پشت لبخند ختمی اما اشک نر دمیبودنش رس ی_من به انتها
 لبهامه...  یرو شهیوجود هم   نیبازهم با ا

 کرد ی مثل زهر م شهیکه کاممو مثل هم یلبهام نشست تلخ یرو ی تلخ  پوزخند

 ته که خودمو گم کردم وق یل یافتن آخه خ یکجا م قایافتن دق یکه از چشم م ییاونا یدون یتو م گمی_م

 ی هست ی_تو دختر مقاوم پژمان

و خودم    ایدن  نیکه اوضاع ا یدونیبهتر از من م یسیداره تو پل یمقاومت هم حد یهستم ول می_اه
درک ترکم  یبه جا شهیچون هم مهیوخ یلیدل من و اطرافم خ نیکه اوضاع ا دونمیبهتر از تو م

از   نوربکنم اما از او رویقال همه چ  خوامیم شمویخسته م  رسهی م نجامیوقتها به ا  یلیکردن...در واقع خ 
 از دست بدم   اممیاون دن نکهیاز ا  ترسمیغضب خدا م

 الهام؟  یخسته شد ی_از چپژمان

 ستمی فهمن از خودشون ن  یهمه تا م  نکهیاز ا ستمیاطرافم ن  یمثل آدمها نکهیبودنم  از ا  بهی_از غر
که صادق باشم آنقدر با   هیتنها شدن فقط کاف یروزها برا نیا شهیرفتارشون باهام به طور کل عوض م 

  یخوب شق تونه ع یهم م ییتنها دمیفهمم و فهم یم  یزبونشو به خوب  گهیانس گرفتم که د ییتنها
 ی درکش کن نکهیباشه به شرط ا

   یست ین تنها هی_من مطمئنم که تو تنهاپژمان

تا   رفتی م شی خود خوب پ یداشت به خود  یباور کن همه چ  ستیباشه ن  دیکه با  یاون ی_آره ول 
 شهیهم یام را برا یزندگ یلحظه تمام شد "او رفت" دو کلمه که معنا کیو در  موی بزرگ شد نکهیا

 داد... رییتغ

 میکه هست شاد  یبا هرچ میبچه ا ی_وقتپژمان

 زدم   یپوزخند

 مین یغمگ ستیکه ن یز یبا هر چ  میش یکه بزرگ م ی_و وقت
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به پژمان تا بتونه درباره حرفام فکر بکنه    یخودم و دادن فرصت یکردم سکوت دربرابر حرف ها سکوت
 بفهمه که من چه قدر تنهام    دیدرک بکنه اون وقت شا شوی اصل یبتونه معن نکهیا

   ینظام  هیاونم  مرده هیفراموش کنم که پژمان هم  دیزدم نبا یق یعم  پوزخند

 که...  یمون یخودت م  یتو تو رنویو بعد م دنیمانند عادت م یم انیم نهیهم  یرسم زندگ گنی_م

 سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم که اونم به سمتم برگشت  به

 همه؟  نه؟مثلیرسم تو هم هم  ی_راست

 که کمکت کنم خوامیمن م هیچ یدون ی_مپژمان

 ی تون ی_نم

 بهتر بود  یگفتیاگه زودتر بهم م  یول تونمی_مپژمان

 شهی نم  شی _اون زبون حال

 بودو دراوردو داد دستم  بشی ج یکه تو لمویکردو موبا بشی ج یدستشو تو پژمان

 نجا یا ادی_زنگ بزن بهشو بگو که بپژمان

 !؟ی_چ

 یبهش داد  روی پرت یجا  نیبفهمه ادرس همچ  یبکن مطمئن باش وقت گمویکه بهت م  ی_کار پژمان
 یداد شنهادشویکه جواب اون پ کنهیحتما فکر م  ادیو با کله م شهیخوشحال م

 نجا؟ یا ادیکه بهش زنگ بزنم بگم ب ییخوایازش فرار کنم اون وقت تو م  خوامی_من م

 بده به من  لویهان؟اصال اون موبا  یفرار کن ی_تا کپژمان

 ؟ی کار کن یچ  ییخوای_م

 ینکرد یول یکردیاز اول م دیکه با ی_کار پژمان

 ن ییدادم بهش که بلند شدو پرتش کرد پا مویگوش
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 کار کرده با غضب بلند شدمو گفتم:  یکه چ دمیتعجب بهش نگاه کردم کم کم فهم با

بخرم اون وقت تو به  رویتا تونستم اون گوش دیچه قدر طول کش یدون ی؟میبود که کرد یچه کار  نی_ا
 طـ... نیکه ا ستنیکه مثل تو پولدار ن ن؟همهییپا یپرتش کرد یراحت  نیهم

 شدم  یطور  هیاغوششو حس کردم  یگرما یدهنمو بغلم کرد وقت یدستشو گذاشت رو کهوی

 خانوم کوچولو سی_هپژمان

 تنش... یلحنش بو ایخدا

  گهیمن کنارتم دوروز د یازش بترس ستیالزم ن گهید خرمیبرات م گهید یکیاالن  نی _خودم همپژمان
 رسه یبهت نم وقت دستش چیه گهید  میبر نجا یهم قراره از ا

به چشام   یلحنش باعث شد که ناخوداگاه منم آروم بشم آروم ازم جدا شدو بهم نگاه کرد دست  آرامش
 گفت:  دویکش

  سایمنو نک  ینداره تا وقت ی؟لزوم یدیفهم  یز یچ چی ه یبرا  ینکن یچشارو اشک  نیا گهی_دپژمان
  یستی خودم پناهتم تنها ن یستیپناه ن   یخودم کستم ب ی ستین  کسی الهام تو ب ی بترس  یز ی از چ میکنارت 

وقت احساس کمبود برادر   چی ه یخواهر برادر ندارم ول سای نک نهیخودم همراهتم تا اخرش منم ع
مدرسه  یتو  میبود دهیهمه جا بهم چسب  میبوده اخه منو اون چون همسن ساینک  شهیچون هم کردمن
که خواهر نداره  یکه هر برادر  یکمبود میکردید مکمبو هیاحساس  شهیهم  یکال همه جا ول رونیب

خواهرو   یجا  میتونستیاونم خواهر بود متاسفانه نم  میکمبود بزرگ داشت هی سای منو نک کنهی حسش م
مطمئن باش   یز یخواهر دارم اونم دالرامه توهم برام مثل اون عز هیاالن من  یول  میهم پر کن یبرا مه

 میکن ی شما دوتا رو تنها ول نم سای منو نک

 زدو گفت:  یکه لبخند  دیقطره اشک لجوجانه از گوشه چشام چک  هی

   میهم بخر یگوش می بر دیبا  میبر  ای_بپژمان

 میرفت  نیهم بود به سمت ماش یکه دستامون تو یطور 

 بانو؟  ایآ  یکنی م ی_شما رانندگپژمان
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 گفتم: یلحن خجوالنه ا با

 ستم ی_من بلد ن

 دمی م ادتی_خودم پژمان

 خطرناکه   نجا؟نهی_ا

 بکن باشه؟  یتو رانندگ  نییپا یول  نییپا برمی م نوی _من ماشپژمان

 ی بخون   نتویفاتحه ماش دیبا ی_باشه ول 

 نرسون  ی بی جون مادرت به خودمون آس یول شهیکه جبران م  نی_ماشپژمان

 کردو گفت:  یتک خنده مردونه ا هیخنده که پژمان هم   ریته دلم زدم ز از

 _سوار شو پژمان

 سرمو بردم تو و گفتم: نیخودش زودتر از من سوار شد از پنجره ماش  که

 شمیسوار م  امیدارم انجام بدم م  یکار  هی_بذار 

 شدو گفت:  ادهیپ نی فاصله گرفتمو به سمت لبه پرتگاه رفتم که پژمان از ماش نیماش از

 ؟ یکار کن  یچ ییخوایم وونهی_ااااا دپژمان

گرفته بود شالم از سرم ول   یاز هم باز کردمو چشمامو بستم باد مانتو جلوبازمو و شالمو به باز  دستامو
 پژمان از هوا گرفتش  دمیاز دستم در رفت برگشتم عقب که د رمشی شد که تا خواستم بگ

پشت سرته راحت   ینظام هیکه  اری خودت ن یاصال هم به رو یمراقبش باش   شتری_بهتره که بپژمان
 ه خودته تعارف نکن باش خون

زدمو دوباره برگشتمو دستامو ازهم باز کردم چشامو بستمو با خودم شروع کردم به زمزمه   یلبخند
 کردن

 برو   برو
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 بخشه دلم تورو  ینم

 حرفــــــات  ریتوهم بزن ز یشد بهیغر هی

وجود پژمان رو حس کردم که باعث شد ناخواسته بدون توجه به حضورش لبخند   یلحظه گرما کی
  هیتموم  ادهی کردوی که بهم م ییمحبت ها هیتموم ادهی افتادم  یکه م ادشی نه یلبام بش یرو یحوم

تا ابد پشتتم تو خانوم خونه   گفتیبهم م  یپشتو پناهم بودو از همون بچگ شهیهم نکهیو ا تهایحما
 اشکام روون بشن   شدیباعث م یودمخ

  یکه تو برا یا شرمانهیو شرط ب  شنهادیبا پ  یکه کرد یکار  نیمن بشکنم با همچ یتو باعث شد فرزام
 پژمان بره  شهیآبروم پ  یباعث شد نسبت بهت دلسرد بشم تو باعث شد یازدواج گذاشت

که با وجودش بهم ثابت کرد که   ی شده بودن و اصال وجود پژمان مرد یگونم جار  یمهابا رو یب  اشکام
صدا از درون    یب  ختمویصدا اشک ر یکردم ب  هیدارم گر بانیپشت هیهمراه  هی ستمویاصال تنها ن

 شکستم  

 برو   برو

 دور بشم از هوااااات  بذار

 کنمیم هیآخره گر بار

 چشمــــــــــات  واسه

 ی نکن هیالهام جان بسه قرار بود گر میبر  ای_بپژمان

 تا ابد فراموشش کنم  یبرا گهید خوامیمن م کنمی م هیباره که گر هی  نی_توروخدا بذار هم 

 اد؟ ی از دست من برم ی_کار پژمان

 خودم سوخت گفتم:  یکه خودم دلم برا ییصدا با

 _آره فقط بغلم کن 

 ختن ی مهابا ر یهم بستمو اشکام ب  یمحکم رو چشمامو
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 یطور  نیچرا ا یبود یبغلش تو که دختر معتقد یتو یر یم یر ی گیچه قدر راحت دستاشو م دختر
بهش اعتماد داشته باشم که به  تونستمیبودو م ینظام هی بود که پژمان  نیافقط به خاطر  دیشا یشد

 کنه ی نم یو ازم سوءاستفاده ا کنهیحسها و رفتارهارو برداشت نم  نیا گهیمنظور د هی

 هیبشه و  جادیبدنم ا یتو یکمرم حس کردم باعث شد لرزش یدست مردونه پژمان رو که رو یگرما
 شده بود شتریبود که شدتش ب  ییبشم که تنها عکس العملم اشکا یطور 

شکمم بود که باعث شد خودمو به  یاز پشت آروم منو به خودش چسبونده بودو دستاش رو پژمان
  نشیس یباال  کمی بایبلندتر بودو من االن تقر یل یپژمان بچسبونم آخه پژمان از من خ یعنیعقب 
 بودم 

 شروع کردم به زمزمه کردن:  دیلرزیکه از شدت بغض م ییصدا  دستام خودمو بغل کردم با با

 جاده

 اده یپ یپا

 ساده هیدوست  یاون اخره خطا منمو

 اشکام 

 پنهون  شهینم

 نم نم بارون   شکنهیبغضمو م  دوباره

 یقدم جلوتر رفتم که دستا هیاز هم باز کردم که باعث شد پژمان هم دستاشو از دورم باز کنه  دستامو
 جلوتر برم  نیخودم حس کردم که مانع شد از ا یبازو  یپژمانو رو

 قلبم

 بار  نینه ا گهیم

 بره بذار

   پنهون
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 ابرها  شنینم

 ا یلب در رمیمن تک و تنها م  دوباره

 عشق  یب

 سرده یچ همه

 کرده  وونهیمنو د کهیاون  مونهینم

 قلبم

 بار  نینه ا گهیم

 بره بذار

 یرو نداشتم...به جز تو پناه یا گهیمن به جز تو کسه د یچراااااااا...چرا ترکم کرد ی_چرا لعنت
 م؟یکن یشب باهام باش بعد ازدواج م  هی یبهم بگ  ییایکه آخرش ب  دمیکش یهمه سخت نینداشتم...ا
 آررررررره؟ 

آره؟سرمو باال گرفتمو   یخواستی فقط م یهم آغوش یتو منو برا  یعنیانداختمو زجه زدم  نیی پا سرمو
 ادامه دادم:  ی بلندتر  یبا صدا  نباریا

 خاطره به

 همه خاطره  نیو ا تو

 دیمن ته قصه ها رس دل

 ـــــــــــــــــایدن ته

 برو   برو

 دردمو حس نکرد  یکس

 موقع برنگرد چیه گهید
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 دل تنهـــــا  نیا به

خوندنم حس کردم که ناخواسته   یهم تو گروینفر د هی یصدا  کهویادامشو بخونم که  خواستمیم
 شدن:   ری اشکام سراز دمویلرز

 جاده

 اده یپ یپا

 ساده هیدوست  یاون اخره خطا منمو

 اشکام 

 پنهون  شهینم

 نم نم بارون   شکنهیبغضمو م  دوباره

 قلبم

 بار  نینه ا گهیم

 بره بذار

   پنهون

 ابرها  شنینم

 ا یلب در رمیمن تک و تنها م  دوباره

 عشق  یب

 سرده یچ همه

 کرده  وونهیمنو د کهیاون  مونهینم

 قلبم
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 بار  نینه ا گهیم

 بره بذار

 زدو گفت:  ین یسمت پژمان برگشتم که لبخند غمگ به

 م؟ ی_برپژمان

 ؟ ی_توهم حفظ 

 مش یخوند زدی م انویکه اون پ سا یگرفتم همراه نک  ادی  تاریگ  ی_آره وقتپژمان

 بلده بزنه؟   انوی پ سای_واقعا آقا نک

 _آره  پژمان

 متنفره انویاز پ شونیا دم یمن شن ی_ول

 قبلشون برگشته بود   یکه انگار به روزها ینگاشو ازم گرفتو به منظره نگاه کرد طور  پژمان

درش  ما نکهیبه خاطر ا  یمتنفر بود ول انوی از پ ساینک ستیمتنفر ن یز یاز چ لی دل یب  ی_هرکسپژمان
کرد چون  دایرفت و کالساشو گذروند کم کم بهش عالقه پ رهی بگ ادیزدن  انوی دوست داشت پ یلیخ

  زدیگرفته بود م ادیکالس  یرو که تو   ییزهایو هرشب براشون چ دیخر انویپدرش براش پ یوقت
و   یخوشحال زانی اولش به م کردی م یهر کار  سا یاخه نک شدیخوشحال م  دیدیم  شونویوشحالخ

 یادی ز یلیگذشت و با پشتکار خ  ی سال هی بای خودش تقر  تی بعد رضا کردیپدرو مادرش فکر م  تی رضا
از اهنگهارو   یخودش بعض یماهرانه زد حت  یل یگرفتو خ ادی یزدنو به خوب  انویپ  سایکه داشت نک 

  نیو اخر نیگرفتم اون بار اول  ادی تاریبودم گ تاریمنم که عاشق گ زدینم  تمشیکتاب ر یرواز   زدویم
  یول میباهم بود  میرفتیکه م ییمنو اون هر کالس و هر جا  شهیبود چون هم سا یمنو نک نیاختالف ب 
م که یگرفت م یتصم  سایشب منو نک  هی تاریرفت من گ انوی بار اون اتفاق افتاد اون کالس پ هی یفقط برا

نوع   نیبه بهتر دویدر انتظارش بود فرا رس  یل یخ  سایکه نک یو شب میبذار شیخودمونو به نما یهنرها
  ادیخب پدره من ز یخالم البته پدرامونم بودن ول یمادرش و من برا یاون برا میدیمنو اون درخش

من   درهبرعکس پ  شدمیخوشحال م یل یخ دمیدیبرق چشاشو که م ینداشت ول  یقیبه موس یعالقه ا
خط زد در آخر    روی قیدور موس  گهیچون مادرشو از دست داد د یبود ول یقیعشقه موس  سایپدره نک 



 دنده هیپناهان  یب

231 
 

پدرومادرش خوشحال شد خاله   یبه خاطر خوشحال  سا یو دوباره نک میشد قیاز طرفشون تشو یحساب 
 یحتما خودتم تو  گمیکه خالمه نم  نیبه خاطر ا نویشد که رفت ا فیبود ح یمهربون و خوب یل یزن خ

  یلیبودم خالمم خ یبه همون حد که مامان هیهربون و دلپاککه چه زنه م شی مدت شناخته بود نیا
  یحت می ما دوتا پدرومادر دار می گفت یم شهیهم سایطور بود منو نک نیهم هم  سایدوست داشتم نک 

 ودنبود خشک و عصا قورت داده نب یطور  نیا سایمامان نک میگفتیبه هردوشون م میبچه بود یوقت
  یبود ول گوشیو باز طونی پسره شادو ش هیاخمو نبود  زدیچه لبخند نم  میکم لبخند چه عرض کنم ن

  یول کردیم  تیرعا کمی در مقابل پدرومادرش  یکرد ول ریی تغ کمی با حرفش آشنا شد   شتریب  یخب وقت
به   تادکه براش اف یو اتفاقات  شی زندگ طیکرده کم کم شرا رییبودن که تغ دهی خب پدرومادرشم فهم

وقت   چیکه االن هست فکر نکنم خاله ه ییساینک نیخصوص مرگ پدرو مادرش باعث شد که بشه ا
 که االن هست یموجود نیبه ا شهیم لیکه با رفتنش پسرش تبد کردیبا خودشم فکر م

 خاله شما؟   شهیمادره آقا م یعنی_

 ؟ یدونستیتو نم  یعنی میپسرخاله هست  سای_اره...منو نک پژمان

 انداختمو گفتم:  نیی پا سرمو

 دونستمیاز کجا م دی_نه با

  یوقت شهیمن هم  یاتاقش شنود گذاشت یتو ویکرد تویکنجکاو یهمه چ ی_ماشاءاهلل شما که توپژمان
 ؟ یدیپسر خاله چه طور نفهم گمیبهش م مییباهم تنها

 گفتم: یلحن خجوالنه ا با

 تهیم یصم یاز رو کردمی فکر م یول دونستمیم تشی_راس

 کردم ینگاه کردم که چپ چپ نگام کرد که خنده ا  بهش

  یشنود بذاره و فضول سشیاتاق رئ یدختر تو هیبودم که  دهینشن یحت ایبودم  دهی_تا حاال ندپژمان
 کنه

 سمتم گرفتو گفت:  شالمو

 می بر ای_سرت کن ب پژمان
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تمو همون طور که سرم  مدت سرم نبوده با خجالت از دستش گرف نیشالم افتادم که تمام ا ادهی  کهوی
سوار بشم دوباره به پشت سرم برگشتمو آروم   نکهیقبل از ا میحرکت کرد نی به سمت ماش  کردمیم

 گفتم: 

 ی برام مرد گهی_فرزام د

بود از گردنم کندمو گذاشتم  دهیبرام خر یکه از پونزده سالگ  یر ی بردم سمت گردنمو پالک و زنج دستمو
پژمان   نیتخته سنگ و به سمت ماش هی یکف دستم ناخواسته بوسش کردمو جلوتر رفتمو گذاشتم رو

 راه افتادمو سوار شدم  

  یول میکه ما عاشقش یبلعکس مرد یو حت شهیوقت زنده نم چیه گهید رهی ما دخترا بم یکه برا یمرد
که تا ابد منتظره که پسر   یمثل مادر  میکن ی گشو باور نموقت مر  چیزندس و ه شهیما هم یمرده برا

 تو اد یدر بزنه و ب دشیشه

 

 

 

 

 ( سای)نک

که   یشده بود از وقت  رغضبیم نهیدالرام هم ع  کردم ی نقشرو مرور م خوندمویگزارش بچه هارو م داشتم
 : د یباالخره با خشم غر زنهی غر م یداره ه نی پژمان و الهام رفتن ا

الهام خاموشه شماره آقا   یگوش زنمی زنگ م میچشون شده هرچ دمینفهم ؟آخرشیشد  ی_راضدالرام
 ندارم  تی ری پژمان رو هم به خ

 نه ی که ب ییگفتم:دعوا و ماجرا کردمی پدم نگاه م یکه داشتم به صفحه آ یدر حال  یلحن خونسردانه ا با
 نداشت  یاون دوتا بود به منو تو ربط

 مبل  یخت رو با ناله خودشو اندا  دویکش یپوف دالرام
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 کنه ی_اخ اخ اخ درد م دالرام

نکردمو دوباره نگامو دادم به  یبهش توجه  دادیزانوشو مالش م ینگاه کردم که داشت باال  بهش
 تا ساق پا بهش زدم که کال نابود شد  ستیشدو ب  هیمبارزه دالرام تنب  یصفحه امروز تو

 رون؟ ی ب ییایب  یتونی_م

 جت بلند شدو گفت:  نهیع عی رس کردینه انگار داشت اهو ناله م انگار

 سر رفته یلیخ  رون؟حوصلمی ب می_اره بردالرام

 گفتم:  رفتمی مبل بلند شدمو همون طور که به سمت پله ها م یرو از

 ا ی ب یسره قبر پدرو مادرم توهم اگه دوست دار  رم ی_من م

 نه؟  ای ییایبه سمتش برگشتمو گفتم:م نیبه خاطر هم  دمیازش نشن ییصدا

 نداشت  روی و خوشحال جانیاون ه گهیشده بود د نی غمگ افشیق

 گفت:  ینیلحن غمگ با

 می_اهدالرام

 کلمرو گفت  نی_باز ا

 حواسم نبود دیببخش ی_وادالرام

 ؟ یشده؟چرا دمغ شد  ی_حاال چ

 ی چ ی_هدالرام

  میزن یم میدور هی میریم می_از قبرستون که اومد

دختر بچه   نهی ع افشیکردم ق یکرد ناخواسته تک خنده ا یبهم نگاه یباال اوردو با خوشحال  سرشو
 شده بود که خوشحال شده بودن قراره پدرشون ببرتشون پارک  ییها

 .................):................... 
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کناره   نمیقبر پدرم قبره والد  یگذاشتم رو گروید یقبر مادرم و پنج تا یشاخه از گالرو گذاشتم رو پنج
بابامو داشته  یکنار هم باشن تا بابا بتونه مراقبه مامانم باشه و مامانمم هم هوا مخواستیهم بودن م

 باشه  

باشه جز مهرو   ادمیکه من  ییهمو دوست داشتن تا جا یلیبهم وابسته بودنو خ   یلیخ  پدرومادرم
بهم   ایرو ازهم پنهون کنن  یز یپدرومادرم چ دمیدیوقت نم  چیه دمیند یا گهید  زهیچ نشونی محبت ب

 نزود باهم آشتشو یلی خ یکردن ول یاوقات باهم قهر م ی بعض  ادیاز هم بدشون ب یحت ای کنن  نیتوه
   دیطول نکش  ادیخب ز یداشتن ول  ین یری ش یزندگ  شدیم

بود  سادهیدادمو نگامو از سنگ قبر هردوشون گرفتم سرمو باال گرفتم و به دالرام که وا رونی ب  نفسمو
 نگاه کردم 

 ؟ ینیش ی_چرا نم

 د یتا من برم راحت تر باش  دییخوای_مدالرام

 خلوته  نجایراحت تره ا المیخ یطور  نیا نجایا ای_نه ب

 اراحته گفت: ن یکه معلوم بود حساب  یزانوهاش خم شدو با لحن  یروبه روم رو  آروم

 _خدا رحمتشون کنه غم آخرتون باشه دالرام

 گفتم:  یدار  یزدمو با لحن معن  یپوزخند

 نم یندارم تا مرگشو بب رویکس گهیغممه چون د نی_مسلما آخر

 ستن؟ یاونا کسوکار شما ن  ؟مگهی_خب خالتون...پژمان چدالرام

 دم یباال اوردمو مشکوک پرس  سرمو

 _خالم؟ 

 مادره اقا پژمان گهی_اره ددالرام

 _تو از کجا... 
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 گفتم:  دمویتوموهام کش  یشنودها افتادم دست ادهی  کهوی

 د؟ یدیفهم دیکه تو اتاقم گذاشته بود ییشنودها قی_از طر

 گفت:  یداده با لحن خجوالنه ا یافتاده بود که چه سوت ادشیانگار تازه  کهوی

 می_اهدالرام

 _از دست شما دوتا 

  دونستیسکوتو بشکنم وگرنه خدا م نیبه هر نحو که شده ا خواستمیحاکم بود م نمونی ب یبد  سکوت
بغل کردن مادرو   یروز برسه برا هیکه  کردمی وقت فکرشو نم  چیاومد ه یاالن سرم م ییکه چه بال

  یحت کردم  یاوقات باورش نم  یگاه  یسخته حت یلیمانع روبه رو بشم خ هیله له بزنمو با  دیپدرم با
و روحشون   نی زم یجسمشون تو  زانمیباورم شده که عز گهیخب د  یول  امیب  نجایا نکهیمتنفر بودم از ا

  نجاسیهم دهیکه بهم آرامش م ییتنها جا نیآسمونه به خاطر هم یتو

 : دمیازش پرس نیپدرو مادر دالرام افتادم به خاطر هم ادهیلحظه  کی یبرا

 نجاس؟ ی_قبره پدرومادر توهم ا

 گفت:  یبره مادرمو نوازش کردو با لحن ناراحتق یرو  آروم

 دونم ی_نمدالرام

 ! ؟یدونی_نم

 که مردن  دونمیکجا دفن شدن فقط م   دونمی...اصال نممی_اه

 براشون افتاده؟  یکه قبرشون کجاس اصال چه اتفاق یدیوقت از خودت پرس چی_ه

  یارومتر  یطور  نی ا یوقت نفهم چیبار پدرتون بهم گفت که بهتره ه هی یاره ول  لی_اوا

    گفتی بهش نگاه کردم پدرم راست م  یغم خاص با

 ادامه داد:   یلرزون یبا صدا دالرام
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باهاشون حرف   گردمویآسمون دنبالشون م یباهاشون حرف بزنم تو خوامیم  یوقت شهی_همدالرام
کجان تا منم برم براشون گلو گالب بخرمو   دونمینم یهستن ول  ستنیکه اصال ن نیزم یرو زنمیم

 دلمو براشون بگم  نیا یاز دردها یباهاشون حرف بزنم کم 

 سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد  کهوی

چرا االن براش   دیخوندیپدرتون م یبرا تونییتنها یبود وقتا یاهنگ هی شهیهم  ی_راستدالرام
 د؟ یخون ینم

 زدمو گفتم:  ینیغمگ  لبخند

 برنامم بود اتفاقا  ی_تو

 زدو گفت:  یلبخند

 د؟ یخونیاالن م یعنی_دالرام

 می_اه

 گفت:  آروم

 نداره  یف ی تعر ادمیطور که معلومه حالتون ز نیچون ا دیولش کن  دی شیم تی _اگر اذدالرام

 نداره یاشکال  خونمی_نه م

  یگفته که پدر فقط برا یپدرشه ک  یهر دختر  یقهرمان زندگ  نیبودم اول دهیقبره پدرم نگاه کردم شن به
  دمیپناهم بود البته االن فهم شهیقهرمانم بود هم  نیمنم که پسرش بودم اول یقهرمانه برا هیدخترا 

  یول  یستیاخودت و یپا یرو  دیبا گفتیم شهیاخه هم ستیوقت پشتم ن چیه  کردمی چون قبال فکر م
 پدرم بوده که خودم خبر نداشتم   یپنهون  یکمک ها شیم باعث و بان ها  تیاز موفق یلیخ  دمیاالن فهم

 شروع کردم به خوندن:  ین یبا لحن غمگ  آروم

  دلتنگم

 یی صدات بابا واسه
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 قسم

 به غربتت بابا  قسم

 ست یتو ن یپا  ری ز یبهشت چیه که

 د یلرز دلم

 بابا   یرفت یوقت

 به عشق تو بابا  امشب

 ی زهرا همش خون  بهشت

 عشقت   ویبه مردونگ بدهکارم

 بابا  یستیکه پشتم ن کردمیفکر م  شهیهم

 یوا یا

 اهی روم س شرمنده

 بابام هوامو نداره گهیبده که د  یلیخ

 تو ازش بگذر  خدا

 بگو نخوابه   بهش

 نذاره  تنهام

 امـــــــــون

 ی امون از اون روز  یوا

 پسرش نباشه  رهی بم  بابا

 امـــــــــون
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 ی که بفهم  یاز اون روز  امون

 بابات بوووود  ایگاهت تو دن هیتک  نی گتربزر 

 امــــــــون

 یپدر  یاز درد ب امون

   ییباباتو بخوا که

 ست یبهت بگن که بابات ن یول

  امون

 جمله نیاز دست ا امون

 ی مشکالت بگ یتو که

 بابام بود  اگه

 بابام بووووووود  اگه

 بابام بوووووود اگه

 پسرتم  من

 از دل ارتش  یادگار ی

 دستش  یاز ارزوهاشو گذاشت رو یل یداغ خ خدا

 امون امون امووووون یوا

 ....از

اهنگ مهراب بود که بهم   نی تمام مدت ا یبرام سخت بود تو یلی ادامه بدم خ تونستمینم گهید
اون قدر گوشش داده بودم  اوردیدله خودم بود که به زبون م یاز حرفا یل یچون واقعا خ دادیآرامش م

 ردسرگ هیبراتون تعجبه که   دیشا  کردمی اوقات خودم با خودم زمزمش ماز  یلیکه حفظم شده بودو خ 
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 شویسر  هیمنم آدم بودم البته همه آهنگاشو نه فقط  یول  دهیمهرابو گوش م یآهنگ ها نهیشیم
 خوردیدوست داشتم که به اوضاعم م

 یجلو فیمرده ضع هیکنم که  یکار  ختیری غرورمم م ختنشونی مردونم که با ر یاشکا خواستمینم
 دوتا دستامو چشمامو بستم  نیصورتمو گذاشتم ب  نیدالرام جلوه بدم به خاطر هم

دلش   ایهاش افتاده بود  یبدبخت ادهیاونم  دونمیلحظه احساس کردم که دالرم کنارم نشست نم  کی
م بود  صدا یبود که تو  یبه خاطر سوز  دمیشا کردیم هیصدا گر یپدرش تنگ شده بود که ارومو ب  یبرا
 نشهیدلتنگه والد نقدریکه ا سوختیساله م  یپسر گنده س نیا یداشت دلش برا  دمیشا

 گفت:  یبازوم گذاشتو با لحن اروم یآروم دستشو رو  دالرام

 ؟ ی_خوب دالرام

 نگفتم دوباره به سنگ قبره پدرم زل زدم  یز یبه نشونه آره تکون دادمو چ سرمو

 ؟یپدرومادرتو دوست داشت یل ی_معلومه خدالرام

 دلم هست ی_نداشتم دارم چون هنوز که هنوزه مهرشون تو

 _خوش به حالت دالرام

 سمتش برگشتم به

که  یدی د ینه ازشون محبت نهیتا مهرشون به دلت بش  شونیدی_اتفاقا خوش به حال تو چون نه د
 یپدرومادر داشت نکهیا ادتهیاسم  هیو فقط  یخودت بود  یپا یرو  یاز همون بچگ یوابستشون بش

 یدیجا و مقام رس  نیکه به ا یخودت بود یپا  ی_خب توهم رودالرام

خودم بودم   یپا یبه ظاهر من رو نکهیروشن شد ا قیاز حقا یلیپدرم مرد خ  یوقت  ی_به ظاهر آره ول
خودت   یپاها یتو واقعا رو یول  گهید یزهایچ  یلیو خ یپنهون  یتهایحما یواشک ی یپدرم کمک ها

 ی کس یبان یبدون کمک و پشت یبود

که پدر و مادر   هیعاد نیا گرفتنیتو م نهیپشتمو ع ی طور  نی_منم اگه پدرو مادر داشتم همدالرام
  ای یاصال اسمش پنهون  نینداره و ا یپشت بچشون باشن حاال چه دختر چه پسر براشون فرق  شهیهم
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  یبارت اورد که بتون یطور  یپدرت نخواسته که تو وابسته به پول اون باش   دیشا ستین  یواشکی
به خودت نگاه کن تو تک فرزند اونم  یپسر بچه سوسول نباش هیو  رونی ب یخودت از آب بکش متویلگ

که متصل به پول  ارهیبارت ب  یطور  تونستیم یآقازاده ا هیکامال  یهست یتنها پسر خانواده تهران 
  یپا یرو یمحکم و استوار  نی بب  ی خرج بچه هاتم بده ول یداشت که حت  یاونقدر  چون یبابات باش 

پاشون  ریز  ینایو ماش ییکه همه پولو دارا گهید ینه مثل پسرا یمرد خود ساخته هست هیو  یخودت
 از پدرشونه

 بعد بهش نگاه نکرده بودم  نیبه سمت سنگ قبر پدرم دوختم تا حاال از ا نگامو

 یکن ی حرفات آرومم م نیبا ا  وقتا یل یخ  یدونی_م

 میحساب شد  ی_پس بدالرام

 لبخند گوشه لبش گفت:  مچهین  هیزدو با   یسمتش برگشتم که چشمک به

 رفته؟  ادتی یآرومم کرد ویمن داغون بودم درکم کرد ی_همون طور که تو وقتدالرام

 وجه  چی_نه به ه

 _خوبه دالرام

 ی ار ی خواهر بودنتو به جا م فهی _خوب وظ 

 یار یبه جا م   تویبرادر فهی وظ  یکال بهتر از من دار  گهیشما که د میدیدرس پس م می_داردالرام

خودم   یخواهر برا هی یسالگ یسن س یبود که تو نیر ی به نشونه مثبت تکون دادم چه قدر ش یسر 
 کردی آرومم م یطور   نیکرده بودم که ا دایپ

  ی خودم هیجهات شب  یل یچون تو از خ دی_شا

 می_اهدالرام

  هیاز شاخه هارو برداشتو دونه دونه گلبرگ هارو پرپر کرد که منم آروم دستمو به سمت  یکی دالرام
 بردمو منم شروع کردم به پرپر کردن گلبرگ ها   گهیشاخه د
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باهام   دیا دوست داشتکه شماه هیکه کناره دستم نشسته همون دختر یدختر  ن ید؟این یبی بابا م مامان
چون انتخاب شما   دیتهرانو اون اتفاقها افتاد مطمئن باش دییا یب  دیازدواج کنه و به خاطرش خواست

  تونمینم رمقصد ازدواج ندا گهیازدواج نه چون من د یبرا  ی ول کنمی جونم ازش مراقبت م  یبوده تا پا
 ازدواج کنم چون...

  کرد ی خودش فرو رفته بودو گلبرگ هارو پرپر م  االتی فکرو خ یسمت دالرام برگشتم که تو به

راحت باشه بهتون قول   التونیخ فته ی براش ب  یاتفاق تیمامور  نیا یتو ذارمیبرادر مراقبشم نم هی نهیع
 دم یم

 

 

 

 

 )دالرام( 

نکرشو   یدلم نثار الهام کردم که صدا یفحش بلد بودم تو یسرم فشار دادمو هرچ یبالشتو رو  یعصب
 شم داری تا ب  زنهیانداخته بود پس کلشو داره صدام م

با   انیم شنیم یدوتا عصبان  نیدختره زقره موت د بلند شو االن ا یاله  یبش نی ج  نیخدا ج ی_االهام
 کنن ی م دارتیکتک ب

  شین داشتم آت که از درو یبهش ندادمو همچنان خودمو خواب نشون دادم درحال  یتیاهم اصال
 کنم   شیکی  واریحالشو نداشتم بلند شم با د  یول گرفتمیم

 نشد؟  داری_ب

 نشده داری_نه هنوز بالهام



 دنده هیپناهان  یب

242 
 

  ییکه اروم شده و صدا نهیمهم ا الی خینشدنمو داد؟ب  داریگزارش ب  یحرف زد؟به ک یاالن با ک  نیا پوف
سرمو خواستم دوباره   ریسرم برداشتمو بالشو گذاشتم ز یراحت بالشو از رو  الیبا خ   ادیازش در نم
 که خودم وحشت کردم   دمیکش یغ یبرق گرفته ها چنان ج نهی ع کهویبخوابم که 

که داشت ازش آب   ییاز شدت خشم مالفه رومو چنگ زدو با خشم چشمامو باز کردم موها دستام
  یغ یرفتم که اونم از ترس ج رجهی آب دستش بود ش  یکنار زدمو به سمت الهام که پارچ خال دویچکیم

 فرار کرد  دویکش

 ـــــــت یقزم  کشمتی م کشمتیبه خدا م سایوا گمید م سای_وا

 یپشت پژمان که با خشم همون طور که سع دیالهام پر کهوی که  کردمیطور داشتم دنبالش م نیهم
 بدون توجه به پژمان گفتم:   رمشی بگ کردمیم

  گهید کنمیم شهیفقط موهاتو دونه دونه از ر رونی ب ای؟ب یترسیپشت سره بزرگترت اره؟م  یرفت هی_چ
 باهات ندارم  یکار 

  رونی نفسمو ب سادمویکه خسته شدم وا یوقت  خوردمیحرص م  یمنم ه دویخندیهم همش م پژمان
   یشده بود حساب  یطونی الهام که پشت پژمان بود ش  یدادم چشما

 ؟ یودت کردنگاه به خ هیجون  ی_دل الهام

 دم یخشم غر با

 کنم ی حقتو بذارم کف دستت بعد به خودم نگاه م  رونی ب ای _تو اول ب

 نگاه به خودت بنداز بعد حقشو بذار کفه دستش  هیاول برو  گهیبه نظرم راست م  ی_ول

شدنو فقط   داریکه همه ب  گفتی شده پس الهام راست م   داریکه ب نمیبرگشتم پوف ا سایسمت نک به
 من موندم 

سرو وضع    نیلباسا با ا نیمن با ا یشد وا سی توپ تن هی چشام قده  کهویانداختم که  یخودم نگاه به
 یچشما یاز جلو عیخاک عالم از خجالت سرخ شدم  و سر یکنم؟وا یکار م یدوتا چ  نیا یجلو

 شدمو خودمو داخل اتاقم انداختم  میخندونشون ج 
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 ... سایپژمانو نک  یسرو وضع جلو نی دالرام با ا یم:وازدم تو سره خودمو گفت  یکی

 پات   کهی انگشت کوچ ریرفت ز  آبروت

 ش ی ک میرفتی جنوب بعد از اونجا م میرفتی اول م دیدر واقع با می فتی قرار بود راه ب امروز

که قرار بود من برم   یهمون باند یعن یبود  شیک یما تو  تیرفت بهتون بگم مامور  ادمی یراست
  میفتیما امروز راه م یراه افتاده بودن ول  روزیبود اونا از پر  شیک ناهمیا سا ینک میبود ت شی توشون ک
ازشون  نو پژما  سایکه نک  ییها  فیاخه با تعر ترسمیم  کممی  یدارم چرا دروغ بگم ول  یادیاسترس ز

  رمی از دست دادن ندارم فوقش بم یبرا یز یحرف که من چ  نیهمش با ا  یول ترسمیم کمیکرده 
  نیتمام ا یدارم که تو زیچ هیچرا تنها   ی ول کنمی بکنن خودمو آروم م هیندارم تا برام گر یخانواده ا
اصال از   منوگرنه  ترسمیم نیاز دست دادن ا یتنها برا مهیکردم حفظش کنم اونم پاک یسالها سع 
  دمیاونجا پدرو مادرمم د دیشا خدا و شهی پ  رمی م رمی ندارم چون اگه من بم یمرگ ترس

منم کناره الهام نشستمو مشغوله   خوردنیهمه داشتن صبحونه م نییکه جمع کردم رفتم پا المویوسا
به موقعش حسابشو   یکه کرده بود فکر نکنم ول  یکردم اصال به کار  یصبحونه خوردن شدم و سع

 رسم یم

  تتیو مامور ی شیوارد باند م گهیتو سه روز د  نکهیا یعنی نیا میهست شیپس فردا ک ی_ما براساینک
  یشیو فرداش تو وارد باند م میکنی همه نقشه رو دوباره مرور م شیک میدیپس فردا که رس شهیاغاز م

 ؟ یدیفهم

 خوردمو گفتم:  موییچا

 ن یطور هی  کننیم تمیاذ کمیگوشواره ها  نی_آره فقط ا

 درستش کن  یتون ی_الهام اگه مساینک

 بنداز تا درستش کنم   ادمیاونجا  میدی_باشه رسالهام

  میذاریدندونت کار م یهم همون جا تو ابی_ردپژمان

 گلومو شروع کردم به سرفه کردن بعد از چندتا سرفه به پژمان نگاه کردمو گفتم: یتو دیپر ییچا کهوی
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 دندونم کار گذاشته نشه  یتو یابیرد  گهی_مگه قرار نبود د

اگه بهت شک بکنن   ی حت شهیو اصال معلوم نم هیمخف ابیرد نیخب بهم خورد ا  ی_قرار بود ولساینک
 ش ینی بب یتون ینم یس یوا نهییآ یتو خودتم جلو  ننشی بب  توننینم

 همش مراقبش باشم  دیبخورم با یز یچ تونمیکه نم یطور  نی_ا

برقرار    ستمیبا اون س یادیچون تماس ز یبخور  یتونیم یی که بخوا یز ی_نگران نباش هرچساینک
 کنهینم

 _پوف خوبه خدارو شکر 

 چیه یطور  نیا یکن فای ا یبیگونه نقص و ع  چینقشتو خوب و درست و بدون ه دی_تنها باساینک
   رهیم شی پ  یعال یو همه چ کنهی نم  دیتورو تهد یخطر 

 کنمیم موی _باشه چشم تمام سع

 کار مهممون مونده  هیتنها  ی_راستالهام

 هام برگشتنو گفتن: هردو به سمت ال سایو نک  پژمان

 ؟ ی_چه کار 

نذاشتم تا بتونه باهاش ارتباط   یکردم اما هنوز براش مدار  یو شنودهارو جاساز   ابی_من فقط ردالهام
 کردم  یبرقرار کنه من فقط جاساز 

  رویزیچ  نی همچ هیو اصال انتظار  شهیم یتوهم معلوم بود داره عصبان  دیاخماشو کش سای نک کهوی
 نداشته

 گفت:  یلحن محکم با

 ؟ یچ یعنیحرفت االن  نی_اساینک

  سیکه کارهارو راستو ر دیحداقل دوازده ساعت به من مهلت بد دیبا شیک میرس یم یوقت  یعن ی_الهام
 کنم
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 ؟ یکار کن یچ ییخوای_دوازده ساعت؟مگه مساینک

و بدون ترس و   تی فی ک نیکه شما با بهتر برهی هرکدوم ازشون وقت م یر ی _خب مدار و رهگالهام
 ارتباط قطع بشه و...  کهویاصطراب که 

 و کالفه شده حرفشو قطع کردو گفت:  یکه معلوم بود عصب ساینک

 آره  یامادس تو گفت ی_من بهت گفتم همه چساینک

که قراره بهش   یستم یبا اون س  دیها تمومه فقط با ابیکاره شنودها و رد دی نی...بب گمی_االنم مالهام
شما جلوم نبود تا درستش کنم  ستم یشماس بتونه ارتباط برقرار کنه من که س مستیگزارش بده که س

 اونجا و...  میبر دیبا

  یدونیم ؟توکهیدینخر شرفتشوی پ ؟چرایموضوعو به من بگ نیتو زودتر ا یتونستی_د خب نمساینک
 کمه  یوقت ما حساب

سر در   شتریسرو کله زدم ازشون ب  شتریب  نایکار کنم با ا ستم یبلد ن یادی هاش ز  شرفتهی_من با پ الهام
 کنم یم

 گفت:  عیسر ساینک  شی خوابوندن آت یکه پژمان برا دیتو موهاش کش یدست یعصب ساینک

 ره ی م شیدر عوض کارمون بدون نقص پ  سای _نگران نباش نک پژمان

 نگفت  یز یانداختو چ نییسرشو باال اوردو به الهام نگاه کرد که الهام سرشو پا ساینک

 ازده ساعت؟ _فقط دوساینک

 گفت:   یبا لحن مظلوم الهام

 خوام ی_آره فقط دوازده ساعت وقت م الهام

 واقعا ارزش داشته باشه میدیکه هدرش م یدوازده ساعت  نیکه ا یقول بد دیبا ی خب ول   یلی_خ ساینک

 سرشو باال اوردو گفت:  الهام

 دم ی_قول مالهام
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 م یزودتر بر دیکه با  دی_خوبه صبحونتونو بخورساینک

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

فراموش کردمو   هامویتمامه خستگ میبش یقراره سواره کشت نکهیا دنهیبا فهم   یخسته بودم ول  یلیخ
 ذوق کردم   یکل

  یول رنی بگ  شیرفتن به ک یبرا  ینظام  کوپتریکه هل تونستنیو پژمان م سا یبود نک تی مامور چونکه
  ییبو یها انجام بشه تا کس کار یجلب توجه چیسروصدا بدون ه یبهتره که ب گفتیم  سایخب نک 

 نبره  

  هیبا نی به خاطر هم کننیباند کار م نیا یهستن که برا یادیز یطور که معلومه جاسوس ها اون
   شی ک میریم میدار یح یتفر یکشت

آرزو داشتم   شه یمورد عالقه من بودو هم رهی جز شیاخه ک  شیک  رمی م نمیبب تونستمیخواب هم نم یتو
از همون  یکی باز  نمیو ا میریم  تیمامور یبرا  میرینم  حیتفر یخب االن که برا ی بار برم اونجا ول هی

 فته یبرام اتفاق ب   یروز  هی کردمی که اصال فکرشو نم هییزهایچ

هوا داشت   کردم ی نگاه م دیخورش یبای و غروب ز ایبودمو با ذوق داشتم به در سادهینرده ها وا لبه
 شب قشنگتر بود  یتو ایچون در کردی م شتریذوق منو ب نیو ا شدیم  کیتار

 قشنگه یل ی_خالهام

 لبخند گفتم:  هیکردمو با  دییحرفشو با سر تا  رمیبگ  دیچشم از غروب خورش نکهیا بدون

 _آره 

 بده   یلیچرا حالم خ دونمیدالرام نم ی_واالهام

 بهم دوخت  نشویشدم آروم دوتا دستاشو گرفتم که نگاه غمگ  کیسمتش برگشتمو بهش نزد به

 ی کن یاالن عادت م  اسی_به خاطره در

 _خدا کنه الهام



 دنده هیپناهان  یب

247 
 

 کردمو گفتم:  یاطراف نگاه  به

 _پسرا کجان؟ 

 سالشونه  ست یپسرا کجان انگار ب گهیم یطور  هی_الهام

کمه همون  میل یخ سال یدارن تازه به نظرم س یساله و چهل ساله چه فرق ستیساله و ب  ی_پسر س 
 خودمونه  ستیب

 گفت:  دویخند  الهام

 سالشون باشه یس  ادی اصال بهشون نم شیی خدا ی_آره ول الهام

 من  زهیبهشون ساخته عز ی_زندگ 

 بهت نسازه؟  یزندگ  دیچرا با گهید یکه غم ندار   یپول داشته باش گهی_اره دالهام

 م یکه منو تو اصال نداشت یز یمحبت خانوادرو داشتن چ نایا  ستیپول ن ی_همه چ

 هم رفت  یتو  افشیکنه که باز ق  دییخواست حرفمو تا   الهام

 خورهی دالرام حالم داره بهم م یوا یوا ی_واالهام

 نگاه کن اونجارو الهام  یی نده وو  تینکن اصال اهم  نی_به خودت تلق

 _کجارو الهام

 هارو نگاه کن چه قدر خوشگلن  نی_اون دلف

 د؟ یاستراحت کن کمی دیری نم اد؟چریکنی کار م یچ  نجای_ا

و پژمان چشمش به الهام افتاد با   میبه سمتش برگشت ی وقت میدیکه پژمانو د م یسمت صدا برگشت به
 که معلوم بود نگرانش شده گفت:  یلحن

 ست؟ ی_الهام حالت خوب نپژمان

 آروم گفت:  الهام
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 ارم یباال ب  خوامی م کنمیاحساس م  ستم یخوب ن ادی_زالهام

 به سمت الهام رفتو آروم گفت:  پژمان

 ست یخوب ن  ادیکه حالت ز اسیاستراحت کن به خاطر در کمیتو اتاقت  میبر  ای_بپژمان

 ؟ید ی_تو از کجا فهمالهام

 نداره یفی تعر ادی رنگتم ز ستیخوب ن  ادیحالت ز  دمتی_از دور دپژمان

 د؟ ییپایشما همش مارو م یعنی_

 زدو گفت:  یچشمک هی پژمان

 یی طورا هی_پژمان

 گفت:  دویچپ نگاش کردم که خند چپ

 ؟ یداشته باش  تیکوریس هیبده  گهید میمراقبتون باش دی_خب باپژمان

خودم غرق شده   یو فکرها  اهایرو  یتو کردمیشده بود نگاه م  کیازشون گرفتمو به آسمون که تار رومو
من  نکهیا دونستمیکدومشو نم چیسواال داشتم که جواب ه  یل یذهنم بودو خ یتو  زای چ یلیبودم کال خ 

 باشن؟  قبماالن پدرومادرم چشمشون بهمه که مرا نکهیام؟ایم رونیباند ب  نیزنده و سالم از داخل ا

  دیبا شهیکمکم کنه و پشتم باشه هم  ماتمیکارها و تصم  یندارم که تو یقدر برام سخته که بزرگتر  چه
دل ببندم چون  تونمیو پژمان هم نم سایبه نک  ادیخودم باشم ز  خودم پشت  رمویبگ  میخودم تصم
  ییکهویکه  رسهیهم م یاومدن زمان ییکهویکه  یمثل زمان  قایدق رنیروز م هیبشه  یاونام هرچ 

 خبر  یحاال چه باخبر چه ب  رنی م ذارنویم

به خودم اومدم متوجه شدم که الهامو پژمان هردوشون رفتن و من   یفکرها بودم که وقت نیهم یتو
  یکه عظمتش ب ییایدادم در ایندادمو نگامو به در  یتی فکرم اهم یتو سادموی وقته که تنها وا  یلیخ

  ورکه االن روش شناور بودم همون ط ییایداشت در  ییایانتها بود و پشتش معلوم نبود که چه دن
 به خودش مشغول کرده  یسوال هست که مغزمو بدجور  هیره و هنوز شناو   اهامیرو یعقلم که تو

 نه؟  ای کنمیم  یدارم کاره درست نکهیا
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 ( سای)نک

گفتم قراره با   یوقت کنهی فکر م یداره به چ دونمیکه نم هینشستمو چشمم به دختر نجایوقته که ا  یلیخ
 یخوشحال شدن وقت یل یمعلوم بود خ دنیهردوشون شروع کرد به درخش یچشا  شیک  میبر یکشت

 میبود که هر لحظه منتظر بود  نیمنو پژمان ا جانی کنجکاو بودنو ه   یلیهردوشون خ میسوار شد
 خب الهام نتونست  ی بد بشه که شد البته دالرام حفظش کرد ول شونحال

 اتاقش   یپژمان که الهامو برده بود تو ارهی بکم کم باال  خوادی بد شده و م  یچون معلوم بود حالش کم 

اون طور که معلوم بود حق با پژمان بود حاله الهام خوب نبود فکر کنم دالرام هنوز متوجه نبود پژمان  
باال   یال ی خیبا ب  یشونه ا ستنیکه ن دید ی و الهام نشده بود چون االن به اطرافش نگاه کردو وقت

 این درانداختو دوباره نگاشو داد به همو

از  تونهیم ستیخسته شدم دالرام هم بچه ن  یلیاستراحت کنم خ کمی بهتره که برم   دمیکش یپوف
 خودش مراقبت کنه 

 

 

 

 

 )دالرام( 
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کنارم   یکیاحساس کردم  کهویو غرقه لذت و افکارم بودم   کردمی طور که منظره روبه روم نگاه م نیهم
قسمت از صورتش رو   کی یبود تو ختهی پسر که موهاشو کج ر کیبه اون سمت برگشتم که  سادیوا
 نیبشه ا  کیهمه بهم نزد نی داشت ا یازش فاصله گرفتم چه لزوم کمیاخمامو بردم توهمو  دمید
 نجا؟ یاومد ا  یحتما م   دیجا با مهه

 کردی فکر م یچ دیدیاز پسرا منو م  یکی االن

  یفاصلرو جبران کرد اخمامو به شدت بردم توهمو با لحن محکم  یاون کسر  دمیکمال تعجب د در
 گفتم: 

 آقا...  دی_ببخش

  یپر و لبا یبا مژه ها کم پشت ابروها  یدرشت اب یحرفمو خوردم چشما هیسمتم برگشت که بق  به
 نگامو ازش گرفتم  دمویکش  یپوف  کیبار

 ن؟ی بگ ن یخواستیم ی_چ

 سمتش برگشتمو با اخم و حق به جانب گفتم: به

 اون طرف تر  دیبر کمی شهیبگم اگه م خواستمی فقط م یچ ی_ه

 ازم گرفتو به روبه روش نگاه کرد  نگاشو

 شه؟ی_مقصد شمام ک

 جوابتونو بدم  نمی بی نم ی_لزوم 

 پرسمیسوال م هیفقط دارم ازتون  ستمیمن که دشمنتون ن دیزنیحرف م یطور  نی_چرا ا

 بخورتت که...  خوادی چته دالرام نم زنمیبدبخت حرف م  نیبا ا یطور  نیچرا دارم ا دمیکش یپوف

 شه ی_بله مقصدم ک

 طور  نی_منم همپسره

 تکون دادمو نگامو از اون صورت خندونش گرفتم دییبه نشونه تا یسر 



 دنده هیپناهان  یب

251 
 

 د؟ یریم  شیبه ک یچه کار  یبپرسم برا تونمی_مپسره

 د؟ ی_ببخش

 کار؟ ای  دیریم  حیتفر یکه برا نهی_منظورم اپسره

 کار  میبگ میتون ی_خب م

 کردو گفت:  یجا خورده به سرتاپام نگاه  یکه معلوم بود حساب پسره

 د؟ یکاره ا ی_جدا؟مگه شما چ پسره

 بگم  تونمی_نم

 _چرا؟ پسره

 د؟ یری م شیبه ک ی چه کار  یاصال خودتون برا میحرف بزن  گهید  زی چ هیدرباره  الیخ ی_ب

 د؟یهمراهه دوستاتون اومد ای دییهمراه دوستام اومدم شما تنها   حی تفر ی_من براپسره

جواب  هیاون وقت  گهیم یچ نمی چرا حس تخس شدنم باال رفته بود بذار بگم تنها اومدم بب دونمینم
 بچه ها  هیبق شهیپ  رمیم دموی دندون شکن بهش م

 _من تنها اومدم 

 که گفت:  رم یازش فاصله بگ  کمیتم خواس نیبه خاطر هم   دمیترس کمیزد که  یبرق خاص  هی چشماش

 م؟یبخور  یدنینوش هی می باهم بر دییای _مپسره

نکنم حاال قبول کنم فکر   ایازش داشتم حاال موندم قبول کنم   گهیسوال د هی خوردم آخه انتظار  جا
خب بهتره که قبول کنم  ترسمیازش م  ایخودمو دست باال گرفتم   کنهیقبول نکنم فکر م  هیخبر کنهیم
 افته  ینم یاتفاق  چیشلوغه ه نجایا

 م ی_باشه بر

 دراز کردو راهو بهم نشون داد دستشو
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 مادمازل  دیی_بفرما

  میزدمو باهم راه افتاد یانداختمو لبخند نمک  نیی پا سرمو

 م؟ یریکجا م  می_دار

 گهید میبخور یدنی نوش میری_خب مپسره

 ر؟ یمس نی چرا از ا یول  دونمی_م

 م یبزن میدور هی خوامی م یطور  ن ی_همپسره

 _اها

درک   زهارویچ  یلیجامعه نبودم که خ  یبا پسرا و تو ادی بودم درواقع من ز دهی ترس کمیچرا  دونمینم
 میخواستم بگم برگرد دمویکش یکه؟پوف ی تار نقدریا نجای نداشتم حاال چرا ا دنی کنم االنم راه پس کش

  فحشبرق گرفته ها ازش فاصله گرفتمو خواستم  نهیع کمرم حس کردم  یدستشو رو کهویبسه که 
 د یازم چک  یعرق سرد واریبه د دی بازومو محکم گرفتو کوب   کهویبارونش کنم که 

 ؟ یکنی...میکار...م ی...چ...چی_د...دار 

 نبودم  یترسو و دستو پا چلفت نهمهیچرا به تته پته افتاده بودم من که ا دونمینم

 ؟ یخوشگل یل یخ  یدونستی_م

 دوستام شهیبرم پ خوامی _خفه شو...ولم کن م

 عروسک  یتنها اومد یاالن گفت  نی_توکه هم

 لعنت به من چرا اخه دروغ گفتم  یا

 _دروغ گفتم

 نکنم تت یاذ ادیز دمیقول م یبر  ذارمیبه من حال بده بعد م کمیخب حاال    یلی_خ پسره

 ولم کن  یبهت حال بده پسره عوض  ادی_برو بگو به عمت ب
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 ی ادب یب  یچه آبنبات چوب_اوه پسره

 هفت جدت ولم کن   ویخودت  ی_ابنبات چوب

از حرکاتمو روش   یکی تا  کردمیم  یشده بودمو هرکار  یول کن نبود عصب  یتا ولم کنه ول کردمیم تقال
 ازم گرفته بود رویاخه محکم دستامو قفل کرده بودو توان هرگونه کار تونستمیکنم نم  یخال

  یچ خوادی...منی...انیاومد نگاه کردم ا یگرد شده به صورتش که هر لحظه جلوتر م  یبا چشا  کهوی
 ...خوادی کار کنه؟نکنه...نکنه م

که  یود لبخنداز ترس زبونم بند اومده ب یبزنم ول  غیج خواستمیم دادمویتکون م نیبه طرف صورتمو
 کردم یحس م یلباش اومده بودو به خوب  یرو

 ی تو امشب ماله خودم گری_مقاومت نکن ج

 یسرش به شدت جلو اومد چشمامو محکم رو کهویبسوزه که   شییجاها هیبگم که  یز یچ هی خواستم
از روم برداشته شد چشمامو  یبه شدت بار   کهویکرده بودم که  زهایچ  یلیهم بستمو خودمو اماده خ

پسررو از پشت گرفته بودو عقب   قهیدستش  هیکه با خشم با  ساروی نک کهویبه سرعت باز کردم که 
 خجالت نفسم بند اومده بود یو حت یاز شدت ترس و نگران  دمیبودش د دهیکش

 : دیبرافروخته با خشم غر یبا چهره ا ساینک

 هستم  افتتونی ض ی_منم توساینک

مشغوله کتک زدنش شد محکم مشتهاشو باال   یحساب  نو یزم یمشت پرت کرد رو هیرو با بعد پسر و
و هق  هیپسره باعث شده بود که با گر یضربه ها و ناله ها یتو صورته پسره صدا  دیکوبی م بردویم

 کشتش یوگرنه م کردمیم یکار  هی دیهق جلو برم با

 بسشه... سای _بسشه...توروخدا نک 

دستو پاشه به قصد کشت محکم   ری آدم ز هیوقفه انگار نه انگار   یچون ب دیشنیانگار صدامو نم  یول
 دم یاون همه شهامتو از کجا اوردم که جلو رفتمو بازوشو گرفتمو کش دونمینم زدشیم

 ... توروخدا ولش کن  سای...بسه...ادب شد...ولش کن نک شی_کشت
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بودم  دهیتا حاال ند دمیلرزیاز شدت ترس م  افشیق دنیشده بودو با د یخونمال   یپسره حساب صورت
  یچشاش حساب زدیم یصورتش به کبود  دویلرزیبشه از شدت خشم م یعصبان  یطور  نیا سایکه نک
احساس   رفتی م نییبه شدت باالو پا نمیقفسه س واریبه د  دمیشده بود عقب عقب رفتمو چسب یغضب

 من خوب نبود   یبرا جانیهمه ه نیا اوردمیو ترس داشتم نفس کم م جانی از شدت ه کردمیم

شده بود فکر کنم خون صورت   ی شده بود ولش کرد مشتش خون هوشیپسررو که ب  سایکم نک کم
و وحشتناک بلند شدو بهم نگاه کرد دستاش از شدت خشم مشت   ی عصبان افهی پسره بود با خشم و ق

 شکوفه کردم  یشلوارم کم  یتو ساینک  افهیق دنیشده بود از شدت ترس و د

 شده بود ایناقوس دن  نی وحشتناک تر صداش

 آررررررره  یمارو به خر هم فرض نکرد یعنینه؟ ی_که تنها اومدساینک

  خیتنم س یتمامه موها دمیترسی م  سایاز نک  نهمهیبارم بود که ا  نیبودم اول دهی چسب واریبه د یحساب 
 زده بودم  خی رونی از ب یگرفته بودم ول شیاز درون آت دویلرزیشده بود پاهام از شدت ترس م

 هــــــــــــــــــــــــــان؟؟ یکردیم یچه غلط  یداشت نجایا بهی پسره غر هی_با ساینک

پاهامو فرار کردم   یتو ختمیبدنم بود ر یتوان تو یکه زد چشمامو از شدت ترس بستم هرچ ینعره ا با
شده بودم که از  ییاهو نهیع کنمی کار م یدارم چ دونستمینم  کردیهم دنبالم م  سای و نک دمیدویمن م

برسه  ماگه دستش به دونستمیها شده بودم م یروان نهی ع  کردیشدت ترس شکار نشدن داشت فرار م 
  ایکال روبه موت بودم خدا شدیهق هق بود که از دهنم خارج م یاز شدت ترس فقط صدا کشهیمنو م

 ی شنویصدامو م  ایخدا سازهیکارمو م رهیکمکم کن اگه منو بگ

  کنهیداره به سرعت دنبالم م دمید  یبه پشت سرم نگاه کردم که وقت  دمیدویهمون طور که داشتم م 
 سرعتمو باال بردم  شتری کردمو ب سی خودمو خ

قفلو درو باز   یوانداختم ت دیکل  عیداخل سالن و به سمت اتاقا رفتم اونجا جام امن تر بود سر رفتم
 یاز پشت در پاشو گذاشت ال سای نک کهوی  رونی خواستم درو ببندمو نفسمو راحت بدم ب نکهیکردم هم

  دمیلرزی م تماز شدت ترس داش یکنم از طرف  یزور زدم نتونستم کار  یدرو زور زد تا درو باز کنه هرچ
اتاق شدو درو بست که   با غضب وارد نیزم  یموفق شدو درو باز کردو من افتادم رو سای نک کهوی

زدمو   یجست کهو یعقب عقب رفتم  دمویکش  یفیخف  غی افتاده بودم ج نی زم  یهمون طور که رو
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به شدت پرت شدم عقب که  دی تخت که محکم موهامو از پشت گرفتو کش ری خواستم بلند شم برم ز
کناره گوشم با خشم   دیکشیدستاش بودو م یهمون طور که موهام تو نشیخوردم به تخت س محکم

 دیغر

  یجا  نیهمچ یاومد یباهاش راه افتاد ؟هان؟چرایکردیم  ی_با اون پسره اون پشت چه غلطساینک
 ی پرت

 توروخدا فقط ولم کن دمی م حی توض زوی_همه چ

  ستی باال سرت ن یچون کس  یکنیفکر م  کنمیموضوع روشن نشه ولت نم  ن ی_ولت کنم؟تا اساینک
 آرررره؟  یانجام بد  ادوخویکه دلت م  یهر غلط یتونیم

 توروخدا ولم کن یولم کن موهامو کند سای _نک

 پژمان یدر زدن بلند شدو پشت سرشم صدا یصدا  کهوی

 ...دالرام درو باز کن...دالرام؟یدیکش غی...چرا جیی_دالرام...دالرام اون توپژمان

 زدم   غیتمام توانم ج  با

 ...توروخداااا کشهیاالن منو م سای _پژمان کمکم کن...نک

 تختو با خشم داد زد: یمحکم هولم دادو پرتم کرد رو سای نک کهوی

 دمی آره؟االن بهت نشون م  شکمتی_دارم م ساینک

 سا ی ...اونجا چه خبره؟نک؟ییتو اون تو  سای...نکسای_نک پژمان

 _پژمان تو برو دخالت نکن ساینک

 زنه یدالرام م هیحرفا چ  نیشده؟ا ی_د اخه چپژمان

 کوره در رفتو نعره زد:  از سای نک کهوی

 _گفتم برو پژمان ساینک



 دنده هیپناهان  یب

256 
 

 ی بش  مونینکن که پش یداد نزن فقط کار  رمیخب م  یل ی_خپژمان

تخت عقب    یبا ترس رو دمیتنش د یتو یبا خشم به سمت من برگشت از شدت خشم لرزش  ساینک
  خواستیم  نیا کردمی رفتم دستشو سمت کمربندش بردو بازش کرد با وحشت داشتم بهش نگاه م

منو بزنه؟!با   خوادیم یعن یحرکتش   نیدور دستش ا چوندی پ دویکش رونی کار کنه؟کمربندشو ب یاالن چ
 و ترس اشکام خشک شده بودن هیرفتم از شدت گر  بوحشت عقب عق

 ؟ ی...ک...کنکار ی...چ...چییخوای_م...م

 : د یپرس یبا لحن وحشتناک و مشکوک ساینک

 بود؟  ی_اون پسره کساینک

 ...بذارش اونور دمیم حی _توض

و به  یباش بهی پسره غر هیبا  گهی بار د هیفقط  گهیبار د ه یگفته بودم؟نگفتم اگه  ی_من به تو چ ساینک
 کشمت  یم  ینگ یز یمن چ

 شناختمیمن اونو نم  ی...ول ی...گفتی_چرا گفت

 داد زد:  کهوی

بود...من تورو   شتریب  فشیک  نجای...انجایا شی اوردیاون پشت هان؟م ی _پس چرا باهاش رفتساینک
که   یهر غلط  ذارمینم  یکه با من  یگوشت که تا زمان  زهیتا بشه آو کنمیکبودت م  اهو یدالرام...س کشمیم

 یانجام بد  خوادویدلت م

 کنمیم فیبرات تعر  روی...بذار همه چساینک یکن یاشتباه م  ی_به خدا دار 

آره؟حتما بعدا که گند  یکنیلحظه غفلت من سوءاستفاده م هیکه از  یشعور یب  نقدریتو ا یعن ی_ساینک
 افتاده درسته؟ یبرات اتفاق یاون باند لعنت  یتو یگفتیاومد م یکارت در م

  کهویشناخته بود؟ یطور  نیاون منو ا یعن یچسبوند؟یگفت؟داشت به من انگ م ی م یداشت چ نیا
 از کوره در رفتمو داد زدم: 
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  یهست یک یبار دومم باشه فکر کرد نیها کردم که ا یکثافت کار  نیاز ا ی_حرف دهنتو بفهم من ک
 ؟ یچسون یبهم انگ م  ویزنیسرم داد م یدار  یطور  نیکه ا

 دی هم چسبوندو فشار داد با خشم غر یشدت خشم لباشو محکم رو از

 هستم اره؟ ی_که من کساینک

 دمویکش ی فی خف غی تختو محکم منو گرفت ج یگوشه خودشو انداخت رو هیکمربندو پرت کرد  کهوی
آروم   دادی که منو محکم فشار م  رومندشی ن یبازوها نی نتونستم کم کم خسته شدمو ب یتقال کردم ول

 شدم 

 هق هق گفتم:  با

بودم که   یراض   یلیمن خ  یکن ی...تو...تو فکر میزن یکه به من انگ م ینامرد شعورویب  یل یخ_ولم کن...
 آره؟  زدیاون داشت بهم دست م

با خشم  وارویفشارم دادو به زور بلندم کرد به سمت کمربندش رفتو منو محکم چسبوند به د محکم
 دیغر

 ؟یکردی کار م ی_با اون پسره اون پشت چساینک

ناخواسته آروم دستمو بردم سمت   کردمینگاه م دش یجد یرو نیداشتم به ا یوحشت خاص با
 دستاش بودو گرفتم یکه تو یکمربند

 گم ی_نزن م

 دستاش بودو دست منم اون سمتشو گرفته بود نگاه کرد  یکه تو یکمربند به

 بگو  زنمی_نم ساینک

داشتمو اعتماد    نانیهم بهش اطم تی اون موقع یتو یچرا حت دونمیآروم دستم شل شد نم  ناخواسته
از شدت   شدویدادن هر لحظه آرومتر م  حی شروع کردم همه ماجرارو براش توض زنهیکردم که کتکم نم

 شدیچشاش کمو کمتر م  یخشم و سرخ 
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  وارویمنو محکم کوبوند به د کهویکه  میپرت قرار گرفتم خواستم بگم برگرد یاونجا یتو دمیفهم ی_وقت
بهم دست  خواستمیبشه نم ی طور  نیا خواستمیبه خدا من نم  سای...نک یدونیکه خودت م شویبق

 گمیبکنه به خدا دارم راستشو م یدراز 

 گفت:  وارویکوبوند به د یمحکم مشت

 کشمش  ی_مساینک

 جدا شدو به سرعت به سمت در رفت که محکم گرفتمش با خشم به سمتم برگشت  ازم

 بسشه توروخدا  گهی...دش یزد  ی_به اندازه کاف

ولش کردم وگرنه تا حلقه   نیاونجا به خاطر هم یخودت رفت   لیکه خودت با م کردم ی_من فکر م ساینک
 ول کنش نبودم   کردمی نم زشیاو

فکر کنم تا عمر داره دور دخترارو خط   گهیادب شد د یزه کاف شو...به اندا الشی خیب گهی_توروخدا د
 کشهیم

 گفت:  دویموهاش کش یتو یو کالفه دست  یعصب

 _زود قضاوتت کردمساینک

 انداختم نیی پا سرمو

 نیو از ا هی خودش نرفته دروغه اون دختره پاک ینه دروغه دالرام با پا گفتمی_همش به خودم مساینک
 ... گهید دمی د روی کیاون پشتو اون همه نزد یرفت دمید یوقت  یول کنهی خطاها نم

 شد درسته؟ ل یتبد نیق ی_شکت به 

 که من...  یدونی_خودت مساینک

 دونم ی...مدونمی_م

 چونم بردو سرمو باال اورد  ریجلو اومدو دستشو ز  آروم

 که زود قضاوت کردم  دی...ببخشخوامی _ازت معذرت مساینک
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 لرزون گفتم:  یلحن با

 نداره ی_اشکال

 نکرده بودم  یمعذرت خواه یوقت بود که از کس  یلی_خ ساینک

 باال گرفتمو بهش نگاه کردم  سرمو

 وقت بود که...  یل ی_منم خ

 گفت:  نشیش یاجازه ادامه حرفارو بهم نداد با لحن آروم و دلن دویگلومو محکم چسب  خیب  یبد بغض

 کنمیبلند نم فهیضع  یکه من دست رو یدون یبود خودت م دیبزنمت فقط تهد خواستمی_نم ساینک

 زدم به بازوشو گفتم:  یآروم  مشت

 ستمین  فهی_من ضع

 هیکارمو به پا نیفکر کنم ا رمیبکنمو نگامو ازش بگ  یکرد که باعث شد منم تک خنده ا  یآروم  خنده
 گفت:  ینوشت چون با لحن آرامشبخش یا گهید زیچ

 ارم یکار کنم که از دلت در ب ی_چساینک

متوجه شده بودو   نکهیلبام نشست هم یرو یبهش نگاه کردم ناخواسته لبخند محو یتعجب خاص  با
به خصوص   شهیم یو زود عصب  ارهیزود جوش م   ساینک دونستمیبود م یحرفامو باور کرده بود برام کاف 

 ... نیهم بود به خاطر هم یرتی پسره غ

 م یبخور یز ی چ هی میخب بر می_ا

 ن؟ ی_همساینک

 می_اه

 منتظرتم  رونیب  ای به سرو صورتت بزن ب یاب هی_باشه پس لباساتو عوض کنو ساینک

 _باشه 
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به سمتم برگشت جلو اومدو آروم خم شدو گونمو بوس کرد که   سادویوا کهویگرد کرد که بره که  عقب
 گر گرفتم 

حساسم به خاطر شغلم   یادیز یی زای چ نیهمچ هی یکه من رو یدون یخودت م دی_بازم ببخشساینک
 ...یادیرگ گردنم ز  کمی  ستین

انداختم که  نیی ادامه حرفشو با نگاه بهم فهموند سرمو با خجالت پا دویبه پشت گردنش کش یدست
 کرد  یخنده مردونه ا

 ؟ یدیچرا خجالت کش نمتیخجالت زده بب یطور  نیا ایناراحت   خوامی_نم ساینک

   یچ ی_ه

 گفت:  ش ی قبل یراست شدو با لحن جد سای نک کهوی

 منتظرتم رونی_برو خودتو اماده کن بساینک

رفتم   ییشدمو به سمت دستشو الی خیشد؟ب  یجد  کهوی  یچه طور  نیتعجب به رفتنش نگاه کردم ا با
  یلمس کردم که باعث شد ناخواسته لبخند سارویبوسه آروم نک  یبه خودم نگاه کردمو جا نهییا یتو
 یبرا یچته دار  ای حیدختره ب  ییبه خودم اومدمو از خجالت سرخ شدم وو کهوی نهیلبام بش  یرو

 ... یزودتر بر  د یخودتو اماده کن با ؟برویزن یلبخند م  تخود

 

 

  پیریدوباره ت  سای نک میکردینگاه م  ایبه در میباهام داشت مویبود سادهیلبه نرده ها وا ساینک کناره
  ریغ تشیکه شخص قتایدو کلمه حق یک یحده در   یول زدی خودشو برداشته بود هرچند حرف م یجد

 بود ینی شبیقابل پ 

 لحظه نگاه کن هیباال سرتو  سای _نک

 آسمون نگاه کردو گفت:  یعن یبه باال سرش  ساینک

 _خب؟ ساینک



 دنده هیپناهان  یب

261 
 

 ندارم روی شکی_جز اون ه

 یتو ی غم خاص هیچشام  یرنگشو انداخت تو  یخاکستر  یاز باال سرش گرفتو اون چشما نگاشو
دردودل کنم اما  سایبا نک کمی خواستی چرا دلم م دونمیچشماش نشست به روبه روم چشم دوختم نم

 روشو نداشتم 

  نیسکوتو بشکنم به خاطر هم نیخواست هرطور که شده ا یحاکم بود دلم م نمون یب  ینیسنگ سکوت
 بود گفتم:  ایدر یعنیمشترک  زیچ هیبا زبونم لبامو تر کردمو همون طور که هردومون نگامون به 

کنه...نوعش    یحس مشترک درون انسانها هست فقط مقدارش فرق م  هیمشترک... زیچ هی_باالخره 
  یم  یکن یاوقات که با خودت فکر م  ی...گاههییفرقس...اونم تنها  هیجنس و از  هیاز  یول  کنهی فرق م

  ید یخودت جهت م  یگبه زند  یدار  ییو به تنها  یکن یفکر م  ییبه تنها یدار  ا یتو دن  یتنها شد  ینیب
شب ها از   ییو تنها یترکت کردن و تو موند قاتیو پوچ رف  چیکه بر سر ه یشی اوقات متوجه م یگاه

چه  نکهیا  یکن یخودت فکر م ییچرا که همش به تنها  یو سربر بالش گذاشتن هراس دار  دنیخواب
با   یور و چه ط  یکن  یکار م ی به بعد چ  نیاز ا نکهیخواهد افتاد و باالخره چه خواهد شد ا   یاتفاق

و  ستادیو خواهد ا مونهیکنارت م  یپس ک  نیاز ا نکهیا ی کن یدست و پنجه نرم م تی مشکالت زندگ
شک   یبرا یقانع کننده ا  لی سوال هات و دل یبرا  یکه جواب یترس یم نیخواهد بود شب ها از ا اورتی
  یاز کارها ی کنن نداشته باش یکه در درون مغزت نفوذ م  ییترس ها یبرا یو شجاعت  دهاتیترد و

نکرده ات را به گردن  یاشکاالت و کارها یباش  مونیباز هم پش یول یتو مقصر نبود نکهیخودت با ا
که چه  یو بعد بفهم  یدردناک بخون  یکتاب ینی...چه قدر سخته بشیقانع باش زیو به همه چ یر یبگ

 داستان توهه  هیقدر داستانش شب

 ؟ ی زنیحرفارو م  نی_چرا اساینک

زخم خوردم اما دم نزدمو همش   ای که از پس از دن نهیفقط به خاطر ا  دیشا دونمی_علت درستشو نم
 سکوت کردم 

 ؟ یکن داشی االن پ یتونیادته؟می هاتو ی_ستاره بچگ ساینک

 ندارم   یستاره ا گهی_من د

 ه یمنظورش چ  دمیفهم یزد که به خوب ین یخند غمگلب  ساینک
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 م؟ یچه قدر سرش جروبحث کرد ادتهی_ساینک

 می_اه

 میدو طرف مادرم نشسته بود ادته؟هردومونی می_اون شب چه قدر باهم مامانمو حرص دادساینک
 م؟ یکجا بود یراست

 تاب داخل باغ  ی_رو

 ادتهی میستاررو انتخاب بکن   هیمامان ازمون خواست که  میکردی_آها آره به آسمون نگاه مساینک
 میستاررو انتخاب کرد هیهمزمان باهم 

 گذشته ها غرق شده باشم آروم گفتم:  یلبام نشست انگار تو یرو یمحو لبخند

 جور حرفا   نیکه من زودتر انتخابش کردمو ماله منه و از ا میکلکل کرد  یسرش کل میهی_ا

 از دست رفتمون محو شده  یگذشته ها یتو ایبه در رهی من خ  نهیاونم ع دمیسمتش برگشتم که د به

 چندسالت بود؟  ی دون ی؟میکردی ستاره کلکل م هیبامن سره  ید یکش ی_تو خجالت نم 

دستاش خم   یهمون ژستش که رو  یبه سمتم برگشت تو یبا حالت بامزه ا دیابروش باال پر  هی ساینک
 گفت:  کردینگاه م ایشده بودو داشت به در 

تو   یعنیکه چندسال ازت بزرگتر بود  یکردی کلکل م یبا کس یدیکش ی_شما چه طور خجالت نم ساینک
 بودم امکان داشت بندازمت زندان   ینظام  هیکه من  یخبر نداشت

  شیسوءتفاهم پ مخواستیآخه نم دمیوقت از مادرت نپرس چیه یکاره ا یچ  دونستمی_نه از کجا م
 اد یب

 نه؟  ای یبه نفع شما صادر شد حاال ستارتو هنوز دار  یخب اون شب که را  یلی_خ ساینک

 االن ندارم از دستش دادم ی_داشتم ول
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االن  نیدرونم ببره اما از هم  یبه همه حرفا   یپ خوادیم  کردمی شد احساس م  ینگاهش سوال  ساینک
موفق بشه اون قدر رمز روش گذاشتم که  تونهیچون نم  کنهی داره تالش م یخودیبهش بگم که ب  دیبا

 نتونه بازشون کنه 

 _چه طور؟ ساینک

دونه داشتم که اونم ازم  هیمن  یستاره دارن ول  اردیلیم  کیها  یبعض  یده تا ده تا دارن حت گرانی_د
 گرفتن

  یهرچ نکه یبه خاطر ا دیشا ای ده یجوابتو نم   یزنی باهاش حرف م یکه وقت نهی_حتما علتش اساینک
 درست حدس زدم؟  کنهی کارو نم نیتا بره به خدا بگه ا یذار یم غامیپ

دلمو به زبون آورده  یحرفا قایدق  شدیبا تعجب به سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم باورم نم  کهوی
 بود

 ؟ یدی_از کجا فهم 

 زدو گفت:   یپوزخند

 ستارمو از دست دادم  یطور   نی_آخه منم همساینک

 سمتم برگشتو ادامه داد: به

 بوده باشه یطور  ن یسرگذشت توهم هم دیشا یتوهم مثل من باش  دی_گفتم شاساینک

  سایحسش کنم که نک تونستمی م میکردیبهش نگاه م ره ی خ  مویبرگشت  ایباهم به سمت در هردومون
 یاون چشا یر بود توفک یچون تو گسید هیجا هیروحش  یول  نجاسیجسمش ا ای چشاش به در

 یسر  هیخب امشب نه چون امشب  ی ول اوردمی سر ازش درم دیکه با کردیم دادیب  یز یچ هیجذابش 
فعال سکوت   نیبه خاطر هم  هی و فکر کردم خبر  جنبمی من ب  کنهی فکر م سا یاتفاقات افتاد که االن نک

 خودش سکوتو بشکنه  دیتا شا کنمیم شهیپ

 بود گفت:   ایکه چشش به در یدر حال  یخودم غوطه ور بودم که با لحن اروم  یفکرها یتو نطوریهم
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  دونمیخب نم یمرد نسبت به احساسات و عواطش محکم و صبوره ول  هیمردم و  هی نکهی_با اساینک
خودم   یکه خودم برا یهی تحملش کنم و معموال با تنب تونمیکه نم یطور  رهیگیاوقات دلم م  یچرا گاه

 کنم ی ساختم خودمو آروم م

  دیمردا هم آدمن با یول یمرد هیدرسته که  یکن  هیخودتو تنب  رهیگیدلت م نکهیبه خاطر ا دی_تو نبا
چون  ست یقرار ن رهیدلشون بگ دیگاه داشته باشن و با هیتک هی دیناراحت بشن با  دیکنن با هیگر

 باشه شی ساتت از آتو دلت از سنگ و احسا  یفقط محکم و مغرور باش دیبا یمرد

حرفام قراره گرفته    ریتحت تاث   کردمی آرومش گرفتمو به روبه روم نگاه کردم احساس م یاز چشما نگامو
 ادامه دادم: می بود با همون لحن قبل 

  قتایتنهاس حق یل یکه خ فهمهی م ییهوی آدم  ییوقتا هیآخه  رهیگیدلم م ییهو ی اوقات  ی_منم بعض
  ستیب نیتجربه ا هیچ  یدونیجز خودش نداره م  ویشکیاوقات انسان احساس کنه که ه یسخته بعض

  یبخنده ول  ییسفر بکنه تنها ییفکر بکنه تنها  ییبکنه تنها یتنها باز  تونهیسال بهم فهمونده که آدم م
 تحمل کرد ییرو تنها  ییکه تنها تونهیآدم نم

اومد   یبه سراغمون م  ییبرتر و باالتر از تنها زیچ هی رفتوی پا نداره دالرام وگرنه اونم م یی_تنهاساینک
باهات خوب باشه چون   یزندگ ی توقع داشته باش نکهیماست ا حی ترج  ستیما ن ریتقد یگاه ییتنها

 ه ییجای کامال توقع ب یتو باهاش خوب

وقت بهم نگفتن چرا غصه  چیاما ه میبگو تا مام بخند یخند یچرا م  گنیوقتا بهم م یل یخ  یدونستی_م
 میبگو تا مام بخور یخور یم

 غم؟ یذار یکه اسمشو م  ینیب یم  تیزندگ یتو رویدالرام؟چ هی_غم و غصه تو چ ساینک

نبود   نطوری ا کهیاون بزرگونه درحال  یمن بچگونه بود اما غما یسوالش برام طعنه دار بود انگار غما نیا
 تحمل بود  رقابلی خودش سخت و غ یغم هرکس برا

 میخدمتکار معمول هی نکهیندارم ا یجاو مکان  گهید نکهی تنهام ا نکهیندارم ا نیوالد  نکهیا زایچ یل ی_خ
 بهش برسم  تونمی وقت نم چیه دونمیدارم که م ییآرزوها نکهیا



 دنده هیپناهان  یب

265 
 

به دل  ی زن یم یکه دار  یهست ی دختر شجاع هیتو االن  یستیخدمتکار ن  هی گهیتو االن د ی_ول ساینک
اصال بهت   یچه بباز  یکه چه ببر  یبه خاطر کار  یبه خطر انداخت چیخطر...جون خودتو به خاطر ه

  رسهی نم یظرر  ای منفعت 

اما بازهم خودمو  رسهی به من نم  یچ یوسط ه نیا دیدی م نکهیقدردان بود از ا نکه یبودم از ا خوشحال
نفر هست که قدر   هیکه قراره بکشم حداقل  یسخت نکهی بود ا یبرام دلگرم  نیبه دل خطر ا  زنمیدارم م

 کنه  شی بدونه و ارزششو ستا

 سوال ازت بپرسم؟  هی سای _نک

 _بپرس ساینک

 ؟ یبا ازدواج کردن مخالف  ؟چرای_چرا تا االن ازدواج نکرد

 _به خاطر دو سوالساینک

 ؟ی_چه سوال

چه   یبغض کن یط یشرا هی یآرومت کنه؟مردونه تو خوادی کدوم زن م رهی مردونه دلت بگ نکهی_اساینک
حقت فقط در دل نگه داشتن است  یندار  نهارویحق ا یآروم کردنتو داره؟مرد که باش  ییتوانا یزن

نگاه   یکس ذارنینم  کننی نفر تا عمر دارن ازش مراقبت م هی پناه  شنیم  یزندگ یاز مردا تو  یل یوبس خ
زنه که   هی یازهای همه ن نهایبکنه ا دیزنشونو تهد یز ی چ یب یآس یخطر  ذارنی چپ به زنشون کنه نم 

 پناه ما بشه؟ ی؟ک یاما خب ماها چ شهیمرد حل م  هیتوسط 

 شهیرفع نم ازشونین  نیاز زنا ا یلیخ  یکن ی _اشتباه م

 دارن یدلگرم  هیباشه  یهرچ یول دونمی_مساینک

  توننیمردا نم یکنیچرا فکر م  یو به زنت دلگرم باش یاز اعتقاداتتو پاک کن یبعض یتون ی_خب توهم م
 به زنشون دلگرم باشن؟

به  تونمیبه زنشون دلگرم باشن من چون مادرمو از دست دادم نم   توننیمردا نم گمی_من نم ساینک
خنده  یپسرونم تو یایبود کله دن امی ازدواجه من مادرم تموم دن نیهم شیکیفکر بکنم   زهایچ  یلیخ

نفر بگم مامان اونم  کیبه  ایدن نیا یفقط تو خواستیدلم م شدیادرم خالصه مم یها و ذوق ها
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فکر که قراره به مادره زنم بگم  نی اوقات با ا یبرات خنده دار باشه اما خب گاه  دیمامان خودم بود شا
 زدم یسرم پس م یمامان فکره ازدواجو تو ایمادرجون 

 ی خانوم جون زنده بود هم قصد ازدواج نداشت یوقت ادمهی_

  رویکی تونمینم  ستیکه مادرم ن نهیبهونرو داشتم االنم بهونم ا نیگفتم که اون موقع ا میه ی_اساینک
کنم اون موقع  دایخودمو پ  یبذار کم امیکنم چون هنوز با مرگ مادرم خوب نتونستم کنار ب میوارد زندگ

 شناسن یم  رنی مب  یخودشونو وقت تی آدما اصل گنیکه م دمید شن به ازدواج گرفتم هرچن  میتصم دیشا

 سا ینک یمونیتنها م  ی_ازدواج نکن 

 کنمیطور که االن دارم تحملش م  نیبتونم تحملش کنم هم دی شا  ستی_مهم ن ساینک

 کس باشه یبه اندازه من تنهاو ب   چکسی_فکر نکنم ه

 هست که مثل خودت باشه   یکی _منم مثل توام نگران نباش عقال ساینک

 : دمیپرس یباال دادم با لحن موشکافانه ا ییسمتش برگشتمو ابرو به

 _واقعا؟ 

 م ی_اهساینک

 یکن ی اشتباه م یدار  ی_ول

  مونیبرده بود انگار پش یکه زده بود پ یبه عمق فاجعه حرف یفکر کنم خودش کم دیکش  یپوف ساینک
 شده بود

 ندارم ویشکیمنم که تنهامو ه نیا یستیتنها ن ی نی بی م یپسرخالت پژمانو دار  یخالتو دار  _تو

 کنم ی طور فکر نم نی من اصال ا ی_ول ساینک

 ؟ یچ یعنی_

اگه تو به من  یبزرگ باش  یا یدن  نیا یتنها تو یتنها ینداشته باش چکسوی ه  یعنی یی_تنهاساینک
 می ستیپس منو تو تنها ن یچون توهم الهامو دار   یست یپس توهم تنها ن یست یکه تنها ن یگیم
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شد سرمو باال گرفتمو به صورت جذاب و   کیقدم جلو گذاشتو بهم نزد هیکه   میسمت هم برگشت به
 آرامشبخش شده بود  یمردونش نگاه کردم حالت چهرش بدجور 

 رهیگیپشتتو م شهی که هم یبرادر دار  هی_از همه مهمتر تو ساینک

 ... ای یر یگیباالخره زن م یبمون  شمیپ ی تون یتو تا ابد نم ی_ول

 حچل   ینشدم که خودمو بندازم تو وونهید رمی گیوقت زن نم چی_نگران نباش من هساینک

 کرد  ینثارش کردم که اونم تک خنده مردونه ا یا وونهیبه بازوش زدمو با خنده د ی اروم مشت

  تی مامور نیکن سالم و سربلند از ا یدالرام نگران نباش تو فقط سع کنهی م ریی تغ  زایچ  یلی_خ ساینک
 شهیرو به اون رو م نیاز ا تی مطمئن باش زندگ ییای ب رونیب

 تعجب بهش نگاه کردمو آروم گفتم:  با

 ؟ی_چه طور 

 کارا نباشه  نیکارت به ا گهی_تو دساینک

 زاست ی طور چ نی_مربوط به دانشگاهو ا 

 لباش نشست و آروم گفت:  یرو  یلبخند

   یخودم باهوش  نهیع  ادی_خوشم مساینک

 گفتم:  زدی توش موج م  یکه خوشحال یلحن با

 ؟ یگی_واقعا راست م

 یچ رستانیدب  یرشتت تو یدانشگاه راست میکه شماهارو بفرست مییخوایمنو پژمان م می_اهساینک
 بود؟

 ی _انسان
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دانشگاه  فرستمت ی همکار من م ی که بش  ییخواو ب ی_خوبه اگه به رشته من عالقه داشته باشساینک
 یافسر 

گفته   یک کردمی از اشک داشتم به فرشته روبه روم نگاه م یتو چشام جمع شده بود پشت هاله ا اشک
 فرشته باشن؟  توننیمردا نم

 ؟یدوست دار  ی_نگفتساینک

  یتو دمیمحکم پر نیبودنو تحمل کنم به خاطر هم   ضیو بغضمو که دو حس ضدونق جانیه نتونستم
 بغلش که اونم منو محکم بغل کردو به خودش چسبوند با هق هق گفتم: 

اومدن از اون  رونیب ینشم...برا دیناام  یزندگ نیکه من از ادامه ا یکنی م یکار  ی_ممنونم تو...تو دار 
کارم   نیبه خاطر ا یول گهید یزایچ  یل یندارم و خ رویی جا  امی ب رونی ب گفتمینداشتم چون م یدیباند ام

همون طور که  کنمی نم  دتیمناا کنمی کارمو اداره م یشتر یبهتر و ب  یبا انرژ  امویم  رونی که شده سربلند ب
 سای نک  ینکرد دمیتو ناام

 _خوشحالم که قلب کوچولوتو شاد کردم ساینک

 ممنونم  سای_ممنونم نک

 یی ایکه از پسش برم دونمیم میشیم  یخوب ی_مطمئن باش منو تو همکارهاساینک

 انجامش بدم  تونمیچون من بدون تو نم یکن یو بهم کمک م یر یگیکه تو پشتمو م دونمی_منم م

  دهیکه داره تذکر م یاشارشو آروم کوبوند به سرشونم مثل کس انگشت

من بهت اعتماد ندارم   ییای هم از پسش برم ییخانوم کوچولو تو خودت تنها  یکنی _اشتباه مساینک
 باالتره یل یبهت اعتقاد دارم اعتقاد از اعتماد خ

 :((گهی بهم م شهیکه هم  زمیاز پدره عز بایز ی)جمله ا

نگاه کردم چه قدر  اینگامو ازش گرفتمو به در نیبه خاطر هم  ختنیریگونم م یمهابا رو یب  اشکام
 هیاومدم  رونی ب تی مامور نیاز ا  یوقت خوامیخودت کمکم کن م  ایبلد بود بزنه خدا یقشنگ  یحرفا
 شهیخودم بسازم پس خواهشا پناهم باش مثل هم یبرا یدیجد  یزندگ
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 ........................... 

خودم داشتم  یراکه ب یدخترونه ا یفکر بودم فکرها یتخت خوابم تو یتا خوده صبح تو شبید
  زویکردمو همه چ داریشده بودم که رفتمو الهام رو هم ب ری جو گ یو لذت بخش بود طور  نیری ش  یلیخ

  ی کرد ول  نیغرغر و لعنت و نفر  یکردم کل  دارشیب نکهیکردم که اونم اولش به خاطر ا فیبراش تعر
 اونم همراه شد  باهام

دانشگاه   یرو  تونهیاگه الهام بخواد م نکهیداده ا ییقول ها هیطور که معلومه پژمان هم به الهام  اون
از جونو   می گرفت  میمنو الهام تصم  نی به خاطر هم  یلیاز خ شتریخوشحالم ب  یل یرفتن حساب بکنه خ

 یاالنم رو م یکن نبرااز محبتهاشونو ج  یگوشه ا میتا حداقل بتون میبذار هیکار ما  نیانجام ا یدلمون برا
الهام   شیپ قهی تا چند دق خورمیهست نشستمو دارم شربت م یمحوطه کشت یکه تو  زی دور م یصندل

هوا  کنهی نگاه م ایهم داره به در ساینگاه کنن نک لمیپژمان صداش زدو رفتن تا باهم ف یهم بود ول
و دو   شیک  میرسیفردا م که گفتی م سا ینک یدادینم صی از هم تشخ ارویشده بودو آسمونو در  کیتار

خودمو سپردم به   شدیشروع م  یبه طور جد  تمونیمامور گهیدو روز د یعنی شمیوارد باند م گهیروز د
  شهیداره همون م لی اون م یخدا هرچ

نظر    ریکه حرکاتش مشکوکه ز دمیپسرو د هی کهویکه   کردمیطور داشتم به اطرافم نگاه م نیهم
 به خودم اومدم   کهوی  یگرفتمش ول 

 مشکوک بزنه  دیبدبخت چرا با نیگرفتت ا یسی_چته دختر توهم جو پل

گذاشتم که ناخواسته نگاهم   زیم  یشربتمو رو وانیخودم کردم ل یبرا یسالمت  یآرزو دمویکش یپوف
اوقات نگاهش سمت   یو آروم و گاه  یپنهون یول زدی سمت پسره افتاد داشت با تلفنش حرف م

کم کم نگران  دادیکه پشت خط بود جواب م یبه کس  کردوی افتادو مشکوک بهش نگاه م یم ساینک
به حرف مغزو عقلم گوش    نباریا یکه شلوغه ول نجایکار مثال؟ا  یچ یکنه ول  یکار  بخوادشدم نکنه 

بلند شدمو حواسمو    یو عاد یمعمول  یلی خ نی عمل کردم به خاطر هم ضمیندادم و به حرف دلم و غر
 یادی پسره لبه نرده ها بود و منم با فاصله نسبتا ز رمیور م میدارم با گوش  یعنی کردم که  میجمع گوش 

حواسم کامال به پسره بود صداش که داشت با پشت    ینگاه کردم ول ایبه در سادموینرده ها وا لبه
 به گوشم خورد  زدی حرف م  شیخط 
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راحت باشه   المیمن خ یول  سی...چشم رئدیبه قولتون عمل کن دیشمام با ی_بله بله حتما...چشم...ول
 خواهرام امنه  یکه جا

 کردو ادامه داد: یمکث

که چه    دیلطفا به خواهرام نگ س یراحت...رئ   التونیخ  دمی_ممنونم...چشم بدون نقص انجامش م
 ...ممنون...پس با اجازتون...فتهی برام افتاده و قراره ب  یاتفاق

  زد؟کدومی حرف م  یداشت با ک ن یا اینگاشو داد به در بشو یج  یگذاشت تو لوی قطع کردو موبا تماسو
 باشه؟ سشی رئ شهیخواهراش پ   دیکار؟مگه خواهراش کجان؟اصال چرا با

 آروم گفتم: دمویکش یپوف

دوستشه و به خاطر   ایاعتماد داره  سشیبه رئ دیرفت دختر خب به تو چه اخه شا یشد وونهی_د
 اصال  یمگه خبر دار  نی ا یاومده مسافرت خواهراشو سپرده دست اون...تو از زندگ نکهیا

فکرها    نیهم یخودمو نگرفته بودم تو یاز سواال یل یو خ  یهنوز جواب کنجکاو یول  دمیکش یپوف
 ظربان قلبم باال رفت  شهیم  کینزد سای بودم که متوجه شدم داره اروم از پشت به نک

 ... یبکنه نه اصال امکان نداره ول یار نه امکان نداره بخواد ک نه

 

 

 

 

 ( سای)نک

دخترها در   نیقراره ما با ا نکهیا  کردمی فکر م زهایچ یل یخودم غرق بودم داشتم به خ یفکرها یتو
 رو شروع و داشته باشن  یدی جد یقراره اونا زندگ  نکهیهمکار ا میبش ندهیا
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وقتا دالرام با   یل یکه خ یهمون آرامش دادیم یبهم آرامش به خصوص بی عج   ایکردن به در نگاه
   کنهی چون واقعا دل آدمو آروم م  ادی واقعا اسمش بهش م دادیحرفاش بهم م

 ایدالرامه  ای شدم حتما  الیخی ب  یشد ول   کیبهم نزد ی کی فکرها بودم که احساس کردم  نیهم یتو
 یو دالرام هم تو ننیبب  لمیدالرام باشه چون پژمان و الهام رفتن ف دمیاحتمال م شتریالهام ب ایپژمان 

  شتمخورد به پ  یدست کهویفکرها بودم که  نیهم یتو خوردی محوطه نشسته بودو داشت شربت م
 و....

 

 

 

 

 )دالرام( 

  یپسررو که دستش اماده شده بود برا دمویبه سرعت دو فتهیب  یاتفاق نیهمچ  ذارمینه من نم نه
  نکهی کردمو با پام با تمام قدرت به خاطر ا ی پرشت هیو سکترهو زدم بلند  دم ید سایهول دادن نک
زدم به بازوش که پرت شد   دلی م هیتو اب  فتهینخوره تا تعادلش بهم نخوره و ن سای دستش به نک

 بود باعث شد که.... ادیز دلمیبه نرده ها بودم و پرشتم بلند بودو قدرت م کی نزد یلیچون خ  اونور

 

 

 

 

 ( سای)نک

که پسره پشت سرم بود پسررو   دل یم هیکه دالرام با  دمید دمیاز پشت سرم شن یب یعج  یصدا  کهوی
...تا به خودم  ای... پسره...نرده ها...دردلیلحظه مغزم قفل کرد دالرام...پرش...م  کیکرد  نی نقش زم
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پسره هم از  یناباور و درکمال  ایپرت شد تو در جهیاز نرده ها اونورتر رفتو در نت  رمی اومدم تا دالرامو بگ
 اونور خودشو انداخت تو آب

 زدم:  نعره

 _دالرااااااااااااااااااااااااااااام

نجات داشت اماده   میهمه جمع شده بودن و ت دمیازش د ینه نشونه ا دمیازش شن یینه صدا یول
خودمو انداختم تو آب از باال نورو   رجهیش  هیبا  عیبمونم سر نایمنتظر ا تونستمیمن نم یول شدیم

اومدمو  البا  نمی دالرامو بب تونستمینم  یول  کردیبرام روشن م  ارویدر یجزئ  یلیانداخته بودن تو آب و خ
به سمتش شنا    عیسر دمینفرو د هیلحظه احساس کردم  هی یبرا  نیینفس گرفتمو دوباره رفتم پا هی

دستمو دورش حلقه کردم و با   هیمحکم   نیطر همشده به خا  هوشی کردم خودش بود معلوم بود که ب
 آب  یدستم شنا کردمو اومدم باال یک یکمک اون 

  یو موهام انگار  دیچک ی ازم آب م میشد  قیبهمون کمک کردنو سوار قا دنینجات که مارو د میت قیقا
خوابوندمو با سرعت   قیدالرامو کف قا دیچکیازشون قطره قطره آب م یدوش بودن چون حساب
   رونیکه قورت داده بده ب یتا آب  دادم یگذاشتمو محکم فشار م نشیس یرو یدستمو به صورت ضربدر 

که داشتم    ینیبشه دالرام ناخواسته در همون ح تی زیتو چ  دینه نه نبا کردمیترس داشتم سکته م از
 داد زدم:  دادمیفشار م نشویس

 دالرام چشاتو باز کن  یزنده بمون  دی_با

ها شده بودم دالرامو  وونهید نهیجلو و کمکم کنه دست خودم نبود ع  ادیب دادمی کس اجازه نم چیه به
چشام احساس کردم اون به خاطر    یبار نم اشکو تو نیدوم یگرفتمو محکم چسبوندمش به خودم برا

هرچند   رامکردم واالن به خاطر دال   هیبار که به خاطر مرگ پدرومادرم گر نیشده بود اول یطور  نیمن ا
  هیکردم  یچشام حس م یکردم فقط نم اشکو تو ینم هیگر

آب از گوشه لباش خارج شد   کمیکه  دادمیفشار م  نشویتالش کردم محکم با فاصله قفسه س  گهید بار
ناخواسته جلو رفتم   فتادی ن  یاتفاق یو کردم ول کار نیا گهیبار د هیوا شد   یناخواسته لبام به لبخند کج

 تر شدم  کینزد   کویبه صورتش نزد
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تنها   کردیدربارم فکر م یچ دیفهم ی م شدویم داریب یوقت دونستمینم انهیکارم درست بود  دونستمینم
  یشدم چشمامو رو  کینزد سشیو خ هوشیزنده بمونه آروم به صورت ب  نکهی برام مهم بود ا زیچ هی

  یکه کردو آب  یو سرفه ا گهیفشار د هیازش جدا شدمو  عی دادم سر یهم بستمو بهش تنفس مصنوع
نجات   میت  قیقا یکه تو ییمکرر باعث شد همه کسا یاز دهنش خارج شدو پشت سرش سرفه ها که

 بودن دست بزننو سروصدا بکنن   یکشت یسرمون تو یکه باال ییبودنو مسافرها

که  یز یتنها چ  دمیدینم  چکسوی ه گنیم یچ  دمیفهم ینم  یول  دمیشنیان والهامو هم مپژم یصدا
 صورت نازو خوشگل دالرام بود   دمیدیم

باز شد که دستمو بردم پشت گردنشو محکم چسبوندمش به  فیضع  یلیآروم اروم و خ چشماش
 گفتم:  یخودمو سرمو باال گرفتمو به آروم 

 ی شکرت که ستارمو خاموش نکرد ای_خدا

 

 

 

 

 )دالرام( 

که از  یدیو نور شد  ساینک دواریخوشحال و ام  یو نگران و کم سی خ افهیکه آروم باز کردم ق چشمامو
فرو رفتم   سی خ  یگرم ول یجا ه ی یتو کهوی دمید کردویم  تیذچشمامو ا دوی تابیسرمون م یباال رو

 داد یبهم ارامش م شهیکه هم  ییجا

لبام   یرو یناخواسته لبخند زدی باهام حرف م کردویاروم اروم خدارو شکر م دادویمنو فشار م محکم
 نیدوباره ا نکهیشکرت که زندس شکرت که تونستم جونشو نجات بدم شکرت بابت ا  اینشست خدا

  یآغوشو بهم برگردوند

 جیکه گ شدی مسافرا باعث م یدستو سروصدا یاز خودش آروم جدا کردو دوباره بهم نگاه کرد صدا منو
 گفتم:  یفیضع یآب بودو بس با صدا یبود افتادنم تو ادمیکه  یز یبشم تنها چ 
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 ی _خوشحالم که زنده ا

 بوس کردو گفت:  قیعم  موی شونیاروم خم شدو پ ساهمینک

 کارها نکن دالرام مردمو زنده شدم دختر  نیاز ا گهیتورو بهم برگردوند د گهیبار د هی_خدا ساینک

 د یچ یگوشم پ یگرمو آرامشبخشش تو یلبام نشست که بازم صدا یرو  یکم جون لبخند

 یاوردی سرم ن گهید بتیمص هیشکرت که  ای...خدا فتهیات ب بر  یاتفاق ذارم ینم گهی_دساینک

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

بودن و الهام که   دهیخواب یصندل یو پژمان که رو سای باز کردم که چشمم به نک  یبا خستگ چشمامو
تختم بودو گذاشته بود افتاد هرسه شون خوابشون برده بود   یدستاش که رو  یکناره تختم سرشو رو

 خوابشون برده بود  یتیوضع  نیهمچ هی یتو یطور  نیخسته بودن چون ا یل یمعلوم بود که خ

  مییاز پسرا ی ک ی با اتاق خودم فرق داشت فکر کنم داخل اتاق  یل یخ  ونشیدکوراس میاتاق بود هی داخل
 االن... یبودن ول ی باشه پنجره هاش گرد  ادمی که ییفرق داشت تا جا یادیز کمی  یول

مخم جابه جا شده همون طور که نشسته بودم از   یتو ییزهایچ هیموضوع شدم احتماال  نیا الی خیب
 نگاه کردم رونی پنجره به ب

 چنار؟؟!!! شه؟اونمیم دایهم درخت پ  ایدر یبزرگه؟مگه تو نقدریپنجره چرا ا نی_وا ا

 سره خودمو گفتم:  یآروم زدم تو یکی  دمویکش یپوف

 ی ن یبیاشتباه م یحتما دار  یشد  وونهید الی خی_دختر ب 

  دمیکش  یزدمو دوباره پوف یرفت که نجاتم داده بود لبخند یمرد یناخواسته نگام پ دمویکش یپوف
   کشمیامروز من چه قدر پوف م

بستش دستش باال رفت سرشو   یتختم نشستم که پژمان با همون چشما یخوردمو رو یتکون 
 سا یدستش خورد به سر و صورت نک کهویخواروند و چون خواب بود 
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تو همو دسته پژمانرو انداخت اونور خندم گرفته  دیبستش اخماشو کش یهم با همون چشا ساینک
  یبا لحن آروم گهیبار د هی دیکه نشنچه قدر تنبل بود که چشاشو باز نکرد آروم صداش زدم  نیبود بب 

 بسته گفت:  یصداش زدم که پژمان کالفه با چشا

 بابا اه   کنهی صدات م سا؟دارهی نک یشنو  ی_نمپژمان

 ... سایاون وقت نک  دیچشام گرد شد پژمان شن کهوی

تخت   یکه من رو  دنید یخوردنو به شدت چشاشونو باز کردن و وقت  یلحظه هردوشون تکون کی
 گرد شده صدام زدن:  یانشستم با چش

 _دالرام 

 بهشون رفتمو گفتم:  یغره ا چشم

 د یدیکه هرسه تاتون خواب دی_االن مثال شما مراقب من

 کالفه گفت:  الهام

 دالرام  سی _هالهام

  دویکش یغی ج  یبا خوشحال  دنمیبلند شدو با د عیاومدو سر رونی" از دهنش ب یمثل "چ یکلمه ا کهوی
 بغلم کرد 

 دختر  ینگرانمون کرد  ی؟حساب یشد داریمن فدات بشم ب ی_االهام

 گفتم:  آروم

 بد نشد ادی شمام که ز ی_برا

 بهم رفتو آروم گفت:  یغره ا چشم

 شنوهیاالن م سی _هالهام

 گفتم  ی_خب بشنوه مگه چ
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 دهنمو گفت:  یدستشو اروم گذاشت رو کهوی

 بابا  سی _هالهام

 د؟ یکنیپچ پچ م یچ دی_دارپژمان

 به سمت پژمان برگشتو گفت:  عیسر الهام

 خواهرانس   ی...حرف هایچ ی_ه

 _اهان از اون لحاظپژمان

 دمی فهم یازشون نم یز یخب چ یبلند شدو به سمتم اومد چشاش پر از حرف بودن ول  ساینک

 ؟ ی_بهتر ساینک

 _آره...بازم ممنون 

 یکه جونمو اول نجات داد یازت تشکر کنم تو بود دی منم که با نی_اساینک

 انداختمو گفتم:  ن یی با خجالت پا سرمو

 نکردم  ی_کار 

 کنار زدو گفت:  سارویجلو اومدو آروم نک پژمان

و هم تو جونه   یهم تو جونشو نجات داد دیکنی پاره م کهی تعارف ت یه دی_حاال شمام بس کنپژمان
 گشنمه یلیخ م یبخور یز یچ هی میبر د ییا یب ینجات داد نویا

الهام   یرک یرزیز یخنده ها دنیپژمان با د  دیخند زی ر زی چپ چپ به پژمان نگاه کرد که الهام ر اس ینک
 گفت:  یروبه الهام با لحن بامزه ا

 ؟یخندی م یطور  نی_راحت بخند خانوم چرا اپژمان

 شد  شتریخنده که حرص خوردن پژمان ب  ریز میهمزمان منو الهام زد شیحرص  یصدا دنهیشن  با

 دارم براتون  دیبخند دی_آره بخندپژمان
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 ؟ یخور ی_خب حاال چرا حرص مساینک

 کردم ی م تی مگرنه حال سادنیکه خانوما وا فیاالن ح میشی_منو شما که تنها مپژمان

 به پژمان رفت که الهام با خنده گفت:  یدوباره چشم غره ا ساینک

 ؟ یکن  یکار م  ی_خب مثال باهاش چالهام

 به الهام زدو گفت:   یچشمک پژمان

 ی کار  هی_پژمان

 کالفه گفت:  دویکش  یپوف ساینک

 _بس کن پژمان ساینک

 _چشمپژمان

 به سمتم اومدو گفت:  ساینک

 ست؟ ی_گشنت نساینک

 اد ی_نه ز

 _پس گشنتهساینک

 ی کم ی_

 برات؟  نجایا ارمیب  ای ییایراه ب  یتون ی_مساینک

 گرد شده بهم نگاه کردن یاومدم که پژمان با تعجب و الهام با چشما نییتخت پا  یاز رو عیسر کهوی

 م یبر  امیراه ب تونمی_نه نه م

 میاالن هتل میست ین یداخل کشت گهیمحظ اطالع ما د ی خب ول   یلی_خ ساینک

 باز شده بود گفتم:  صدریکه به اندازه غار عل یگرد شده و دهن یچشم ها با
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 !!! ؟؟؟؟؟ی_چـــــــــــــــ

 باال انداختو گفت:  یشونه ا ساینک

 یبهوش اومد  ریخودته که د ری _خب تقصساینک

 هوشم؟ ی_مگه من چند ساعته که ب

 تخت  نیا یرو یمرده ها افتاد  نهیع یطور  نیو هشت ساعته هم ستی_شما بالهام

 ن؟ یآورد رونیمنو ب یکه چه طور  نهیاورد...منظورم ا  رونیب ی منو از کشت ی_خب ک

 تو دختر خب معلومه که...  یپرسی م ییخودت...عجب سواال ی_با پاپژمان

الهامو پژمان هردوشون   یشروع کرد به سرفه کردن و حرف پژمان رو قطع کرد که چشما سای نک کهوی
 شد    یطونیش

 کردم یمنگوال فقط داشتم بهشون نگاه م نهی چشونه؟منم ع نای...اوا

 نجام؟ یا یشد؟من چه طور  ی_چ

 میبخور یز یچ هی میبهتره زودتر بر  گهید یاومد یطور  هی  ؟حاالیداره که بفهم  یتی_خب چه اهمساینک

 د؟یخونه نگرفته بود م؟مگهیمگه قرار نبود ما هتل نر ی_راست

 م یفعال هتل باش میداد حی اتفاقات افتاد که ترج یسر  هی ی_آره ولساینک

 د؟ یکرد ریاون پسره رو دستگ ی_راست

 یاثر  چیشماهارو هل داد خودشو انداخت تو آبو خودشو غرق کرد االن ه نکهی_نه متاسفانه هم پژمان
 فقط جسدش... میازش ندار

 نیچرا ا نکهیاطالعات بهمون بده ا یل یخ  تونستیشد اون م فیانداختم ح ن ییسرمو پا یناراحت با
هر   ای یبوده هر ک یکار چ نیدستور گرفته و هدفشون از انجام ا یو از ک کنهیکار م یک یکارو کرده برا

 شناخته یخوب م  سارویبوده نک  یچ
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 ..................... 

به خونه خودمون نقل مکان   موی اومد رونی از هتل ب شبیاومدم د رونیسرم کردمو از اتاقم ب شالمو
  مویپر از س  یکن یرو که نگاه م  ییبه خونه نداره هرجا  یشباهت چیاسمش خونس وگرنه ه میکرد

 خودش... یبرا هیگاهیپا هی کال  لسیوس ستمویس

نظر گرفته   ری ز میباند داشت یکه تو یبودن و حرکات دشمنو توسط نفوذ نجایو پژمان هم ا ساینک  میت
بودم   دهیهم که کال ند ساروی بودن و نک  شیو نصب و راه انداز ستمهایس ریهم درگ بودن الهامو پژمان

پسره  هیبود  میسر گروه ت نیافتاد افش نیچشمم به افش  کردمیطور که داشتم به اطرافم نگاه م نیهم
درکارش   شهیهم  نیبود به خاطر هم یجد  یلیمهربون و کامال خبره در کارش بود کال در کارش خ 

 کرده بود:(  یام نامزد ی موفق بود تازه به تازگ

باهام   نجایچون همه ا کنهی کار م یچ نمیبب  نیافش شهیرفتم پ  نیندارم به خاطر هم یکار  دمید
و اخمو بودو   یبود که کامال جد  سایتنها نک  میبود یمیشده بودن در واقع هممون باهم صم  یم یصم

  رد میت ینبود با بچه ها  یجد ادی االن ز یبود ول سایام نکپژمان هم هم مق بردنیهمه ازش حساب م
 کردن ی همه از دستوراتش اطاعت م شدویم  یبه موقعش جد یول  کردی م یکنار کار شوخ 

 ؟ یشد  داری_بنیافش

 ؟یدیند  ساروینک گمیم می_اه

 کنه؟  چارهیمنو ب  ییخوای جناب سرگرد نکنه م ه؟بگویچ  سایدختر؟نک ی_خل شدنیافش

 _وا حاال من... 

 ی بگو سرگرد تهران یر ی سراغشو از من بگ ییخوا یبه بعد م  نیاز ا یول دونمی_تورو نمنیافش

 خب بابا ترسو  یل ی_خ
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که  یی احترام کسا دیبا  نجای خلعش کنن ما ا  کهویکه   ترسهیم تشیاز موقع ستی_ترسو ن نیآرو
 میمقامشون از ما باالترنو نگه دار

 د؟ یزنی حرف م دی دار ی_درباره چ ساینک

اون قدر گنده بود که لباس مردونه تنش داشت جر   کلشیبرگشتم اوله له جذبه...ه سایسمت نک به
 گذاشته بود  شیو بازوهاشو به نما نهیس یعضله ها یبه خوب   خوردویم

  دیکن یکارهارو م نیخاک برسرتون خب هم یگذاشتن ا یبه احترامش بلند شدنو احترام نظام  همه
که داشت به سمتم برگشت که  یبا همون اخم و جذبه ا سایدارن نک  فیمغرور تشر نقدریا شونیا

بهش احترام   یجذبش باال بود که ناخواسته منم با هول نقدریضربان قلبم باال رفت ا کهویناخواسته 
 گذاشتم   ینظام

اقا  نیدر حضور ا یمگه کس گهی بله د دنیخند  زیر  زیبا تعجب بهم نگاه کرد که همه بچه ها ر ساینک
 جرات داره راحت بخنده

 بود؟ یاالن چ نی_اساینک

گذاشتنت تو هم  یاحترام نظام  نیانداختم خاک بر سرت دختره خول با ا ن یی خجالت سرمو پا با
 هاااا  یسیپل هیباورت شده که  یجد یجد

به   سایکارش لبخندشو پنهون کرد نک نیبا ا  دویبه لباش کش یدست کهویبگه که   یز یخواست چ ساینک
 گفت:  نیسمت بچه ها برگشتو روبه افش

 ره؟ یم شی _کارا چه طور پ ساینک

 لحن و رفتاراش بود گفت:  یکه تو یو احترام خاص  تی جد هیهم با  نیافش

 قربان  رهی م شیطبق نقشه و دستورات شما پ ی_همه چنیافش

 د ی_خوبه به کارتون برسساینک

 سمتم برگشتو ادامه داد: به

 ...دیبا گهیباشه فردا د  یهر چ یکار کن  شتریب  تی رزم  ناتیتمر یرو کم ی _شمام بهتره ساینک
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 نه   یفردا؟وا نیهم دی رنگم به شدت پر  کهوی

 دم یدیم  یرو به خوب یچشاش نگران   یجلو گذاشتو آروم جلو اومد تو  یقدم ساینک

 _چت شد دالرام؟ساینک

 گفتم:  دمو یبه سرم کش یدست

 رون؟ یبرم ب  تونمینشده...من...من م یچ یه یچ ی_ه

 ؟ یشناسیم نجاهارویمگه تو ا ی_اره ولساینک

 رون؟ ی برم ب یذار یم ستی_مهم ن

 ؟ی شناسینم  نجاهارویتو که ا یشیکه گم م یطور  نیا ستی چه طور مهم ن ی_آره برو ول ساینک

 گهید زمی ری تو سرم م یخاک هی_

 ... دمیشا دونمینبودم نم مونیجدا شدمو به سمت اتاقم رفتم اصال بابت رفتارم پش  ازش

ساعت هم که شده ماله خودم   هی  یبرا خواستمی م رونیبرم ب  خواستمیسرعت خودمو اماده کردم م به
 یبرا مهیروز آزاد نیامروز که آخر خواستمیم  نیمن باشه به خاطر هم یآزاد  نی اخر نیا دیباشم شا

و    تیامورذهنم آزاد از هرگونه فکر کردن به باندو م خواستمیتنها م  یفکر کنم تنها کمی خودم باشمو 
به  خواستمی فکر بکنم اصال م کردمی که قبال فکر م ییزایبه چ خواستمیکوفت و زهرمار باشه م 

 پدرومادرم فکر بکنم 

 دمی کشی خودم خجالت م ی بچه ها رو یاومدم از نگاه ها رونی اتاقم ب از

 از بچه هارو باهات بفرستم؟ یکی  ییخوای _مساینک

 خودم تنها برم  خوامی_نه م

لحنو   نیا  نیاز ا شتریخواستم ب  یرفتمو ازش خارج شدم نم   یبه سمت دره خروج  یخداحافظ بدون
 صدارو بشنوه   نیا
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 دهیکه بازوم از پشت کش رونیآسانسور شدمو بعد از رد کردن سالن خواستم درو باز کنم برم ب  سوار
بود نه  دهیرس  نشیس یقدم به زور به رو دمیپشت سره خودم د سارویشد با تعجب برگشتم که نک

 نردبون بود  یادیز نیمن قد کوتاه باشم ا نکهیا

  ری به اون چشا نگاه نکنم ناخواسته تحت تاث  کردمیم یبا اخم پرجذبش بهم نگاه کرد هرچه سع ساینک
  یچ نمی بب سادمیخانوم وا هی نهیطور ع  نینکردمو هم یاعتراض چینگفتم ه یچی ه جذبش قرار گرفتمو

 بگه  خوادیم

خودش حرف   خواستمیفقط بهش نگاه کردم م نجاسیکارو کرد اصال چرا ا  نیکه چرا ا  دمینپرس ازش
نگاه کردم دستشو که  کردیو سخت داشت نگام م یبود به چشاش که جد روحی که ب ییبزنه با چشما

 حرف به دستش نگاه کردم   یبودو باال اورد که نگامو از چشاش گرفتمو ب  نش یماش  چیوئ توش س

 برو  نیبا ا ای_ب ساینک

لکسوز که سرعتش   امیبرونم اون وقت ب  دویپرا هی تونستمیمن نم  کردمیتعجب داشتم بهش نگاه م با
بدتر حاال در   گهیبنزشه د چیکه سوئ دمیکه دقت کردم فهم چیبه سوئ  یفوق العاده باالس رو برونم؟ول

 یسوارش بشم طور  تونمیگرونه و من نم یل یباشه خ یهرچ یبنز ول  ای لکسوز گرونه  دونمیواقع من نم
 که خودم راننده باشم 

 بلد نبودم!  ی رانندگ  یوقت هین یداشت که چه ماش یمن چه فرق یبرا یراست  یول 

 خودم قدم بزنم  یبرا کمی  خوامیندارم م  یاجیاحت ن ی_به ماش

 ؟ یکنی تعارف م ی_دار ساینک

 ندارم  ی تعارف  چی_من با تو ه 

 ی بر  نیدالرام بهتره که با ماش کنهی فرق م نجای_اساینک

 زدم   یپوزخند

نکنه با   یهمه پولدارن و نگران نکهیا ؟ازیترسیم هیمدل باال و خارج یها نیپر از ماش نجایا نکهی_از ا
 چیسوئ نهیبشم نه؟وا بدم؟به خاطر هم نشی سوار ماش  کهویمنم  برام بوق بزنه و  یکی حاله بدم  نیا
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بهم   یو دار  یکشی به رخم م  نتویماش یدار  دمیشا ای برم؟ نی تا با ماش یبهم بد  ییخوای م نتویماش
 م؟کدومش؟ یستم؟هیهم بلد ن  یرانندگ ی...حتیچی ه ستمین ی چیکه ه  یکن یم یادآور ی

هم فشار دادو بهم نگاه کرد چرا دروغ بگم   یوجودش بود لباشو محکم رو یکه تو  یشدت خشم از
اون   یول شدی ترسناک م یل یخ افشی ق شدیم خیمو به تنم س شدیم یطور  نی ا افشی که ق ییزمانها
که انگار نه   یمسمم باشم طور  دمی خودمو لو ندم که ترس  شدیشجاعت درونم بود که باعث م هیموقع 

 نکنم سی که خودمو خ کردمیم  یدارم سع رانگا

 گردم ی_نترس...برو تو زود برم

زد مچ دستمو گرفتو محکم فشارش داد از شدت درد چشمامو بستم  یشدت خشم رنگش به کبود از
اومد   یاز دهنم در م  یاعصابم خورد بود اصال مراقب حرفام نبودم هرچ ینکردم وقت  یناله ا یول
 االن نهیع  زدمیم

حرفا و   نیبا خودت از ا   یو نه حت  یا گهیکس د چیه یمن نه جلو  ی_صدبار بهت گفتم نه جلوساینک
 احمقانه نکن  یفکرها

 _فکر احمقانه؟جالبه...همه حرفا به جز حرف خودت برات احمقانس 

 _دالرام ساینک

  نتیسواره ماش تونمینم ستمیبلد ن  یبهت بگم؟من رانندگ  یز یچ هی ییخوایاصال م سای_بس کن نک 
 ی گرون  نیبه ا  نیشم اونم ماشب

از   گهیبار د هی مطمئن باش اگه  یحرفا بزن نیکه از ا دمیمن بهت اجازه نم یستی _بدرک که بلد ن ساینک
  شویتیامن ستمیس یشیلکسوز م  ؟سواریدیدندونات سالم بمونن فهم کنمی نم ن یتضم یحرفا بزن نیا

خودش   یزنی نقشه م یمکان مورد نظرتو رو یکار کن  یاسش بلد باش یپ  یبا ج  دیفقط با کنمیفعال م
 ی کن  یکار  یشما زحمت بکش نکهیبدون ا  برتتیم

 تو ندارم  نی به ماش یاز ی_من ن

 هان؟  انهیچه طرزه لحن ب  نی؟ایشد یطور  نی_چته؟چرا اساینک

 فقط ولم کن  سای حالم بده نک  یچ ی_ه
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 رونیب یبر  ادهی اونم پ ییتنها ذارمی_دالرام من نمساینک

 د؟ ید یچرا نم کرد؟یمن حالم بده؟چرا درک نم دیفهم یچرا نم  ایخدا

 باال رفته بود گفتم:  یکه ناخواسته کم  ییبا صدا بایشده بودمو خونم به جوش اومده بود تقر  یعصب

 شـ...  یپسرا نم  یمدل باال نی _اصال به توچه؟گفتم نگران نباش سوار ماش

هم فشار  یرفمو خوردمو بهش نگاه کردم لباشو محکم رو ح هیکه باال رفته بود بق  یدست دنیبا د  کهوی
 شدن   ریسراز شتریاشکام ب کردی داده بودو داشت با خشم و دست باالرفتش بهم نگاه م

 ؟ یزنی_بزن...چرا نم 

 زدم:  غی ج  کهوی

 بــــــــــــــــزن گمی_د بهت م

  یعقب رفتم دستمو رو یکم دو یصورتم فرود اومد از شدت ظربه برق از سرم پر  یدستش رو کهوی
به   دادمینم  یت یبهش اهم یول  سوختیبد م  یلیشدن خ  ریطرف راست صورتم گذاشتمو اشکام سراز

سبک   کردمویم هیکارش داشتم گر نیمنو زده بودو به بهونه ا ساینک  نکهیا دادمی م تی قلبم اهم یسبک 
 شدمیم

اصال برام مهم نبود که   کردمیهم طلنبارش م یرو دیبا  یتا ک  داشتمیخودم نگهش م  یتو دیبا  یک تا
االن تنها   یبود ول  یکه بود برام مهم م یا گهیهر موقع د دیشا شکنهیپسر داره غرورم م هی یجلو

کردن  ه یگرکه نبود با  بهیبرادرم بود پسره غر سایکه اصال برام مهم نبود غرورم بود چون نک یز یچ
 جلوش غرورم بشکنه  

از   یحرکاتم دست خودم نبود هرچ   یلیحرفام و خ ی لی خ زهایچ یل یکنترل خ شدمیم یعصب  یوقت
که  نیبه طرف مقابلم ا دادموینم  تی اصال به لحنم به تن صدام اهم گفتمیاومدو م یم  رونیدهنم ب

که  یقدر تند زد نینامرد چرا ا یش جونم ولکه خوردم حقم بود نو  یلیس نیا دادمینم  تیهم اهم هیک
 قسمت از صورتم کال فلج شده باشه   هی ؟انگاریکرد ناقصم

بزنه حاال خوبه من  خواستهی که نم دونستمیم هیرتی غ یل یخ دونستمیبود م  یکالفه و عصب ساینک
 وگرنه االن زده بود از وسط کال نصفم کرده بود  ستمین  شیخواهر تن 
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اگرم   نیبا ماش ای یر ی با خودم م ای  رونیب  یبر  ییخوایکه بهت زدم حقت بود اگه م یل یس نی_اساینک
 ؟یدیفهم  ییاینم  رونمی اتاقت و تا خوده شب ب یتو یکنیاالن گورتو گم م نیکدوم هم چیه

لحظه احساس   هیبود   نیریچه قدر برام ش کردیم هیپدر بود که داشت دخترشو تنب  هی نهیع  لحنش
  نکهیا دمشی کردم که تا حاال ند ویپدر یشده آخ چه قدر هوا یبابامه و از دستم عصبان   سایکردم که نک

  یزهایچ  یلیو خ   هاشوی ...نوازش هاشو...مهربونشوی...غمو ناراحتتشوی...عصبان شویتا حاال خوشحال 
  دمیرو اصال به چشم ند گهید

  میقهرمان زندگ نیاول نیمن نداشتمش به خاطر هم یباباشه ول   یهر دختر  یقهرمان زندگ نیاول
 قهرمان پشت خودم بودمو از خودم مراقبت کردم  هی نهیخودم ع شهی خودم بودم چون هم 

شده  نی سنگ یل یکنم قلبم خ هیفعال گر خواستمیبود که م  نیبه خاطر ا دیندادم شا سایبه نک   یجواب
سبک   یکردن برا هیبه جز گر یراه  چیکه ه کردمی مغزم حس م یقلبم و تو یرو رو یادیز  ینیبود سنگ

 کردنش نداشتم

  دیبشه و بگه نبا یرت ی غ رمیم رونی من االن تنها ب نکهیبده به ا  ری گ یز ینبود که به هرچ یمرد ساینک
 ... نجایبود که االن ساعت هفت عصره و ا نیاطر ارفتارش فقط به خ نیبره ا رونیدختر تنها ب

 گفتم؟ یچ یدی_شن ساینک

ازشم ممنون بودم   دمیکشی جوابشو بدم چرا دروغ بگم ازش خجالت م خواستمی جوابشو ندادم نم  بازم
چم شده  دونمیاومد نم یسرم م ییمعلوم نبود امروز چه بال زدی زد اگه نم یخوب موقع  رویلیس نیا

  یوزنه صد تون  کی یانگار  کردمی بدنم حس م یجا یجا  یرو  رویادی ز ینیبود حالم داغون بودو سنگ
 بدنم بود   یرو

کردن آروم خودم ادامه   هیهمچنان به گر کردمویزانوهاش مقابلم خم شد بهش نگاه نم یرو ساینک
کردو   رییکه نگاهش تغ دید یچ دونم ینم دنمیچونم و سرمو باال اورد که با د ریدستش رفت ز  دادمیم

 د یکش ینگاشو ازم گرفتو کالفه بلند شدو پوف

 _بلندشو دالرام... ساینک

 کلمه از دهنم خارج شد  هیفقط  یتخس  با
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 خوام ی_نم

 گفت:  یدوباره روبه روم خم شدو با لحن آرامشبخش ساینک

 بلندشو  ینشست نجای_بلندشو دختر زشته اساینک

  دمیکوب یم  نیزم  یکه قهر کردن پامو محکم رو ییبچه ها نهی که ع یو دلخور بلند شدمو درحال   یعصب
 رفتم   رونی از در ب

  نیبا کالس به خاطر هم بود که همشون پولدارنو ییاز نقطه ها  یکی یتو می که توش بود یا خونه
مردم روم    رهینگاه خ  خواستمیمنم خاک لباسمو تکوندمو شالمو درست کردمو ظاهرمو مرتب کردم نم

رو داشت   ی دختر فرار  هیحکم  گهیام عقال امروز چون فردا د یدختر فرار  هیفکر کنن  خواستمیباشه نم 
 فکر نکنم مخصوصا به فردا یز ی ساعت هم که شده به چ هی یبرا خواستمیم

درواقع   دادمینم  یتیاهم ادیپشت سرمه و داره دنبالم آروم آروم م سایکه نک کردم یحس م یخوب  به
  یاتفاق ذارهیهرجا برم اون پشتمه و نم  نکهیا دادیم تی حضورش آزار دهنده نبود اتفاقا بهم حس امن

 هاگ یحت  دادیبهم دست م یوقتمرد داشتم که  نینسبت به ا یبه خصوص  نت یحس ام  فتهیبرام ب 
  سایچون اون بود...نک دمیترس ینم گهیهم که باشم د ایدن  یجا  نیو وحشتناک تر  نیخطرناک تر یتو
ساکت باشه و االن  یحرف بزنه و ک یپنهون ک  یظاهر بشه و ک  یکه ک دونست یخوب م  یلیخ
 اومد  یبا فاصله و ساکت پشتم م نی دارم به خاطر هم ییبه تنها اجی که من احت دونستیم

  یلب برا  ریآروم ز رفتمویشده بودو غروب بود کناره جدوال راه م کیتار یهوا کم دمیرس  ابونی خ سره
چرا   نکهیبه ا کنهی درد م یل یخ سای نک یل یس یجا نکهیبه ا  کردمی فکر م کردمویاهنگو زمزمه م هیخودم 

از کوره در   یی کهویچرا  نکهیدلم پر شد به ا نقدریمن ا ییکهوی شدو  نیسنگ  یی کهویقدر قلبم  نیا
اهنگ  نی فقط ا دیو شا دادنیکارو بکنه همه و همه داشتن عذابم م نیرفتمو سرش داد زدم تا اون ا

 اد یز یل ینه خ  یاونم کم کردیمنو آروم م یبود که کم

 

 ...یعن ی بغض

 به گلوت...  دنیکه رس ییدردا
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 ...یعن ی بغض

 پهلوت...  یچک یهو نمونده  ییتنها

 ... بغض

 ... بغض

 ...یعن ی بغض

 اشکات...   زنیغرورت نذاره بر که

 ...یعن ی بغض

 که خشک شدن پشت لبات...  ییحرفا

 ... بغض

 ... بغض

 ...یعن ی بغض

 ی و خراب  ییتنها یشبها

 ...یعن ی بغض

 ی نذاره بخواب  الشی خ فکرو

 ...یعن ی بغض

 ...یندار  یراه چیرفتن ه  جز

 ...یعن ی بغض

 ...یاونو دوسش دار  هنوزم

 ...یعن ی بغض
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 ... یساختگ یها خنده

 ...یبکنن و تو مبادا اخ بگ شکنجت

 ...یعن ی بغض

 برهان پنهان...  هی

 

 یسوناتا نیماش هی کهوی کردمی لب زمزمه م ری رو ز  اسیخودم آهنگ  یطور که داشتم برا نیهم
  دم یبه جدول چسب  شتریب  نیراهشو گرفتم به خاطر هم کردمیخوشگل برام بوق زد اولش فکر م یمشک

به  یداد ری جا چرا گ نهمهیدوباره بوق زد برگشتم سمتشو خواستم بگم خب برادره من ا دمید یول
   دمیبود افتاد لرز نیماش  یپسر که تو هیکه چشمم به  نجایا

 گرون...پسره جوون...ساعت هشت شب...  نی ...ماشطونشیش یگوشه لبش...چشا لبخند

 با اخم روبه پسره گفت:  سادویکنارم وا سای نک کهوی

 اومده؟ شی پ  ی_آقا مشکلساینک

  کردینگاه م چارهیکرده بودو به پسره ب  یچنان اخم وحشتناک سایکرد نک سا ینگاه گذرا به نک هی پسره
  نیبه خاطر هم دهیکرد معلوم بود که ترس ریی کردم پسره حالت صورتش تغ سی که من خودمو خ

 بهم نگاه کردو گفت:  شیبه سمتم برگشتو با همون نگاه غضب سای شدو گازشو گرفتو رفت نک الی خیب

بود گفتم   نی به خاطر هم یراه بر  ادهیپ  یساعت نیهمچ یتو  خورهیبدرد نم  نجایا گمی؟میدی_دساینک
 با خودت ببر   نویماش

که چه  دونستیخدا م داشتیکنارم قدم برم ساینک نباریانداختمو راه افتادم ا  نیی پا یبا شرمندگ سرمو
  ادیب گفتمیصددرصد بهش م  رفتی کارو کرد چون اگه پشت سرم راه م نیقدر خوشحال بودم که ا

 به غرورم لطمه بخوره   یکم شدیباعث م نیکنارم و ا

پول   یروز اونقدر  هیکاش  کردمیبه اطرافم و به مغازه ها هم نگاه م میرفتیراه م  میطور که داشت نیهم
 دم یخریخودم م یبرا خواستمیرو که م یداشتم که هرچ
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 ؟یالزم ندار  یز ی _چساینک

 ی دختر عوض هیام  یدختر فرار  هی ستمین نجایا گهی الزم داشته باشم من که فردا د دیبا ی_نه چ

 کلمرو گفت  نی_باز اساینک

 مو گفتم:سمتش برگشت به

 مگه نه؟  گهید نهی_خب نقشم ا

 نهیا تتیمامور  ستی_نه نساینک

 کنهیم ی _خب چه فرق

 ؟ یفهمی نم نویفرق داره چرا ا  یلی خ یک یمن  یبرا کنهی فرق م یلی_خ ساینک

 خب باشه  یل ی_خ

 م؟ی شام بخور می_برساینک

 خونه؟ میگرد ی_مگه بر نم 

 صورت؟  نی_با اساینک

 تعجب بهش نگاه کردم با

 _مگه صورت من چشه؟

وارد فروشگاه شدم با   یفروشگاه بزرگ برد وقت هیبهم بده دستمو گرفتو به سمت   یجواب نکهیا بدون
نگاه کردن به لباسا   یبردمو به لباسا نگاه کردم اون قدر تو  ادیاونهمه لباس خوشگل سوالمو از  دنید

 از دستم جدا شده سایدست نک  دمیغرق شده بودم که نفهم

 ن یبب  نهییآ یخودتو تو نیبرو به بهونه پرو کردن ا ای_ب ساینک

 چه قدر خوشگل بود   یمامان  یدستش نگاه کردم وا یسمتش برگشتمو به لباسه تو به

 گفت:  یبا لحن آروم  دیلباس د یرو رموی نگاه خ  یوقت ساینک
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 _ازش خوشت اومده؟ساینک

 زد  یهش نگاه کردم که لبخند محوب دنیدرخشیکه م ییچشما با

اگه بدردت خورد برش    یپروش کن یباشه بهتره بر  یش یشد قرار بود نما یجد  ی_پس واقعنساینک
 میداریم

 گفتم:  یخوشحال با

 ؟ یگ ی_راست م

 _آرهساینک

 پنچر شدمو گفتم: یز یافتادن چ ادیبا به   کهوی

 گرونه من پولشو ندارم  یلیمعلومه خ  ی_ول

به پول   یاز ی و ن هیکه بهت گفتمو بکن تو فکر کن مجان روی به پولش نباشه برو اون کار تی _کارساینک
 ست ین

نگاه  نهییآ  یتو یبهش انداختمو به سمت اتاق پرو رفتم درو که بستم با خوشحال ینگاه  مشکوک
خودم راه  یبرا ابونی ت داشتم تو خصور  نیمن با ا دی لبم ماس  یصورتم لبخند رو  دنیکردم که با د

 رفت؟ یبود که کناره من راه م دهیخجالت نکش سای نک یعنیرفتم؟یم

  ییبد خودنما یل یخ ساینک یانگشتا  یصورتم جا یرو   دمیانگشتمو باال اوردمو آروم کش یناراحت با
  نیدستم بود نگاه کردم تمام ذوقم کور شده بود من با ا یکه تو یخوشرنگ  رهیت  یبه لباس آب کردیم

 ... گهید کشمی روشو ندارم خب خجالت م  یعنیبرم خونه  تونمیصورت اصال نم

 افتادمو آروم باخودم گفتم:   یز یچ هی ادهی  کهوی  یول

 ...و... ی...لباس دختره فرار یدختره فرار  پی...تی_دختره فرار 

 نگاه کردم  نهییآ یوسرمو باال اوردمو به صورتم ت کهوی

 یدختر فرار  افهی_و ق
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اون   زنمیمو نم  یدختر فرار  هیکه قراره بپوشم کال با  ییو صورتم و با لباسها  افهیق نیآره االن با ا یوا
دستم نگاه کردم   یبا ذوق به لباس تو  دویپر کش میتمام ناراحت کهوی کنهی کس بهم شک نم چیوقت ه

 به خودم نگاه کردم   نهییآ یتو دمشویپوش یبا خوشحال

شده بودو هر   یشکمم سنگ کار  هیهاش تا ناح نهیس  یبلند تنگ خوشگل بود رو یدکلته مجلس هی
ناز بود مخصوصا   یلیخ شدنیسنگاش کمو کمتر م  رفتی م نییشکمم به سمت پا  هیاز ناح یچ

 معلومه خدا تومن پولشه  یبود ول  کرده جادیبا چشام ا یقشنگ  یهارمون

به سمتم برگشت که    یناراحت افهیبا ق   سایاومدم نک  رونیاز تنم درش آوردمو از اتاق پرو ب  یخوشحال با
  رونی ب یعصبان   ایناراحت  افهیق هیکه با   کردی تعجب کرد فکر کنم االن فکر م دیلبمو د یلبخند رو یوقت

 ام یم

 ؟یدی_خودتو دساینک

 _اره

 _خب پس... ساینک

  یکه تو کرد یکار  نیبرم خب با ا تی فردا من مامور ستیخب مگه قرار ن ی_اولش ناراحت شدم ول
 اد یدر م  یع یکامال طب

 یشتر یکرد با دقت ب لی و تحل هیخودش تجز  یحرفمو برا  یوقت  یجا خورد ول یکه زدم حساب  یحرف  از
 جلو اومدو گفت:   نیبه صورتم نگاه کرد به خاطر هم

 د ی_چرا به فکره خودم نرسساینک

 لبخند کنج لبش گفت:  هیچپ نگاش کردم که با  چپ

 یطور   نباریا شهیم یع یکامل کامل طب گهیکنم د یطور  نیتا اون طرف صورتتم ا ییخوای _مساینک
 ه؟یچ  م؟نظرتیکه گوشه لبت زخم بشه ه زنمیم

 یخنده مردونه ا  دید افمویق یوقت  سایشدت حرص سرخ شده بودمو دستامو مشت کرده بودم نک از
 کردو گفت: 
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 بدرت خورد؟  یدی لباسو پوش کنهیم گامی داره ن یخب حاال نگاه چه طور   یلی_خ ساینک

 حرص رومو ازش گرفتمو خواستم لباسو بذارم سره جاش که گفت:  با

 شهیسره جاش خوش به حاله فروشنده م یباسو بذار ل نیخانوم کوچولو اگه ا ی ه ی_هساینک

 تعجب بهش نگاه کردمو گفتم: با

 _چرا؟ 

 االن پولشو حساب کردم اونجارو بخون   نی_آخه من همساینک

 خوندم:  میبشنو  سایکه فقط خودم و نک  یبلند یکه اشاره کرده بود برگشتمو با صدا  یسمت به

 "میمعذور هی"از دادن جنس نس

 خوندمش به سمتش برگشتمو گفتم:  یوقت

 ؟ ی_خب که چ

 با حرص گفت:  ساینک

 بخون  شوی_اون قسمت نه کنار

 خوندم:  شو یبه همون سمت برگشتمو کاغذ کنار  دوباره

 "می"از پس گرفتن جنس فروخته شده معذور

 گفتم:  دمویمغزم شروع به کار کرد سره جام پر کهو یکه  یخواستم بگم که چ  دوباره

 ؟ید یازش استفاده کنمو خر تونمیکه اصال نم  یگرون  نیبه ا یتو واقعا لباس  یعنی؟یچ یعنی_

 شیو االن دار یدیکه به خواسته دلت رس نهیمهم ا یازش استفاده کن یتونیکه نم  ستی_مهم ن ساینک
 خونه بپوشش! یتو یاومد رونی سر بلند ب تیکه از مامور یوقت یبذار برا

 خونه بپوشم؟  یتو  رویلباس  نیهمچ ؟منیشد وونهی_د
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با شئونات    یکه اون لباس کم دم یاالن تذکر م نیاز هم یبپوشش ول  ی_حاال هرجا که خواستساینک
 بپوش  رشیز یز یچ هی داره  رتیمغا یاسالم

 کردمو گفتم: یخنده ا تک

 بپوشم؟   رشیلباس ز هی یعنی_

 ن ی_افرساینک

 _تا سر شونه هامو که لخته بپوشونه؟ 

 قا ی_دقساینک

 کنمیکارو نم نی_چشم حتما ا

بهم رفت که از ته دلم  یچشم غره ا دیفعل اخر جملرو که شن کهویکه  نیباز خواست بگه آفر ساینک
 : گفتیبا حرص م یهم ه سا یخنده که نک ر یزدم ز

 آرومتر دختر زشته  کمی _ساینک

 با همون خنده گفتم:   نوییآوردم پا کمی خندمو  یصدا

 جناب سرگرد  ستی که لخت ن ادیبپوشم دکلتس ز گهیلباس د  هیلباس خوشگل  نیا ری_من عمرا ز

 مگه دست خودته یکن ی م خودی_ب ساینک

بهش نگاه    دیباری که ازش شرارت م ییابرو که باال داده بودم با چشما هیبا  دو یکم کم ته کش خندم
 گفتم:  یطونیلحن ش  هیکردمو با 

 ه؟ ی_پس دست ک 

 کالفه گفت:  ساینک

 ر ی لباس بگ هی رشی ز یاالن برا نی_هم

 پوشم یتنها م نویتو؟من ا یزنی_چرا حرف زور م
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 نداره   ی_اشکال ساینک

 شده بود  یتعجب بهش نگاه کردم چه قدر زود راض  با

 _واقعا؟ 

 خونه یتو  ی_آره ولساینک

   زدو گفت:  یلبخند مچهیحرص بهش نگاه کردم که ن با

دارم   یهنر  هیپاره کردن لباس  یمن تو  یمملکت چونه بزن سیبا پل یتون ی_مقاومت نکن تو نمساینک
 نداره یمرد چیکه ه

  یداشته باشه؟با حالت منگ تونهی م یحرفش چه مفهوم   نی؟ایچ یعنی نیتعجب بهش نگاه کردم ا با
 مبهوت گفتم:   ییو لحن اروم و صدا

 ؟ی شعور یب  یلی_خ ساینک

 چشم غره خفن بهم نگاه کردو گفت:  هی بعدش با  یبا تعجب بهم نگاه کرد ول  اولش

 شعور ی_ذهنت مسمومه واقعا دختره ب ساینک

 بود؟ یحرفا چ نیاالن منظورش از ا نیشدم ا  جیگ شتریرسما ب گهیحرفو که زد د نیا

 گفت:  دیمنو د یج یگ  یوقت ساینک

 گهیاون وقت د کنمی پارش م یپوش ی م ستین که مناسب یلباس نمیب یم یکه وقت نهی_منظورم اساینک
که مناسب   پوشهیم یمامانم لباس  دیدیم یبود وقت یطور  نیا امرزممیپدره خدا ب ش یبپوش  یتونینم
اون   تونستیمادرم نم گهیاون وقت د کردیم کش یت  کهی ت کردوی م داشیتو کمدو پ رفتیم  ستین

 ؟یدی حاال فهم   بپوشهلباسو 

 با انگشت اشارش زد به سرمو گفت:   آروم

 بدم خدمتتون؟ حی توض شتریبهتر ب  یجهت پاکساز  ای شد؟ ی_مغز مسموم کوچولوت پاکساز ساینک

 گفتم:  یحالت منگ با
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 _آره 

 کردو گفت:  یا خنده

 م ی_بهتره برساینک

  یلیخ کنهیم یرو ادهیداره ز ساینک  نکهیبودم ا جیدنبالش راه افتادم هنوز گ  یج یهمون حالت گ  با
 من حساس شده بابا... یرو گهید

بود همه دخترا   دید یتو یل یخ سایراه رفتم نک  سایقدمامو تندتر کردمو کناره دسته نک دمویکش یپوف
به   ساروی ها لبخند تا توجه نک   یبعض  زدنیها بهش چشمک م یبعض  کردنی بهش نگاه م یطور  هی

نه   کردی چون اصال بهشون نه نگاه م دادیاصال محل نم سایخودشون جلب بکنن که خدارو شکر نک 
که   یز یو به هرچ رفتیکه داشت راه م  یبه خصوص تی فقط با اخم پر جذبش و جد کردی م یه توج

 کرد ی به دختر جماعت توجه نم کردینگاه م

 تمیاذ ی ل یکه خ کردنیبهم نگاه م زی نگاه حقارت آم هی با  افهی ق نیکناره دستش بودم اونم با ا یوقت
و   زیآم نینگاه تحس  هیاومدم همه با  یم رونی ب سای با نک  ینبود وقت  یطور  نیوگرنه قبال ا کردیم

فکر   یچ گلمبله منم خوش کردنینفرت بهم نگاه م هیها با  یو بعض   زینگاه حسرت آم هیها با  یبعض
  ارمیکه کم ب شهیباعث م شونیکه من در برابر ا یز ی تنها چ ی!ولدمیبه گرد پاش رس یخوشگل د؟ازیکرد

 قده... 

بلند تر نشونش بده   شدیباعث م شیپر و ورزشکار کلیبلند بود به خصوص که ه یل یخ  ساینک قده
به   ستادمیا  یروبه روش م یکوتاه بود مثال وقت یل یخ یل یخ شونیمن قدم کوتاه بود نسبت به ا یول

  دبهتر بو کمی  کردیرق م اوضاع ف کمی یبا کفش پاشنه دوازده سانت یول  دمیرس ی م نشیس ری زور تا ز
 از من بلندتر بود   نیباز ا یول

من  ی درشت داشتم مژه ها  یآب یداشت برعکس من که چشا دهیکش یخاکستر  یچشما ساینک
زدم خود به خود   لیم یر یانگار  کردیفکر م  دیدیم ینبود هرک لی میبه ر یاز ین گهیو د دهیپربودو کش

به اندازه من  یهم پر بود ول سای نک  یمژه ها کردیم شتریچشمامو ب  تی بودن و جذاب  میمژه هام حج
هم  سایتر بود نک  یقلوه ا مییاز لب باال مینییلب پا  یبودن ول کیکوچ یمن قلوه ا یلبا نبود دهیکش

داشت   یفرم مردونه خاص  هی سای نک ینی بودو ب یمن قلم ینی قشنگ بودن ب یل ی حالت و فرم لباش خ
جذاب  شهی و موهاش مرتب بودن و هم  غهیت شی صورتش ش شهیهم کردیکه صورتشو جذاب تر م
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به   دیکرد شا  یکارو نم  نیا ادی ز یاسپرت بزنه ول پیبار ت  هی دوست داشتم  یلیخ  زدی م نخف پی بودو ت
دختر بخوادو داشت   هیکه  یز ی جذاب بود و هرچ  سایخاطر شغلش بود در هر صورت نک 

 گه ید یزهای چ یلی...پول...اخالق و خ لک ی...هتی جذاب

 ؟ یزن ینم  ی_چرا حرف ساینک

به سمتش   دمویدست کش سا یکردن خودمو نک سهیدخترونم و از مقا الیصداش از فکرو خ  دنیشن  با
 برگشتم

 گفتم:  میرفتیراه م میطور که داشت همون

 ؟ یزنی ندارم تو چرا حرف نم ی_حرف 

 ندارم  ی_منم حرفساینک

 میگفتن ندار یبرا یکدوممون حرف  چی_چه جالب ه

 کشه؟ یانتظارتو م یچ نکهیا ؟ازی ترسی_از فردا نمساینک

 فته ی ب یبرام اتفاق  یذار یتو نم دونمی نه م ادیز یول  یکم ی_

 نداشته باش دالرام من مراقبتم   یشک  چیحرف ه  نیا ی_توساینک

 ی _ممنونم داداش

 حرفم تکون دادو آروم گفت:   دییبه نشونه تا یسر 

 ؟ یدیشن عوی_اهنگ همه من از شاساینک

 تعجب سرمو به سمتش برگردوندمو گفتم:  با

 ؟ یدیگوش م عی اون وقت اهنگ شا یمملکت  سی_تو پلساینک

 سهله  گهیکه د  عی شا دمیمهراب و ارشاد هم گوش م ینداره من حت ی_ربطساینک

 ی لمس کن یتون یم شاخامو نی سرم بب یدست بکش رو هی؟یگ ی_راست م
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 گفت:  دویسرم کش یرو یکردو دست یخنده مردونه ا تک

 _آره حسشون کردمساینک

 ؟ یگیواقعا راست م   یجدا از شوخ  سای _نک

باشه اصال   یچه خواننده ا ستیبرام مهم ن   دمیکه بتونه آرومم کنه گوش م ی_آره من هر اهنگ ساینک
 الو باشه سیباشه رپ باشه پاپ باشه د یسبکش چ  ستیهم برام مهم ن

 دم یه؟نشنیآهنگ همه من چ نی_حاال ا

و کارهاتو انجام   یجلو بر  یشتر یب نانی و اطم یگرم بشه با انرژ  شتریتا دلت ب خونمی_برات م ساینک
 ه؟ ینظرت چ یبد

 ه ی_عال

گم شده بود که  سایبزرگ مردونه نک یدستا یدخترونه من تو یکوچولو یدستامو گرفت دستا ساینک
 داد یم  یبهم لذت به خصوص

نرمو   یگرمش بهم منتقل بشه با صدا یاز دستا یخاص  یانرژ  شدیگرم بودن که باعث م  دستاش
  یصداش چه قدر قشنگ و جذاب بود بهم آرامش به خصوص   ایآرومش شروع کرد به خوندن خدا

 برادرمه سای باورم بشه که نک  یجد یجد  نکهیا یدوار یحس ام هی کردیم  قیتزر

 

 

 

 

 

 ( سای)نک
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به   ادیز یکه استرس داره و نگرانه ول کردمی آهنگ آروم بشه چون احساس م نیبا خوندن ا خواستمیم
  عیآهنگ شا ادهی نیبه خاطر هم  نمشیحالو روز بب  نیبا ا  یطور  نیا خواستمی نم ارهیخودش نم  یرو

باند چه خارج   یگرفتم که براش بخونم تا واقعا باورش بشه که برادرانه پشتشم چه تو میافتادمو تصم
 از اون باند 

 یخواهر   ی_چه قدر بزرگ شد

 ی خواهر  یقدر...درست بزرگ شد چه

 یمون یپنجه آفتاب م  مثل

 ی خواهر  میکوچه گرگ شد ی...با دلم تومن

 پشتتم   شهیهم اندازه

   هینون چ آبو

 هوا لنگتم  قده

 سرد باشه  دستات

 ی کن اراده

 یساعت بهم وقت بد  هی

 شهیگرم م  برات 

 نه

 نخور  روی چیغصه ه تو

 نکن  یب یگرفت غر یاز هرچ  دلت

 من زندم  یوقت تا

 یکجا که پاتو گذاشت  هر
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 نتو یجلو س بده

 ت یاتاق بغل  تو

 مرده مچاله هست  هی هنوز

 ی اگه لبخند نزن که

 معاملش  خورهیخودش بهم م با

 بغله  نیجات تو هم  تو

 ...خودم انتخاب کردم گهیرو که د تو

 بدون تو بودم ییتنها من

 داده بودم که بمونه تو خونش  ادیدلم  به

 اومد  یهرک گفتم

 بره بگو نه بگو

 که به چشم اومد ی دار  ییچه چشا نی بب

 بود   یتا اون موقع جات خال انگار

 بود یسادیبود که تو وا ییهمون جا امیدن انگار

 بود  یدفعه دله مام باز  نیا انگار

 مونی شه تو خاک باز ی شد که خاک دایپ  یکی

   نییپا  ارمیم صدامو

 چشم 

  مییلنگه شما گهید ما
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 چشم 

 ی ول

 زش ی بدم که جونش بشه جا  یبه پات بده بهش حال یشهر هرک  نیا همه

 بغله  نیجات تو هم  تو

 خب  بگو

 ی بگ فهممینم  نویا رهیغ  یچیه

 خب  بگو

 زن ی مزه بر یادیکه جلوت ز کنمینم  حوصله

 خب  بگو

 نه  گهید گمویبار م هی

 من شهیاز پ یخور یتکون نم  شما

 اومد  شیپ  یهرچ کهوی بعد  حاال

 شرط دویق  یب میش یم ریپ

 به هارت و پورتام نکن  نگاه

 بخواه   تو

 برات  رمی بم من

 االن گمینم یز ی نگو بگم که چ یول

 بغله   نیجات تو هم  تو

 خب  بگو
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 ی بگ فهممینم  نویا رهیغ  یچیه

 خب  بگو

باده  چیه  ذاشتمیادامه بدم من عاشق خواهر کوچولوم بودم نم شتریکه ب شدی باعث م  شیگر یصدا
اون  خوندمویو من آروم م  می وقت بود که نشسته بود  یلیخ  یصندل  یخواهرمو بلرزونه رو یخزون

 دنیدرخش یبودنو م  یاهنگ تموم شد آروم به سمتش برگشتم چشاش اشک یوقت ختیری آروم اشک م
 به سمت صورتش بردمو اشکاشو پاک کردم   وآروم دستم

 گفتم:  یلحن آروم  با

 یو با انرژ  یداشته باش یخوندم تا دلگرم نویخواهر کوچولوم؟من ا یکن یم هیگر ی_چرا دار ساینک
 ؟ی کن ی م هیگر یاون وقت دار  یجلو بر  یشتر یب

  ختهیر رونیخودشو انداخت تو بغلمو شروع کردم به هق هق کردن موهاش از پشت شالش ب   کهوی
به صورت   ب یکه عج ییلخت و بلند و خرما یخودش موها  یبودن برا یکمند سویگ شونیبود کال ا

 آروم کردنش گفتم:  یلبخند کنج لبم برا هیاومد آروم موهاشو نوازش کردمو با  یم  دشیملوس و سف 

دستشون بهت   ذارمینباش دالرام نم  یچی بلرزونه نگران ه فتوی تنه نح یباد چی ه دمینم  _اجازهساینک
کنن پس نگران   تتیاذ ذارمیهم باشه نم تی خراب کردن مامور متیاگه به ق یبخوره مطمئن باش حت 

اجازه   آهنگ گفتم یتو نکهیا شمیگاهت م هیبرادر تک هی نهی نباش من تا ابد مراقبتم دالرام ع یچیه
که من  یبا مرد یول  ذارمیچرا م یازدواج کن  ذارمیمعنا نبود که نم نیبه ا یتکون بخور  شمیاز پ  دمینم

 نکن همه من... هیگر دمینم  یبه هرکس  یکنم تورو به راحت  دشییتا یاز هر جهت

داشت که بهش گفته   یشد چه حس دوست داشتن شتری ب  شترویکلمه هق هق هاش ب نیا دنیشن  با
 االن به دالرام گفته بودم  یول گفتمیبودم همه من قبال به مادرم م

تحمل   دی منو تو با یول کنمیکارو م نیخودمم سخته که دارم ا یکه چه قدر برا دونهی_دالرام خدا م
من   همکار یاومد  رونی ب  یتو قراره وقت ین یبی نم  یبیآس چی وجودم؟تو ه  مهین یفهم ی م میبتون  دیبا میکن

خواهر زاده  تدس  امیو الهامو خاله بعد من ب یبکن  یی منو پژمانو دا یازدواج کن گهیدو روز د یبش
 کال فکر کنم ورشکستم بکنن  یببرمشون شهرباز  رمیهامو بگ
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لبام نشسته بود  یرو یناخواسته لبخند محو دیآروم خند کردی م هیبغلم همون طور که داشت گر یتو
داده   هیدختر بهم تک  هیاون قدر مرد بودم اون قدر محکم بودم که  نکهیخوشحال بودم خوشحال از ا

 موقع به اندازه االن احساس قدرت و محکم بودن نکرده بودم چیباشه ه

شده جونه خودمو  یآب تو دلت تکون بخوره حت  ذارمینم فتهیبرات ب   یاتفاق چی ه ذارمیمن نم دالرام
 مطمئن باش  نویبره ا شیپ میدیکه کش یبرنامه مخالف نقشه ا ذارمینم  یول  ندازمیه خطر مب

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

  یفردا چ  نکهینگران از ا یلیبرد نگرانم خ یخوابم نم  کردمیکه م یسه نصفه شب بودو هرکار  ساعت
مراقبت کنم اصال کاش خودمم باهاش   ینکرده نتونم از خواهرم به درست ییخدا  نکهیاز ا ادی م شیپ
 راحت تر بود المیخ  ینطور ی ا شدمیکاش منم باهاش وارد باند م رفتمیم

 کنمینم  دتی"دالرام_مطمئن باش ناام

موفق   یتون یبهت صدبار گفتم من بهت اعتماد ندارم بهت اعتقاد دارم...اعتقاد دارم که م دونمی_م
 ...یبش

  ایدن نیا  یتو یز ی از هرچ میمن پاک سایبرسه نک  یبیبهم آس یذار ی_منم بهت اعتقاد دارم که نمدالرام
 برام مهمتره 

هست که بهت   یکی  یستی به بعدش تنها ن نجایاز ا یحفظش کرد   یی_نگران نباش تا االن که تنها
 و اونم االن کنارت نشسته" کنهی کمک م

 تختم بلند شدم  یاز رو دمویموهام کش یتو یدست کالفه

 شب نگاه کردم  کیبه ستاره ها و آسمون تار سادمیپنجره وا یجلو رفتم

تو باش منم هستم تو پشتش باش منم  یهست یخودت پناهش باش تو پناه محکم تر  ای_خدا
  یبهش کمک کن اتفاق یو از دلش خبر دار  ییوجه خدا خودت اون باال چیبه ه کنمی نم یپشتشو خال

 بخشمیوگرنه من هرگز خودمو نم  فتهی براش ن

 ...................... 
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 اخم سرمو باال آوردمو گفتم:  با

تحت کنترل داشته  روی همه چ یکه به خوب خوامیاز همتون م شهیما شروع م  یرسم   تی _از امروز فعال
  یکی باند   نیکه ا دیدونیخودتون م دیجلوه ند تیاهم ی رو ب یز یلحظه هم که شده چ هی یبرا  دیباش

لحظه به لحظه ازتون گزارش   دی باش یباندها هستن پس مراقب همه چ نیو فرض تر  نیاز ماهرتر
 مفهوم بود؟  خوامیم

احترام   ه یو بعد از  نن یبش توننی" گفتن و منم با دستم اشاره کردم که می"بله قربان کصدای همشون
بودم به سمت لبام بردمو   ستادهیهمه مشغوله کارشون شدن فنجونه قهومو همون طور که ا ینظام

 از قهومو مزه مزه کردم  کمی

 یموفق بش  دوارمی_خدا پشتو پناهت دالرام...ام

 

 

 

 

 )دالرام( 

 نیگفته بود که امکان داره ا سایآزاد کردمو قدمامو محکمتر کردم نک  نمویس  یحبس شده تو  نفس
از   ییمن تنها نیتحت کنترل داشته باشن به خاطر هم رویدم گذاشته باشن و همه چاطراف ها آ

  یها و حت  ابیاومدم تمام رد رونی که از خونه ب یاز همون لحظه ا نجامیاومدمو االن ا رونی خونه ب
هارو خاموش   ابیشنودها و رد  یط یگونه شرا چیتحت ه گفتیم  سایشنودهارو روشن گذاشتم نک

  دنیفهمیو االن همه م شدیمن ضبط م یتحت کنترلش باشه همه حرکات و حرفا زینکنم تا همه چ 
 رم ی من دارم کجا م

کوچه تنگ   هی یقسمت پرت و تو  هی یتو زدیبود که درونم فواره م  جانیه شتری ب  ینگران بودم ول کمی
که قرار بود از اونجا من   یمحل ی عن ی رمی م برنیبهش پناه م یفرار  یکه دخترها ییدارم به سمت جا

  شهیخراب م  زیبره وگرنه همه چ ش یطبق نقشه ها پ  یواردشون بشم و کم کم اگه خدا بخواد همه چ
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 نهی از افراد خودشون منو بب دمیترسیچون م یاز طرف کنهیم بمی داره تعق یکی کردمی احساس م همش
به سمت دره اون خونه   دمیدوی با هولو ترس م   کردموی ها همش به پشت سرم نگاه م دهیترس  نهیع

که خودم باور   یبذاره طور  ریصورت و حالو هوام تاث   یکه رو شدیکه داشتم باعث م یشیترس نما
 ام  یدختره فرار  هیو  ترسمیبودم واقعا دارم م  دهکر

گرفته بود که  میگر یطور  هیام گرفت  هیبود افتادمو گر یبدبخت  یهرچ ادهی دمی به دره خونه رس یوقت
امکان داره چه   نکهیروم به ا  شی بدون توجه به عواقب پ  سوختیخودم م یلم داشت براواقعا د
شه روم بود یکه در پ یا ندهیتوجه به آ یب  ادیسرم ب ییامکان داره چه بالها نکهیبه ا فتهیب  یاتفاقات 

 ها با مشت زدم به درو زجه زدم  هیحرکت کردم با همون گر

 ...کمک دیهست؟...درو باز کن  نجایا ی...کسدی_توروخدا درو باز کن

 دم یشن سارویآروم نک  یکه صدا شدمیم دیداشتم ناام گهید کردیدروباز نم   یکس  زدمی در م یهرچ

 ن یادامه بده آفر لمتی ف یبه اجرا یطور  ن ی_در بزن و هم ساینک

  تیمامور نیاز ا یباشه وقت ادم ی کردمی م یباز  لمیخوب داشتم ف نقدریخوش حال بودم که ا واقعا
 بدم  یگر یتست باز هیاومدم برم  رونیب موفق

خودمو  دیبشم با   دیناام خواستی گوش دادمو دوباره همه کارهارو از سر گرفتم دلم نم سایحرفه نک به
 ایتا درو باز کنن    زدمیبودم اونقدر در م  یاگه االن من دختر فرار  ذاشتمی م یدختر فرار  هی هیجا

 پس... نشستمیهمونجا تا خوده صبح م

  دونمینم  نییسر خوردم پا واریگوشه د زدمیکنه همون طور که زجه م یدرو باز نم  یکس دمید یوقت
کم کم داشتم  شدیم شتریو ب شتری که داشت درونم ب  ینگران یاز رو ایبود  یخستگ یحرکتم از رو نیا
  کردمیخودم جمع شدمو هق هق کردم همش خداخدا م  یاز شدت ترس تو نیبه خاطر هم   دمیترسیم
  ادیاون وقت نقشمون ز شدیآرومم کنه و موفق هم م کردی م یوگرنه سع دمینفهمه من ترس ساینک هک

   رفتی نم  شیپ  یعیطب

 دنیدیبود و با اون حتما االن داشتن منو م  یمخف نیدورب هی نجاهایزده بودم فکر کنم ا ییحدسا هی
  یلرزونمو رو یدستا یشیکارها الزم بود نما نیپس ا میدختر فرار هیکه واقعا  شدنیمطمئن م دیبا

 گفتم:  هیبا گر نداختمیم  نییکه سرمو پا  یسرم گذاشتمو درحال 
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 د ی_توروخدا درو باز کن

گذشت و من چند   قهیچند دق دونمیادامه دادم نم لممیف یبه خودم چسبوندم و به اجرا شتریب پاهامو
و متوجه باز شدن در شدم اولش باورم    دمیشن ییصدا  کهوی همون حالت موندم که  یتو قهیدق
  هبل  دمیواقعا در باز شده فهم دمید  یوقت یکه واقعا حدسم درست بوده و نقشم جواب داده ول شدینم

  هیقو یلی خ یل یحس ششمم خ

ختر جوون که سرو  د هیشده بود بلند شدم  یخاک  یبدون توجه به لباسام که حساب   نیزم یاز رو عیسر
شده بود سرو وضعمو نگاه  انیدرگاه در نما  یبود تو دهیبه خودش رس  یوضعشم خوب بودو حساب

 سوزوند گفت:  موییجاها هی یکه بدجور  زیام رینگاه تحق  هیکردو با 

 ؟ ییخوایم یچ  نجای_ا

بخوام فحشش بدم به   اینبود که حرص بخورم  نیفرو برم االن وقت ا شترینقشم ب  یکردم تو یسع
دستمو سمت گوشواره ام بردمو   یمعمول یلیخ  زدمیکه داشتم حرف م ین یدر همون ح نیخاطر هم

  نیا یچرا انجام دادم چون الهام گفته بود که با مواجه شدن با هرکس دونمیکارو نم نیلمسش کردم ا
 رهی گیم لمیداره ف ای  رسهیبه دست اونا مو   رهیگیداره از دختره عکس م  ایبکنم حاال   اروک

گوشواره خوشگل برام   هیزشت و کوچولو بود من انتظار داشتم  یلیهم که داشتم خ یگوشواره ا نیا
 هی نیبهتره چون امکان داره از گوشت بکننش به خاطر هم  یطور  نیگفته بود ا ساینک یبخرن ول

 گهید یکی داخل گوشمم  یکاینزد بایبودن تقرگوشواره سبکانه بدل بود هرچند فکر همه جاشو کرده 
موهامم   ری ز دیباور نکن  دیدندونم شا یباشه تو یکیکه گوشمه رحم نکردن اون  ینیبود که اگه به ا

 کرده بودن   یمخف یکی

 دلش برام بسوزه گفتم:  کردمیم یکه سع  یو هق هق هیگر با

 کنن ی م چارمی بکنن ب دا یتو اگه منو پ  امیب دیبذار  کنمی_التماستون م

 پول دراوردمو با هق هق ادامه دادم: یکردمو کل فمی ک یدستمو تو عیسر

اونور   فرستنمونی م میاگه پول داشته باش دنویبه ما دخترها پناه م  نجایا دمی_من...من پول دارم...شن
  دمیبهتون م دییپولهارو از دوست پسرم کش رفتمو فرار کردم دوباره دارم هرچه قدر بخوا نیآب همه ا

 کنم یالتماستون م دیفقط کمکم کن
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 یادی خان ز سای به سرو وضعم کردو به صورتم نگاه کرد از شانس گند من نک گهینگاه د هی دختره
  نیمنو با ا میت  یبچه ها باشم و ابونیخ  یصورت تو  نیاومد با ا یشده بودن و خوشش نم  ی رتیغ

  یجا نکهیمحو بشه و هم ا شیگذاشت روش تاهم کبود  خی یکل شبید نیبه خاطر هم ننیصورت بب
 ازش به جا مونده بود   ینمونه که االن فقط رد کمرنگ هاشانگشت 

 ؟ یهست ی؟شهرستانیی_کجادختره

 هستم ی_بله شهرستان 

 ه؟ ی_اسمت چ دختره

 _اسمم دالرامه

 ؟یهست  یی؟کجایخب اهل کدوم شهر   یلی_خ دختره

 م یاونجا سکونت دار ی عنیمن اهل کرجم خونوادمم اونجان  تشی_خب راس

 ؟ی کن یکار م  یچ نجای_خب پس تو االن ادختره

 _خب من... 

 شروع کنم؟  یانداختم حاال چه جور  نیی کردمو سرمو پا یمکث

 ؟ ی_تو چ دختره

که   یمو باال آوردم بهش نگاه کردمو با لحناومدمو سر رونی ب الی دختره از فکرو خ یصدا دنیشن  با
 بذارم به حرف اومدم   ریبتونم روش تاث 

قمار   نی در راه ا زشویپدره قمار باز دارم همه چ هیمن مادرم فوت کرده و  هیطوالن  یلی _داستانش خ
که   دمیروز فهم هیخونه  میذاریاتاق که ما اسمشو م هیفقط منو داشت با  ایبه باد داده از داره دن یلعنت

  گهیخوشحال شدم چون د  یلیبرعکس پدرم من خ نیقمار کردن نداره به خاطر هم یبرا یچیه گهید
  هی یول شدی وضعمون بهتر م یکار آبرومند و کم هیدنبال   رفتیم  دیشا دویکش ی از قمار کردن دست م 

سره تنها بچش   خوادیکه پدرم م  شدیباورم نم  دمیسره من قمار بکنه منم ترس خواد یکه م دمیروز فهم
منم از اون خونه فرار   خوادیندارمو پدرم منو نم ییکه اونجا جا دمید یاونم دخترش قمار بکنه وقت
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  یرفتن نداشتم همه اشناهامون ازمون روشونو گرفته بودنو خودشونو صاحب ما نم یبرا رویی کردم جا
  یپسر که خونشون کرج بود ول هیکه با   زدمیپارک قدم م   هی یشبو داشتم تو نی دونستن به خاطر هم 

  یل یداره خ نجایشرکت بزرگ ا هی بودم  دهیشرکت و کارهاش تهران بود آشنا شدم اون طور که فهم 
اومدو باهام   یازمم خوشش م   دیشا شی ک بردیمنو م شدو یم  قیباهام رف دیخوشحال شدم چون شا

  نیاز خدامم بود به خاطر همنداشتم در واقع  یداد منم چاره ا یدوست شنهادیبهم پ  کردیازدواج م
اتاق برد تا توش استراحت کنم از    هیقبول کردم باهاش اومدم تهران منو برد تو خونشو منو به سمت 

 نیداره و ا هیما یل یتوش معلوم بود که خ میکه رفته بود یپاشو خونه ا ریز نی و ماش  افشیو ق  پیت
بهتره که   گردهیپسره بهم گفت که تا عصر که بر م  کردی خوشحال تر م  یا گهید  زی از هر چ شتریمنو ب

 ...نیاسیاستراحت همراهه  یدوش و کم  هی زمنم قبول کردم بعد ا میفتیاستراحت کنمو شب راه م

 ه؟یک گهید  نیاسین؟ی اسی_دختره

 _اسم اون پسرس نگفته بودم؟

 ی _نه نگفته بوددختره

پسره   نی پولدار تهران بود ا یجرهااز تا  یکی بود پدرش  نیاس یحواسم نبود اسمش   دی_خب ببخش
اون شب منو   رفتیخارجه م یده بار به کشورها یو ساالنه باال  رفتی شهرو اون شهر م نیهم همش ا

  یکه آرزو رفتمی م ییخوشحال بودم چون باالخره داشتم به جا یلیخ میراه افتاد شی به قصد ک نیاسی
بود کنارش واقعا   یرومه پسره خوب  شهیپ  یقشنگ یداشتم از اونورم خوشحال بودم که زندگ دنشوید
  یخوش م   یخالصه باهم کل میکردیم  فیک میدیخند یکس بودنمو فراموش کرده بودم باهم م  یب

که   گذشتیم شیک یدوروز از اقامتمون تو میشناسیم  گرویکه انگار چند ماهه همد یطور  میگذروند
  گفتیکه پشت خط بود م یبه کس  دمیشن زدیحرف م  یک ی مکالمشو که داشت با  یاتفاق  یلیخ  وزر هی

امشب نونمون تو روغنه اولش منظورشو نگرفتم   نجایا دیی ایخونس با بچه ها ب  یدختر االن تو نیکه ا
  دمیمنظورشو گرفتم منم ترس کهوی با خودم فکر کردم  شتریب  یکم  دمویحرفاشو شن شتریب یوقت  یول

پول  یمقدار  نکهیرو کردم تا ا  رویرفت کله خونرو ز یوقت ن ینبود به خاطر هم نی قرارمون از اول ا چون
 شمام  شهیکردم همشو کش رفتمو فرار کردم و االن پ  دایاتاقش پ  زیکشو م یتو

 حرفاتو ثابت کنه؟ نیکه همه ا یدار  یز ی _چدختره

 گفتم:  یدرماندگ با
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  کنمیداغونم خواهش م یل یخدا خ  ست؟بهیاونم معلوم ن  یحالو روزم چ  ست؟ازی معلوم ن افمیق پوی_از ت
که به اون پناه ببرم اصال   شناسمی هم نم  روی ندارم برم کس رویی کسو کارم جا یمن واقعا ب  دیکمکم کن 
 داستان سره هم کنمو به شما دروغ بگم؟  ینطور یا نجاویا امیداره من ب  یچه لزوم

 حرف بزنم  سمیاول با رئ دیبا دمینم  یبهت قول یتو ول ایخب ب   یلی_خ دختره

 _ازتون واقعا مچکرم...ممنونم...ممنونم 

که به ذهنم  یخودمم تو کف حرفام موندم هرچ دمیکش یشدم پوف اطیباهاش وارد ح یباخوشحال
کنم به   فیبراشون تعر  مویداستان زندگ دیفکر نکرده بودم که با نیاصال قبال به ا گفتمیاومدو م یم

 ستانبودم الهام گرفتمو دا  دهیکه د ییها لمیرمانا و ف  نیاز ا کمی  یاالن واقعا شانس نیخاطر هم
 ساختم نموی دروغ یزندگ

درازو خشک   یو علف ها اهیگ  اطی ح یاومدمو به اطرافم توجه کردم تو رونی ها ب  الیفکرو خ  نیا از
که   یز یچ نی رفته بود اول نیرنگ بود که رنگو روش از ب  ی حوض آب  هیبودنو وسطش   یشده و زرد رنگ

 داشت   یرنگ یدر واقع شده بودو پنجره ها یبود که روبه رو یخونه خرابه ا خوردیبه چشم م

  نکهیو با دقت به بهانه ا رفتمیمخوف بود پشت سره دختره راه م شترینداشت ب  یچندان جالب یفضا
  گهیبود سر بچرخونم د  یهرچند من فقط کاف ننیتا اونا بب گرفتمیم لمیف کنمی نگاه م  نجاهارویدارم ا

 !شدیخودش گرفته م یهمه چ

اروم لمسش کن   نباریا یول گهیبار د هی رهیگیداره عکس م  یلمس کرد یادی_دالرام گوشوارتو زساینک
 ره ی بگ لمیتا ف

آروم   کنمی شالمو درست م نکهیکه دختره به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد به بهانه ا دمیکش یپوف
و   رهیگیم لمیاالن داره ف دمیاومد که فهم  سایاز جانب نک یدییتا یگوشوارمو لمس کردم که صدا

خونه باال   یاز چندتا پله جلو  همراهه دختره یو نگران  شی تشو یکم یراحت ول  الیموفق شدم با خ
خشک شده بودو احساس   ی نداشتم آب دهنم حساب یحسو حاله خوب  می وارد خونه شد مویرفت

   کردمی م یادیز یتشنگ

  ونیزیتلو هی  خوردیمبل شکسته که گوشه اتاق بود به چشم م هیکهنه با  چهیقال ه یاطراف نگاه کردم  به
 ها هم گوشه خونه جا خوش کرده بود  یمیاز اون قد
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و   پیافتاد که از ت گهیچشمم به سه تا دختره د کهوی کردمی طور که داشتم به اطراف نگاه م نیهم
 به نظرم بهتره یطور  نیبودن خوبه ا نامیتنها نبودم ا نجایپس من ا نیمعلوم بود اونام فرار افشونیق

 اون سه تا اشاره کردو روبه من گفت: نزده بود به  یحرف  چیکه تا اون لحظه ه دختره

 گهیم ی چ نمیزنگ بزنم بب  سیتا من برمو به رئ  نیاونا بش شهی_برو پ

  ییکمتر احساس تنها نایحرفش تکون دادمو به سمت اون سه تا رفتم با وجود ا  دییبه نشونه تا یسر 
  کنمیترس م  یحت ای

  یناراحت یمون یپش یندارن هرسه تاشون آثار نگران  یحاله مساعد  ادیسرو وضعشون معلوم بود که ز از
 صورتشون بود   یتو گهید یزای چ یل یو خ

گوشه نشسته بودن و معلوم بود که هرکدومشون  هیمظلومانه  یلیبراشون سوخت چون خ  یلیخ دلم
 فکرن  یتو

 لب دادن رفتمو کنارشون نشستم هر سه شون ساکت ر ی دادم که اونام جواب سالممو آروم ز یسالم
و ساکت باشم اگه   نمیبش یطور  ن یهم خواستمیخودشون بودن نم یکال تو زدنی نم یحرف چیبودنو ه

 میشد یباهم آشنا هم م دیشا یطور  نیتازه ا شدیخودمم کمتر م  یها یباهاشون حرف بزنم از نگران
 خواستم خودم شروع کننده باشم   نیخاطر هم هب

 گفتم:   کردی م انی مرتبمو نما دیسف  یلبخند که دندونا هیسمتشون برگشتمو با  به

 ه؟ی_من دالرامم اسم شماها چ

پوزخند   هیدرد به خصوص بود با   هیاالن پر از غم و  یداشت ول یناز  یمشک یاز دخترا که چشما  یکی
 گفت:  دادیکه نشون از ناراحت بودنش م

خودمون  یها یدونستن اسم واقعبه  یاز ین میاسم مشترک دار هی نجایهممون ا ؟مایپرسی_چرا م
 وقته که اسمه خودمو فراموش کردم  یل یخ  ستین

از  روی چشاش همه چ زدی هرچند اگرم حرف نم ت ی نگفته و گله و شکا ی پر بود از حرفا لحنش
االن اونجام بهشون نگاه  یمن واقعا با چه سمت نکهیکنجکاو با فراموش کردن ا کردی اوضاعش رو م

 کردمو روبه همون دختره گفتم: 
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 ه؟یما چ ی_خب مگه اسم مشترک هر چهارتا

 ؟ یدونینم  یعنی_دختره

 بدونم؟   دی_نه از کجا با

 ی ابونیزدو گفت:خ  یپوزخند دختره

واقعا فراموش کرده   گفتینگامو ازشون گرفتم راست م عیسر یاشک تو چشام جمع شد ول دمیلرز
  یسع شهیسخت بود چون هم یلی خ  یلیکلمه خ نیکلمه متنفر بودم برام هضم ا نیز اا شهیبودم هم

حاال من   تی جد یچه از رو یشوخ  یحرفو بهم نسبت بدن حاال چه از رو نینکنم که ا یکرده بودم کار 
 ... نایا یبه هرحال ول

 از دخترا گفت:  گهید یکی

 ؟ یآورد ری_بس کن رزا االنم وقت گ

 ینشوند اهیکه منو به خاک س  ینی نب تیاز خوش  ر ی خ  یاله ین؟ایمیس گمی_مگه دارم دروغ مرزا

 نکن  ن یاون بدبختو نفر یپس الک یدادیزود وا م ی لیخ  دیخودتم بود خودتم نبا ری _تقصنیمیس

 دختره گفت:  یکی اون

 د یبس کن می ذاریو همو تنها نم میکه ماها کناره هم نهیکه شده مهم ا هی_حاال کار

 احتماال باهم دوستن یعنیپس  شناختن یسه تا از قبل همو م نیجروبحثشون متوجه شدم که ا یتو

 د؟یشما هر سه تاتون دوست کنمی م یفوضول  دی_ببخش

 زدو گفت:   یلبخند نیمیس

 اناس ید شونمیرزاس ا نمیا نمی میمن س میهست یدبستان  اری_آره نیمیس

 گفتم:   یزدمو با گرم یلبخند

 _خوشبختم منم دالرامم
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 ی_چه اسم قشنگاناید

 زدمو گفتم:  یمحجوبانه ا لبخند

 _ممنونم 

 ...ای یخونه فرار کرد ؟ازیینجای_چرا انیمیس

 گفتم:  ی نیبا لحن غمگ ن یجملشو حدس زدم به خاطر هم هیبق  خودم

 _هردوش 

 ی _خوشم اومد پس توهم مثل خودمونرزا

 _از چه لحاظ؟ 

 _اخه مام هردوش نیمیس

 شما االن.... یعنی_

که با پسره  دادنیپدرو مادرامون اجازه نم مویعاشق بود نکهی_اره ما هرسه تامون به خاطر انیمیس
شب مشخص فرار   هی یهر سه مون باهم تو انایمنو رزا و د میفرار کرد میمورد عالقمون ازدواج کن

  میمثل ما بهمون گفته بودن که اگه فرار کن قایدن دقبو  قیاونام سه تا رف  میبه اونا پناه اورد  مویکرد
 میکه قبول کرد میمام اونقدر احمق و ساده لوح بود میباهاشون ازدواج کن مویخوشبخت بش  میتونیم

کارو   نیا  مویبه حرفشون گوش کرد  نیعشق چشمامونو کور کرده بودو مغزهامونو فلج به خاطر هم
فقط   ستنی دختر ن  گهید انایرزا و د میمونم از دست دادهمه داشته ها  چیه می خوشبخت نشد میکرد

  میگرفت میتصم  نیبه خاطر هم  می برگشت به خونرو نداشت یکدوم از ماها رو  چیمن هنوز دخترم ه
وقت دست    چیه مویفرار کن میتونیم  یطور  نیاونور آب ا فرستنی بهمون گفتن که مارو م  نجایا مییایب

که گذشت و    یچند سال هی دیشا  میاونا نش یسرافکندگ  هیما نیاز ا شتریبهمون نرسه تا ب نمونیوالد
 ششونیپ میبهتر برگشت طیحالو شرا هیبهتر شد با  یوظعمون کم

پسررو   یلی شده بود نگاه کردم معلوم بود خ ری گونش سراز یبه رزا که اشکاش آروم اروم رو  یناراحت با
سخت و وحشتناک   یبه اندازه شکست عشق   یچی خورده به نظرم ه یبد  یلیدوست داشته و لطمه خ

   ستیسخت ن  یی به اندازه تنها  یچیافتادم نه به نظرم ه مییتنها  ادهی کهوی  ستین
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مثل همونام   یکیچون منم االن  کردمی عادت م ییجوها  نیهمچ هیکم کم به  دیبا  دمیکش یپوف
 هیرزا گر یو استرس اور بود وقت  ن ی سخت سنگ یاکم االنمون خودش به اندازه کافح  طیاوضاع و شرا

به  یطور  نیا ستیآروم و ساکت سخت ن  ختنیبه اندازه اشک ر  یچیه شد یبدتر م گهید کردیم
  یکس  یزجه نزن ی کنی م یچون همش سع یشیاز درون داغون م یول  یکن یخودتو آروم م یظاهر دار 

 نشه  انی نما ادی ته گلوت ز نیبغض سنگ ادی باال ن یادیصداتو نشنوه صدات ز 

کنه آرومش کنه  یداره که بره جلو و آروم بغلش کنه و سع   یبه کس ازیاالن ن دونستمیم کردمیم درکش
دادن اصال جلو نرن از   حی هرکدوم از دوستاش اونقدر خودشون درد داشتنو دلشون پر بود که ترج یول

اونم  کهگذاشتم  نمیس یبلند شدمو رفتم کناره دستش نشستم آروم بغلش کردمو سرشو روسره جام  
 یطور   نینفر بود که بغلش کنه و ا هیشدن انگار منتظر  یجار  شتریزد به بازومو اشکاش ب یچنگ

 خودشو بغلش سبک بکنه 

 مطمئن باش  شهیدرست م  ینکن رزا همه چ  هی_گر

از   میبدبخت شهیهم یبرا گهیما د ی حرفت اعتقاد ندار  نیدالرام خودتم به ا شهی درست نم یچی _هرزا
 م یهم محروم یرحمت اون باال سر 

اگرم شده به  یحت  مینکن...بهتره االن که ما کناره هم  هی...رزا گریباش دواریلحظه ام نی تا اخر دی_با
دروغ...اگه    دیام یشته باشه حتدا  دیبا ی که هر انسان هیخوب  زهیچ دیام میبد یدوار یام گهیدروغ بهم د

که تو تصورشو   یز ی چ نو مشکالت زودتر از او  ییایاز پا درم عی سر یل یخ یدروغ هم نداشته باش  دیام
 کنه ی بهت غلبه م یکن

  دیشا  میبهتر بساز  یزندگ هی  میبتون  دیشا نکهیفکر کن ا ندهینکن به آ هیرزا گر گهی_راست ماناید
 خونواده هامون شهیپ  میجبران دوباره برگرد یبرا میتونست

 _منم موافقم نیمیس

 زد  ینی اشکاشو پاک کردو لبخند غمگ رزا

 _ممنونم بچه ها رزا

 بهش زدمو با خنده گفتم:   یچشمک



 دنده هیپناهان  یب

313 
 

 _قابله شمارو نداشت 

  میدیخندیاوقات هم م  یبعض موی زدیرزا اشکاشو پاک کردو آروم شد هممون آروم باهم حرف م  یوقت
 هستن که واقعا گول خوردند  ییبودن معلوم بود از اون دسته دخترها یخوب  یدخترا

  فیتعر  شونوییخاطرات دوران دبستان و راهنما  میزدی حرف م  یاز هر در  موی باهم جور شده بود کال
  یاصال بهش نم دادینشون م یدختره آروم  افشیکه ق  نی میسوزوندن س ییشایچه آت نکهیا کردنیم

  فاقاامتحان برگزار نشه که ات نکهیزده باشه اونم چرا فقط به خاطر ا  شیمدرسشونو ات یاومد که بخار 
 مدرسه امتحانشونو برگزار کرد اطیح ینقششون با شکست روبه رو شد چون معلمشون تو

  یها یلحظه تمام نگران کی یبرا میچه لباس  یتو مویچه نقش یم کجامو تولحظه فراموش کرد کی
خاطرات دوران  یتو دمیخندیم زدموی رومو فراموش کرده بودمو داشتم باهاشون حرف م  شیپ

حرف   میبه خصوص داشت   جانیه  هیغرق شده بودم و با  رستانشونی دب یو حت ییدبستان و راهنما
اومده بود   رونیاز اون حالو هوا ب   دویخندیرزا هم م ندهیشنونده بودم تا گو  شتری ب  منهرچند  میزدیم

چند ساعت گذشت که باالخره اون دختره که درو   دونمیبده نم  یانرژ  شتریکه باعث شده بود بهمون ب
  یو شعف تو  یخوشحال  رفتهی تماس گرفته و ماهارو پذ سی باز کرده بود اومدو بهمون خبر داد که با رئ

  دایمنجالب نجات پ نیکه انگار بهمون خبر داده بودن از ا یشده بود طور  داریبه تکمون پد   چهره تک
خودشون بود فعال  یبرا  یخوب بود هرچند فکر کنم بازار گرم میکه قبول شده بود نمیهرچند هم میکرد

 بره   شیخوب پ یطور  نیهم شمیبق  دوارمیجلو رفته بود ام تی با موفق یکه همه چ

 گفت:  نهیاسمش نازن میبود  دهیکه حاال فهم دختره

 م یبر دیبا ادی م نیاالن ماش دیخودتونو اماده کن  دی_بلند شنی نازن

به   یآب هیتو آشپزخونه  میمنظورم از آماده کردن رفت میخودمونو آماده کرد مویچهارتامون بلند شد  هر
  هیبا  یکل یقدبلند نسبتا هپسر  هی قهیبعد از چند دق می صورتامونو خشک کرد  مویسرو صورتمون زد
رفت   شوازشیلبخند به پ هیبا   نیوارد خونه شد که نازن  یولباس مردونه مشک  یکت و شلوار نقره ا

خب باز    یخشنه ول  کممیداشتو معلوم بود که  یداشت صورت جذاب یپسره اخمو بودو جذبه خاص 
 بود  دیبع  نجایاونم ا یمرد  نیهمچ هیکه از  یارامش هی دادیبهم م یآرامش خاص هیصورتش 
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که داشت   یآرامشش اصال به خشونت کار  کردمی احساس م شناسمشیوقته م ی لیخ  کردمی م احساس
حس خاص از طرفش بهم   هیچرا اما  دونمیکه انگار واقعا راهو اشتباه اومده بود نم یطور  خوردینم

 که دوسش داشتم ی حس هی شدیمنتقل م

 دخترا کجان؟ نی _نازنپسره

 اون اتاق یان تو_اونجنی نازن

 _آمادن؟ پسره

 تا االن اماده شده باشن  گهی_بهشون گفتم که اماده شن فکر کنم دنی نازن

 می فت یراه ب  عتری_خوبه صداشون بزن تا سرپسره

 صداش زد:   نیبه سمت در عقب گرد کرد که بره که نازن پسره

 ی رعلی _امنی نازن

روح بود  یب  افشیبرگشت صدا و ق  نیبه سمت نازن هیعل  ریبودم اسمش ام  دهیکه حاال فهم پسره
 ن ینازن افهیمخالف صدا و ق قاینشده بود دق داریتوش پد یاصال حس یعنی

 _هوم؟ یرعل یام

 ...یطور  نیهم ای دمی_چشماشونو ببندنی نازن

 وسط حرفشو گفت:  دیپر یرعل ی ام کهوی

 بشن  نی_چشاشونو ببند بعد سوار ماش یرعل یام

 _باشه نی نازن

   میببر دویجد یگفته که زود تر دخترا سی رئ  میکار دار یکل عتری سر کمی _فقط یرعل یام

 دتشون؟ید سی دخترا کجان؟رئ هی_بق نی نازن

 کنه شونیبند  میقراره خودش تقس نباریفکر کنم ا یول دتشونی_نه هنوز ندیرعل یام
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 خب پس من برم بهشون خبر بدم  یلی_خ نی نازن

 ر عت یفقط سر یکنی که م ی_هرکار یرعل یام

 _باشه نی نازن

 نکهیا دنی اومد با فهم  میکه ما توش بود یکی هم به سمت اتاق کوچ نینازن  ی رعلی رفتن ام  رونی ب با
 دادمیخودمو مشغول نشون دادم تا نفهمه که داشتم به حرفاشون گوش م   عیسر نجایا ادیداره م

 ه باش یطور  نیبه نظرم بهتره که ا دارید نی اول یخب برا یگفتن ول  یهم نم  یمهم ادیز  زیهرچند چ

 د؟ ی_آماده شدنی نازن

 ایگفتم بود  یکه م یاون پسره و حس  دنیبه خاطر د دونمیباال رفته بود حاال نم   ییکهویقلبم  ضربان
که به سمتمون اومدو  میکرد دییهر چهارتامون با سر حرفشو تا میکه قرار بود بر ییبه خاطر جا

  یمکه داشت چشامونو  یدر همون حال نیکلفت شد نازن یربان مشک هیمشغوله بستن چشامون با 
 دادیبست بهمون تذکر هم م

اون وقته  شهیم یعصب یبشه بدجور  یاگه عصبان سی رئ  د یزنی نم یحرف  چیه  می_اونجا که رفتنی نازن
 د ینی بیوگرنه خودتون بد م  دیم تا سالم بمون چش دیگفت بگ یهرچ دیفاتحه خودتونو بخون دیکه با

استراب داشتم تا ترس   شتریب شدی م شتریب  شترویدلم بود ب یکه تو یترس  کمی زد یکه م ییحرفا نیا با
کار کنن مخصوصا   یباهامون چ خوانی و م برنیمارو کجا م  نایاالن ا نکهیداشتم ا یبد یلی استرس خ

  ترسوندیمنو م شتریب نیا می نیرو بب   ییجا  میتونیچشامونو بستنو نم نکهیا

چشم   یبودم که حاال چه طور  ن یفکر ا یتو میطور که چشمامون بسته بود تا دم پله ها رفت همون
بازومو با خشونت گرفتو   یدست مردونه ا کهویبرسم که  نیبرمو سالم به ماش   نییبسته از پله ها پا

  یز یچ دموناله نکر یکه اخمامو ببرم توهم ول شدیباعث م اوردیکه به بازوهام م یبه خاطر فشار  دیکش
همه سال خوب تونسته  نیا یکه تو یباشم کار  یکنم قو یسع دیناله کردن نبود با هیجا  نجاینگفتم ا

   امی بودم از پسش بر ب

راحت تر بودو    کمی المونیخ یطور  نیا میبود دهیمنو دخترا از ترس بهم چسب میکه شد  نیماش سوار
  زانیم  دیشا  یطور  نیحرف بزنم ا کمیاالن  سایبا نک تونستمیبود برامون کاش م ینوع دلگرم هی

 شد  ینم  فیح  یول شدیاسترس و ترسمم کمتر م
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 برن؟ یدارن مارو کجا م نای_ارزا

 پچ پچ کردم  یلحن آروم  با

 خبر ندارم  یز یمنم مثل تو از چ دونمی_نم

 ترسمیم  یلی_من خ اناید

 مینگاه کن  نانهی خوش ب هیبهتره به قض مینترس ما هممون کناره هم یز ی_از چنیمیس

  دیباش یپس کامال خونسرد و عاد فتهیبرامون ب  یامکان داره اتفاقات بد دیاگه بترس  گهی_راست م
 بکنن  زمونیمثال سوپرا خوانیانگار م

خوشحال   یول  مید و عادخونسر نهمهیمن ا یچه طور  طی اون شرا یتعجب بود که تو یبرام جا خودم
که  دی چی گوشم پ یتو یآرامشبخش یحداقل آرومشون کنم صدا تونستمی حرفا م  نیبودم که با ا

که توش بودمو فراموش کردم فراموش کردم که کجام احساس   ییناخوداگاه مست صداش شدمو جا
 شد یآرامش توش پمپاژ م ساینک یکه با صدا ییفضا گمید  یه فضای یتو کردمیم

که   میدونینم   قیدق دیاز محوطه خارج شد گهیم یر ینباش اون طور که مدار رهگ  یچی _نگران هساینک
  یهمه چ نجاینترس من ا یچ یدالرام پس از ه کنهینم  دتیتهد یخطر  چیه یول  برنتونی دارن کجا م

 تحت کنترلمه

قدر که   نیهم  یحرف بزنم ول کمی  باهاش تونستمیجوابشو بدم کاش م تونستمیکه نم  فی...حفیح
چند  دونمی بهم دست داده بود نم یا ژهیو یدوار یام هی  دمیآرومشو شن یصدا  طیشرا نیا یاالن تو

  ارو...منوری...از ااالی...د عتریمثل سر  ی کردن با کلمات ادمونی پ نیگذشت که باالخره از ماش  قهیدق
  میرفتیم  دیکه با یبه اون سمت گرفتویبازومونو م  یکیجاها که الزم بود   یو بعض کردنیم  ییراهنما

آب   یدرد گرفته بود به سخت   یگرمم بودو چشام حساب  یل یخسته شده بودم خ یحساب   کشوندیم
 آروم شدم  کمی دهنمو قورت دادمو نام خدارو به زبون آوردم 

مام  می بهمون اجازه دادن تا چشم بندهامونو باز کن مو یسادیراه رفتن باالخره وا قهیاز چند دق بعد
اطرافمونو واضح   میبعد از چندبار پلک زدن تونست مویاز خدا خواسته چشم بندهامونو باز کرد عیسر
 هیبود البته  دهیش بزرگ سرپو یلی سالن خ  هی میبود یانبار  هی یاون طور که معلوم بود انگار تو مینی بب

 ...نجایا یعنی م ینیبب  میتونست  ینم یز ی خب ما چ یهم داشت ول گهید یرهایمس
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 عتر ی...سردیفتی _راه ب

مثل ما  یا گهید ادیز یاومد برگردوندم دخترا یکه از اون طرف م یخشن  یبه سمت صدا سرمو
  نیو نازن  زدیحرف م لشیافتاد داشت با موبا یرعل یچشمم به ام کهویاومدن  یسمت م  نیداشتن به ا

  یداره ول یرعلیبه ام  ییحسها  هیمعلوم بود  نی نازن  یهم کنار دستش بود اون طور که از رفتارها
 کردی رفتار م یحت  ایباهاش حرف و  یعاد یلی بهش نداره چون خ یحس  چیه یرعل یما

اونام چشم بندهاشونو باز کردن جمعا   سادنویدخترا هم کناره ما وا هینگذشت که بق  شتریب قهیچند دق 
  یهست و کس  یهمه دختر فرار  نیا نکهیناراحت بودم از ا یلیخ  میشدیم ینفر  یم فکر کنم سه یرو
 شن یعاقبت دچار م نیکه بهشون کمک کنه و به ا  ستین

که در   یکدومشون از عاقبت  چیه  شهیم یکه سرانجامشون چ دونستمیجمع فقط من م نیا یتو
شلوارش گذاشت روبه   بیج یتو لشوی تماسو قطع کردو موبا یرعل ینداشتن ام یانتظارشون بود خبر 

 از افرادش کردو گفت:  یکی

 شما احمقا سرزنش بشم  یکوتاه ی دوباره برا خوامیمرتبه؟نم ی_همه چیرعل یام

 تخت تخت باشه التونیمرتبه قربان خ ی_همه چ

 کمیچشمش به من افتاد  ینظر گذروند وقت  ریاکتفا کردو همه مارو از ز یبه تکون دادن سر  یرعل یام
انداختم تا  نییسرمو پا عیروم مکث کردو مشکوک بهم نگاه کرد ضربان قلبم باال رفتو هول کردم سر

 جاسوسم؟ هی نجایکه من ا  دهیفهم یعنی ایخدا نهی از تو چشمام نب یز یچ

 هیند ثانچ هی مینفهمه من ک  نکهیا اینکنه  یکردم که کار  ازی رازو ن یکل کردمویدلم خداخدا م یتو
افراد صحبت   یسر  هیداره با  دمیسرمو باال آوردم که د اطینشد آروم و با احت یخبر  چیه یگذشت ول 

 راحت شد  المی دادمو خ رونینفسمو با پوف ب  کنهیم

 نگه داشتن؟ نجایچرا مارو ا نای_ااناید

 م یبر ی که کدوم کشور قاچاق  کنن ی م مونیبند میجا تقس  نی_حتما انیمیس

 بچه ها   زنهی _من دلم شور مرزا

 خوب فکر کن  یزها ینده به چ تی_اهم
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 دختر  ی_اه تو چه قدر خونسردرزا

 فتهی برامون ب یکه اتفاق  ستی قرار ن  شهیکمتر م مونینگران ی طور  نیا میباش دی_با

 یگیباشه که تو م  یطور   ن یهم دوارمی_اماناید

 د یاعتماد داشته باش تونیبه اون باال سر گمیکه من م هیطور  نی_مطمئن باش هم 

 زدو گفت:  یپوزخند رزا

 وقته که روشو ازمون گرفته؟ ی لیخ  ی_اون باال سر رزا

مثل   قایدق  دوننیتورو مقصر م شنیمرتکب م یاشتباه ی از بنده هات وقت  یبعض ایچرا خدا دونمینم
راه  نیکه به ا یو تو بود یآوردبالرو سرش  نیتو ا نکهی ا سهینویتو م یرزا حماقت خودشو داره به پا

بنده هات  کمیکاش  ینوشت نویو سرنوشتش ا  ریتقد یکه تو یتو بود یحت ای شونیکشوند
کارها و حماقت   ریتقص  ادیکه سرشون ب ییبدونن که همه بالها نویو ا رنیبپذ قتویتونستن حق یم

 خودشونه نه تو  یها

به اطرافم توجه کردم آروم دستمو به سمت گوشوارم بردمو چندبار لمسش کردم و از   دمویکش یآه
 یعکس گرفتم و بعد دوباره لمسش کردمو فکر کنم افتاد رو کنمی چند منظره که مثال دارم بهش نگاه م

 ره یبگ لمیف دیکه با یاون حالت

هرکس که به   یاونجا ول  ادی ا بشخص  سشونیفکر نکنم رئ  ری عکس بگ یتونی_از افراد و ادما اگه مساینک
 ر ی حتما ازش عکس بگ ادیاونجا م 

بفهمه اون  ایببره   ییبو  یکی دمیترسیم  یعنیجوابشو بدم  تونستمیباشه نم  ی عنیکردم که  یا سرفه
 بار کن   یباقال  ارویوقت خر ب 

 شدو گفت:   کینزد یرعل یبه ام یکیگذشته بود که   یساعت مین هیکنم  فکر

 اوردن  فی_آقا تشر

به سمت ما   عیکه هول شده بود سر یتکون داد که اونم در حال  یسر  نیروبه نازن  عیهم سر یرعل یام
 برگشتو گفت: 
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چشم  د یگیگفت م یهرچ دیکه حرف بزن نیچه برسه به ا دیکشی _آقا که اومد نفس هم نمنی نازن
 د؟ یدیفهم

همه به جنب و   یطور  نیکه ا هیمهم  یل یحتما شخص خ میمنتظر آقا شد  مویگفت یبله ا هممون
که هست از همشون باال مقام تره    یهرک  سیاز افراد مهم رئ  ای سهیجوش افتادن حتما دست راست رئ

  کلشیمرد که ه هی کهویکه  نمشیبب عتریتا هرچه سر کردمی نگاه م یداشتم به دره ورود یبا کنجکاو
داشت صورت   یدرشت و ترسناک کل یبلند بودو ه  ی ل یبود وارد انبار شد قدش خ لیگور هی ندازها

داشت که انسانو به  یابهت خاص  هیداشت  یجذاب  یداشت چهره خشن ول یز یو تم  غهیت  شیش
  یز یاز اون چ یداشته باشه ول  یسال  یس ای و هشت  ستیفکر کنم حولوحوش ب کردیخودش جذب م

مرد پنجاه ساله روبه رو   هیبا  کردمیر بود مثال االن تجسم مجوون ت یل یخ کردمی که من تصورشو م
 مرد پنجاه ساله طرفن   هیانگار با  ادیآقا داره م  گفتنیم یطور  هیآخه  شمیم

 نیا شی و ترس وجود داشت که فکر کنم بازهم مصبب اصل یهمه نگران یتو چشا   یطور خاص هی
با   برنی ازش حساب نم ترسنویکه ازش نم ییکه داره چه ادما یسن کم نیا ینگاه توروخدا تو لسیگور

مقابله   یصندل یافتاد رو یدو ابروش م نهیکه ب  ینیهم فرو کرده بودو چ یکه تو ییاون گره ابروها
  سادنیوا نشیاز خودش نداشتن پشت سرش در طرف ینشست و دوتا از افرادش که دست کم  دخترا

 کرد  دییتکون دادو حرفشو تا یکه اونم سر بهش گفت  یز یهم جلو رفتو چ یرعل یام

  ادی ز یول دم یترس یاسترس و ضربان قلبم باالتر رفته بودو م هیک دونستمینم یکه حت اروی نیا دنید با
با چنان   هی چ دونستمیکه اسمشو نم اروههی نیخودمو نباختم همچنان مصمم بهشون نگاه کردم ا

   شدمیکه من داشتم شلوار الزم م  کردیبهمون نگاه م  یتیاخمو جد

مو به تنه  شدیکه باعث م یطور که نشسته بود به هممون نگاه کردو بعد با لحن ترسناک  همون
همه  شدیکه باعث م  ییبشه شروع کرد به حرف زدن صداش بم و کلفت بود صدا خیهممون س

  یکل یقدوه نیا دنیخودم با د نهیناخوداگاه گوش بشنو به حرفاش گوش بدن هرچند همه دخترا ع 
 شده بودن  رهی و بهش خ دهیکه داشت ترس 

 کنم یبند  میهامون تقس تیفعال یدارم که شماهارو برا فهیاومدم و وظ  سی _من از طرف رئلهیگور

هامون" تعجب کرده بودن بهشون حق   تی نگاه کردن فکر کنم از کلمه "فعال گهیهمه دخترا بهم د کهوی
 نداشتن  یخبر   چیه شروشونیتعجب بکنن چون از عاقبت پ  یطور  نیکه ا دادمیم
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 ادامه داد: اروههی

 شه یجدا م هیطرف و از بق نیا ادی_به هرکس که اشاره کردم م

ودو دلم حالم بد ب رونیبشکافه و بزنه ب  نمویس  خواستیانگار م کردیم یقرار  یب  نمیتو س یبدجور  قلبم
که اسمشو  اروههیکنم  هیگر یها  یو ها نمیاون وسط بش ویهمه چ ری االن بزنم ز نیهم  خواستیم

ملحق  ودنکه اون طرف ب  هیاومدو به بق یم رونی با ترس ب  کردی که اشاره م یبه هر دختر  میدونست ینم
  کیتفک  نیا  دونستمیچشمش به من افتاد ضربان قلبم باالو باالتر رفته بود نم  شدیاز ما جدا م  شدویم
که خالقم بود که  ینه سپردمش دست کس ایدعا نکردم منو انتخاب کنه  نیبه خاطر هم  یچ یعنی

سرتاپام   بهداشت  گهید یمثل همه دخترها نکهیخودم از ا یاز نگاهش رو فتم یب  یدسته خوب یتو
 شدمینگاهش داشتم ذوب م ریز شتر یافتادم هرچند ب یداشتم از ترس پس م   دکریدقت م  افمیبعد ق

  یشد ول رهی افتاد به اونم مثل من خ میبغل دست یحسها بودم که نگاهش از من رو نیهم یتو
  هیبق نیب  رفتو  رونی ب دهیلرزون و رنگ پر یاونم با پاها رونوی ب ادی برخالف من به اون اشاره کرد که ب
پوزخند   هیکرد با   کیکه انتخاب کردنش تموم شدو هممونو تفک  قهیخودشو پنهون کرد بعد از چند دق

 کنج لبش گفت: 

 د یحدسها هم زد  یسر  هی یو حت دیشد  یبند می_فکر کنم خودتون متوجه تقس

 گفت:   نینگاشو خوندو روبه نازن یکرد که اونم معن ی نگاه یرعل یبه ام  اروی

 _ببرشون یرعل یام

 گفت:  یکه ازما جدا شده بودن رفتو با لحن خشن  ییهم به سمت اون دخترها نی نازن

 د یفت ی_راه ب نی نازن

 گفت:  لهیروبه گور یرعل یدخترا از انبار خارج شدن ام یوقت

 گاه؟ یپا می_منتقلشون کن یرعل یام

 _اره لیگور

 دم ی_چشم االن دستورشو میرعل یام
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 به سمت ماها برگشتو بهمون نگاه کرد  اروههی

 میفرستیشماهارو به عنوان برده م  نیبه خاطر هم دیاونا خوشگل تر و سرتر بود نی_شماها در بلیگور
به کارمون    ادیاونا ز ادیم یچ هیکه به سره بق  دیبدون خوادیحتما دلتون م متونیفروش یاونور آب و م 

که  ییاوناشما دست اولن از   نیکه در ب  ییاونا میفروشیبدنشونو م  یاعضا نیبه خاطر هم انینم
 دست دومن جدا بشن 

  دونمیاز دخترها که نم یکی میکردی نگاه م لهیبه گور میچشماشون گرد شده بودو متعجب داشت  همه
 گفت:  لهی همه شجاعتو از کجا اورده بود روبه گور نیا

اونور آب اونم آزاد نه به عنوان برده اگه  میتا فرستاده بش میینجاینبوده همه ما ا نیقراره ما ا ی_ول
 م یری م نجایما از ا دیپوالمونو بهمون برگردون  میکه بر میی خوای ما نم هیطور نیا

آروم به سمت دختره رفت و دختره هم  یبلند شدو با قدمها اروههی دمیلرزیبودو داشتم م دهیپر رنگم
محکم موهاشو چنگ زدو پاشو باال   دیدختره رس کینزد اروهه ی  یبهش نگاه کرد وقت  یبا ترس و نگران

  شیناتوان هتوجه ب  یکردو از شدت درد خم شد ب یاورد با زانوش زد تو شکم دختره که دختره ناله ا
شده   یکیاون دختره باهم  زهیدلوروده و همه چ کردمیاحساس م نیزم  یولش کرد که دختره افتاد رو

قناعت نکرد    نمیبه هم لهیگور دیکشی که م یو سخت نیسنگ یو نفس ها قیعم  یبود با وجود ناله ها
هم   یرو حکمکه دردش به منم منتقل شد چشامو م چارهی زد تو شکمه اون ب  یچون چنان لگد محکم 

سالن    یتو یتنها صدا میکردیبه صحنه روبه رومون نگاه م میبستمو بازش کردم با وحشت داشت
 بشه  خیمو به تن هممون س شدیوحشتناک دختره بود که باعث م یناله ها یصدا

انگار تا حاال صد بار از   کردنیداشتن به صحنه روبه روشون نگاه م یال یخ یافرادش با ب هیو بق  یرعل یام
سمت از صورت دختره و   هی یپاشو باال بردو گذاشت رو له یگور گزهیو ککشونم نم دنیصحنه ها د نیا

 تونست ینم  یصورتش برداره ول یکه پاشو از رو کردی م یسع  زدویم  غیفشارش داد که دختره ج

 صورت دختره بود روبه هممون گفت:  یهمون طور که پاش رو لهیگور

 د یتعارف نکن  دیبگ دیدار ی_شمام اعتراض

که دختره   چارهیصورت اون ب  یرو ختیروشن دستشو ر  گاریصورت دختره برداشتو ته س یاز رو پاشو
 یروان کهی وحشتناکش به هوا رفت مرت  یها غیج
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داشتم به صحنه   فتمیذره مونده بود از شدت ترس پس ب  هیاون اسلحه  دنی شو دراورد با د اسلحه
به دست راستش کرد که نعره دختره   کیشل هیکه اسلحشو گرفت سمت دختره   کردمی روبه روم نگاه م

  نیبه همون نقطه و اخر گهید یبه همون دستش و پشت سرش پنج تا گهید کیشل  هیبلند شد 
کرد تو چشه  کیشل هیکرده بود  یانداز  ری که ت ییجاها یکه پاشو گذاشته بود رو یحال در   رشیت

  ریت یدختره و صدا غهیج یصدا  دنیبا شن میزدی م غیحرکاتش هممون ج  نی دختره که از وحشت ا
خودمو لعنت و    یه رفتمیاز ترس سکتهرو زده بودمو داشتم به فنا م میزدیم  غیهممون ج  شیانداز
 باشم ییصحنه ها  نیهمچ هیباشمو شاهد  نجایاالن ا دیچرا با که کردمی م نی نفر

همه  نیا نی ب زدموی از ترس هق هق و زجه م دمیکشیم  غیداشتم ج یعیاونا به طور فج نهیع منم
چون فکر کنم پرده گوششون  کردنی منو ضبط م یبودم که صدا  ییکسا ی زدوخورد نگران گوشا

 جر خورده باشه یحساب 

 بلند و وحشتناکش گفت:  یکاره دختررو تموم کرد با صدا یوقت

 هست؟  یا گهی_اعتراض د

 میداد حی درواقع ترج میهم نداشت میتراض داشتهم اع می کردیبهش نگاه م میبا وحشت داشت هممون
 م یکه نداشته باش

 ن یندار یاعتراض گهید نکهیا یپا  ذارمیسکوتو م نی_ا

شده بودو   ی خونمال  یکه حساب یدختر  یرفت ناخواسته نگام پ  شیپشت کردو به طرف صندل  بهمون
هم محکم  ی مرده بود رفت از شدت خشم دستام مشت شدنو با حرص لبامو رو  یکف انبار  نی زم یرو

 فشار دادم

 _حالت خوبه دالرام؟چت شده؟ساینک

 : دمیلب غر  ری خشم اروم ز با

 _آره خوبم

 ؟یزدی م غی _اونجا چه خبره؟چرا جساینک

 سا؟ ینک ی _تو به من اعتماد دار 
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 سواله؟ نیاالن چه وقت ا ی_اره چه طور؟ول ساینک

 یداد ادمی ایبهت نشون بدم که چ خوامیبکنم...م یکار  هی مخوای_م

 ی کن یچه غلط  ییخواینکن م  یوونگید اریدرن  ی_دالرام سوپر من باز ساینک

 بده یقربون نیاز ا شتریب  ذارمیداده شد مطمئن باش نم یقربون  نیبکنم اول یکار  هی خوامی_م

   یعجله کن  دینبا  یندار  رویکار چی_تو حق انجام دادن هساینک

 کنمی م یچی از دستورت سرپ نباریا ی_متاسفم ول 

 نکن احمق  یوونگ ی_دساینک

  دیاالن بکنم با دیبا کنمی که م یهرکار  نکهیبرام مهم بود ا ز یچ هینداشتم فقط  یبه حرفاش توجه  گهید
 ست ی ن یرنگ یاهی باالتر از س مونمی زنده م ای رم یمی م  ایاالن وارد کار بشم 

 یبدنم بود بدن لرزه ا یکه تو یترس  کردمیم یاستوار باشه جلو رفتم سع کردمی م یکه سع ییقدمها با
اومدمو به  رونیاز جمع دخترا ب  ی که داشتمو پنهون کنم و نشونش ندم که موفق هم شده بودم وقت

 یماتو چش یافرادش به سمتم جلب شد کنجکاو هیو بق  لیو جناب گور یرعل یسمتشون رفتم توجه ام
 " یا وونهی"چه دختره شجاع د گفتنیم  زویچ هیانگار همشون داشتن  زدیموج مهمشون 

صحنه   نی همچ هیبودم که بترسمو شاهد  ومدهیکنم ن  یر یکارا جلوگ  نیاومده بودم که از ا نجایا من
که  ییکه زودتر از نقشه ها  کردمیم یکار  دیبا شدمی االن دست به کار م  نی از هم  دیباشم با ییها

   دمیخریم گهید یخودم و دخترا یبرا یشتر یزمان ب یطور  نیبرم ا  شیپ میبود دهیکش

که همشو اول  کردمی وجودم حس م یتو یقدرت و شجاعت خاص  هی سادمیوا لهیگور یرو روبه
 خدام بودم بعد روزگارم  ونیمد

 شجاعانه بود گفتم:  یلی و خ  شدیحس نم  یکه توش لرزش ییصدا با

مرد قدرت دارمو   هیشکنندم من اندازه  یحت  ای زهیم زهی نکن که ر کلمی_اسمم دالرامه نگاه به قدو ه
 ام ی از پسشون بر ب تونمیم
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  یرعل یکارو کردن فقط ام نیافرادشم هم هیخنده که پشت سرش بق   ریزد ز یبلند یبا صدا لهیگور کهوی
  کردینه متعجب م ترسوندینگاه مشکوکانش نه منو م ن یا ردک یبود که مشکوکانه داشت بهم نگاه م

 همشون مشترک بود اونم تنفر بود   یحس که برا هی شدیحس بهم منتقل م هیفقط 

  ازیدلم با خدام رازون یفقط داشتم تو دادمیخنده هاشون گوش نم  ینباختم اصال به صدا خودمو
 ام یبهم بده تا از پسشون برب  یاد یکه قدرت ز کردمیم

 مسخرم کنه گفت:  خواستیکه انگار م یبا لحن لهیگور

 _توهه جوجه؟ 

 روبهش گفتم:   ستیاصال مسخره کردنت برام مهم ن یعن یکه  یلحن با

جلو   ادی اون صحنه تونست ب دنیدلو جرات داره که با د یل یخ سادهیکه روبه روت وا یجوجه ا نی_هم
 گم؟  یبکنه درست نم  ییادعا نیهمچ هی و  سهیتو وا یروبه رو

  یزبون   یکه انگار داشت با زبون ب  یخنده هاشو گرفتو بهم نگاه کرد طور  یاخماش جا نباریا لهیگور
 داد یحقو به من م

 هستم  یمن دختره شجاع و باهوش دیکنم مطمئن باش یوارد باندتون بشمو باهاتون همکار  خوامی_م

 مثل خودش ادامه دادم: قایپوزخند دق هی نشست که منم با  لهیگور  یلبا یرو  یپوزخند

  میکه ماهارو تقس دیدار فهیو وظ  دیآورد فیباند تشر  سیکه از طرف رئ دیگفت دیاومد ی_شما وقت
من  یبه استعدادها  یهمه دختر پ نیا نیباند بفهمه که شما ب سی اگه رئ دیمطمئن باش  دیکن یبند
 کنهی م قتونیتشو دیبرد

 باال رفتو بهم نگاه کرد  لیورگ یابرو هی

 _خب؟ لیگور

واقع   دیبراتون مف  دیداشته باشم مطمئن باش تیباندتون فعال یتو  دی_خب نداره فقط بهم اجازه بد
 شمیم

 گفت:  یاخماشو به شدت برد توهمو با لحن خشن لیگور
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 دهینکن حرفاتو نشن یبلبل زبون   نقدریتموم شد گمشو برو سره جاتو ا گهید حی خب زنگ تفر یل ی_خ
  دهیوگرنه تو هم االن کناره اون خواب گردونمیجونتو بهت برم گهیبار د هیبه خاطر شجاعتت  رمویگیم

که   یی؟تویجوجه وارد باند ما بش  ه؟تو یطور الک نیهم یکرد  ؟فکریفکر کرد یخودت چ شهیتو پ یبود
 ؟ یخودت دفاع بکن  از یتون یاصال نم

زجر   قهی نداشتم فوقش منم مثل اون دختره چند دق  ی لبخند حرص درار بهش نگاه کردم ترس هی با
 کم کنم  نوی سنگ پاقزو نیا یرو کمیقبل از مرگم  خواستمیم یول   مردمی م دمویکشیم

 از خودم دفاع کنم؟  تونمینم ی_مطمئن 

 ی از خودت دفاع کن  یتونیکه م یدار  نمیا ی_حتما ادعالیگور

 رسهی بهت نم یظرر  چیه  هی_امتحان کن مجان

از پسشون بر   یتونینم  یستیاماده ن  یلی دالرام خطرناکه تو هنوز خ یکن یچه غلط ییخوای _مساینک
 یی ایب

 گفتم:  لهیگوشم روبه گور یتو سایتوجه به حرف نک  بدون

نقشه هات از   یتو تونمیو هم ماز خودم دفاع کنم  تونمیباالس مطمئن باش هم م  می_من توان رزم
 هوشم استفاده کنم

  یوقت  یهول کردم ول یباهام مبارزه کنه که کم خوادیزدو بلند شد اولش فکر کردم م یپوزخند لهیگور
  دیخودمو کنترل کنم با  دیبا یحرصم گرفت ول  رهیم یبدون توجه به من به سمت دره خروج  دمید

 شهیجا کار تموم م  نیزورمم بزنم وگرنه هم نیاخر

 گفتم:  یبلند یصدا با

 باهام مبارزه کنن  انویافرادتو بهشون بگو که ب  نی از هم ؟دوتایکنی_صبر کن چرا امتحان نم

پوزخند کنج لبش   هیبه سمتم برگشتو با  هیبعد از چند ثان کردی فکر کنم داشت فکر م سادیوا لهیگور
 گفت:  

 شهیم  یجالب  شی_نما
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 یچون داشتم سع کردی نم تمیاذ رشینگاه خ  نباریاومد بهم نگاه کرد ا یطور که اروم به سمتم م همون
  کلیبودم ه  نش یس ر یز با یتقر سادیروبه روم وا یخودم جمع کنم وقت یتوان و قدرت برا کردمیم

به   سایکن ی قدش بلنده ول نیافتادم اونم مثل ا ساینک ادهیمن بود ناخواسته  کل ی گندش چند برابر ه
 داره وبدنش پره  کلی به اندازه خودش ه ست یگنده ن نیاندازه ا

 یبرداشتمو سرمو باال گرفتم بهش بدون ترس نگاه کردم اونم بدون تعارف رو سشونیاز مقا دست
 هول کردم  ی صورتم خم شد که کم

 دارهیبرم  نجارویالتماسات تمام ا  یو صدا یشیم دستو پاشون له ری ز نمیب یم ی_لذت بخشه وقت لیگور

 نفرت گفتم:  با

 نخواهد افتاد   یاتفاق ن ی _مطمئن باش همچ

 م ین یبی _ملیگور

بهم نگاه   زیام ری پوزخندو نگاه تحق هیسمت دوتا از افرادش برگشتو بهشون عالمت داد که اونام با  به
 برگشتمو گفتم:  لهیتوجه به اونا به سمت گور یکردنو جلو اومدن ب

 ی کن  یو منو بهش معرف ینشون بد  ستیکه منو به رئ یدی ببرم قول م نای_اگه از ا

 پوزخند گفت:  هیبا   امینم  رونیب  نایا یدستوپا ریکه انگار واقعا مطمئن بود من زنده از ز  لهیگور

 کنم یبلکه تورو وارد باند هم م  دمی_نه تنها نشونت م

پله   هیپله هم  هیخب اون  یپله فاصله داشتم ول هی تی لبام نشست با موفق ی رو یلبخند واستهناخ
 خودش  یبود برا

 لبخند گفتم:  با

 جمع  نیتمامه ا ی_قبوله به شاهد

 کج کردو گفت:  یلباشو کم لیگور

 _قبوله 
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به زبون    دمویترسیکه ازش م یکه باعث شد از درون بلرزم و سوال  یزد لبخند یلبخند معنادار  لیگور
 ارهیب

 ؟یچ  یاگه باخت ی_ول لیگور

 گفتم؟  یم  یتمام ذوقم کور شد حاال چ کهوی

 دونمی_نم

 بود با همون لبخند معنادار ترسناکش گفت:  یت یموقع نیهمچ هیکه منتظر  لیگور

 ؟یدی...فهم ی...هرکار دمیکه من بخوام باهات انجام م ی_اون وقت هر کار 

 بدنم رخ داده بود گفتم: یکه تو یلرزش  با

 ؟ ی_مثال چه کار 

  شهیبه شما مربوط نم  گهید نشی_الیگور

پس به خاطر   هیحرف چ   نیمنظورش از ا دونستمیتمام تنمو برداشت خوب م یف ی وحشت لرزش خف با
به خاطر   یوگرنه اتفاق به خصوص  کردم ی قبول م دینداشتم با یچاره ا شدمیموفق م دیخودمم شده با

و پژمان به   سایباشم نک دیمف ت ی مامور نیا یکنم برا  ی سع دیافتاد من با یاومدم نم  نجایتا ا نکهیا
 یعجوالنه ا  میتصم جبرانش کنم دی که با نجامیکم بهم لطف و محبت نداشتن و من ا سایخصوص نک 

  سپارمیم  شویوجود نداشت من مهره خودمو حرکت داده بودم بق یشیراه پ گهید یگرفته بودم ول 
 ی دست اون باالسر 

 ؟یشد مونیشد؟پش  ی_چلیگور

 قاطعانه و محکم روبهش گفتم: یلیباال آوردمو بهش نگاه کردم خ  سرمو

 کنمی_باشه قبول م

به  نکهیدستش بدون ا یلباش نشست و با دوتا از انگشتا یرو یپوزخند لیحرفو زدم گور نیا یوقت
 بندازه بهشون اشاره کرد که جلو برن و مبارزرو شروع کنن   یاون دوتا نگاه
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 خوامشیسالم م دینرسون بی بهش آس ادی _زلیگور

به خاطر   کردیمو به تنم راست م  ادیببازمو اون بال سرم ب نکهیکنار بذارم فکر ا  مویکردم نگران یسع
  ریپوزخند و نگاه تحق هیگرفتم که اونام با  مویمن هم گارد دفاع کردمیعزممو جزم م  دیبا نیهم
 مخم بود جلو اومدن  یکه رو زشونیآم

  یتونیکه م یدون یاحمق؟تو از کجا م هیچ یمنظورش از هرکار  یدونیدالرام م کشمی _من تورو مساینک
دالرام از اول  نی ؟ببیدیرو انجام م یاحمق هان؟چرا سر خود کار  ییاینره غولها بر ب نیاز پس ا

 ی نکن  یو سرخود کار   یگوش کن  گمویمن م  یبود که هرچ نینبود قرارمون ا نیقرارمون ا

  نیاول یبرا یول  هیعصبان  یلیبترسم از لحن صداش معلوم بود که خ کمی شدیباعث م شی عصب یصدا
  دیجلوشون قمپز در کرده بودم با  یوجود نداشت کل  یدن یراه پس کش گهیندادم چون د یت یبار اهم

که به همه ثابت بشه که  کردمیم  یکار  دیبا شدمیحفظ غرور دخترونمم که شده حتما موفق م یبرا
بدبخت    خوردمیاگه شکست م  یبشن ول   روزی مبارزه بکنن و پ کریغول پ یبا مردا توننیهم م ترادخ

   رفتی مش هدر متازه تمام زحماتمون ه شدمیم

و   یهمچنان نشون از دلخور  یکه آرومتر شده بود ول یلحن  هیبا  سایخدارو به زبون آوردم که نک اسم
 گفت:  یمرب هی  نهیبود ع تشیعصبان 

از اونا استفاده بکن   هینقطه ضعفشون چ نیتمرکز کن بب  یاونا به خوب یضربات و کارها ی_روساینک
اگه همشو هم دفع کرد تو کاره خودتو بکن   یظربه بزن حت  یدر پ  یعکس العملتو باال ببر و تندتند و پ 

مبارزه    نیا یباشه بهتره که تو  ادتیوسط مبارزه اصال دلت براشون نسوزه تا سر حد مرگ بزنشون 
  یاتفاق  نی همچ  ذارمیهرچند من نم هیمنظورم چ یدونیخودت که م یتا تن به خواسته اونا بد یر ی بم

بدرک که نقشه اون  میکنیبه باندشون حمله م  یمام امادن نگران نباش اگه باخت یروهای ن فتهی برات ب
 ت ی موراز ما یمهمتره حت یز ی نخواهد رفت جون تو از هر چ شی پ مییخوایطور که ما م

حرکت    دیکارو نکنه اگه باختم حماقت خودم بوده و تو نبا نیبهش بگم که اصال ا تونستمینم  فیح
اون موقع بدتر   زنمی دارم حرف م یکه با کس  دنیفهم یچون م تونستمینم یول  یانجام بد یاشتباه

  شدیم

به   دمیمرد که نشون از شروع و آغاز مبارزه بودو شن هی نعره  یصدا  کهویفکرها بودم که  نیهم یتو
پاهاش رد کردمو   رهی دادم پامو از ز یجاخال یاراد ریغ یل ینگاه کردمو خ هیخودم اومدمو با وحشت 
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  یهمه تو شوک بودن حت کردنیهمه با تعجب داشتن بهم نگاه م  نیباال گرفتمشو مرده افتاد زم  کهوی
بندازم اونم    نیمرده گندرو زم هینبودو من تونسته بودم که  یحرکاتم اراد نیکدوم از ا چیخودم اخه ه

بال سرش   نیف من نداشت ااز طر  یحرکت ساده که فکر کنم مرده چون انتظار عکس العمل هیبا 
که  یداده بود انرژ  تبهم دس یخارق العاده ا یاول بسم اهلل جون گرفته بودمو انرژ  نیاومده بود هم

   شمیم روزیو پ تونمیکه م فهموندی بهم م

عکس   تونستمینم یول  خوردمیهاشو م یو بعض  کردمیضرباتشو دفع م شتریحمله کرد ب  یکی اون  کهوی
که   سای محکم بود و اگه اون همه از نک یل یاز خودم نشون بدمو حمله کنم المصب ضرباتش خ یالعمل

 ظربش از پا در اومده بودم  هیخوردم االن با   یضربه نم  زدی کتکم م رحمانهیب

که مد نظرم بود  ییتونستم به اونجا یبلند بود نم  یلی قدشون خ نایا یبودم ول یپرش عال  یتو من
  هیباشه که تک  یز ی چ هی دیبا کردمیم  دایپ  یز یچ هی دیبا نی بکنم به خاطر هم سکیر تونستمیبرسم نم

  دایپ  رویزی چ هیچشمم در حاله چرخش بود تا  کردمیگاهم باشه و بپرم همون طور که داشتم مبارزه م
  یلبخند نی به کلم زد به خاطر هم یفکر  هیکه گوشه انبار بود افتاد  یصندل هیچشمم به   کهویکنم که 

به   یکه اونام دنبالم کردن چون صندل دمیدو یسرعتم به سمت صندل تی لبام نشست و با نها یرو
  هیشدم و با  کسآوردمو برع  واریبه د یفشار  گمید یو با پا   یصندل  یرو دمی بود پر دهیچسب وارید
برداشتم بعد از   روی هم صندل یک یاون  یو برا نیزم یضربه به گردنش زدم که افتاد رو  هی ینیپ یلیف

  یطانیلبخند ش  کهوی بشکنه  چارهی ب یظره مونده بود صندل  کی کردویچندبار ضربه که همشو دفع م
به فنا رفت   کالحساسش  یبه جا دمیکوب  یزدم که چشاش گرد شد همون لحظه محکم با اون صندل 

 سر به مرده هاش زدو برگشت   هیفکر کنم 

 شدمیازشون رد م کردمویو اعتماد به سقف داشتم بهشون نگاه م یروز ی پ با

از هوشت   شهیبازهم مثل هم نیآفر یمبارزه کن یطور  نیدالرام...انتظار نداشتم ا نی_آفرساینک
 ی استفاده کرد

حرص خوردنشم تعجب   نیکناره ا یول  خوردی داشت حرص م لیزدم گور یاز سره خوشحال یلبخند
 لباش ظاهر شد که چشام گرد شد یرد لبخند کمرنگ رو هی کهویکرده بود 

 _دالرام مراقب پشت سرت باش ساینک
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مشت خورد تو دهنمو  هیگوشم زد به پشت سرم برگشتم که  یتو  سایکه نک یلحظه با داد همون
 ن یافتادم زم

ته دردم گرف  یلیاومد به خاطر ظربه چشام پر از اشک شده بود خ  یبه لبم گرفتم ازش خون م دستمو
چوپ کلفت   هیکه بهم مشت زده بود به سمتم اومدو با  یهمون  یهم بلند شد ول  یک یاون  کهویبود 

  وبارهبه سمت چپ غلت زدم که بهم نخورد د نی زم یرو  عیاورد که سر نییپا کهوی که باال برده بودش 
تو صورتم  خوردیکارو کرد که منم دوباره غلت زدم مطمئن بودم اگه اون چوب با اون قدرت م نیهم

 شد یکله صورتم خورد م چیدماغم ه

انداختنشو نداشتم  یروی چون ن یرو گرفتم ول   اروی یزدمو محکم پاها  یبود چون چرخ ادی غلتم ز نباریا
سرخ شده بود جلو اومد   یحساب   افشیهم که ق یکیبهم زد اون  ینتونستم و همون لحظه اونم لگد

گردنمو گرفت تا خفم کنه   وارویترسناک شده بود بلندم کردو محکم منو چسبوند به د  ی لیخ  افشیق
  یاهیچشام داشت س شدمیکه نفس بکشم داشتم خفه م ذاشتیهم نم  اروی  نیکم بودو ا ژنیاکس

افتادم که اون کامال جلومه به  نیا ادهی  کهوی  یول کردمی نفس کم اورده بودمو خس خس م رفتیم
باعث شد  نی هم زدمیم دی که نبا ییبار محکم زدم جا نیدوم  یاال بردمو براپامو ب نیخاطر هم

 سرفه کردم یکه منم زانو زدمو کل نیزم  یزدو زانو زد رو یاز دور گردنم باز بشه نعره ا شدستا

 بگو؟  یز یچ هیدالرام چت شد؟د  ی_خوبساینک

 گفتم:  یسخت به

 _خوبم...من خوبم

  نیبلند نشه به خاطر هم گهیکه د کردمی م یکار  هی دیبا  دمیلحظه بلند شدم از شدت خشم لرز همون
تو شکمش و با مشتام محکم زدم   دمیرحم داشته باشم پامو باال بردمو محکم کوب  یظره ا نکهیبدون ا

  من یداد که فکر کنم شکست مرب یتق  یزدم به گردنش که صدا  یو مثلث مرگش لگد محکم نهیتو س
باشم تا    رحمی خشن و ب دیمبارزه رحم و مروتو بذارم کنار با یداده بود که تو اد یبود اون بهم  سایکن

 خودم زنده بمونم 

بلند به سمتش رفتم بهش امون ندادم محکم بهش    یرفتم و با خشم و قدمها  یکی سمت اون  به
اونم فقط   کردم ی م یکه بلد بودمو تندتند بدون مکث و امان دادن روش خال  ییزهای چ زدمویمشت م

  ادیعکس العملم خوب شده بود هرچند فکر کنم ضربات من ز کردی گارد گرفته بودو از خودش دفاع م
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  زدمشویبارم از هوشم استفاده کنم تا ببرم همون طور که داشتم م  نیا دینداشت پس با  براش یدرد
 بلند گفت:   یمحکم وخشن یصدا زمیبر یچه نقشه ا یکی نیا یبرا  کردمیفکر م  نیبه ا

 ه ی_کاف

 ؟یهمه چ  ری بزنه ز خوادیبود؟نکنه م یمنظورش چ  زدمی نفس نفس م میدست از مبارزه برداشت گهید

چشاش داشت که   یز یام نینگاه تحس هی یبرگشتم که اخماشو برده بود توهم ول لی سمت گور به
 لبخند جلو برم  هیباعث شد ناخواسته با  

 د یبه قول خودتون عمل کن  دی_فکر کنم من بردم پس با

 کردو گفت:  یبهم نگاه لیگور

 ی کن یبا جون خودت باز   دیبا یوارد باند بش یی_اگه بخوا

 کنم ی نم مونتونیپش  دیرو دارم مطمئن باش یز یهرچ هی_من کامال آمادگ

 ا ی طور باشه...با من ب ن یهم دوارمی خب...ام  یلی_خ لیگور

بود که دلمو لرزوند   ی لبخند خاص هی یرعلیام یلبا یگفتمو پشت سرش راه افتادم رو یذوق چشم با
  دادیکه بود هم آزارم م  یهرچ یبود ول یمن چ  یمشکوکش رو یپ  ای یپ یعلت اون نگاه ها دونمینم

 ترسوند یو هم منو م

 فتهی به راننده اشاره کرد که راه ب  لی گور میرنگ شد  یبنز مشک  نیماش هی سوار

 سمتش برگشتمو گفتم: به

 د؟ یبند  ی_چشامو نم

 بهم کردو گفت:  ینگاه

 یکه چشاتو ببند نمی ب ینم یلزوم یاز باند بش  یقراره عضو  گهی_نه تو د
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بلند ازش بپرسم چون مطمئن بودم   خواستمی که ازش داشتمو نم یکردم سوال کی بهش نزد خودمو
کناره   نیبه غرورش بربخوره و امکان داره همه زحماتم هدر بره به خاطر هم یاب اون دوتا حس یجلو

 گفتم:   یگوشش با لحن اروم

 د؟ یشینم  یسوال ازتون بپرسم عصبان  هی_

کرد که باعث شد خجالت بکشم ازش فاصله  رییچشاش تغ یتو یز یچ هیتعجب بهم نگاه کرد   با
 بشم کیبهش نزد نقدریبه خودم اجازه دادم ا خداااا چه طور ییبندازم ووو نییسرمو پا  رمویبگ

 گفت:  یلحن ملتهب  با

 _بپرس 

 سرمو باال گرفتمو گفتم:  آروم

 چه قدر به حرف شما اعتماد داره؟  سی _رئ

 ؟ یپرسیم نوی_چرا ا

 ی طور  نی_هم

 ؟ یطور  نی_هم

  ایآ دیبکن  فی اگه شما براش ماجرارو تعر نمیبب خوامیهم که نه م یطور  نیهم هی طور نی_خب حاال هم
 که من عضو باندتون بشم؟  کنهیاصال قبول م ای کنهی باور م

 ن ی فقط هم یخودتو بهش ثابت کن  دی_با

 ؟ یآخه چه طور  ی_ول

به  دهیهم که م  یتیمامور نیهمه کارها شراکت داشته باشو اگه بهت کوچکتر  ی...توی_از هر راه
 ا ی از پسش بر ب یخوب

 کنمی م موی _باشه تمام سع
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  یعنیکه االن کناره دستم بود قابل اعتماد بود  یلیگور نینگامو ازش گرفتمو به اطراف نگاه کردم ا  آروم
ادم  هی تونهیکه م کنمیاحساس م شی نبود برخالف قلب سنگ کردمیکه من فکرشو م یز یاون چ

شدم   کید بهش نز نقدریا یاجازه ا االن ناکارم کنه که با چه نی بزنه هم تونستیمهربون باشه چون م
که فکر   دمی ازش پرس یسوال هیمن االن  یول  یبکن  دینبا  ینکرد از اول گفته بود فوضول یکار  چیه یول

 باشه   دهیسوالو ازش پرس نیا یرعل ی نکنم تا االن ام

 همون طور که جلو نشسته بود گفت:  یرعل یام

 ؟ یبه عمارت شمال  می_قربان بریرعل یام

 اونجا  می_آره برلیگور

 د؟یدی نشون م سی دخترو به رئ نی_امروز ایرعل یام

 _آرهلیگور

 به...  میانتقالش بد ایبمونه  دیذاریم  یهمون عمارت شمال ی_تویرعل یام

 اونجا باشه  خوامی ...می_نه...همون عمارت شماللیگور

 شه ی_چشم دستورتون اطاعت میرعل یام

ه لبه پنجره بسته و پشت دستشو چسبوند به لباش و  داد ب هیتکون دادو آرنج دستشو تک  یسر  لیگور
بهش   ی ابهت خاص  نداخت یم  کردی م یرانندگ   یوقت سای نک ادهیژستش منو  ن یشد ا رهی خ رونیبه ب

  یتوطرز نگاهش فکر کنم  نیژست و با ا نیمنتقل شده بود با ا لیابهت هم به گور نیکه االن ا دادیم
و بعد   کردمیکامل جلب م نویاول اعتماد ا کردمی م یهرکار  دیبا کنهی فکر م یز ی چ هیفکر بودو داره به 

  یآفتاب یاد یاون ز دیفقط نظارت داره چون نبا سیو رئ  دهیم نیچون به نظرم همه دستوراتو ا سی رئ
به  دمویشک یسخت تره آروم اه کردمی که فکرشو م ی ز ی بشه پووووف کارم سخت تر شد از اون چ

 ام؟ یب رونیهمه گرگ ب  نیا نیسالم از ب  تونمیم یعنیشم؟یکارم موفق م  یتو ی عن یکفشام نگاه کردم 

 عمارت خوشگل  هی یجلو میدیکه باالخره رس میراه بود یتو یساعت  مین هی حدود

  ادهیپ یشدم وقت ادهی شد و منم پشت سرش پ ادهیباز کرد اونم پ لی گور یدرو برا یک ی سادیوا نیماش
  میعمارت چندتا پله ن یباز به همه جا نگاه کردم جلو یچشمم به بهشت اطرافم خورد با دهن شدمو 
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  یحساب  مکننده بود از منظره جلوش بگ رهی و خ بایز یل ی بودو خ دیعمارت سف ینما خوردیم یا رهیدا
عمارت هم باغ باشه معلومه  نیداشت فکر کنم پشت ا یبزرگ و خاص  طیمح هی سرسبزو خوشگل بود 

 یها  یبا گچ بر  دیفواره سف هی رسهیگل م یخوب به چشمنها و بوته ها  یلیخ  نجایکه باغبون ا
هم  ایاطراف خودش داده بود فکر کنم در طیبه مح  روی خاص  ییبایمحوطه بودو ز نیخوشگل وسط ا
 سادهیوا  دیس مردونه سفو لبا   یعمارت دوتا غول با کت و شلوار مشک  یپله ها نییمعلوم باشه پا

 آدماشن   نایبودن معلوم بود ا سادهیوا یپله ها هم چند نفر  یبودن باال

 ؟ یفت یراه ب  ییخوای_نم

 گفتم: عیسر نیبرگشتم پشت سرم بودو معلوم بود منتظر منه به خاطر هم یرعل ی سمت ام به

 قشنگه یلیجا شدم اخه خ  نی محو ا یادیز د یاالن...ببخش نی _چرا چرا هم

 به سمتم برگشتو گفت:  یالی خیبه اطراف انداختو با ب  یهم نگاه یرعل یام

 ی فتی_بهتره که راه ب یرعل یام

 _باشه 

نگاه کردم    یهرچ میرفتیجلو عمارت باال م  یاز پله ها می راه افتادم همون طور که داشت  یرعلیام دنبال
 و گفتم:   یرعل یبرگشتم سمت ام نیبه خاطر هم دمیند لویگور

پس کجان؟چرا من  گمیقربان اونو م دیگفتیپس اون اقاهه که باهامون بود شما بهش م دی_ببخش
 نمش؟ یب ینم

 زدنت تموم بشه خودشون زودتر رفتن تو  دی که منتظر تو بمونه تا د تونستی_نم یرعل یام

 گفتم: یلحن خجوالنه ا با

 توان؟ شونیاالن ا یعنی_

 چندسالته؟ ی ...راستمی_اهیرعل یام

   کیو  ستی_ب



 دنده هیپناهان  یب

335 
 

 ی بچه ا  یلی_خ یرعل یام

 کلمه متنفر بودم  نیاز ا شهیحرص بهش نگاه کردم هم با

چون  دونهیترفندهارو م   نینفر ا ه یکه فقط  یچندتا ترفند رفت هیباال بود   یلیخ  تی _توان رزمیرعل یام
 هی بی ترک میبهتر بگ ایخودش از خودش دراورده 

پس  شناسهینم  سارویاز کجا بفهمه اونکه نک نیا نمیبب سایوا ینکنه بفهمه ول یهول شدم وا کهوی
 حتما خواب نما شده  ستین ینگران  هیجا

 بهم نگاه کردو مشکوک ادامه داد: یرعل یام

هم که  یهمه باالس؟طبق گزارش ن یا تیتوان رزم  یچه طور  یهست یدختر فرار  هیکه  یی_تویرعل یام
 یو اون طور که تو یخونه پدرت بود  یسالگ ستیتا ب یعن یپس  ی نخانمایساله ب هیحدوده  یداد

صددرصد وجود نداشته پس   یکالس رزم یتو بر  نکهیو توان ا  دیداشت یگزارشت خوندم وضع اسفناک
زبونت   ریاز ز ییاتاق بازجو فرستمتی هان؟راستشو بگو وگرنه م یاون ترفندهارو بلد بود یطور  هتو چ

 رون یبکشن ب 

برده که من  ییبوها هیبود؟حتما   نی وحشت بهش نگاه کردم پس علت اون همه نگاه مشکوک هم با
االن به  نی ا یعنی یعنیشه؟یتموم م یهمه چ نجایا یعنی ایخدا ستمین  کنمیکه دارم تظاهر م یدختر 

 من شک کرده؟ 

 ؟ یشد؟چرا ساکت شد  ی_چیرعل یام

با   ناتویتمر نیمن ا دیکه به من شک دار  دییشما نیبود گفتم ا یکه گفتن ی بگم؟هرچ  دیبا  روی_چ
شدم از هوا که  یطور  نیکردم تا ا نیتمر یلیکار کردم خودمم خ رفتنیم ی دوستام که کالس رزم

 یآقا رمیگیمطمئن باش جاتو نم  ینکن یبه من حسود  نقدریدر ضمن شما بهتره که ا دمشینقاپ
 ان حسودخ

اه منظور دار بهش انداختمو از جلوش رد شدم اصال محل نذاشتم که داره نگ هیکه تموم کردم    حرفامو
بگو آخه   کردی م یته دلمو خال شتری حرفاش ب  نیداشت با ا خودیواهلل...مردک حسود ب   خورهی حرص م

  یرزم وانت ؟مگهیکن یمن قدقد م یبرا ینطور یا یکه دار  یدون یم یبودن چ یو فرار  یخانمان   یتو از ب
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من   کنهیم ه؟فکر یکنه اصال ک یفکر م کنهی م دمیداره تهد دم یبه داشتن پولو پسر بودنه؟هنوز از راه نرس 
 که دلش بخوادو بگه  یهرچ ستمیم یوا ترسمویازش م

دونه دونه پله هارو   کردمی لب آروم غرغر م ری با خودم ز خوردمویطور که داشتم از درون حرص م نیهم
کال داشتم حرص خودمو  رفتمیازشون باال م  دمیکوب یم  نی ها پامو زم بچه نهیکه ع  یبا حرص در حال 

فاصله  مارتبا دره ع یده متر  هی پله هارو که رد کردم حدود   کردمی م یخال  چارهی ب یاون پله ها یرو
 االن که عاشقش شده بودم خخخ  نیبود از هم  بای باکالس باعظمت و ز یلیداشتم خ

اون وارد عمارت   یبود که بعد از ط یمحوطه پنجاه متر   هیپله ها  یوارد عمارت نشده بودم باال هنوز
و محکم منو چسبوند به   دیاز پشت بازومو کش یکی  کهویکه خواستم وارد عمارت بشم  نیهم یشدیم
  نی مه طربه خا گرفتیاز من م  روی کار انجام شده بود فرصت هرگونه دفاع نیا ع یسر ی لیچون خ وارید
 افتاده بودم  ریچنگش گ یموش تو هی نهیع

دهنم و با   یدستشو محکم گذاشته بود رو هیرعل یام دمیبه طرف مقابلم نگاه کردم که فهم  ینگران  با
از چشاش   داشتیبرحذر م ی از هرگونه تکون دادن دادو یدستش دستمو محکم فشار م یکیاون 

جمله   زدویبا حرص کلمه به کلمه حرف م  یو کالفه اس به خصوص وقت یعصبان   یلیکه خ  خوندمیم
 اورد یبه زبون م  فاشوجمله حر

من چند  یستین  یدختر فرار  هی  ویاز کجا اومد ویهست  یتو ک  دونمیخانوم زرنگ من م  نی_ببیرعل یام
کشک حساب نکن   نجایبه خصوص دخترارو...منو ا  شناسمیباندم و آدمارو خوب م نیا یساله تو

 یدستا نی تا حاال چند نفرو که مشکوک زدن با هم کنه ی م یچه غلط  یک رهی م  یک ادی م یک دونمیم
  یلیخ  یمقام برسم تالش و سخت  نیو به ا نجایبه ا نکهیا یخودم خفتشون کردم رفتن به درک من برا

به بعد   نی هاش به خطر بندازه بهتره از ا یبا ژانگولک باز  تمویجوجه موقع هی  ذارمیو نم  دمید یادیز
 دهیم رباند دستو نیا یکه تو یباند قدرت دارم نفر دوم ن یا یچون منم تو یمواظب حرف زدنت باش

به  نیمواظب رفتارهات باش چون از ا ارمیبالها سرت ب یلی خ تونمیخوده منم پس مطمئن باش م 
 مراقب کاراتم  یبعد چار چشم 

من وارد عمارت شد با   دهیمتعجب و ترس  یچشما یختو ازم فاصله گرفت جلوبهم اندا ین یخشمگ نگاه
 هیکه من االن حکم  دونستی م یعنیهستم؟ یکه من ک دونستیم یعنی... یعنی دمیوحشت لرز

 ده؟یمنو لو م یعن یجاسوسو دارم؟
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  ی به اطراف نگاه کردمو نفس یبا نگران  ادیحالم جا ب  یتا کم  دمیکش ی شالمو درست کردم نفس کالفه
اگه   یکنیدر کرد تو چرا باور م یقمپز  هی نینه بابا حاال ا مردمیم الی و فکرو خ یداشتم از نگران  دمیکش

 دادیهمون لحظه منو لو م یچاپلوس یکه برا دونستیم

 یکه تو یباند قدرت دارم نفر دوم  نیا یچون منم تو یبه بعد مواظب حرف زدنت باش   نی"بهتره از ا
مواظب رفتاهات   ارمیبالها سرت ب یلی خ تونمیخوده منم پس مطمئن باش م   دهیباند دستور م نیا

 مراقب کاراتم" یبه بعد چار چشم  نیباش چون از ا

 فکر:  یژست گرفتمو رفتم تو کننیکه دارن فکر م  ییکسا نهیع

 لهینکردم نفر دوم هم اون گور ارتشیکه من تا حاال ز سی اصل  سی _نفر دوم؟نفر اول که خوده خوده رئ
  لیگور نیمقامش از ا یرعلیکه ام  میبگ میتونینم  یرعل یام مونهیدست راستشه و اما م کنمی چون فکر م

 زد یقربان قربان صداش م  ذاشتو یاحترام م لیبه گور یرعل ی باالتره چون ام

 چشمک گفتم:  هیلبخندو  هیزدمو با  یبشکن 

 دختر  یخی در کرد ب یقمپز  هی ستین ینگران  یجا گهی_پس د

وارد   یزدمو خدارو شکر کردم خوشحال و راض  یحلش کنم لبخند  یکه تونسته بودم به راحت نیا از
  مچهین هیبه سمتم اومدو  دنمیتنش بود با د  فرمیونیدختر که  یاز خدمتکارها یک یعمارت شدم که 

 کردو گفت:  یم یتعظ

 کنم  یی_خانوم آقا گفتن که شمارو به اتاقتون راهنما

 ؟ یگیم و یرعلی_اقا؟کدوم آقا؟ام

اطراف   نیا ی بود که نکنه کس دهیبه اطرافش نگاه کرد فکر کنم ترس  یهم با لحن هول و نگران دختره
 با ترس گفت:  ستین یکس دیراحت شدو د  الشی خ یباشه وقت دهیباشه و شن

 _بله خانوم 

کردمو دنبال دختره راه افتادم  یتک خنده ا  هی نیانداخت به خاطر هم نیافش ادهی حرکتش منو  نیا
  رفتیکار به اسم استراحت بدون اجازه در م یسر  هی  ریاز ز زدوی هم هروقت با من حرف م نیافش
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 ارهبفهمه که د ای نهی مارو بب ساینکنه نک  کردی با ترس به اطرافش نگاه م یطور  نی اوقات هم یبعض
 کنه ی کارشو نم

  الشیبود همه وسا دیو سف یکرم قهوه ا ییطال  زشیبزرگ و قشنگ بود همه چ یل یعمارت خ داخل
  خوردیم یبه چه درد  یعمارت بود ول  یجا یجا یمتیگرون ق  ییطال یبودن و مجسمه ها  یسلطنت

داشت   یرده بودن چه ارزش خالف و وحشتناک به دست آو یو از راه ها یبا پول دزد نارویهمه ا یوقت
 تو سره صاحبشون   خورههمش ب

بزرگ باال   چی مارپ یاز پله ها یبه سقف بود که وقت زونیرنگ وسط عمارت آو  ییلوستر بزرگ و طال هی
وارد سالن  میکه گذشت چیمارپ ی از پله ها نمیبب   ستالهاشویدونه دونه کر تونستمیقشنگ م میرفتیم

 نیا کردمی مقشنگ و بزرگ بود با لبخند داشتم به همه جا نگاه  نییمثل پا نجام یا میطبقه باال شد
 بود  سای عمارت خونه پدرومادر نک یعمارت هم به بزرگ

 از اتاقها رفتو درشو برام باز کردو گفت:  یک یدختره به سمت  

 کنم یمن براتون فراهمش م دین خبر بدبه م دیکه الزم داشت یاتاق شماست هرچ نجایا دیی_بفرما

 _باشه تشکر 

 د؟ یبا من ندار ی_کار 

 زدمو گفتم:  یلبخند

 یبر   یتونی_نه ممنون م

 یکه رو یدره اتاقمو بستو رفت منم با همون لبخند  میتعظ  مچهین  هیزدو باز با  ینی لبخند دلنش دختره
که االن توش بودم   یبه اتاق بزرگ  یلبام بود با بسته شدنه دره اتاقم به سمت اتاق برگشتمو با خوشحال 

بنفش بود تنها    یاو بالش ه یدونفره ناناز خوشگل با روتخت دیتخت سف هینگاه کردم روبه روم که  
  بیهم ترکقشنگ با یلیو بنفش بود که خ  یاسی دویسف  خوردیاتاقم به چشم م یکه تو ییرنگ ها

 یکردیکه درو باز م  نیهم  دمیدیکارتون م یبود که تو  ییاتاق شاهزاده ها نهیع  قایشده بود دق
  دیسف یها ردهاتاق بود که االن پنجره هاش باز بودنو پ  یکه تو یبه تخت و تراس خوردیچشمت م

تو و هم  ادیگرفته شده بود پرده اتاقم که االن کنارش زده بودن تا هم نور ب یتوسط باد به باز  یر ی حر
زدمو  یتختمه ناخواسته لبخند محو  یرو یها یمعلوم بود که به رنگ روتخت یاتاقم خنک باشه ول 
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  یبه خوب  یتونستیخوشتراش از تراس م  دیسف  یبزرگ با نرده ها رهیدا مین هیرفتم سمت تراس حالت 
   دمیدیبودن رو هم م اطی ح یکه تو ییآدما یحت  ینی سرسبز روبه روتو بب و منظره اطیح

 نیاتاق و ا نیا دنیبا د کردیم  ییخودنما دو یدرخشی داشت م یمعلوم بود به قشنگ یبه خوب ایدر
رفته بود که  ادمی به طور کل فراموش کرده بودمو  تویمامور کهی کرده بودم به طور یبی عمارت ذوق عج
 نجام یا یچ یاالن کجامو برا

که   ییزهایچ دنیبا د کردمویهمه کشوها و کمدهارو باز م دمویکشی به همه جا سرک م یخوشحال با
 یسه تا کشو رشیتوالتم ز یصندل   زوی م شدمیهم ذوق مرگ م یکل شدویتوش بودن چشام گرد م

که پر بود از انواع عطرو کرم   نهییآ یلووسط اون دوتا بود ج نییپا  یک یدوتا باال و  خوردی خوشگل م
  بردمی لذت م کردمویبوشون م کردموی و....دستمو سمت عطرها بردمو دونه دونه درشو باز م

رو که اسم   یهر چ  یعنی یشی سمت چپو که باز کردم پر بود از لوازم آرا یسراغ کشوها کشو رفتم
وسطو باز کردم که چشمم به   یداشت دره کشورو بستمو با ذوق کشو میداشت همه رنگ یبردیم

 یکشو دم یکش یاز خوشحال یک ی کوچ غی افتاد که ناخواسته ج گهید یزهایچ  یلیجواهراتو تاج و خ 
  یو دستمال مرطوب و کل رپاکنیش یتر از اون دوتا بودو باز کردم که چشمم افتاد به کل نییاسوم که پ

کشو بود با ذوق بلند شدمو به سمت   یتو خواستیکه دلم م یمن عاشق الک بودم هر رنگ  یالک وا
  و...دستمو آروم آروم جلو بردمی عنی...یعن یاتاقم رفتمو درشو باز کردم که خشکم زد  یکمد بزرگ تو

  نیا یعنی شد یباورم نم  متیگرون ق یمجلس کیش یکمد پر بود از لباس ها یلباسارو لمس کردم تو 
 ماله من بود؟!! لی همه وسا نیبا ا اتاق

اول پر بود از   یکناره تختم رفتم دونه دونه بازش کردم کشوها یکمدو بستمو به سمت کشوها دره
  یسوم لباس و ت  یکشو یشلوار رنگ نوی انواع و اقسام رنگ شال کشو دوم هم که همشون شلوار ج

دره اون کشورو بستم  عیلباس که سر یسر  هیچهارم هم پر بود از  یمختلف بودو کشو یشرت ها
  هیکناره دراور  رفتی اتاق نبود وگرنه ابروم م یتو یسمت کج کردم خوبه کس هیلبامو به  دمیکش یپوف

که همشون  گهید یزهای چ یل یبود که پر بود از انواع و اقسام کفش اسپرت پاشنه بلند و خ گهیکمد د
ذوق و    شدیبودن که باعث م ی و خوشرنگ ادیز یهمون کمدهم مانتوها یبود تومنو به وجد اورده 
 از قبل بشه   شتر یدرخشش چشام ب

  یبه سمت تختم رفتمو خودمو انداختم روشو تاق باز با لبخند به سقف اتاق نگاه کردم وا یخوشحال با
بود و سمت راستم  پر از کتاب  واری به د دهیقفسه چسب هی چه قدر نرم بود عاشقشم سمت چپ تختم 
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که   یدیسفکامال  ریتحر ز یم یرو  کردمی نگاه م رونیهمون حالت داشتم به ب یتراس بود که با ذوق تو 
مشکوک بود من که هنوز وارد باند   کمی  زدیاپل بهم چشمک م درنگیلب تاب سف هیگوشه اتاق بود 

اونم   رویاتاق نینبودنم موافقت کنه پس چرا همچ ایبود تا با بودن  دهیمنو ند س ی نشده بودم هنوز رئ
استفاده  لیوسا نیاز همه ا تونستمیمن م یعنیگذاشتن؟ ارمیدر اخت یو امکانات لی وسا نی همچ هیبا 

 استفاده کنم؟   نایکه من از ا ادیم ش یپ یتیموقع  یعنیکنم؟اصال 

  ای لیبا گور دیاشتم باند یکدومشون پاسخ چیه یکه برا کردیسوال ورجه وورجه م یتوش کل مغزم
 نیشده آره امکان داره ا یاشتباه دیاصال شا ایاتاقو دادن به من  نیحرف بزنم که چرا ا یرعل یام

 اتاقو به من داده باشه  نیا یدختره اشتباه

  یحالم گرفته شد اخه عاشقش شده بودم ول یماله من باشه کم یاتاق اشتباه نیکه ا نیفکر ا با
فکر   رونی درست کردم از اتاقم اومدم ب نهییآ یبلند شدمو شالمو تو  عیسر یل یوجود خ  نیبازهم با ا

حتما   باتاقو به من داده خ  نیا  یکنمو ازش بپرسم که ک دایآشپزخونه اون دختررو پ یکنم بتونم تو
 ...نهییآشپزخونه طبقه پا

جلوتر رفتمو    دمیبه اسم آشپزخونه رو ند  ییجا  یاونورو نگاه کردم ول نوریا یرفتمو کم  نییپله ها پا از
 باعث شد از جام بپرم  ییصدا هی کهویکه  کردمیکنجکاوانه به همه جا نگاه م

 ؟ یگردیم یز ی _دنبال چ

 افتاد  الغوزی  نیپشت سرم برگشتم که بازم چشمم به ا به

 گل کرده؟  تی_هنوز چند ساعت از ورودت نگذشته فوضولیرعل یام

 گشتمیداشتم دنبال آشپزخونه م ری _نخ

 _اها اون وقت چرا؟یرعل یام

 حسود  یداشته باشه آقا ی_فکر نکنم به شما ربط 

رومو ازش گرفتمو    عیسر یول رفتمیم سهیدلم داشتم ر یمنقبض شدو با خشم بهم نگاه کرد تو  فکش
 ادمخودم ادامه د  قیبه تحق

 طرفه  نیاز ا ستی_محض اطالع آشپزخونه از اون طرف نیرعل یام
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 گفتم:  یالی خ یسمتش برگشتمو با لحن ب  به

 کنمیم داشی خودم پ یبه من نشونش بد ست ی_تو الزم ن 

بدم رفتمو بعد از چند قدم باالخره    رییخودمو تغ  تی موقع نکهیکه اشاره کرده بود بدون ا  ییجا به
 کردم   داشیپ

   یکن دایآشپزخونرو پ  هی یتونستینم  ی...به راحتگهیبود د نیخونه بزرگ هم  یبد پوف

که به   یرنگ  نیشتریبود ب  یزدم آشپزخونه بزرگ و قشنگ  یآشپزخونه شدمو ناخواسته لبخند وارد
به آشپزخونه داده بود چند نفر    یصوصبه خ تی و کمرنگ بود که جذاب رهیت  یقهوه ا خوردیچشم م

تونستم اون دختررو بشناسم    کهوی شدم که  قیهمشون دق افهی آشپزخونه مشغوله کار بودن به ق یتو
 همه به سمتم برگشتن و بهم نگاه کردن دنمیزدمو جلو رفتم که با د یخندلب

 خانوم؟   نیداشت یکار  نجای_ا

 حرفو زده بود برگشتمو گفتم:   نیکه ا یسمت کس  به

 _نه با اون خانوم کار داشتم

 اون دختره اشاره کردم  وبه

 خانوم با شما کار داره  نی_پرگل ا

  عیفکر کنم منو شناخت چون سر دنمیبودم اسمش پرگله به سمتم برگشت با د  دهیکه حاال فهم دختره
 به سمتم اومد

 ن؟ یداشت یشده خانوم؟بامن کار  یز ی _چپرگل

 سوال ازت داشتم هی_اره 

 ؟ ی_چه سوالپرگل

 به من؟ یبهت سفارش کرد که اون اتاقو بد یبدونم که چه کس خوامی_م

 اومده؟ ش یپ ی_چرا خانوم؟مشکل پرگل
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 بدونم  خوامی_نه فقط م

که همه امکانات توش   یاتاقارو براتون آماده کنم اتاق نیو مجهز تر   نیاز بهتر یک ی _خب آقا گفت پرگل
  یداشته باشه منم اون اتاقو براتون انتخاب کردم اگه ازش راض رونیهم به ب یباشه و منظره خوب

 براتون آماده کنم  گهیاتاق د هیتا  دیستین

 تعجب بهش نگاه کردم با

 _کدوم آقا؟ 

 بزرگ  ی_آقاپرگل

 بزرگ؟  ی_اقا

 دش؟ یشناسی_مگه شما نمپرگل

 شناسمش  ی_ها...من...چرا...چرا...م

 بحث گفت:  نیخاتمه دادن به ا یبود برا اوردهیسر درن  ضمیضدونق  یکه معلوم بود از رفتارها پرگل

 دستورو دادن  نیا شونی_خب اپرگل

 لس یبزرگ همون گور یحتما منظورش از آقا  دمیکش یپوف

 کامله؟ زات ی با تجه ینطور یشما همه اتاقاتون ا گمی_م

تا   نی اتاقا اتاق مهمونه که کمدها و کشوها خال هیبق  هیطور نی_نه فقط چهارتا از اتاقامون اپرگل
 دیاالن بگ ن یتوروخدا هم دیستین  یبتونه توش بذاره اگه از اتاق راض  یخودشو به راحت  لیمهمون وسا

 کنهیم همی وگرنه به شدت تنب دیبه آقا نگ  کنمی براتون عوضش م

 نگاه کردم  دشینگران و ترس  یگذاشتمو به چشا فشی شونه نح یرو دستمو

اون   یبفهمم که چه کس خواستمیم نجامیکه ا ی...فقط االنیدار  یخوب  قهی...سلمی_من از اتاقم راض
 نگران نباش  دهیاتاقو برام پسند

 نگاهش کردم  یبه ناچار تکون داد که منم با لبخند یسر 
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 سره کارت من کارم باهات تموم شد  یبر   یتونی_م

 _چشم پس فعال با اجازتون پرگل

 راه افتادم... چی مارپ  یحرفش تکون دادم و به سمت پله ها  دیینشونه تا به یسر 

گفته که  لیاون گور یعنی دمیبه سمت تختم رفتمو روش تاق باز دراز کش  میاتاقمو بستم مستق  دره
 اخه چرا؟  یبه من بدن؟ول یاتاق نیهمچ

 _تموم شد؟ ساینک

  یاخم اروم ول هیلحظه خشکم زد بعد با  هی دمیترس  دیچ یگوشم پ یکه تو یی صدا دنیبا شن  کهوی
 شدم گفتم:  یکه معلوم بود عصبان  یطور 

 دم یبده ترس یز یچ ییصدا هی یهشدار  هی یحرف بزن یی خوایم نکهی_قبل از ا

 ی ترسیام بدم تو باز م  ی_من که هر هشدار ساینک

 نه  ای ترسمیم نیخب حاال...تو امتحانش کن بب  یل ی_خ

هممونو   ینفسها یکه کرد یکار  نی از دستت حرص خوردم با ا یکل حرف نزن که  یکی _اخ تو ساینک
 یاکشن زنده روبه رومون نگاه م لمیبه ف  میداشت یدختر...هممون با وحشت و نگران یحبس کرده بود

 میکرد

 بودن دهیهمه د یعنیپس   ولیزدم ا یلبخند

 زنمیگدار به آب نم یمن ب یبهم اعتماد داشته باش دی_با

 ی رفتی داده بودمو نم ادیفن که بهت  یسر  هیکاش  ی_ول ساینک

 بگه... خوادی م کردمیقلبم باال رفت احساس م  ضربان

دادم درواقع   ادشونیخودم بهت  وهی_اونارو فقط من بلدم اخه از خودم دراورده بودمو به شساینک
 دونن ی از اشخاص هم م یلیاز چند حرکته خ  یب یترک

 ؟ یچ یعنی_
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حرکات من خبر داره    بیبود که از ترک یاشخاص  نیجزو هم  نیاون ب یکی امکان داشت  یعن ی_ساینک
 نبرده باشه ییبو یکس  دوارمیولش کن ام الی خیب

 شدم  خیتخت س  یوحشت زده رو  کهوی

چون خودش   دونهیترفندهارو م نینفر ا هیکه فقط  یچندتا ترفند رفت  هیباال بود  یلیخ  تی "توان رزم
 از خودش دراورده" 

 خاک تو سرم شد  یده؟وایواقعا فهم یعن یقمپز در نکرده بود؟ یرعل ی امروز ام یعنینه  یوا یوا یوا

 افتاده دالرام؟ ی؟اتفاقیگ ینم یز یشد؟چرا چ   ی_چساینک

 یطور  هی دیکنم با  یماسمال  رویقض  نیا یطور  هی دیبفهمه با یکس دیبفهمه اصال نبا ساینک دینه نبا نه
  ریطور ام نیکنم چون اگه هم یکار  هی دیبا شمیبدبخت م ینطور یچون ا ارمی هم درب یرعلیاز دل ام

  خب لس یکه باشه دست راست اون گور یبه هدفام برسم چون هرچ تونمی باهام لج باشه من نم
 گهیدستوراتش مهمه د

 نشده یچ ی_ه

 _از اتاقت خوشت اومد؟ ساینک

 _تو از کجا... 

 سای هست وا یزدم پس حواسش به همه چ یگوشوارم افتادم لبخند  ی تو نیدورب  ادهی  کهوی
 ده؟ یاون لباسارو هم د یعنی؟یچ نم؟همهی بب

گوشواره   یکه الزمه از جواهرات هم استفاده کن ول  یبودن اتاقتم قشنگه مواقع  یقشنگ ی_لباساساینک
 ار ی وقت در ن چیهاتو ه

 بودن؟ قشنگ کدوم لباسا  یشدم منظورش از لباسا یطور  هی کهوی

 _ک...کدوم لباسا؟ 

 بشه  خیکه باعث شد مو به تنم س دیچیگوشم پ یتو ساینک   یطونی بار لحن ش  نیاول یبرا



 دنده هیپناهان  یب

345 
 

 ساپورت هات   ناتیخونت شلوار ج  یتو یلباسا رونیب ی لباسا تی مجلس ی_همه لباسا...لباساساینک

 و محکم شد ادامه داد  یکردو دستور  ریی لحنش تغ کهوی

 یهم بود که اونام از نگاه ها گهیلباس د یسر  هی؟یدی فهم یکنی _البته از ساپورت استفاده نمساینک
 پنهون نموند   نانمی زبی و ت قیدق

هم بستم گونه هام داغ شده بودنو    یچشامو محکم رو مویشون یبه پ دمیبا کفه دستم محکم کوب  کهوی
 نبود؟  یلعنت ینایدورب نیخدا اصال چرا من حواسم به ا  یوا ردمیم یداشتم از خجالت م 

نکرده   یاتاقت جاساز  یتو یز یچ  ینی دورب یشنود نیاتاقو با دقت بگرد بب  یدالرام تو  ی _راستساینک
 یگشت یباشن؟هرچند فکر کنم همه جارو به خوب 

 دم یلب غر ری حرص ز با

 ی شرم  یب  یل ی_خ

  یعنی...دیند  یا گهیکسه د دمینگران نباش فقط من د یداره دختر خانوم؟ول  ی_به من چه ربط ساینک
 کردم ی م چارهی هم تورو ب کردمی هم چشاشو کور م دی دیم یا گهیاگه کسه د

 شون یدید یتو نم دی بدتر...اتفاقا با گهی_د

بدون از دستت  ینقشت تمرکز کن ول  یحرص نخور فراموشش کن رو گهید دمی_حاال که دساینک
 م یعصبان  یلیخ

اومدمو لحن   نییبهش بتوپم از موضع خودم پا  یآماده بودم حساب  کهیجمله آخرش درحال  دنیشن  با
 گفتم:  یشرمنده ا

 گه ی د دی_خب حاال ببخش

 م؟یکردیم  یافتاد چه غلط  یبرات م  یشد حرف آخه؟اگه اتفاق  دی_ببخشساینک

 خنده سرمو عقب بردم که موهام تاب خورد  با

 مثال الهام  یگشت یم گهید یک یدنبال  یکردی خدارو شکر م  یچ ی_ه
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 بسه  یشوخ گهیباش دالرام د  ی_جدساینک

 میجد  میل یخ  کنم؟اتفاقایم  ی_خب مگه من شوخ 

 سک یر  یفهم یبود م  سکیکاره تو فقط ر نیکارها نکن ا نیاز ا گهی_دساینک

 من مراقب خودم هستم ساینگران نباش نک فتادهی ن یرفت و اتفاق  شیپ  تیبا موفق سکمی_حاال که ر

 ترسمیم  شتریحرفت ب نی_اتفاقا من از هم ساینک

اون  کنمیدراز م  شتریب ممیشدم دارم پامو از گل یطور   هینثارش کردم که  یا وونه یکردمو د یا خنده
مودب تر باهاش حرف   کمی دیبا زدم ی باهاش حرف م یطور  نیداشت چرا داشتم ا سمویاالن حکمه رئ

 بزنم 

 صدامو بشنون  ترسمیبرم م گهی_من د

تا صدامونو   ست یدوروبرها ن  نیا  یکس  رهیگیم تویتا شعاع صد متر یر ی_نگران نباش مدار رهگساینک
 بشنوه

 _واقعا؟ 

از خودت   یاون مشتو خورد یبرگشت کهوی گفتم "پشت سرت" که  کهویمبارزه  یتو ادتهی_آره ساینک
 دم؟ یکه من از کجا فهم یدینپرس

 دم یفهمینم زهارویچ نی_نه بابا اون موقع من اونقدر دردو استرس داشتم که ا

 ده؟ ید بیآس تیی ؟جای_االن درد دار ساینک

 _نه فقط گوشه لبم زخم شده

 دادو آروم با خودش گفت:  رونینفسشو با حرص ب ساینک

 _دستش بشکنه  ساینک

 ؟ ی_چ



 دنده هیپناهان  یب

347 
 

 ی دیکه اصال نخواب شبیاستراحت کن د  روی دوش بگ هیبا تو نبودم برو   یچی _هساینک

 ارم؟ یگوشواره هارو در ب ی_چشم...راست

 نه یبی نم یب ی _نه ضد آبه اسساینک

 _باشه پس فعال خدافس

 _دالرام؟ ساینک

 _جانم آقا 

 گفت:  یکردو با لحن بامزه ا یخنده ا ساینک

 _آقا؟ ساینک

 گهیاون اقاها از اون لحاظ دنه از  گهید یخب شما اقا من  می_اه

 د یخند  دوباره

 گن؟یکه زنا به شوهرهاشون م ییخب گرفتم از اون آقاها  یلی_خ ساینک

  اینبازم  مویروح  نجایتا من ا کنهی م نیا یهارو برا یشوخ نیا دونستمیاز خجالت سرخ شدم م کهوی
 خو  کشمیباشه خجالت م  یخب هرچ  ینگران نباشم ول

   الیخوش خ  ی_نه آقا 

درسته مگه   گهید یکی نیا گنیبه نامزدشون م یخجالت  یکه دخترها یی_آها پس از اون آقاهاساینک
 نه؟

   گفتمیعمارت قبال بهت م یکه تو یی از اون اقاها ری ...نخسای از دست تو نک ی_وا

 صدام بزن یطور  نی...همن ی_اها خوبه افرساینک

 _واقعا؟ 
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مدت  هی شنونیحرفامونو م  نایخب ا ساینک  ساینک  یگیم  یآبرو دارم ه نجایبابا من ا گهی_آره دساینک
 برن یازم نم یاصال حساب  گهید

 دن؟ یاالن همه حرفامونو شن  یعنی ی_وا

 ارومه فقط منم تی _نه االن همه رفتن نهار موقعساینک

 نهار؟   دیاون وقت شماها رفت نجامی_دست شما درد نکنه من ا

اجازرو دادم  نیارومه فقط امروزو بهشون ا تی_نگران نباش دختر من هستم تازه االن موقعساینک
 شه یپشت دستگاه ها غذاشون سرو م نجایهم گهید یروزا هیبق

 ؟ ی_خب تو چرا نرفت 

 باشه   نجایا  یکی  دی_خب باساینک

 _اها

 خدافس  گهی_خب برو دساینک

 _خدافس 

 دالرام  ی _راستساینک

 _بله

از حالت عکس   یطور  نیتا خاموش بشه ا یحموم گوشوارتو لمس کن  یرفت  ینره وقت ادتی_ساینک
 میامکان داره روبه روش ییبا چه صحنه ها   ستیوگرنه معلوم ن شهیخارج م یلمبردار یگرفتن و ف

  کهوینبود   یطور  نیادب شده بود قبال ا یچه قدر ب سای نک  شدمیرسما داشتم از خجالت آب م گهید
 به گوشم خورد یقبل  طنتی و ش  یبدون شوخ شی محکم و جد یصدا

نره حتما دره اتاقتم قفل  ادتیاستراحت کن  یکم رویدوش بگ  هیبسه برو  گهید ختنی_مزه رساینک
 مفهوم بود؟  یکن

 _بله مفهوم بود قربان 
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وارد حموم بشمو هر   نکهیکه رفته قبل از ا دمیفهم  نیبه گوشم نخورد به خاطر هم  سایاز نک ییصدا
که خاموش   دم ی"پاور آف" فهم یصدا دنیگوشوارمو لمس کردمو با شن  عیانجام بدم سر رویگونه اقدام
 راحت وارد حموم شدم  الی شد و با خ

 ........////.............. 

   دیچسب ی تخت خوابم برده بود اصال حواسم به ساعت نبود واقعا خواب بعد از حموم به ادم م یرو

که هست معلومه  یاه هر ک کردی اعصابمو خورد م یمخم بودو داشت بدجور  یدره اتاقم رو یصدا
گوش هام فشارش دادم تا   یسرم گذاشتمو رو یاز بالشت هارو برداشتم رو یکی کنس با حرص   یلیخ

بالش داشتم  هیتختم فقط  یمن که رو نمیبب  سایوا قهید هی یعذاب آورو بشنوم ول یصدا نیکمتر ا
اطرافم تازه   طیمح دنیاز کجا اومد؟!با تعجب سرمو باال آوردم که با د یکی نیسرمه پس ا ریکه ز نماال

 که کجام  دمیدرک کردمو فهم تویموقع

 هیبا  ن ی در به خودم اومدم به خاطر هم یصدا دنی با شن کهوی اطرافو درک کردم  تی موقع یوقت
انگار خونه  نیبردم تا بازش کنم توروخدا بب   ورشیمت در تخت بلند شدمو به س یاز رو عیجست سر

   تی مامور یاومدم برا نجایانگارنه انگار ا دمیراحت گرفتم خواب  نقدریخالس ا

نداشت   ی ب یانداختم خوبه لباس تنم ع  یلحظه به سرو وضع خودم نگاه هیاز باز کردن دره اتاقم  قبل
که دره اتاقمو باز کردم مشت باالرفته پرگل    نیموهامو مرتب کردم هم یکم دمویبه موهام کش یدست

 بودن شونی کنه همش در حاله در زدن بود ا نهیکه ع یپس کس  دمیهوا معلق مونده بودو د یکه تو

نگران بودو    یکم افشیق زنهی وقته که داره در م یلیبهم نگاه کرد معلومه خ  یکالفه ا افهیبا ق  پرگل
 ده یهم ترس یمعلوم بود که کم

خدا مرگم بده چرا  ید؟وایکرد یدرو باز نم  زدمی در م ینگران شدم چرا هرچ  یخانوم حساب  ی_واپرگل
 د؟ی خواب بود ست؟نکنهی المپ اتاقتون روشن ن

که  دمیکش  یم  ییبلند باال ازهیکه خم یزدم پشت گوشمو درحال رونویاز موهامو که اومده بود ب یا تره
 گفتم:   شدیدبخت مب نیا یباعث گرد شدنه چشما 

 ؟ یزنیدر م یوقته که دار  یلی خ دمیدرو نشن ی خسته بودم صدا یلی_آره خواب بودم اخه خ 
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از   یکیاز   یول  دیستیاتاقتون ن یفکر کردم تو زنمیدارم در م نجامویساعته که ا می_بله حدود نپرگل
  نجا یاز ا دمی رو ند یدختر  چیکه گفت که من ه دمیپله ها مراقب بود پرس نییکه همش پا  نجایافراد ا

داره خواب  کاناصال به ذهنم خطور نکرد که ام یول دیاتاقتون هست یکه هنوز تو دمیبره فهم رونیب
 د یبوده باش 

 دم یگرفتم خواب نیخسته بودم به خاطر هم  یل یاومدم خ رونی _از حموم که ب

 گفت:  یلحن شرمنده ا هیانداختو با  ن ییسرشو پا پرگل

 د یخواب دونستمینم خوامی_معذرت مپرگل

 ؟ یداشت ی...حاال باهام کار شدمیم داریب  دینداره با ی_اشکال

 باال آوردو گفت:  عی حرف هول کرده بود سرشو سر نیا دن یکه انگار با شن  پرگل

 شون ینی بب د یآره خانوم...آقا دستور دادن که بر ی_واپرگل

 ازش بپرسم   شهیمنظورش کدوم اقاس؟رومم نم نیحاال ا ایخدا  دمیکش یپوف

 برم یبعد شمارو به اتاقشون م مونمی منتظرتون م نجا یمن ا دی_شما خودتونو آماده کنپرگل

  یول نمیقراره کدوم اقارو بب  نکهی خودمو بدم ا  یجواب کنجکاو تونمیو نم شمی معطل م نکهیبا ا خب
  دی...بالهیگور شهیپ برهیبزنم و بدونم که منظورش کدوم آقاس حتما منو م   ییحدسها هیخودم  تونمیم

وقت امکان داره   هی لیافکارم بهش بگم گور یهمش تو شهینم ینطور یا هیحتما بفهمم که اسمش چ
 بار کن   یباقال   ارویبعد خر ب رونی جلوش از دهنم بپره ب

 حرفش تکون دادمو گفتم:  دییبه نشونه تا یسر 

 کنم یخودمو اماده م  عیجا منتظر بمون من سر  نی_باشه پس هم

 عالف موندم  نجایا یساعت مین هیمن  شهیم یعصبان  یلیآخه آقا خ   عتریسر کمیلطفا  ی_چشم...ولپرگل

 ام ی_باشه االن م

 لبام نشست   یرو یاتاقم دوباره لبخند دنیاتاقو بستمو المپ اتاقمو روشن کردم که ناخواسته با د دره
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 یجلو افهیق نیچشامو نگاه...خندم گرفته بود من با ا  یوا یوا یبه خودم نگاه کردم وا نهییآ یتو
 اون دختره ظاهر شده بودم؟!پوووووف  

که  یزدم در همون حال  یآب هیاتاقم رفتمو صورتمو   یتو ییشدم به سمت دستشو افمیق الی خیب
فتم تا شلوارمو عوض کنم  بود ر ن یکه توش شلوارج ییبه سمت کشو  کردمیصورتمو با حوله خشک م

  نیراه متوقف شد نه بهتره از ا انیدستم م یول  ارمیب رونیشلوار ازش ب  هیکشورو باز کردمو خواستم 
   پوشمیخودمو م یروشن بشه پس همون لباسا  زهایچ یل یخ  فیفعال تکل  دیفعال استفاده نکنم با لباسا

بود اون    نجای همه لباس خوشگل خوشگل ا نیا دمیکش یتخت بود رفتم پوف  یسمت لباسام که رو  به
 خداااا   یا دمیپوشی م نارویا دیوقت من با

کش  هیشونشون کردمو با   کمیتا موهامو درست کنم  سادمیوا نهییآ یجلو  دمیکه پوش مانتومو
بود که تازه از    معلوم کمیخب  ی بهتر شده بود ول افمیبستمشون و شالمو انداختم روش خوب بود ق 

به سمت در اتاقم رفتمو بازش کردم که همون لحظه پرگل به سمتم برگشت با   ع ی شدم سر  داریخواب ب
 تنم با تعجب سرتاپامو نگاه کرد یولباسا پمیت دنید

 ومد؟یاون لباسا خوشتون نم  د؟ازی_خب چرا لباساتونو عوض نکردپرگل

 نفرش باشم دختر  نی که من دوم ادی رنگارنگ خوشگل خوشش نم  یاز اون لباسا یک آخه

 لباس به حضورشون برم  نیفعال با ا دمیم ح ی_نه ترج 

 برماااا  یکه قراره به مالقات ک دونمی م یل یانگار من خ حاال

 آخه... یخب ول   یلی_خ پرگل

  فتیراه ب  ؟خبشهیم یآقا عصبان  میفت یراه ب  عتریسر د یبا یو آخه نداره پرگل جان...مگه نگفت  ی_ول
 گه ید

لباس داره و  دیکه توش هست یکه اون اتاق دیخانوم حتما بهشون بگ ی_باشه...چشم...ولپرگل
   دیازشون استفاده کن دیخودتون نخواست
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داره چه قدر  یکم یلینگاه کردم معلوم بود که سنه خ چارهی دختر ب نیبه ا  یبا غم خاص دمویکش یپوف
مثل  د یموضوع شدم منم کم کم با نیا الیخ یبود؟ب رحمیب  نقدریواقعا ا یعنی دیترسیم  اروی نیاز ا

 منو وارد باند بکنه  سیخودشون بشم البته اگه فعال رئ

به اطرافم نگاه  میرفتی منظورش کدوم اقاس(م دونمیطور که دنبال پرگل به سمت اتاق آقا)که نم همون
هم برم  گهیبار د  هیبخوام  دیکه شا  سپردمیم ادیبه   رویمس یاز اونور هم به خوب بردمی لذت م کردمویم
  شهیبزرگ هست که شتر با بارش توش گم م  نقدریا نجایراهو بلد باشم واهلل ا دیبا ششیپ

از حالت راه رفتن و   دیکش یم فرمشی ونیبه  یکه ه یاز دست دمیدیم  روی حرکات پرگل ترس و نگران یتو
هول کرده  یطور  نیبدبخت ا نیکه ا  هیآدم حساب  یلیکه هست معلومه خ یرنگ صورتش هر ک یحت

 باشه   لهیهمون گور دمیمن احتمال م

  کهوی خودم غرق بودم  یفکرها یو من هم تو میداد یبه راهمون ادامه م  میطور که داشت نیهم
  یوبود که ر یتبلت بزرگ یبه سمتمون اومد سرش تو نیی بره پا خواستی هم که انگار م یرعل یام

نشده بود  م یریبه سمتش م میمام دار نکهیالبته هنوز متوجه ا رفتی دستش بودو داشت باهاش ور م
 شعور یباهاش همکالم بشم پسره الدنگ مغرور ب  خوامیمتوجه بشه چون نم خوادی دلم نم صالبهتر ا 

  دنشیبا د سادیابروشو باال دادو روبه رومون وا هیکنم از شانس گند من متوجه ما شد چون  فکر
مقابلم   نجای آدم ا هینکردم اصال انگار نه انگار  یناخواسته من اخمامو تو هم بردم و اصال بهش توجه

  میتو تعظ الغوری نیا ی...آخه بگو چرا جلوششششیبهش کرد ا   یکوتاه میپرگل تعظ  یول ستادهیا
 دسته آدما؟ یتو شیبذار  یتون یم ه؟اصالیآدم حساب  یل یدختر خ یکن یم

 نگاشو از من گرفتو روبه پرگل گفت:  یرعل یام

 د؟ یری کجا م دی_دارریام

 که معلوم بود هول شده گفت:  پرگل

 برم ی _دارم خانومو به اتاق اقا مپرگل

 گفت:  یبا لحن منظوردار  یاوردو با همون چهره خونسردش ول نییباالرفتشو پا یهم ابرو یرعل یام



 دنده هیپناهان  یب

353 
 

  رویدستور  نیساعت قبل به تو همچ هی شونیکه من خبر داشته باشم ا ییتا جا ی_آها...ول یرعل یام
 داده بودن پس تو چه طور االن...

 باترس گفت:   دویشد که پرگل لرز کیقدم به پرگل نزد هی یرعل یام

 _آقا به خدا من...پرگل

معلوم بود نقشه ها روبه روش نگاه کرد   دهیلباش نشست و به دختره ترس یرو یپوزخند یرعل یام
که پرگل پشتم قرار گرفته   یطور   یرعلیام یمنم با اخم روبه رو نیبه خاطر هم دهیکارش کش  نیا یبرا

بکنم  یبهش فکر   خواستیبکنه که اصال دلمم نم  ییکارا هی خوادیم  یرعلیمعلوم بود ام سادمیبود وا
بدبخت    لویساعت حدود دو ک  هی نیا یفکر کنم تو دیلرز یشده بودو به شدت م یپرگل اشکاش جار 

 وزن کم کرده باشه

 ی ش یوگرنه توهم مثل اون مجازات م یجور مسائل نکن  نیا ری_بهتره تو خودتو درگیرعل یام

 نداره یر یتقص چیاز خواب بلند شدمو اماده شدم پرگل ه ریمن بود من د ری _همش تقص

  ینفر  ن ینسوزه وگرنه خودت اول  نایا یدلت برا نجایاخانوم پتروس فداکار بهتره که   نی_ببیرعل یام
 یستیپس بهتره که کنار وا ین یبی م بیکه آس یهست

اگه حق به شما هم بود ازتون دفاع  دیمطمئن باش کنم ی _من ازش دفاع نکردم دارم از حق دفاع م
 کردم یم

  یلباش نشست ول  یرو یپوزخند اعصاب خوردکن  سادی شدو روبه روم وا کیقدم بهم نزد هی یرعل یام
 خم شدو گفت:   یصورتم کم  یلباش محو شدو رو ی کم کم اون پوزخند رو

  ییکه چه خواب ها یکوچولو بهتره که مراقب خودت باش یاز من دفاع کن  ست ی_تو الزم نیرعل یام
نه با حرف    دنیکه با چشم د ننیب ی رو م یز یهمه اون چ ست ی طرفدار حق ن چکسیه نجایا دمیبرات د
 دخترخانوم  کنهی فرق م یکه ازش اومد ییبا اون جا یل یخ نجایا ثی و حد

 داشت  یی بشر عجب رو نیپروا زل زدم ا یتوهم بردمو به چشاش ب  اخمامو

 پوزخند کنج لبش ادامه داد:  هیراست شدو با   یرعل یام
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نشده شمام پرگل جان خودت    یعصبان  نیاز ا شتریب س ی تا رئ دیفتی راه ب عتری _بهتره که سریرعل یام
از اتاق اقا   یخانوم هم بهش ثابت بشه وقت نیخب بهتره که ا یول  کشهیانتظارتو م ی که چ یدونیم
  هک سپارمتی م  یهستم خدمتتون نترس دست کس یساعات یاونجا برا ایباغم ب  یمن تو یاومد رونیب
 نداشته باشه یدرد دمیبهت قول م یکش یزجر م  ینکنه فقط کم تتیاذ ادیز

لحظه اون چهره جذاب و  هی یزل زدم برا  یرعلی به هق هق کردن افتاده بود با نفرت به چهره ام پرگل
و   رحمی ب تونستیمرد چه قدر م هی شد  لی تبد ای چهره دن ن یچهره منفور و زشت تر هیبرام به  یخواستن

 باشه   یعوض

که زد شدم  یاونهمه حرف  نیاز بکلمه  هی ادهی کهویحرفاشو بدم که  نیجواب همه ا خواستم
و عضو   نجایکه قراره با موندن من در ا ی باند؟کس سیرئ  شهیپ  میرفتیم میما االن داشت یعنیس؟ی رئ

  یخاک عالم...ول یبشم؟وا کیکه قراره گولش بزنم و بهش نزد  یباند موافقت بکنه؟کس یشدن تو
 ندارم  شویامادگ عالمن ف

 توجه کنم از کنارش رد شدم که پرگل هم دنبالم راه افتاد یرعل یبه ام یظره ا نکهیا بدون

 نگاه کردمو گفتم:   بهش

 _نگران نباش پرگل 

 شده بودن  یگونش جار  یرو اشکاش

 بلدن   ییچه شکنجه ها دیدونینم دیشناسینم ناروی_چه طور نگران نباشم خانوم شما اپرگل

  فتهی ب یبرات اتفاق ذارمی_من نم

  یکیبه اون  تونهینم چکسیه کنهی فرق م یهمه چ نجایا یول زنمیفو م حر نیا خوامی_معذرت مپرگل
 کمک بکنه 

 اروم پاک کردو ادامه داد:  اشکاشو

 البته اگه زندم بذارن  خوابمیتخت خوابم م  یکه امشب با درد رو دونمی_من مپرگل
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اون سن چه قدر  یدختر تو هیبه صورت معصومش نگاه کردم دلم براش سوخت   یغم خاص با
براش   یکار  هیحتما   دیبا کردنیرحم نم چکسیبه ه نایهرچند واقعا حق داشت ا  زدی حرف م دانهیناام

 افتاده بود  ریگ  تیموقع نیا یاون به خاطر من تو کردمیم

در توجهمو    یعالمت رو میسادیفرق داشت وا گهید یکه رنگش با همه اتاقها اروی  نیدره اتاق ا یجلو
  رونیب  شیخورده بود و از دهن اژدها ات چیاژدها پ هیعصا بود که به دورش  هیبه خودش جلب کرد 

 داشته باشه؟  تونهیم یچه معن  یعنیخب حاال   یاومد عجب نماد یم

  انینما یو ترسو به خوب  یبودو هول کرده بود چشاش نگران دهیبه سمتم برگشت رنگش پر پرگل
  یدره اتاقشو به صدا دراورد صدا  دویکش یق ینفس عم سادیدر وا ینگاشو از من گرفتو روبه رو کردیم

  هدیپر یبهمون اجازه ورود به اتاقشو داد پرگل با وحشت و رنگ هیکه معلوم بود عصب  یبم و مردونه ا
آب دهنشو قورت داد درو باز کرد اول اون وارد اتاق شد و بعد من  دویکش نیی درو پا رهی آروم دستگ

 هم پشت سرش  

 ...ای...خدایعنی...یعنینشسته بود نفسم بند اومد  یاون صندل  یکه داخل اتاق رو یمرد دنید با

 منو به خودم اورد و باعث شد بهش توجه بکنم  نشیو خشمگ  ی عصب یصدا

 هان؟  یکار فرستادم که االن برگشت نی تورو دنبال ا ی_من ک

  یلیخ ی لی قدم عقب رفتم ابهت مردونش االن خ هیناخواسته   دمویکه گفت لرز یاون هان بلند با
 بود که داشت  یبه خاطر سمت دیشا کردی که آدم سکته م یاز قبل شده بود طور  شتریب

 شده بود با زجه گفت:  سی که صورتش از اشک خ پرگل

  یمن اصال تنبل  گمیشدن به خدا دارم بهتون راستشو م داریاز خواب ب  ری_آقا به خدا خانوم دپرگل
 رفتمو اجراش کردم  دینکردم همون لحظه که بهم دستور داد

 نیشوک بودمو از ا یتو شتریدفاع از پرگل بگم ب یبرا یز ی چ تونستمیاز ترس بند اومده بودو نم زبونم
 بود یم نیا سی رئ   دیافتاد؟چرا با یاتفاق م نیا دیجب بودم که اخه چرا؟چرا بامتع

واقعا   گفتیپرگل راست م شدیهم گره کرده بود مو به تنه ادم راست م یکه تو   ییاون ابروها با
 د یترسیازش م دیترسناک بود آدم با
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 رسم یبعدا به خدمتت م رونی برو ب ی دار  شرویپ یکه چه مجازات  یدون ی_خودت م 

زانوهاش شل شدنو روبه روش به زانو افتاد دستاشو به حالت التماس گرفتو شروع کرد به زجه   پرگل
 دادن؟یشکنجش م  یکار  نی همچ هی یواقعا برا یعن یزدنو التماس کردن 

 د یبهم رحم کن کنمیالتماستون م نینداشتم توروخدا منو ببخش یر ی_آقا به خدا من تقصپرگل

بهش کمک    دیوضع دچار شده بودو من با نیدختره به خاطر من به ا نی ا کردمی م یکار  هی دیبا
بودمشو  دهیاز قبل د نکهیفقط به خاطر ا دیتمام شجاعتمو جمع کردمو زبون باز کردم شا کردمیم

  ارمی بار جلوش شجاعتمو به دست ب نی دوم یبرا یطور  نیا تونستمیباهاش حرف زده بودم االن م
 کردم یم دایجلوش حرف بزنمو پ نکهیبودمش فکر نکنم جرات ا  دهیوگرنه اگر قبال ند

بهتون بگم...پرگل  رویزیچ هی خوامی م یقربان ول کنمیکار دخالت م نیا یکه تو خوامی_من معذرت م 
به   رید کمی  نیم به خاطر هم شد  داریب  رید یکنه ول  دارمیکرد ب   یمن بود سع ری تقص گهیداره راست م

 که قراره مجازات بشه منم نه پرگل یکس  میحضورتون اومد

صدام   یتو یلرزش  نکهیبه سمتم برگشتو بهم نگاه کرد که مصممانه بدون ا شی اشک یبا چشا پرگل
 حس بشه ادامه دادم: 

 د یبکن یو از گناه نکردش چشم پوش  دیبه خرج بد ی بزرگ نیدخترو ببخش  ن یکه ا خوامی_ازتون م

 لباش نشست و بهم نگاه کرد یرو  یپوزخند

منم که دستور  نجایبه اون راه...ا یکه خودتو زد یدار   فیاحمق تشر یل یخ ای  یشناس یتو منو نم ای_
 نه تو  دمیم

 ندادم فقط ازتون خواهش کردم   یدستور  چی_من جسارت نکردم قربان من ه

که   یبه خاطر کم کار  دیدختر با نیبده ا  ریینظرمو تغ  تونهینم  کسچیخواهش نکن چون ه  خودی_ب
 تونهیالتماسها نم نیآبغوره گرفتنها و ا نیکه با ا دونهیخوب م یل یکرده مجازات بشه خودشم خ

 روبه رو بشه تی با واقع د یخودشو نجات بده با

 االن دست به کار بشم؟ نیهم  ای رونی ب یبر  یشیادامه داد:بلند م  یسمت پرگل برگشتو عصب به
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خاص   ی که ته گلوش بود بهم نگاه کرد که منم با غم   یبلند شدو با بغض عیسر  یاز سره ناچار  پرگل
  دیفهم یبه خوب نویشرمندش بودم فکر کنم ا دمویکشیازش خجالت م ییطورا  هیبهش چشم دوختم 

 اوردن؟یسرش م  ییحاال چه بال یعنی

باند   نیا سی رئ  نیکه ا شدیم خورد به سمتش برگشتم باورم نم بسته شدنه دره اتاق که به گوش یصدا
دو نشون زده بودم هم  ریت  هیبا موندن من موافقت بکنه پس من با  دیباشه که با یباشه و کس 

  ندبا  سی و هم تونسته بودم به رئ  امیاز پسشون بر ب  تونمیثابت کرده بودم که م سایخودمو به نک 
 هاشو دارم  ییتوانا نکه یخودمو ثابت کنم ا

 نه؟  سمیکه من رئ ی_تعجب کرد

 _خب...خب آره...آخه شما... 

 ی تعجب بکن  دمیبا دونمی_م

 اشاره کردو گفت:   یصندل هیانداختم که با دستش به  نیی پا سرمو

 ی نیبش  یتونی_م

 که بهش اشاره کرده بود رفتمو روش نشستم   یبه سمت صندل   آروم

 نزدم؟ یچرا از همون اول حرف  یبدون ییخوای_نم

وارد انبار    یچرا شما وقت نکهیتعجبه ا  یبرام جا زیچ هی فقط  زنمی م یات یحدس هیخودم  ییطورا هی_
 د؟ یبود سی که شما خودتون رئ یدر حال دیاومد سیکه از طرف رئ دیگفت دیشد

از اون دخترا لب مرز از دست   یکی کنم چون امکان داشت  یباند معرف سی خودمو رئ  تونستمی_نم
از شماها بفهمه   یکس خواستمیدر واقع نم کردی منو فاش م تیاون وقت هو کردی از افرادم فرار م یکی

 ی دیتو االن فهم یباندم ول  سی که من رئ

 د؟ یراحت به من اعتماد کرد  نقدری_چرا ا

که خودمم   رمیگ یم یماتیاوقات تصم یگاه نیهمچن  کنمی م یادیز یاه سکیر میزندگ ی_من تو
اون  یکه گرفتم وقت هیبی عج ماتیتصم  نیاز هم  یکی یی نجایاالن توهم ا نکهیا کنمیازشون تعجب م 
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  دمیفهم یستین  یدختر معمول هیکه تو  دمیجسارت و شجاعتتو فهم  نیو همچن   دمیباالتو د  یتوان رزم
 بردم یباندم م یبرا ییبهره ها ه یپس بهتر بود که ازت  ییسروپا یب هیدختر فرار هیفراتر از  توکه 

  دنیاز شن دونمیذوق خاص داشتم نم هیکه انگار  یطور   هیشده بودم  یطور  هیانداختم  نیی پا سرمو
حرفاش داشتمو   دنیحرف زدن و شن یکه برا یذوق نیا ی ول  کردمی کدوم حرفاش بود که داشتم ذوق م

 دونستم یازشون متنفر بودم و خودمم علتشو درست نم 

 ست؟ یکامل ن زاتشی که بهت داده تجه یاون احمق اتاق ؟نکنهی_چرا لباساتو عوض نکرد

بدونم که   خواستمیداشت من خودم خواستم که اون لباسهارو نپوشم چون م  زی _نه نه اتفاقا همه چ
 د؟یبهم داد یاتاق  نیهمچ د؟چرایکارو کرد نیچرا ا

بهتر بگم خونه منه دلم  ایمنه  هیعمارت شخص نجایا هیچ  یدونینداره...م یخاص   لی ...دلیطور  نی_هم
 باشه   یراض یاز همه چ ذارهیپا م نجایکه به ا یمهمون  خوادیم

 مهمونم؟  نجایمن االن ا ی عنی_مهمون؟

 شتر ی...نه کمتر نه بیمهمون هیتو االن  میهی_ا

 وارد باندتون بشم  تونمیکه من م دیشما خودتون گفت   ی_ول

خوشحال    یلیخ  دیتو با یهاشو دار  یستگیو شا اقتی بهم ثابت بشه که ل دیبا یول  گمی_هنوزم م
  نیوارد ا یتونست  یکه به راحت  یهست  یدختر  نیتو اول یی ایب  یراحت  نیبه ا نجایتا ا  یکه تونست یباش 

ه شجاعت  ی یز یمتما هیکه تو از بق نیفقط به خاطر ا دی شا یاتاق بذار  نیپا به ا یحت  ای یعمارت بش 
ترسو   یچون من از ادمها  یبه دردم بخور  یتونیببرم که م  یکه باعث شده پ یدار  یو جسارت خاص

که عالوه بر شجاعت و جسارتت به گفته خودت دختره   کنمیحس م   نیهمچن ادی وبزدل خوشم نم
 ی هست  یباهوش

خب من   یبه شما کمک کنم ول  یبه خوب  گهید یزهایچ  یل ینقشه و خ دنیکش یتو تونمی_بله من م
 از شماها بشم یخودمو بهتون ثابت کنم تا بتونم عضو تونمیم یچه طور 
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  تیمامور هی یر یاجازشو از من بگ دیهمه کارها شرکت کن البته قبلش با ی_قبال هم بهت گفتم تو 
باند   نیاز ا یمطمئن باش تو هم عضو یانجامش بد یبه خوب   یاگه بتون دمیهست بهت م  کیکوچ

 ی شیم

 که همه جوره خودمو بهتون ثابت کنم کنمیو تالشمو م ی_من تمام سع 

  گهیاتاقت...اونا همشون ماله توهه بهتره که د یتو لیطور باشه...و اما درباره وسا  نیکه ا دوارمی_ام
  تیکامال امن نجایا یبگرد یبا هر لباس   و یعمارت راحت باش  یتو یتونیدور م یلباساتم بنداز  نیا

   خورنیبدون اجازه من آب هم نم  نجایمن ا یآدما یدار 

 _ممنونم 

عمارت   یتو یکه خواست ییهرجا  یتون یم یول ی...از عمارت حق خارج شدن ندار گهید زیچ هی_و اما 
 یهم بر  یبه باغ پشت یبه بچه ها گفتم که اجازه دار  یچون آزاد یبگرد

 هم برم؟  یتونم به باغ پشت  یم یعنی_

 ی تونی_م

 ذوق بهش نگاه کردمو گفتم:  با

 اتاقم باشمو حق خارج شدن ازشو ندارم  یتو دیهمش با کردمی خوبه اخه من فکر م ی_وا

 باالست   یلیصاحب خونش خ  ی مهمون که ارزشت برا  هی یمهمون هیگفتم که تو  یستیکه ن  ی_زندان

نافذش داشت که باعث   یمشک یاون چشا یتو یاص نگاه خ هیلحظه به چشاش نگاه کردم  کی
کرده  ریحس ها تا حاال گ  یلیخ  زوی چ یل یخ  نیبندازم من ب نییازش خجالت بکشمو سرمو پا  شدیم

که تا حاال   یبه حس  شدمیداشتم دچار م یحس هیبهتر بگم به  ای یز یچ هیاالن داشتم به  نکهیبودم ا
اون نگاه  ر یز دونمیاالن نم یبود اون برادرم بود ول نیفقط به خاطر ا دینکرده بودم شا دایسا پیبه نک

 دگرگون بکنه ینطور یمنو ا شدیپنهون شده بود که باعث م یچ  شیجد  افهیمغرور و ق

  کننیبه خدمتکارها بگو برات فراهمش م یکه الزم داشت  یز یهر چ یراحت باش  نجایکه ا خوامی _ازت م
 خودته خونه  نجایکه ا یفکر کن  خوامیم
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  یراحت یرو نقدر یا دیحرف بزنه؟چرا با  یطور  نیبا من ا دی مرد چرا با نیتعجب داشت که ا یجا  برام
تالش داشتم به  ویمن بدون سع ی عنیبراش ارزش داشتم؟  نقدریداشته باشه؟چرا ا دیمن تاک یو ازاد

 دم؟ یرسیهدفم م

  بیگنگ و عج یلیحس خ  هیمرد   نیزدم حسم به ا ی پوزخند خوردیذهنم وول م یکه تو یز یچ به
که   یباشم هم نه حس نجایهم دوست داشتم باهاش حرف بزنم هم نه هم دوست داشتم ا نکهیبود ا

که   یتا زمان یعنیداشته باشم البته فعال... تیامن تونمی م  نکهیداشت ا تیتوش امن کمی بهش داشتم 
حس محکمو محکمتر بشه تا   نیکه ا کردمی م یسع دیبده و من با تیطور به من اهم نیهم آقا نیا

مرد   نی که نسبت به ا یمزخرف منف یحس ها هیکنم تمام یسع  دیبتونم به اهدافم برسم پس با
 بکنم  دایپاک کنم تا بتونم بهتر به نقشه هام دست پ یداشتمو از ذهنو قلبم دور و حت

که اجازه   یباال ببر  یمن به حد  شهیو ارزشتو پ یبذار   نجایپا به ا  یتونست ی_همون طور که به راحت 
کنم البته نه  رونتی ب  نجایاز ا تونمیهم م یبه راحت   یبکن  یخونه خودم زندگ یعمارت تو  نیا یبدم تو
و رفتارم    اخالق نیراحته اگه بفهمم از ا یل یمن کشتن آدما برام خ یکنیکه تو فکرشو م یرونیاون ب

 ی ر ی امواتت م شهیها به پ وهیش ن یاش با بدترمطمئن ب یکرد یسوءاستفاده ا

   کردمی پاکش م دیتنفر و ترس ازش بود با ی منف  اتیاز همون خصوص  یکیوقتشه... حاال

داشت چهرش به   یبه چشاش نگاه کردم صورت جذاب و مردونه ا یلبام نشوندمو کم یرو  یلبخند
 یداشت و صدا ینقص  یب  کلیکه داره پخته تره ه یخب معلوم بود نسبت به سن یول  خوردیسنش م

  سا یمثل نک قایداشت دق ییرای بم و جذاب و گ

که  شدی م یشد دلم براش تنگ شده بود فکر کنم چهار ساعت یطور  هیقلبم   سایافتادن نک ادیبه  با
رو به  یکه هر مرد ییهاخاصمو بهش کردم نگا یبودم دوباره از همون نگاه ها   دهیصداشو نشن

سخت   یل یهرچند برام خ  شدیزده م زهای چ یل یامشب استارت خ نیاز هم دیبا  کردیخودش جذب م
 آدم  ینجات دادن جون کل یمسخره برا ش ینما هیبود آره  یشی همشون نما یبود ول

 گفتم:  یلحن خاص و مغموم شده ا هی با

 قربان کنمیسوءاستفاده نم یوقت از اعتماد کس چی_من ه
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کارم سخت تر از اون   زدمینکرده بود حدسشو م رییتغ  افشیرفتارها و ق یحت  ای چشاش  یتو یز یچ
 دهیآره من دالرام بودم نه کشک ساب اوردمیکم م دیمن نبا یول  کردمیبود که فکرشو م  یز یچ

امروز هم اتفاقات   شییانتظار داشته باشم همون شب اول به همه اهدافم برسم خدا دیشده!!نبا
پون  هی  نیو ا میجلوتر بود می بود دهیکه کش یاز نقشه ا یلیافتاده بود االنشم خ یو خوب  بیعج

 من بود یمثبت برا

باند   نیا سی که رئ یکن ی فکر م یخودت دار  شهی...حتما االن پیگیطور باشه که تو م نیهم  دوارمی_ام
 نیچون اصال ا یکن ی اشتباه م یبهت بگم که دار   دیبا یراه داده ول  نجایچه قدر راحت و آسون منو به ا

   نجایبرعکس اومدنت به ا قایدق یرو دار  شهیپ یادیز یها  یتو سخت ستیطور ن

 داره   یخاص جانیه هیباند هم  نیا یتو ت یرو دوست دارم و فعال جانی ...من هدونمیم نوی_ا

 _خوبه 

 سمت من   قای جلو دق دیآروم کش   زیم  یاوردو گذاشت رو رونیب  زشیم ری جعبه از ز هیازم گرفتو  نگاشو

 برش دار ماله توهه  ای_ب

 برداشتم دوباره سره جام نشستمو به جعبه نگاه کردم   زویم یشدمو جعبه رو بلند

 ه؟یچ نی_ا

 ی فهمی_بازش کن م 

کنار   شتریجعبه ب  یو کاغذ از رو رفتیجلو م شتریدور جعبرو باز کردم که هرلحظه که ب یبسته بند  آروم
جعبه بودو برداشتمو  یکه تو ی مدل ن یاخر فونیگرد شده آ یبا چشما شدیم  شتریتعجبم ب  رفتیم

 بهش نگاه کردم 

 نویفعال ا یزنگ بزن  یبه هرکس  یتونیکارتت تحت کنترله و نم  میس یکارت توش هست ول  می_س
  یباند به طور رسم نیو وارد ا  یاعتمادمو به طور کامل جلب کن  یداشته باش تا هروقت که تونست

 ازش خوشت اومده باشه  دوارمیام یهم ازش استفاده بکن  شتریب  یتونیم یشد

 یسع دیکه با یروبه روم نگاه کردم مرد  رحمی زدمو به مرده خشن و ب یاز سره خوشحال یلبخند
بود به خاطر    یکی نزد نیا یناب برا یاز همون فرصت ها یکیبشم واالن هم  کیبهش نزد کردمیم
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لحن ممکن   نی و با خوشحال تر زم یچشام بر یهامو تو  یکردم تمام احساس و خوشحال  یسع نیهم
 بهش بگم: 

 خوشحال شدم...واقعا ازتون ممنونم  یل ی_خ

 تکون دادو گفت:  دییبه نشونه تا یسر 

 _روشنش کن 

 روشن بشه  لی دکمشو فشار دادم تا موبا  آروم

  یداشته باش یهر کار  ای یسوال ؟هریدیفقط به من فهم یدیجواب پس نم  چکسیبه ه  نجای_ا
 ی ر یاجازه بگ یرعل ی از ام ستی من الزم ن شهیپ ییایب نکهیا یبرا  یو ازم بپرس  ییایشخصا ب  یتونیم

جونم به  یتا پا کنمی نم دتونی ناام مودیکه در توانم باشه رو انجام م یهرچ  دی_حتما...مطمئن باش
 کنم ی روش بهتون خدمت م ن یبهتر

 _خوبه  

 سوال داشتم؟ هیازتون  ی_راست

 _سوال؟

 می_اه

 یهست  ی_دختره شجاع 

 سوال دارم؟ هیازتون  نکهی_چرا؟فقط به خاطر ا

 جرات نداره ازم سوال بپرسه  چکسی_اره اخه ه

 کنمیطور فکر نم  نیمن اصال ا ی_ول

 : د یبهم نگاه کردو پرس  مشکوک

 _چه طور؟ 
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 گفتم:  یلحن خاص هیزدمو با  یلبخند

امروز بهم ثابت   نیا دیهست یمرد خوب و مهربون هیبرعکس  دیستین  ی_چون شما اصال مرده ترسناک
 شد

 گفت:  رلبیبهم زدو ز  یپوزخند

 ی شیم مونی_پش

 دنیزدم به نشن  خودمو

 د؟ یگفت  یز ی_چ

 ؟ی کن یطور فکر م  نیواقعا ا ی_نه با تو نبودم ول

 _بله

اون  ادیمنم دستت م اتیو خصوص  یشیو اطرافت آشنا م  نجایبا ا  شتریکه بگذره ب گهیمدت د هی_
 ی شیم مونیحرفت پش   نیوقت از ا

  نکهیا ستین  یدیکه انجام م ییفقط به کارها ستین  کلی و ه افهیو ترسناک بودن فقط به ق یرحم ی _ب
  یشما برا دیهست رحمی آدم ب ه یکه  ستین نیبر ا لیآب خوردنه دل  هی نهین آدما براتون عشما کشت

از درون  کهوگرنه من مطمئنم  دیجلوه کن  رحمیترسناک و ب  دیبا تشیباند و ادامه فعال نیسرپا موندن ا
که خودتونم باورتون شده اگه شما   دیدیحرفارو شن نیا دو یکارهارو کرد نیاون قدر ا دیست یطور ن نیا
  دیشیقائل نم یارزش  انتونیاطراف یکه اصال برا یادم هی  یحت  ای دیبود  یمروت م یآدم سنگدل ب هی

 هیکه  ی من یبرا متیگرون ق ل یموبا نیهمچ دیدادینم   تیبه مهمونتون اهم یبه راحت نقدریامروز ا
من خوشحالم   دیدیخریبمونم نم نجایا یاز کجا اومدمو قراره تا ک  ستیپام در هواس و اصال معلوم ن

به خاطر   نینشستم که فقط خودشو گم کرده هم یمرد یروبه رو نکهیخوشحال از ا نجامیکه االن ا
 دم یجسارت به خرج م یطور  نیو ا ترسمیکه ازتون نم نهیهم

که دوست   ینگاه ژهیو ینگاه خاص داشت نگاه هیکرده بودو   ریی چهره و صورتش کامال تغ حالت
جلب   ای  یچاپلوس یبود و اصال برا تی واقع یطور ادامه داشته باشه همه حرفام از رو نیداشتم هم

 نظرش نگفته بودم 
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 د یبکن  دایکه دوباره خودتونو پ  کنمی _من بهتون کمک م

 داشت  قتی همه حرفام حق  یعن یحالتاش  نیزدم ا یکه لبخند دیموهاش کش یتو یدست کالفه

چون  دیکردی حرفام گردنمو خورد م  نیاالن به خاطر ا دیبود  رحمیمرده ب هی ی_اگه واقعا از همون بچگ
 خودتون نداره  یحرفارو اونم جلو نیجرات زدن ا  چکسی به گفته خودتون ه

 ؟ یبرس یبه چ ییخوای حرفات م نی_با ا

هدف دارم اونم  هیهم ندارم تنها  یرسم هدف به خصوصتا بهش ب  خوامینم  یچی من ه یچ ی_به ه
 باند بهتون خدمت کنم  نیا یکه بتونم تو نهیا

 با خودته  شی _راهشو بهت گفتم بق

 که شما...  نهیاونم ا زیچ هی یول  دونمی_م

 بپرس  ؟ازمیچه سوال یسوال دار  هیازم  یگفت  ی_راست

حرفام   نیاز اون ور تعجب کرده بودم چرا حرفمو قطع کرد هم از اونور خوشحال بودم چون ا هم
خودشو   خوادیفکر کنم نم شهیم  داریکوچولو ب هیداره و وجدانش داره  قتیمعلوم بود که همش حق

 بمونه یجلدش باق نیهم  یتو خوادیکنه م دایپ

 کارس؟  یچ  نجایا یرعلیبدونم ام خواستمی_خب م

 ؟ یرعل ی_ام

 باهاشون برخورد داشتم  ی_بله امروز چندبار 

چشام  نهیع دهیمن دستور م یوقتها به جا  یل یدرواقع خ شهیدست راست من محسوب م یرعل ی_ام
مطمئنم که موفق ازش   سپارمیبهش م  تویمامور هی یوقت  هیبهش اعتماد دارم پسره خوب و کار بلد

   ادیم رونیب

  نجایبود که ا  ینفر  نیدوم کردیقمپز در نم  یرعلیپس ام دمیبگه از زبونش شن   دمیترس یکه م یحرف  از
  یرعل یمراقب رفتارم باشم اون طور که معلومه ارزش ام دیداشت پس با یادی قدرت ز دادویدستور م
 باهاشو کنار بذارم  یلجباز  دیباالس پس با یل یبراش خ
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 کنهی اون بهت کمک م یکن باهاش باش  ی_سع

حاال من بهش    میزنی م ری همو با ت هیما سا یام نشست بهم کمک کنه؟تو خبر ندار لب یرو  یپوزخند
 بشمو اون بهم کمک بکنه؟هه چه مسخره...  کینزد

 یبر  نجایاز ا یتون یم یندار  یا گهی_کارم باهات تموم شده اگه حرفه د

 دستم گرفتمو روبهش گفتم:  یتو لمویجعبه موبا   یسره جام بلند شدمو با خوشحال از

 شمیندارم...باز هم ممنونم...از حضورتون مرخص م  یسوال گهی_نه د

 ...الی خیجوابمو بده؟ب تونستیتکون داد پوف نم یسر 

دارم  د یفهم ینگاهش روم بوده که وقت دمیبرم که به سمتش برگشتم که د  رونیاز اتاق ب  خواستم
 برد  خودشو نباختو اخماشو توهم کنمیبهش نگاه م

 ؟ یسادی_چرا وا

  یگذاشتم دستامو که رو زشیم  یندادم به سمتش رفتم جعبرو رو ییبهش بها  یگرفته بود ول خندم
 یتو یر ییبه سمتش خم شدم که تغ  زی م یدستام آروم رو یگاه خودم قرار دادم رو هیبود تک زیم

 چشاش بود بهم نگاه کرد  یکه تو یخاص  ت ی ندادو همون طور با اخم و جد تشیموقع

که  یم یکه در تصم دیلحظه هم فکر بکن هی یبرا ذارمیقربان نم کنمینم دتونیناام  دی_مطمئن باش
 فعال شبتون خوش  دیاشتباه کرد دیگرفت

 یکه تو یخاص   تیبرم با جد رونی که خواستم دره اتاقشو باز کنم تا ب نیسمت دره اتاقش رفتم هم به
 لحنش بود گفت: 

مطمئن باش   یکن دمیوقت ناام چیه خوامینم  یر یوقت مورد خشم و غضبم قرار نگ  چیه دوارمی_ام
  دوارمی ام یپاتو پس بکش  یتونینم گهیکه د یراه یانتخاب کرد  روی سخت و خطرناک یلیکه راه خ

 بد یخوب از جانبت بهم برسه نه خبرها  یخبرها

 به روش پاشوندم  یسمتش برگشتمو لبخند جذاب  به

 قربان  دی_شک نداشته باش
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از   شتریب یخوشحال بودم حت یلیلبام نشست خ  یرو تی رضا  یاز رو یاومدمو لبخند رونیاتاقش ب  از
خوشحال   رهی م شیپ  عیو سر ی نقشه هام داره عال نقدریا نکهینبود از ا یر یاصال قابل اندازه گ یلیخ

 نیا نستمتو  یراحت  نیبه ا نکهیا شدمیف نقشه موفق منص  یداشتم تو زیتالش ناچ هیبا   بایبودم تقر
اعتماد داشت   یبهم کم  نکهیهم یول  شدیمحسوب نم یکی نزد نیبشم هرچند ا کیقدر بهش نزد

 شدیمن محسوب م یپون مثبت برا هیبراش ارزش داشتم خودش  نکهیهم

اون طور   ی ول فتهی دو ماه اتفاق ب  یحت  ایماه  هیکه تمام اتفاقات امشب قراره بعد از  کردمیفکر م  من
 تموم بشه یبه زود یقراره همه چ ادی که بوش م

لبخند   هیزدم جعبرو به خودم فشار دادمو چشمامو با  یدستم نگاه کردمو با ذوق لبخند  یجعبه تو به
مدل  نی آرزو داشتم آخر شهیخدارو شکر کردم هم یهم فشار دادم با خوشحال یلبام بود رو یکه رو

چون االن   کنمیکه قبال داشتمو کذب م ییاز فکرها یلیدستام بود خ  یداشته باشم که االن تو فونویآ
بود   یز یکرده آسون تر از اون چ ر ییموارد واقعا تغ  یلیبهم ثابت شدو نظرم در رابطه با خ  زهایچ  یلیخ

 بودم   زم ی عز یخدا ونیفقط مد نویجلوتر بودم که ا مون یزی چند قدم از برنامه ر کردمیکه فکرشو م

باهاش   د ینبا کردمیدرست م  یرعل یرابطمو با ام  دیبه سمت اتاق خودم به راه افتادم با یخوشحال با
ازم   دادویخودشو انجام م  فهینداشت اون فقط داشت وظ  یر ی که تقص چارهیاون ب  کردمیم  یبدرفتار 

که  یر که پرو بشه و من سبک بشم اون قد ینه اونقدر  رم ی باهاش گرم بگ دیبا  دیهارو پرس اون سوال 
 برام دردسر درست بکنه   تونستیبکنم چون م دایبتونم به نقشه هام دست پ

درشو باز کردمو وارد اتاقم شدم دره اتاقمو که بستم به سمت تختم رفتمو جعبرو   دمیاتاقم که رس به
 زیچ هیچشام بود همه نشونه  یکه تو  یو برق  یرفتم خوشحال   نهییبه سمت اتختم گذاشتم بعد  یرو

تونستم   ومدمیهنوز ن نکهیا رهیم  شیو بدون نقص پ  یداره عال  یهمه چ نکهیموفق شدم ا  نکهیبود ا
 براش پختم  یچه آش دونهیکه نم یس یجلب بکنم رئ  سمویتوجه رئ 

پا بذارم   ریز  نجایا دمویاز عقا یلیخ   دینگاه کردم با نهییآ  یسرم برداشتمو به خودم از تو یاز رو شالمو
برعکس   رویهمه چ دیبا نجاینکنم ا  یکی بپوشم و به مردا نزد دهیسرم بکنم لباس پوش  یروسر  نکهیا

 طرز پوششم یامکان داره نسبت بهم مشکوک بشن حت یانجام بدم هر حرکت اشتباه

  تیبه شال سر کردن اهم  دیپوششم حساس باشم نبا یرو   ادیز دیام پس نبا یدختر فرار  هیمن  یوقت
  نیاگه حجاب داشته باشمو از ا رم ی دست کم نگ رویزیهم نگذرم و هر چ زهایچ  نیاز ساده تر دیبدم با
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موفق  یر طو نیمرزامو بشکنم ا کمی  دیپس با شنیهم مشکوک ملباسا استفاده نکنم مطمئنم باالخره ب
 رهی نم شیما پ قی طبق عال ای دوست ندارم اما خب مجبورم دن  ادیترم هرچند خودم ز

 " یساپورت اونجا بپوش  ی"حق ندار 

  یبود ول ت یحساس   یفقط از رو  سایحرف نک نیا دونمی م دمیکش  یپوف سا یآوردن حرف نک ادیبه  با
نقشه هامو جلو   دونمیاون طور که خودم م دیبه حرفش گوش بدم با تونمیمورد هم نم نیا یمن تو
کار نکنم همون  یکار کنم چ یکه چ  رمی بگ میخودم تصم دیباندم پس با نیا  یمنم که تو نجایببرم ا

 رفتمو موفق هم بودم  شی طور که تا االن پ

 نجایداد که ا  نانی بهم اطم  لیگور یدرسته دوروبرم پره گرگه ول  ستمیدختر معتقد و مومن ن هیاالن  من
مثل خودشون رفتار کنمو مثل اونا لباس بپوشم  قایمثل خودشون بشم دق دیدارم پس با تیکامال امن
به خاطر    کردمی خورد م دیبا سارو یخاص خودمو نک  ن ی قوان یسر  هی یول کنمی نم یرو ادهیهرچند ز

تخت   یهمه لباسامو از تنم درآوردمو انداختمش رو عیاومدمو سر  رونیاز فکرهام ب  نانیبا اطم  نیهم
 ازشون استفاده بکنم  دینبا گهیبندازم دور د نارویهمه ا دیبا

موهامو  ی ساپورت مشک هیبا  دمیکوتاه خوشگل دراوردمو پوش نیآست یآب  شرتیت هیکشوها  یتو از
 به خودم چشمک زدم  نهییآ یکمرنگ به لبام زدمو تو یورت رژ ص هیاز باال بستم  یشونه کردمو دم اسب 

 گر ی_اوف بخورمت ج

لذت   زهای چ نیبودم که از ساده تر یشده بودم من دختر  وونهیزدم واقعا د یوونگ یاز سره د یلبخند
لباس تنش   نیکه با گرون تر یبودم به اندازه دختر  نهیی آ یکه جلو یاالن با اون وضع نیهم  بردیم

 یبزرگ برا یزهایاخالقم بود دنبال چ نیا شهی خوشحال بود خوشحال بودم هم نهییآ یجلو
 میاز حق نگذر یول  بردمی لذت م  یاز زندگ شهیبودو هم  یقو میروح یطور  نیگشتم ا ینم  یشحالخو

 خوشگل شده بودم:(   شییخدا

  تیلخت بودنو جذاب هنکیبلند بودن مخصوصا ا یل یبودم موهام خ مییلخت خرما یموها عاشق
 بمونم  یکمند باق سویطور گ نیهم خواستیداشتن تا حاال قصد کوتاه کردنشو نداشتم دلم م یخاص 
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  شیهم از حد بگذرونمو پ ادیز د یمراقب خودم باشم نبا شتریب  دیبه خودم نگاه کردم با گهیبار د هی
  نیکنم با ا یسع دیبا هیخودش کل کنمی سرم نم  یروسر   نکهی حد باشه بهتره هم نی بکنم در هم یرو

 معذب بودنو کنار بذارم   امویکوتاه هم کنار ب یها نیآست

از پله ها   یگرفتم وقت شیدر پ  چوی مارپ  یدره اتاقمو باز کردمو بعد از بستنش راه پله ها یخوشحال با
م گرفتو به  نگاشو از عی سر یپله ها بود توجهش به من جلب شد ول نییاز آدما که پا یکیرفتم   نییپا

  یعنی شناسنیمنو م نایهرچند فکر کنم ا رمیدارم کجا م  ای مینداد که ک ریجلوش نگاه کرد خوبه بهم گ
 به همشون منو شناسونده!  سهیاون رئ

به راه  یشوقو ذوق به سمت باغ پشت  یبه راه افتادمو از عمارت خارج شدم با کل ی سمت دره خروج به
هم وجود داره  ییجا  نیدونستم همچ یبودم و اصال نم دهیرو ند  یتا حاال باغ پشت نکهیافتادم با ا

از   مروزهم داشته باشه ا یشدم حدس زدم که باغ پشت  نجایوارد ا یعاشقش شده بودم در واقع وقت
دارن  یهم برس یباغ پشت یبهتره که به گلها  گفتیم  یک یبودم که داشت به  دهیزبون پرگل هم شن 

هم مهر    سی امشب رئ یهم داره و حرفا یمطمئن شدم که باغ پشت  نیه خاطر همب شنیخراب م
 حرفام  یبود رو یدییتا

قشنگ  یداشت جا یادیز  یکنم درخت ها داشیتونستم پ قهیخب بعد از چند دق یبلد نبودم ول  راهو
  ادی باغ ز یشب بود اما فضا  نکهیبا ا زدمی خودم قدم م یجنگل داشتم برا  هی یبود انگار تو  ییو باصفا
  رو یقشنگ تر  یدورادور باغ روشن بود که فضا یقشنگ یحبابک  یرنگ ینبود المپ ها کیهم تار

  گهیقشنگه د نقدریشبش ا یبزنم چون به نظرم وقت  نجایبه ا گهیسر د هیفردا هم  دیبا ساختیم
   کنهی روزش غوغا م

اون  ستین یبد  یجا نجایاصال هم ا نکهیبه ا کردمیفکر م  زدموی هدف قدم م یخودم ب  یباغ برا یتو
سابقو    یها یاون ترس ها و نگران  گهیبهترو راحت تر بود د یل یاصال نبود خ کردمی که فکر م یز یچ

به  وداشتم   ینداشتم احساس خوب یگونه استرس چیه گهیدر واقع د دمیترسینم یچ یاز ه گهیندارم د
کنم دلم  فیخوش بگذرونم وک یکه هستم کل یتی مامور نیا یتو تونستمیبودم م  دواریام ندهیآ
 نیمدت تونست که از ا نیا یتو  دیکنه و شا دایبتونه خودشو پ نکهیبدم ا ریی تغ سوی رئ  خواستیم

 یاون بتونه تو دیبرقرار کنم تا شا  یتر  یم یرابطه صم یرعلیبا ام خواستیکارهاش دست بکشه دلم م
طبق   زیهمه چ یبه راحت  شدویکال کار حل م گهیاز کارها کمکم بکنه و اعتماد اونم جلب بکنم د یلیخ

   رفتی م شیپ خواستمیکه م یز یاون چ
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 هیبشم  دی با ستمیمن دالرام گذشته ن گهیفرق کرده بودم د یلیمنم خ  کنهیفرق م زهایچ  یلیخ  نجایا
کارو   نیا دی با  یول کشهیباغم منو م یتو یاس لب نیبفهمه که با همچ  سایاگه نک  دونستمیم گهیدختر د

  شدنیمشکوک م گشتمیخونه م  یبلند تو نیآست یبهتر بود اگه با لباس ها یطور  نیچون ا کردمیم
  تیتنش کنه و به پوشش اهم ییلباسها  نیهمچ دیلقب بد هم داره با هیکه  یدختر فرار  هیچرا  نکهیا

دختر   هی  شدمیمثل خودشون م  دی...پوف باکمیخب نسبت به قبل  یول  کنمی نم یرو ادهیبده من ز
  یفنداشته باشه پو یتیاهم ادیبراش ز زهای طور چ  نیکه اصال ا یباهوش شجاع دختر  الی خیب

که  ییشب نگاه کردم به ستاره ها کیچمنها نشستم سرمو باال گرفتمو به آسمون تار یرو دمویکش
 ادهیزدم  یشبو قشنگ تر کرده بودن لبخند  یاهیو دامن س دنیدرخشیمثل الماس داشتن اون باال م

  سایافتادم منو نک میزدی حرف م  مویکردی به ستاره ها نگاه م مینشست یم سای که همراه نک  ییشبها
آروم اسمشو  ستاره ها بزرگتر و پرنور تر بود هیکه از بق یستاره ا  میستاره مشترک داشت هیهردومون 

 لبم زمزمه کردم  ریز

 ...ساینک

 یکه گاه ییمرده مغرور داشتم حسها نینسبت به ا یضی ضدونق یحس ها  دمیکش یلب آه  ریز
روز کامل نشده  هیهنوز  نکهیتنگ شده بود با ا ساینک  یدلم برا کردمی اوقات خودم ازشون تعجب م

اطرافم  طیبا شرا دیبا کردمی عادت م  دیبا  یزود دلم براش تنگ شده بود ول  یلیبود که ازش دورم اما خ
  شدمیتا موفق م دادمیوقف م خودمو

کمرم موهام  نییتا پا  یاز باال بسته بودمش ول یدم اسب نکهیصفت تر کردم با ا یموهامو کم  کش
 اومد کوتاهشون کنم یوقت دلم نم چیو هبلندم بودم یبود عاشق موها  دهیرس

 نکهیبهش برسم ا نجایکه داشتمو ا ییتمام آرزوها تونمیمدت م  نیلبام نشست ا یرو یمحو لبخند
 یر یاز دستگ یترس  نکهیکنم!بدون ا یباند خالف کار همکار  هیداشته باشم نقشه بکشم با  جانیه

 هی یدوست داشتم تو شهیهم دم یدیم یس یپل لمیف یمن وقت  یخنده دار باشه ول   دیداشته باشم شا
که توش هستم قدرتمند باشه  یهرچه قدر باند  نکهیترس بزرگ داشتم ا هی یخالف کار باشم ول  ندبا

بودم هم خالف   سینداشتم چون هم پل  روی ریترس دستگ نجایمن ا یافته ول یباالخره به دام قانون م 
 کار  

  یم یدارم با خودم چ ستیشده بودم اصال معلوم ن ونهویرسما د دم یسرم آروم خند یتو یفکرها از
 گم 
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تنها   یخودشون ول نهیع  قایدق دادمیانجام م روی هرجور خالف نجایشدم منم ا رهیستاره ها دوباره خ  به
تمام تصوراتم   نکهیشدم خوشحال بودم از ا  ینم ریبود که من همراهشون دستگ نیفرقم باهاشون ا

  یول  نمیبب  رو یادی ز یها یو قراره سخت کشمی عذاب م نجایمن فقط ا نکهیاشتباه از آب در اومده بود ا
به صورت   د یفرد باند پشتم بود البته با نیچون قدرتمندتر گذرهیبهم خوش م کنمی برعکس احساس م

 نمونه یباق یگونه نگران چی ه یجا گهیتا د کردمیکامل اعتمادشو جلب م 

 ؟ یکنی کار م یچ  نجای_ا

دونه از دستاشو   هیبه سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم   کهوی که از پشت سرم بود  ییصدا دنیشن  با
دستش آزادانه کناره بدنش   یکیشلوارش فرو کرده بودو اون   بیج یتو یبا حالت جذاب مردونه ا

 کردیفکر کنم االن فکر م چارهی چمنها بلند شدمو به سمتش رفتم که تعجب کرد ب یافتاده بود از رو
 کنم ی دوباره باهاش جروبحث م

 بخورم  ییهوا هیاومدم  یچ ی_ه

  رهیخوب لباسامو از نظر گذروند سرشو باال اوردو به صورتم خ  یزدو به لباسام نگاه کرد وقت  یپوزخند
 اوردم یخوشگلشو از حدقه در م یناخنهام چشا   نیه با همبود وگرن اوردهیدر ن یباز  زی شد خوب بود ه

 ه؟ ی...خبریکرد  ریی _چه قدر تغیرعل یام

  نی اومدم تا بتونم به اهدافم برسم به خاطر هم یکوتاه م  دیبا یبهم برخورده بود ول  یل یحرفش خ نیا
 باال انداختمو گفتم:  یشونه ا

 باشه دیبا  ی_نه چه خبر 

 م یحرف بزن  شتریباهم ب  یدادم که کنارش قدم بردارم تا کم حی شروع به حرکت کرد منم ترج  آروم

 ؟ یاومد نجای...چرا ا ی_نگفت یرعل یام

 سمتش برگشتمو خواستم جوابشو بدم که اونم همزمان با من به سمتم برگشتو گفت:  به

شته باشه اخه من قبال  دا یا گهی علت د کنمی فکر م یول  یهوا خور  یاومد دونمی...مدونمی_میرعل یام
 نجا یا امیگفته بودم که م
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  کنهی فکر م فتهی خودش نیاالن حتما ا یباغ پشت  رمینبود گفته بود که من م ادمیاصال   گهیراست م یوا
 نجا یاومدم ا نیبه خاطر ا

 نجا؟ یاز عمد اومدم ا ی_نکنه فکر کرد

 دی ...شادونمی_نم یرعل یام

 یانگار  دادینشون م  راتری چشاش چشماشو گ یتو خوردی زدمو بهش نگاه کردم نور ماه که م  یپوزخند
بود رنگ چشاش   نمیس یکه تو یی به رازها یببره پ زها ی چ یل یبه خ  یبا اون چشاش پ  خواستیم

خاص تر بود!داداش   سایماله نک  یخاص ول  یخاکستر   هیبود  یبود خاکستر  سا ینک یهمرنگ چشما
 خاص تره مردا  همن از هم

 ادمیاالن  نی هم نجایا امیم ینبود که تو گفت ادمیاصال  نجا؟من یبه خاطر تو اومدم ا یکن ی _چرا فکر م
 افتاد

 خب باور کردم    یلی_خ یرعل یام

پس کوتاه   ییای باهاش کنار ب دیدختر جروبحث نکن با   الیخ یدستم فرو کردم ب یحرص ناخنمو تو با
 انداختو با اخم بهم نگاه کرد  گهینگاه د  هیبه اطراف  ایب

 نجا؟یا یکه تو اومد دوننی_نگهبانها میرعل یام

 خونه هستن؟ نیا یکه همه جا هیی_منظورت از نگهبان همون غولها

صورتش افتاده بودو جذاب تر   ی که نور ماه تو یاون شب درحال  یکرد که تو یتک خنده ا یرعل یام
 بزنم   یمنم لبخند  شدیشده بود باعث م

 _آره منظورم همون غولهاس یرعل یام

 رون یکه اومدم ب  دنی_نه خب...فقط د

 درسته؟  دنتی_پس دیرعل یام

 _آره 
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 نگفتن؟  یز ی_اون وقت چیرعل یام

 تعجبه  ی خودمم جا ی_نه...برا

 چرا؟ یدونی_میرعل یام

 ؟ یدون ی_نه تو م

خندم گرفته بود با تک خنده   دادم یبهش م عیکه سر  ییکرد خودمم از جوابا یتک خنده ا یرعل یام
از قبل   کردمیکه احساس م  یطور  شدیم انینما شتریمرتبش ب دیسف  یدندونا  زدی که م یکوتاه یها

   شهیتر م یخواستن

 شناختنیدر ادامه تک خنده مردونش گفت:چون از قبل تورو م یرعل یام

 شد طون ی تعجب بهش نگاه کردم که نگاهش ش با

 اونا تورو شناختن  ی_حاال حدس بزن توسط کیرعل یام

 گفتم: دهیکش یبا لحن  رتی فکر کردمو با ح یکم

 _نـــــــــــــه

 کردو گفت:  یا خنده

 ی چه قدر باهوش نی _آفریرعل یام

 امکان نداره  نی...انی_ا

 اد؟ی نم ه؟بهمی_چیرعل یام

با شکنجه  کردنویم ر یاونا منو دستگ یگفت یاگه نم یکارو کرد نیچرا ا ی_نه اخه تو باهام مشکل داشت
  سیکه به دستور رئ  گفتمیمنم هرچه قدر م کنمیکار م یچ  نجایکه ا رونیب  دنیکشی زبونم م  ریاز ز

ارتباط داشته باشن   سیبا رئ  یخودیچون اونا اجازه ندارن سره هر موضوع ب  کردنی که باور نم نجامیا
 ی که با من مشکل داشت ؟تویکارو کرد نیآخه چرا؟چرا ا یپس اون وقت...ول

 ومدمیمنم ادامش دادمو کوتاه ن یندارم خودت مشکلو شروع کرد ی_من با تو مشکلیرعل یام
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کردو  یبه بازوش زدم که اونم تک خنده ا  یکردمو آروم مشت یخنده ا  کهویتعجب بهش نگاه کردم  با
 :میگفت گهیهردو همزمان آروم بهم د

 وونهی_د

 م؟ین یبش کمی شهی_م

 نجا؟ ی_ایرعل یام

 چمنها  یرو گهی_اره د

 بود  یچون چهره اش ناراض  خوادیبه اطراف نگاه کرد معلوم بود نم یرعل یام

 _اخه من... یرعل یام

 شه یتازه از شانت که کم نم نتتیبب ستی ن  یکس نجای_نترس ا

 م ینیبش  ایخب بابا تو هم...ب  یلی_خ یرعل یام

خوشحال بودم که به حرفم گوش    یلی خ میهردومون به ستاره ها نگاه کرد مویچمنها نشست  یرو  آروم
 چمنها نشسته بود یداده بودو به خاطر من رو

 گفت؟  ایبهت چ   سی_رئیرعل یام

شکسته شد چه قدر ازش ممنون بودم که سکوتو شکسته بود  نمونیزد سکوت ب یرعل ی که ام یحرف با
حرف بزنم حاال سره هر   ی کیبا  خواستمیخودم م  یااهیرو یتو فتمی با اون سکوت ب خواستمیچون نم
   ستیمهم ن  یموضوع

  یکه دستاشو عقب برده بودو به سمت عقب رو یسمتش برگشتمو بهش نگاه کردم که اونم در حال  به
 دستاش خم شده بود به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد 

 کنم   ینگو مجبورت نم یی خوای _اگه نمیرعل یام

 اون همچنان نگاش روم بود نگامو دوباره به آسمون دادمو گفتم: یازش گرفتم ول نگامو
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بتونم به طور کامل اعتمادشو جلب   دیبا نکهیکنم درباره خودم بود ا شی نبود که مخف یمهم زی_نه چ
 کنم

 پا نداده بود؟  یادی به اندازه تو ز چکسیبه ه  سیتا حاال رئ یدونستی_میرعل یام

  تونستیم یادی ز یها یجملش معن  نیردم کنجکاو شدم منظورشو بدونم اخه اتعجب بهش نگاه ک  با
 داشته باشه

 ؟ یچ یعنی_

 دختر  هیمردا چه برسه به  یبذاره حت  تونهینم  نجایپاشو ا  یراحت نیبه ا  چکسی _هیرعل یام

  نیا سینکردم که رئ  یا گهیکاره د چیه گهی_خودمم متعجبم چون من فقط با دونفر مبارزه کردم د
 کنهی باهام رفتار م یطور 

 مبارزه بود  هی_به ظاهر یرعل یام

 _چه طور؟ 

شدو   لیدست سمت راستش به سمت راست متما یرو  نباریدستاش برداشتو ا  یاز رو شویتک  یرعل یام
   دیدراز کش

که  یر شما هر کا   یقبول کن نو یا دیبا نیبب   فنیو دخترا نسبت به مردا ضع  یدختر  هی_تو یرعل یام
 ده یمارو افر یطور  نیکال خدا ا دیتر فینسبت به مردا ضع دیبکن 

 دم یکش یپوف

 _خب منظور؟ 

صحنه کشته شدن اون دختره   دنیکه با د یشجاعت  یاز خودت نشون داد یادی _تو شجاعت زیرعل یام
وارد باندتون بشم بعد با   خوامیم  یگفت ویسادیوا سیرئ   یو با جسارت کامل جلو  یبازهم جلو اومد

تو   یتو سی بود که رئ یاتیخصوص  نهایبا آدمات مبارزه کنم خب همه ا خوامیم  یاعتماد به سقف گفت
 هی یتو یداشته باشن و وقت اتویخصوص نیکه ا هیاخه اون دنبال افراد یباند باش   یو خواست تو دید

تورو انتخاب کرد در کل   نیخاطر همتعجب بود به  یبراش جا دید نهارویموجود به اسم دختر همه ا
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  جالبو  رهی گیم یبی عج ماتیو تصم  کنهی م ادیز سکی ر سشیرئ  نکهیا نهیباند هم نیا تی راز موفق
  نکهیبه خصوص ا یشیواقع م د یمف یلیباند خ  نیا یتو برا  ادیخوبم از آب درم شهیکه هم  نجاسیا

 ی دختر 

 اد؟ ی بدت م نجام یمن ا نکهی_تو از ا

 نبود گفت:   انیتوش نما یحس چی که ه یا افهیدوباره نگاشو ازم گرفتو با ق یکرد ول ینگاه کوتاه بهم

 وجه  چی_نه به هیرعل یام

  یکردمو با لحن مظلوم یسمت از شونم باز  هی یانداختمو با موهام که انداخته بودم رو نیی پا سرمو
 گفتم: 

 که...  یتو گفت ی_ول

منم نقضش کردم   یبودم در ضمن خودت اول شروع کرد  ی_اون حرفو فراموش کن من عصبان یرعل یام
منو   رهیبگ رو ی کی اون  یجا تونهینم چکسی خود ه یو من هم جا یخود دار  یتو جا  نی بب نیفقط هم

 پدرو مادرشون دارن یبرا یبه خصوص گاهیکه هر کدومشون جا میدار رویتو حکم اون دوتا بچه ا 

 مییا یباهم کنار ب می تونستیزدم خوب بود عاقل بود پس م یمو لبخندسمتش برگشت به

 ی کن یطور فکر م  نی_خوشحالم که ا

 آروم گفت:  دویکش یاه یرعل یام

  یرحمیهمه ظلم و ب نیاوقات خودم از ا یکارها به کجا برسه گاه نیقراره ا ست ی_معلوم ن یرعل یام
وگرنه جونتو   یجا بزن   یتون ینم گهید یش یباند م نیوارد ا یندارم وقت یچاره ا یول شمیخسته م

 ی باخت 

 ؟ یباند نیا ی_چند ساله که تو

 شه یم یچهارسال هی بای_تقریرعل یام

 ؟ی چرا عادت نکرد یبود  نجایا یادی _اوه پس ز
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شدن اصال    یاز دستورات برام کامال عاد یلیصحنه ها دادن خ یل یخ دنی_اتفاقا عادت کردم دیرعل یام
  سوزهینم  کننی که م ییالتماس ها یدلم برا یحت گهیشدم د  رحمی ب رحمیادمم...ب هیانگار نه انگار 

 ارزش شده  یکشتن آدما به اندازه کشتن پشه برام راحت و ب

 ی شیافته ناراحت م یم ادتیحرکات   نیاوقات که تمام ا ی_حداقل خوبه که بعض 

 شن؟ یکه مردن زنده م ییداره اونا یچه سود ی_ناراحتیرعل یام

 یبد  رییخودتو تغ کمی  یتونیم یواقعا ول  یگ ی_راست م

 نهی ع یبتون  دیوجه شا چیبه ه یبد  ریی خودتو تغ یتونینم  یبه گذشتت برگرد ی تونینم  نجای_ایرعل یام
 ی شینم تیاصال مثل خوده قبل یول  یاطرافت بش یادمها

 ی تون یم ی_اراده کن

بذار چند    یتو تازه کار  یدیصورت مطمئن باش جونه خودتو از دست م نیا ر یدر غ شهی_نم یرعل یام
 ی فهمی حرفامو م نیا یبگذره اون وقت معن یماه

چمنها   یسردم شده بود از رو یچون کم یول میباهم حرف بزن  شتریکه دوست داشتم ب لمی م برخالف
 ساد یبلند شدم که اونم بلند شدو روبه روم وا

 تو  رم ی_من م

 م یباهم بر ا یخب ب   یلی_خ یرعل یام

 _باشه 

 گفت:   یرعل یام میرفتی و به سمت عمارت م میداشتیکه کناره هم قدم برم همونطور

 م یهم باش یبرا  یخوب یهمکارها دوارمی_امیرعل یام

 طور  نی_منم هم

رو بهم   یز ی چ هیچشاش داشتن  مینگاه کرد گهیبهم د می سادیهم وا یروبه رو مو یسمت هم برگشت به
  یتو ینگاشو ازم گرفتو کالفه دست یرعل یترجمش کنم ام تونستمینم  یعنی دمی فهم  ینم  یول  گفتنیم



 دنده هیپناهان  یب

377 
 

 دونستمیکالفه بودنشو نم نیا کردمی رفتارهاش حس م یاز رو  نویو کالفه بودو ا  یعصب دیموهاش کش
پنهون شده که داره از  نشیس یراز بزرگ تو  هیاونم مثل من  کردمیاحساس م  یداشت ول  یچه معن

  کنهیم  شیهمه مخف

کار توجهش بهم   نیشدمو آروم دستمو به سمت موهاش بردم با ا کیقدم بهش نزد هی ناخواسته
من   یاوردو با نگاه خاصش بهم نگاه کرد ول رونیموهاش بود ب یجلب شدو کم کم دستشو که تو

بود  ختهی ر ش یشونیپ یهاشو که تواز مو یفقط نگاهم به موهاش بود آروم تره ا کردمی نگاهش نم
آروم دستشو  یرعلیطرف صورتش ام هیافتاد  یباال و کجش کردم که به صورت جذاب   ردممثل قبل ب

 آورد   نییباال اوردو مچ دستمو گرفت نگامو از موهاش گرفتمو به خودش نگاه کردم آروم مچ دستمو پا

 ؟ی_شام خوردیرعل یام

 _نه هنوز 

 ؟یبا ما شام بخور  ییخوای_میرعل یام

 اس؟ ی_ما؟منظورت ک 

 س ی _منو رئیرعل یام

 باهاشون شام بخورم؟  خواستیازم م یعنیشدم  رهیتعجب به چشاش خ  با

فقط   نجایا یهم هستن ول هیاوقات بق یالبته گاه میخوریغذا م یدونفر  شهیهم  سی _منو رئیرعل یام
ما با   ایتوهم ب یحاال که تو هست م یرخویباهم غذامونو م  شتریب  نیبه خاطر هم م یکنی م یمنو اون زندگ 

 غذا بخور 

 نخواد که من با شما غذا بخورم  سی رئ دی_خب...خب شا

 نبود  ومدنین یبرا ی_اصال بهانه خوبیرعل یام

 اخه من... ستی_نه نه بهانه ن 

 هی گمیگفت:به خدمتکاها م رفتی جلوتر از من راه افتادو همون طور که به سمت عمارت م یرعل یام
 اضافه کنن  زیم یرو یبه ظرف ها  گهیظرف د
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 تو اتاقم ارهیبه پرگل گفته بودم که غذامو ب  یعن یاتاقم غذا بخورم   یمن قرار بود تو ی_ول

وگرنه  یزن یحرفه من حرف م یشه رو بارت با  نیدرضمن اخر ارهی تا برات غذا ب ستی_پرگل ن یرعل یام
 ی ش یم هیتوهم تنب

  نکهیسرش آورده؟منظورش از ا  ییچه بال یعنیرفته بود   ادمیپرگلو  یراست نمیبب   سایوا دمیلرز کهوی
 ه؟یچ  ستین

  عیسر نی به خاطر هم شهیشدم که هرلحظه داره ازم دورتر م  یرعل یبه خودم اومدمو متوجه ام عیسر
  ییاز پشت بازوشو گرفتمو به سمت خودم کشوندمش که اونم به سمتم برگشت وو دمویدنبالش دو

رفته  ادت ی کنهی فرق م نجاینداره ا یاشکال یبکشم ول نشویآست تونستمیکارو کردم م نیخدا چرا ا
 ال یخیپس ب  ستیپسره هم پرو ن نیا یست یدالرام سابق ن گهید الرام؟تود

بودم با همون  دهیتوهمش نشون از بازوش بود که کش یاخما نیکه معلوم بود ا یدرحال یرعل یام
 اخماش بهم گفت: 

 شده؟  ی_چیرعل یام

 گفتم:  زدمی که داشتم نفس نفس م یدرحال 

 ؟ی...چرا اون حرفو زد؟چرایکار کرد ی_پرگل...با پرگل چ

 _کدوم حرف؟ یرعل یام

 ست یپرگل ن گهید نکهی_ا

وگرنه    ننیچ یم زویم گهید یخدمتکارها   نیبه خاطر هم  ستی_پرگل االن حالش خوب ن یرعل یام
 با اونه زی م دنیچ تیمسئول

کار کرده بودن که حالش خوب   یباهاش چ   نایا یعنیشده بودم  یطور  هیتعجب بهش نگاه کردم  با
 نبود؟ 

 ؟ یکارش کرد ی_چ
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اصال براش مهم   زنمی نبود که من دارم پرپر م الشی خ نهیع   کردی داشت بهم نگاه م یال یخ یبا ب یرعل یام
وقت خودمو  چیافتاد من ه یاون دختر م  یبرا  یاگر اتفاق مردمیم  ینبود که جلوش داشتم از نگران

 دم یبخش ینم

 شهیوگرنه برات بد م  ی_بهتره که نگرانش نباشیرعل یام

  تیاصال برام مهم نبود که تو دهنه گرگام و االن اصال موقع گهیباالرفتم نداشتم د یبه صدا یتوجه 
و من هنوز   شترهیمن قدرتش از من ب ینداشتم که مرده روبه رو یتوجه  ستیکارها ن  نیا یبرا  یخوب

 سرش آورده بود  ییچه بال نکهیبرام مهم بود ا زیچ هیفقط  نیلنگم رو زم  هیلنگم هواس  هی چکارمیه

  کلشیگرفتم که چشاش گرد شد من نه از قدو ه قشویپنجه پام بلند شدم   یقدم جلوتر رفتمو رو  هی
 که داشت منم زور خودمو داشتم ینه از زور بازو و قدرت  دمیترسیم

که معلوم بود   یملتهب بهش نگاه کردم با لحن یو خشم سرخ شده بودو قلب یکه از نگران  ییچشما با
 : بهش گفتم  خورمیدارم حرص م

 ؟یسرش آورد ییبال ؟چهیکار کرد یباهاش چ گمی_دارم بهت م 

تو چشاش گردوندم که اونم کم کم به خودش اومدو آروم آروم اخماش توهم رفت    مویشیآت نگاه
 شده بدرک    یحرکت آزاد کرد معلوم بود که عصبان هی با   قشی یدستشو باال آوردو دسته منو از رو

  ییایبر ب یعرضه تونست  ینکنه چون از پس اون دوتا ب وونهید دختره یکنیم یچه غلط  ی_دار یرعل یام
  یبا ک  یطور  نیا یدار  یدونیاصال م ؟توییای از پس همه مردها بر ب یتونیم وی شاهکار کرد یفکر کرد
 ؟ یزنی حرف م

 ؟یکار کرد یچ چارهیبا اون دختره ب  گمیباش دارم بهت م  یهست ی_هرک

سرت تو کاره   دیبا نجایا گمیداره دختره سرتق زبون نفهم دارم بهت م ی_د اخه به تو چه ربط یرعل یام
 ییداره که چه بال یاون دختره خدمتکار به تو چه ربط یکن  یهمه کارها فوضول  ی تو دیخودت باشه نبا

 سرش اوردم؟ 
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  ختیری که م ییاون اشکها ادهیصورتش و   تیاون مظلوم ادهیبه   یوقت ینبودم ول یفی ضع دختره
قلبم مچاله   شدیتا ببخشتش باعث م کردی خواهش م س یپر از التماسش که داشت از رئ  یصدا ادهی

 اد یبال سرش ب  نیاز خودم متنفر بشم که باعث شدم ا شدیبشه باعث م

 ارومتر از قبل بشه کمی یرعل یگونم که باعث شد ام یرو  ختیقطره اشک از گوشه چشمم ر هی

 گمیدارم م ی وقت  یرحم مروت جوونمرد شهیسرم م  ییزهای چ هینشدم هنوز  رحمیتو ب  نهیع _من هنوز 
و االن  یسرش آورد  ییچه بال رحمی توهه ب نکهیبفهم که نگرانشم نگران ا نویا ی سرش اورد ییچه بال

 کجاست 

اون دختر به   دمیانجام م فمویفقط وظ  نجایشدم من ا رحمی ب هیبه  لیتبد ستمی ن رحمی_من ب یرعل یام
با    یینجایکه ا ستیتو هنوز دوازده ساعت هم ن شدی م هیتنب  دیبا فشیدر انجام وظ  یخاطر کوتاه 

 هی یول  گذرمیم یکه کرد یبار از کار  نیو ا دمیبهت حق م   یندار  ییهنوز آشنا  نجایا نیاز قوان یلیخ
   یشیم هیاگه تکرار بشه مطمئن باش توهم تنب  گهیبار د

مطمئن   نوی...ایا گهیکسه د چی ...نه از تو نه از هیچی...از هترسمینم  یچیاز ه نکن من دی_منو تهد
 شم  یو خونخوار نم رحمی باند باشم مثل تو ب نیا یباش اگه من صدسال هم تو

 ازش گرفتمو بدون توجه بهش خواستم به سمت عمارت برم که صداش منو به خودش جلب کرد  رومو

 ی کنی_اشتباه میرعل یام

  نبار یدوباره خواستم حرکت کنم که ا نیبرگردمو جوابشو بدم به خاطرهم خواستمی زدم نم  یپوزخند
 گفت: 

و مثل خودش   یباش باهاش د یبا  ییایباهاش کنار ب  ی که بتون  ستین یطور   نجایا طی_شرایرعل یام
دست  یبشنو  یکه وقت یطور  یشیمثل خودمون م یتوهم به زود یکنارش قدم بر دار  یتونینم  یبش

  ویندازیباال م  یالیخی با ب یزدن کف پاشو سوزوندن شونه ا  خیدخترو شکوندن و موهاشو از ب  هیراست 
 دختر خانوم   شهیحرکات کنارش پوچ حساب م نیکه ا  ین یبی م ییزهایچ هی ؟چونیخب که چ یگیم

  یکنترل  چیو ه ختنی ریصورتم م یمهابا رو ی از شدت تنفر و ترس مشت شده بود اشکام ب دستام
زجرش دادن  نکهیسرش آوردن ا ییبال  نیهمچ هیاونا  نکهیداشت ا یمعن هیحرفا   نیروشون نداشتم ا
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منم  یبرا یعن یشدم؟یم نایواقعا من هم مثل ا  یعنیکه من کرده بودم  یاونم فقط به خاطر کار 
 دادن؟یشکنجه م ینطور یا یسادگ  نیاتفاق به ا هیبه خاطر  یعنیکرد؟ی مهم جلوه نم یاتفاقات نیهمچ

  یاگه خواست ادیفردا بهوش م هوشهیاالن ب دهیهم کش نارو یاز ا شتری_نگرانش نباش اون بیرعل یام
خودت   یبرا کنهی فرق م یهمه چ  نجایدالرام ا کنمی رار مبازم تک  یول  ششیپ یبر  یتون یفردا م شینی بب

 از تو تجربه دارم  شتری دنده نباش و به حرفم گوش بده چون من ب هیپس  شهیبد تموم م

 یز یچ تونستمیشده از اشکم به سمتش برگشتم نم سیهم فشار دادمو با صورت خ  یمحکم رو لبامو
دختره  هی با  روی کار نیچندتا فحش آبدار بهش بدم که چه طور دلش اومده همچ هی تونستمیبگم نم

  یمونینگاه و حالت چهرش پش یاصال تو  گرفتیحرصم م الشیخی از چهره ب شتریگناه انجام بده ب یب
 ی خنث   یرحم نبود خنث کمی مروت و  یا حتی

  کردمیداشتم خفش م بود که یتنم احساس کردم که همش به خاطر نفرت و بغض یتو  یفی خف لرزش
 بشم  رحمی ب یطور  نیا  خوامیبشم نم  نایخوام مثل ا یمن نم  ایخدا

چونمو سرمو باال آورد دستش  ریدستشو آورد جلو آروم برد ز ستادیجلو اومدو روبه روم ا یرعل یام
 مرده سرده سرد بودم هی نهیچونم بسوزه چون ع ریز  شدیکه باعث م ییداشت گرما یخاص یگرما

هرکدومشون  یباشه برا نیاگه قرار بر ا شهیخبرها بهت داده م نیهر روز از ا نجاینکن ا هی_گریرعل یام
 یی ای که از پا درم ی ز یاشک بر یطور  نیا

 گفتن نداشتم یهم برا یسکوت کنم هرچند حرف  دادمیم حی نگفتم ترج یز ی چ دمویباال کش  موی نیب

 یدرد خواستمینم  نکهیداره به خاطر ا تیاهم  نجایکه برام ا یهست یکس نی _دالرام تو اولیرعل یام
از  یو قراره عضو  یمهمون نجایکه به همه نگهبانا و ادما گفتم که تو ا یمهم یها  لیاز دل ی کی  یبکش

 بود  نی هم یخودمون بش

 ...یعنی باال آوردمو به چشاش نگاه کردم پس  نگامو

 ایافته  یبرات نم یاتفاق یطور  نی ش بده و بهشون عمل کن اخوب گو  زنمیکه م یی_به حرفایرعل یام
 تکرار نشه  گهیو اتفاق امروز د ی مراقبت کن شتریب  انتیاز اطراف یتونیالاقل م

 من...  یرعل ی_ام
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منم همه کارها بردوش   سی دست راست رئ نجاینگو فقط گوش بده ا یچیدالرام ه سی_هیرعل یام
اگه   یبده من مجبورم که اطاعت کنم حت یدستور  سیرئ   یوقت یول  شهیبدم اجرا م یمنه هر دستور 

  هتی تنب یار یبه وجود ب  یمشکل ای که درست نباشه  یانجام بد یمن اگه کار  یباشه جلو  لمی برخالف م
  کنمیشکنجه ارشادشون م نهیح  هیبا بق کنمیم هیکه با بق  یمخالف کار  قایدق  کنمی ارشادت م کنمینم

  هیمثل بق شمیمجبور م یخوددار باش چون اگه نباش   سیرئ  یجلو یول کشنی که دارن زجر م یوقت
 نیا یبد ت ی کنارو فقط به خودت اهم یبودنو بذار  یاحساس نجایکن ا یباهات برخورد کنم پس سع

 نه یهم نجایا شترینفعته دالرام تنها راه عمر ب هب یطور 

 _باشه 

 ی خوب به حرفام گوش داده باش دوارمیام نی _آفریرعل یام

 کنم ی خودمو م ی_سع

 ق یرف هی نهیع کنمی منم حساب کن من کمکت م ی_رویرعل یام

 حرفا باشم  نیمحکم تر از ا دیبا کردمیم هیگر د یانداختمو اشکامو پاک کردم نبا نیی پا سرمو

 وقته شامه گهیتو االن د  ای_اشکاتو پاک کن بیرعل یام

 ام ی_باشه االن م

 نمت ی بیم  زی تو...سره م  رمیخب من م  یلی_خ یرعل یام

 _باشه 

 زدو از جلوم رد شد به سمت عمارت رفت    یلبخند مچهیتکون داد ن یسر  یرعل یام

بهش پشت کردمو دوباره به سمت باغ رفتم دلم   دمیپنجه پام چرخ یرو  دمویلب کش  ریز یآه
مراقب  شتر یب  دیبا کنهی فرق م ی همه چ  نجایا گفتیراست م  یعلر یام یول نمی پرگل و بب خواستیم

 یانجام چه هدف یبره که من برا  ادمی دینبا خورهیبهم م ینشم وگرنه همه چ  یاحساسات  ادیباشمو ز
 نجام یا
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 ........................... 

 

المپ اتاقو روشن کنم به سمت تختم رفتمو خودمو انداختم  نکهیبستمو بدون ا  یاتاقمو با خستگ دره
  ی حس و حال هی دونمیبخوابم نم خواستمینم  یاومد ول یخوابم م  شتریخسته بودم ب یل یروش خ

 کنم    یبزنم و خودمو خال  غیبرم از ته دلم ج  ایبرم لب در خواستیداشتم دلم م

که باعث شده بود اشتهام کور   ییضا حاکم بود ف  ینیسنگ  یشام فضا زهیامشب سره م دمیکش یپوف
  م؟پوفیما غذا بخور ییفضا نیهمچ یقراره همش تو یعنینخوردم   خوردمیم دیبشه و اون طور که با

 ...ــــایخدا

سکوت کرده    خوردوی داشت غذاشو م یخاص  تی همش نگاهش به غذاش بودو با اخم و جد یرعل یام
  یبرا ی فقط وقت ینگم براتون بهتره چون اصال جرات نداشتم بهش نگاه کنم ول سی از رئ گهیبود د

چشمش بهم افتاد  یوقت میبه احترامش بلند شد  یرعلی و منو ام زیسره م  ادیب خواست ی بار که م نیاول
  یتو هم بردو نگاشو ازم گرفت و وقت  شتریزود اخماشو ب   یل یخ  یکرد ول یخاص   ریی تغ هینگاهش  گرن

 می نشست نشست ما هم

  نیخاطر هم زدم؟بهیحرف م  یدرباره چ  گفتم؟اصالیم ی چ یسکوتو بشکنم ول   خواستی دلم م یلیخ
سکوت مزخرف شکسته بشه خودشون سکوتو   نیدادم که سکوت کنم و اگه خواستن که ا حیترج 

پام   ر ی باشه اون وقت اگه من ز نی از قوان یکیغذا خوردن هم  نهیسکوت ح  دمیترسیبشکنن م 
 بکنه که... یآدم جرات نداره هر کار  نجایواهلل ا شدمیم چارهیب ذاشتمیم

  یقیشناخت دق چیکه ه خوردمیشام واقعا معذب بودم آخه کناره دوتا مرد داشتم غذا م زیم سره
  ای شدمینم  معذب یطور  نیا یول  میبود زیم هیو پژمان سره  سایازشون نداشتم قبال هم همراهه نک

  عاون جم یکه تنها دخترا مینشستیم سایبزرگ همراهه گروهه نک  زیم هیدو روز آخر دوره  نیا یحت
غذا   نیح نو ی جو سنگ نیکنم حس معذب بودن و ا یسع  دیامشب فرق داشت با یول میمنو الهام بود

 غذا بخورم!   ریدل س هی تونمیوقت نم  چیه یطور  نیخوردن کنترل کنم وگرنه ا

زود    یلیخ ی شد آروم دستمو سمت گوشوارم بردم ول  یطور  هیافتادم ناخواسته قلبم  سای نک ادهی  کهوی
که  دی نبا مهیت نیا سی و اون االن رئ تمیمامور یبهتره عادت کنم من االن تو  دمیدستمو پس کش

فکر کنن   خوامی نم مهیت یهمش باهاش حرف بزنم مخصوصا االن که همه شنودها تحت کنترل اعضا
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اونا   دیمحکم بود که شا یحس خواهربرادر  هیهست چون واقعا نبود فقط  یز ی چ سایمنو نک نیب که
  یشدم هروقت که کار مهم الیخی خواسته قلبم گذاشتمو ب  یپا رو نیخبر باشن به خاطر هم یازش ب 

  گرفتمیداشتم باهاش تماس م 

امروز البته با  یهمه ماجرا خواست یم صداشو بشنوم دلم خواستیدوباره پنچر شدم دلم م یول
 هیدستم به  کهویزدم که  یجام غلت یتو دمویکش یپوف تونستمینم یبدم ول   حی سانسور براش توض

شدمو دستمو به سمتش بردم که  زی خ میجام ن  یخورد که توجهمو به خودش جلب کرد تو یز یچ
لبام نشستو برش   یرو  یافتادم لبخند ادشیبود دوباره که  دهیبرام خر  سیکه رئ هیلیوباهمون م دمید

 رفته بود  ادمی نویداشتم اصال ا

 یفا یوا کردمی احساس م دادی آنتن م  یبه خوب   نترنتیا نجایباهاش ور رفتم ا  یکردمو کم روشنش
رم  بلد باشه خواستم بلند شم ب یرعلیام دیشا نمیبب سایوا  یول  دونستمیمن که رمزشو نم  یهم دارن ول

صالح   هکارو نکنم اگ نیشدم بهتره که ا مونی پش کهویکه  هیچ نجایا یفا یازش بپرسم رمز وا ششیپ
 برام بد بشه  ترسمیم گفت یبهم م   سیبود خوده رئ 

  نستایتلگرامو ا  دمیچرخ یم  نترنتیا یتو رفتمیم کمیرو داشتم  یفا یحداقل اگه رمز وا  دمیکش یپوف
اگرم بلد   یهم که نداشتم هرچند اگرم داشتم بلد نبودم باهاشون کار کنم چون تا حاال نداشتم حت

   گرفتمیاجازشو م سیقبلش از رئ  دیبا  کردمیبودم نصب نم 

 شمیخودم که پر از آهنگ بود پ  یگوش یو حت میتر یام پ  یاهنگ گوش بدم ول کمی  خواستیم دلم
با حرص جعبه    ستیتوش ن  ی چ ی هم که تازس ه یگوش  نیبودمش ا اوردهی با خودم ن  یعنینبود 
لعنت به امشب که همش داره حاله منو  یا دمیجام دراز کش یپرت کردم گوشه اتاقو تو لویموبا

گوش دادن  ی برا یآهنگ چیشدم حاال که ه  رهیگذاشتمو به سقف اتاقم خ یپاتخت یرو لویموبا رهیگیم
حداقل  یطور  نیکه بهتره ا یچی خودم بخونم آره از ه یآروم برا یز یچ هیندارم خب بهتره که خودم 

 شمیسرگرم م  کمی

آهنگ "از حاال تا ابد" نظرمو جلب کرد چشمامو  کهوی یول   دیبه ذهنم نرس یخوب زهیفکر کردمو چ  کمی
 ردم به خوندن: که فقط خودم صدامو بشنوم شروع ک  یهم بستمو آروم طور  یرو

 

 تو یدل من خبر داره چشا از
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 تو  یشه پا  یما هر چ نیحاال ب  از

 که دارمت  خوبه

 دارمت  یم نگه

 تو  یتو صدا د یرو د  یهر حس شهیم

 تو  یمن تو دل تو...تو دل من جا یجا

 تو یحاله دلم تو هوا   بهتره

 ی من زندگ واسه

 ی تو بگ کهیاون

 تو  یبا نفس ها  زنهیمن م  نبض

 تو وو  یبنده به خنده ها  نفسم

 تو وو  یاخرشم برا رمی میم

 حاظرم  شهیهم

 هر خاطرم  یتو

 همه بگذرم  از

 تورو  نمیبب تا

 تو یبنده به خنده ها  نفسم

 تووو  یاخرشم برا رمی میم

 حاظرم  شهیهم

 هر خاطرم  یتو
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 همه بگذرم  از

 تورو  نمیبب تا

  یشدم تو مقصر  وونهید اگه

 ی بر  ییخوایدست خودته که م مگه

 حاال تا ابد  از

 خوب پشتت شوم  چه

 ی به خودم بگ  دیحرفاتو با همه

 یازم بگذر  ینتون  شمیم یجور 

 ی من از خودمم تو مهمتر  واسه

 شناسمت یم  یلیخ

 از غمت  رمی میم

 یبر  یبا عشقت کجا م یدار  منو

 تو یبنده به خنده ها  نفسم

 تووو  یاخرش برا رمی میم

 حاظرم  شهیهم

 هر خاطرم  یتو

 همه بگذرم  از

 تو  یتورو نفسم بنده به خنده ها نمیبب تا

 تووو  یاخرش برا رمی میم
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 حاظرم  شهیهم

 هر خاطرم  یتو

 همه بگذرم  از

 تورووووووو  نمیبب تا

 

 نیهمه ا یتحمل کن دیبا شهیدالرام تموم م شهیچشامو بستم تموم م دمویکش یلب آه آروم  ریز
اون که قرار   یعادت کن  شیبه دور  دیبا گهید یتحمل کن ییتنها دیبا ییو تنها یینجایکه ا ییشبها

اون   یعادت کن  دیبا یهرشب باهات باشه تا باهاش حرف بزن ستیتو باشه قرار ن شهیهمش پ ستین
به دور از تو    دیپس با هیقلب خودت و اون قانون یتو یول   ستین  یبرادر که هرچند قانون هیه برادره ی

  یبه خوب  دهیکه دوروبرت رخ م یاز حوادث یل یکم کم با خ دیبا یبهش وابسته نش ادیباشه تا ز
کارها انجام   ی ل یخ  دیکه با یروز  دهی روز جد هیبهش فکر نکن و بخواب فردا  گهی پس د یتحملشون کن 

 ...یفعال اول راه یبد

 

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

 

بسته به سمت   یشدمو با چشا تختم بلند یاز رو یچشامو باز کردم با کرخت یبا خستگ صبح
  میصندل یتوالتم رفتمو رو  زی رفتم تا صورتمو آب بزنم صورتمو که خشک کردم به سمت م ییدستشو
 نشستم 

موهامو شونه زدمو از وسط نصفش کردم مشغوله  شدی هام شروع م تی فعال د یبود که با یروز   امروز
دونه  هیبافتن موهام تموم شد  ی وقت کردمی زمزمه م ییزهای چ هیخودم  یلب برا ری بافتنش شدمو ز

 مودختر بچه ها شده بودم موها  نهیسرم ع یبرداشتمو زدم رو خوردیکشو که به لباسمم م یتل از تو
 هیکردمو  یلباسم انداخته بودم خنده ا  یطرف رو هیکه دو دسته کرده بودم بافته بودمشو هرکدومشو 

 یقد نهیی آ  یبلند شدم از تو یصندل  یکرم هم به صورتم زدمو از رو کمینسبتا پررنگ زدم  یرژ صورت
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کرده بودم   نم رنگ هم روش ت یخاکستر  شرتیسو هیتنم بود که  دیتاپ سف  هیخودمو از نظر گذروندم 
خودم    پیناخنهامم که الک قرمز زده بودم از ت یبود رو دی که اونم به رنگ سف یشلوار تنگ ورزش  هیبا 

 بودم   یراض

 هیخودشو به رخ کشوند  شتری ب دمیمرتب و سف یکه دندونا دمیخودم فرستادمو خند یبرا یبوس
 تو... دیبه ام  ایخدا رونی پام کردمو از اتاقم زدم ب یو صورت  یخاکستر  یبا خط ها دیکفش اسپرت سف 

لبخند   هی کهویبره  نیی پله رو پا نهمهیحوصله داره ا یک ی برم ول نییاز پله ها خواستم پا یخوشحال با
نگاه به اطرافم  هیبا دقت  میطانیکردن نقشه ش یعمل یبرا نیلبام نشست به خاطر هم  یرو  یطانیش

با   نییپا  منرده نشستمو سر خورد یحاصل کردم رو نان یاون دوروبرا اطم  یاز نبود کس  یکردم وقت
که   رمیخودمو بگ   نییپا یکه چه طور  کردمیفکر م  نی به ا خوردمیذوق همون طور که داشتم سر م

حواسش به من باشه همون طور که   نکهیافتاد که بدون ا ی رعلیچشمم به ام کهوینشه که  میزیچ
 شدهفکر کنم متوجه من ن سادیپله ها پشت به من وا  ن یی دستش بود پا یتبلت بزرگ تو  یسرش تو

هم صددرصد محکم   یطور  نیا ستیدوروبر ن نیا یکس دمیسمتش!د رمیم خوردمی بود که دارم سر م
  یغیج  غیج  یاز همون جا با صدا نیبه خاطر هم  می شدیم نی بهشو هردومون نقش زم  خوردمیم

 گفتم: 

   یشی_بکش کنار االن پرس م

گرد شده به سمتم برگشت که همون لحظه که برگشت پرت شدم تو بغلش که اونم  یبا چشا یرعل یام
  بای قرار گرفته بودو تقر نشیس یدستام رو  نیزم یمنو محکم گرفتو تبلت از دستش ول شدو افتاد رو

که   یجانیبغلش بودم به خاطر ه  یبود رسما تو نشیس ی شونش هم بود سرمم رو یگفت رو شدیم
  نیینرده ها سرخورده بودم پا یکه از رو  یجان ی از ه ینفس حاک  نیا یول زدمی نفس نفس م مداشت

 میرعلیبغله ام یبود که االن تو  یجانینبود بلکه ه

عطرش تمام   یبود بو قهیانتخاب عطر خوش سل یتو  ساینک نهیعطرش واقعا محشر بودم ع  یبو
قدرتمندش دورمو گرفته بود اگه به موقع پاشو   یو دستا دیکوب  یپر کرده بود قلبش محکم م  موی نیب

کف   رفتیآبروم م  مویشده بود  نیاالن هردومون نقشه زم کردی و تعادلشو حفظ نم ذاشتیعقب نم
 پام   کهی وچانگشت ک
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  هی یول  امی که به خودم ب ذاشتینم نشیعطر دلنش یخاص آغوشش و بو  یچرا اون گرما  دونمینم
با   عیافتادم ناخواسته به خودم اومدمو سر ساینک ادهیکه  نی افتادم هم سایلبخند نک  ادهیلحظه به 

کنار   دمیزود کش سایافتادنه نک ادی که چرا با به  دونستمیکارو نم  نیازش جدا شدم خودم علت ا یهول
 جدا شده بودمو به خودم اومده بودم   ی رعلیاز ام گهیخوب بود چون د یل یکه بود خ  یهرچ  یول

دلورودش   نیافتاده بود افتاد خوبه تبلتش قاب داشت به خاطر هم نیزم یبه تبلتش که رو  چشمم
 نشده بود  یخال  نی زم یرو

رو   یتبلت  نی همچ هی یتبلتشو برداشتم د خوب برادره من اخه تو مجبور  ن یزم یشدمو از رو خم
که اون موقع به سراغم اومده بود به  یبود تبلتو با خجالت و شرم  نچیفکر کنم ده ا یر یدستت بگ

 سمتش گرفتمو گفتم: 

 بشه ی طور  نیا خواستمینم خوام ی_واقعا معذرت م

 د یکش  یپوف یرعل یام

 ؟یکش  یدختر؟خجالت نم  ییا یم نیی ده ها پااز نر یطور  نی_چرا ایرعل یام

 زدمو گفتم:  یخجوالنه ا  لبخند

 بار امتحانش بکن  هی داره توهم  فی_آخه ک

چشمم به  یرفتم که وقت سهیدلم ر  یکارو بکنه تو نی ا کلشی قدو ه نیبا ا ی رعلی ام نکهیتجسم ا با
خنده که اونم چشاش گرد شدو بعد از   ریزدم ز رمی خودمو بگ یچشم غرش افتاد نتونستم جلو

  یبود چشم غره ها یواقعا خال   ساینک یچشم غره ها ینگام کرد جا  ی چپ چپ هی هیچندثان
 افتاد یکه ادم به غلت کردن م یطور  رفتی م یوحشتناک

 ؟ یخندیم یطور  نیا  یدار  ی_به چیرعل یام

 الی خ ی ب یچ ی_به ه

 شم   یول کنت نم  ی_تا نگیرعل یام

 گهید لایخ یبابا ب ی_ا
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هردومون سره جامون  سی "اهم" مانند رئ یصدا دنیبرداره که با شن  زیخواست به سمتم خ یرعل یام
آب دهنمو با   کنهی داره بهمون نگاه م ظیاخم غل هیبا  دمیخشکمون زد با ترس به پشت سرم برگشتم د
  اهداره بهش نگ یالیخی اون با ب دمیبرگشتم د یرعل یصدا قورت دادمو بهش نگاه کردم به سمت ام 

  یعصبان   نقدریا یعن ی کنهینگاه م یرعلیوحشتناکش داره به ام یکال انگار نه انگار با اون چشا کنهیم
 م ینکرد یما که کار  یشده؟ول

خوب و بدون نقص داره   یچک کردم همه چ رویهمه چخدمتتون االن   امیاالن ب خواستمی_میرعل یام
 فقط منتظر دستور شما بودم  رهی م شیپ

 گفت:   یرعلیبم و محکمش روبه ام یتوهمش و صدا یهم با اخما سی رئ

 کن  سی_کارارو خودت راست و ر

 _چشمیرعل یام

 _در ضمن... سی رئ

 دیسمتم برگشتو به من نگاه کرد که رسما رنگم پر به

 کارت دارم  ای_ب سی رئ

چون  ترسمی بود که ازش م دهیوجودم افتاده بود بهش نگاه کردم فکر کنم فهم ی که تو یترس خاص  با
 زدو گفت:   یپوزخند

 فت یندارم راه ب تی _کارسی رئ

انداختم که اونم  یبهش نگاه  برگشتمو ی رعلی به سمت ام یخودش جلوتر از من راه افتاد با نگران  و
 به نشونه مثبت تکون دادو گفت:  یسر 

 بهت گفتم  ای نره چ ادت یکارت داره   یچ نی _برو ببیرعل یام

 ؟ ییای _تو نم

 _نه من کار دارم در ضمن اون با تو کار داره نه با من یرعل یام
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 روت حساب باز کنم خب االن... قیرف  هی نهیع  یتو گفت ی_ول

 ام یکه منم همراهتون ب شهینم  یسیخودت وا هیپا ی رو  دی_االن بایرعل یام

 ...پس من رفتم یقیخب چه رف یل ی_پوف خ

 _برو یرعل یام

رفتم دنبالش راه افتادمو پشت سرش راه    سیبسم اهلل به سمت رئ هیگرفتمو با  یرعل ی از ام رومو
داره به سمت اتاق   دیشا ترسوندیکه داشت منو م رفتیم یصدا به اون ناکجا آباد  یاونم ب رفتمیم

اونجا   هاگ ی دروغ بگه ول  یرعل یام  ینداره جلو یندارم لزوم ینه بهم گفت باهات کار  یول رهی شکنجه م
بهش بگم که...که    یعنی ارمی ب لیاالن براش دل  نیبهتره که هم رفت؟اصالی داشت کجا م یعن ی رفتینم

که  یاالن ن یاالن از خودم دفاع کنم هم  نیبهتره هم کنهی اشتباه داره فکر م یعنی...یعنی...دهیاشتباه د
 تمام حرفامو بزنم   تونمیم یپس به راحت ترسمیو نم  خورهینگام تو نگاهش نم یطور  نیپشتشم ا

به سمتم برگشت با وحشت بهش نگاه کردم    دمید کهویا حرفامو بهش بزنم که دهن باز کنم ت  خواستم
و   یعصبان  یآرومش و به چشا یکه دستش بودو به قدمها یز یقدم عقب رفتم به چ هیو ناخواسته 

داشتم   یاومد با وحشت و دلهره خاص ینفسم باال نم دیکه نگاهم افتاد رنگم پر شیمصمم جد افهیق
 تو دستش... یبا اون چاقو خواستی م یعنی...یعن ی کردمیبهش نگاه م

دادم خواستم فرار کنم که موهامو گرفت که همون  یجاخال  دمویکش یغیبرد که ج زی به سمتم خ  کهوی
کردم که دستاش از دور موهام باز بشه   یداده بود کار  ادیبهم  سای که نک یلحظه با دستام همون طور 

 گرفته بود ممیگر  میاون اوضاع وخ  ین تو سرعتم شروع کردم به فرار کرد تیبا نها

متوجه اطرافم شدم پرنده هم پر   خوندمی دلم فاتحه خودمو م یتو کردمویم هیجور که داشتم گر همون
چشامو محکم   دمویچسب واریبه د  ادیداره به سمتم م دمیبا وحشت به پشت سرم برگشتم که د  زدینم
 صدا زدم   ساروی لبم نک ریآروم زهم بستم اسم خدارو به زبون آوردم و با بغض  یرو
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 ( سای)نک

دست خودم نبود به   تمیعصبان   گفت؟کنترلیم یاالن داشت چ نیا دمیلرزیشدت خشم داشتم م از
 که باال رفته بود داد زدم:  ییبدون توجه به صدا نیخاطر هم

 ؟ یکن ی م یچه غلط نجایتو ا ؟پسیکنی نم افتی ازش در یگنالی س چیکه ه یچ یعنی_

سوختن دلم براش   یبرا یمن وقت یول  خوندمیاز حاالت چهره و چشاش م نویا دهیبود که ترس  معلوم
من مراقبشم اونجاست اون وقت االن من  نکهیا نانیدرک کردن اوضاعش نداشتم اون دختر به اطم ای

 ... یچیه گهیاگه گمش کنم که د

 ؟هــــــــــــااااااااان؟ یکردی م یچه غلط یمنو بده؟داشت ؟جوابیگرفت ی_چرا اللمون 

ها   یبعض کردنی گروه نگاهمون م ی بشه همه اعضا جادیتنش ا  یتو  یکه زدم باعث شد لرزش یا نعره
  ی ها با ناراحت یکه خودمم داشتم و بعض یها با ترس یبعض  یبا نگران 

با   ستادی جلو اومدو روبه روم ا ن یکرد به خاطر هم  دایبود که جرات جلو اومدنو پ  یکس  نیاول پژمان
 سرخ و فک منقبض شدم بهش نگاه کردم  یهمون چشا

مام   میکن افتی ازش در یگنالیکه س میکن ی و تالشمونو م یاالن همه سع ساینک  ی_بهتره آروم باش پژمان
 خودش خاموشش کرده باشه  دیاصال شا میبه اندازه تو نگران

برام مهم بود اونم دالرام بود   زیچ هیاز حرکاتم نداشتم فقط  یل یخ یرفتارم و رو یصدام رو  یرو  یکنترل
 و کجاس؟  کنهیکار م یاالن داره چ نکهیا

 گفتم:   زدمیو کالفه سره پژمان داد م یطور که داشتم عصب همون

خودتو   یپژمان؟چرا دار  یزن یدالرام خودش خاموشش کرده باشه؟چرا حرف مفت م یعنی_خاموش؟
هارو خاموش نکنه اون   نی شنودها و دورب وجه چیهمه شماها بهش گفتم که به ه ی؟جلویزنیگول م

ندارم اون وقت   یخبر  چیروزو دوساعته که ازش ه هیخاموشش کرده؟من االن  یگیوقت تو م 
 ارن؟ ی سرش م ییچه بال نمیباشم بب لکسیباشم ر مکه آرو ییخوایم
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روش   یرفتمو مشت محکم  زی به سمت م  یهمشونو خفه کنم عصب خواستیدلم م زدموینفس م نفس
 داد زدم:  مودیکوب

ازش نشه تا  یاگه خبر  دیدرست کن نویکه باال آورد یگند نیکه ا دمی_تا دو ساعت وقت بهتون م
   دیشیمقام م  لیدرجه تقل هیهرکدومتون بدون استسناء  دویش یدوماه بازداشت م

من  یها یی در توانا نیکه ا دونستنیبهم نگاه کردن خودشون م  یخاص یبا تعجب و نگران  همه
بودم مخصوصا االن که بحث   ی جد یل یکارام خ یچون من تو کنمی هست و حتما بهش هم عمل م

 دالرام وسط بود 

 گفتم: یبلند  یبا صدا زویم یزدم رو  یا گهید مشت

 دی...مشغول شاالی_د 

 ممکنه  رهیغ نیا ساینک ی...ول ی_ولپژمان

 کنمی م نییممکن بودنشو من تع ریغ ای _ممکن 

آرومتر که   کمی  دیهست یممکنه االن شما عصبان  ریغ نیا هی_جناب سرگرد حق با سرگرد سلطان یی رضا
 ...دیشد

با دقت به    عتریخزمبالت سر نی ا ینداره بهتره به جا  تممیبه عصبان  یربط دمیدستور م نجای_من ا
   دیکن یدگ یکاراتون رس 

از   زدمیموهام همش چنگ م و کالفه تو  یمشغوله کارشون شدن عصب عیسر یاز سره ناچار  همشون
برقرار کنم    ینتونستم باهاش ارتباط گهیهارو خاموش کرد د نی که رفت حموم و دورب یهمون وقت

  یباشن و االن دالرام تو دهیفهم  ترسمیوجه شنودها روشن نشدن م چیبعد از حموم به ه گهید یعنی
 باشه   یبد اعاوض

خودش خاموششون  دیواقعا حق با پژمان باشه شا دی وول خورد شا یز یچ هیذهنم  یلحظه تو هی
لحظه دستام از شدت خشم مشت شدن اگه خودش خاموشش کرده باشه خونش    کیکرده باشه 

 حالله
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جا   چیعقلم به ه  یول  کردمیهمه احتماالتو تجسم م زدمویو کالفه قدم م یساعت گذشت و عصب مین
 ... کهویکه  دادیقد نم

 برگشتم:  زدیاسممو صدا م یبلند یبا صدا  یکه با خوشحال ییسمت رضا به

 _جناب سرگرد...جناب سرگردیی رضا

 سمتش رفتم که با ذوق گفت:  به

 یخودش خاموششون کرده بود االن که روشنش کرده معلومه کار  میکرد افت یدر گنالوی_االن سیی رضا
 باهامون داره 

 نی ا یعن ی یعنیبود؟ خودی همه من حرص خوردم همش ب  نیا یعنیتعجب بهش نگاه کردم  با
 دختره...

منو دق   نیمطمئنم ا  تی مامور نیتا اخر ا  کردمی تا گردنتو خورد م یبود نجایدالرام کاش االن ا ییووو
 دهیم

  یر یو مدار رهگ گنالیخواست بلند شه که همون طور که چشام به س  ییرفتم رضا ستمیپشت س به
 یبلند ش  خوادی نم نیبش یعنیشتم که شونش گذا یبود دستمو رو

 باهاش حرف بزنم...ارتباطو برقرار کن خوامی_م

 _چشمیی رضا

هم حرف زد که اونام مشغول  گهید یمشغوله فشار دادن چند دکمه شدو با چند تا از بچه ها ییرضا
 کار شدن  

   کنمیتو دالرام من آخرش سکته م  یدست کارها از

خسته و لرزونش به  یصدا  کهویاز طرف دالرام شدم که   ییر صداگوشام گذاشتم و منتظ یرو هدفونو
  یعنیبراش افتاده؟  یچه اتفاق  یعن یو اصطراب شده بود   یشدم دلم پر از نگران  یطور  هیگوشم خورد 
  زنهی قدر صداش خستس و به زور داره حرف م نیکار کردن که ا یباهاش چ  یوحش یاون نامردها

 دالرام قدرت فکر کردنو ازم گرفته بود یاون صدا دنیشن
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 سا؟ ی_ن...نکدالرام

و   یهمه چ  ری بودم که بزنم ز یحال   یخوب نبود تو  ادیصداش قرار گرفته بودم حالم ز ری تاث  تحت
متاسفانه   یو حاله بدشو بپرسم ول  یخستگ  نیا لیازش دل خواستمیفرمان حمله به اونجارو بدم م

   تونستمینم

اون همه  یراحت  نی همش تموم شد به هم دیکه داشتم پر کش یتیم و عصبان منم تمام خش ناخواسته
بودم کامال پر   دهیکه ازش شن ییحاله دالرام و صدا نیکه داشتم االن با ا یحرص خوردن و خشم 

  نجایبودمو داشتم ا یاز دست دالرام کفر  شیپ قهیچند دق نیبود اصال انگار نه انگار من هم دهیکش
 دم یکش یکشتنش نقشه م  یبرا

 ناخواسته جوابشو دادم: آروم

 _جانم؟ 

تعجب نداشت اصال تعجب نکرده بودم  یجوابم...اصال جا نیکارم...ا نیبرام ا  تیاون موقع یتو
 پاکم جواب داده بودم  یبه فرشته کوچولو یطور  نیبرعکس خوشحال بودم که ا

  خوردیبه گوشم م دیکش  یتندتند م  که یینفس ها یو صدا دشیبلندو کش یها  دنینفس کش یصدا
که توش بغض موج   ییلرزونشو نشنوم تا صدا یتا صدا کنهی م نیا یکارو فقط برا نیکه ا دونستمیم
که  یگفتم؟ من یم یکردم؟چ یکار م ی آروم کردنش چ یبرا دینفهمم قلبم فشرده شد االن من با زدویم

 شده اصال لعنت به من که اون دخترو فرستادم اونجا  یطور  نی چرا ا دونستمینم الاص

 ؟ یزن یشده؟چرا حرف نم  ی_دالرام چ

بهش فشار   ادیاالن اگه ز زنهیبذار حالش خوب بشه باهام حرف م کردمی منم اجبار نم دادینم یجواب
لحن ممکن فقط  نیو آرامشبخش تر نی کردم با آرومتر یخوب نبود سع ادی حالش ز یبرا اوردمیم

 دادیحالو حواش رخ م  یتو یر یی تغ دیشا یطور  نینم اصداش بز

 _دالرام 

نگران شدم که چرا  یکم دمیشن  ینم  یاز پشت گوش  یی صدا گهیقطع شد د دنش ینفس کش یصدا
 دلم بخوابه یتو یها یاز نگران یکه صداش باعث شد کم ستیازش ن یخبر  گهید
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 من...  سای_نک دالرام

  یوقت  یبهش فرصت بدم که هرجور که راحته حرفشو بزنه ول خواستمینگفتم م  یز یکرد منم چ یمکث
 گفتم: گهینم  یچیه دمید

 دالرام؟  ی_تو چ

 گوشم پخش شد  یدوباره صداش تو هیاز چند ثان بعد

 ...اه نجای...من انجا یمن ا سای_نک دالرام

 زدی نم یچرا حرف  کردمیداشتم رسما دق م گهید

  ؟ازیخورد کنن؟نهار ی کار م یها چ ؟بچهیحالم خوبه تو چه طور   یلیخ  یل یخ یل یمن خ سای_نک دالرام
باهاش حرف بزنم دلم براش    خوامیپژمان و الهام چه خبر؟الهام اونجاس؟اگه اونجاس بگو بهش م 

 ده یتنگ یحساب 

صداش    رفتی جلوتر م یشوک رفته بودم هرچ یحد ممکن گشاد شده بود تو   نیتا اخر چشمام
  یعنی...یعنیاالن  نیتعجب بکنم ا شتریکه من ب شد یباعث م نیو ا شدی تر و شاد تر م  طونیش

 داشت...

 ؟ یی...هنوز اونجاسا؟الوینک  یگ ینم یز ی _چرا چدالرام

از شدت حرص دستام مشت شدن   کردهیم تمیو داشته اذ  دهیمال رهی که دالرام سرمو ش دمیفهم  یوقت
 برگشت  تمیو دوباره تمام خشم و عصبان 

 _اصال بامزه نبود

به خونش    شتریتر بشمو ب یحرص   شتریمن ب  شدیخندش باعث م یصدا نیخنده که ا  ری زد ز دالرام
 تشنه بشم

  ی..وا.کنمیم  یکه دارم شوخ یدیدلم...آخ...فکر کردم فهم  ی...واسای نک یباور کرد یوا یوا ی_وادالرام
 نه؟ یکش یقتلم نقشه م یبرا یدلم...حتما دار  یدلم...آ یمملکتو سره کار گذاشتم...آ سیپل یوا

 شد یم  شتریب شترویحرص خوردن من ب زدی حرف م  دویخندیطور که داشت م  نیهم
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 ی ستین  نجایکه االن ا فی...ح فی_ح

 حرفم با ذوق گفت:  دنیخندش تموم شده بود با شن گهیکه د دالرام

 ؟ ییسای_چرا نکدالرام

  یفحش آب دار بهش دادم که حت هیشد که  یطور  هی لحن دالرام  نیا دنیچرا قلبم با شن  دونمینم
 کنه ی هم ول نم تیموقع نیا یتو

 احمق  وونهی دختره د کردمی گردنتو خورد م نکهی_به خاطر ا

 سا؟ یکردم نک تی عصبان یوا یوا ی_وادالرام

 کارات  نیبا ا یار یخونمو به جوش م ینباشم؟دار  یعصبان ییخوای_م

 کنم  یباهات شوخ کمیخواستم  دی_خب ببخش دالرام

چه قدر   یدون ی؟میفهم ی اخه دختره سربه هوا چرا نم ستیبردار ن  یکاره ما شوخ نی؟ایفهمی _چرا نم
 ت؟ ی موقع نیا یتو هیشوخ نینگران شدم؟اخه ا

 باور کن...  سای_نک دالرام

هان؟مگه من بهت نگفته بودم که اون  یچرا شنودهارو خاموش کرد نمی ساکت باش بگو بب سی_ه
 اومد؟  یما نم یبرا  یگنال یس چیازت نبود؟چرا ه یهارو خاموش نکن؟چرا خبر  یلعنت

 ؟ یکن یم یطور  نیچرا ا سایبپرس نک یک ی یک ی_دالرام

 دنده هیخودم کردم دختره  شهیپ الی چه قدر دلم راه رفت هزارتا فکرو خ  یدونی_م

 گفت:  یلحن مظلوم خاص هیبا  دالرام

 د ی...منو عفو کن گهیجناب سرگرد د دی_خب ببخش دالرام

 کردمیدختره اخرش دق م  نیمن از دست ا دمی حرص به خودم لرز از

 یدار یبرنم  یاالن هم دست از شوخ یحت  نی_بب 
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 گفت:  یلحن جد هیشدو با  یجد  کهوی

  ناینگو ا شهینم  یشنودها خاموشن گفتم چرا اصال ازت خبر  نینبود که ا ادمی  سای_باور کن نک دالرام
 خاموش بودن 

 : دم یلب غر ری حرص ز با

 ندارم  ی خبر  چیروزه ازت ه هی نبود هان؟ ادتی  یمهم نیبه ا زهیکه چ  یکنی کار م   ی_مگه اونجا چ

  نیرفت روشنشون کنم به خدا هم ادمی گهیاومدم د رونیاز حموم ب  یاخه وقت د یببخش  دونمی_مدالرام
 نشده یخبرمبر   نمیروشنش کردم بب عیسر نیاومد به خاطر هم ادمیاالن 

  کسانیوگرنه با خاک   یستیکنارم ن نجایدالرام برو خدارو شکر کن که االن ا میکفر یلی_از دستت خ 
 یبود

کردم وگرنه که کال خونم   ییچه کارا گردمویم یبا چه سرووضع نجایا یدی _حاال خوبه نفهم دالرام
 حالل...

نبودو االن  یمدت ازش خبر  نیحرفشو خورد مشکوک شده بودم ا  هیبق دیحرفش که رس ینجایا به
اونجا افتاده که دالرام ازشون   یاتفاقات  هی یعنیپس  زنهی حرفو م نیا کهویشده بود  دایکه سروکلش پ

 کنه ی اره از من پنهونش مد ایزنه  ی نم  یحرف 

کف دستام عرق کرده و رگ گردنم  دمیبه خودم اومدم فهم   یچم شده بود فقط وقت دونمینم  یول 
من بفهمم   یکرده بود که وقت یی دالرام چه کارا یعنی کردم ی نبضشو احساس م  یمتورم شده به خوب

  یعنیحرفو زد؟ نین اکه اال گردهیم یاون مهمتر مگه اونجا با چه سرو وضع   شه؟ازیخونش حالل م
 اونجا داره... رامدال

که فکم منقبض شده به  دمیفهم  یلحظه از شدت خشم دستام مشت شدن خواستم حرف بزنم ول کی
بزنم  یفعال باهاش حرف  خواستمیسکوت کردم نم دمویموهام کش یتو یدست یعصب نیخاطر هم

 از تن صدام متوجه حالو روزم بشه  خواستمینم

 : دم یکه کنترلش کرده بودم مشکوکانه پرس ییبا صدا  دمویکش یق یعم  نفس

 ؟ یگردیم ی_مگه اونجا با چه سرو وضع
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 گفت:  گهینم قتوی که قشنگ معلوم بود که حق ییصدا  هیهول شده با  یکه معلوم بود حساب دالرام

...خواستم...ب... ی...م...میکنیچرا... ب...باور م گفتم... ت...تو   یز یچ هیمن  ؟حاالی_چدالرام
 کنم  یباهات... ش...شوخ

 ؟ ی کن ی_شوخ 

 _آ...آره... دالرام

 خب باور کردم  یل ی_خ

 دی با گردهیاونجا م یکه با چه سرو وضع دمیفهمیهرجور که شده م دیدروغ گفته بودم با  یول
با   یطور  نیازش نشده بودو االن ا یخبر  چیروز ه هی  یکرده اصال چرا تو ییکه چه کارها  دمیفهمیم

نبود پس حتما   دنیبه ترس  یلزوم گهینکرده بود د یاگه واقعا کار  زنهی و تته پته باهام حرف م ینگران
 من بوده قهیو سل  لیکرده که برخالف م یکار  هی

 _دالرام؟ 

 _ب...بله؟دالرام

 تنته؟ ی_االن چ

 ؟ ی_چدالرام

 ؟ یدیپوش ی االن چ دمی_ازت پرس

 سا؟ ی نک یپرس یسوالو ازم م نی_چرا امدالرا

 لحن ممکن گفتم:  نیتر الی خی ب با

 ی طور  نی...همیچ ی_ه

 _خب مانتو تنمه دالرام

 _مانتو؟ 
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 _آره باور کن دالرام

 بردم یم  یبهش پ  دیپس با کردی رو ازم پنهون م یز یچ هیداشت  گهیبودم داره دروغ م مطمئن

 بهش گفتم:   نیبه سرم زد به خاطر هم  یفکر  کهوی

 ؟ یاتاقت ی_دالرام تو

 کجا باشم؟ ییخوایم گهی_آره ددالرام

 سا یوا  نهییآ ی_خب برو جلو

 بشه؟  یکه چ نهییآ یمعلوم هست تو چت شده؟برم جلو سای_اه نکدالرام

 سا یوا نهییآ  یبکن دالرام...برو جلو  گمویکه بهت م  ی_کار 

 خب... یل ی_خدالرام

 نهییبه سمت آ رهیداره م دمی فهم  ومدیاز دالرام ن  ییگذشت صدا هیچندثان

 سادم یوا ای _بدالرام

 روشن کن  نویدورب یساد یوا نهییآ ی_خب حاال همون طور که جلو

 گفت:  زدی که توش تعجب موج م ییصدا هی با

کار   یچ ییخوای ؟میکنیم یطور   نیا سا؟چرایبشه نک ی روشن کنم؟که چ  نویکار کنم؟دورب ی_چدالرام
 اصال؟  یکن

رو اعصاب من درازو نشست   نقدریهستم پس ا یو عصبان  یاز دستت کفر  یمن به اندازه کاف  نی_بب 
 روشنش کن...زودباش   یعنیروشن کن  نویدورب  گمیبهت م  ینرو وقت 

 کنمی خب...نزن...االن روشنش م یل ی_خدالرام

منتظر   یبزنم با کالفگ یر که باعث شد لبخند حرص درا دمیشن  یبه خوب  دویکه کش یپوف یصدا
چرخوندم    تورویمان نیلحظه حدس زدم که امکان داره شال سره دالرام نباش به خاطر هم هیموندم 
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فقط خودم   خواستمیم فتهین  توریچشش به مان یا گهیو کسه د نمیسمت خودم تا فقط خودم بتونم بب 
  یطور  نی قبال اصال ا دونستمیرو نم تی همه حساس نیتسلط داشته باشم در واقع علت ا  توریمان یرو

 نبودم  

ناخواسته از  دمید نهییآ یکه تو  یر ی روشن شد از تصو  نیمنتظر موندم که باالخره دورب دمیکش یپوف
رگ گردنم از  کردمیدستام به شدت محکم توهم مشت شده بودو احساس م  دمیشدت خشم لرز

فکم به شدت منقبض شده  کردمی شدت نبضشو حس م  یمتورم شده به خوب  شتریب یا گهیهروقت د
هرطور که شده برم اونجا   خواستیبودن گر گرفته بودمو دلم م گهیهم د یرو  دندونامبودو از حرص 

 نبود   ریامر امکان پذ نیمتاسفانه ا یول

به خاطر   هیکارها چ نیبود که منظورم از ا دهیکنم دالرام تازه به خودش اومده بودو تازه فهم فکر
رو که   یز ی تازه کار از کار گذشته بود اون چ یخاموش کرد ول  نویدورب  عیسر دویکش یبلند نیه نیهم

 بودم   دهید دمیدیم دیمن نبا

 هی یچرا برا دونمینم دهیهم انجام م ییلباس تنشه حدس زدم که چه کارها نیکه ا دمیفهم  یوقت
 االن...  یداشتم ول نانیدختر اطم نیبه اندازه چشام به ا نکهیلحظه از خودم متنفر شدم به خاطر ا

چفت شده و فک منقبض   یدندون ها  نیاز ب  لرزمیکه مشخص بود از شدت خشم دارم م  یلحن با
 : دم یشدم غر

 _که مانتو تنته آره؟ 

 

 

 

 )دالرام( 

 هی سمیوا  نهییا یروشن کنمو جلو  نویدورب خوادیچرا م  سایبه خودم اومدمو متوجه شدم که نک   کهوی
نفس    یاز صدا نویشده بود ا  ری د یخاموش کردم ول  نو یدورب عیاز دهنم خارج شدو سر یبلند نیه
 دمی فهک کردی که داشت مو به تنم راست م ییها
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بود   یرت یحساس و غ  ی لیخ  زهایجور چ  نیا یرو ساینک کردم یترس روبه موت بودمو داشتم سکته م از
   کنهی م چارمی و االن رسما ب دهیمطمئنم د

ورود   یبرا یمنفذ چیبودم که ه یاتاق هی یداشتم انگار تو ژنیانگار کمبود اکس زدمینفس م نفس
بگم اصال   یدفاع از خودم چ  یاالن برا دیکه با تمدونسینداره زبونم از ترس بند اومده بودو نم ژنیاکس

 داشتم که بگم  یچ

هم  یرخشه به تنم افتاد چشامو محکم رو دمویناخواسته لرز دیچ یگوشم پ یتو  شیحرص یصدا یوقت
 بستم

 _که مانتو تنته آره؟ساینک

  سایمن تا االن به نک گفتمیبهش م دیبا یاالن چ دونستمینم  مردمیشدت ترس و اصطراب داشتم م از
  دیبود که بهش دروغ هم گفتم بهم گفته بود نبا دهی االن فکر کنم فهم یاصال دروغ نگفته بودم ول

برام   سایکرده بودم اون موقع اصال غرورم برام مهم نبود فقط طرز فکر نک یرو ازش پنهون کنم ول یز یچ
 مهم بود

 به خدا من... سای _نک

اون خراب شده  یتو یطور  نی سر به تنت نباشه ا خوادیکه دلم م_خفه شو...فقط خفه شو ساینک
  ی رفتینم الشمیاصال به سمت وسا یکردی نم شی اون همه درنده؟آره؟قبال آرا نیلباسا؟ب  نیا ؟بایگردیم
 ؟ یکرد شیآرا یکدوم حرومزاده ا یشده که االن نظرت عوض شده؟برا  یچ یول

  یوقت سایبشن نک  خیتنم س یبلرزم و دونه دونه موها شتر یب  شدیو آرومش باعث م  یحرص یصدا
  دیرسیدستش بهم م ایبودم  ششیشک نداشتم اگه االن پ شدیوحشتناک م  یلیخ  شدیم یعصبان 

 جلو چشم  انی که مرده هام ب کردی م یباهام کار 

... کردمیکارو م نیا دی...باکردمیتالش م دیبا  یبزنم ول یحرف   تونستمیهق هق کردن افتاده بودم نم به
 افتاد   یم یوگرنه اصال معلوم نبود چه اتفاق

وحشتناک   یاز قبل مو به تنم راست کرده بود تا خواستم زبون باز کنم دوباره صدا شتریآخرش ب جمله
هزار بودو داشتم  یضربان قلبم رو  دیچ یگوشم پ یتو دیلرز یکه از شدت خشم و حرص داشت م ساینک

 دادم یجون م
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اونجا    یپوشش  نیبا همچ  یبه خودت اجازه داد ی...چه طور ی...چه طور ی_تو...توهه لعنت ساینک
به تو   ؟آره؟منیکرد شیو آرا  یدیتاپ پوش یهفت خط رفت یاون نامردها  یکثافت برا ؟تویبگرد

 ی تنت کرد یمن تاپ بند یبرا یاون وقت رفت  یوجه پات نکن چیگفته بودم ساپورت به ه

صدام نداشتم   یرو  یحموم اصال کنترل یلند شدمو رفتم توب  عیهق هقم باال رفت سر یصدا ناخواسته
 حمومم هرچند دره اتاقمم قفل بود   ینره و هم فکر بکنن که تو رونی باز کردم تا هم صدام ب رآبویش

 نشست  یطرفه به قضاوت ماجرا م هیداشت  ساینک  ایخدا شدیم  ریمهابا داشتن سراز یب  اشکام

بودم تنم نبود پس حتما به   دهیتاپم پوش یکه رو یشرتیافتاد سو نهییآ یلحظه چشمم به خودم تو هی
   دمیپوش یخال  یخال   نویمن ا کنهیفکر م  سا ی نک ی...وانیخاطر ا

محکم به    ذاشتینم یبغض لعنت نیا یاز دهنم خارج بشه ول  ییلبامو تکون دادم تا صدا یسخت به
 ودبودو ولکن نب   دهیگلوم چسب خیب

...مطمئن بودم  یدیانجام نم یراحت بود...مطمئن بودم که کار بد یاونجا بود نکهیاز ا المی_خ ساینک
بهت   نی به خاطر هم  یکدوم از اون لباسهارو اونجا بپوش  چیه یدیوقت به خودت اجازه نم  چیه

 تت ی نه به شخص  ادیاز اون لباسا استفاده نکن...نه به تو م یاخطار ندادم...بهت نگفتم که لعنت

که لرزش بدنم    دیچیگوشم پ یشکسته تو  نویزده زم سا یکه معلوم بود نک  یز یوحشتناک چ  یصدا
شده بود صداش هر لحظه    سیخ  سیخ  ادمیز  یصورتم از اشکا  دمویلرزیشد به شدت داشتم م شتریب

 : رفت یباالو باالتر م 

  یکرد ؟فکریانجام بد یتونیکه دلت بخوادو م یهر غلط  یکرد ؟فکریکسو کار   یب ی_فکر کردساینک
حرص   شتریمنو ب  ییخوای ؟آره؟میانجام بد تی اونجا به نام مامور روی هر کثافت کار یتونیم

 اونجا ناقصت کنم؟آرررررررره؟  امیب  تی گندبزنم به مامور یی خوای ؟مین یشدنمو بب  یرت ی غ ییخوای؟میبد

  یزنیکه م یبا هر داد یدیفهم ی م  سایکاش نک  کردیم  تمیاذ یدادو نعره هاش داشت بدجور  یصدا
 ی کنی داد زدنات پاک م نیعمرمو با ا یدونه دونه چوپ خط ها ی؟دار یکن یروحو از تنم جدا م یدار 

اصال بهش   یچ  یعنی یکه کثافت کار  فهموندمیبود االن بهش م  ساینک یجا  یا گهیهر کسه د اگه
فرق داشت...اون...اون همه کس من  ساینک یباهام رفتار کنه ول یطور  نیکه ا دادمیاجازه نم 

 نبود  یبود...هر کس
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چه قدر خوب   نی...ببــــــــــــنیبب تموی...حرص خوردنو عصبانـــــــــــــــنی_پس ببساینک
فکر   یخودت چ شهی...تو پشمی م وونهین از دست کارات ددارم تا مرز جنو نی بب  خورمیدارم حرص م

 ؟ یبکن   یاونجا هر کار  دمیبهت اجازه م یهان؟فکر کرد یکرد

 نگو...بذار...بذار منم حرفامو بزنم یچ یتورو خدا ه سای _نک

 نگم هـــــــــــــان؟ یچینگـــــــــــــــــــــــم؟چه طور ه یچی نگم؟ه یچی _هساینک

 ...توروخدا...سای _داد نزن نک

...بابا  فتمیکه به غلط کردن ب   یکنی م یکار  ی...دار یکن یم وونـــــــــــــــــمید ی_دالرام دار ساینک
 اونجا  امیمن م  ییایاگه ن  نجایا یگردیزود برم یل یاصال من غلط کردم تورو فرستادم اونجا...خ

 صبر کن...توروخدا...  سای _نک

 اونجا  امیاالن پا نشدم ب نی _خفه شو...خفه شو تا همساینک

 ...فقط به حرفام گوش بده ساینک شمی _باشه...باشه خفه م

 خفه شـــــــــــــــــــــــو گمی _د دارم بهت مساینک

  سای...نکتونستمیبلند هق هق هامو خفه کنم...نم یصدا  تونستمیبگم نم یز یتونستم چ ینم گهید
برام مثل بهشت بود اگه  نجا یاالن ا امی از پسش بر ب تونستمیبود نم یبود بدجورم عصب  یعصب
 کشت ی منو م گشتمیبرم

از بچه هارو   یسر  هی...رونیب   ییایاز اونجا م  یکن یم یکار  هیاالن  نیگفتم؟هم یچ یدی_شن ساینک
 بسپار به اونا  شوی بق  ییای ب رونی کن از اون خراب شده ب یر اونجا فقط تو کا فرستمیم

 جراتمو جمع کردمو گفتم:   تمام

 مونم یجا...م...م نی...ه... همامیجا نم  چی_م...من...ه

 _اوه چه غلطا ساینک
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  دمینرس تی که به موفق یتا زمان   مونمیجا م نیمن هم ی ول  کنمی م یچ یکه از دستورت سرپ  دی_ببخش
 ذارمی نم  رونیب  نجایپامو از ا

 ی تو چ تویتو موفق گمیهان؟د بنال دارم بهت م  ینی بی م یتو چ تویموفق ت؟توی _موفقساینک
پوچ؟از اولش فرستادنت به اونجا   چوی ه یآبرو کردنه خودت؟فقط برا یکردن من؟ب ؟داغونین یبیم

 مفهوم بود؟ یگردیبود اشتباه کردم بهت اعتماد کردم برم یکاره اشتباه

 ی کن ی م چارمی م تو...تو ب_اگه...اگه برگرد

 دلم خنک بشه  کمی دیبا ستین یاون که شک  ی_توساینک

 ام ی_پس...پس نم

 گردونمیخودم به زور برت م  ییای ...نییای _مساینک

من   ارمی تو کم نم  یدادهایدادو ب نیمنم االن دربرابر ا  ارمی وقت کم ن چیکه ه یداد ادی_خودت بهم 
 گردم یبرنم 

 _حرفه اخرته؟ ساینک

 کردم  یمکث

 جوابمو به زبون آوردم:  یسخت به

 _آ...آره 

 من حساب نکن  یها  تیحما یرو گهیخب...پس د  یلی_خ ساینک

 ... سای _نک

 ار ی _اسمه منو به زبونت نساینک

 کرد یدله سنگو هم آب م میگر یصدا

 که سراغ داشتم گفتم: یلحن  نیبا مظلوم تر  کردمی که م ییزجه ها و هق هق ها با
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ولم   ییخوایاون وقت تو م نجامیرو ندارم...من...من همش به پشتوانه تو ا ی از تو کس  ری_من به غ
 سا یکارها به خاطر توهه نک  نیا ؟همهیکن

 هر...  نکهیمن؟ا ی_براساینک

نفس نفس   یهم فشار دادم صدا یزد که چشمام و لبامو محکم رو یجملشو خوردو نعره ا هیبق
 ـــــایخدا  دیچی پ یگوشم م یتو شی عصب یازدنه

 بود گفت:  ان یحرص نما یتوش به خوب  یکه آرومتر شده بود ول  یبا لحن  ساینک

 یی ای ب رونیاز اون خراب شده ب خوامیندارم...فقط م  تی...کارنجا یا یگردی_برمساینک

 ام ی نم  ساینک کنمی نم  دیناام دتوی_من ام

 ی اوردیباال ن یندارم برگرد تا گند  گهیندارم خوب شد؟د  یدی_بابا من به تو ام ساینک

 گفتم:  یسرتق با

 گردم ی_برنم

گنده  یادیخودم بود...خودم تورو ز  ری ...تقصستیتو ن ریاز من بود...تقص  ه؟اشتباهیچ یدونی_مساینک
که بهت   یکستن اعتمادکارت با ش  نیاالن با ا یکردم تا قبل از تو چهره دخترها برام زشت بود ول

خواهر   وکه اسمش ییکه ازت داشتم با پاک کردن اون فرشته کوچولو یر یداشتم با نابود کردن تصو
  یالبته تا زمان  کنمی بدون کمکت م نویبشه ا زی چهره دخترها برام نفرت انگ یگذاشته بودم باعث شد

نه من  گهید یاومد رونیتموم شدو ب  یکه دارم وقت یا فهیوظ  ینه برادرانه فقط از رو یول  ییکه اونجا
   یشناس یم یتهران  سایبه اسم نک ینه تو مرد شناسمیتورو م

 سا ی_ن...نک

تموم   یعنی...ی عنی خوردیبه گوشم نم گهیهم د شیعصب ینفس ها  یصدا یحت  دمینشن گهید ییصدا
به   سا؟فقطی...فقط به خاطر قضاوت اشتباه نک؟فقطیراحت   نیتموم شد؟به هم زی همه چ یعنیشد؟

 از دست دادم؟   موی حام  نیمن بزرگتر یعنیسوءتفاهم؟ هیخاطر 

 کردم یهق هق م زدمویسر خوردم از ته دلم زجه م نیزم  یرو  واریبه د دهیخاموش کردمو چسب شنودو
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  یعنی...ین عیستم؟ین ساینک یفرشته کوچولو گهید یعنیمن؟اخه چرا؟ یشد؟چرا خدا  یجور  نیا چرا
 دوباره تنها بشــــــــــــم؟؟ دیچرا؟چرااااا؟چرا با  ایندارم؟خدا  سایبه اسم نک یبرادر  گهیمن د

 

 

 تخت انداختم  یاومدم خودمو رو رونیب  یو کرخت  یحالیحموم با ب  از

  دی صدا از گوشه چشمم چک یهم بستمو اشکام ب  یمحکم رو چشمامو

 خودت درستش کن... ــــــــــــــــــــــــــایخدا

به   مویوصل کردم امروز گوش لمیکه کنارش بودو به موبا   مویبرداشتمو هندزفر لمویموبا یپاتخت یرو از
کردم   یاهنگو پل  هیهدف  یآهنگ داشتم ب یو االن کل زهی اهنگ بر یداده بودم تا توش کل یرعل یام

 ندادم  یت یروونم اهم  یگوش دادم و اصال به اشکاخواننده  یچشامو بستمو فقط به صدا

 

 آر  ادیرا به  میصدا

 به پا شد  ینیآواز غمگ  اگر

 شعر گرانم  نیا من

 و آسمانم جدا شد نیاز زم که

 مـــــــن

 شـــــب  هر

 باتررررررم ی تو ز با

 عاشقـــت  بر

 بگــــو   ینیآفر
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 ام  دهیتاب

 به شعر تنـــــــت  من

 خوانمت یم

 به خط  خط

 به مو مو

 

داغون بودو داشتم جون  یل یشدن حالم خ ریگونم سراز یهم فشار دادمو اشکام رو  یمحکم رو چشامو
 لب همراه خواننده شروع کردم به خوندن   ریآروم ز دادمیم

 

 تووووووووو  یب

 ماندنــــــــت  یافروز  شودیم

 تب   یب

 راهنــــــــت ی پ تند

 نکن  شک

 ـــچیکه ه من

 ررررررد خورر ی م نیهم زم آسمان

 تـــــــــــــــو  یب

 ماندنـــــــت  یافروز  شودیم

 تب   یب
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 راهنـــــــــت ی پ تند

 نکن  شک

 چیکه ه من

 خوررررردی م نیهم زم آسمان

  

بلند شم   خواستیداغون داغون بودم دلم م دمیچ یپتورو محکم دور خودم پ نی به خاطر هم  دمیلرزیم
پاکم  یبدم که من هنوز هم همون فرشته کوچولو  حیبراش توض ساینک  شهیبرگردم پ  زیهمه چ ری بزنم ز

 نکرده  یر یی تغ زیچ چیه

  دیکن االن تنها ام یکار  هی ــــــــایحالم داغون تر شد خدا دیچ یگوشم پ یتو نی امیبن  یصدا یوقت 
 فقط خودت...  ییو پناه من تو

 

 خودتو برســــون یتونیم اگه

 کشــــمینفس نم  دارم

 کشــــــم یپامو پس نم اما

 کشـــــــم یاز تو دست نم من

 مطمئن باش  نویا کنمی بهت ثابت م ارمی من کم نم ساینک

 رررررم یمی که دارم م  ریبگ دستمو

 ررررم ی ...بگخوامیم دستاتو

 رررم یافتم...بگ یم دارم

 ررررم یدارم از دست م  من
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 گــــــــهیبار د هی

 کن  اشتباه

 به چشمام نگاه کن  دوباره

 گــــــــهیبار د هی

 کن  اشتباه

 به چشمام نگاه کن  دوباره

 باشه نگاهتو دوست داشتـــم ادتی

 اشتباهتو دوست داشتـــم نیاول

 ی باشه نگاهمو دوست داشتــــــ ادتی

 ی اشتباهمو دوست داشتــــــ نیآخر

 

 نیهدف فقط به ا یب  زدمویجام نفس نفس م  یتو یبه سخت دادمیزدم داشتم جون م ی جام غلت یتو
امشبو آغوشتو   هیداغونم  ایکارو ادامه بدم؟خدا نیا یا زهیبا چه انگ گهیمن د کردمی ورو اون رو نگاه م

 پناهو تنها موندم  ی بدجور ب ؟یدیامشبو منو پناه م هی؟یکن ی برام باز م

و االن  نهیکه همه اهنگهاش غمگ دادم  یرعلی به ام یفحش هیلب  ری ابولفضل فالح ز یصدا دنیشن  با
 دادمی گوش م روییآهنگ ها نیهمچ هی دیمن حالم داغون اون وقت با

 

 ساز شکسته  هی

 نفس هاااام نیا منو

 بگم که یجور  چه
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 چه تنهااااام  یبدون

 بگم که یجور  چه

 ندارررره  یتموم

 تو نبودت  چشام

 باره یروز م   شبو

 

  ییصدا دی لرزیکه از شدت بغض م ییلب همراهش شروع کردم به خوندن با صدا ری آروم ز ناخواسته
 خودم بسوزه  یکس یو ب یپناه ی ب  یدله خودم بلرزه و دلم برا شدیکه باعث م

 

 منو تو  ونیم

 سرابه  ایدر هی

 بت یمص ایدن هی

 قلبم خرابه به

 خاطراتت  منو

 چه آسوووون  سوزونده

 دربو داغون دلم

 وون بارووووووو سهیخ چشام

 

راحت تر باشه   ییجدا نیتا ا یکردینم   تیکاش عقال ازم حما یکردی همه بهم محبت نم نیعقال ا کاش
 تو...  ی...ول یول
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 ساز شکستـــــه  هی

 هااااامیخستگ منو

 ی تو حت  بدون

 خوام ی رو نم خودم

 خوام ی رو نم خودم

 ساعت  هیلحظه  هی

 وقت   چیتو ه نبوده

 عادت  هی شهینم

 بگم که یجور  چه

 چه خستم یبدون

 دم یبر  یبدون

 شکستم   یبفهم

 خاطراتت  منو

   یقرار  یب منو

 باورم که  شده

 یدوسم ندار  تو
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تختم بلند شدمو به سمت حموم رفتم به وان پر از اب نگاه کردم همراهه خواننده با هق هق  یرو از
 : زدم یاب مشت م  یمحکم تو خوندمویم

 

 سم یخ  یچشما با

 گوشه  هی نشستم

 شد  یفکرم که چ تو

 ی دیاز من بر که

 بودو  یچ گناهم

 ی دید یاز من چ تو

 کردم ی فکر م همش

 ی باهام شهیهم

 ی سخت یروزا تو

 یتنها پنامــــــــــــــــــــــ تو

 

همون طور که همراهش  دمویکوب واریبه د یاز مشت زدن به اب برداشتمو مشت محکم  دست
 : نییسر خوردم پا  نی زم یرو  خوندمیم

 

 ساز شکسته  هی

 هام یخستگ منو

 ی تو حت  بدون
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 خوام ی رو نم خودم

 خوام ی رو نم خودم

 ساعت  هیلحظه  هی

 وقت   چیتو ه نبوده

 عادت  هی شهینم

 بگم که یجور  چه

 چه خستم یبدون

 دم یبر  یبدون

 شکستم   یبفهم

 خاطراتت  منو

   یقرار  یب منو

 باورم که  شده

 یدوسم ندار  تو

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

چشامو  هیبدم ک  صیتشخ تونستمی نم یول  دمیدیچشمام م یرو جلو یک یچشمامو باز کردم  یکرخت با
اگه   زنهیکه داره صدام م هینیا ریبه صدا زدناش ندادم اصال همش تقص یتیهم بستمو اهم یدوباره رو

اتاقم قفل   هکردم اصال من که در  یکه برام افتاده بود فکر نم یبه اتفاق گهیاالن نبود آرامش داشتم د
 تو؟  ادیتونسته ب یچه طور  نیبود ا

 _چشاتو باز کن دالرام...دالرام
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وقت فکرشو  چیهم افتادن ه یتوانشو نداشتم دوباره پلکام رو گهید یچشامو باز کردم ول آروم
اغوش گرم فرو   هی یلحظه تو هی یبرام نمونه برا  یروز قدرت  هیباز نگه داشتن پلکام  یکه برا کردمینم

  دمآغوشش خودمو مچاله کر یو تو  نشیاسمون معلق موندم سرمو محکم چسبوندم به س یرفتمو تو
زدم که البته اسمش لبخند بود به نظرم اصال  یلبخند خسته ا هیرعلیکه ام دم یعطرش فهم  یز بوا

 بود   دهیسر رس  یلبخند نبود چه خوب موقع هیشب

ناخواسته  ن یرفتاره امروزش به خاطر هم ادهیغضبش  ادهی حرفاش  ادهیافتادم  ساینک ادهی  کهوی  یول
 روم  د یتختم گذاشتو پتورو کش یمنو تو دیازش فاصله گرفتم که فهم یکم

 ...دالرامی...تو که خوب بودکهو؟ی_چشاتو باز کن دالرام...اخه تو چت شد یرعل یام

برادرم بود نگاه کردم چشامو بستم نه نه  یکه همرنگ چشا ییچشامو باز کردمو به چشا یخستگ با
اون رنگ   چکسی که ه یاون رنگ چشاش خاصه خاص ست یبرادره من ن  یمثل رنگ چشا یرنگ چیه

 خاصو نداره 

 ؟دالرام؟یشده؟از کاره امروزم ناراحت شد یز ی _چیرعل یام

 نبود نیتوان حرف زدن نداشتم اگه توان حرف زدن داشتم االن اوضاعم ا  یعنینگفتم  یز یچ

 مارستان ی_بلندش کن ببرش ب 

زدم  یافتادم لبخند خسته ا سای نک  تی ابهت و جد ادهیناخواسته  دمیرو که شن  یبم و محکم یصدا
  حیو اگه توض خوانیم حی مطمئن بودم که بعد از خوب شدنم ازم توض کردمیم  یکار  هی دیاالن با یول

 شدیم ال یوا و گهیحاله خرابم نداشته باشم د نیا یبرا یقانع کننده ا لیو دل

 ست ین  میزی_من خوبم آقا...چ 

 _کامال معلومه سی رئ

 دکتر  یبر  دی...باگهیقا راست م_آیرعل یام

 د ی_من خوبم باور کن
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هم لبخند   یرعلیپاشوندم که ام یتوانمو جمع کردمو چشامو باز نگه داشتم به روشون لبخند تمام
 کرد ریی هم تغ سیرئ  یزدو حالت چشما یمحو

من خوبم نگرانم   دیکن م؟باوریتمرکز کن  نیکه گفت یاون کار  یرو میاالن پاشم بر ن یهم دییخوا ی_اصال م
 د ینباش 

 پاشوندمو ادامه دادم:   سی رئ یبه رو یلبخند

 شهیتکرار نم   گهینگرانتون کردم آقا...شرمنده...د دی_ببخش

 گفت:  ی رعلی تکون دادو روبه ام دییبه نشونه تا یقانع شده بود سر  گهیکه انگار د سی رئ

 بمون   ششی_تو فعال پ سی رئ

 _چشم حتما یرعل یام

 کنهیداره نگام م یرعلیام دمیدادم که د رونیب  یرفت ناخواسته نفسمو با راحت رون ی که از اتاق ب سی رئ

 تورو قانع نکرد نه؟  ی_حرفام آقارو قانع کرد ول

 گفت:  نیافتاده به خاطر هم یچه اتفاق دونهیم یبهم نگاه کرد که انگار  یطور  یرعل یام

 _برو عمتو رنگ کنیرعل یام

 ندارم تا برم رنگش کنم  ی_من عمه ا

 ؟ ی...بهم اعتماد ندار ؟یگیشده دالرام...چرا بهم نم   تیزیچ هی دونمی_من میرعل یام

 کردم  دایامروز کامال بهت اعتماد پ  نی...اتفاقا هم یرعل ی _چرا دارم ام

 که کردم؟  ی _به خاطر کار یرعل یام

 می_اه

 کرد یکارو م نی من بود هم یجا یا گهی_هر کس دیرعل یام

 تورو داشت  تیمخصوصا اگه موقع کردی _نم
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 پس بهم بگو چت شده؟  ی...اگه بهم اعتماد دار میبگذر  نای_حاال از ایرعل یام

 نگاه مشکوکانه گفت:  هیلحن و  هیبا  بعد

 دعوات شده؟  ی_با کسیرعل یام

 خودمو جمعو جور کردمو آب دهنمو قورت دادم  یهول شدم کم کهوی

 دعوا کنم؟ یبا ک  دی_ن...نه...با

 ؟یشد یطور  نی_چشمت به پرگل افتاده که ایرعل یام

 دم یند چارروی_نه بابا...اصال اون ب 

 _واقعا؟ یرعل یام

 می_اه

 _خوبهیرعل یام

از تو   زوی با چشاش همه چ تونستیبهش نگاه کنم انگار م  ادیخواستم ز یانداختم نم نیی پا سرمو
برام آوردو   شرتمویتوالتم سو  زی م یصندل   یلبه تخت بلند شدو از رو یاز رو یرعل ی چشام بخونه ام

 گرفت سمتم 

 تنت کن نویا ای_ب یرعل یام

منو با تاپ   یرعلیآقا و ام یعنیخاک به سرم  یبه خودم نگاه کردمو از خجالت سرخ شدم وا  کهوی
 ییی دن؟ووید

 بپوشش  ییخوای اگه م ای_خجالت نکش دالرام...بیرعل یام

بود پس با    دهیخودشو زده بودو شونه هامو د دیاون د گهیبود چون د یمزخرف  یل یکاره خ دنشیپوش
 لرزون گذاشتمش کنارم ی از دستش گرفتمو با دست شرتویسو یالی خیب

 ابروشو باال دادو گفت:  هی یرعل یام
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 ش؟یپوش  ی_نم یرعل یام

 شدم یطور  هیکه زد  ینه که با حرف یعنیبچه ها باال انداختم که   نهیع سرمو

 که تو...  شدمیمطمئن م شیدی پوش ی_اگه میرعل یام

 دوباره بهم نگاه کرد که دوباره نگامو ازش گرفتم مشکوک

 ستمیبهت مشکوک ن  گهی_خوبه...االن دیرعل یام

خواستم دستمو ببرم   کهوی...ساینک  یول  دمشیدادم خوبه حاال نپوش  رونی نفسمو راحت ب ناخواسته
  یبا چشما  دیو از دستم قاپ شرتی زودتر از من چنگ زد به سو یرعل ی ام کهویسمتش تا بپوشمش که 

 گرد شده بهش نگاه کردم

 به من ه؟بدشیچه کار نی_ا

تو   ادیجلو اومد که باعث شد قلبم ب  شتریب  نباریعقب تر رفتم ا یکه من کم دیخودشو جلوتر کش  کمی
 یداشت تو کردیاون داشت منو کاوش م یچشما  یول  کردمیداشتم نگاه م یدهنم بهش با نگران 

 گشت یم ی ز یچ هیچشمام دنبال 

 ؟یهست ی _راستشو بهم بگو دالرام...تو واقعا کیرعل یام

  یول  نجامیاز باندشون بودمو سه روزه که ا یاالن عضو گهیدرسته من د ایخدا یشده بودم وا هول
 وک شده سه روز بهم مشک نیا  یپسره تو نیرفتارهام ا نیگند زدم با ا نی بب

 نه؟  یکرد ریسوال گ  نیا ی_فکر کنم تو رو

دالرام؟من  یهست ی...بهم بگو کیدیبه خرج م  یسرتق یادیز ینکردم تو دار   ری_نه...من گیرعل یام
 ی ستین یدختره فرار  هیکه تو  دونمیم

 _هستم

 ی ست ی_نیرعل یام

 کردم یکار م یچ  نجایهستم...اگه نبودم االن ا گمی_د م



 دنده هیپناهان  یب

419 
 

 باشه   نجای ا ینقش دختر فرار  هی  یتو تونهیجاسوس نم هی_به نظرت یرعل یام

 گفت؟یم  یداشت چ نیا ایخدا  دیرنگم پر  رسما

 م؟ید؟هی _چرا رنگت پریرعل یام

 نکنم  یتوجه چیه  دشیباال پر یکردم به لحن موشکافانش و ابرو یسع

 ی ترسونیمنو م یحرفات دار  نی_من؟نه...با ا

 یباش  یدختر فرار  هیواقعا  یوقت یندار  دنیترس یبرا یل ی_دلیرعل یام

 ترسم یرفتارها م   نیمن از ا شهیحرفاتو بشنوه به من مشکوک م  نیا سی اگه رئ ی_ول

 کنمیمن بهت کمک م یهست یک  ی_اگه بهم بگیرعل یام

 ؟ یبه من کمک کن یتونیم ی_تو؟تو چه طور 

  یخاک به سرم لبهاش به لبخند وا شدنو با چشما یدهنم وا یباال اوردمو زدم رو  عیدستم سر کهوی
 و شاد بهم نگاه کرد روزیپ

 درسته؟ یهست ی کس  هی_پس یرعل یام

 که...منظورم... نهی...منظورم اری _نخ

  یک  ی...برا؟یکنیکار م  یچ  نجای...ایهست ی...زودباش بگو کاری من بهونه ن یبرا  نی_ببیرعل یام
 ؟ یکن ی م یجاسوس

رخ داده بود   سایمنو نک نیکه امروز عصر ب  یروم بود به خصوص اتفاق  یادیبد بود فشار ز  یلیخ  حالم
  یاز کوره در رفتمو با صدا نیرفتار و حرفام نداشته باشم به خاطر هم  یرو یباعث شده بود که کنترل

 گفتم:  یبلند

راهش   نی ا یخراب کن  انیک شهی منو پ خوادیدلت م ؟اگهیگ یم یخودت چ یبرا  یدار  یفهمیم چی_ه
 ست ین

 گفت:  یبلند من به آروم ی برخالف صدا یرعل یام
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 ان؟ی _کیرعل یام

 دم یم ییها  یمن امروز عجب سوت ایخدا  دمیکش یپوف

  یراحت نی صداش بزنم اون وقت تو به ا انیفکرهامم ک  یتو  ی_من تا االن جرات نداشتم حتیرعل یام
 ان؟ یک یگیم یدار 

 ...حواسم نبود ستیمن اصال حالم خوب ن  یرعلیام نی_بب 

 دونمی_میرعل یام

 ؟ ی گیم ی_خب پس چ 

 بود  وونهیپسره کال د نیبهم زد که چشمام گرد شد ا  یچشمک  یرعل یام

 ینداد  یسوت  نیاز ا شتری_استراحت کن تا بیرعل یام

 گفت:  شدیکه بلند م  یدر همون حال دیکردم که اونم خند یا خنده

 میکار دار ی...فردا کلتو بخواب رمی _من میرعل یام

 _باشه...ممنون 

 خانوم کوچولو  کنمی_خواهش م یرعل یام

افتاده   سای نک ادهی دوباره  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیشدم خانوم کوچولو  یطور  هی کهوی
 بودم 

از هوش   یکه باعث شد یکار کرد یتو باهام چ  ساینک  نیچشمامو بستم بب دمویتختم دراز کش یرو
 لو بدم پوووووووف   رویذره مونده بود همه چ هی یبرم عقل از مغزم پروند 

خودش که چه  یپا ذاشتمیبدم بعد م  حیبراش توض  خواستیباهاش حرف بزنم دلم م خواستیم دلم
 آره   تونمیتختم نشستم چرا نتونم؟خوبشم م یبلند شدمو رو کهو ی تونستمینم   یول رهی بگ ی میتصم
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نفهمه که من  یبه سمت حموم رفتم دوباره آبو باز گذاشتم تا صداش باعث بشه کسبلند شدمو  عیسر
بفهمه من   نکهیبهم مشکوک بود حاال چه برسه به ا یطور  نیهم هم یرعل یام نیا زنمیدارم حرف م 

 زنمی حرف م  یکی دارم با 

 دم یبودو شن  ییرضا  یکه اشتباه نکنم صدا یی نبرد که صدا هیروشن کردم چند ثان شنودو

 میکرد افتیدر گنالی_جناب سرگرد س یی رضا

 ایخطاب به پژمان بوده   ایکه گفت  یجناب سرگرد  نیلبام نشست ا یرو ی لبخند محو ناخواسته
 پرونده بود نیا سی بوده چون اون رئ کسایمطمئنم خطاب به ن  یول  ساینک

 االن... نی_چشم همیی رضا

 د یچ یگوشم پ یپژمان تو یصدا ساینک یصدا یبه جا یذوق منتظر موندم تا صداشو بشنوم ول  با

 _دالرام پژمان

 که چه قدر دلم براش تنگ شده  دمیپژمان فهم یصدا دنهیشن  با

 ؟ یی_دالرام اونجاپژمان

 _آ...اره پژمان

 دختر  ی _سالم چه طور پژمان

 الهام خوبه؟ ی_خوبم تو چه طور 

 ؟ یمرتبه؟راحت ی_آره اونم خوبه اونجا همه چپژمان

 اتاقمم یمرتبه جامم راحته االن تو ی_آره همه چ

 _خوبه خدارو شکر پژمان

 گفتم:  یلحن دلخور  با

 ره؟ یگینم  ی_پژمان چرا الهام ازم سراغ



 دنده هیپناهان  یب

422 
 

نکرده  ییشلوغه الهام سخت مشغوله کاره تا خدا  یلیهممون سرمون خ  نجای_باور کن اپژمان
 تو قطع نشهارتباطمون با  

 تر اوردو ادامه داد: نییپا  یکم  صداشو

 از شما چه پنهون چندبار خواسته باهات ارتباط برقرار کنه اما من نذاشتم ستی _از خدا پنهون نپژمان

 _چرا ظالم 

 کرد و ادامه داد:  یخنده ا پژمان

  نیبه خاطرهم کنهیکارما فرق م  طی مح رونی ب  ادیب ادیکه ز تونهینم وونهیهمشون مردن د نجای_اپژمان
 کردم  ش یاتاق به بهونه کار زندون یتو

 د یپشت تلفن خند  یطونی کردم که اونم ش یخنده ا تک

 باهاش حرف بزنم؟  تونمی_االن م

 باور کن دستش بنده  دهیبهش دادرو انجام م سایکه نک  ی_االن داره دستوراتپژمان

 گفتم:  یگنیلحن غم با

 زنم یباهاش حرف م  گهیوقت د هینداره   ی...اشکالدونمی_م

 ؟ ی_ناراحت شدپژمان

 _نه

شده   لیهم تبد سایو نک یشد یطور  نیافتاده که ا یشده؟اتفاق ی_دالرام صدات داغون شده چپژمان
 به لولو 

هفت   دیبا  زدی م سایکه نک  ییچه طور ممکن بود؟با اون دادها یخبر نداشت؟ول   یز یاز چ یعنی پس
 شدنیمحل اطراف اونجا هم از موضوع خبردار م

 ؟ی خبرندار  یز ی _تو از چ
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که   هیهم عصبان نقدریبا تو حرف زدن ا دادیاتاقو شروع کرد با دادو ب  یرفت تو  کهوی  سای _نه نکپژمان
 شده  یجرات ندارم برم ازش بپرسم که چ

 _االن اونجاس؟ 

 ؟ یباهاش حرف بزن ییخوای_نه تو اتاقشه...مپژمان

 ره_ا

 حالش بده ها  ی_ولپژمان

 آرومش کنم  خوامیم دونمی_م

 آرومش کنه  تونهینم یسگ بشه کس  یوقت یتون ی_نمپژمان

 کردمو گفتم:  ین یخنده آروم و غمگ تک

 ...تو صداش بزندونمی_م

 خودت   یعواقب کارت پا ی_باشه...ول پژمان

 ی _اوک

خبر بده هول شده بودم   سای که رفته به نک  دمیاز پژمان به گوشم نخورد فهم ییصدا گهید یوقت
که   دمیاومد فهم یگذاشتن گوش یصدا  کردمی حرف بزنم اصال از کجا شروع م  یچه طور  دونستمینم

 صداش زدم:   ینیبا غمگ شنوهیمنو م یپشت خطه و صدا سایاالن نک

 سا؟ ی _نک

 نه؟ گهی_منظورت همون جناب سرگرده دساینک

 گفت یم یکرد داشت چ خی لحنش تنم  یسرد از

 _جناب سرگرد؟ 

 ی داشت ی_کار ساینک
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 داداشمو جناب سرگرد صدا بزنم؟ دی_من...من با

 ر ی بعد باهام تماس بگ ادیب  ادتی فکر کن حرفامون  کمی _برو ساینک

 ...جناب سرگردـی_نه نه نرو نک

 ه؟ ی_خب چساینک

 ؟ یکن یباهام رفتار م  یطور  نی_چرا ا

 ؟ ینزن یحرف گهیدربارش د شهی_مساینک

 بده  یلیمن...من حالم خ تونمی_نم

  رهیباهات تماس بگ گمیالهام کارش که تموم شد م ستیمن ن  فی_آروم کردن تو جزو وظاساینک
 باهاش حرف بزن فقط فرستندت روشن باشه تا بتونم باهات تماس برقرار کنم 

 سرد شده بود؟ نقدریچرا لحنش ا زدیاحساسانه حرف م  یگونم چه قدر ب یرو   دیقطره اشک چک هی

 یکردی قبال تو آرومم م ی_ول

 ی ستیاالن تو که اون ن زدمی حرف م گهید ی ک ی_آخه قبال با ساینک

 گفتم:  یلرزون یصدا با

 توام  ی...باور کن همون فرشته کوچولوسای _به خدا هستم نک

 پوزخندش باعث شد چهارستون بدنم بلرزه  یصدا

 ی اسم فرشترو به گند نکشون شهی_مساینک

 سا ی _نک

 دوباره صداش زدم:  نیبه خاطر هم دمینشن ییصدا

 سا ی _نک
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داشته  تونستیم یمعن هیفقط   دنشیپوف کش نیبشم ا  یطور  هیباعث شد   دیکه کش یپوف یصدا
 باشه 

 گفتم:  یسخت با

 _جناب سرگرد 

 لحن ممکن گفت:  نیسردتر با

 _بله ساینک

 بمون   یداداشم باق  نجامیکه ا یعقال تا زمان   نجامیبفهم...من فقط به خاطر تو ا نوی_داغونم فقط ا

رفت   دویکرد پر کش یآورد پونزده سال زندگ ایخواهر به دن هیمادرم برام  ادیم ادمیکه  یی_تا جاساینک
 باشم یبرادر دختر  گهید اد ینم  ادمیاز اون موقع 

اصال خوب  طمی شرا دیفهمینم  زد؟چرایباهام حرف م  یطور  نیچرا ا ایگاز گرفتم خدا موین ییپا لب
 ست ین

دره   یکن یطرفه قضاوت م هی یبدون که دار  یول  یباهام رفتار کن  یطور  نیکه ا دم ی_بهت...بهت حق م
  نینبود که خودمو بپوشونم به خاطر هم یاز یاتاقم راحتم ن یتو نیقفله به خاطر هم  شهیاتاق من هم
 تاپ تنم بود 

 ره ی گیکه خندم م ی رفتینم  رونی _توروخدا نگو که با تاب بساینک

 تنم بود   شرتیسو یول  رفتمینم  رونیبا تاب ب  گمی_نم

 یباز و بدون روسر  پیاونم با ز دونمی_مساینک

 ه؟باز بود شرتمیسو پیبود که ز دهیاز کجا فهم  نیمغزم هنگ کرد ا کهوی

 باره به تو نگفته بودم   نیدر ا یز ی...من...من که چ؟یدونستیتو...تو از کجا م نمیبب سای_وا

 دارم که حدسمم درسته  نی ق ی_حدس زدم ساینک
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  دهیکارو انجام ندادم اگه لباس پوش نیا یبدون که من به منظور خاص  نویا ی_آره حدست درسته ول 
دختره  هی دهیم  تیبه طرز پوشش اهم  یدختر فرار  هیچه طور  گفتنیم کردنیبهم شک م  کردمیتنم م

   ستیمهم ن یچ ی آشغال که براش ه

 : د یچفت شدش غر یدندونا هیال از

 ؟ ی_تو آشغال ساینک

  یو فرار  یابون ی خ یام همه به دخترها یدختر  نیمن همچ نجاینقش ا نیا ی...توسای_هستم نک
 ی آشغال و عوض گنیم

 _خفه شو ساینک

 یبه خرج داد ینامردبدون که  نوی_ا

 که من...  یدونی_دالرام خودت م ساینک

 ...تو...تو هنوزم... ی اسممو صدا زد نی_بب 

 عمد نبود ی_از روساینک

 زدی حرفو نم  نیمن ا یدلخوش یبرا  تونستیعقال م ایدوباره مچاله شد خدا قلبم

 ی قبول نداشته باش  نویاگه خودت ا یحت  یتو هنوز داداش من ی_ول

 ی دنده تخس من  هی ی_و تو هم همچنان خواهر کوچولوساینک

گوشام شک کردم به خاطر   یلحظه هنگ کردم قفل کرده بودمو کامال خشک شده بودم به سالمت هی
 :  دم یآروم پرس نیهم

 ؟ یگفت یبگو چ گهیبار د هی...گهیبار د هی...ی...؟ی_چ

 د یتک خنده مردونه اش به گوشم رس یصدا

   یدنده تخس من  هی ی_گفتم و تو هم همچنان خواهر کوچولوساینک
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داشت   یعنی  ایشد خدا یاصال باورم نم  شدیشده بودن باورم نم ریگونم سراز یرو  ی با خوشحال  اشکام
 نداخت؟ی منو دست م کردویم  یداشت باهام شوخ ای گفتیم قتویحق

 _جناب سرگرد 

  ایکه تو به من  ادینم  ادمیاصال  ی پژمان ول  یک یمنم  یک ی میفقط دوتا جناب سرگرد دار نجای_اساینک
 ی تماس گرفت یجناب سرگرد...فکر کنم اشتباه یپژمان بگ

 اوردم یبال در م یشده بودنو داشتم از خوشحال  ریگونم سراز یرو میشوق و خوشحال یاشکا

 من...  سای _نک

 دم یفهم رویدالرام...همه چ یبزن   یباره حرف نیدر ا گهید خوامینگو...نم  یچی _هساینک

 _پس...پس چرا...

 دقت بدم  ینطور ی ا تونمیمنم م یبود تا بفهم  ی_فقط تالفساینک

 متعجب گفتم:  یگرد شده و لحن یچشما با

 ؟ی چه کار  ی؟تالف ی_تالف

 یبود که صبح باهام کرد یمزه ا یب  ی...منظورم همون شوخیکه باهام کرد ی_کار ساینک

صبح با   نیکه هم یمسخره ا یشوخ ادهی کهویزد؟ی حرف م یدرباره کدوم شوخ  سایفکر کردم نک  مکی
فعال  ختنمیچرا اون لحظه حس کرم ر دونمینگرانش کرده بودم افتادم نم یکرده بودمو حساب ساینک

لحظه به عمق فاجعه فکر کردمو از شدت خشم دود از  ه ی یکنم برا تشیاذ خواستیشده بودو دلم م
 مدت... نیهمه ا یعن یبلند شد  کلم

 : دم یخشم غر با

 به من گذشت؟آره؟  یامروز چ یدون یم ؟اصالیکار کرد ی با من چ یدون ی_تو م

 شدم  الیخی خب ب یشکار بودم دالرام االن هم هستم ول ی ل ی_از دستت خساینک

 ؟ی_چه طور 
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 داره؟  ی_چه طور ساینک

 _آره داره 

 شهی به خودم مربوط م شی _خب چه طورساینک

 ؟ یکرد یم  تی منو اذ یتمام مدت داشت یعن یبود؟ یهمه همش شوخ یعنی_

 _نه ساینک

 نه؟  یچ یعنی_

که زد و   ییباند داشتم تماس گرفتم که با حرفا یکه تو یتماسو باهات قطع کردم با نفوذ  ی_وقت ساینک
حق با تو بوده و  بایو تقر  کردمی که کامال اشتباه داشتم فکر م دمیفهم دمیکه االن از تو شن  ییزهایچ

 تند رفتم  یادیمن ز

 نو؟ یا یفهمیم یتو امروز منو داغون کرد یتو...ول ی_ول

 نیتا ا یکرد ی مزرو بامن نم  یب ی اون شوخ یخواستیم کیخودت بود... ری...تقصفهممی_آره مساینک
 بشم...  یعصبان  دمتیبا اون لباس د یلحظه وقت هی و دو بهم حق بده که   کردمی نم یتالف یطور 

 آروم گفتم:   ینیلحن غمگ با

 د ی...ببخشدونمی_م

 تکرار نشه  گهید کنمی _خواهش مساینک

 : دم یلب غر ری حرص ز با

 ؟ یبه من بگ  یز یچ هی دی_تو هم االن نبا

 ی شیناقص العضو م یاومد نکهیچون هم  رونیب  ییایبهت بگم که بهتره فعال از اونجا ن دی_آره باساینک

 کار دارم شازده نجایلبام نشست من حاال حاالها ا یرو  یلبخند

 کنم؟ یازت عذرخواه ینکنه ازم انتظار دار  ی _راستساینک
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 گهی_اره د

که از من  ینی کنم...عمرا...تو خواب بب  ینکردم تا ازت عذرخواه ی...من که کار خودیب  یلی_خ ساینک
 دالرام  دیکه بهت بگم ببخش یبشنو

 گفتم:  دمویخند یطون ی ش با

 با تو  دونمی اصال تکرار نشه وگرنه من م گهید ی...ولدمتی نداره...بخش ی_اشکال

  دیخودش فهم  کهویکه  کردیفکر کنم داشت فکر م  ومدین  ییاونجا برقرار شدو کال صدا یطوالن سکوت
 گفت: کردو آروم  یچون که خنده مردونه ا 

 _از دست تو ساینک

 گرفته باشه ایناراحت  نکهیمثل ا دادیبهم دست م یب ی حس عج هیآرومتر شده بود  گهید صداش

 _دالرام... ساینک

 _جانم 

 یبود نجای_کاش اساینک

 یکرد ی _تا گردنمو خورد م

 بدتر بود  کمیچون ماله من  اوردمیامروزو از دلت درم ی_نه...تا ماجراساینک

 ی زدیبه من زنگ م یبود  دهیفهم قتویهمون موقع که حق دی_آره با

تونستم وگرنه   ینم  یول  رمی فرستندت خاموش بود خواستم باهات تماس بگ ؟توکه ی_چه طور ساینک
 دادم یزودتر بهت خبر م

 نبود  ادمیآره خاموشش کرده بودم اصال  ی_وا

 به بعد خاموشش نکن  نیاز ا گهی_دساینک

 _چشم
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 افتاد؟ یا گهید یاتفاق چه اتفاق ها نیاز ا ری_خب حاال امروز به غساینک

 ی چیه می_ا

 ؟ یچی _هساینک

 گفتم: یخاص  یطون ی ش با

 ی چ ی_آره...ه

 ی کن یرفتار م  یطور  نیچرا ا ی گ  یبعد م یکن یاز من پنهون م رویزیچ هی یباز تو دار   نی_ببساینک

 دهی خب بهت اطالع م یلی خ ینفوذ نیا نمی بی_م

 کنم ی کاربلد دورو بره خودم جمع م ی...من آدمهاگهی_بله دساینک

 به شما  نی_آفر

 کن  فی...خب حاال تعرمی_مخلص ساینک

 امروز صبح که از خواب پاشدم... تشی_خب راس

 شه یبگو اعصابم خورد م  شویقسمتو نگو برو بق نی_اساینک

باس عوض کردمو موهامو ل نکهیبکنم که بعد از ا فیبراش تعر  خواستیگرفته بود فکر کنم نم خندم
 سا ینک  نیاز دست ا نیی رفتم پا دمیبه خودم رس کمی بافتمو 

هست که طبقه  یچی مارپ یبه سمت پله ها رفتم آخه پله ها میرفتم مستق رونی _باشه از اتاقم که ب
 کنه ی وصل م نییدومو به طبقه پا 

 _اتاق تو تو طبقه دومه؟ساینک

 _اره

 ش ی _خب بقساینک

 برم   نیی_منم حوصلشو نداشتم از پله ها پا
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 درسته؟ نییپا  ینرده ها سر خورد ی _حتما باز از روساینک

 ی گرفته بود حســـــــــــــــاب خندم

  ساینک شدیکه همش باعث م ن ییپا خوردمینرده ها سر م یاز رو شهیاونجا هم بودم هم یوقت آخه
 رو دستم  یافت یم شهیم  تی زیچ هی یافت یم یطور  نیا گفتیم شهی بشه آخه هم  یعصبان 

 خنده گفتم:  با

 _آره اتفاقا 

 کاراست؟  نیا یدالرام...اخه اونجا جا یبردار  یدست از بچه باز  یی خوایم ی_تو ک ساینک

 اوت کرده بود میطونی...منم شنهینبود تا منو بب  ی_اخه قبلش همه جارو خوب نگاه کردم کس

 نبود؟؟  ی_کس ساینک

  هیه؟کیک سای نک ینفوذ نیا یعنیسوالش االن بو دار بود   نیمشکوک شده بودم آخه ا سایبه نک   بدجور
 ده؟ یبهش گزارش م قیدق نقدریکه ا

  نشیی پا یها یکی به نزد یوقت  ن یینرده ها نشستم سر خوردم پا یرو نی_آره نبود...به خاطر هم 
 فرود اومدم  نی زم یزدمو رو یجست  هی دمیرس

 ی کنی...براوو...چه قدر خوب دروغ جور منی_آفرساینک

 _دروغ؟ً! 

 بگو شوی_ولش کن بقساینک

 تو...  سای _نک

از من همش پنهون   رویزیچ هی یچرا دار  یازم پنهون نکن  روی چی تو ه خوامیدالرام من م نی_ببساینک
 ؟ یگ ینم  قتویچرا حق یکن یم

از زبون من دوباره همشو  یی خوایچرا م گهیبهت گفته د روی همه چ تیگرام ی_تو که اون نفوذ
 ؟یبشنو
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 ؟یخور یحرص م ی_خوب حاال تو چرا دار ساینک

 _معلوم بود؟ 

 _بدجور ساینک

 بود  دهیفا یپسره ب نیکردم کال جروبحث با ا یخنده ا تک

 ی بدبد دربارم بکن یو هم نگرانم تو فکرها   ترسمی_خب اخه هم م

 افته ینم  یاتفاق  نی_مطمئن باش همچساینک

 امروز  نی افته نمونش هم  ی_م

کردمو با   یی چه کارا نچایا یاگه بفهم ی_دالرام ماله امروز فرق داشت تو قبلش به من گفته بودساینک
  لمویمانتو تنمه قبلترشم که اون ف یخونم حالله بعدش به من به دروغ گفت گردم یم  یچه سرووضع

  نیا ندباروگرنه من تا حاال چ کردی من فراهم م یبودنو برا یشکاک نهیزم  نهایخب همه ا یکرد یباز 
 شدم   یعصبان یطور 

 دم یخب باشه حق بهت م یل ی_خ

 بکن  فی_خب حاال بدون سانسور برام تعرساینک

کردم   فیهمه ماجرارو براش بدون سانسور تعر  کردمیم  فیتعر  رویبراش همه چ دینداشتم با یا چاره
  یلیکارش باعث شد خ نیهم نشد که ا یعصبان  یاز خودش نشون نداد حت  یعکس العمل چیکه ه

که بهش اعتماد داشته باشمو همه حرفامو بهش بزنم  شدیکارش باعث م  نیخوشحال بشم حداقل ا
 ی دلهره ا ایگونه ترس   چیبدون ه

 _خب ادامشساینک

زخم   یداد که گردنم کمبهم حمله کرد چاقورو گذاشت کناره گردنم اونقدر فشارش  یوقت گهید یچ ی_ه
 شد

 کارو کرد؟  نی چرا ا یدی_نفهم ساینک
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 نیا ی تو  رمیبگ  ادی خواستی کنه که از خودم دفاع کنم م یکار  خواستیم ی مردک عوض  دمی_فهم
 کار کنم   یچ تیموقع

 ؟ ی_دفاع کنساینک

دادن   ادی بهم  نایمثل ا یچندتا دفاع شخص یرعل یهمراه ام دیباری آسمون برام م نوی_آره امروز از زم 
 امروز هم ازم امتحان گرفتن  نیهم

 _چه طور؟ ساینک

از   یکی  کهویکه  رفتمی راحت به سمت اتاقم م الیسالن با خ  یداشتم تو نیتمر  ی_آخه امروز بعد از کل 
 چاقو گذاشت رو گردنم از شدت ترس قلبم اومد تو دهنم  هیپشت 

 ؟ یکن یکار   ی_خب تونستساینک

 فتمگر ادی ی_آره بابا به خوب 

 باشه  یطور آدم  نیا ستونیرئ نیا شهی _خوبه باورم نمساینک

بار بهم گفت   هیهم  یرعل یام یحت  هیطور نیمن ا یفقط برا سیرئ   نیا ستیطور ن نیا سای_اتفاقا نک 
 کنه یکه رفتارش با تو فرق م

 _چه طور؟از چه نظر؟ ساینک

 دهیم  تیمن اهم  تیو امن یبه راحت یلی...خهیطور  هی_خب رفتاراش 

  یسر  هیاز بابت  المونی خ یطور  نیا هیطور آدم نیا ستیکه رئ   یخوشحال باش دی_خب تو باساینک
 راحته زیچ

 ترسونهیمنو م یرفتاراش کم  نی_اخه ا

 بکنه  یغلط چی ه تونهی_نگران نباش مطمئن باش نمساینک

 شه یاز ترسم کم م یکنارشم درواقع کم یوقت  یول  دوارمی_ام

 _چه طور؟ ساینک
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 رسونهینم  یب یبهم آس یکس نجاس یکه اون ا یتا زمان دونمیدارم چون م یت یامن هیکنارش  یعنی_
  ی رعل ی مخصوصا اون ام

 آروم صداش زدم  نیبه گوشم نخورد به خاطر هم سا ی از جانب نک ییصدا

 سا ی _نک

 _هوم ساینک

 شد؟  ی_چ

 بگو  شوی...خب بقیچی _هساینک

 نیاوردن ا ادیبا به  یدخترونم فعال شده بود ول یشده بودم حسها و فکرها  یطور  هیچرا  دونمینم
 شدم  مونیکه اون فقط داداشمه پش

 خودمون بود یماجرا گهینداره بعدش که د یا هی_بق

 مراقب خودت باش  شتریب یخب باشه ول  یلی_خ ساینک

 _باشه حتما 

  تیامن ی فقط برا نوینه ا رتمیغی بمجبورم فکر نکن که   ی ول گمیدارم م  لمی_درضمن برخالف مساینک
بهتره از اون لباسا   نیبه خاطر هم  ییاونجا گهیدختره د ه یتو االن در نقش  یگی راست م گمیخودت م

 ی استفاده کن

 _واقعا؟!

 شد  زیام دی تهد سایلحن نک کهوی

اصال  گهید نبار یدالرام ا کنمی م چارتی به خدا ب  یکن یرو ادهیاگه ز  دمیدارم هشدار خودمو م ی_ول ساینک
 اگه عالمو آدم ازت دفاع بکنن  یحت   یندار  یراه بخشش

 _باشه چشم 

 زنه ی ازت سر نم ییخطا دونمی_من بهت اعتماد کامل دارم مساینک
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   سای_ممنونم نک

 از حد نگذرون دالرام  ادی ز گمیبازم دارم م یول کنمی _خواهش مساینک

 _چشم

 ؟ یحرف گوش کن بود  نقدریهم شهیهم شدیم یچ نی_آفرساینک

من   الیخ  ی...پوف بگهیاون وقت م خوردمی داشتم حرص م یآ  خوردمیمن االن داشتم حرص م یآ
خب تا حاال  کنمی م یچ یهمش از دستوراتش سرپ  یانگار  زنهی حرف م یطور  هیبگم؟ یچ نیاالن به ا

خودش دارم جلو    که طبق دستورات شویبوده بق  زیام تی کارو کردم که همشم موفق نیفقط چندبار ا
 رم یم

 ان یک شهیبرم پ  دیبهتره که برم با گهی_من د

 ان؟ ی _کساینک

 گهی_اره د

 ه؟یک گهید انی _کساینک

 باندمون  سی _رئ

 انه؟ ی_اسمش ک ساینک

 _اره

 : د یبا حرص غر ساینک

 ان؟ یک یگ یکه بهش م یشد یمی باهاش صم یزود نیبه ا  نقدریا یعن ی_ساینک

 نشدم   یم یاصال باهاش صم کنمیسکته م  دنشی_نه بابا من با د

 ان؟ یک یگی_پس چرا بهش مساینک
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جو  نمیا سمی رئ شهیبرم پ خوامیم گفتمیمزخرفه انتظار داشت االن م خودویب یاز اون سوالها  نمیا پوف
 کنهیگل م  شیباز رتیگرفته داره غ یسیپل

 سمی رئ شهیپ رمی_اخه االن حوصله نداشتم بگم م

بهم گزارش   رو ی باهام ارتباط برقرار کن همه چ یاومد رونیاز اتاقش ب  یخب برو وقت  یلی_اها خ ساینک
 نذاشتن؟  ارتیدر اخت یا گهیامکانات د انهیتحت کنترله ک یکه گفت یلیبده اونجا عالوه بر اون موبا

 گم ی_نه هنوز...گذاشتن بهت م

 م یبهتر باهم در ارتباط باش میونتیم  لیمیا قیدادن از طر  یز یچ  یلب تاب ای یوتر ی_آره اگه کامپساینک

 هم ندارم  یترس و دلهره ا گهید یطور  نی_آره واقعا ا

 _پس فعال ساینک

 _فعال

 

 

 

 ( سای)نک

کشون   دمویکش یخودم موهاشو م  یدستا نیاونجا و با هم رفتمیم خواستیشدت خشم دلم م از
گوشمو برداشتمو محکم   یرو هیو حرص گوش   تیاز شدت عصبان اوردمشی جا م  نیکشون تا هم

اتاقم   زیم  یرو  وانیبه سمت پارچ و ل  نینشده بود به خاطر هم یهنوز حرصم خال  واریبه د  دمیکوب
  یکه تو یخورد شدن از شدت غضب  یلذت بخش  یکه همشون با صدا  دمیکوب نی زم  یرفتمو همش رو

که بهش   یکار کنم؟چرا از اعتماد یدختره چ  نیمن از دست ا ایشدم خدا یم یوجودم بود داشتم روان 
اونجا   نیاز ا شتریب ذارمینم گهینه د ینحو ممکن سوءاستفاده کرد ول  نیبه زشت تر یطور  نیداشتم ا

  شهینم  یطور  نید حتما برش گردونم ایبمونه من با
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رگ   زدیم یرنگ صورتم به کبود  یسرخ شده بودمو کم  یبه خودم نگاه کردم حساب   نهییا یحرص تو با
نبودم که در برابر    رتی غ یباال زده بودو فکم به شدت منقبض شده بود من ب  یر گردنم حسابکنا

  یهاش م هیهق هق و گر یصدا  ادهی یاز خودم نشون ندم وقت یعکس العمل چ یه یپوشش نیهمچ
  شدیباعث م کردیم تمیاذ یهق هق مظلومانش داشت بدجور  یصدا نیهم شدمیم یطور  هیافتادم 

وجه ازش انتظار   چیبدتر کنترلمو از دست بدم اصال کنترل صدام و حرکاتم دست خودم نبود به ه
  یشده بود به دختر   لیحاال تبد شناختمیکه من م ینداشتم دختره پاک و معصوم روییکارها  نیهمچ
 که دالرام شدیهنوز باورم نم  یبده از طرف   یحاظر بود تن به هر کار   تیبه موفق دنیرس یکه برا
 هم انتخاب کرده باشه   رونیب  یبرا رویلباس  نیهمچ

 نیا کردمیم  یکار  هی دیتکون دادم با نی به طرف یباهاش تماس برقرار کنم چون...سر  خواستمینم
   شدینم یطور 

بخوره و دوباره برگرده از پله ها تندتند    واریاتاقمو به شدت باز کردم که باعث شد در محکم به د دره
 ها بودن رفتم ستمیمحکم و بلند به سمت بچه ها که پشت س یبا قدمها میرفتمو مستق  نییپا

 باهاش حرف بزنم  خوامیم ری با رهسپار تماس بگ یی_رضا

 می باهاشون فعال تماس برقرار کن  میتونیما نم  ی_جناب سرگرد ول یی رضا

بهش نگاه   یعصبان  یبا چشما  میباهاش ارتباط برقرار کن میتونیکه نم  یچ یعن یسمتش برگشتم  به
  یرو تموی سرشون داد بزنمو عصبان یکه ه دینبا شدینم یطور  نیا کردمیخودمو کنترل م دیکردم با

 کنم  یبدبخت ها خال نیا

 ؟ یباهاش تماس برقرار کن  یتونی_چرا نم

 اتـ... ترسمیم ستنین  تیموقع  ی_اخه تویی رضا

 که بهت دادمو اجرا کن  ی_دستور 

با حرف زدن   دیباشدش شا دهیاون د دیکردو مشغول شد شا دییحرفمو تا یاحترام نظام هیبا   ییرضا
 منو اون بتونه بخوابونه  تی خشم و عصبان نیبکنم و ا  دایدست پ  قتیباهاش بتونم به حق

 _قربان باهاشون ارتباط برقرار کردم یی رضا
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 گوشام گذاشتم یستش گرفتمو رواز د رویبه سمتش رفتمو گوش عیسر

 افتاده؟  ی_سالم جناب سرگرد اتفاقرهسپار

 ؟ ی تیموقع ی_آره تو

 _بله در خدمتمرهسپار

 ؟ یشناسی_دالرامو م

 نشناسمش؟  شهی_مگه مرهسپار

  یجا  ه؟اونجایکارهاش اونجا چه طور یحت  ایطرز پوشش  کنهیرفتار م  ی_خب بهم بگو اونجا چه طور 
 خودشو کرده؟

  هیدختره پاک ییخودش قرار داده...جناب سرگرد خدا ری تحت تاث سویرئ   ی_آره اتفاقا...حسابرهسپار
 فه ی جا ح نیا یبرا

 _خب 

  یاتاقش بودو شبش تو یهم که کال تو روزیداشتن د نیتمر سیامروز همراه رئ  تشی_راس رهسپار
 س یاتاق رئ

 یموها ی تو یدست یباشه؟عصب  سیاتاق رئ  یشب تو  دیشدت خشم دستام مشت شدن چرا با از
  یدار  هیمزخرف چ یفکرها نی؟ایگی م  یچ یدار  یفهمیم چ یه سایحرف دهنتو بفهم نک   دمیخودم کش

   یا گهیاحمق نه هر دختره د یکن ی درباره دالرام فکر م ی؟دار یکن ی با خودت م

 هیمشخص نباشه که حالو روزم چ ادیصدام کنترل داشته باشم و ز  یرو کردمی م یکه سع یدرحال 
 : دم یپرس

 کرد؟ی کار م ی_اونجا چ

   رونیاومد ب گهیداخل اتاقش بود بعد د یساعت هیباهاش کار داشت حدود  سی _رئرهسپار

 کارش داشت؟  یچ یدی_نفهم
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 زدنی دالرام حرف م ی_اون طور که معلومه فقط داشتن درباره باند و کارهارهسپار

 ؟یدیت به دالرام ند نسب  سی از رئ ی_رفتار مشکوک 

 نسبت به دالرام مشکوکه  سی رئ ی _همه رفتارهارهسپار

 هست   ییخبرا هی باال دادم پس  ییابرو

 _چه طور؟ 

طور   نینسبت به دالرام ا یول دادینم تی دستاش اهم ری نبود اصال به ز یطور  ن یقبال ا سی _رئرهسپار
 ... یول ردستشهیخب دالرام هم ز  ستین

 سرش هست؟  یتو  یز یچ هی گهیم یعنی_

  یخطر  چیه  گهید یطور  نیخوشحالم چون ا یل یاتفاقا من خ ستین  یبد زیچ  ی_احتماال...ولرهسپار
 کنه ینم  دیدالرامو تهد

 ه؟ی_خب حاال طرز پوشش چه طور

من مراقبشم   دینباش  یز یگذرونه جناب سرگرد شما نگران چ یاز حد نم ادی_طرز پوشش خوبه زرهسپار
کس جرات نگاه چپ   چیه نیواقع شده به خاطر هم سی که دالرام مورد توجه رئ دنیهمه فهم  نجایا

بهش شک نبره  یکه کس نهیفقط به خاطر ا  پوشهیهم که م ییلباسها نیا دونم یبهشو نداره من م 
 د یباش یحساس و اسالم یادیز  دینبا امشم

 نه یبب  ی بی اونجا اس خوام ی رهسپار همه جا مراقبش باش نم نی_بب 

 جناب سرگرد _چشم رهسپار

 ده؟ ی_نفهم

 بهتره  یطور  نی_نه هنوز به نظرم ارهسپار

 _اره فعال بذار نفهمه
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  یاز خنده هاش و از حرفا طنتشیکرد از ش  فیبرام تعر رویبا رهسپار حرف زدمو همه چ گهید کمی
  یکرد دستورات الزمو بهش دادمو کل  فیبود همه و همشو برام تعر دهیشن  یباغ که پنهون  یتو

 طور از دور مراقب دالرام باشه  نیسفارشش کردم که هم 

 ببره  ییبو یکس ترسمی_چشم...جناب سرگرد بهتره که من برم...مرهسپار

 _برو 

 _با اجازهرهسپار

بودو   دهیخواب  کمی شمیگذاشتم به سمت آشپزخونه رفتم آت زی م یگوشام برداشتمو رو یاز رو رویگوش
به خرج بدم   تی همه روش حساس نیا دینبا گهیشحال بودم که تمام طرز فکرم اشتباه بوده دخو
 ...پووووف...هیاون فقط  ساینک

نتونستم باهاش تماس   نیفرستندش خاموش بود به خاطر هم یول  رمیباهاش تماس بگ خواستم
  یخوب نبود پوف یوش نداره چون اصال حالش پشت گ یبرقرار کنم مطمئن بودم که االن حالو روز خوب 

 بنده هات تهمت زدم نیاز پاک تر یک یمنو ببخش که به  ایخدا دمیکش

 

 

 

 

 )دالرام( 

 )سه ماه بعد( 

 !؟ی_چ

 ؟ی_تعجب کردسی رئ

 _اصال شوکه شدم 
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 گفتم که تو کارات کمکت کنه  یرعل یبه ام  ی_بهتره که از فردا کارتو شروع کن سی رئ

 خرابش کنم  ترسمیکارهارو ندارم اخه تا حاال انجامش ندادم م نیا  یمن هنوز امادگ  ی_ول

 ی شروع کن  ییجا هیاز  دیهم همراهته با  یرعل یام یر ینم  یی_تنهاسی رئ

 اخه...  ی_ول

 ی حرف من حرف بزن  یرو ی_آخه نداره تو حق ندار سی رئ

 ترسمیم کمی فقط اخه  کنمی نم ی جسارت  نی _من همچ

 ترسو و بزدل نبود  شناسمیکه من م یاون دختر  ی_ول سی رئ

  نیبشه به خاطر هم یکنم عصبان  یپافشار  نیاز ا شتریب دمیترسینگفتم م یز یانداختمو چ نیی پا سرمو
اومد اون  یهم باهام م  یرعل یافتاد چون ام ینم  یاتفاق چیداشته باشم ه یدادم رفتار بهتر  حیترج 

 بهم کمک بکنه   تونستیوقت اون م

که گرفته بود  یتو هم رفتش و اون ژست مردونه ا یباال اوردمو بهش نگاه کردم با اون اخما  سرمو
 کرد ی بهم نگاه م

 دمی کارو انجام م نی_من ا

 _خوبه سی رئ

 نه؟ گهیدارم د اریهم در اخت  روی _فقط ن

 _آرهسی رئ

 ؟ یرعل ی ام ای کنمی م شونی_من سرپرست

هم  ی رعلی اومد کمکت کنه البته ام شی پ یتا اگه مشکل ادیفقط همراهت م  یرعل ی _تو...امسی رئ
 خودشو برعهده داره  یروهای ن یسرپرست 

 م؟یبریهمراه خودمون م روی _مگه دو تا ن
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 شد؟   میتفه کنهی م یخودشو رهبر  یرویخودتو و اون هم ن  یروی _آره تو نسی رئ

 _بله

 ی بر  یتون ی_کارم باهات تموم شد مسی رئ

 استفاده بکنم؟  نجا یا یفا یااز و تونمی_چشم...فقط آقا من م

 ؟ یفا ی_واسی رئ

سرگرم بشم   یطور  نیانجام دادن ندارم گفتم حداقل ا یبرا یکار  رهیحوصلم سر م  ی_بله اخه وقت
 د ید یاجازه م

  یرعل یام  ایبه من  یتون یم یکه الزم داشت یا گهید زیرمزشو بهت بگه هرچ یرعلی_آره بگو به امسی رئ
 ی بگ

 رم یگ یاجازشو از خوده شما م  امیاول م ی_چشم ول

 روم ثابت موند نگاهش

  دمیترس  ی و اون آروم بود ازش نم میتنها بود یطور  نیا یوقت  کردمینگاهش م یچرا وقت دونمینم
  یو تحکمش داشت بهم م تیپر از جد   یرفتار آروم ول  نیانگار با هم شناسمشیانگار چند ساله که م

   فتهی ب یبرام اتفاق  ذارهیدارم و نم تیامن نجایفهموند که من ا

بهتر   یطور  نینخواست ا یو ازم جواب اوردیاتفاق افتادرو به روم ن  یماجرا سی بودم که رئ خوشحال
 به سالحه  یچ نمی بکنم بب یفکر بهتر  تونستمیم  دیشا یطور  نیبود ا

 شم ی_پس من فعال از حضورتون مرخص م

 بل بلند بشمم یتکون داد که باعث شد منم از رو دییبه نشونه تا یسر 

 ارم؟ یبراتون ب دیالزم ندار یز ی_چ

 یرو ننوشت  شبتید ی_نه فقط گزارش کار سی رئ

 شه یتکرار نم گهیبود شرمنده د نیحجم کارهام سنگ کمی  روزینبود اخه د ادمی دی_ببخش
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 اوردم؟ یسرش م ییچه بال کردی م روی کوتاه نیا گهید یکیاالن  یدونستی_مسی رئ

 نگفتم  یز یانداختمو چ نیی پا سرمو

 ی دیم لیامشب در عوض دو گزارش بهم تحو  ستی ن ی_مشکل سی رئ

 _چشم حتما 

 ی بر  یتون ی_مسی رئ

به   عیسر  ن یافتادم به خاطر هم یز یچ هی ادهیزدمو خواستم از داخل سالن خارج بشم که  یلبخند
م نگاه کرد که  نگاه منتظر به هیسمتش برگشتم که اونم متوجه برگشت من شدو به سمتم برگشت با 

 منم به حرف اومدم 

 به قرارگاه بزنم؟  یسر  ه یمن  تی مامور نیقبل از انجام ا دیدیاجازه م یول  سیرئ دی_ببخش

 ی بر   ییجا خوادی بکنن تو نم  قیاز بچه هارو بفرست تحق یسر   هی ستی_الزم نسی رئ

اون   یجوابم برا دیفهموند که با  یکه انگار داشت بهم م یگفت تحکم یاخرشو با تحکم خاص  جمله
 باشه   یکه افتاده بود منف  یاتفاق

 د ینگران نباش  گردمیزود برم  دیمطمئن باش سی _رئ

 یفقط تو اجازه رفتن ندار  ستمی_نگران نسی رئ

 د ینظرتونو عوض کن دیتونی_م

 من مراقبشم  دیبهتره که اجازه بد سی _رئ

اونم متوجه  دمیبرگشتم که د سی شدم به سمت رئ یرعلیبه پشت سرم برگشتم که متوجه ام  کهوی
 شد  یرعل یام

 میری م کوپتری...با اجازتون با هلمیگردی برم مویریساعته م هی_من مراقبشم...یرعل یام
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  تی راز کارها و مامو یلیانجام دادن خ ینگاه کردم برا یرعل ی حالتم بدم به ام یتو  یر یی تغ نکهیا بدون
 اوردهیبه زبون ن  یز یتعجب بر انگ ادی ز زیاالن چ نیبه خاطر هم میکردی استفاده م کوپتریهامون از هل

 بود

 دیزود برگرد یول د یخب بر  یلی_خ سی رئ

 نگاه کردم  سیبه رئ   یلبام نشست و با خوشحال یرو  یلبخند

 فتهی ب  یدوباره اتفاق خوامینم  دی_فقط مراقب باشسی رئ

 انداختم  نییسرمو پا یجمله با شرمندگ   نیگفتن ا با

 افته یاز اون اتفاق ها نم گهید دی_مطمئن باش

 تو نبود  رینداره تقص ی_اشکال سی رئ

  یگذشت مطمئن بودم وقت یاون روز بهم چ  دونستیخدا م کردمیباال اوردمو بهش نگاه م سرمو
   فتادی ن  یاتفاق ن ی خوشبختانه همچ یول  کنهیم کهی ت کهی منو ت  سیعمارت رئ میبرگرد

  فتهین  یاتفاق نی همچ هی تونستیمعامله هاش بهم خورد البته م نیاز بزرگتر یک یخاطر من  به
و   یرعلی باعث سبز شدن شاخ رو سره ام یکه اونجا انجام داد حت یبی ( با اون کاره عجسی)رئ انیک

کس   چ یکه به ه که کرد بهم فهموند یبا اون کار  یشد حاال چه برسه به من ول   سیرئ یآدما هیبق
هستم  یخاص   تیامن یتو نجایچپ نگام کنه بهم فهموند که من ا یحت  ای نیبه من توه  دهینم  ازهاج

 خودشم ونیکه همشو مد

 _دالرام برو اماده شویرعل یام

 دییبه نشونه تا یاومدمو به سمتش برگشتم سر  رون ی ب المی از فکرو خ یرعل یام یصدا دنیشن  با
طور که داشتم   نیبه راه افتادم هم چیمارپ یحرفش تکون دادمو از سالن خارج شدم به سمت پله ها

بهم    ترتا زود سادمیمنم وا نیآقا به سمتم اومد به خاطر هم یاز آدما یکی  کهوی  رفتمی به سمت اتاقم م
 رو دستم دادو گفت:  یبرگه ا سادیروبه روم وا  یبرسه وقت

 ن یاستخو یکه م یز یاون چ نمی_ا
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 باال انداختم  ییباال آوردمو ابرو سرمو

 کارو داده بودم؟  نیبه تو دستور انجام ا ی_من ک

 گفتن هم داشت؟  یمگه برا  یز ی نگفت اصال چ یز یانداختو چ نیی پا یبا شرمندگ  سرشو

مثله  قایمن ماله خودم نبودم دق گهید گفتیم ی رعلیکرده بودم همون طور که ام ریی تغ  یلیخ
 و نامرد نشده بودم  رحمی ب  یلیهنوز خ یخودشون شده بودم ول 

 آماده شد  رید نیباال بود به خاطر هم کمیحجم کارا   شهیتکرار نم  گهیخانوم د دی_ببخش

 باهات ندارم  یخب حاال برو کار  یل یطور باشه خ نیهم  دوارمی_ام

 _چشم فعال با اجازتون 

 یقشنگ یتق تق کفشام صدا  یتاقم به راه افتادم صدا تکون دادمو به سمت ا دییبه نشونه تا یسر 
  یل یشده بود درواقع خ یبرام عاد گهیاالن د یول  کردمی صدا ذوق م  نیا دنیقبال با شن  کردی م جادیا

 شده بود یبرام عاد زهایچ

  شیپ یکارها برا  نیهمه ا یگروه بودم ول نیبودم انگار واقعا من متعلق به ا یجد یل یکارم خ یتو
 بردن نقشه الزم بود

 ها کسب کرده بودم   تیموفق یلیسه ماه خ نیا یو من تو  گذرهیم نجایماه که از اومدنم به ا سه

وقت   چی شناختم خودمو گم کرده بودم ه یخودمو نم  دمید یم نهییآ یاوقات که خودمو تو یگاه
 بشم  یکار جد نیانجام ا یحد تو  نیتا ا کردمی فکرشو نم

کت   هیکارم گذاشتمو به سمت کمدم رفتم تا لباسامو عوض کنم  زی م یدم برگرو رواتاقمو باز کر دره
کت   یتنم بود همراهه شلوار همرنگ و همجنس خودش و به علت کوتاه دی بلند سف  نیکوتاه آست

  دادیبه لباسم م یشتر یب تی که حکم کمربندو داشت دوره کمرم معلوم بود و جذاب یرنگ  ییطال ریزنج 

 یسر  هی  نیکردم به خاطر هم   یمعموال شال سرم نم دم یمخصوصمو پوش یدراوردمو لباسا  لباسامو
 مخصوص داشتم اونو سرم کردم   یکاله ها
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تاه کردنه موهامو جلو  شب سره شام بحث کو  هی کردنیم تمیبلند بود واقعا اذ یادیچون ز موهام
 شدم    مونیپش  نیروبه رو شدم به  خاطر هم یرعل یو ام  انیاز جانب ک  دیآوردم که با مخالفت شد

  یکه از آشناها شگریدختر آرا هیهمون شب  یکارساز بود فردا یل یراه حل جلوم گذاشت که خ هی انیک
خوب بود چون با اون مدل همه   یل یداد که خ ادمیمدل مو  هیاومدو  نجایا انی بود به دستور ک  نی نازن

پوشوند   یموهامو م  یرو دمیخریم  دیکه با یو تور مخصوص  رهی توسط گ شدویموهام باال سرم جمع م 
  رونی اصال موهام ب کردمی کالهمو سرم م بستمویاون مدلو م یکه وقت یطور  شدی و مانع باز شدنشون م

 اومد   ینم

کفش اسپرت عوض کردمو از   هیبا   مویپاشنه ده سانت یش ها کف  عیاومدمو سر رونیب  الیفکرو خ  از
زودتر   سی که توش نشسته بودن حرکت کردمو به سمتشون رفتم رئ یبه سمت سالن  رونی اتاقم زدم ب

هم  یرعل یام دادیرو نشون نم یز یچ  چیچهرش ه یول زدی موج م  تیچشاش رضا یمتوجه من شد تو
 من بلند شدو به سمتم اومد دنیبا د

 ؟ ی_آماده شدیرعل یام

 م ی_اره بر

 م یراه افتاد یبه سمت دره خروج مویکرد   یازش خداحافظ می برگشت انی سمت ک به

اصال به   یو نه سالش بود ول  ستیهم ب  یرعلیسالشه و ام ک یو  یس انیبودم که ک دهیفهم یتازگ به
 و هشت سالشه   ستی ب کردمیمن فکر م انیاومد به خصوص ک ینم افشونیق

  طنتیش گهیکرده بود د تیهم به من سرا نایمغرور و قد بودن ا رفتمیراه م ی رعلیبه شونه ام شونه
 کارم هم خبره شده بودم و هم مغرور   یو کامال تو کردمی نم یادیز

  گهید  یسه تا از آدما پشت سره من بودن و سه تا میرفتی م نیی جلو در عمارت پا یاز پله ها یوقت
 سپردم یکه کارارو به اونا م یبه منم آدم داده بود طور  انیک یرعل ی پشت سره ام

تا من   سادیوا یرعل یام میاز بچه ها درش باز شده بود رفت یک یکه توسط  یرنگ  یسمت بنز مشک به
 گفتم:  یبا لحن آروم  یسوار بشم ول

 دارم  یک ی کار کوچ هیو من _نه تو برو اول سوار ش 
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 ؟ ی_چه کار یرعل یام

 از بچه ها کار دارم یکی _با 

 خب باشه  یلی_خ یرعل یام

که درو   نیسوار نشدم روبه افش یول   سادمیدره باز شده وا یشد که منم روبه رو  نیسوار ماش  یرعل یام
 خودش  یبود برا  یلیبرامون باز کرده بود برگشتم ماشاءاهلل گور

 چشمام برداشتمو روبهش گفتم:  یاز رو نکمویع

الزم   میزنیفردامون م تیبه محل مامور یسر  هی میریما م  ارنیدر ن  یشلوغ باز  ادی_به بچه ها بگو که ز
 مفهوم بود؟  هی(کافی رعلیاز افراد آقا)ام سه تا از افراد من و سه تا انیهمراهمون ب یادیافراد ز ستین

 ... دیبا تویدستور دادن که امن سی خانوم رئ  ی_ولنیافش

از من دستور  دیمن مسئولتون هستم پس با ادیدر ب یشلوغ باز   خوامینم گمی_من خودم دارم م 
 م یبا خودمون ببر میتونی نم یادیافراد ز دیریبگ

 _باشه چشم نیافش

 شد؟   ی_پس چ

 ارم ی_سه تا از افراد خودمون و سه تا افراد آقارو با خودمون منیافش

 ن ی_افر

  دمویکش یبسته شد کالفه پوف  نی شدم که در توسط افش نیچشمم گذاشتمو سوار ماش  یرو نکمویع
شلوار   هیشدم    قیبهش دق ینشسته بود برگشتم کم یحالت خاص مردونه ا   هیکه با   یرعلی روبه ام

حالت   هیبراق موهاشم با   یکت چرم مشک یجذب مشک  شرتیت هیپاش بود همراهه  یمشک  نیج
  یاز موهاش رو یکم  شدیبودو بعد به سمت راست کجش کرده بود که باعث م زدهباال   یخاص کم 

 فتهی ب ش یشونیپ

 نه؟  امیباهات ب   نباریمن ا یذار ی_حتما باز نم
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 کنترل کن  وتریکامپ ق ی_نه تو از طریرعل یام

 ...یرعل ی ام ی_ول

 انداخت   یکامل به سمتم برگشتو بهم نگاه  یرعل یام

 ی ستیبلد ن ی_تو چترباز یرعل یام

 ؟ی دینم ادمی _خب چرا 

 بدم؟! ادتیاونجا  ییخوای_میرعل یام

 ر ی _نخ

 حالت قهر صورتمو ازش برگردوندمو گفتم:  با

 خواد ی_اصال نم 

 هیما از عمارت  نینگفت با خارج شدن ماش یز یچ گهیکردو با سوار شدن راننده د یخنده ا تک
 یما نشسته بود و پنج تا از بچه ها نیماش  یجلو تو  نی هم از در خارج شد افش یام و یب  نیماش

 پشت سرمون دنبالمون بودن یام و یب نیماش یتو گهید

 چندتا از بچه ها اومدن ن؟مگهیماش هی_چرا فقط یرعل یام

 نی سپردم دست افش نی ر همندم به خاط  یدادم که جواب حیترج  من

 گفت:  یاحترام خاص هیهم با  نیافش

 _دستور خانوم بودنیافش

  رونینکردم نگاشو ازم گرفتو به ب  یمن بهش توجه ینگاه کرد ول یباال رفت بهم کم  یرعلیام یابرو هی
خوش آبو    یاز شهرها یکی یتو  مینبود شیک یتو گهیما د  میرفتی نگاه کرد به سمت خارج از شهر م

 قایهم دق نجا یا کردمی نگاه م ایحالت خاص به در هیبودو با  ایچشمم به در میبود  یجنوب   یبایهوا و ز
مستقر شدن هرچند  نجایبچه ها هم االن ا هیو بق  سا ینک میبزرگ بود یل یعمارت خ هی یتو  شیمثل ک

  شیک یتو گهید میت  هیتهران و  ی تو میت هی نجانیکه االن ا شیاصل میگسترش داده ت مشوی ت ساینک
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 شدیم یسه هفته ا  ود بای تسلط داره تقر  یباند به خوب یاالن کامال رو ساینک ن یهستن به خاطر هم
تماس   هیباشه باهاش   ادمیشلوغ بود امشب حتما  یلی نداشتم آخه سرم خ یتماس  چیکه باهاش ه 

   رمیبگ

و اون طور که معلوم بود   دادیشون مبود داشت راهو بهمون ن نیافش یدستا یکه تو یاس یپ  یج
  یپوف میرفتی کوه باال م هیاز  میداشت بایتقر شدیم یبه بعدش جاده خاک  نجاینمونده بود از ا یراه ادیز

 بشه  رمی دستگ ییزهای چ هی دوارمیام دمیکش

  ینگاه یرعل ینگم به ام یز یدادم چ حیترج  یول  میرفتیاز کوه باال م  دیتعجب بود که چرا با یجا  برام
  نی هردومون از ماش سادیوا نیماش  یوقت کنهیداره به منظره نگاه م لکسیر یل یاون خ دمیانداختم د

به صورت کامل   نجایبه سمت لبه پرتگاه رفتمو از باال به محوطه روبه روم نگاه کردم از ا میشد ادهیپ
  گهید یو دوتا از بچه ها یرعل یام دمیبه پشت سرم برگشتم د میتسلط داشت  تیمحوطه مامور یرو

  نمی بش نیماش یتو دیمن با یول رفتمیدوست داشتم منم م دمیکش یاه  کننیدارن خودشونو اماده م 
  دمیحرص پامو کوب  اب کردمیکنترل م رویکه به بچه ها وصل بود همه چ  ینیو دورب وتریکامپ قیاز طر

 کنهیکار م  یشدم که داره چ ن یرعل یو اصال متوجه ام نیزم

مطابق   یز یچ هیاخماش تو هم بود معلوم بود  زدی که دستش بود داشت حرف م یم یسیبا ب  نیافش
نشستم و همه  نیماش یشدم رفتم تو الی خی ب یشده ول یکنجکاو شده بودم بفمم چ ستین لشیم

توجهمو جلب   خوردی که به پنجره م یدست یصدا  کهویروشن کردم که  ستموی چک کردمو س لویوسا
 شدم  ادهی پ نیبود درو باز کردمو از ماش  یرعل ی اون سمت برگردم ام بهکردو باعث شد 

 شده؟  ی_چ

 ی چی _هیرعل یام

 به خودت؟   یبست نویا ه؟چرایطور نیچرا ا نی_ا

 سا یممنوع برو لبه پرتگاه وا ی_فوضول یرعل یام

 سم ی_وا چرا اونجا وا

 گمو بکن  یکه بهت م  ینباشه کار   تی_کاریرعل یام
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 به سمتش برگشتمو گفتم:  یبا کسل  سادمیرفتم لبه پرتگاه وا  دمویکش یپوف

 ؟ یکار کن  یچ ییخوای حاال م  سادم ی_خب وا

 شدو گفت:   کیقدم بهم نزد هیچترشو مرتب کردو به سمتم برگشت   یرعل یام

 ؟ی_بهم اعتماد دار یرعل یام

 _وا زده به سرت؟ 

 بده _جوابه منو یرعل یام

 داشته باشم؟ دی_آره چرا نبا

 ارتفاع بپر  نیخب پس از ا  یلی_خ یرعل یام

حد ممکن گشاد شد به سمت پرتگاه برگشتمو به ارتفاع نگاه کردم    نیشدت تعجب چشمام تا آخر از
  هی دمیبا تعجب برگشتم سمتش که د شدمیم کهی ت کهی که صددرصد ت نییپا  دمیپر  یم نجایاگه از ا

 کردمو گفتم:  یلباشه خنده مصلحت یلبخند خاص رو

 گم؟ یدرست م یکنیم یشوخ  ی_دار 

 بپر  یندارم اگه بهم اعتماد دار  ی_من اصال باهات شوخیرعل یام

 ی منو بکش ییخوایبشه؟م  ی_بپرم که چ

 یطور  هی  خوردویگرمش به گوشم م یسرشو خم کردو صورتشو کناره صورتم گذاشت نفسها آروم
 شدمیم

 بپر نگران نباش  یاگه بهم اعتماد دار _یرعل یام

تر از قبل   ی میصم   یلیکامال اعتماد داشتم رابطمون خ یرعل ی بهش نگاه کردم من به ام دمویکش یپوف
جمع   زدموی که م ییاز گندا یلیخ فته یبرام ن  یکه مراقبمه تا اتفاق شدمیم نیمتوجه ا شهیشده بود هم

 هم هوامو داشت خخخخ   انیک  ی عنیهرچند باال دستش  شدیپناه برام محسوب م هیو واقعا  کردیم
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نه دستامو  ا یکارو بکنم  نیازش گرفتمو به سمت پرتگاه برگشتم چشمامو بستم دودل بودم که ا رومو
چشمامو محکم بسته  نییاز هم باز کردمو با آوردن اسم خدا چشمامو بستمو خودمو پرت کردم پا

صورتم  به  دیبا خوردن باد شد فتهیبرام ن  یکه اتفاق کردمی کردنشو نداشتم خدا خدا مبودمو جرات باز 
بکنم چشمامو باز کردم کم کم  سی ذره مونده بود واقعا خودمو خ هیکه داشتم  یبی و حسو حاله عج

از پشت کمرمو محکم   یکه همون لحظه دست دمیکش یبلند   غیج  نیبه خاطر هم هینه بابا واقع دمید
 لهفاص نیبه شدت از زم کهوی دورم حلقه شد  یرعلیدست ام نکهیخودش چسبوند هم گرفتو به

بغلش    یبرگشتم از پشت تو ی رعلیشد با تعجب به سمت ام شتریهر لحظه ارتفاعمون ب مویگرفت
ته دلم  یز یلباش بود که باعث شد چ  یرو ی بودمو محکم منو به خودش چسبونده بود لبخند خاص

 بلرزه 

 ی_ممنون که بهم اعتماد دار یرعل یام

 ه؟یچه کار نیآخه ا یا وونهید یل ی_خ

 جانیه  گنی...بهش مزم یعز جانی _هیرعل یام

من   ینگاه کردم اون طور که معلوم بود وقت  نییبهش رفتمو سرمو چرخوندمو به پا یغره ا چشم
  یاگه نم وونهید پسره میکه منو گرفته چترو باز کرده و هردومون اوج گرفت یو وقت  دهیاونم پر دمیپر

 کردم  رو کا نی ا یشده بودم واقعا من رو چه حساب کسانی که االن با خاک  رهیتونست به موقع منو بگ

منو محکم گرفته  یرعل یام نکهیاز ا بردمیلذت م  کردمویپام نگاه م  ری با ذوق به منظره ز دمویکش یپوف
 افتادم  یصددرصد نم گهیخوشحال بودم چون د یل یبود خ

 ی توروخدا ولم نکن  یرعل ی_ام

 کنم ی_نترس ولت نم یرعل یام

 رو به دور کمرم به خودش بستو گفت:  یکمربند یرعل یام

 من نهیع  قایدق ی_پاتو بذار رو رکاب پشتیرعل یام

گذاشتم  یرکاب پشت  یپامو رو یرعل ی با کمک ام یافتاد ول یاتفاق نم نیا کردمی م یقدر سع هرچه
 تمونیوضع میازهم فاصله گرفته بود یسانت یس بای با فاصله تقر نشیی باال و من پا یرعل یکه ام یطور 
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 یجلواهرم  هیمحکم هنوز شکممو گرفته بود  یرعلیام میبود دهیبود انگار رو هوا دراز کش یطور 
هم  یرعل یام  یدستا گهید یطور  ن یا رمی کمکم کرد تا دستامو بهش بگ یرعل یاومد که ام نییصورتم پا

 شکم من برداشته شد و من االن خودم خودمو گرفته بودم   یاز رو

 دهیکه انگار دراز کش یاهرم بود طور  یگرفته بودم پاهامم عقب بودو رو لرویجلو بودن و م  دستام
 اونم به شکم   میبود

 کردو گفت:  ی از بابت من تخت شد خنده ا الشیمنو ول کرد و خ  یوقت یرعل یام

 ؟ ی_خوبیرعل یام

 د یلرزیم ادمونی و ارتفاع ز جانی از شدت ه ی کم صدام

 میطور  هی...ی_آ...آره...ول

   یکن ی _عادت میرعل یام

 صورتم  یدستشو گرفت جلو یتو ستمیس یرعل یام

 من؟  ای یکن ی_خانوم شما کنترل میرعل یام

 گفتم:  ی با نگران  کردمیکه از ترس داشتم سکته م منم

 کمربنده محکمه؟  نیا یرعل ی_ام

 چتر دونفرس  نی_آره بابا ایرعل یام

 راحت شد  المی_پوف خ

 فتهی ب  یبرات اتفاق ذارمینباش من نم یز ی _نگران چیرعل یام

 دونم ی_م

منطقرو    یدست من بودو داشتم به خوب  ستمیزدم س ی کرد که منم لبخند یهم تک خنده ا یرعل یام
 دهنم گرفتمو گفتم:  یکه به گوشم وصل بودو جلو ی م یس یب  کردمیچک م
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 سمت چپتونو ندارم  نی_افش

 گم اونجارو هم پوشش بدن  ی_چشم االن به بچه ها منیافش

اون داشتم اطالعات مورد نظرمو به دست   قیدستم بودو از طر یتو ستمیطور که حواسم به س نیهم
  دمید نامحسوس به شکمم نگاه کردم یل یدورم حلقه شده خ یرعلیام یاحساس کردم دستا اوردمیم

 به کمربنده نداشت  ینان یزدم فکر کنم اطم یدرست حدس زدم لبخند محو

 کنم  افتیحفظ کنن تا من اطالعات مورد نظرمو در تشونویطور موقع  نیبگو به بچه ها هم نی_افش

 گمی_چشم االن بهشون منیافش

 بره؟یطول م  ادی_زیرعل یام

 ؟ یپرس ی_نه چرا م

 هماهنگ کنم کوپتری تا من با خلبان هل یبه من خبر بد دی_آخه بایرعل یام

 گهید مییا یفرود م  یطور  نیکه...هم میالزم ندار کوپتری _خب هل

  شهی_نم یرعل یام

 _چرا؟ 

فرود  یکدوممون برا چیه یدر واقع چترها ستیفرود مناسب ن یچتر برا نیا نکه ی_به خاطر ایرعل یام
 چون همشون رادار بهشون وصله  ستیمناسب ن

 ... یعنی_خب 

  یستمیاون س یدونیم نهیبب  بیامکان داره چترها و رادارها آس  انی فرود م یوقت نکهیا یعنی_یرعل یام
 ونه؟ ی لیچندصد م  کیکه دست توهه نزد

 شدم؟ یافتاد من بدبخت م یم نیاگه ا یعنیدستم نگاه کردم  یتو  ستمیتعجب به س با

  کوپترهی و هل  میبندیم میطور که معلق نیما چترهارو هم  میداشته باش کوپتری هل  یوقت ی_ول یرعل یام
 ره یگ یمارو م
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 م یکن یکه سقوط م یطور  نی؟ای_خب اگه نتونستن چ 

 میدی_نگران نباش...ما هممون آموزش دیرعل یام

 _پوف باشه 

 غلطا کرده باشم   نیبودم که تا حاال از ا دهیبودم اصال من به گوره الهام خند دهیمن که آموزش ند  یول

بهم دست داد از همون حس   یقشنگ تی کنارمه حس امن یرعل یام نکهیافتادن ا ادیبا به   کهوی  یول
   رفتی ازم باال م یهر مشکلو خطر  نهی ح سا یکه کناره نک ییها تیامن

از سقوط نداشته باشم   یببرم و ترس شیکاره خودمم پ کردم از منظره لذت ببرمو کنارش یم یسع
بود تا   ن یری ش  یبرام سخت بود ول  یکم دنیاومد نفس کش یبود و باد هم م ادی ارتفاعمون چون ز

 برام جالب بود    یلیرو کسب نکرده بودم خ یتجربه ا نیحاال همچ 

بچه ها  فتهی ب یهر اتفاق  دونستمینداشتم م یادیبود ترس ز   یرعلیخب چون ام  یول  دمیترسیم
بود تا حاال    یخوب یل یپسره خ یرعلیزدم ام یلبخند  دادیاون نجاتم م یرعلی هستن به خصوص ام

دوسش داشتم  یل یخ  نیوقتها جونمو نجات داده بود به خاطر هم یل یبهم کمک کرده بودو خ  یلیخ
 م یکردی باهم کارهامونو م هاوقت  شتریب

 خواستمو به دست آوردم  یکه م یتکاره من تمومه...اطالعا یرعل ی_ام

 ی کرد افتی_نقشه منطقرو دریرعل یام

 _آره 

 خب باشه  یلی_خ یرعل یام

  دیکه خواست رس  یز یبه اون چ  نکهیکه به گوشش متصل بود ور رفت تا ا یمی س یبا ب  یکم یرعل یام
 تونست با خلبان ارتباط برقرا کنه  یعنی

 خب...  یل ی...کاره ما تموم شده...باشه...آره...خمیهست ستیصفر ده ب تی موقع ی_ما تویرعل یام
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که داد همه افراد چترهاشونو بستن با   یمکالمش با خلبانمون تموم شد با عالمت  یوقت یرعل یام
  دمیو فهم  دمیشن  کوپترویهل یصدا کهویکه  کردمیگرد شده داشتم به صحنه مقابلم نگاه م یچشمها

 بلند شده   کوپترهیکه هل

 ؟ ی_پس ما چ 

 _بذار اول اونا سوار بشن یرعل یام

تجسم  نویبودمو همش ا دهیترس   یشدن نوبت ما شد حساب  کوپتریهمه بچه ها سوار هل یوقت
که با   دمیبه خودم اومدمو د کهوی شهیم یچ رهینتونه مارو بگ کوپرتهیکه امکان داره هل کردمیم

  یبود لبامو محکم رو دهیمحکم منو چسب یرعل یام یدست ها میشیم کینزد  نیبه زم میسرعت دار
اگه بفهمه من   انیک اینباشم خدا زهایچ  یلیچشمامو بسته بودم تا شاهد خ دادمویهم فشار م

 کشهیکردم منو م  یچترباز 

 

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

 

 هم بستم یانداختمو چشمامو محکم رو نییکه زد سرمو پا  یداد با

 د؟یکار کرد یچ  دیدونیم  چی_شما احمقا هانیک

 _ما... یرعل یام

 ؟ یافتاد تو پاسخگو بود یم یکارو داده بودم؟اگه اتفاق  نی_خفه شو من بهت اجازه اانیک

تجربرو    نیدوست داشت ا یلی اخه دالرام خ فتادیهم ن یخداروشکر اتفاق  می_ما مراقب بود یرعل یام
 کسب بکنه

  یز یچ ی که از چترباز  شد؟اونی م  یاومد چ یاگه محاسباتت اشتباه از آب در م یفهمی م چی_هانیک
 اون وقت تو...  ستین شی حال
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منو   خی همه توب نیو ا یهمه نگران نینگاه کردم علت ا نشیباال آوردمو به صورت خشمگ سرمو
 فتاده ین  یاتفاق چیه یراه بندازه وقت دادیهمه دادوب  نیداشت ا یچه لزوم دونستمیرو نم یرعل یام

 دیدوره هاشو بگذرونم شما خودتون اجازه نداد خواستمیمن م فتادهی ن ی_آقا حاال که اتفاق 

 ی کارو بکن نی_اجازه ندادم چون حتما نخواستم اانیک

 ام ی از پسش بر م تونمینم  دیکن  یآخه چرا؟فکر م  ی_ول

منتظر دستورش   مویانداخته بود  نییهم سرامونو پا  یرعلیراه رفت منو ام  یبلند شدو کم یعصب  انیک
  کهویکه  رهیگ یبرامون مدنظر م یهی و چه تنب  کنهیکار م  یباهامون چ  انیبودم که ک  نیفکر ا یتو میبود
 گفت:  یرعل یام

 نداره   یر یتقص چیچون من مجبورش کردم اون ه رمیدالرام هم برعهده بگ هی_من حاظرم تنبیرعل یام

اصال به   کنهی نگاه م انیاخم داره به ک مچهین  هیو با  یجد  یلیخ دمیتعجب به سمتش برگشتم که د با
 چه قدر مرد بود  یرعل یبود ام انیسمتم بر نگشت و فقط نگاهش به سمت ک

 به کمرش زدو گفت:  یدست دویتو موهاش کش یهم کالفه دست انیک

 رسم یبعدا به حسابتون م رونی ب دیخب حاال بر  یلی_خ انیک

به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد نگاهم که به چشماش    یرعلی شد که ام جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش
بهم   یکس  ذارهینم نکهیا فتهی ب  یمن اتفاق یبرا ذارهی نم نکهیا دمید یم یز ی چ هیافتاد تو چشاش 

  ها بهم ثابت بشه که اشتباکه واقع  کردی م یکار  دمید یچشاش م یحسو تو نی بزنه هر وقت ا  یبیآس
  یصدا دنیبرسه با شن  یبیبه اون آس دادمیمنم اجازه نم یزدم ول  یلبخند نیکنم به خاطر هم یفکر نم

 میبه سمتش برگشت مویهردومون نگاه از هم گرفت انیک

 ن؟ یبه دست آورد  مویخواست یکه م ی_حاال اطالعات انیک

 دم یبهتون گزارش م  کشمویامشب نقششو م میکرد ی_بله کله منطقرو بازرس 

 سره کارتون  دی_خوبه پس برانیک

 رو صدا زد   یرعلیام انیکه ک رونیب  میکه از اتاق بر میعقب گرد کرد هردومون
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 ...باهات کار دارم سای_تو واانیک

 هیحالتش نداده بود  یتو یر ییتغ  چیبود اصال ه ینگاه کردم که چهرش خنث   یرعلی به ام ینگران  با
افته  یم یچه اتفاق  نکهیبازهم نگران بودم ا یآرومتر شد ول  یبخش بهم زد که قلبم کم   نانیلبخند اطم 

 اومدم   رونی تکون دادمو از اتاقش ب یسر 

 کار داره؟  یباهاش چ یعن ی دمیکش یپوف

 

 

 

 

 ( سای)نک

از   یل یخودشو جا کرده و خ یدالرام اونجا حساب  رهیم شی بدون نقص پ   یداره خوب و عال یچ همه
  یرو یادیمشکوکه ز کمی  انمیک یرفتارها ر ییشده فقط من نگران تغ یسپر  تیهاش با موفق تیمامور

  کنهیدالرام حساسه و بهش توجه م

 به سمت پژمان برگشتمو گفتم:  کالفه

 ؟ یکم بکن  کمی صداشو  شهی_م

 گفت:  کردی نگاه م لمشیبه ف یکه داشت با کنجکاو یدر حال  پژمان

 صداش بلند باشه   نهیبه هم فشی ک شهی_نوچ نمپژمان

کار   نیا یالهام به سمتم اومد الهام برا  کهویاتاقم که  یخواستم بلند شم برم تو  دمویکش یپوف یعصب
بود به خاطر   یحواسش به همه چ شهیبودو هم دهیکش یادی و تالش کرده بود زحمت ز یسع  یلیخ

 ه بودم تخت بود که به الهام سپرد ییاز بابت کارها المی خ نیهم
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خودشو جمعوجور    یکم نیاومدو کنارم نشست که پژمان متوجه حضوره الهام شد به خاطر هم الهام
خودتت   شهی سرت پ رهی خونس خ  یمبل بهتر نشست پسره نفهم صدبار بهش گفتم الهام تو یکردو رو
 گهیم کنهیکاره خودشو م  یکو گوش بدهکار ه یول نی بب لمیف نویمبل بش یدرست رو  کمی یسرگرد

 نمی شیهروقت الهام هم اومد درست م نن ی بب یبچه ها مارو نم 

 تبلت بودو کنارم نشسته بود گفت:  یکه سرش تو یدر همون حال  الهام

 کردم  افتیاز دالرام در لی میا هی_الهام

 دنشده بو یوقت بود از دالرام خبر  یل یبهش نگاه کردم آخه خ یکنجکاو با

 گفته؟  ی_چ

کنن روهم    یم  یباند همکار  نیکه با ا یاطالعات برامون فرستاده اسم دوتا از افراد مهم یسر  هی_الهام
 باندشون  یها تی و کارها و فعال یوگرافیب یبرامون ارسال کرده حت 

 ...کارش حرف نداره ولی_اپژمان

 ه کردمو شروع کردم به خوندن که فرستاده بود نگا یگرفتمو به مطالب  یاز دست الهام به آروم تبلتو

  یازشون کش بره طبق گفته خودش و ط  یباند هست که نتونسته اطالعات هی_دالرام گفته فقط  الهام
  یلیخ یخالف کاره و تو یباندها نی از بزرگتر یک ی انیباند مثل باند ک نیکه ا م یدیمام فهم قاتیتحق

 کنن  یم یها باهم همکار  تی از مامور

 اورده؟ ی از اونا به دست ن ی_اطالعات

  یول زهایجور چ  نیو چند سالشه و از ا هیباند ک سیرئ  نکهیمثال ا یجزئ  زیچ  یسر  هی_نه فقط الهام
که بتونه بهمون کمک بکنه هنوز نتونسته به  یکه بتونه خالف هاشونو ثابت کنه و اطالعات یمدرک

 نقشه داره هیکار هم  نیا یبرا گهیم یول  ارهی دست ب

 بکنه یکاره الک  خوادیپس چرا م ستیاون باندا جزو پرونده ما ن یر یدستگ ی_نقشه؟ولپژمان

 نامیدم دستمونن بهتره ا نامیخب ا  میکنیم ریدستگ نارو یا میما دار گهیم ی_منم بهش گفتم ولالهام
 فتن یدست قانون ب 
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از پسش بر   تونهیکه م دونستمیم مداشت مانیسمت الهام برگشتمو بهش نگاه کردم من به دالرام ا به
 شهیو حتما توش موفق م هیکه باشه مطمئنم بدون نقص و عال یهر نقشه ا ادیب

  سی بود قطعا دالرام پل یو بدون نقص یاز طرف دالرام دادم اطالعات عال  یافتیبه اطالعات در  توجهمو
 خودم بود  نهیاومد ع ی از آب در م یحرفه ا

 به سمت الهام گرفتمو گفتم:  تبلتو

 رهی هارد ذخ هی یاطالعاتو رو نیباشه همه ا انی باند ک ی فقط تمرکزمون رو دینبا  گهی_دالرام راست م
 اطالعاتو براش ارسال کن  نیکن...پژمان تو هم به جناب سرهنگ خبر بده و ا

 _باشه حتما پژمان

  لمشیکه پژمان حواسشو دوباره به ف  دمیدر کمال تعجب د یبلند شد تا کارهاشو انجام بده ول  الهام
 نکرده   یکه بهش زده بودم توجه  یداد و اصال به حرف

 حرص صداش زدم:  با

 _پژمان باتو بودم 

 بود گفت:  لمش یکه حواسش به ف  یدر همون حال  پژمان

 کنه بعد من...  رهیبذار اون اول اطالعاتو ذخ  یول  دونمی_مپژمان

 _پژمان

 ه؟یبابا چ  ی_اپژمان

 که بهت گفتمو بکن  ی_بلند شو کار 

 گفت:  دوی کش یکالفه پوف پژمان

 نم یبب   لمویف نیبذار ا زتی_جانه عزپژمان

 گفتم:  رفتمی بلند شدمو همون طور که به سمت آشپزخونه م  یالی خی ب با
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 دم یبه سرهنگ م  تویخب بلندنشو منم گزارشه تنبل یل ی_خ

 فشفشه بلندشدو گفت:  نه یع  عیپژمان سر کهوی

 دم یخب االن انجامش م یل ی...خیکارو بکن  نیا یوقت خر نش  هی_پژمان

چشم غره به سمت اتاق الهام رفت منم لبخند   هیحرفش تکون دادم که با   دییبه نشونه تا یسر 
 رفتم   ونیزی زدمو به سمت تلو یا روزمندانهیپ

 کرد؟اگهیکار م یگرفته بود؟چ مشوی تصم یعن یلحظه دوباره حواسم به سمت دالرام پرت شد  هی یبرا
  نیب نیدر ا یعن ی زدیم  شیآت انوی بود ک  یاگرهم جوابش منف زدیم شی منو آت بودیجوابش مثبت م

باز هم  یداشت ول  ییباال  سکیچون ر شدیبد م  یلی خ کردیاگه قبول م دادیکدوم کارو انجام م 
 اگه جوابش مثبت باشه یداره حت  یمحکم   لیکه براش دل دونمیباشه م یهر چ بشجوا

 

 

 

 

 

 )دالرام( 

 _منم موافقم

 : د یبا حرص غر یرعلیبه نشونه مثبت تکون داد که ام یسر  انیک

 ؟ ی_موافقیرعل یام

 ه؟ ی_به نظره منم کاره خوبانیک

 برگشتو گفت:  ان یبه سمت ک یرعل یام
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 ارهیسرش ب  ییامکان داره اون ناکس بال  دیدون یم ی_ول یرعل یام

 گفتم:  ی رعلی زدمو روبه ام یآرامشبخش  لبخند

 کار کنم یچ  خوامیکه م دونمی_نگران نباش من خودم م

 د یبد روی همه چ بی_ترتانیک

کرده بود    ریی تغ یل یرفتارشم خ دادیم  تیبه نظرات من اهم   یلیخ  دایجد انیبرگشتم ک انی سمت ک به
اومد   رونیب   انیاز اتاق ک یرعل یمکه ا یاز اون روز  دونمینم  یهم متوجه شده بود ول یرعل یکه ام یطور 

  دهیم  رداره آزا ویرعلیبوده که ام یز ی چ دونمیم یگذشته ول نشونیب یچ دونمیشده نم یطور  هی

  نیافش  کهوی میزدی و نقشمون حرف م  یدرباره مهمون یرعلیو ام انی با ک  میطور که داشت نیهم
 به سمتم اومد مهیسراس

 _خانوم نیافش

 بشه یطور  نیا  نیبهش نگاه کردم سابقه نداشت افش یسمتش برگشتمو با نگران به

 شده؟  ی_چ

 دی ایباهام ب دی_بانیافش

 شده؟  ی_چیرعل یام

  یعذرخواه  انی برگشتمو روبه ک یرعل ی و ام انی شده به سمت ک یچ  دمیفهمیم دی بلند شدم با ینگران  با
انداختمو به راه افتادم همون طور که تند   یخوندم نگاه   یم رویکه از چشاش نگران  یرعلیکردمو به ام
 اومد  یهم پشت سرم م  نیافش رفتمیمحکم راه م یتند با قدمها

 ن؟ یباال اورد یشده؟باز چه گند  ی_چ

 ه یک دین یبب دی...بامیکرد ریدستگ اروهروی ...اون دینیخودتون بب   یبا چشا دی_بانیافش

 خواب بود هیبرام مثل  شدیسره جام متوقف شدمو به سمتش برگشتم اصال باورم نم  کهوی

 ن؟ی کرد رشی؟دستگی_چ
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 _بله نیافش

 خودشه؟   دی_مطمئن

 نگفته  یز یچون هنوز چ میستیمطمئن ن ادی _هنوز زنیافش

 نش؟ ی_کجا برد

 ته باغ  ی_انبار نیافش

 تم؟گف یچ یدینفهمه فهم یز یباره چ نیدر ا ی _خوبه بهتره فعال کس 

 راحت باشه  التونی _بله خانوم...حتما...خنیافش

 

 برام باز کردن... رو یانبار دره

که افرادم متوجهم بشن و   شدیپاشنه بلندم باعث م  یکفشها  یبزرگ ته باغ شدم صدا یانبار  وارد
  یلیبود که باعث شده بود خ  یبذارن اما من نگام فقط سمت کس  یبه سمتم برگردنو احترام عیسر

که من  شدنیم نیبودن مانع ا سادهیوا شی صندل ی دوتا از بچه ها که رو به رو ادیبالها سرمون ب 
چشمام گرد    دنشیبا د نمشیبهشون گفت که کنار برن تونستم باالخره بب یوقت  نیافش نمشیبب  تونمب

 مقابله من نشسته بود... یصندل  یکه رو یمرد یعنیامکان نداشت اصال امکان نداشت  نیشد ا

گفتن نداشتم با نفرت بهش نگاه   یبرا یز یبگم اصال چ یز ی چ تونستمیسست شده بودن و نم پاهام
 شدیصورتش مشاهده نم یتو ینگران  ایبهم نگاه کرد اصال آثار ترس  یثی کردم که اونم با لبخند خب

  یلیس هیقدم بلند برداشتمو جلو رفتمو  هیاون لحظه  یکار کنم فقط تو  یچ دونستمیمن خودم م یول
با   دیچی پ یانبار  یکه به صورتش زده بودم تو یلیس ی زد صدا یمحکم زدم تو صورتش که پوزخند
 نفرت به چهره منفورش نگاه کردم 

 ی ادم پست فطرت رزل آشغال هست هی_تو...

 زد  گهیپوزخند د هیهمون پوزخندش سرشو به سمتم برگردوند به چشام نگاه کردو دوباره  با
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  یب یکه کرد ییمن از کارها یکرد  ؟هان؟فکریبکن یکار  نیهمچ هی یداد _چه طور به خودت اجازه
 خبرم؟ 

 ست یمهم ن  ادی_ز

بود که  نینشونه ا نینفرت به چشاش نگاه کردم هنوز صورتش سالم بودو حالش خوب بود و ا با
مجبور بودم   ادیاگه به حرف ن  یشکنجش بدم ول  خواستمی نکرده بودن نم یبچه ها هنوز باهاش کار 

 کارو بکنم  نیکه ا

 برگشتمو گفتم:   نیسمت افش به

 د ینکن  تشی اذ ادیالبته ز دیزد بهم خبر بد  ی_هروقت حرف

 بشم؟  تی اذ ادیز ییخوای ؟نمینگرانم  هی_چ

 لبام نشوندمو به سمتش برگشتم یرو  یپوزخند

بهت   نقدریکه ا دیتو د یچ  سیرئ دونمیکه شکنجم بدم؟نم یبهشون بگ  یدیاجازه نم فتیلط هی_روح
 کارهارو بهت داده یلیدستت گذاشته و اجازه دادن خ ریآدم ز دهیم تیاهم

 دارم نه؟  سمی بدون اجازه رئ  انتکارویخ یکه قدرت کشتن انسانها  یبدون  نمیا دی_پس با

 بهم نگاه کرد   یبا ناباور   دویرنگش پر  کهوی

از خجالتت در   یاگرهم نه آدمام حساب یمون یکه زنده م ی اگه حرف زد  یبش تی اذ ادیفعال ز خوامی_نم
  یسرسخت  یزبون آدمها ری حرف از ز  دنیکش یبرا  یخوب یها لهی مطمئن باش اتاق شکنجه وس انیم

 مثل تو داره 

 گفت:  دهینشون بده نترس خواستی که م یوجود با لحن نیبازهم با ا یبود ول  دهیپر رنگش

 ی بکن یغلط  چیه یتونی_تو نم

  یمشت محکم گشونید یک یو  دیشت سرش بود موهاشو محکم گرفتو کش از بچه ها که پ یکی  کهوی
 تو دهنش  دیکوب
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  ری زدم نگاه تحق  یبستش نگاه کردمو پوزخند یبه دستو پا نیزم  یدهنشو تف کرد رو یتو خونه
  سمویباعث نشد وا  یبلندش حت یبه راه افتادم که صدا ی بهش انداختمو به سمت دره خروج یز یآم

 بدم  یتیبهش اهم 

  یتون ینم یکردم مطمئن باش حت   ییکه من چه کارا یثابت کن یتون ینم یبکن یتون ینم  یغلط  چی_تو ه
 ... رونیزبونم ب   ریاز ز یبا شکنجه حرف 

  خواستمیاومده بودم به سمت عمارت به راه افتادم نم رونی ب یچون از انبار  دمی شن یصداشو نم گهید
وارد   شدمیبعد دست به کار م شدمیمطمئن م زهای چ یلی اول از خ دیبگم با یز ی چ یفعال به کس

ضرب گرفته بود  نی زم یمبل نشسته بودو با پاهاش رو یکه تنها رو یرعل یعمارت که شدم متوجه ام
بلند شدو به سمتم  عیسر دیمنو د  یمتوجه من شد سرشو باال اورد وقت  یشدم به سمتش رفتم که وقت

 یها ینگران نهمهیعلت ا تونستمیبزنم نم یحرف  ستمتونینم  میکردیهم نگاه م ی اومد فقط به چشمها
  یحس هیچشاش  یچرا االن تو نکهیکالفس ا نقدریچرا ا  نکهینگرانه ا نقدریچرا ا نکهیبفهمم ا  روی رعلیام

داره   یحس هی رهی ازم باال م یز یچ هیچرا االن داره  نکهی نداره ا قتینه حق گمیکه همش م  خونمیرو م
 همه جوره...  خوادی که دلم نم دهینگاه کردنه بهم دست م نیاز ا

  یم ساینک ادهی کهوی شدمیغرق م  ی رعلینگاه ام یتو  یوقت شهیافتادم هم ساینک ادهیلحظه  کی
نگامو ازش گرفتم که    دمیکارو نفهم  نیهنوز که هنوزه علت ا گرفتمیافتادم و ناخوداگاه چشامو ازش م

 یدستشو زد به کمرش به سمت مبلها رفتمو رو  ی ک یاون  دویتو موهاش کش یاونم کالفه دست
خودش حرف بزنه   خواستمیم  زدمی نم یاومدو کنارم نشست حرف عینشستم که اونم سر شونیکی
 بهم بگه شویو اعصاب خورد  ینگران نهمهیخودش علت ا خواستمیم

 نگران بود؟  نهمهیا نی شده؟چرا افش یدالرام؟چ ی_کجا رفت یرعل یام

  کندمی پوست م بیکه داشتم س ی برداشتمو درحال وهیظرف م یاز تو بیدونه س هیدراز کردمو  دستمو
 گفتم: 

 نبود یاتفاق خاص  یچ ی_ه

 ؟ یزنی _با خر حرف م یرعل یام

 _دور از جونه خر 
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 نگفتم  یز یچ دمویخند زی ر زی نگام کرد که ر یچپ چپ  یرعل یام

 شده؟ یکالفم نکن دالرام بگو چ  نقدری_ایرعل یام

 ؟ یکن یم  یطور  نیچرا ا فتادهین  یاتفاق  چیه _باور کن

نگاهه  دمیگرفتم که د یرعل یبرداشتمو به سمت ام بموی قاچ از س هیقاچ کردمو با نوک چاقوم  بویس
 شدم دوباره تونسته بود منو طلسم بکنه   یخاکستر   یاون دو گو ریرومه دوباره تسخ  رشیخ

 یشدن تو رهی خ نهمهیچشام شده بود علت ا رهی شده بودمو اونم خ رهی خوشرنگش خ یچشا یتو
اوقات برام   یو گاه دادیاوقات آزارم م یکه بود گاه یهر چ یول دونستمی نم گرویهم د یچشما

برداشت نگاشو ازم گرفتو به روبه روش نگاه کرد مشغوله  بوی بود دستشو آروم باال اوردو س  نیریش
به سرفه  ی رعلی ام کهویقاچو برداشتم تا بخورم که  یک ی اون  مودیکش یشد منم پوف  بیخوردنه س

نگاه   یرعل یاخم وحشتناک که داشت به ام هیظاهر شد اونم با  انیکردن افتاد و پشت سرش با ک
من نشست با   یمبل روبه رو یهم رو  انیرفت و ک رونی بلند شدو از عمارت ب عی سر یرعل یام کردیم

  کهویچش شد؟خواستم بلند شم برم دنبالش که  کهوی ن یا کردمی نگاه م یبه دره خروج  متعجب داشت
 با لحن پر از تحکمش گفت:  انیک

 ن ی _بشانیک

 میکه نگران یز یچ ینشستم ول  نیبکنم به خاطر هم  یلحنش نتونستم مخالفت نیا دنیبا شن   ناخوداگاه
 افتاده  یچه اتفاق ی عنیکه  کردمی شده بودمو با تعجب داشتم فکر م جیکم نشده بود گ

 ؟ینگرانش نقدری_چرا اانیک

نگاه کردم چرا حس   کردیداشت بهم نگاه م یکه مشکوک و با اخم  انیتعجب سرمو باال اوردمو به ک با
 دلخوره؟ یکردم لحنش کم 

 گفتم؟ یچ یدی_نشن انیک

همه نگرانش    نیا دیگفت چرا با یبهش بدم راست م  یچه جواب  دونستمیشده بودم در واقع نم هول
 سوالو از من بپرسه؟  نیا انیک  دیاصال چرا با ایباشم؟

 تا حاال چند بار مچتونو گرفتم؟ یدون ید؟میشیم  رهیهم خ یراه به راه تو چشا ی_چرا ه انیک
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گونه  کردمی داغ شده بودم احساس م یگر گرفته بودمو حساب  دیوجودم لرز یتو یز ی کردم چ احساس
  نیگفت هرچند خودمم علت ا یراست م انیانداختم ک ن یی هام گل انداخته باشن با خجالت سرمو پا

 دونستمینگاهارو نم

 بهت هشدار بدم دالرام؟  دی_چندبار باانیک

منو   یدوتا داشتن بدجور  نیا یرفتارها و حرفا  زدمیگنگ داشتم دستوپا م یحس ها یسر  هی ونیم
 کرد یم جیگ

 شه یتکرار نم گهیآقا د دی_ببخش

 ؟ یبار بهش عمل کرد  هی یول یگ یم نویا شهی_همانیک

  نکهیجرات ا  دمیکش  یفرو رفته بود ازش خجالت م قمی یانداخته بودم که تو ن ییاونقدر پا سرمو
 بهش نگاه بکنمو اصال نداشتم

 ی رعلیکه بهت دادم هم به تو و هم به ام هیتذکر نی_آخرانیک

هم تذکر داده بود؟اصال چرا تذکر   یرعلیسرمو باال اوردمو با تعجب بهش نگاه کردم مگه به ام کهوی
بچسبونه    یرعل یخودشو به ام کردی م یسع نهمهیکه ا نی داشت؟چرا به نازن یاون چه ربط  داد؟بهیم

  نقدریا میباهم داشت یرعل یکه منو ام  ییها یرفتارها و راحت یبه من و رو ی ه داد؟چرایتذکر نم
 حساس بود  

نه  نیا یکه تو  یو حرکات  زهایافکارم غوطه ور بودم چ یتو  الیفکرو خ یمن موندمو کل انیبا رفتن ک 
 یو رفتارها یرعلیمنو ام نی رفتار ب  یرو انیبودم برام قابل هضم نبود حساس بودن ک دهیماه د

  یبدش م نقدریا انی چرا ک کردمی همش انکارش م یول رم ی ازش بگ جهینت هی شدیکه باعث م یرعل یام
 ... یرعل یام  ای میکنیرفتار م   یمیباهم صم  یرعل یحساس بود که منو ام ایاومد 

تو هم گره کرده   یکه با اخمها ی رعل ی سرمو چرخوندمو به سمت ام ییآشنا یقدمها  یصدا دنیشن  با
باهاش حرف   خواستمیبرگشتم بلند شدمو به سمتش رفتم م رفتی که داشت به سمت پله ها م یظیغل

 گفت:   عی سر یرعل یبزنم ام یمن حرف  نکهیکه قبل از ا دمیفهمیرفتارها و کارهارو م  نیبزنمو علت ا

 ست یخوب ن  ادی_االن نه دالرام...حالم زیرعل یام
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 چه خبره؟!! نجایا ایمتعجب من از پله ها باال رفت خدا یدر برابر چشمها و

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

درو آروم باز کردمو   دمیناراحت مردونه شو از پشت در شن یردمو آروم در زدم که صداباال ب  دستمو
شده بود به سمت تختش   رهیبودو به سقف خ  دهیتختش تاق باز دراز کش  یوارد اتاقش شدم رو

 برداشتو به سمتم برگشت   شیشونیپ یلبه تختش نشستم که مچ دستشو از رو یرفتمو رو

 ؟ یداشت ی_کار یرعل یام

 بپرسم یسوال  هیازت  نجایم ا_اومد

 ؟ ی_چه سوالیرعل یام

 _تو...تو...

 ؟ ی_من چیرعل یام

  یسوالو بپرسم ول  نیبا خودم کلنجار رفتمو خودمو اماده کردم که ازش ا یاتاقم کل یتو  دمیکش یپوف
 یعنیبگم  یز ی چ تونمینم  کنمیو چشمم به چشماش افتاده و حضورشو حس م  نجایاالن که اومدم ا

 برده بودم  ادیرو که بلد بودمو آماده کرده بودم تا بهش بزنم از  ییهمه حرفا

 دالرام؟  یزن ی_چرا حرفتو نم یرعل یام

  نقدریکرده بودم چرا ا یخودم چه فکر  شهیاصال پ نجایشده بودم که اومده بودم ا  مونیخر پش نهیع
 جنبه و اعتماد به نفسم باال رفته بود؟  یب

خودش گرفت که باعث شد آروم   یمنو تو دستا یختش نشست و دستات ی بلند شدو رو یرعل یام
 بشم رهی دوباره به صورت جذاب مرده روبه روم خ ارموی باال ب  یاراد ری غ یل یسرمو خ

 دالرام؟  کنهیم  تتیاذ یز ی _چیرعل یام

 _آره 

 بکنه  تتیاذ یز یچ  ذارمینم  کنمی بگو حلش م ؟بهمی_چیرعل یام
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 ی تون ی_نم

 شم یکه من شرمندت م نهیامتحان بکن فوقش ا تونمی_میرعل یام

 رفتمی...هرچه قدر که با خودم کلنجار م تونستمیبهش بگم...نم تونستمیانداختم نم نیی پا سرمو
 درباره اون موضوع بهش بزنم  یحرف تونستمینم

 خودش دست به کار شد  نیبه خاطر هم شهیگرم نم یاز من آب  زنموی نم یمن حرف  دید یوقت یرعل یام

 _مربوط به امروزه؟ یرعل یام

 ی_تا حدود

 کرده رییتغ  زهایچ  یلیخ  ینه ول ا ی یباش دهیفهم  دونمیدالرام نم  نی_ببیرعل یام

 دونم ی_م

 با تعجب بهم نگاه کردو گفت:  یرعل یام

 ؟ یدونی_میرعل یام

 _اره

 که من دوست دارم؟  یدونی م نمیا یعنی_یرعل یام

که احساس کردم گردنم خورد شد پس درست حدس زده بودم   یاوردم طور سرمو به سرعت باال  کهوی
مراقبتاش   تاش یاون برق چشاش حما کردیبه من نگاه م  یطور  نیا یرعلیبود که ام  نیب نیا یز یچ هی

 توجهاش 

 _دالرام... یرعل یام

 نکهیبهم دست داده بود ا یحالت داغون  هیبشم  یطور  هیلحنو صداش باعث شده بود  ینیغمگ
 دوست داشتن ساده هی یرو داشتم ول  یرعلی حسو حاله ام  یخودمم تا حدود

 گفتم یکه ناگهان دی_ببخشیرعل یام
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اونو بشنوم پس بهتر بود که فعال من  یبودم تا حرفا نجایدادم سکوت کنم من ا حی نگفتم ترج یز یچ
 نگم یز یچ

 ؟ یبهم ندار  یاصال توجه  ؟چرایکن  ی_دالرام چرا بهم نگاه نمیرعل یام

انداخته بودم سرمو به سمت مخالف اون چرخوندمو به اونور نگاه کردم   نییطور که سرمو پا  همون
نتونه   یرعل ی بود که ام نیچشمام جمع شده بود فقط به خاطر ا یبود که تو ی فقط به خاطر نم اشک

 رو شده بود  رویحرفش ز نیدلم با ا نکهیا نهیاشکمو بب 

همون  دیموهاش کش  یتو یدست یکالفه شدو عصب  دی منو د یعکس العمل ها نیا یوقت یرعل یام
پشت سرم سمت چپم قرار   بای تر کرد تقر  کیخودشو بهم نزد یتخت نشسته بود کم یطور که رو

 گرفت 

دلمه که عاشقت   ری...تقصستیمن که ن ریتقص ؟خب یکنی م یطور  نیا ؟چرای_خانومیرعل یام
 که من ازش خوشم اومده  یهست یدختر  نی ...که دوست داره...باور کن دالرام تو اولشده

ناخواسته  دادیبهم دست م یحس عذاب وجدان خاص  هی دمیشن  یحرفارو م  ن یا یچرا وقت دونمینم
خالفکار از من   هیکه  دیفهم  یم سایاگه نک  یعنیچشمام نشست  یافتادمو غم تو ساینک ادهی دوباره 

 داد؟یم تی رضا کرد؟اصالیکار م یخوشش اومده چ 

 برام آهنگ "همه من" خوند افتادم  سای که نک یاون روز  ادهی

  شمیاز پ دمی آهنگ گفتم اجازه نم  ی تو نکهیا شمیگاهت م هیبرادر تک  هی نهی"من تا ابد مراقبتم دالرام ع
  یکه من از هر جهت یبا مرد یول  ذارمیچرا م  یازدواج کن ذارمیمعنا نبود که نم نیبه ا یتکون بخور 

 نکن همه من"  هیگر دم ینم یبه هرکس  یکنم تورو به راحت  دشییتا

  دیبا کردمی م یکار  هی دیخالف کار بود پس با هیکرد چون اون  ینم  دییرو تا یرعل ی ام ساینک پس
نسبت به من  یرعلیمبه عشق نشه و هم حس ا لیحس خودم تبد نیتا هم ا شدمیدست به کار م

وقت   چیه یول  میکنار هم باش میتونیم میهست یتر نشه چون منو اون مثل دو خط مواز  دیشد
 میبرس  گهید مبه میتونینم

من چند ماهه که عاشقت   ستیهوس هم ن یاز رو ستی حس من دروغ ن  نی_دالرام به خدا ایرعل یام
بهت داشتم که رفته  یگنگ یحس ها هی یعمارت شد ن یباند وارد ا نیکه وارد ا یشدم از همون روز 
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  یدوست داشتن خشک و خال نینه بابا ا دمیزمان گذشت فهم یکه دوست دارم هرچ  دمیرفته فهم
 من عاشقتم  ستیهم ن

  یغم خاص  هیچشماش  یکه تو دیچشمام د یتو یچ  دونمیچرخوندمو بهش نگاه کردم نم  سرمو
 نشست 

االن بگو تا بکشم   نیهم  ستین  یحرف ادی کم؟اگه از من بدت مشده گل  ی_چرا چشمات بارون یرعل یام
 کنار 

وزنه ده   هی کردمیشده بودم احساس م  یطور  هیخوب نبود  ادی حالم ز دمی به چشمام کش یدست
 که اصال تحمل وزنشو نداشتم نمهیس یرو  ییلویک

 ... ی...ولادی _من...من ازت بدم نم 

 دالرام؟ یچ ی_ول یرعل یام

 میباهم ازدواج کن میتونینم یعنی میستی_منو تو وصله هم ن

 ان؟ ی_چرا؟فقط به خاطر کیرعل یام

 نیبود ا یهم عصب  یتعجب به سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم حالت صورتش ناراحت و کم  با
 میبه خاطر اون ما نتون  دیبا ان؟چرایچرا ک  یول  زدیبا اسم صدا م  سویرئ یرعلی بود که ام یبار  نیاول

 م؟ یازدواج کن

 ... انیک ؟مگهیرعل یام  یحرفو زد نی_چرا ا

 موهاش زدو گفت:  یتو  یچنگ یعصب  یرعل یام

سد  تونهیباالتر از اونم نم   یحت ای  انینه مطمئن باش ک  ای ی_تو فقط جوابه منو بده دوسم دار یرعل یام
 تموم شدنه جونمم باشه  متی ق اگه به یحت ارمیو به دستت م  خوامی راه ما بشه من تورو م

 گفته؟  یز یبه تو چ  انی؟کیواضح تر حرف بزن شهی؟م یرعلی ام یگ یم یچ ی_دار 

 نه یکناره هم بب ادیدوست نداره منو تورو ز انی _کیرعل یام
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 گرد شده گفتم:  یتعجب و چشما با

 آخه چرا؟  ی_ول

 اد ی خونم به جوش م کنهی که به سرم خطور م یاز فکر  ی...حت دونمی_نم یرعل یام

 ؟ ی_چه فکر 

 اونم بهت عالقه داشته باشه  نکهی_ایرعل یام

نگاه کردم به چهره   یرعل یگرد شده و متعجب به ام  ییجا خوردم با چشما  یحرفش حصاب نیا از
 سرخ شدش    یو چشما  یعصب

 به من داشته باشه یحس تونهیامکان نداره اون مرده مغرور چه طور م نی...نه ایعنی...یعنی

  هیداشته باشه حتما  یتونه به من حس  ینداره اون از سنگ ساخته شده نم قتیحق  نیا یرعل ی_نه ام
 داره گهیعلت د

  ی کیبهت نزد ادی ز ای نهیدوروبرت منو بب  ادی بکنه که ز  دیمنو تهد نکهیهان؟ا ی _مثال چه علتیرعل یام
بهت   نقدر یچرا ا یفکر کرد چی ازت خوشش اومده ه  نکهیداره جز ا یکشه چه منظور  یبکنم منو م 

داره؟چرا به خاطر حرف اون ناکس بلند شدو به طرفش حمله   رتی روت غ نقدریا ده؟چرایم تیاهم
برنامه   یکرد رو  کسانی از آدماش تکون بخوره خودش رفتو مردرو با خاک  یک ی امون نداد  یکرد؟حت

بهمش زد چرا؟فقط   یطر حرف اون مردک عوض بود به خا دهیسال براش زحمت کش  هیکه حدود  یا
براش   ت ی موقع نی اون وقت بهتر دادیداشت؟تورو م  یتیکه به تو زده بود چه اهم یبه خاطر حرف

 خوادت  یکارو نکرد چرا؟چون م   نیا یول شدیمفراهم 

جهت بهش نگاه نکرده   نیبشه تا حاال از ا جادیتنم ا  یتو یزد باعث شد لرزش  یرعلیکه ام یداد با
داشته   یتونم تجسمشم بکنم که اون به من حس یخواب هم نم یتو ینه من...من حت ی بودم ول

 دستش؟ ریبه من؟به ز ی بکنه اونم به ک دایعالقه پ یکه به کس  ستین  یباشه اون اصال مرد

 سوالمو بده هیدالرام فقط جوابه  نی_ببیرعل یام

 باال اوردم بهش نگاه کردم  نگامو
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 تو فقط جوابه منو بده  یبترس دینبا انیاز ک نینه؟بب   ای ییخوایتو منو م نکهی_ایرعل یما

 من...  یرعل ی_ام

 ؟ییخوای م انوی_تو ک یرعل یام

که داره از  هیچه سوال نیکار کنم آخه ا یچ ایبشم خدا یطور  هیلحنش بود باعث شد  یکه تو یغم
 پرسه یمن م

 نجامیکه ا ستمین یآدم ن یمن ا یرعلیام نی_بب 

 نجام یکه ا میآدم نیمنم ا ی کنی_تو فکر م یرعل یام

 که من... نهی منظورم ا یفهم ی منظورمو نم  نی _نه بب

تو هم منو  نکهیمهمه ا زیچ هیمن فقط  یبرا یهست یتو ک  ستیمن مهم ن یدالرام برا نی_ببیرعل یام
 یی بخوا

 فکر بکنم خوامی_م

 _باشه فکراتو بکن جوابو به من بگو یرعل یام

 که صداش سره جام متوقفم کردم   رونی بهش گفتمو خواستم برم ب ری شب بخ هی سره جام بلند شدم  از

من تا   ینترس  چکسی و از ه یخودت نکن   یمانع فکر اصل چکسویکه ه خوامی _دالرام ازت میرعل یام
 یی اگه منو نخوا یآخرش پشتتم حت

محکم و بلند به راه افتادم  یخارج شدم به سمت اتاق خودم با قدمها  اتاقشو باز کردمو ازش دره
  میمن ک یدونیتو نم  یرعل ینشدم ام ختنشونینر یبرا یشده بودن و اصال مانع ی گونم جار  یاشکام رو

من  عاشق لو بدم حاال تو...تو  انویتا تو و ک  نجایمن اومدم ا نجامیکه ا ستمین  ینیمن ا یدون ینم
 ؟یشد

  عیسر یل یخ  دمیبه اتاقم رس یهق هقم باال نره وقت  یدهنم گرفته بودم تا صدا یمحکم جلو دستمو
 تخت خوابم انداختم  یخودمو انداختم توشو درو قفل کردمو خودمو رو
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  نیدوست دارم نه ع روی رعلیام کنمی بهش جواب رد بدم؟من احساس م یکار کنم؟چه طور  یچ ایخدا
قبولش   سا یاگه من قبولش کنم نک  یحت  میباهم باش می تون یون نممنو ا یمتفاوت با اون  ول ساینک
 کنه  ینم

 

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

 

تونسته بودم  نکهیبود از ا  یصورتش کامال خنث  یچشماش بخونم ول یاز تو رویتونستم خوشحال  یم
سرشو باال اوردو بهم  انیک دم یگنج یبودم اصال تو پوست خودم نم  یخوشحالو راض  یلیموفق بشم خ

 زدو گفت:  یبار لبخند محو  نیاول ینگاه کرد برا

 ن ی_آفرانیک

 انداختم نییزدمو سرمو پا  یلبخند

 باند دارم  نیا یمثل تورو تو یکیخوشحالم که  کنمی_بهت افتخار م انیک

 شدم  ینبود من موفق نم یرعل یام یها و کمک ها یی_اگه راهنما

بودن مشت شدن با    زیم یوح اخماش توهم رفتو دستاش که رونظر گرفتمش به وض  ریز  یچشم ریز
 گفت:  زد ی بودن توش موج م ی که کامال عصب ییصدا

 ی که موفق بش یو تونست یکرده تو باهوش بود تیی_اون فقط راهنما انیک

 هم آره  انیک  گفتی راست م  یرعلیام پس

 بهتون بگم  رویزیچ هیخواستم   ی_آقا م

 کردیحالت خاص بهم نگاه م ه یبهم نگاه کرد چشماش منتظر بودن با  انیک

 عمارت استفاده کنم  ییبتونم از اتاق بازجو  دیاگه اجازه بد خواستمی_م

 ؟ یکن  ییبازجو یاز کس ییخوای_چرا؟م انیک
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 بهتون نگم  یز یروشن نشده چ قتیکه حق یتا زمان  خوامی_م

 انجام بده ییخوا یکه م یخب هرکار   یلی_خ انیک

 لبام نشستو گفتم:   یرو  یمنظوردار  لبخند

 _ازتون ممنونم 

گفتم روش   یکه من م یهرچ انی بود خدارو شکر ک یدلم عروس یتکون داد تو دییبه نشونه تا یسر 
 اورد ینه نم

 ؟ یگرفت متوی_درباره اون موضوع تصمانیک

 دیسوالو از من پرس  نیباز ا  نیبابا ا یحالم گرفته شد ا   کهوی

 _نه هنوز 

 ؟یر ی بگ متوی تصم ییخوای م ی_پس کانیک

 د ی_شما به من سه ماه فرصت داد

 ؟ یمهلتت تموم شد به من جوابو بد یوقت ییخوای_مانیک

 خب   ی_نه ول

 رم یگ  یم میوگرنه خودم به جات تصم یر یبگ متویتصم  عتریدالرام بهتره که سر نی_ببانیک

  نیدر مقابل ا یز ینگفتم درواقع چ یز ی تا چه قدر؟چ یبشر چه قدر پرو و لجباز بود آخه خودخواه نیا
  نیب نیکه در ا یو تنها کس خورهی داره بهم گره م یهمه چ کردمی گفتن نداشتم احساس م یبشر برا

 منمو نقشه هام  نهیب یم بیآس

رفتم وارد   یبه سمت انبار  می قاومدمو مست رونیاز اتاقش ب گهید یحرف ها یسر  هیاز زدن  بعد
 گفتم:  نیکه شدم به سمت اون مردک رزل رفتمو روبه افش یانبار 

 نزد نه؟ ی_حرف 
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 _نه خانوم نیافش

 لبام نشست بهش نگاه کردمو گفتم:  یرو  یپوزخند

 نه؟ ی بزن   یحرف ییخوای_نم

 بهم انداخت  یز ی آم ری زدو نگاه تحق یخسته ا زهرخند

که بهت بدم    یبا اطالعات  امیاون وقت ب  یفهم ی هم بزنم؟من به خونت تشنم م ی حرف   دی_حرف؟مگه با
 باال ببرم  سی رئ  شهیمقامو ارزشتو پ

 سوختو ساز نداره  یزود داره ول  ای  ری د ییایشما باالخره به حرف م  ستی_مهم ن

 از بچه ها گفتم:  یکیروبه  بعد

 عمارت  یی به اتاق بازجو دشیببر دی_بازش کن 

 ا... خانوم اونج  ی_ول

 گرفتم  سی _از قبل اجازشو از رئ

 ادامه دادم: ارویپوزخند روبه  هیبا

 نزدو اجازه داد از اون اتاق مخصوص استفاده بکنم   نیلطف داره حرفمو زم  یل یبه من خ سی _رئ

منم سگ محلشم نذاشتمو روبه   کرد یداشت بهم نگاه م ی بودو با وحشت خاص   دهیپر اروی یاز رو رنگ
 گفتم:  نیافش

 اطالع بده سی _هر وقت بهت عالمت دادم برو به رئ

 _چشم حتما  نیافش

 

براش نمونده   یینا گهیشده بودو د حالی زدم ب یانداختمو پوزخند یشدش نگاه یصورت خونمال به
همشو   کهوی ستادویا سطل آب خنک روبه روش هیاز بچه ها با سر اشاره کردم که اونم با  یک یبود به 
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  دمکه پشت سرم دوتا از افرا یصندل   یحالش جا اومد رو کمیزدو  یصورتش که نعره ا  یپاشوند تو
 و محمد هم پشت سره اون نگاه کردم  نینشسته بودو افش ارویبودن و روبه روم  سادهیوا

 ؟ییحرفا   نیسگ جون تر از ا ای؟یبزن  یحرف  ییخوایزرنگ نم  ی_خب آقا

افتاده بود  نیی همون طور که سرش پا یحال یلباش نشست و با ب  یاون پوزخند مسخره رو دوباره
 دادمو گفتم: هیتک میبه صندل نهیتکون داد دست به س نی به طرف یسر 

 که...  یکنی _خب پس مجبورم م 

آورد همون طور که محمد داشت   الرویانداختم که اونم منظورمو گرفتو رفتو وسا ینگاه نیافش به
که داشت تقال   یدیداشت به جمش یانبرو برم نیو افش  کردی (رو به زور باز ماروی)یدیشدهن جم

 نگاه کردم  کردیم

 ی بذار جون داشته باش  یکنی خودتو خسته م یطور   نی؟ایکن ی _چرا تقال م

که دستش بود   یهم با انبر  نیعقب بردو دهنشو به زور باز کرد افش  رویدیبه زور سره جمش محمد
سوزوند چون از  یاصال دلمو نم  یدیجمش یدادو نعره ها یصدا  کردی م دیکه با یشروع کرد به کار 

 وبودن یدی سره جمش یرو نیشده بود محمد و افش یبودم کال برام عاد دهیشن  ادیدادونعره ها ز نیا
 از بچه ها که پشت سرم بود گفتم:   یکیکه منم به  کردنی داشتن کارشونو م

 د؟یکه بهتون گفته بودمو اماده کرد ییالی_وسا

 ارمش؟ ی_بله خانوم...االن ب

 اد ی_آره فکر نکنم فعال به حرف ب 

 دمی م  بشوی_چشم االن ترت

 گفتم:  یبه سمت اونا برگردوندم با لحن محکم  نگامو

 _بسه

ول کرد به دهنش که خون ازش   رو یدیدست از کارش برداشت و محمد هم دهن جمش نیافش
 نگاه کردم  شدیخارج م 
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   ی_به نفعته حرف بزن

اوردن به  الرو یوسا یوقت  ادیندادم مطمئن بودم باالخره به حرف م یتیاهم دمی ازش نشن  یز یچ یوقت
 اکتفا کردو رفت  یعالمت دادم که اونم با تکون دادن سر  نیافش

شونه هاش از پشت گذاشتمو   یدستامو رو سادمیبرداشتمو به سمتش رفتم پشت سرش وا غویت
 گفتم: 

  شترینه؟ب یدیرس  یبهشون م ادیز  یلیخوش حالت بودن؟معلومه خ شهیتو موهات هم  یدونستی_م
 ادته؟یاومد  یاز موهات خوششون م ادیکه ازت خوششون ب نیاز ا

 سادم یدورش زدمو روبه روش وا یزدم چرخ  یپوزخند

 کار کنم؟   یچ  خوامیم  یدونی_م

 سادنیطرفش وا هیهرکدومشون  گهید یکی و  محمد

 گهیموهات د یبود  نجایمدت که ا نیا هیچ  یدونیخوش حالتت برسن اخه م یبه موها  کمی  خوامی_م
 در حقت انجام داده باشم  یلطف خوامیاون حالتو از دست دادن پس م

کردم که اونام دستگاه رو روشن کردن و هرکدومشون از دو طرف سرش شروع   یبچه ها نگاه  به
اگرهم  یفشارش بدن هرچند حت توننیبه بچه ها گفته بودم تا م  یدیسره جمش  یکردن به زدن موها

که  نیدرد داشت حاال چه برسه به ا لهیکه اون داشت و اون وس ییبا موها کردن ی کارو م نیا یعاد
 بدن    رشفشا

 یانتقام کار  گرفتمیچون داشتم انتقام م شدیکه راه انداخته بود باعث لذتم م  ییدادهایدوبدا یصدا
 که دست من بود جلو رفتم  یغیهمه موهاشو زدن با ت یکه کرده بود وقت

 مونده  کمی خب هنوز  ی_اوم موهاتو خوب زدن ول

که   یغیداشت ت یخورده کار  کمی هنوز  یول یسرباز  رفتنی که م ییپسرا نیا نهی کچل شده بود ع کچل
دادو نعره هاش باالتر رفت سرش از چند قسمت   یسرش که صدا یرو دمیکش یدستم بودو م یتو

دادم  غویت  دمویکم کم دست از کار کش شدیم شتریدردش ب کردمیکه من م یشده بودو با کار  یزخم 
 و خودم رفتم جلوش  حمددست م
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سفارش توروهم  ییخوایکشه...م یرح و نگار م قشنگ ط یل یاز افرادم خ  یکی نه؟ یزنی_حرف نم 
 پس نگران پولش نباش  رهیگ یبکنم...پول هم ازت نم 

 : ردیشده بود غ  یکه خون ییدندونا هیباال اوردو از ال سرشو

که من به پرگل   یثابت بکن  سی به رئ  یتونیوقت نم  چیه  یار ی منو به حرف ب یتون یوقت نم چی_تو ه
من  شی لغو کرد باعثوبان شویکه معامله ک یکه کس یبهش ثابت بکن  یتون یکردم نم یک ینزد

که من پرگل و اون دختره   ی ثابت بکن سیاصال به رئ  یتونیزبون باز نم یلعنت تهیبودم...تو...توهه عفر
 کشتم  غورویج  غیج

 ثابتش کنه همون طور که االن ثابتش کرد تونهیخوب م یلی _چرا خ

با   یدیجمش دمیبود د یعصبان   یو چشما ظیغل یکه با اخمها انویبه پشت سرم برگشتمو ک  کهوی
 نیافش نی بود آفر دهیسر رس  انی ک  یزدم خوب موقع یپوزخند  کردی نگاه م انیبه ک  یوحشت و ناباور 

 زود خبر داده بود 

 من...  دیباور کن سی _رئیدیجمش

 _خفه شو انیک

بلندو از مرده آروم و مغرورم   یصدا  نیشد انتظار ا جادیتنم ا یتو یفی زد لرزش خف انیکه ک ینعره ا با
 نداشتم

 ؟آرررررررررره؟ یانکار کن  ییخوای_بازم م انیک

زدم تو   یلبخند  کردیبود به من نگاه م انی که پشت سره ک یلبخند خاص هیکه داشت با  یرعل یام به
 یدیانتظار نداشت که جمش دیبود شا ی عصبان انیک  یول  کردی م دادیب  یخوشحال یرعل یما یچشما

  گهیمن د  گرفتیم میتصم  دیبا ی دیبود که درباره جمش انیک گهیکارها باشه االن د نیمسبب همه ا
 داشته باشم ین یزم بینوبت منه که االن نقش س  ساینبودم به قول اون حرف نک  یکاره ا نجایا

 بود گفت:   یرعلیبه دست راستش که همون ام انیک

 ی کار کن  یچ دیکه با یدونی_خودت مانیک
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 و پر از ابهتش گفت:  یهم با لحن جد یرعل یام

 دم یم بشوی االن ترت نی _بله همیرعل یام

 به سمت من برگشتو گفت:  انیک

 یی ای_دالرام تو بامن م انیک

 باشم  نجایمن ا دیگفتم اگه اجازه بد سی _رئ

که زد  ی با حرف  یباشم ول  یرعلی ام شیخواستم پ یستاره بارون بود درواقع م یرعلیام یچشما تو
 توهم رفت و وحشت تو دله من رخنه کرد  یرعلیام یاخما

 نشنوم   یحرف گهید ییای_گفتم با من مانیک

کارش صرفا فقط به خاطر   نیکه ا میدونستیخوب م یرعل یدنبالش راه افتادم هم من و هم ام ناچار
کارها و رفتارهاش حرصم گرفته بود آخه  نیاز ا میکناره هم باش یرعل ی منو ام خواستیده که نمبو نیا
خب اگه  زورهمن بخوام اونجا باشم مگه  دیمرد چه قدر خودخواه بود آخه بگو به توچه بابا...شا نیا

  ینبود نیزور نبود توکه االن دنبال ا

پر از   ی با صدا کهوی میرفتیم  نیی همون طور که به سمت سالن پا میکه خارج شد ییاتاق بازجو از
 تحکمش گفت: 

سرت   ییبال ذارمویپا م زهایچ یلی خ یرو یحرفم حرف بزن  یرو گهیبار د هیفقط  گهیبار د هی_اگه انیک
 راه بندازن   یو زار  هیآسمون به حالت گر یکه مرغها  ارمیم

حرفه  یداره من رو یارها نظارت کنم وگرنه چه لزوم ک یاونجا باشم تا رو  خواستمیقربان من م  ی_ول
 ارم یحرف ب   سمیرئ

 به سمتم برگشتو با حرص گفت:  انیک

 هان؟  یباش یرعل یام شهیپ یخواستی م ای یکارها نظارت داشته باش  ی_روانیک

و حالت و رفتار    انیحرف از زبون ک نیا دنینگاه کردم با زدن و شن  انیگرد شده به ک یبا چشما  کهوی
 برده بودم   یرعلی حرف ام تی به واقع یاالنش و قبال ها حاال پ 
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 _آقا شما...

که   یرعلی ام یبه زبون   ؟حتمایگی م یاقارو به چه منظور  نیبودم حاال شدم آقا؟ا سی _آقا؟قبال رئانیک
 ؟ یمثله اون باش  ییخوایاره؟م یگرفت  ادیآقا تو هم ازش  گهیبهم م

به اون بدبخت ربط   رویداشت همه چ گفت؟چرای م یداشت چ  نیدم ابهش نگاه کر یناباور  با
سره   ییبال هی انیمن مطمئنم که ک یکارها ورفتارها نیبا ا  کردمی م یکار  هی دیمن با یداد؟ولیم
  نیاطالعات ا دیکه من با ادمهی انی ک یمراقب رفتارم باشم عقال جلو شتریب دی پس با ارهیم یرعل یام
 هیاطالعات فقط از  نیبودم و ا نجایبود که من ا نیبفرستم اصال به خاطر هم  ساینک یهم برا اندروب

 بود  انیبه ک  یک یاومد اونم نزد یراه به دست م

جلو رفتم که چشاش گرد شد خندم گرفته بود روبه   ی ناز خاص  هیقدمهامو هماهنگ کردمو با  آروم
داشت   یفرمو خوب یرو  کلیبود ه  یشدم مرده جذاب رهی نافذش خ  یمشک یبه چشما  سادمیروش وا

  دیباریاز صورتش م  تیجد

 بکنم؟ یدرخواست هیازتون  شهی_م

به چشماش نگاه    یچشماش جواب مثبت بهم داده بودن منم با حالت خاص ینزد ول  یحرف انیک
 گفتم:  یکردمو با لحن آروم

 دوست دارم   گروید یک یرو دوست ندارم  یرعل ی_من ام

رو نجات بدم خودم   یرعل یگند زدم رفت اومدم ام یتوهمو بهم نگاه کرد وا دی به شدت کش  اخماشو
 بهش بدم   یبدبخت شدم حاال چه جواب

 رو؟   یک_انیک

 انداختمو اروم گفتم:  نیی پا سرمو

 رازه هی_

 _راز؟ انیک

 گفتم:  یلبخند خاص هیباال اوردمو با  سرمو
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 گم ی_بهتون م

ادامه  یزد که منم با لحن خاص  یبزنم اونم آروم لبخند محو  یچشماش باعث شد لبخند یتو برق
 دادم:

 ی شیجذاب تر م یلیخ  یزن ی لبخند م ی_وقت

بودم مطمئن   دهیجمله خودم تعجب کرده بودم چرا از دوم شخص مفرد استفاده کرده بودم؟ترس از
 رفت  یکال دالرام خانوم گند زد دهیاز خودش نشون م  یبودم که عکس العمل بد

 ؟ یحرف نزن  یچه قدر دوست داشتم که باهام رسم  یدونستی_مانیک

 تعجب بهش نگاه کردم با

 دالرام  نمتیبب  ادی ز یرعل ی دوروبر ام خوادی _دلم نمانیک

شده بودم از   یطور  هی زدیحس خاص صدا م هیآروم و با  یطور  نیبود که اسممو ا یبار  نیاول نیا
 گفت:  یانداختم که به اروم نیی سرخ شده بودمو سرمو پا یخجالت کم

 ی کنی م وونمید ینکن دختر دار  یطور  نی_اانیک

مرده روبه روم همون مرده مغرور خودخواه لجباز   نیا  ایسرمو باال اوردمو بهش نگاه کردم خدا کهوی
 زنه؟ی باهام حرف م یطور  نینبود؟پس...پس چرا داره ا

 _باشه 

 ن ییسالن پا می_برانیک

 _چشم

 راه افتادم   دنبالش

خورد هست    یکاف چون اعصابش به اندازه کردی بگم که درست فکر م  یرعلیبه ام خواستیدلم نم اصال
بودم   انیک  یفکر حرف ها و رفتارها یتو  نییبه سالن پا میدیخوردتر بشه تا رس  نیاز ا خوامینم گهید
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  یکار  چینزده بودم ه یحرف  چیمن که هنوز ه یمن تونسته بودم که اونو جذب خودم بکنم؟ول  یعنی
 اتفاق افتاد؟  نیا  ینکرده بودم که اونو جذب کنم پس چه طور 

فوق العاده بزرگ داشت که   نیرزم یز هیعمارت  نی رزمی سمت ز میریم میدار دمیبه خودم اومدم د یوقت
 ی اونجا هم استخر داشت و هم سالن ورزش

 اونجا؟  میریم میچرا دار سیرئ دی_ببخش

 کارش دارم  نجایا ارنیهم م رویدی_جمشانیک

 د؟ یکارش دار یچ  دیبه منم بگ شهی_م

 ی _بهتره که فعال نفهمانیک

  یاز صندل  ی ک ی یرو انیکنم ک  اریبهش نگمو سکوت اخت یز ی دادم فعال چ حی حرف منم ترج نیزدن ا با
  نیبه نظرم ا میزد ینم  یحرف  موی ها نشست و منم کناره دستش نشستم هردومون سکوت کرده بود

 دادم یسروسامون م نهای به هم دیبا  شدینم شتریمن ب  یها الیبهتر بود عقال فکرو خ  یطور 

  یمنف  ای یجواب مثبت بد نکهیا یتو تو یعنیسخته؟ نقدریبرات ا می_دالرام چرا گرفتن تصمانیک
 ؟یموند

 سنجم یم گهیاز جنبه هاشو باهم د یدارم بعض تشی_خب راس

سه  نکهیبدم نه ا یمن همون لحظه جوابه منف  خوادیاخماشو توهم برده بود معلوم بود دلش م انیک
 فکر کردن مهلت بخوام  یماه برا

 د یولم کن گمی...مدیبر یمنو کجا م  دی...داردی_د ولم کن

و   اوردنیچند تا از بچه ها داشتن با خودشون م روید یتوجهم به اون سمت جلب شد جمش کهوی
  هی یرو  رویدیاومدن جمش  یسمت م نیبه ا  زدیداشت حرف م لشیهمون طور که با موباهم  یرعل یام

رو حس کردم    انیک یبلند و عصب  ینفس ها یبود که وقت یرعل ی ام یمحکم بستن نگام رو یصندل
نگاه کردم با کمال   گهیسمت د هی نگامو ازش گرفتمو به   عیسر نیگند زدم به خاطر هم ارهدوب دمیفهم

نگاه کردم که با اخم روبهم   انیبه ک  ارنیگالون م یسر  هیاز بچه ها دارن  گهیکه چندتا د دمیتعجب د
 گفت: 
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 _برو به آرزوت برسانیک

 _آرزو؟ 

 بگو شروع کنه  یرعل ی_برو به امانیک

خودش  شده که   یهم نگاه کنم حاال چ ی رعلی به ام یاومد من حت یبدش م نکهیکرده بودم ا تعجب
که   سکیر  هیکردم  سکیر هی نیبدم مشکوک شده بودم به خاطر هم  رویخبر ه یبرم بهش  گهیداره م

 ... یول شدیم یمنته ی اهیاخرش به س دیشا

 برگشتمو به صورت اخموش نگاه کردم  انی سمت ک به

 کارو بکنه؟  نیا دیبگ گهید یکیبه  شهی_م

 نداده بود تشی موقع یتو یر یی تغ یسمتم برگشت چشماش تعجب کرده بود ول به

 یرو یکال تو دوست دار  نی ؟ببیر ینم گمیحاال که من م ششیپ یبر  ی_چرا؟توکه دوست دار انیک
 ؟ یحرف من حرف بزن

هم   نجایبهم افتاد از هم  یرعل یام یتر کردم که چشما کیخودمو بهش نزد  یزدمو کم یلبخند
 افتادم  ری دو مرد لجباز قد گ نیا  نیکار کنم ب یچ ایخدا  نمیو حرص خوردنشو بب  تی عصبان  تونستمیم

 شما باشم شهی_من دوست دارم پ

بهم    یلیتر کردم صورتهامون خ کی خودمو بهش نزد گهی د کمیکرد  یبه سمتم برگشتو بهم نگاه  کهوی
از جانب   نی ده بودمو اون نگاه سنگتحمل کردم داغ ش یول  مردمیشده بود از خجالت داشتم م کینزد
   نهیبیداره عذاب م دونستمیچون م کردی م تمیشدنش داشت اذ  یرتیغ دادیداشت عذابم م یرعل یام

از  یبکنم کال کنترل همه چ یتونستم کار  یبسته شد منم نفسهام تند و داغ شده بود نم  انیک یچشما
  دادیعذابم م  یداشت بدجور  ساینک  ادهی  یرعلیدستم خارج شده بود نگاه ام

منم بسته شد  یکارها فقط به خاطر نجات جونه خودته ناخوداگاه چشما نیهمه ا ی رعلی ام یول
اجازه   گهیبه پشت سرم رفتو و د انیدست ک هی شدمی م یطور  هی خوردویداغش به لبام م ینفسها

  یعکس العمل احمقانه ا  نیبه خاطر هم کنهی نم یکار  دونستمیبودم چون م دهی نداد عقب بکشم نترس
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به ما  یدیبودن که د یسمت هی گهید یبچه ها دیدیمارو م  یرعل یتا گند نزنم فقط ام ندادمنشون 
چون من به  کردمیکارو م نیخمارمو باز کردم از عمد ا یآروم چشمها  کردنینداشتن و داشتن کارارو م

اونم خمار شده بود که  یگردوندم چشما ش یمشک یچشما یخمارمو تو ینداشتم چشما یحس  انیک
 خطرناک بود   ی نکردم چون هر عکس العمل یکار  یبترسم ول کمی فقط  شدباعث 

 گفت:   زدیم شمیکه داشت ات  یلحن آروم هیبا  انیک

 ی کن یداغونم م یسالمه...دار  کیو  یمردم...س هیدالرام؟من  یکن ی کارهارو با من م نیا ی_چرا دار انیک

بسته شدو اروم لباش داشت به لبام    انیک یداغ و آروم و تنگ چشما یس هانف   زدمینفس م نفس
 یصدا دنیبا شن  کهویافتاد  یاتفاق م  نیا دیکه با وحشت نگاش کردم نه نه نبا شدیم کینزد

که به   یبا صورت دمیبرگشتم د  یرعلیعقب رفت به سمت ام  کهویهردومون سرامون  یوحشتناک
باالزده بود که باعث   قشیرگ شق کنهی غضب و فک منقبض شده داره بهم نگاه م اب  زدویم یکبود

بوده   یرعل ی ام یشکستن گوش  یصدا  دمیمنو بترسونه به کناره پاش نگاه کردم فهم  یحساب  شدیم
نگاه کردم کالفه و  انی به ک یچشم ری نباشه ز یز یزده بود تا شاهد چ  نشیمطمئن بودم که از عمد زم

 قشنگ معلوم بود    تشابود از حرک  یعصب

چرا رفت االن  ایاز سره جاش بلند شدو به اون طرف رفت با وحشت بهش نگاه کردم خدا کهوی
مشت شده و   یبا دستا یرعل یام ان ی درست حدس زده بودم با رفتن ک کشت یاومد منو م یم یرعل یام

منم بلند شدم بهتر بود خودم اول شروع به حرف   عیاومد سر یمحکم داشت به طرفم م یبا قدمها
 تا اون...  کردمیزدن م

زده بود   یل یکه س ییجا یکه کرد سرم به سمت چپ کج شد دستمو رو یبزنم که با کار   یحرف خواستم
چفت شدش و فک   یدندونا یبهش نگاه کردم از ال دیکه از گوشه چشمم چک یگذاشتمو با قطره اشک 

 : دیمنقبض شدش غر

  یا گهیکسه د یوقت  یخواست یمنو نم یدق بکنم اره؟وقت نمیصحنرو بب  نیمن ا یخواست ی_میل رعیام
دوست دارم که  یچون اونقدر   رفتمی من خودم کنار م ی گفت ی بهتر بود به خودم م یرو دوست داشت

 دنتویبخوام نه عذاب کش تویخوشبخت

 ی رعل ی ام یکن یاشتباه م  ی_به خدا دار 
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 دایاشتباه کردم که بهت عالقه پ دم ید یاطرافم نم یکه تورو مثل دخترها کردمی _اره اشتباه میرعل یام
 کردم 

 د یبه صورتش کش  یدست دویبره که بازوشو گرفتم ناخواسته به بازوش چنگ زدم که اونم لرز خواست

 منم دوست دارم  یرعلی_من...من...ام

حس کردم به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد حالم از خودم   یوجودش افتادو به خوب   یکه تو یلرزش کهوی
به صورت    یرعلیو به ام میمستق  ری به صورت غ انیبه دوتا مرد ابراز عالقه کرده بودم به ک خوردیبهم م
  نیا کردمی که عاشقش بودم محافظت م یاز جونه مرد دیمجبور بودم چون با انی ک یبرا میمستق

  دایپ ساینسبت به نک ینه نسبت به پژمان و نه حت انینم جوونه کرده بود نه نسبت به ککه درو یحس
برام    یرعلی ام یول  یمعمول یلیرو هم خ  انیبرادر دوست داشتم ک نهی ع ساروینکرده بودم پژمان و نک 

 فرق داشت  

 کرده بودن   یسرم خال  یرو خو ی سطل آب  هیزد انگار  یرعل ی که ام یحرف با

 دالرام  یگول بزن  یتونی_منو نم یرعل یام

 ...اون وقت خودت قضاوت کن دمی م حیبرات توض   روی...بهم فرصت بده...همه چزنمی _به خدا گولت نم

 بشنوم یز ی چ خوامینم گهی_بس کن...دیرعل یام

 باشه؟  مونیشگیهم یهمون جا  ای_امشب ب

 کاردارم تونمی_نم یرعل یام

حرفامو    خوامیم  ایفقط ب نمیش  یبه خدا شده تا نصفه شب اونجا م ای _هروقت که کارت تموم شد ب
 ی رعل یام یبشنو

 آروم گفت:   دویکش رونی دستشو از تو بازوم ب یرعل یام

 یکرد  رییتغ  یلیخ  یکن یم  رییگفتم توهم تغ ادتهی یاطرافت شد ی_تو هم مثل ادمهایرعل یام
 ... یلیدالرام...خ

 کار کنم؟  یچ  ایبشه خدا  شتریشدن اشکام ب  ریشد که باعث شد سرازکنارم رد  از
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 _دلـــــارام انیک

بلند شدمو اشکامو پاک کردمو به اون سمت    یصندل یوحشت زده از رو  انیک  یصدا دنیبا شن  کهوی
 توهمش گفت:  یرفتم که با اخمها انیرفتم به سمت ک 

 ؟یکرد رید نقدری_چرا اانیک

  ایخدا  میزدیباهم حرف م  میرو گرفته بودمو داشت  یرعل ی ام یبود که بازو دهیند یعنیحرفش  نیا
 مورد غوز باال غوز نشد هی  نیشکرت که حداقل ا

 خوام ی_معذرت م 

  یرعل ینشستم که ام انی به سمت بچه ها برگشت که اونام مشغوله کارشون شدن کناره ک یرعل یام
که   یهرکار  کردیم تمیودو داشت اذته گلوم ب ینکرد بغض بد یبهم نگاه یدستاش مشت شدن ول

 یدیکه دستش بود به سمت جمش فیق هیاز بچه ها  یکی  کهوی قورتش بدم  تونستمیکردم نم یم
گذاشتن داخل   فویعقب بردنو دهنشو به زور باز کردنو ق   رویدیسره جمش گهید  یها بچهرفت دوتا از  

  کهوی کار کنن  یچ خواستنی م یعنیکردم  یداشتم بهشون نگاه م یدهنش با تعجب و کنجکاو
 یکه تو  یف یق یداخل گالنو آروم اروم تو یگالن دستش بود جلو رفتو محتو هیکه   یدر حال یرعل یام

 کرد  یخال دبو یدیدهنه جمش

 برگشتمو گفتم:  انیوحشت به سمت ک  با

 _بتن؟!!!

 آروم تکون داد یسر  کرد یش نگاه مطور که داشت با اخم پرجذبش به صحنه مقابل همون

 ره یمیکه م  یطور  نیا ی...ول ی_ول

 ست ی_مهم ن انیک

 توروخدا سی _رئ
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 _ساکت باش  انیک

باال نره   م یگر یدهنم گذاشتم تا صدا یشدم به صحنه مقابلم نگاه کردم دستمو جلو یجار  یاشکا با
به خاطر   نمی مقاومت بب یصحنه دستو پا زدناشو برا خواستمینم  نمیصحنه مقابلمو بب  تونستمینم

 پراز تحکمش گفت:  یبا صدا انیخواستم بلند شم که ک نیهم

 ن ی _بشانیک

 بغض گفتم:  با

 برم  دی...توروخدا اجازه بدتونمی_نم

 ن ی_بهت گفتم بشانیک

ناخواسته دوباره نگام به اونجا   یول کردمیاز اونجا نگاه م ریسره جام نشستم به هرجا به غ ناچار
 ...ای نگاه کردم خدا یرعل یبه ام  یاشک یبا چشما  شدیم دهیکش

  یهمه بتنو به خوردش دادن دستو پاشو باز کردنو انداختنش تو آب استخر چشمامو محکم رو یوقت
 ن ییپا  دیهم بستم که چند قطره اشک از گوشه چشمم چک

 نیدیم ی_کارش تموم شد...چه دستور یرعل یام

 بدم  بشوی_شب بگو به بچه ها ترت انیک

 _چشمیرعل یام

 خفناک فرار کنم   یفضا نیزودتر از ا تونستمیم یطور  نیکه بلند شد منم به دنبالش بلند شدم ا انیک

 

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

 

کم کم داشتم از  گهیبود د مدهویمونده بودم هنوز ن   یرعلیمنتظر ام نجایساعت بود که ا هی کینزد
موندم دست   گهید کمی  یعقب گرد کردم تا برم ول یبا ناراحت ن یبه خاطر هم شدمیم  دیاومدنش نا ام
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خوردم  یمن حرص نم ینطور یا یحرصم بده ول   ینطور یا خوادی م دیشا  کردمی خودم نبود با خودم فکر م
 سمی باعث شد وا  دمیکه از پشت سرم شن ییخواستم برم صدا نکهیهم دمیکش  یعذاب م شتریب

 ی بگ یی زهایچ هی یخواستیم  کردمی _فکر میرعل یام

  نیاومده بود ب نجایبراش مهم بود که به ا  زهایچ یسر   هیسمتش برگشتم خودش بود پس هنوز  به
 ملبام نقش بست که باعث شد بغض بکن  یرو ی ن یقلبم بود لبخند غمگ  یکه تو یاون غم بزرگ

 ؟ی_اومد

 لحن سرد گفت:  هیپوزخند گوشه لبش و با  با

 تو راهم  ومدمی_نه هنوز ن یرعل یام

 ؟ یزنی باهام حرف م یطور  نی_چرا ا

چه  زدمی روبه روم حرف م   یرعلی ام نیبا ا یحاال چه طور  ا ینگفت خدا یز یکردو چ یخنده عصب تک
 آدم جرات نداره باهاش حرف بزنه نکهیدلو بهش بگم ا نیدرده ا یطور 

 ؟ یماجرارو تمومش کن نیا شهی_م

 من بود که تموم شدس ی_کدوم ماجرا؟اگه منظورت غلط اضاف یرعل یام

 ؟ یچ یعنی_

 دوست ندارم  گهید یعنی_یرعل یام

بغض    یحرفش باعث شد کامال بشکنه حساب نیا دنیبود که با شن  قیعم یقلبم اونقدر  یاول رو ترک
که  خوامیفقط م یاز خودم ضعف نشون بدم تا خودمو سبک بکنم ول خواستمینم  یکرده بودم ول 

و به حرفام فکر بکنه االن فقط  نهی که باخودش تنها شد بش  یماجرارو براش روشن بکنم تا حداقل وقت
 دادم یخورده که واقعا بهش حق م  اعصابش

  یک ینزد  یادیبهم گفته بود که اگه بهت ز انیبود ک یهمش صحنه ساز  یدی مروز دکه ا ی_صحنه ا
 کشتت   یبکنم م
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 حرفو به خوده منم نزده بود؟ نیا ی_فکر کردیرعل یام

 مهمتره  یا گهید زی من زنده موندن تو از هرچ یبرا یبرات مهم نباشه ول دی_شا

داشت نگام   یرعلیبهم داد ام یخاص یانرژ  هیبه وجود اومد که ناخواسته  ی حالت هیچشاش  یتو
  خواستمیخودمو بهش بندازم فقط م  خواستمیمتقاعدش کنم نم کمیتونستم  یعنی نیکه ا کردیم

 ن یبسپارم دست خودش فقط هم   شویبراش روشن کنمو بق  رویقض

  یحس ایعالقه  انیمن به ک یبکنه؟فکر کرد خوادیتا اون هرکار که دلش م ستمیم یمن وا ی_فکر کرد
 دارم؟

 گفت:  یبا لحن طعنه دار  یرعل یام

 _آره کامال معلوم بود یرعل یام

 بود  ی_به خدا همش اتفاق 

 که االن... نیزم  زدمیبدبختمو نم  یاگه اون گوش ؟دی_اتفاقیرعل یام

شدم غم االن درده اون  کیقدم بهش نزد  هید جملشو خور  هیهم فشار دادو بق یمحکم رو لباشو 
  کردی م ینی دلم سنگ یرو  یاز بچه ها همه و همه داشتن بدجور  یدوتا دور  نیحرکات ا   یلعنت میتصم

  یرعل یاوقات کنترلشون از دستم در بره من هر جور که شده از ام یچشمه اشکم گاه شدیو باعث م
  زایچ یل یداشتن خ  یاوقات برا  یگاه  یول  کنمیهردومون رفتار م  لیهرچند برخالف م کنمی م قبتمرا
به دو هدف بزرگم بود مراقبت از    دنیرس  یهم برا انیبه ک  یکی نزد نیا یحرکت کن  لتیبرخالف م دیبا
 که به برادرم دادم  یلکردن قو یو عمل  یرعل یام

 شدمیموفق م دیپس هرجور شده با ارهیسرهنگ کم ب یشکست بخوره و جلو   ساینک خواستمینم من
  یول زدمی دو نشون م ری ت هیبود درواقع من داشتم با   نیهم به خاطر هم  انی ها به ک یکی نزد نیو ا
   ستین  یموضوع اصال راض نی از ا دونمیکه م ساینک  یو نه حت   یرعلینه ام کردی کس درکم نم چیه

 صدام نلرزه و موفق هم شده بودم گفتم:  کردمیم یکه سع یدرحال یرعلی ام روبه
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که   یدوست داشتن ساده...دوست داشتن ساده ا هی...دوست دارم... یرعل یام ستمی_من عاشقت ن 
بدون که   نویا ی...ولیمنو عاشق خودت بکن یتونیکه تو م دونمیهم ندارم من...من م انی به ک یحت
 ذارهیبدم داداشم نم  تیاگه من رضا یحت

داداشت از   نیا ؟پسیستین ی دختر فرار  هیتو  ؟مگهی ست یکسو کار ن ی_داداشت؟مگه تو بیرعل یام
 بلند شد  کهوی  یکدوم گور 

اخمامو   نی طر هم که به برادرم کرده بود سکوت کنم به خا  یاحترام یدر برابرش به خاطر ب تونستمینم
 بردم توهمو با خشم گفتم: 

 برام باارزش تره  ایدن نیا یتو یا گهی _مراقب حرف زدنت باش برادرم از هرکس د

 از من؟  ی_حت یرعل یام

 گفتم؟ یم یانداختم حاال چ نیی پا سرمو

که االن    ستمین یز یچ نیمن قبال هم بهت گفته بودم من ا یرعل یام دیخود دار هی_هرکدومتون جا
 هستم

 ؟ یزن یدالرام چرا واضح حرفتو نم  یکن یم ج یمنو گ ی_دار یرعل یام

ندارم نه  یحس  چیه انیمن به ک یبدون زویچ هی  خوامیفقط م یفهمیم رو ی_به موقعش همه چ
 نقشس هیفقط  نایدوسش دارم و نه ازش متنفرم ا

 _نقشه؟ یرعل یام

 چیه  یطور  نیا کنمینم  یندارمو بهت توجه یمطمئن بشه که من اصال به تو حس خوامیم می_اه
 میستیکدوممون در خطر ن

 میدیخند یم زی ر زی ر میکرد یکه م ییها یکم کم با حرفا و شوخ مویحرف زد  یرعلیبا ام گهید کمی
با    عیسر یرعل یخنده که ام  ریز زدمیبلند م نیبه خاطر هم   رمی خندمو بگ یجلو تونستمیاوقات نم  یبعض

 نشنوه   یدهنم تا صدامو کس یرو ذاشت یخنده دستشو م
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حساس تر شده  یل یخ انی نسبت به ک کمی خب   یمثل سابق شده بود ول یرعل یبودم چون ام  خوشحال
زود   یل یخ موندمیم شتریب  کمیاتاقش  یتو  یوقت کردمیآرومش م  زدمیکه بهش م  ییبا حرفا  یبود ول

  یبهتر شده جلو کمی گهیاالن د یول  یقدر طولش داد نی چرا ا گفتیم دادویواکنش نشون م یرعل یام
 مخصوصا من  میکنی ان کامال باهم سرد رفتار میک

راحت مارو باهم دنبال   الیبا خ  گهید یکمتر شده و حت یرعلینسبت به ام تشیهم حساس انیک
 انی با ک  یگروه یها تیادن مامورانجام د یبرا ی رعلیچون چند بار منو ام فرستهیم  تیمامور

شبها   یرعلی منو ام گرفتیم  ماروی تصم  نیا انیکه از خدامون بود که ک یجروبحثمون شده بود در حال 
 گرویهم د نکهیفقط به خاطر ا ی اوقات پنهون  یگاه یحت  میزدی حرف م مویکردی باهم چت م یپنهون 

   میزنیهم و باهم حرف م یتو اتاق ها میری چهار م ایشب ساعت سه   مینی بب

دوست   هی یرعلیهنوز حس من نسبت به ام نجامیماه هست که ا  شیسالو ش هیمن االن  بایتقر
ترس   هیحرف بزنم نتونستم  یرعلیدرباره ام سایتر شده هربار که خواستم با نک  یقو یکم  یداشتنه ول

و منو   زیهمه چ ری بخواد بزنه ز تشیحساس یاز رو ایرو قبول نکنه   یرعلی ام ساینک  نکهیداشتم ا یخاص 
امروز   زنمی باالخره دربارش باهاش حرف م  یبهش نگفتم ول یچ یهنوز ه  نیببره به خاطر هم  نجایاز ا

و   سای جوابمو به نک   یوقت یمنف  ایجوابم مثبته  نکهی بدم ا  انیقراره باالخره من جواب خودمو به ک
 یهنوز تو نکه راه انداخت ییها دادیوبدعوام کردن داد یشدنو کل یعصبان   یگفتم حساب یرعل یام

کارم هم  نیبا ا زدمیدو نشون م ریت هیدرواقع من داشتم با  مینداشت گهید ی چاره ا یگوشم بود ول
  یجاسوس انی ک یبرا تونستمیخوشحال کنم هم م  ساروی اطالعات اون باندو کش برم و نک تونستمیم

 نیخودم بکنم ا نازا شتریب انوی و اعتماد ک تی کنم و از کارها و نقشه هاشون مطلعشون کنم و رضا
 اجازه بده که من برم   انیبهانه ک  نیبه ا دیشا یطور 

داره   یول  شهیم وونهیکه جوابمو بهش گفتم کالفس و طبق گفته خودش داره د شبیاز د یرعل یام
  یطبق خواسته من رو لشیکنه که انگار خوشحاله و برخالف مرفتار  یو قراره اونم طور  کنهی تحمل م

 کنه  یراه بره تا اونو هم راض انیمخه ک

که سکوت کرده بودمو داشتم با  ینگاه کردم خوب بود تا االن  انیدادمو به ک رونی حبس شدمو ب  نفس
  رویزود جوابو بشنوه چون نگران یل یخ  خواستیخودشم نم دینگفته بود شا یز یچ رفتمی خودم کلنجار م

و  شهیصددرصد شوکه م  هیمونده بود که بفهمه جوابم چ انیحاال فقط ک دمید یچشماش م  یتو
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  دمیترسیم  دمیترسیم یل ینگران بودم از عکس العملش خ دهیاز خودش نشون م یالعمل بد عکس
 حاظر نشه تا اخر حرفامو گوش بده    ای ارهی سرم ب ییبال

مقابلش گذاشتم که نگاشو ازم گرفتو به   زی م یکه دستم بودو رو یتش رفتم پوشه اشدمو به سم بلند
 گذاشته بودم نگاه کرد  زیم یکه رو  یرنگ  یپوشه آب

 ه؟ یچ نی_اانیک

 گزارش امروزه نی_ا

 باال آوردو بهم نگاه کرد که منم ادامه دادم:  سرشو

گزارشه   نمیکردمو برگشتم ا ی رو بررس ییزهایچ هیبدون اجازه شما رفتم مرز  یرعلی_من امروز همراه ام
 اونه

چرا   ایدر عوض اخماش از هم باز شدن خدا یول  کنهیم خمیتو همو توب رهی االن اخماش م کردمیم  فکر
 سکی اصال چرا دارم ر ایکردم؟ سکیر کنم؟چرایم یشدم؟چرا دارم با جون خودم باز  یطور  نیا
 ست ی و براش مهم ن گهینم ی ز یچ میازهم متنفر یرعل یمنو ام  کنهیچون فکر م  تمدونسیکنم؟میم

بدون اجازه من انجام   یکار  نجایا یدون ی؟می بهم گفت یچرا اومد یازم پنهونش کن یتونست ی_مانیک
 داره؟ یبشه چه مجازات

کمتر مورد   یطور  نیا د یخودتون بفهم نکهیدادم خودم بهتون بگم نه ا حی ترج یول  دونمی_م
 رفتمی گ یقرار م  تتونیعصبان 

 هیبشم نگاهش  یطور  هی شدیداشت که باعث م ینگاه خاص هینگاهش کامال فرق کرده بودو  رنگ
کردن هارو    یچاپلوس نیبندازم ا نییناخوداگاه خجالت بکشمو سرمو پا  شدی بود که باعث م  یطور 

 کرد یتر م  کیو نزد کیدوست داشتم چون منو به اهدافم نزد

اومدم بلند   یاتاق م نیمن به ا ی بارش بود که وقت نیسره جاش بلند شدو آروم به سمتم اومد اول زا
 االن... ینشست ول   یدرواقع همش سرجاش م شدیم

چونم و   ری دستشو باال آوردو برد ز انی بار ک  نیاول یبودم برا اوردهیهنوز سرمو باال ن  سادیروم وا روبه
خجالت   شدمیاز درون داغون م گرفتمو یم شیداشتم آت  کردمیآروم سرمو باال اورد به چشاش نگاه نم 
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و ستبر   یا هعضل یها نهینگم بهش نگاه نکنم فقط چشمم به س یز یکه چ دادمی م حی ترج دمویکش یم
 کردش بود

 _بهم نگاه کن انیک

ازشم  دونستمیکار کنم؟نم  یچ دونستمیحرکت بودم نم یارومو ب  رونیاز ب  یول دمیدرون لرز از
که داده    یدادم از دستور  حی بشه فقط ترج کی کنم که باعث شه اون تحر یکار  دمیترسیم  دمیترسیم

 افته یم  یبه چشاش نگاه کنم چه اتفاق  یوقت  دونستیکنم چون خدا م ی چی بود سرپ

 ؟ یکش  یخجالت م  ای یترسیم ؟ازمیکنی _چرا بهم نگاه نم انیک

بد  شدی م  یعصبان یوقت  یمرد االن آروم بود ول نیا  شدیبد م یطور  نیگفتم ا یم یز یچ هی دیبا
 گفتم:  کردمی گفتم همون طور که نگاش نم یم یز یچ هی د یپس با شدیم  یعصب

 _هردوش 

 ؟ یکردم که ازم بترس  ی_چرا؟من کار انیک

 نیلحنش...نگاهش...ا ایخدا  دیسرمو باال اوردمو بهش نگاه کردم قلبم لرز ناخوداگاه
 کلمه به زبونم اومد   هیقبلنش ناخوداگاه فقط  یرفتارش...رفتارها

 _نه

 ؟یترسی_پس چرا ازم م انیک

 دونمی_نم

 بودم گفت:  دهیو نه شن دهیکه تا حاال ازش ند یحالت خاص   هیبا  انیک

 ؟ یکار کنم که ازم نترس ی_چانیک

...همون انه یهمون ک نیا شدیاز تعجب خشکم زده بود باورم نم اوردمیرسما داشتم شاخ در م گهید
 بود   تیکه لحنش پر از تحکم و جد ی انیک
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اعتماد کردم که   یخوشحالم که به کس شهیشجاعت و جسارتت قابل ستا یازم نترس گهی_بهتره دانیک
 داره  اقتشویل

بودمو  سادهیحرکت وا یچونم برداشتو آروم باال آورد ب  ریلبام نشست که دستشو از ز یرو  یلبخند
کرده بود که همه از تعجب دهنشون  یکه به خاطر من کار  یمرد کردمیفقط به مرده روبه روم نگاه م

اونهمه آدم باعث شده بود من خوشحال باشم از   یاونم جلو یحرکت  نیهمچ هیکه  یباز بمونه مرد
  یاصال نم ی عنیبودم  سادهیحرکت وا یمنو دوست داره دستش آروم به سمت گونم اومد ب  انیک نکهیا

از خودم نشون بدم دستش هر لحظه   یمرد عکس العمل نیدربرابر ا تونستمیبکنم نم   یتونستم حرکت
 دهشدن از درون سر دهیچشام ناخوداگاه بسته شدو نفسام کش شدیتر م کی و نزد کیبه گونم نزد

آروم چشامو باز کردم که   خوردنی وول م سای و نک یرعل یذهنم ام یداغ داغ تو رون یاز ب  یم ول سرد بود
 هیصورتش به صورتم وحشت زده   یکی همه نزد نیصورتش مقابله صورتم قرار گرفته به خاطر ا دمید

تر برم.   بشد که عق یم نیقدم عقب برداشتمو هول کردم  که دستش که پشتم قرار گرفته بود مانع ا
 کردم یداشتم بهش نگاه م یبا نگران 

 ؟ یترس یاز من م نقدریا ه؟چرای_چانیک

 ...م...من... سی_ر...رئ 

 از دست دادم روی خاص  تیبه خاطر تو چه موقع  یدونی_مانیک

 سرمو به نشونه مثبت تکون دادم یدهنمو به زور قورت دادمو با نگران آب

 من از پول باالتره  یبرا ؟ارزشتین یبی _مانیک

من   یحرفارو نزن لعنت  نیا رونیبزنه ب  نمی از س خواستی انگار م  دیکوب  یم نمیمحکم به قفسه س  قلبم
 دوست دارم گروید یکی

 یستی کسو کار ن یب گهیکارم بهت ثابت شده که تو د نی_فکر کنم با اانیک

نه االن اصال   گفت؟نهیم یداشت چ نیا ایسرمو باال آوردمو به چشاش نگاه کردم خدا دمویلرز
  فهموندیداشت بهم م میمستق ریغ  شدیبه گلوم چنگ انداخته بود باورم نم یبغض بد ستیموقعش ن
جور    مم نه به االن که دوتا دوتا اونم از نوع خوباش برااصال خاطرخواه نداشت نکهینه ا خوادیکه منو م

 کنم هیبهشون تک تونمیکه واقعا م ییکسا یکن یم
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 ؟ یگ  ینم  یز ی_چرا چ انیک

گونه م که وحشت زده خواستم عقب برم که محکم تر فشارم داد   یباال اوردو گذاشت رو دستشو
 بهش نگاه کردم  میاشک  یشدن با چشما ری گونم سراز یاشکام رو

 _آقا...م...من...ب...بهتره...که برم...کاردارم 

 ارم؟ یسرت ب ییبال یترسی؟میکن یم هیگر ی_چرا دار انیک

 د ی_ن...نه...توروخدا...ف...فقط...و...ولم...کن

تو متوجه  یعنیولت کنم؟ دیبا   ؟چرایست یدست من ن ری ز ؟مگهیستیرا؟تو مگه ماله من ن_چانیک
 ؟ یحسو حالم نسبت به خودت نشد

 د؟ یگیم ی چ دی_اقا توروخدا دار

رو شکار کرده و آهو داره ازش   ییرو دارم که آهو  یر یدارم حسه اون ش یاالن چه حس یدونی_مانیک
 که نکشتش کنهی التماس م

 د یتوروخدا ولم کن  دیترسونیمنو م دی_دار

 . هق هق هامو خفه کردم   شدنیم  ریگونم سراز یمهابا اشکام رو یب

 : د یچفت شدش با خشم غر یدندونا هیال از

 هیگر یدار  یطور  نیکه ا یهست یچه تحفه ا یکرد ؟فکریگر یآبغوره م یخودی ب  یدار  ه؟چرای_چانیک
 ارم؟ یسرت ب ییبال خوامیم یکرد ؟فکریکن یم

 گم با خشم ادامه داد:  ی نم یز یچ  دید یکردو وقت  یمکث

  نیاراده هم بکنم هم ارمیسرت ب  ویترسیکه ازش م روییامشب همون بال تونمی _من اگه بخوام مانیک
 یسگ بد یدستو پام صدا ریکه ز کنمیم یامشب کار 
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که   یناخوداگاه از شدت ضعف و ترس کردی کار م یداشت چ نیا ایدر حاله جون دادن بودم خدا گهید
منو گرفتو به خودش چسبوند و باعث شد از   انی پاهام شل شدن که محکم ک کردی داشت بهم منتقل م

 بکنه آروم سرشو جلو اوردو دره گوشم زمزمه کرد   یر یسقوطم جلوگ

مطمئن باش با   کنمی م چارتیب یهشدار بود که اگه جواب مثبت بد  هیندارم دالرام فقط  تی _کارانیک
 کنم ی خودم چالت م یدستا

رفتارهاش   نیحرفها و هم  ن یاز هم  دمیترس یم نیاز هم  دمیلرزیاغوشش به شدت داشتم م یتو
فرصت منه و مهلت سه  نیکه امروز اخر ستین ادشی  یعنیچون جواب من مثبت بود  دمیترسیم

 ده؟ یرس انیماهم به پا

 ه؟مثبت؟ ی_جوابه منو بده جوابت چانیک

 بشه.  ری گونم سراز یتا رو دادمیبهش ندادمو فقط به اشکام اجازه م  یجواب

 ؟ یلعنت ید ی_چرا جوابمو نمانیک

بهش داده بودم  یجواب سرسر  هی بعد قبال  یبهش نگمو موکولش کنم برا یز ی دادم امشب چ حیترج 
 االن ولم کنه  دیشا یطور  نیاالن همونو تکرار کنم ا تونمیم کردیه فقط مشکوکانه نگام مک

 _من...من که جوابمو بهتون گفتم

 کنه؟ی بلغور م گهید زیچ هی_پس چرا چشات  انیک

به   یکم  ارمویبهش ب یگذاشتم تا فشار  نشیس یچشمام حرفمو خونده بود؟دستمو رو یاز تو یعنی
 موند  یباق  نشیس یطور دستام رو نینداشتم تا هولش بدم هم  ییرویچون ن  یعقب هولش بدم ول 

 ؟ یلعنت هی_د بنال جوابت چ انیک

 یگونم وقت یرو ختنی ریسروصدا م یاشکام آروم و ب   کردموی نداشتم فقط بهش نگاه م یینا گهید
 کردو گفت:  یر یگ جهینت  عیخودش سر دیاز جانب من نشن یجواب

 _پس جوابت مثبتهانیک
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بهش نگاه کنم بهتر بود امشب  دمیکش یبهش نگفتم درواقع خجالت م  یز یانداختمو چ نیی پا سرمو
  کنه ی م چارمی ب انیترسم روبه رو بشم اگه فردا هم جواب مثبتمو اعالم کنم بازم ک  نیبا بزرگتر

بهت بد گذشته بهت   نجایا ؟مگهیعنت دختره ل یبر  ییخوایکه م یدار  یکمو کثر  نجای_مگه تو اانیک
 کردم که جوابت مثبته؟  تتیکردم؟اذ یظلم

 زد که رخشه به وجودم افتاد یروشو نعره ا  دیکوب  یرفت مشت محکم  زشیجدا شدو به سمت م ازم

  یکار  سادمو یاز دست دادم به خاطر تو توروشون وا تمو یموقع نیبهتر ی_به خاطره توهه لعنتانیک
جوابم   ی گ یبه من م یچشمو رو دار  یبه غلط کردن اون وقت تو دختره ب فتنی کردم که جلو پات ب

  روغجوابم مثبته بعد به د یبهم بگ ییایب  یچه طور  ینیبب  یکردی فکر م یسه ماه داشت نیا یمثبته؟تو
 ی از همون اول جوابت مثبت بود دختره لعنت ؟توکهکردمی سه ماه داشتم فکر م نیا یتو یگیم

االن  نیهم دیتعادلمو برقرار کردم آروم به سمتش رفتم با یوقت  سادمیپاهام وا یبلند شدمو رو  آروم
االن وقتش بود پشتش به من بودو   قایدق گفتمیگفتن آماده کرده بودمو بهش م یکه برا روییحرفا 

  یعنی دیکش ینفس م  یخم شده بودو داشت عصب زیم یرو یبود کم  زیم یدست مشت شدش رو 
 کرد؟یموندن من اصرار م   یرو  نقدریآخه چرا؟چرا ا یبمونم؟ول   نجایدوست داشت من ا نقدریا

 گفتم:  رفتمیآروم به سمتش م یکه با قدمها ین یهمون ح در

ن هم ازتو یلی اتفاقا خ ستمیشما ن یبرم به نفعه شماست من ناسپاس لطف ها  نجای_من اگه از ا
 بهتره  یطور  نی ا ی...ول یممنونم...ول

بهم   یبه صورت نصفه به سمتم برگشتو نگاه شیبرزخ  یبا اون چشا دمی رس  شی کی به نزد یوقت
 نگفتم یز یانداختمو چ نیی انداخت که سرمو پا

 داشت   یاونجا اصال نخواه یدار  نجایکه ا یتی_چرا به نفعمه؟هان؟امنانیک

 باندمون داره یکنم که برا  یم  یمنفعت یکارو فقط برا نیمن ا دونمی_م

که   یتعجب کرده حق داشت اون از نقشه ا  یجا خورد معلوم بود حساب یکه زدم حساب  یاز حرف کهوی
 نداشت  یخبر  چیسرم داشتم ه یمن تو

 _منفعت؟ سی رئ
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 _بله

 رهی بهم خ یخاص  یمسخرگ  هیکرد و با  ریی مشکوکانه بهم نگاه کرد بعد کم کم حالت صورتش تغ انیک
 شد

 ؟ یار ی م لیرفتنت برام دل یبرا ای  یکنی مسخرم م ی_دار انیک

 کدومش  چی_ه

با    زویم  یزد رو  ینشست مشت محکم زشیپشت م ی صندل  یدور زدو رفت رو زشوی م کهوی انیک
 گفت:  ینسبتا بلند یصدا

  دیبا  یباند داشته باش یبرا ینخوام تو منفعت ؟منیکشک چ یچ ؟منفعتینالی _د چرا درست نمانیک
 کار کنم هان؟  یچ

کنمو   یبراتون جاسوس تونمیم یعن یجاسوسو براتون داشته باشم  هیحکم  تونمی_اگه من اونجا برم م
از   یکه انگار  کنمی رفتار م یمدت اونجا هستم و طور  هیکنم من   هیبراتون ته دویکه الزم دار یاطالعات

   کنمی به نفعه اونا کار م  ادویشما بدم م

 نجا؟ یا یار یم فتوی تشر ی_اون وقت چه طور انیک

 ؟ یچ یعنی_

 شهیتموم م  فتونیشغل شر  نیا یتا ک  یعن ی_انیک

 داره یبه شما بستگ گهی_اونش د

 _به من؟! انیک

رو دادم   یکه من از اونور عالمت اوک  یو زمان دهیهمه اطالعات به دستتون رس د یدیکه فهم  ی_بله زمان 
 دیشی نم مونیپش دیمطمئن باش  دیبه من اعتماد داشته باش  میکنی م یعمل دمویکه کش ینقشه ا

 ؟ یسرت آوردن چ یی...اگه بالکنمینم  یسک یر ن ی_نه...من همچ انیک

 ندادم  ییبهش بها  یول  دیلرز یکم قلبم
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 افته  ینم  یاتفاق  نی همچ دی_مطمئن باش

 ؟ یمطمئن نقدری_از کجا اانیک

داد همون طور که بدرد  شنهادشویبازم پ ی ول دیکرد خش ی یشما سنگ رو نکه ی_چون اون مرد با ا
باندش    یچون من برا کنهی نم ی من مطمئنم که اون کار اشتباه خورمیبه درد اوناهم م  خورمی شما م

 دم یمف

 فکر کنم  دی_باانیک

 نجا یا انی فردا اونا م ی_ول

موفق شده بودمو  یشد تا حدود  رهی نقطه نامعلوم خ هیبه   دویموهاش کش یتو  یدست یعصب  انیک
 کردنش که بزاره من برم  یرو بخوابونم فقط مونده راض ششیاز آت  یتونسته بودم کم 

 ؟یگول زد یطور  نی_من رو هم اانیک

 خورد یجاها آب م یل یحرفش از خ نیا نییپا  ختیر یتعجب بهش نگاه کردم دلم هور  با

 ه؟ی_من...منظورتون...چ...چ

 مکث گفت:  هیبهم نگاه کرد بعد از  به سمت من اوردو  نگاشو

 د؟ینقشه منو گول زد نیبا ا یطور   نیا ی رعلیکه همراهه ام نهی_منظورم اانیک

که من  دهیبرده و فهم ییبودن من بو سی از موضوع پل کردمیراحت شده بود چون فکر م  المی خ کمی
  دهیفهم کردمی از اون طرف ترس ورم داشت چون احساس م ی ول سمیپل هیاالنشم جاسوسم و  نیهم
 تمام حواسمو جمع کنم   دیباشه پس با  یکی در تار یر ی ت دیشا یول

 نه  گهیاالن د یول دیقبال شا میتا شمارو گول بزن میباهم ندار یکار  یرعلی_منو ام

 اومد  یتو قبال ازش خوشت م  یعن ی_انیک

 تم: گف یال یخی لحن ب هی باال دادمو با  یا شونه

 حس احمقانه  هیحماقت بود... ی...ول کمی_آره 
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 احمقانس یکرد یکه االنم ازش دور  نی_اانیک

 _چرا؟ 

 لمه یف نایهمه ا دونمی_چون من مانیک

  دیمن از اون باهوش تر بودم نبا یباهوش بود ول   انی ک گفتیراست م  یرعل یشده بودم ام هول
 بود  یک ی واریببره وگرنه حسابم با د  یی از ماجرا بو ذاشتمیم

 ست یقلبم ن  یتو یچک ی من ه دیکن  یاشتباه م دی_شما دار

 ؟ یچک ی _هانیک

 ی چکی_ه

 دوست داره  یک ی  یکنی_حس نم انیک

هم مشکوک   انیک نی به هم یرعلی جدا از ام یداشتم ول یی حسها هی گهیشده بودم راست م یطور  هی
 بودم 

 _نه

 ؟ یکن یدرک نم  انتویاطراف ی_رفتارهاانیک

 د یبه من لطف دار یلی_چرا مثال شما خ 

 ی ذار ینم یا گهید زهی چ هیلطفمو پا نی_خوشحالم اانیک

چرا   دونمینم  کنمی کال اصال من اشتباه فکر م ایپنهونش کنه  خواستیم  ایداشت  لیحرفش دو دل نیا
منو بخواد  یعن یمورد اول درست باشه  خواستمیاون لحظه حس تخس بودنم فعال شده بودو م

  یخودم خندم گرفته بود ول  ی!!از فکرهاارنی منو به دست ب تونستنیکدومشون م نمیبب خوامیم
 ارم ی که تونسته بودم دله دوتا مرده مغرور و سنگدلو به دست ب بودمخوشحال 

 د ید یمن اجازه م ه؟به ی_حاال جوابتون چ

 فکر کنم  دی_باانیک
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 ... سی رئ  ی_ول

 جوابتو بدم  یزود نیبه ا تونمینم_دالرام بهم حق بده که انیک

کاره   نیبا ا ینطور یا خوامیکرده باشم م یشما کار  یراحت ترم دوست دارم برا یطور  نیمن ا ی_ول
 لطفاتونو بدم  نی جواب همه ا کیکوچ

 نبود  انی نما یچ ی صورتش ه  یزد ول ی کرد احساس کردم لبخند ریینگاهش تغ  رنگ

 به حالت اگه... یوا  ی...ول دمیخب...بهت اجازه م  یلی_خ سی رئ

 افته  ینم  یاتفاق چیه  سیرئ   دی_نگران نباش

 

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

 

 : کردمیبهم زد فکر م رونی ب  امیاز اتاقش ب خواستمیکه م  یوقت انیزدمو به حرف آخر ک  ی جام غلت یتو

 خودت"   یاز جمله زندگ کنهیم  رییتغ  زهایچ یل یخ  یبرگرد ی"وقت

 تونستمیاون کار موفق بشم؟م یتو تونستمیمن م یعن یبود؟  یحرف چ نیواقعا منظورش از ا یعنی
خوب   یل ی خ رفتی م شیخوب پ یکنم؟اگه همه چ یبراش جمع اور  خوادوی م سایکه نک یاطالعات

  سکیر ه ی نیکار موفق بشم باور کن ا نیا یبکن که من تو  یکار  هیخودت کمکم کن  ایخدا شدیم
   شمیو بدبخت م  رهی همه زحماتمون به هدر م یحت یهمه چ رهی اگه نگ هبزرگه ک  یلیخ

آروم خواننده توجه داشته باشم  یبه صدا  کردمیم یکردم فقط سع یرو پل یبستمو آهنگ  چشمامو
اتاق  یفکر کنم تو  منجایهم که شده آروم باشمو فراموش کنم که ا قهیچنددق یبرا کردمیم یسع

به   والهام یآماده کنمو غرغرا  ساروی بشمو به کارام برسم صبحونه نک  داریصبح زود ب  دیخودمم و فردا با
 جون بخرم 
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 باروووون 

 ابـــــون یخ منو

 الت یخ

 که بشم اروووووووم  ذارهینم

 بارووووون 

 آروووووم قدم  ی زنیم

 اوووووووووون تا

 عاشق...منــــم  ندونه

 باروووووون 

 ابــــــون یخ منو

   التیخ

 که بشم آروووووم  ذارهینم

 باروووون 

 آروم قدم  ی زنیم

 اووووون  تا

 عاشق...منـــــــــم ندونه

 ما  یها پرسه

 نور مــــــاه  ریز

 تو باهم  منو
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 تو دست هم  دست

 اون نگــــات  برق

 خاطرااااات  طعم

 باز به بــــــــــــاد رفته

 ما  یها پرسه

 نور ماه  ریز

 تو باهـــم  منو

 تو دست هم  دست

 اون نگـــــــات  برق

 خاطرات  طعم

 باز به بــــــــــــــــــاد رفته

 من از تو فقط  سهم

 خاطره  هی

 ــــــــاس یرو هی

 ادمــــــهی

 ادمــــــهی

 یــــــــــــی محاله جداااااااااا یگفت

 ادمــــــهی

 ادمــــــهی
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 یــــــــــــی محاله جداااااااااا یگفت

 ادمــــــهی

 ادمــــــهی

 ی ـــــیتو هنوووووز کجـــــــــــــــــــــــــا یول

 ادمــــــهی

 ادمــــــهی

 ما  یها پرسه

 نور ماه  ریز

 تو باهـــم  منو

 تو دست هم  دست

 اون نگـــــــات  برق

 خاطرات  طعم

 باز به بــــــــــــــــــاد رفته

 

بهم   یخاص   ییحس تنها هی دونمی گونم حالم داغون بود نم یرو دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 هی یعقال برا زدمیحرف م یو باهاش کم یرعلیام شهی پ رفتمیاالن م خواستیدست داده بود دلم م

  ومن یکنارم بود تا حداقل کم سا یعقال نک ای  کردمی فراموش م رویاون همه چ شهی دو ساعت پ  ای ساعت 
 هیگر یکه هوا یدونیچه مرگته فقط م یدون یاوقات خودت نم یبعض  کردی با اون اغوش گرمش آروم م

  یاسترس خاص هی دونمیخورد شدن غرور نم یو هوا دنیبار یشکستن هوا یبغض هوا یهوا یدار 
واقعا سرم   ییافته؟چه بال یم  ینره چه اتفاق شیطبق نقشه پ یاگه همه چ  نکهیفردا داشتم ا یبرا
 اد؟ یم
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  ینرده ها گذاشتمو کم یتختم بلند شدمو به سمت تراس رفتم وارد بالکن شدمو دستمو رو یاز رو
دست   سپارمیم رویهمه چ  ایدستم خم شدمو به آسمون که پر از ستاره بود نگاه کردم خدا یرو

به صالحه اونو انجام بده فقط اگه شکست   ین یبیکه م یتو...هر کار  یبه رضا میخودت...من راض 
  یخودیکه ب خوامیمعذرت م یرعلیکردم از تو هم ام دتیکه ناام خوامیازت معذرت م  سای خوردم نک

 کارم موفق بشم ینتونستم تو دادمویم  یبهت دلگرم

 

 

 

 

 ( سای)نک

حالو   فتهی ب  یاقاتاتف نیبد شده بود اصال انتظار نداشتم همچ  یلیامروز رهسپار حالم خ  یحرفا از
از اون ور   یبا دالرام حرف بزنم ول خواستمی فکر بودم م یمدت تو نیاوضاعم داغون بودو همش ا

و   ختس  یها یدالرام داره وارد باز  نکهینگران بودم ا کنه ی م شویداره جاسوس  یکه ک دیفهم ی م دیشا
 بخواد و اونم دالرامه  یقربان هیفقط  دیکه شا یا یباز  شهی م یو مزخرف  دهیچ یپ

نداشتم باورم   یحالو روز خوب  کردوی درد م یلیمالش دادم سرم خ قمویپارک کردمو شق یکنار  نویماش
که اونجا باعث شده باشه که دله دو نفرو   شدیباورم نم ادی خوشش ب  یکیکه دالرام اونجا از  شدینم

که  دمیترسیم  نیاز هم دمیترسیم  نیهم االن اونجا دو نفر به وجود دالرام تشنه بودن از یعنیبدزده 
فقط خودش   ستیاز دست منو گروهم ساخته ن یکار  چیه گهیاون وقت د فتهی ب  یاتفاقات نیهمچ

عاشق شده   ی دالرام اشتباه یکنم ول یهرچند من پشتشو ول نم ادی بتونه از پس مشکالتش برب دیبا
بدم   جازهبهشون بدم ا یچه جواب دونمیکار کنم نم یچ دونمیاز اون پسره خوشش اومده نم یاشتباه

با داداشم حرف بزنمو اون اجازه   د ینه از اون طرف هم خوشحالم که دالرام به پسره گفته بود که با ای
داره مطمئنم اگه بگم  یبه من بستگ یبده خوشحال بودم که نظره من براش مهم بود پس همه چ

 یدالرام خاستگار  زکه ا ییکنم که کسا یکار  دیبا یک ؟تا یتا ک یول شهیم الی خی اونم ب هیوابم منف ج
 دالرام ازدواج کنه؟  خوادیچرا دلم نم  ؟اصالیبپرونم؟تا ک کننویم
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نگاه کردم دالرام   رفتنی که با سرعت م ییها نی به روبه روم به ماش دمویموهام کش یتو  یدست یعصب
اون...پوووووف حتما دالرام روش   یندارم ول یمن حرف  ی نظره تو برام مهمه اگه تو پسررو دوست دار 

 دهیهم کش هیقض نیا هیزود پا ای ری باشه د  یهرچ یبزنه ول  یموضوع حرف نینشده باهام درباره ا
  شهیم زهای چ یلیو متوجه خ  ارهیسر در م  زهایچ  یلیوسط و دالرام از خ شهیم

بردمو  ستمیدر حاله پخش بود ناخواسته دستمو سمت ولوم س نمیکه از پخش ماش یآهنگ دنیشن  با
  نیدادم فعال نرم خونه به خاطر هم حی فشار دادمو ترج شتریکردم پدال گازو ب ادیصداشو ز یکم

به  الی کمتر فکرو خ دیتا شا زدمیخودم چرخ م  یبرا ابونی خ یهدف فقط تو یعوض کردم ب  رمویمس
 اوردنیبه مغزم هجوم م الی فکرو خ شتریب یسرم بزنه ول 

 

 ی با دگران سحر کن  گر

 بر من  یوا

 ی دگر گذر کن یکو از

 بر من  یوا

 شوم هر دم  یآشوب چه

 از هر کس یبر یدل م که

 ی به پا کرد یجنجال  چه

 قلب دلواپس نیدر ا تو

 ی به پا کرد یجنجال  چه

 قلب دلواپس نیدر ا تو

 شده سلول به سلول تنم یانفراد

 ست یمن در خوده من زندان خوده
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 شده سلول به سلول تنم یانفراد

 ست یمن در خوده من زندان خوده

 همه شب  یانفراد

 زنمی م ابونیبه خ من

 که ییام از حالو حوا خسته

 ست یرانیوا نیا به

 تو بگذشتمو گذاشتمت  از

 دگران با

 تو اما  یاز کو رفتم

 سر نگران عقب

 گذشت  مویگذشت ما

 یتو با ما کرد آنچه

 بمان با دگران تو

 به حاله دگرااااااان  یوا

 شده سلول به سلول تنم یانفردا

 ست یمن در خوده من زندان خوده

 شده سلول به سلول تنم یانفردا

 ست یمن در خوده من زندان خوده

 همه شب  یانفراد
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 زنمی م ابونیبه خ من

 که ییام از حالو حوا خسته

 ست یرانیوا نیا به

  یا

  یا

 یا

 

  نیکه کردم ماش  یشد که با گردو خاک دهیمحکم به اسفالت کش کایترمز گذاشتم الست یرو پامو
خودم اروم شروع کردم به قدم زدن کاش   یقفلش کردم برا موتیشدمو با ر ادهی پ نیاز ماش  سادیوا

 کردهعوض  یی حالو هوا هیهم من تنها نبودم هم اونا  یطور  نیا اوردمیعقال الهامو پژمانو با خودم م
جوره   چی فکر بودمو ه یور رفتم تو میبا گوش ینشستم کم یصندل  هی یدراوردمو رو لمویبودن موبا

و دارم به    ممیگوش یگالر  یکه تو دمیبه خودم اومدم د یکنار بذارم که وقت  الویتونستم فکرو خ  ینم
  کنمینگاه م میکه با دالرام گرفته بود ییعکسا

االن کنارم باشه و   خوامیبشه؟چرا م یا گهیماله کسه د خوادی دالرام زوم کردم؟چرا دلم نم یرو چرا
که مغرور بودمو  یمن یلبا یاون لبخند نازش لبخندو رو  دنیباهاش حرف بزنم؟چرا ناخواسته با د

 گم؟ یمرده د هی ستمیخودم ن گهی د کنمی ساس مکنارش اح اره؟چراینشست م یلبام نم یلبخند رو

  یعنی بذارم با اون پسره ازدواج کنه؟ یگ یکار کنم؟تو م  یمن چ یگ یتو م ـــــــــــــــایخدا
 تونمیتحمل کنم؟م تونمیم یعنیکار کنم؟ یچ ؟منیاصال...پس من چ یعنیشه؟یکنارش خوشبخت م 

  شهبا میخواهره واقع  م؟اگهیبر رون یب گهیباهم د دیدالرام صاحب داره و نبا گهیتحمل کنم که د نویا
 یچ یکردم دار  یخودم...مکث   تونمیوقت م  ؟اونیباهاش ازدواج کنه؟اگه خواهرم نباشه چ ذارمیم
به   ایدالرام فقط کناره خودم باشه حاال  خوامیم ه؟منیاحمقانه چ  یفکرا نیا وونه یبا خودت د یگیم

و   ذارهب ریخوب باعث شده بود که روم تاث  یل یخ  یباهاش بودم ول  یدوست مدت کم ایعنوان خواهر 
به خودش   سشونویکه دالرام باعث شده که دو نفر اونم رئ  شهیبده هنوز که هنوزه باورم نم  رمییتغ

دالرام دختر جذاب و  رهیتقص ی و خودش ب فتهی اتفاق ب نیا خواستهیکه نم  دونمیعالقه مند کنه م
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 دادیجواب م شهیهم یاوقات در اوج احمقانه بودن ول یکه داشت گاه  ییبود رفتارها یخواستن
 بود  شی شجاعت و جسارتش قابل ستا

اول   دیبلند شدمو مشغول قدم زدن شدم با  یصندل یگذاشتم از رو بمی ج یخاموش کردمو تو مویگوش
با خوده دالرام حرف بزنم   دیاصال اول با رمی بگ میتصمبعد  خورهیمطمئن بشم که اون پسره بدردش م

داره بعد   وستکه دالرام واقعا پسررو د  نمیبب دیبا من حرف بزنه بعد...اول با اد یاول اون ب دیبا یعنی
  هیاالن اون  ی ...ول هیبی پسره نج شناسمشینه هرچند من م  ای هیپسره خوب نمیبب  کنمی م قیخودم تحق 

 خالفکاره 

کالفم  نقدریچرا ا دونمیکردم نم   یاصال درک نم رویکالفگ نیعلت ا دمیموهام کش یتو  یدست یعصب
علتشو  قایخودمم دق ستمین  یوصلت راض  نیکه به ا دونمیم نویاعصابم خورده فقط ا نقدریچرا ا

 شدمو به سرعت به راه افتادم نمی سوار ماش دونمینم

 

 یس یت تو خودت پلسر رهی خ  یر یچه قدر تند م  ساینک ی"دالرام_وااااااا

 ! رم؟ی _تند م

 یر ی تند م  یلی_آره خ دالرام

 ی ترسی_م

 داره جانیدوست دارم ه  میل ی_نه بابا اتفاقا خدالرام

 داشته باش"  نوی_پس ا

لب همراهش  ری باال بردمو آروم ز یاهنگو کم یلبام نشستو دندرو عوض کردم صدا یرو  یلبخند
 کردم:  یهمخون

 

 من به تو  احساس

 حس مبهمه  هی مثل
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 به دوروبر  چشمات

 تو دستمه  دستات

 از منو  یش یدور م تو

 از همه  رهیگیم دلم

 خاطره هنوز  نیا

 تو هنوز تو قاب عکسمه با

 شده همش  ترسم

 ی تنهام بذار  نکهیا

 بشه پر از  شبهام

 ی قرار  یو ب هیگر

 تو یعادت کنم که ب من

 ی تو بگذر  بمونمو

 تو  نکهیشده از ا ترسم

 ی من تو ساده بگذر  از

 سختـــــــــــــــــــه

 سختــــــــــــــه باورش

 سردددددددددددده 

 تو خونه سرددددده یب

 عادت نکردمو  من
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 تو وابسته تر شدم  به

 فاصله نشستو  نیا

 تو دلبسته تر شدم  به

 تو   یب خونه

 کنه  یم وونهید منو

 کنارمو  یستین

 هرشب کنارمه  ادتی

 حسه سرده تو  از

 خوره یمزهر  دلم

 تو نبود   ریتقص

 مقصره  احساسم

 سختـــــــــــــــــــه

 سختــــــــــــــه باورش

 سردددددددددددده 

 تو خونه سرددددده یب

 عادت نکردمو  من

 تو وابسته تر شدم  به

 فاصله نشستو  نیا

 تو دلبسته تر شدم  به
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 )دالرام( 

صورتم کار    یرو یم یمال شیقشنگ تنم بود آرا یا روزهی ف یلباس آب  هینگاه کردم  نهیی آ یخودم تو به
لبام نشست خوشگل شده  یرو  ینی خوشگل درست کرده بودن لبخند غمگ یل یشده بودو موهامو خ 

  مکن ه؟فکری ک یعنیدره اتاقم زده شد که به سمت در برگشتم  دیدیهم بود تا منو م سایبودم کاش نک
 ناخونامو درست کنه  ادیساعت ب  نیشبنمه قرار بود ا

 تو   ای_ب

دره اتاقم که بسته شد همون طور که پشت به در   دمیاز جانب شبنم نشن ییصدا  یاتاقم باز شد ول  دره
 گفتم:  رفتمی بودمو داشتم با لباسم ور م

 دختر  مهیاالن هفت و ن یباش  نجایبود هفت ا ؟قراریاومد ر ی د نقدریچرا ا ی_شبنم

از پشت   یدست  کهوی گفت؟ ینم ی ز ی را چهم رفت چ یاخمام تو نیبه خاطر هم  دمیازش نشن ییصدا
  یلبام نشستو چشمامو رو یرو یعطرش شناختمش لبخند  یدور کمرم حلقه شد که با حس کردن بو

  نیا ایهم بستم آروم همون طور که پشتم بودو منو بغل کرده بود منم سرمو به شونش چسبوندم خدا
 اغوش چه قدر برام آرامش داشت  

 _خانوم خوشگلم؟یرعل یام

گرمو لذت   یطور با اون صدا ن یهم خواستمیجوابشو بدم م خواستمیلبام نشست نم  یرو  یلبخند
 بخشش صدام بزنه

 ؟ یسکته بد تویرعلی ام  ییخوایخودشو خوشگل کرده؟م  نقدریا _خانومه من چرایرعل یام

 شکمم بود گذاشتمو گفتم:   یدستاش که رو یدستمو رو آروم
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 ...د یبا  یمهمون نیا ی...تویرعلی_مجبور بودم ام

 باشه؟ ینش  کیبهشون نزد ادی_دالرامم زیرعل یام

 _باشه چشم 

 _قربون چشات برم من یرعل یام

بهم نگاه  کردی لبخند مردونه که صورتشو جذاب تر م هی زدمو آروم به سمتش برگشتم که با  یلبخند
 گفتم:  رفتمیکرد دستمو سمت کراواتش بردمو همون طور که داشتم باهاش ور م 

 یی نجایوقت نفهمه ا هی سی _رئ

 ست یدوروبرها ن  نیا ی_نترس کس یرعل یام

 نره که تو... ادتیافتاد  یکه هر اتفاق   خوام یازت م یرعل ی_ام

 دالرام  یصدبار بهم گفت نوی_ایرعل یام

 شهیم یچ نمیبب   یهر صدبار گفت یول  دونمی_م

 نکنم یکار  کننی م تیکه دارن عشقمو اذ نمی تونم بب ی_من نم یرعل یام

تو   کنهیخودش باهاشون برخورد م  انیکنن فوقش اگرهم کردن ک  ینم  تیاونا منو اذ یرعلیام نی_بب 
 می اومد یم لمیف میمدت داشت نیتمام ا فهمهیم  انیک یاگه برخورد کن 

  یرعل یمنو ام نیچه قدر رابطه ب  دادیداشت منو آزار م  نیو هم دیباریم  یرعلی ام یاز سرو رو یکالفگ
رو   یختروپسر حکمه د   قایدق میبکن   یکار  چیه میتونستیمسخره بود دستوبال هردومون بسته بودو نم

 باهم باشن  تونستنیکه از ترس بزرگتراشون نم میداشت

 شو   الیخیدالرام ب  نییپا  ای ب طونی و از خر ش ای_ب یرعل یام

 ی رعلیام شهی_نم

 شهی _د اخه چرا نم یرعل یام
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  یچاره چ ی اونم مثل من اصال خوابش نبرده ول  شبیکه د دونستمینگرانمه م دونستم یزدم م یلبخند
اون  تونستمیم  قیطر نیراه برام نمونده بود فقط از ا نی از ا ری به غ یراه چیه گه ید میبود؟مجبور بود

به خودم جلب    سبتن انویکامال اعتماد ک تونستمیراه م نی فقط از ا ارمی به دست ب  ساینک  یاطالعاتو برا
 ارم ی اومدمو به دست ب نجایکه به خاطرش ا ییزای کنم تا چ

 ی افتاد بهم خبر بد ی_بهم قول بده هر اتفاق یرعل یام

 _باشه 

 _دالرام یرعل یام

 _جانم 

  یطور  نیا شدیباعث م کردویم تش یداشت اذ یچ دونمینگاه کرد نم  گهیور د هیازم گرفتو به  نگاشو
 کالفه باشه 

 ؟ یبگ یز یچ  یخواست یم یرعل ی_ام

داشت که   ینگاه خاص  هیبه سمتم برگردوندو آروم بهم نگاه کرد نگاهش رنگ آرامش داشت  سرشو
 جذب مرده روبه روم بشم  شتریب  شدیباعث م

 ؟ی کم رنگ کن  رویاون لعنت کمی شهی_میرعل یام

کالفه بشه  شتریباعث شد ب نی بهش نگاه کردم که هم یگفته با منگ یبودم چ دهیاصال نفهم منکه
شد  دهیکش زتوالتمی به اطراف نگاه کرد که نگاهش سمت م دویکش یموهاش با کالفگ یتو یدست
 برداشتو به سمتم اومد رپاکن ی ش هی زی م یبه سمتش رفتو از رو عیسر

 شه؟یپاک م  نی_با ایرعل یام

 ؟ ی_چ

منظورش    دمیهمبهم رفتو دستشو باال آوردو به سمت لبام حرکت کرد کم کم ف  یچشم غره ا یرعل یام
کار کنه بذار هر طور که اون دوست داره   یچ خوادیم نم یبب   سادمیروبه روش وا  نیبه خاطر هم هیچ

   خورهی عقال کمتر حرص م یطور  نیباشه ا
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  یبودم ول دهی خجالت کش  یازم جدا شد کم هیو بعد از چند ثان دیلبام مال یرو رپاکنوی نرم و آروم ش نرم
رفتمو به لبام نگاه کردم خندم گرفته بود کال پاکش کرده   نهییکردم که پنهونش کنم به سمت آ  یسع

 گفت:  کردی نگاه م  رپاکنیبود به سمتش برگشتمو خواستم اعتراض کنم که همون طور که داشت به ش 

  نیهمشو پاک کرد از ا کهوی لبت  یرو دمیکوچولو کش هی  هیچه قدر قو هیزی_المصب عجب چیرعل یام
 برات بخرم   نایبنداز چندتا از ا ادمی خورهی بدرد نم یدستمال کاغذ  کنمیاستفاده م نایبه بعد از هم

حرکاتش از    هیبهم نگاه کرد از تمام یکردو با عشق خاص  یخنده که خودشم تک خنده مردونه ا ر یز زدم
شدم که همون   رهیبه صورتش خ  یبا لبخند خاص  کردی م  قیچشاش همه و همه فقط عشق بهم تزر

 لحظه دستاشو گرفت جلو صورتشو گفت: 

 خورمتا یم  امی نگام نکن م یطور   نیا یوا ی_وایرعل یام

 گاز گرفتم موین ییانداختم لب پا نییاز خجالت سرخ شدمو سرمو پا  کهوی

 به امانت؟خجالت داره  انتی ...خسادهیوا نجای...صاحبش اشی_نکن دختر...کندیرعل یام

 رون یبرو ب  یچه قدر پرو شد یرعلیام یی_ووو

 گمی_خب مگه دروغ میرعل یام

 ی رعل ی ام رونی _برو ب

  نییکه منم سرمو پا  ستادیبره برعکس به سمتم اومدو روبه روم ا  رونیب  نکهیا یبه جا یرعل یام
آروم سرمو باال   شدیپر کرده بودو باعث لذتم م موی نیعطرش تمامه ب یدلم غوغا بود بو یانداختم تو

 مردونش گونمو نوازش کردو گفت:    یاوردو با پشت دستا

که به تو مربوط    ییزهاینکن خانومم من هم صاحب توام هم صاحب تمامه چ ی_حسودیرعل یام
دلمو از دست بدم پس   نیا یآروم یباشم باعث و بان وونهیدالرامم مگه د یتو فقط ماله خودم شنیم
 مراقب خودت باش نفسم شتریب

نشوند چه قدر خوب بلد بود که  یرعل یام یلبا یرو یکه لبخند  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
ازش برام سخت   یدور  شدیچون باعث م زدیحرفارو م  ن یاالن ا دینبا یول  رمیکنه دل ضعفه بگ  یکار 

 تر بشه 
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که باعث آزارت بشه خودم از سره راهت برش   یز ینکن...هر چ هینکن همه کسم...گر هی_گریرعل یام
 سهله گهیموضوع که د نیا دارمیم

 من...  یرعل ی_ام

 گلکم  ینگو بهتره خودتو اماده کن ی چ یه  سی_هیرعل یام

  یرد شد اون قسمت یحرف  چیبه روم پاشوندو از کنارم بدون ه  یشدو اروم گونمو بوس کرد لبخند خم
که بوسش کرده   یبود دستمو باال اوردمو اروم اون قسمت گر گرفته یبود حساب  دهیبوس  یرعلیکه ام

  نهیینثارش کردم به سمت ا یا وونهیلبام نشستو آروم د یرو یبودو لمس کردم ناخواسته لبخند
 ن ییناخنام شدمو کم کم اماده شدم که برم پا  الی خی خودمو مرتب کردمو ب یرفتمو کم 

 

که  اوردمی خودم نم یاصال به رو کردمیفم نگاه منشسته بودمو با لبخند داشتم به اطرا انی ک کناره
 یجا هیدارم و از همه مهمتر قراره برم به  یناراحته و درونم غوغاست ترس خاص  یرعل یام

 که اصال... یی جا هیناشناخته...به 

 _دالرام؟ 

همراهش بود داشت به   شهیکه هم یاخم و جذبه ا هی به سمتش برگشتم با  انی ک یصدا دنیشن  با
 کرد ی روبه روش نگاه م

 _جانم؟ 

 یچشا ادهی که منو  کردیم دادیب رویغم خاص  هیبه سمتم برگردوندو بهم نگاه کرد چشاش  سرشو
 نداخت یم یرعل یام

 بهم بگو  یشد مونیاگه پش یدار  دتیعق  ریی تغ ی_هنوز هم فرصت براانیک

 ست ین  ینگران  یجا میحرفامونو باهم زد شبی_ما د

  کردیکه اون داشت نگاه م ینگاشو ازم گرفتو دوباره به روبه روش نگاه کرد منم نگامو به سمت انیک
بهم   یلب اسمه خدارو زمزمه کردمو ارامش ری آروم ز کنهی انداختمو متوجه شدم که داره به اونا نگاه م
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شپزخونه  ازم دور بشه بلند شدمو به سمت آ  یترس و نگران شدیباعث م یکه کم یشد آرامش  قیتزر
نداره به  یاونم االن حالو روزه خوش  دونمیهم حرف بزنم م سای با نک یکم  دادمیم  حیرفتم ترج 

 د یچیگوشم پ یتو سای نک یبعد صدا قهیآروم گوشوارمو لمس کردم که چند دق دمیآشپزخونه که رس 

 _دالرام ساینک

ده بود خدا فکر کنم صدا زدنش تنگ شده بود اصال چه قدر دلم براش تنگ ش نیا یقدر دلم برا چه
 دمش یکه اصال ند شه یم یدو سال  کینزد

 سا ی _نک

 شده؟  یز ی _چساینک

 _نه

 لرزه ی_پس چرا صدات مساینک

لرزش صدام شده بود   نیا یته گلوم بود که باعث و بان  یبغض  یاز شدت دلتنگ دمیکش یق یعم  نفس
  نکیس یرو وانوی با اون بغضمو قورت دادم ل ختمویر  وانیل یاب تو یاب رفتمو کم ریبه سمت ش 

  شدیاهنگ تمام فضارو پر کرده بود باعث م یچشمامو بستم صدا هیچند ثان یگذاشتمو برا  ییظرفشو
 نشنوه  دنیشن نهی منو ح یصدا یکسکه 

 _دالرام... ساینک

 ...خوبم سای_خوبم نک

 نشده؟  ی_خبر ساینک

 م ی_نه هنوز...فعال باهاشون حرف نزد

 _شنودهارو خاموش نکن ساینک

 _باشه 
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به   یهمه چ دمیم نانی...من بهت اطمیذره هم شده استرس دار  هی دونمی_دالرام آروم باش...مساینک
 شهی تموم م یخوش رویخ

 دونمیم  ساینک دونمی_م

  وونهید یهست ینگران چ گهینباش...اولش که خدا پشتته بعدش من د یز ی _پس نگران چساینک

 گونم یزدم که باعث شد چند قطره اشک از گوشه چشمم بچکه رو  یلبخند

 تهیو موفق   یکه پر از خوشبخت یا ندهیفکر کن دالرام...آ ندهی_به آساینک

 ترسمیذره م هیمن فقط  سای _نک

 ؟ یترسیپس چرا م  یستی_دالرام تو اونجا تنها نساینک

جا بزنم...تنها برگ   تونمینم  یشدم ول  مونیخر پش نهی...عارنیسرم ب ییبال ترسمی...مساینک ترسمی_م
 برندمونه 

 ...نگران نباش شهیم سیداره راستو ر ی_همه چساینک

 ؟ ی_مطمئن 

 _آره گله منساینک

 از پشت سرم اومد ییلبام نشست که همون لحظه صدا یرو  یلبخند

 ؟ یزن یحرف م  یدار  ی_با کس 

هول  یکه پشت سرم بود نگاه کردم حساب  یبه پشت سرم برگشتمو به کس  عیجن زده ها سر نهیع
توهم رفته بهش نگاه کردم   یخودمو نباختمو با اخما   یاز افراد اون باند بود ول یک ی نیشده بودم ا

 همون طور که اخمامو توهم برده بودم بهش نگاه کردم 

 د؟یکن  یکار م   یچ نجایمحترم؟اصال شما ا یداره اقا ی_به شما چه ربط

 گفت:  یال یخ  یباال انداختو با ب یا شونه
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 ؟یکرد ی که تو م ی_همون کار 

 کردم؟ی کار م ی_مگه من چ

  یحرکت خودم حساب  نیقدم عقب رفتم که از ا هیقدم جلو اومد که ناخواسته منم  هیزدو   یپوزخند
قدم  هیبود که  ضهیغر ینبود از رو  نطوریا کهیدرحال  دم یازش ترس کنهیفکر م  نیشدم االن ا  یعصب

 عقب گذاشتم

 _نترس...کارت ندارم 

 هم داشته باش  یکار  اوی _نه توروخدا ب

 من  یبه اطراف نگاه کرد بعد نگاهش اومد رو یکردو کم  یخنده ا تک

 هستم خوشبختم ی_سروان احمد

 گفت؟  یاالن چ نیگرد شده بهش نگاه کردم ا یچشما با

 !!!؟ی_چ

 لباش نشستو گفت:  یرو  یلبخند

 دی_و حتما شما هم دالرام هست

 ؟ یشناس ی _تو...تو منو از کجا م 

فقط  شمی مزاحمتون نم دیتا گزارش هاتونو به سرگرد بد رمی...مگه نه؟االنم ممی _منو شما باهم همکار
پرونده به  نیا فتهی ب یاتفاق بد میذاریبدم که ما نم نانی کنمو بهتون اطم یخودمو معرف خواستمیم

 توش   د ییایهستم که قراره امشب شما ب  یباند  یداده من جزو اعضا یقربون  یاندازه کاف

  سادویکه اونم وا دمیلباسشو گرفتمو کش نیبه سمتش رفتم آست  عیگرد کرد خواست بره که سر عقب
 به سمتم برگشت 

 ؟ یهست ی_تو ک

 کرده باشم  ی_فکر کنم خودمو معرف
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 _شما...شما... 

نفر   هیکه قراره  دیفهم رمی گیمافوق من که ازش دستور م یوقت رمیگیدستور م گهید گاهیپا هی_من از 
 بره  شیکارها پ عتریتا سر میکن یگرفتن که باهم همکار  میباند بشه تصم نیخودم وارد ا نهیع

 شما االن واقعا... یعنی_

 ست یدوروبرها ن  نیا  یکس  دیکارتونو انجام بد  دی_بله نگران نباش

 زدم  یلبخند

 باهاتون نداشتم  یمن اولش برخورد خوب دی_ببخش

 ادیم  شی پ ستین  ی_مشکل

 کردمو ادامه دادم: یاروم  خنده

 شن ی_بهتره من برگردم االن بهم مشکوک م

 د یی_بله حتما بفرما 

  شتریب تمیحس امن گهیرفتم االن د  انیرفتم به سمت ک رونی از اون راه افتادمو از آشپزخونه ب جلوتر
همش   ناروی که ا رهیم  شیپ  یبه خوب یهمه چ دونستمینداشتم م  ینگران  ایترس  گهیشده بود اصال د

 بود   زهایچ نیهمه ا یبودم چون اون باعث و بان سا ینک ونیمد

 دمی شنینم  یچی من ه یول زدی از افرادش حرف م  یکی نشستم داشت با  انی لبخند کناره ک هی با
خودم باشم آهنگ عوض شده بود که باعث شد خدارو شکر کنم چون  یبهتر...بذار فعال تو حالو هوا

بود که  یهمون اهنگ نیا دیتنم لرز شدیکه داشت پخش م یاهنگ دنیاعصابم بود با شن  یرو یحساب 
   میگوش داد نیماش یتو یشهرباز  میرفت یم سا یهمراه نک میداشت شباون 

 لبام نشست  یرو  یمن...لبخند محو ی خدا ی...واسای منو نک  یکه کل یاهنگ همون

 د یچ یگوشم پ ی تو سایآروم نک  یصدا

 دالرام؟  ادتهی_ساینک
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 زدمو اروم گفت:  یلبخند

 می_اه

بپرسم که چرا به  سایرفت که از نک   ادمیکال  دادمیلبام بود با لذت به اهنگ گوش م یلبخند که رو هی با
  کردمیم یشتر یب  تیاحساس امن   یکم ینطور یبانده ا یهم تو  یان احمدسرو نیمن نگفته بود که ا

باشه   هفکرانس داشت رندهیگ اروههی  دمیترسیقطع کرده بودم چون م کروفونوی اون لحظه من م یتو
نشستم دوباره روشنش کرده    انیدارم اما االن که کناره ک یمخف کروفونیمن م دیفهمی اون وقت م

 بشنوه  شرویردوبدل م  ندهیکه در آ ییبودم تا بتونه مکالمه ها

 کرد یخورد مشکوک داشت بهم نگاه م  یرعلینگام به ام کهو ی خودم بودم که  یحالو هوا   یتو نطوریهم

شدم   الیخ یخاک به سرم نکنه متوجه شد که لبام تکون خوردن آب دهنمو به زور قورت دادمو ب یوا
 بهتره به اهنگم گوش دادم

 

Do  you  ever  feel   like  a  plastic  bag   

 ...یمون یم کی پالست سهیک هیمثل   یحاال احساس کرد تا

Drifting  through  the  wind 

 ...یشناور  توهوا

Wanting  to  start  again 

 ی از نو شروع کن خوادیم دلت

Do  you  ever  feel …feel   so  paper  thin … 

 ی کاغذ نازک هیکه مثل  یکرد تاحاالاحساس 

like  a  house  of  cards … 

 هزاران کارت  مثل
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an  blow  from  coving  in … 

 ره یم نی انفجار از ب هیبا که

Do  you  ever  feel  already  buried  deep … 

 ...یزنده زنده دفن شد یاحساس کرد تاحاال

 

Feet  under  screams  but  no  one  soems  to  heart  a  thing    

 ... شنوهینم یز یچ یاما کس  یزنیم ادیفر که

Do  you  know  that  theres  still  a  chance  for  you … 

 ... یشانس دار  هیکه هنوز  یدونستیم

Cous  theres  a  spark  in  you 

 هست... ی(د یدرتوجرقه)ام چون

You  just  gotta  igniiiiiiiiiiiiit  the  riiiiiiight  and  leeeeet  is  shiiiiin 

 بدرخشه   یو بذار  یدرونت رو روشن کن دنوریبا توفقط

Just  own  the  night  like  the  4th  of  july 

  یو ازآن خودت کن مثل چهارم جوال شب

Cous  baby  youre  a  firework 

 ی مون یم یباز  شی تو مثل آت  زمیعز چون

Come  on  show  em  what  youre  worth 

   یدار  یو بهشون نشون بده که چه ارزش ایب
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Make  em  go  oh  oh  oh 

 بگن اوه اوه اوه  بذار

As   you  shoot   a cross  the  sky-y-y-y 

 ی شیتوسراره آسمان پخش م وتو

baby  youre  a  firework 

 ی مونیم یباز  ش یتو مثل آت زمیعز

Come  on  let   youre  colors  burst 

 وبذار رنگهات تو آسمون پخش بشن  ایب

Make  em  go  oh  oh  oh 

 اوه اوه اوه  بذاربگن

Youre  gonna  leave  em  all  in  awe-awe-awe 

 همشون تعجب کنن   یش یباعث م تو

You  don’t  have  to  feel  like  a  waste  of  space   

 ی کن ی بودن نم یاحساس اضاف  گهید تو

Youre  orginal   cannot  be  replaced 

 ی عوض بش  یتونیو نم   یکه هست ینیهم

If  you  only  knew  what  the  future  holds 

 برات رقم زده یو چه سرنوشت  ندهیکه آ  یدونستیفقط م اگه

After  a  hurricane  comes  a  rinbow 
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 شهیکمان ظاهرم نیرنگ بعدازطوفان

Maybe  a  reason  why  all  the  door  are  closed 

 باشه که  نیدرها بروت بسته شدن ا نکهیا لیدل دیشا

So  You  could  open  on  that  leads  you  to  the  perfect 

 کندی م ییراهنما  ریمس نی که تو رو به بهتر یرو باز کن  یاون در  یتونیم

Like  a  lighting  bolt  Youre  heart  will  grow 

 درخشهیم شی توپ آت هیمثل  قلب

And  when  its  time  You ll  know 

 ی فهم یکه وقتش برسه م یوقت و

Boom  boom  boom 

 بوم بوم  بوم

Even  brighter  than  the  moon  moon  moon 

 یازماه هم درخشان تر  یحت

Its  always  been  inside  of  You You You 

 مونه   یم یدر درونت باق  شهیهم

And  now  its  time  to  let  in  through ough ough   

 ی وقتشه که آزادش کن حاال

Boom  boom  boom 

 بوم بوم  بوم
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Even  brighter  than  the  moon  moon  moon 

 یازماه هم درخشان تر  یحت

Its  always  been  inside  of  You You You 

 مونه   یم یدر درونت باق  شهیهم

And  now  its  time  to  let  in  through ough ough   

 وقتشه که آزادش   حاال

 

 وقتشه گهی_دانیک

  انیهم بلند شدو به سمت ک  یرعل یسرشو تکون داد که ام یرعلیبرگشتم که روبه ام انی سمت ک به
 اومد

 ست؟ ی _االن زود نیرعل یام

 االن وقتشه  نی_نه همانیک

 دم یم رویهمه چ بی_چشم االن ترت یرعل یام

باهاش حرف زد که  یبود رفت کم   دیکه اسمش جمش سشونیبه من انداختو به سمت رئ یگاهن
 سرشو به نشونه مثبت تکون داد  ینگاشو به سمت ما اوردو با لبخند دیجمش

 

که با   یدیکم کم وقتش بود سرمو باال اوردمو به جمش گهی استرسم بخوابه خب د یتا کم   دمیکش یپوف
  شیچندماه پ نیبود که هم یمرد همون مرد نینگاه کردم ا کردیداشت بهم نگاه م یلبخند منظوردار 

تا   ییخوای ازش کرد چه قدر م  یادیز یاستفاده ها شهی م میگفته بود که من دختره خوشگل انیبه ک
 یکه کل یشده بود معامله ا یعصبان  یل یبعدش خ  یو حرفاحرفش   نیهم که از ا انیبه من؟ک  شیبد

  مونیکه زده پش یاز حرف  یدیکه جمش کنهی م یو کار  زنهیو زحمت صرف شده بودو بهم م یپاش انرژ 
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که  دممطمئن بو یبه سرم زد ول یفکر  هی سادمیمن وا  کهوی میاز اونجا بر میخواست یکه م یبشه وقت
مرده فوق العاده  هیخالفکارها  نیشدم سردسه همه ا  الشی خ ی ب نی به خاطر هم کنهی قبول نم انیک

 گهیو بهش م کنهی سرزنش م انوی ک  یحساب شنوهیماجرارو م  یکه وقت هیرحم یقدرتمند و باهوش و ب 
باهاش   یر رفتا   نیپنجاه سالشه دو برابر تو سن داره اون وقت همچ دیو پنج سالته و جمش یکه تو س

ازشون سه ماه وقت   شمرمویم  متی و من هم فرصتو غن زنهی جور حرفا با من حرف م نیو از ا یکرد
  رمیبگ می بودو به عهده خودم گذاشته بود که تصم دهیمنو شن  فیسردسه همه خالفکارها تعر خوامیم

باز   دست منم ینطور یحرف اون حرف بزنه ا یرو تونستیمجبور شد چون نم  انیک  نیبه خاطر هم
 شدو تحت فشار نبودم 

با    نینقشم متمرکز باشم به خاطر هم یکنم رو یسع امویب  رونیگذشتم ب یها الیکردم از فکروخ  یسع
 که کردم همه توجهشون به سمت من جلب شد  یاهم

 شمیباند جدا م نیو از ا شمیوارد باند شما م   کنمویم  تی_من جوابم مثبته با باند شما فعال 

  یرعلی و ام انی ک یاخما یخوشحاله ول  یلیاره بارون شده بود معلوم بود خ ست  دیجمش یچشما تو
  افهیمن ق یبرا یطور  نیباهاشون حرف زدم که ا یکه قبال کل نهیا شی تو هم رفته بود خوب یحساب 

 رن یگیم

 ی رو گرفت  یمیتصم نیخوشحالم که همچ یل ی_من خدیجمش

 _ممنونم 

 زد   یبه روش پاشوندم که اونم لبخند یلبخند

  یکار  چیبا شماها ه  گهیدالرام جزو باند ماست و د گهیبه بعد د نیحله از ا ی _پس همه چدیجمش
  دیبا شما داره مطمئن باش  یارتباط نیدالرام کوچکتر اینقشه بوده  هی ناینداره اگه بفهمم که همه ا

 توهم  رهیبدجور کالهامون م

خوب   ی تا االن همه چ نکهیا فته یب  یقراره اتفاقات خوب  نکهیوشحال از اشب خوشحال بودم خ اون
که  ییغافل از اتفاقات و ماجراها ینقشم موفق بشم ول یتو تونمیرفته و مطمئن بودم که م  شیپ
 روم بود   شهیپ
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 )چهارمـــــــــــــــــــــــــــــــاه بعد(

 یعنی تونستمینم  یکردم بلند شم ول یچشمامو باز کردمو به اطرافم نگاه کردم چندبار سع  یخستگ با
  ایباز نگه داشتن چشمام  یبرا یینا  گهید نیافتادم زم یپاشم م خواستمیقدرتشو نداشتم هربار که م

کارو   نیا نایکه ا شدیکه رو دست خورده باشم باورم نم  شدیمداد کردن نداشتم باورم ن غویج  یحت
 باهام کرده باشن 

 دیبا دونستمیکار کنم فقط م یچ  دیبا دونستمیداغون بود نم یلیشده بودنو حالم خ ری سراز اشکام
بودم   یدختر قو هیمن  امی برب  یمشکالت به خوب نیبتونم تحمل کنمو از پس ا دی مقاومو صبور باشم با

 که دارمو پنهون کنم   یکنم ضعف ینبودم پس بهتره سع  یو دست پاچلفت فیدختر ضع

که خودشه به خاطر   دمیقدماش فهم یچشمامو باز کردم از صدا یحالیباز شدنه در که اومد با ب  یصدا
ه بهم نگا یز یام ری پوزخند و نگاه تحق  هیبهش نگاه کردم که با   ختمویچشمام ر یهمه نفرتمو تو  نیهم
 کرد 

 کوچولو؟  یشد ؟ادبی_درس ادب گرفت

 رهی گیچشماش بمونه گاز م یجلو  یخوب نکهیا یسگ که به جا هی...یپس فطرت وونیح هی_تو...تو...

  یاز هدف زدیکه م ییاز دادها دادیکه م ییاز شکنجه ها دمیترسیزدو بهم نگاه کرد ازش نم  یپوزخند
چندبار جلوش تف انداختم تو صورتش که واقعا باعث    یحت  زدمویپروا جلوش حرف م   یکه داشت ب

نه چوب  دمیکشی چون زجر شجاعتمو م شدمیراحت تر شکنجه م  ینطور یدلم خنک بشه ا  شدیم
 ضعفمو 

 دلت نمونه  ی_بگو...دوباره بگو...بذار حرفات رویدیجمش

 که بهت بزنم  کنمی نم دایپ فتیتوص  یبرا یحرف  چی_نگران نباش متاسفانه ه

  فیمنو توص   یتون ینم نیهستم به خاطر هم یبی ع  یواقعا...اخه من شخص ب یگ یت م_راس یدیجمش
 ی کن
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 یآدم که تو هی شناسمتیکه االن م یگرگ هی یهست ی شخص عوض  هی...تو ی گی_اره واقعا راست م
 تو یو نقصه اصال رودست ندار   بیع یرذل بودن ب 

هدف من بود    نیهم خوردیکم اخماشو توهم بردو با غضب بهم نگاه کرد فکر کنم داشت بهش بر م  کم
بچزونمش   ی پس بذار حساب دهیحرف بزنم دوباره آزارم م  ینطور یچه سکوت کنم چه ا دونستمیمن م

 طرفه  یتا بفهمه با ک

 دختره قدرنشناس  کردمی باهات رفتار م  یطور  نیبودم؟ا یطور  نی_من ایدیجمش

 ینه ناله ا زم یخودم بر یکردم دردشو تو یدستاش فشار داد سع یبردو چونمو محکم تو  زیسمتم خ هب
 زل زدم   نشیخشمگ یچشا یپروا تو  یب  نیبه خاطرهم زمی بر  یبکنم نه اشک

رفتار   یطور  نیمگه من با تو ا یجا اومد نیبه ا  شیچهارماه پ ی_وقت یدیجمش
 کردم؟هــــــــــــان؟یم

داد  یطور  نیا یمردک احمق اخه من روبه روتم چرا دار  دیبستم گوشام سوت کش چشمامو
 ست ین نیکه مثل تو گوششون سنگ ؟همهی زنیم

 شهیعوض م  یهمه چ یباهاشون داشته باش  یارتباط نی_بهت گفته بودم اگه کوچک تریدیجمش
 بهت کمک بکنه  تونهینم  چکسی ازت سر بزنه ه یی بهت گفته بودم اگه خطا

که نصفه   یوجب  مین هیپر بود که به قول خودش از  نیدلش از کجا پر بود دلش از ا  دونستمیم خوب
 خودش سن داره رو دست خورده بودو اطالعاتش لو رفته بود 

 مونم؟آرررره یمن بهت وفادار م ی_فکر کرد

هم بستم تا  یچشمامو رو یلبام نقش بستو به آروم یرو یصورتم زد که پوزخند یتو یمحکم  یلیس
 درد صورتمو از تو چشمام نخونه 

 ؟ یباش  ی_سگ کیدیجمش

  شیکه همچنان زبونم ش  ین یب یم یمنو آزار بد ییکه بخوا یباش  یتو سگ ک ستمی_من که سگ ن
 ومدم ین  نییمترهه از موضع خودم پا
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 سر  رهیه خ دختر دمی_نشونت میدیجمش

ها هم اونقدر بلند   یلعنت نیهم فشار دادم ا یکه لبامو محکم رو  دیچی محکم دور دستاش پ موهامو
 یمنو الهام اونقدر  نیب یدعواها ینزنم تو غیکردم ج  یسع شدیباعث آزار دادنم م شتریبودن که ب

 سکوت کنم  ارموی شده بود که بتونم دووم ب دهیموهام توسطش کش

 : د یچفت شدش غر یدندونا هیبا حرص از ال یدیجمش

 زم یعز  یمونیصاحاب نم ینگران نباش...ب  یبه بعد صاحاب دار  نی_از ا

روهم فشرده شده   ینفرت و لبا هیصورتش با  یدهنم جمع کردمو توفش کردم تو یدهنمو تو آب
از سه  من دونستینم شدمیم  مشیتسل  دمویترسیکاراش ازش م نیبا ا  کردی بهش نگاه کردم فکر م

  یخودمو برا دونستیآدم مرده فرض کردم نم  هیمسخره شدم خودمو  یباز  نیکه وارد ا شیسال پ
 ی هه کور خوند کنمیزنده موندنم ازش التماس م یکردم فکر کرده االن برا مادهآ زایچ  یلیخ

هاش   یل یس هیگوشم زد جا یتو گهید یلی پوزخند صورتشو پاک کردو دستشو باال بردو س هی با
و   کردیافتادمو بغضمو قورت دادم تمام بدنم درد م نیزم یرو  یحالیبا ب   سوختیگونم م یرو یحساب 

 زم ی بر  یجلوش غرورمو بکشنمو اشک خواستمیاما نم  سوختیم یصورتم حساب

 یشیتوهم رامم م کنمیمونه رامت م  ینم یور باق ط  نی_نگران نباش اوضاع همیدیجمش

  نیهمچ هی  یخواست جلو یدادم اصال دلم نم دنیبه اشکام اجازه بار یبسته شدن دره انبار  دنیشن  با
  یخودم نم  یعنیکس از حالو روزم خبر نداشت  چیغرورمو بشکنم ه زموی اشک بر یمردک رزل عوض 

 بهرفتم تا   یتا اخرش م دیبود که خودم انتخاب کرده بودمو با یراه نیخواستم خبردار بشن چون ا
بودنو تو سرم   دهیاز پس که موهامو کش کردی برسم تمام بدنم کوفته بودو پوست سرم گزگز م  تیموفق

قرار کنم  تماس بر سای اشکامو پاک کردم چندبار خواستم با نک دیکش  یم ری زده بودن سرم وحشتناک ت
خوب نبود   صالا نیو ا دهینجاتم م  ادیو م زنهی بهم م تویاگه بفهمه مامور دونمینتونستم چون م یول
 کشک  شهیچندسالمون م نیهمه زحمات ا  ینطور یا

  نیاز ا شتری ب خواستمی نم نیداره هم شنود به خاطر هم  نیهم دورب نجایا کنمیهم احساس م  یطرف از
مونده  هیهنوز اصل  یاطالعات کش رفتم و براشون ارسال کردم ول  یسر  هیدردسر بندازم  یخودمو تو

 شهیدادگاه ثابت م یهمه جرم هاشون تو یکیبا بدست اوردن اون  یعنی
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 کمیجمع شدنه   نیاز سرما فقط ا ایاز درد بود  دونمی خودم جمع شده بودم نم  یتو نی جن هی نهیع
بکنم محاله  دایبکنم که با اون مدارک نجات پ  دایپ یراه  هی دیبکنم با یفکر  هی  دیبا  کردی حالمو بهتر م

 برم   رونی ب  نجایبدون اون مدارک من از ا

  میکس یاز ب ری ...غمییتنها رازیاز دردام...غ ری فکر کنم غ یکردم به هرچ  یهم بستمو سع یرو چشمامو
که حتما   یهم بهش اضافه شده بود کس گهید یکیبود البته حاال  سایکس نبودم همه کسم نک یب

  رونیب  نجایسالم از ا دمیبهت قول م  یرعلیام کردیقطع شدن ارتباط دق م کهوی االن داشت به خاطر 
 بشه   میزیچ ذارمینم  امیب

 یتو شهیبهتر بود هم یطور  نیآهنگ ا هیلب شروع کردم به زمزمه  ریآروم ز  یفی ضع یصدا با
و حالو روزه خودمو  یاز آهنگام زندگ یلیچون خ دنیرس یآهنگام بودن که به دادم م  طیشرا  نیبدتر
 بخونم تا سرگرم باشم  یز یچ  هیجلو دستم نبود پس بهتره خودم   یچیاالن که ه کردنیم  فیتوص

 

 نیی پا ینداز یکه م سرتو

 ه یکنن خبر یم  فکر

 ی چرخشون نکن یال چوب

 رن ی گ یم دور

 خودشون   جز

   میخبر دار مام

 ستن ین  یچیه که

 پشتم هربار  زدن

 تو اوج پرواز  درست

 ست ی بازم بس ن دنید
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 بازم سره پام  دنید

 حالم خوبه

 سرپام  هنو

 کردم من  گوله

 فردام  سمت

 بستن  رامو

 وارید دنیچ

 نهیا آره

 پرواز  اوج

 پشتم هربار  زدن

 تو اوج پرواز  درست

 ست ی بازم بس ن دنید

 بازم سره پام  دنید

 حالم خوبه

 سرپام  هنو

 کردم من  گوله

 فردام  سمت

 بستن  رامو

 وارید دنیچ
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 نهیا آره

 پرواز  اوج

  شتریخودمو فشار دادمو ب یگونم احساس کردم بازوها یاشکامو که رو  یهم بستم داغ یرو چشمامو
خودت کمکم کن که  ییتنها پناهم تو  ایخودمو آروم کنم خدا کمی خودم مچاله شدم تا بتونم  یتو

 رم ی میرم از درد مکنم دا داینجات پ

 

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

 

پشت سرم بودنو منو جلوش به زانو دراورده بودن باال آوردم    یکه چندتا عوض  ینفرت سرمو درحال با
اون چشماشو از حدقه در   رفتمیبکنم وگرنه االن م یهرکار  تونستمیدستام از پشت بسته شده بودو نم 

 کار کنم یباهاش چ دونستمیم  اوردمویم

 باشه که من جلوش زانو بزنم   یک نیا آخه

 روبهش گفتم: یزدمو با لحن طعنه دار   یپوزخند

 مثل من جلوت زانو بزنن   ییکنن کسا یآدمات کار  نی_مگه هم

  انیچشمام و لحنم نما یکه تو ی منم با نفرت کردیمخم بود بهم نگاه م یرو یپوزخند که حساب  هی با
 شده بود ادامه دادم:

 ؟ یعوض یی خوایاز جونم م ی_چ

 _همون جونتویدیجمش

 ترسمیمن از مرگ م  یفکر کرد رشی بگ ای؟ب یکن یوقتتو تلف م  یدار  ش؟چرایری گی_خب چرا نم

 _نه به وقتش...عجله نکن...فعال باهات کار دارم یدیجمش

 ندارم  یکار  چیمن باتو ه  ی_ول
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 گفتم من باهات کار دارم ی_خب نگفتم که تو بامن کار دار یدیجمش

 گفت:  الغوزیباال اوردو روبه اون دوتا  سرشو

 د یکنه چرا دستاشو بست یغلط  تونهینم د یدر ضمن دستاشم باز کن دیبر دیتونی_شما م

 زدم  یز ی تسمخر آم  پوزخند

که دربرابر   میدختر ستمین یبکنم که دستامو بستن کم کس یکار  هی تونمیکه م دوننی_خب حتما م
 یاز مردا نایچون ا سی جناب رئ  یبترس ییدخترا  نیهمچ  هیاز  دیدم نزدم با نایتو و ا یکارها

 خطرناک ترن نیخشمگ

بسوزه بهش نگاه    شییجاها هی  یبدجور  شدینگاه که باعث م  هیزد که باعث شد منم با   یپوزخند
  دادمیکه داشتم مچ دستامو مالش م یرفتن درحال  رونیدستامو باز کردنو از اتاق ب  نکهیبکنم بعد از ا

به   دیاز اون نگاه کنم من آدم بودم پس با ری غ یندمو به هرچ تی اصال به حضورش اهم کردمیم یسع
 بشم  رهیخ  شتریب  واریپس بهتره به درود  دمید ینم یآدم  چیاتاق ه نیا یآدم توجه بکنم من که تو

 دم یتورو از دست نم یراحت  نیبه هم  نیپرداختم به خاطر هم یسخت  یمن به خاطر تو بها_یدیجمش

 بهش زدم  یصدادار   پوزخند

  روزمینبودم همون د نجایکله گندهه نبود که من االن ا ارویخودم و کمک اون   می_بها؟تو؟اگه تصم
خواسته قدرتمندها   میتسل یاز طرف خودت ندار  یقدرت  چیه یترسو بزدل هست هیبهت گفتم تو 

دارم وگرنه همون  یادیز یها  ییتوانا یدونستیچون م یخواستیم نیبس منم به خاطر ا ویهست
 ی کردیپرداخت نم   روی گفتیم که ییبها

 کارها بودم  نیمن به خاطر به دست آوردن تو مجبور به ا یکن یاشتباه م ی_دار یدیجمش

 ی ار یو برهان ب لیبراش دل  ویضعف خودتو پنهان کن نکهی_با ترسو بودن؟به ا

 فتح کردم  تویموفق یاز قله ها  یلیخ  یینجایتو االن ا نکهی_نه خانوم کوچولو همیدیجمش

 ی به اسم خودت زد  یبزدل بودنو بدجور   ی_شما که فعال قله ها

   کنهیمعلوم م ندهی_آیدیجمش
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 کنم ی نم یکمک چیمن اصال حساب نکن من بهت ه ی_رو

 ی که بکن  یمجبور  یعن ی یکن ی _میدیجمش

 _مجبورم؟ 

 حالت مسخره ادامه دادم:   هیپوزخند کنج لبم با   هیباال دادمو با  ییابرو

دوروبرتن که جز همون  یغوال  نیا یستین یبکنن خودتم احد می_شکنجه هات نتونستن منو تسل
منو مجبور   خوادیم  یاون وقت ک ستنین یز یچ میدیبچه بودم کارتونشو م یکه وقت یپهلوون پنبه ا

 کنه

 سهی خانوم پل یکن ی _خودت...خودت خودتو مجبور میدیجمش

 ؟ ی چ یعنیسه؟یگفت؟خانوم پل  یاالن چ نی...انیا دیپر یحساب رنگم

در   یر یت  دیشا ارمیکم ب دیاز شدت تعجب قفل کرده بود کم کم زور زدم لبامو از هم جدا کردم نبا فکم
 دمی دستش م یبهونه خوب  ینطور یباشه ا  یکی تار

 دته؟ینقشه جد فیاراج  نی؟ایگ یخودت م یبرا یدار  ی_چ

 دستاشو پشتش قالب کرده بود گفت:  رفتویاتاق راه م  یو تو زدیکه داشت قدم م یحال  در

 ؟ی سیپل  هیتو  دونمیمن نم ی_فکر کرددیجمش

فوقش مرگه  رشیهمش بزنم ز  دیخودمو ببازم با دینبا شدیجا کارم تموم م ن یزدم پس ا  یپوزخند
 ست یکه ن یا گهید زهیچ

 دست کم گرفته بودم یادی ز شهیازت بلند م ییبخارا  هی_نه بابا...پس 

 باهات معامله کنم  خوامی؟میردفکر ک ی_پس چدیجمش

 س؟ ی پل هی_معامله؟اونم با 

 م ی_اهدیجمش
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 که من لوت بدم؟  یترسی؟نمیترسی_تو نم

 افته یبه خطر م زاتیصورت جونه خودتو عز نی ا ریچون در غ یکن یکارو نم   نی_تو ادیجمش

 گفتم:  ستی که بتونم بهش بفهمونم اصال برام مهم ن یازش گرفتمو با لحن  یتفاوتیبا ب رومو

 ندارم  یز ی _من عز

 لحن منظور دار گفت:  هیلبخندو  هیباال دادو با  ییابرو

 کشکن؟  سایو نک  یرعلی...پس ام؟ی_ا...که ندار دیجمش

  دونه؟حاالیاز کجا م نارویا ن یا ایخدا کردمیباز داشتم بهش نگاه م یگرد شده و دهن یچشما با
مدت اسم اونو به زبون   نیا یمن که اصال تو شناختیاز کجا م  سا؟اونوینک  یبه هر حال ول  یرعل یام
 شناختش یم ای  دونست یبودم؟پس از کجا اسمشو م اوردهین

 _تو...تو...

منم  یدار   یهمون طور که تو نفوذ یدست کم گرفت ؟منویستیاونقدرهاهم باهوش ن  یدی_ددیجمش
 دارم  ینفوذ

 دنیوارد اتاق شد با د یسروان احمد دم یعث شد دره اتاق باز بشه با تعجب دبشکن زد که با دوتا
  زویچ هیفقط داشت  یدیجمش یو چشما  افهیو ق یبهم انداخت طرز نگاه احمد یمن نگاه مسخره ا

 ... نکهیا فهموندی بهم م

 امکان نداره نی_نه...نه...ا

 بود که درست به هدف خورد  یکی در تار ریت هی_چرا امکان داره دیجمش

 ... یول  ی_ول

 ی بکن  گمویکه بهت م ییکه کارها یامنه البته تا زمان  نجا ی_تو جات ادیجمش

 روبهش گفتم:   یبهش نگاه کردم با لحن منظوردار   مشکوک

 ؟ ی_چه کار 
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از معامله ها و کارهام بهم   یلیخ ی تو دیبعد از اون با یبرام اجراش کن   دیهست با ی_نقشه ادیجمش
 دست راست خودم  یکه بش دمی بهت قول م  یکن کمک

 پوزخند بهش نگاه کردم  هی با

دام و  هی  نهایبرام دشوار و سخت شده بود چه طور امکان داشت که همه ا زهای از چ یلیدرک خ هنوز
به خاطر   یراحت   نیتموم شد؟به هم یهمه چ یعنیافتاده باشم؟ ریتوش گ  یتله باشه که منم به راحت

  مپس رسما بدبخت شد دهیهم خبر م یرعلیو ام انیبه ک  یعوض نیمن؟من مطمئنم که ا یحواس پرت
 همشون سوخت   اهاتیدالرام رو یبه همه چ یرفت گند زد

 

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

 

 مـــــــاه بعد( هی)

 _عمرا 

 ی _مجبور دیجمش

 برم  یذار یاگه کمکت کنم م یتو به من گفت یتو...ول ی_ول

 ی کنی هم کمکم م یبعد یمعامله ها و نقشه ها یگفتم اگه موفق بشم تو یبر   ذارمی_نگفتم مدیشجم

 ه؟یا غهیخدمتکار شدنه چه ص نی_پس ا

 ه؟یحرف ی_دوست دارم خدمتکارم باش دیجمش

 ی ن یبب ویروز نیخواب همچ  ی_مگه تو

 اون خوابس  دنیاالن وقت د نی_جدا؟پس همیدیجمش

 کار کنه؟  یچ خوادی م اینه خدا یاد؟وایجلو م  نقدریبهش نگاه کردم چرا داره ا ینگران  با
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اومد که  یآروم جلو م  یفی لبخند کث هیاونم با  رفتمیآروم عقب م کردمویداشتم بهش نگاه م ینگران  با
 من سکته بکنم  شدیباعث م  نیهم

 ا ی _جلو ن

 خانوم خوشگله؟  امی_چرا؟چرا جلو ن دیجمش

عمرم بود اون   یاتفاق ها نیاز بدتر یک یاتفاق  نیا واریم که اخرش خوردم به د عقب عقب رفت اونقدر
 نیوجود نداشت اصال کاش االن ا یخونه ا چیه یتو یوار ید چیکاش ه یکه ا کردمی لحظه آرزو م

 بکنم   دایپ یراه فرار  دیتا شا شدیپشت سره من خراب م وارید

 یکه تو یاون شب  ادهی  کردمی تونستم از دستش فرار کنم از ترس داشتم سکته م یجوره نم  چیه
  کروی مرت نیبود اون وقت حقه ا نجایاالن ا سایاون اتفاق برام افتاده بود افتادم کاش نک  مویبود یکشت

 کفه دستش  ذاشتیم

 ؟ی کار کن  ی...چی... چییخوای ...م...م؟یکن یم  یطور  نی_چرا...چرا ا

 بکنم  کردمویاز همون اول م دیکه با  رویخوام کار  ی_میدیجمش

 ؟ید یمردو افر نیو آشغال تر از ا  فتری کث ایبهش نگاه کردم خدا ینگران  با

 ؟ ی_چه کار 

 ی فهمی_االن خودت م دیجمش

به روم   رو یفرار یحت  ایپشت سرم چسبوند و راه هرگونه تقال  واریبردو منو محکم به د  زیسمتم خ به
دخترونمو پنهون   یترس و هق هق ها تونستمینم  کردمیهق هق م دمویرزل یبست از شدت ترس م 

که   یبهش اجازه بدم هر غلط دیکه دستش بهم نخوره نبا  کردمی م یکار  دیبا دادمیکنم داشتم جون م
 باهام بکنه  خوادیدلش م

به سرشو با    دمیکناره گردنم خم شد که محکم با تمام توانم سرمو برعکس کردمو محکم کوب دیجمش
 گفتم:  کردمیکه داشتم تقال م ینفرت در همون حال 

 ی ...برو کنار آشغال عوضیبهم دست بزن ی_دستت بهم بخوره کشتمت...حق ندار 
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تر   انهیکاراش وحش شدویتشنه تر م  شتریاومد چون ب یخوشش م   شتریب یانگار  زدمی حرفارو که م نیا
که  یلباسم رفت که با تمام توان  قهیش به سمت دست ترسوندیم یا گهیمنو بدتر از هرلحظه د شدیم

  زدمیم دی اکه نب ییتونستم بزنم جا  یبود به راحت دهیداشتم پامو باال آوردمو با زانوم چون بهم چسب
  گمیبا دسته د  دمیاستفاده کردمو موهاشو کش تیازم فاصله گرفت که منم از موقع یزد کم ینعره ا
 تن به ذلت ندم   ی ول رمیشکنجه و کتکاش بم  ری اظر بودم زح  اوردمیتو صورتش زدم من کم نم یمشت

 دستش محکم دستامو غالف کرد با خشم و صورت سرخ شده بهم نگاه کرد  هیزدو با  یداد

 دختره زبون نفهم  کنمیم  تی_حال 

از سره لذت زدو دوباره کارشو   یکه من زدم همانا خنده بلند یغیجملش همانا و ج   نیشدنه ا تموم
 به هوا رفت  غمی تکرار کرد که دوباره ج

 _نکن مردک پست فطرت آشغال... نکــــــــــــــــــــــــــن...

 باال گرفتمو از ته دلم زار زدم:   سرمو

 _خدااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

 

 

 

 کل(  ی)دانا

و  یکه قو یدالرام سابق نبود دالرام گهید ید موند ولسال گذشت وهمچنان دالرام داخل اون بان  هی
کدوم   چینگران دالرام بودن چون ه گهیور د هیهم از  یرعل یور و ام هیاز  سا یدنده نبود نک هیلجباز و 

  دونستیو م  تبه دالرام اعتماد داش ینگران و مظطرب بود ول  نکهیبا ا ساینداشتن نک  یازش خبر 
  دونستیشناخت و م یم  یبه خوب دویچون جمش دیشا  دیترس یم ی رعلی ام یول  کنهی م یحتما داره کار 

 هیکه چه طور آدم
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همه  ی تو نیهمچن  دادیانجام م شویشخص یشده بودو کارها دیخدمتکار مخصوص جمش دالرام
سخت   دیجمش خوردنیکه شکست م یهر کار  یخالف مغز متفکر دالرام بود و تو یمعامله ها و کارها

  دیانجام بده چون جمش یتونست هرکار   یشده بود نم  دیناام یدالرام از همه چ کردی م هیدالرامو تنب
به خودش اومدو   یرفت ول شیبه دالرام هم پ  یک یبار تا مرز نزد هی یکرده بود حت دشیتهد بد  یلیخ

   دیکنار کش 

  شهیپ یرعلی داره و ام یاالن چه حالو روز  ساینک  نکهینگران تر بود نگران ا یا گهیاز هر موقع د دالرام
  تونهیم ایو آ ادی سرش م ییچه بالها نجایکه ا دیترسیم نی از ا دیترس یکنه م یم  یخودش داره چه فکر 

 که به اون دو مرد داده بود وفا بکنه   یبه قول

  کنهیکار م یاالن دالرام داره چ نکهیا الیکرده بود هرشب به فکرو خ  دایکه به دالرام عالقه پ انیک
  دشیمتاسفانه هربار ام یول شهیاز دالرام م  یکه فردا خبر  کردی شبشو صبح م دی ام نیو به ا  دیخوابیم

مختلف به عمارت   یبستن قرارداد و معامله ها یچندبار برا یرعلی و ام انیک  شدیم دتر یاز قبل ناام
  یرعل یشدن ام یدالرام نم دنیهربار دست از پا دراز تر برگشتن چون موفق به د یرفتن ول دیجمش

 یخودش بود و دالرام هم تو الیفکرو خ  یهرشب کارش فکر کردن به دالرام و حرف زدن باهاش تو
  کردیم هیشدن گر وانهیاوقات تا مرز د یو گاه  زدیحرف م یرعل یخودش با ام الی فکرو خ

هربار پژمان مانع   یرو بهم بزنه و دالرام را نجات دهد ول  تیمامور نیاچندبار خواست که  ساینک
 هم جزوه نقشه دالرامه  یدور  نیکه حتما ا کردنیطور خود را آرام م نیهردو ا شدویم

کمر   شیزندگ یها یسخت یکه جلو یدختره محکم سابق نبود دختر  گهیشده بودو د فیضع دالرام
فقط   دیبرعکس شده بود شا یهمه چ نباریا یکرده بود ول یستادگ یجلوشون ا شه یخم نکرده بودو هم

کدوم از اونارو   چیه خواستیبود که عشق دومرد در وجودش شعله ور بودو دلش نم  نیبه خاطر ا
 بکنه عشق به برادرش و عشق به معشوقش دیناام

  کردیم هیگر  دادویم یار یکه تا خوده صبح بالشتش را آب  شد یاوقات انقدر دلتنگ آن دو م یگاه دالرام
ضعف دخترانه اش خود را سرزنش   نیا یوقت برا چیتنها سالح آرامش دهنده دالرام بودو ه نیو ا
سخت   دالرام یبرا نیاست که ا یالبته گفتن  کردی کرد دالرام صبح تا شب در ان عمارت بزرگ کار م ینم

که دالرام   یز یر بوده و دوباره به همان شغلش برگشته بود تنها چ خدمتکا  هی شی نبود چون چندسال پ
  یکارها یبرا دنیاو و نقشه کش یبود خم و راست شدن جلو   دیجمش یکار کردن جلو کردی م تیرا اذ

  دیجمش ی جلو ربا   نیغرورش را چند یحت دادیم دیجمش یو خالف دالرام تن به خواسته ها  یطانیش
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داده بود وفا   یرعلی و ام سا یکه به نک یبماند و به قول  یشکسته بود تا فقط بتواند سالم و پاک باق
 کرده باشد  

 یکه دلش هم برا کردی احساس م یو حت  کردیم یاحساس خستگ شتریب یگر یاز هروقت د دالرام
کرد   یم که با الهام  ییها طنتی پژمان و ش یها و کارها یشوخ  یتنگ شده است دلش برا انیک

با   کردی که م یهرگونه کوتاه  نیخوب نقطه ضعف دالرام دستش اومده بود به خاطر هم دیجمش
که خودش دوست نداشت   کردی م ییدالرامو وادار به کارها دادیکه انجام م  یو حرکات دهایتهد

 انجامش بده  

گروه منتظر دالرام بودن نگران بودن چون همه  ی...پژمان...الهام و همه اعضاسای....نکیرعل ی...امانیک
  نهییبه خود در آ یلبخند خسته ا شدویدالرام را دوست داشتن و دالرام به عشق انها هرروز بلند م

 کند  ریی تغ زیهمه چ دی:امروز هم روز خداست شاگفت یم زدویم

پناهش خدا   شهیو حال هم  طیبود که در همه شرا  نیبود ان هم ا زیچ هیدالرام فقط  تی موفق رمز
داشت او خداوند را هم پدر خود   مان یجست و به او ا یم یار یاز او  کردیم هیبودو به پروردگارش تک 

با   غم یحت  ای  یشادمان نهیو ح کردی م هیبه او تک یسخت نهی و هم مادر و هم خالقش در ح دانستیم
افتاده بود و در تمام مدت   ریکه در آن جهنم گ یسال کی  نیدالرام در ا کردیخداوند خود را آرام م ادهی

بوده و   یبود که ک نیرا فراموش نکرده بود و ان هم ا زیچ  کیگاه  چیدور بود ه  سایکه از نک  یسه سال
است و چند مرد به  به من  نفرچند  دیکه ام داشتیگونه استوار بر م نیخود را ا  یاالن کجاست قدمها

  سایمانند نک  یتیلذت بخش بود شخص ش یکنم برا روونیگاهشونو و هیتک دیکردن پس نبا  هیمن تک
به اون اعتماد کرده بودنو روش حساب باز کرده بودن پس حاظر به جا زدن   انیمثل ک  یکس  یحت ای

 سخت  طیاون شرا یتو ینبود حت 

نگذاشته بودو    شیتنها چگاهیکه ه یاو خدا را داشت خداوند یول  یگر یبود تنهاتر از هروقت د  تنها
 بود   میتیدختر  نی همواره پشت و پناه ا

فقط سالم و زنده   یدست خال ایدد مهم نبود دست پر باشد  برگر نکهیچشم انتظار دالرام بودن ا همه
و   ساختیشکست خورده بود اما داشت خودش را از نو م  نکهیکه با ا یاو دالرام بود دختر  یباشد ول
  وبود هرچند ا یحتم  گریشد صددرصد مرگش د یکه اگر موفق نم یدر مغزش بود فکر  یدیفکر جد

 کرد یدر آنجا مبود که  یتر از زندگ   نیریمرگ ش  شیبرا
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 )دالرام( 

هم بستمو سرمو باال گرفتم تا   یدستمو باز کردمو به زخم دستم نگاه کردم لبامو محکم رو پانسمان
درد و سوزشش وحشتناک   زدیمخصوصا االن که باد بهش م کردی درد م یلیچشمم به زخمم نباشه خ

 حرفا باشم نیمحکم تر از ا  دیبادا بلرزه با  نینبودم که با ا یمن دختر  یول  شدیتر م

نره دستمالو  رونی ب غامیج یدهنم فرو کردم تا صدا یزدمو شالمو تو یدستمال کاغذ یرو  نیبتاد کمی
  یروونم...عرق سرد رو  یخفم...بغض پنهونم...اشکا یها غی ج دمیزخمم کش یآروم رو

شست   کردنی ن بدنمو سست و سست تر م...اوضاع داغونم...حاله خرابم...همه و همه داشتمیشونیپ
تختم افتادم مثل  یبستمش و به عقب رو  زیبا پانسمان تم عیکه تموم کردم سر وزخمم یو شو

 شدن اشکام   یدوباره جار  شهیهم

خشک  شد؟چرایوقت تموم نم  چیاشک هام و نم چشمام ه  یچه طور  دونمیسوال بود نم  هیجا  برام
نزدم بس بود   ادی ز غی خب ج  یدرد داشت ول یلیخوردم خ  دیشد؟امروز ده تا شالق از جمش ینم

محکم شده بودم   یل یخ  هیگر ریز  زدمی نم یدرواقع مقابلش به راحت دمیزده بودمو زجر کش  غیج  یهرچ
کابل کتکم   میبکنم حاال شالق خوب بود قبال با س هیخودم بغضمو بشکنمو گر  ییتنها یتو دبهتر بو

و خون   یبدنم کبود یجا  یوحشتناکش جا یکابل دردش وحشتناک تر بود مخصوصا صدا میس دزیم
 کابلو شالقو کمربند بود   میس یبودو همشون جا  یمردگ

از   یک ی  یبود ول بیع  یشکست خورد نقشه من ب د یجمش  تهایمامور نیاز بزرگتر یکی  یبار تو هی
  ادینم ادمی بودم گذاشت  دهیکه من کش ینقشه ا یپا روی خرابکار نیکرد و اون ا یافرادش خرابکار 

 دندونمه  ری درده قالب کمربندش هنوزم ز دونمیچند ضربه خوردم فقط م
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  دیکار داشتم با یهم بستم بهتر بود بخوابم چون فردا کل یزدم چشمامو رو یآروم غلت  دمویکش یپوف
زود پاشم   گهیبکن فردا د یکار  هی ا یخدا کردمیم  یدگیبه کارها رس  شدمویم داریصبح زود از خواب ب 

 درد داره  یل یخ خیاز آب  سیخ  یکابل اونم با تن  میبه خدا درده س

 یجلو دیکه اون با  رسهی م یروز  ه ی کنهیفرق م  زهایچ یل یمونه خ  ینم  یباق یطور  نیروزگار هم یول
 :هه درد داشت؟ گمیم  زنموی بهش م یا زانهی لبخند تمسخر آم هیسگ بده اون موقع منم که  یمن صدا

 

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

 

دستم معلوم  یرو یکبود گهیتا د  دمیکش نییپا  شتریلباسمو ب  نیغذارو جلوش گذاشتم آست بشقاب
 گفت:  رفتی زدو همون طور که داشت با غذاش ور م یچون پوزخند دیخودش د  دینشه فکر کنم جمش

 نمش ی بب خوادی_پنهونش نکن شاهکار خودمه دلم مدیجمش

  هیاز  رسهیبگه فعال دور دوره اونه نوبت مام م  خوادیم ینگفتم بذار هرچ  یز یانداختمو چ نیی پا سرمو
 ؟یدار  یآدم رزل چه انتظار 

 دادم بیبزرگ ترت یمهمون هی_امشب دیجمش

 شدمیخمو راست م  زشی ه یاون مهمونها یجلو کردموی کار م یکل دیبا دمیاز درونم کش یآه

 بره  شی خوب پ یکه همه چ  خوامیم نیطر هم _همه هستن به خادیجمش

اونام   یعنیان؟ی هم م یرعلی و ام انی ک یعن یحرفش   نیسرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم ا کهوی
 بدنو کمکم کنن  یکه منو فرار  خوامیازشون م شهیخوب م  یلیکه خ انی هستن؟اگه اونا ب

  یل یخ دمیگنج یبودم تو پوست خودم نم دهیبود که ازش شن  یخبر   نیبهتر نیسال ا هی نیا یتو
شاالپ شاالپ ماچش کنمو بگم    دیبودم که برمو بپرم بغله جمش یحال هی یتو  یخوشحال بودم حت

اون قدر خوشحال بودم که فکر کنم آثار   یکنیراهه فرارو برام فراهم م یدستت درد نکنه که دار 
 معلوم شده بود یصورتم به خوب  یتو  یلخوشحا
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  نمتیکه به اونا مربوط بشه بب  یا گهیهر کسه د ا ی  یرعلی ام ای انی شب دوروبر ک_اگه امدیجمش
 دالرام  ذارمیمطمئن باش آبرو برات نم

باهات ندارم از خدا  یکار   رونیبرو ب  نکهیگفتم که با گفتنه ا یانداختمو آروم چشم  نیی پا سرمو
 زدم سرمو باال گرفتمو گفتم:   یدره اتاقشو بستم لبخند نکهیهم رونیخواسته از اتاقش زدم ب

 _قربونت برم خدا جونم

باشه  یمشغول به کار بودم هر چ  یبه خصوص   جانیشناختمو با ه  یسر از پا نم  یشدت خوشحال  از
  مهیکاره نصفه ن هی یکرده باشم ول  دایفکر کنم نجات پ  گهید نمیرو بب یرعل یو ام انیک تونمیامشب م

بعد   سمبه خواستم بر  دیبا دمیهمه زجر نکش نیا خودی سال ب  هی نیاونم انجام بدم ا دیامونده که ب
 رم یم

 زدمو گفتم:  یطان ی ش  لبخند

 خان حاال دور دوره منه دیهات تموم شده جمش ی_خوش 

 

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

 

بود که  نیبه خاطر ا میهول ایاسترس  نیا دونمیکوچولو استرس گرفته بودمو هول شده بودم نم هی
 کنه یم تمیاذ کمیکه هست داره  یکه قراره انجام بدم هر چ هیبه خاطر کار ایکردن  رید یرعل ی و ام انیک

به  یمندتیپاک کردمو با لذت و لبخند رضا  مویشونیپ  یعرق رو  یبا خستگ ارهیو خونمو به جوش م
 ...نهیخانوم به به ا یول دل یآشپزخونه نگاه کردم ا 

 ؟ ی_تمومش کرد

زدمو با نوک انگشتم سرمو  یلبخند میشده بود  قیرف یمدت باهم حساب  نیکه ا هیسمت هد برگشتم
 خواروندمو گفتم: 

 کنه ی دست خودتو بوس م شیبق  میهی_ا
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 چپ چپ نگاه کردن گفت:  هیشست با  یم  نکیس  یهارو تو وهیطور که داشت م همون

 ام یبعدا از خجالتت درم  یول  دمیخودم انجام م شوی_برو خانوم بقهیهد

 گونشو بوس کردم  یجلو و با خوشحال  رفتم

 خوب  قیرف هی گنی...به تو مولی_ا

 یبودم دلم برا دهینخند گهیوقت بود که د یل یخنده خ ر ی نگام کرد که زدم ز گهی چپ چپ د هی دوباره
 خودم تنگ شده بود! یخنده ها

بودن البته  ومدهیهنوز ن  یعنیباشن نبودن  دیکه با یی اونا یسالن پراز مهمون شده بود ول بایتقر
هست   نجای ماشاءهلل انقدر مهمون ا فتادهی نه چون که من اصال چشمم بهشون ن ایکه اومدن  دونمینم

  شهیکه آدم توشون گم م

چشم گردوندم   یکردم هرچ ییرایازشون پذ یتمو کمکه مرتب کردم به سمت مهمونها رف روپوشمو
حواسش بهم    دیکه جمش کردمی چون احساس م اوردمی در نم یتابلو باز  یادینکردم البته ز  داشونیپ

 به سمتش گرفتم ختمویودکا براش ر  هیرفتم  دی هست به سمت جمش 

 ه ی_سفارش

 تو اتاقم  اری ودکا با خودت ب وانیل هی_قبل از خواب یدیجمش

لحظه نقشه هامو  هی یبهش نگاه کردم تمام وجودم شده بود ترس و برا یجملش با نگران ندیشن  با
  یخنده هر چند صداش تو ریزد ز یبلند یافتاد با صدا افمیکه چشمش به ق  دیفراموش کردم جمش

 و سروصداها گم شده بود  تیاون همهمه جمع 

 با همون خنده گفت:  دیجمش

 ندارم دختره منحرف  تی _کاردیجمش

 د یگاز گرفتم پووووووف فکر کنم فهم موینیی انداختمو آروم لب پا ن یی با خجالت پا سرمو

 بهت گفتم  ی نره چ ادتی ی_برو به کارات برس ولدیجمش
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 وانیل هیبا  کردمی گفتمو به سمت آشپزخونه رفتم هنوز گونه هام سرخ بودنو احساس گرما م یچشم
نظر   ریسالن گشتمو مهمونارو از ز یتو یوباره به سمت سالن رفتم کم آب خنک اتشمو خوابوندمو د

  شنبا ومدهینکنه واقعا ن شدمیم دیهنوز چشمم بهشون نخورده بود کم کم داشتم ناام یگذروندم ول 
  شم یباشن که من رسما بدبخت م ومدهیاگه ن

مشروب و شربت هارو   یها شهیمرتبش کردم ش یبزرگ گوشه سالن رفتمو کم زی به سمت م کالفه
دخترا پر کردم که ببرن به   یبودو هم برا وانیهرکدومشون چندتا ل یکه تو ین یچند س دمیمرتب چ

خودم حس کردم اولش فکر   ینفرو رو کی نینگاه سنگ  کهویفاضا بودم که  نی هم یمهمونا بدن تو
 نی گاه سنگطرف سالن نبود ن نینبود چون اون اصال ا دیمطعلق به جمش یول دهیشکردم جم

که   یبه خصوص ییبرام آشنا بود آشنا نینگاه سنگ نیا  ییطورا هی شناختمیم ی هم به خوب  درویجمش
  نینگاه سنگ نیا دیلحظه تمام تنم لرز هی یشناسمش برا یم  یبعد از سه سال هنوز به خوب یحت

 مطعلق به... 

  یاثر  ینگاه کردم ول یشد همه جارو به خوب   دیناپد تی جمع ونی م کهوی  یسرمو چرخوندم ول عیسر
 دختر   یشیم ری جوگ کهویکه تو  کنهیکار م  یچ  نجایا سایازش نبود منم قات زدمااااا آخه نک

نگاه کردم با   هیلحظه که سرمو چرخوندمو به اطرافم  هی یبرا  کردمی طور که داشتم کارامو م نیهم
  کردیداشت بهم نگاه م دیرنگ جد  دویحس جد هینافذ با  یمشک لهیچشم تو چشم شدم دوتا ت  انیک

درواقع شوکه شده بودم باورم   رمی چشم ازش بگ تونستمی چشماش شده بودمو نم رهی منم ناخواسته خ
چرا هروقت که به   دونمیبدم نم صش یتشخ تی جمع ونیکنمو م  داشیکه باالخره تونستم پ شدینم
 گهید هیجا  هینگاهو  نیا کردمیاحساس م رفتی ازم باال م یخاص  ییحس آشنا  هی کردمی نگاه م انیک

تر شد که حدود   یقو یحس مزخرف درونم زمان نیکجا درواقع ا قیدق دونمیاما نم دمید میزندگ یتو
احساس کردم   دمشید یوقت شی همون سه سال پ یعنی  گذشتیم انی باند ک ی از موندم تو یماه ود

  دمشیکه کجا د ادینم ادمی اما  شناسمشیکه م

که اصال دوسش نداشتم الاقل اگه  کردی بهم منتقل م رو یحس  هیبود چشاش   نینگاهش غمگ  حالت
 دادمیجواب مثبت م انیبه ک دی شا بودی حس برام قشنگ م نیا دیشا خواستمیرو نم یا گهیکسه د

  یا نمپس چر  یاومده باشه ول دیهم با یرعلیپس حتما ام نجاسیا انیک  یوقت نمیبب  سا یوا یول
 باشه؟  ومدهی امکان داره که ن یعن ی...یعن یست؟یاصال کنارش ن نمش؟چرایب



 دنده هیپناهان  یب

546 
 

من   یمبل نشسته بودو حاال نگاهش رو یکه داشت رو یاخمو و با جذبه مردونه ا انیک شهیهم مثل
هم   انیک یول  ستین یرعل یکنم هرچند ام یکنم بهتره که نقشمم عمل داشیبود حاال که تونسته بودم پ

 فرار کنم    نجایکنه که از ا یبهم کمک بکنه و کار  تونهیم

راه افتادم  چیمارپ یگذروندمو به سمت پله ها نشونیاستفاده کردم خودمو از ب  تی جمع  یشلوغ از
گردوندمو پشت سرمو   ی هربار که سرمو برم یول  کنهیم  بمیداره تعق  یک ی کردمی راه احساس م ونیم

 نیکه تمام ا ییزایچ خواستمی شدم م  یاالتی که کامال خ دمیفهم یوم دمیدینم   روی کس کردمینگاه م
 بده م یکه فرار کردمی اشاره م انی به ک ییطورا هیبعد   ارمی به دست ب دموی مدت بابتش زجر کش

 اصال وقتو تلف بکنم    دیکارامو انجام بدم نبا  عیسر یلیخ  دیرفتم با  دیسمت اتاق جمش  به

شم  میخواستم قا  دمید دویاز افراد جمش ی کی  وکهی کردمی م یط ضویطور که داشتم سالن عر نیهم
 بود دهیشده بود چون منو د  رید یول

 ؟ یباش  نییپا د ینبا ؟مگهیکن یم  یچه غلط نجایتو ا یی_هو

  شدمیوگرنه بدبخت م دیفهم یم یز ی چ دینبا کردمی خودمو کنترل م دیبا

 که انگار هول شده باشمو تونسته باشه مچمو گرفته باشه گفتم: یطور 

 ... نجای...من ازهی...من...چمی_ا

  یبهش نگاه م  دهیبودمو ترس سادهی طور وا نیطور که انتظارشو داشتم به سمتم اومد و من هم همون
به   نکهیشده بود هم دایاز کجا پ نیدونم سروکله ا ینم یکس نبود ول  چیکردم سالن باال خلوت بودو ه

زدو دو   یا  همحکم به کناره گردنش زدم که نعر ینیپ یلیف  هیمنتظره با  ری حرکت غ هی یسمتم اومد تو
 بهم نگاه کرد یعصبان  یگارد گرفتم که با چشما  عی قدم عقب رفت سر

 _دختره احمق 

بد مشت   یلینامرد خ  میکردیمبارزه م میداشت مویشده بود زیگالو گهیبرداشت باهم د  زیسمتم خ به
  زیم یبه سمت گلدون رو  کهویزدمش   خوردیتا م کردموی نم یمنم نامرد یول کردی کال ناکارم م زدیم

ز  ی م یرو یخور  وهیظرف بزرگ م  هیدادو بهش نخورد  یجاخال عیرفتمو به سمتش پرتش کردم که سر
چونکه  دادی م یجاخال  که اونم همش کردمی هاشو سمتش پرت م وهیبود که همونو برداشتمو تندتند م
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ظرفو هم به سمتش پرت کردم که محکم خورد تو سرشو   عیسر یلیحرکتو نداشت خ  نیاصال انتظار ا
نشد؟االن طبق اطالعات من   شی زیچ یعن یبهم نگاه کرد وحشت زده بهش نگاه کردم  کمی خورد شد 

چشاش بسته شدو   نکهیهم ی کنه؟ولیداره منگ به من نگاه م نطوریهم نیاون وقت ا مردیم دیاب
بغلشو گرفتمو   ری به سمتش رفتم ز  عیدادمو سر رونیراحت نفسمو ب  الی با خ نی افتاد رو زم هوشیب

از اتاقا بعد از قفل کردنه دره اتاق به اطراف   یکی یتو دمشیکه بود کش یبا هزار بدبخت نی زم یرو
دره اتاقش که   یحرکت کردم جلو  دیبا عجله به سمت اتاق جمش بارن ینبود ا یکردم خوبه کس  ینگاه

به سمت کشوها رفتمو دونه   عیدرشو باز کردم وارد اتاق شدمو سر دمویکش  یقینفس عم  سادمیوا
 نکردم   دایخواستمو پ  یکه م یز یاون چ یول دمیکش  یسرک م یز یدونشو گشتم به هرچ

کج  وارید  یرو یجلب شد قاب کم  وارید یانداختم که توجهم به قاب رو یبه اطراف نگاه  یدیناام با
که اون روز همراه الهام   یلمیف ادهی  کهویانداختم  یمشکوکانه بهش نگاه نی شده بود به خاطر هم

 کردی فکر م هبود دزده هم ک  زونینام وارید یقاب رو هی لمهیف یافتادم تو میکرد ینگاه م مینشسته بود
  نویقاب افتاد رو زم کهویسرش رفت درستش کنه که   رهیکارو کرده و قاب کج شده خ  نیخودش ا

به  یشتر یکرد با دقت ب دایبازش کرد همه پولهارو پ ی کوچولو بود که وقت  یدره چوب  هیپشت قاب 
روبه روش   کردمبلند شدمو به سمت قاب حرکت  هیچ نمی نداشت بهتر بود برم بب یتابلو نگاه کردم ظرر 

که پشتش بود   یز یچ دنیبرداشتم که با د وارید یدستامو دراز کردمو آروم قابو از رو  سادمیکه وا
 لبام نشست  یرو یلبخند محو

 

  عتریسر د یاومدم با رونی ب دیاز اتاق جمش اطی نبود با احت چکسینگاه به اطراف انداختم خوبه ه هی
  نیفکر هم یوقتش بود تو گه یتا بهم کمک کنه و منو برگردونه االن د رسوندمی م انیخودمو به ک

از پشت دستشو محکم گذاشت رو دهنمو منو محکم به خودش چسبوند از   یکی  کهویبودم که  زهایچ
 مویهمه چ گهید فتمی ب ریاگه گ  دهیجمش یاز آدما یکی ترس نفسم بند اومد عمرا اگه ببازم مطمئنم 

 باختم  

چون   ذاشتیمحکم منو بغل کرده بودو نم  یبزنمش ول  خواستمی زود شروع کردم به تقال کردن م  یلیخ
کم کم  کم جون شدم و دست از تقال برداشتم اونم  دادیفشار م ادیتقال کرده بودمو اونم منو ز یادیز

  کم یکردم نفس نکشم ول یگذاشت اولش سع مینیب یجلو یزود دستمال   یلیمن آروم شدم خ دیکه د
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  یبکشه و ب ری باعث شد سرم ت دیچ یپ  مینیب یکه تو ی تند یبو دمیکش یقیکم نتونستمو نفس عم 
 آغوشش یتو فتمی جون ب

 

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

 

سرم گذاشتم همون لحظه  یکردمو دستمو رو یکه ناله ا دیکش یر ی حال باز کردم سرم ت  یب چشمامو
نحسش    ختیچشمم به ر خواستمیچشمامو باز کنم نم  خواستمی اومد تو نم یک یدره اتاق باز شدو 

 نکهی؟ایفکر کرده بود یخودت چ شهیجا ساختس پ   نیتموم شد...کارت هم گهیدالرام د فتهیب
 ی وفق بشم ویکه همش فرار کن  یژال واژان ؟مگهیی ایاز پس همه کارها بر ب  ییهاتن  یتونیم

 ایبهش نگاه  خواستمیرومو ازش گرفته بودمو نم  کردی گلوم بود که اوضاعمو بدتر م خیب  یبد بغض
تفاوت   یزود ب  یلیخ  یبشم ول یطور  هیباعث شد  ییحس کنم حس عطر آشنا  نجایحضورشو ا یحت

 فته یب  دیبرگردمو چشمم به جمش کهوی یالک  یبا فکرها خواستمی شدم نم

 ؟ یقهر  ؟باهامیروتو برگردون ییخوای_نم

 ای نمی ب یامکان نداره مطمئنم دارم خواب م نینه...نه ا دیصداش تمام تنم لرز دنیلحظه با شن  کی
 حتما گوشام زنگ زده

با اون لبخند    دنشیسرم برداشتم چشمامو باز کردمو به سمتش برگشتم با د یدستمو از رو  یناباور  با
 شدن  ری سراز شوقم یلباش بود اشکا یکه رو یجذاب

 ی رعل ی...امری_ا...ام

اغوشش که اونم منو محکم به خودش   یتخت که همون لحظه خودمو پرت کردم تو یاومد رو کهوی
 هیو قابل هضم نبود  یبرام باور کردن  کردمیم هیگر زدمویاغوشش از ته دلم داشتم زار م یچسبوند تو

 نیو به ا نجایکه به ا یحس نمیبی م موی االن دارم زندگ  یول  دمیلحظه مرگو جلو چشمام به وضوح د
 کرده بودو االن بغله پدرش بود دایبود که بعد از سالها خونشو پ یآغوش داشتم حس بچه ا
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کرده باشم باورم   دایکه نجات پ شدیباشم باورم نم  یرعلیبغل ام یتو شدی باورم نم شدینم  باورم
شده بود   لی تبد ییهام به باورها  یتمام ناباور  شدیتمام کابوس هام تموم شده باشه باورم نم شدیمن

   نمیخوابامم بب  یتو تونستمیکه نم

  یتنم حت یتمام دردها کردمیجا آرومتر بودم احساس م  نیقدر بغلش آرامش داشت چه قدر ا چه
و درد تنم درست بود نفس   یرعلیام یبازوها نیب یکه داشتمو فراموش کردم با اون فشارا یسردرد

کنارم   ینطور یبسته شده بود ا شتری که جونم بهش ب یر یام  یداشت وقت یتیاما چه اهم گرفتمیم یتنگ
دخترونم   یهق هق ها نیآغوشش کناره ا یتو نجایبه تنفس داشته باشم ا یاز ی من ن  دیکش یم  نفس
  کردمیکه احساس م یداشت اونقدر  ژنیاز اون جهنم خونه اکس شتریب دادیم میشون از خستگکه ن

 کنم ی وقت کمبودشو حس نم چیه

  یرعلیدارم چون ام تیمن امن میهم باش  دیعمارت جمش یاگه تو  یکجام مطمئنم حت ستیمهم ن  برام
بکنم   هیکه قرار بود به عنوان همسرم بهش تک یمرد دونمیم فتهی ب ی برام اتفاق ذارهیچون نم شمهیپ

 بشه   میزیکه من چ ذارهیو نم مهیحام

  ین یکه آرامشو تو یبا لحن  کردی نوازشم م دویکش یشونم م یهمون طور که آروم دست رو یرعل یام
 گفت:  کردیم  قیتزر یا گهیاز هر وقت د شتریوجودم ب ین

 نکن  هیخانوم...تو جات امنه...گر یلنکن د هینکن...گر هی_آروم باش گلکم...گریرعل یام

منو به خودش فشار   شتریوا رفتم که باعث شد ب شتریآغوشش ب یصداش ضعف کردم تو دنیشن  با
 خوب تنش بودم  یآرامشو بو نیبده چه قدر دلتنگ صداش بودم چه قدر دلتنگ ا

 ....شه ی_ب...باور...م...ن...نم 

آغوشش دوباره فرو رفتم که   یزود تو  یلیمن خ  یول  نهیمنو از خودش جدا کرد تا بتونه صورتمو بب کمی
 کرد   یخنده مردونه ا

برام مهم نبود   گهیبمونم د  یپناهگاه امنم باق یفعال تو خواستمی م امی ب رونیفعال از اونجا ب  خواستمینم
برام مهم نبود فقط حضوره االن   یچی ه نهیامکان داره مارو بب  یحت  ای کنهیدربارم م یچه فکر  انیک

 برام مهم بودو آغوششو آرامش تنشو بس  یرعل یام

 نگات کنم  کمی _دلم برات تنگ شده بود نامرد...بذار یرعل یام
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 اغوشش فرو رفته بودم گفتم:  یهمون طور که تو یتخس  با

 خوام ی_نم

 از دستت دلخورم  می_مگه دسته خودته؟کلیرعل یام

 یکه با کله م دادمیخب اگه من بهش خبر م ینبود ول   نینگفتم حق داشت قرارمون از اول ا یز یچ
 فتهی ب یامکان داشت براش اتفاق یحت شدیخراب م یاومد اون وقت همه چ 

 ؟ ی_دلیرعل یام

 _هوم

 جانم  ه؟بگو ی_هوم چیرعل یام

 _جانم؟ 

 نگات کنم خوشگلم  خوامی_میرعل یام

 ی رعلیام خوامی_نم

 _چرا؟ یرعل یام

 اخه...اخه..._

با   نهی کارو ازش نداشتم تونست صورتمو بب نیمنو آروم از خودش جدا کرد چون من انتظار ا کهوی
  افهیق  نیمنو با همچ خواستمیانداختم نم نیی شد که منم رومو ازش گرفتمو سرمو پا رهی بهم خ یناباور 

 نه یبب یا

 _تو...تو... یرعل یام

  یجا یشده بود چشماش تو جا  رهیبه صورتم خ  یچونم بردو سرمو باال آورد با ناباور  ریاروم ز دستشو
   شدینگاهش برام مشهودتر م یصورتم به گردش دراومده بودو هربار تعجب تو

 م یکرد یهم نگاه م یبه چشما می داشت مویکم چشم تو چشم هم شده بود کم



 دنده هیپناهان  یب

551 
 

 _دالرام...ت...تو...یرعل یام

 م: دستشو پس زدمو گفت آروم

 ن یمیمن حالم خوبه قد ستین یز ی_چ

  یمردا اصال خاطره خوش یباز   رتیکم از خشم سرخ شدو رگ کنار گردنش باال زد پوف من از غ کم
 شده  یرتیغ نمینداشتم االن ا

 بالرو سرت آورده آره؟  نیا ی_اون نامرد عوضیرعل یام

  یز یچ  نکهیا یدیتو هنوز بدنمو ند یرعل یبشه ام یعصبان  نیاز ا شتریب خواستمیندادم نم یجواب
 ست ین

زدمو   یغی مردونش گرفت که از درد ج  یقو یبازومو محکم تو دستا دمیبهش نم یجواب  دید یوقت
داده بود  ی تعجب کرده بود که فشار کم نیشدن با تعجب بهم نگاه کرد فکر کنم از ا ری اشکام سراز

 زدم    غیج یطور  نیپس چرا من ا

دردم گرفته بود  یل یچون خ رمیبگ  مویگر یتونستم جلو  یکردم نم هیمو گربازوم گذاشت یرو دستمو
آخه   کردمی م هیداشتم گر ینطور یشده بودمو ا فیضع  ینطور یا یرعلیام یچرا جلو دونمیدرواقع نم

که احساس   یکس  یاالن وقتش بود جلو یمدت دردامو خفه کرده بودم ول  نیخسته شده بودم تمام ا
 کردم ی م  شیتره خال  کیاز خودم به من نزد کردمیم

عکس العمل نشون دادو اروم دستاشو باال اوردو به سمت    کردمی همون طور که فکرشو م یرعل یام
نکردم باالخره   یلباسمو باال داد مقاومت نیبرداشتو آروم آست یبازوم به آروم یبازوم آورد دستمو از رو 

 پس بذار االن بفهمه   دیفهمیم ؟یکه چ

  تشیتعجب و عصبان  رفتیکه باالتر م یبا تعجب بود فکر کنم هرچ ختهیارهاش آروم و آمک همه
هم فشار   یهم بستو لباشو رو ی چشماشو محکم رو دی زخمم رس  یبه رو یوقت شدیم  شتریب  شترویب

  یرعلی ام یخبردار بشه ول یکس  خواستمینم نهیب یم نارویا یرعلیسخت بود که ام یل یداد برام خ
 ... نکهیا یعن ی نیو ا  بود دهیفهم

 : دیدندوناش با خشم غر یال از
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 _که جات خوبه آره؟ یرعل یام

که باهم  یبار   نیاخر نکهیخوب بود تا ا یهمه چ میکه باهم در ارتباط بود یاون مدت یرعلی_به خدا ام
 مچمو گرفتن کهوی میحرف زد

  کردم؟هان؟یکار م  یمن چ اوردنی سرت م ییاگه بال یبد  یز یچ یشد به من خبر   ی_بعد تو نمیرعل یام
اولش گفته   ؟ازیدیمنو حرص م   نقدریبده دالرام تا ناقصت نکردم چرا ا  یجواب  هی کردم؟دیکار م  یچ

 ؟ یدکار کر یبا خودت چ نیدنده لجباز بب  هیتوهه  یول  یش  ینقشه احمقانس موفق نم هی نیبودم ا

بهش   خواستمی نم  دمویکش یازش خجالت مبود   نییفقط سرم پا زدیکه داشت حرف م یطول مدت در
 فعال نگاه کنم

 هان؟ یزخما دار  نیاز ا گه ید ی_چندتایرعل یام

  یخودشو خال   دادمیم حی گفتم ترج ینم  یچی حرفاش فقط سکوت بود ه هیمن در برابر تمام  جواب
جلوش با اعتماد به   یافتادم چه طور  یم  ادشی یباهام حرف بزنه وقت ینطور یبکنه حقش بود که ا

   کردمیروزارو هم م نیفکر ا دیبا شمی نگران نباش من موفق م گفتمیسقف کاذب م

خجالت   یبه حرفه شوهرت گوش نداد  نکهیآره؟از ا ؟یکش  یم  ؟خجالتیگ ینم  یز ی _چرا چیرعل یام
 ؟ یکش یم

ک شد چشماش ناخوداگاه چشمام پر از اش دنیسرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم که با د کهوی
مردونش   ی تا اشکا  رهیگیخودشو م یداره جلو یلیسرخ شده بودن و معلوم بود خ یرعل یام یچشما

جسم   یرو  نقدریا یعنیشده؟! یبارون یطور  نیمن ناراحته که چشماش ا یبرا نقدر یا ی عنینشه  یجار 
 بشن؟  یخوشگلش اشک  یشکنجه شدم چشما انهیوحش ینطور یا دهیفهم  یبود که وقت  حساس من 

  یدستاش گرفت تمام مدت چشماش تو یبازوهامو آروم تو  دویجلو کش  یخودشو کم یرعل یام
 بود میبارون یچشما

ازت   ی بهم بگ  قتویحق خوامی راستشو بهم بگو فقط ازت م پرسمی سوال ازت م هی نی_ببیرعل یام
  یکار  چینکردن؟دالرام به خدا اگه جوابت اره باشه ه یدالرام بهم بگو اونجا کار  کنمی خواهش م

کف دستش...بهم بگو...بهم   ذارمی م روی حقه اون عوض رمویفقط م  مونمیکنم به خدا پات م  ی باهات نم
 ی ...ک... که...سالمگوب
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قطره اشک   هیکه االن شاهد  یمردونش گذاشتم گونه ا یگونه ها یدستمو رو  دمویجلوتر کش خودمو
اون باند   ی رفتم تو نکهیغرروش جلوم شکسته بشه چون هم خواستیودش بود دلم نمخ  یمردونه رو

 بشکنمش  نیاز ا شتری ب خواستمیبه غرور مردونش برخورده بود نم

 ؟ یشکنیبه خاطر من غرورتو م ی....چرا دار ؟چرایرعلی ام ی_چرا بغض کرد

چرا دارم غرورمو   یگیبهم م تو جونمو بدم حاال یغرور؟من حاظرم برا یگیم نی_غرور؟تو به ایرعل یام
تو غرورمو نشکنم   یمن جلو ی زنه من بش یقراره خانومه خونم بش یتاج سرم یشکنم؟تو زنم یم

 من؟  هیبشکنم دل یک یجلو

 من هنوز... یرعل ی_زنت؟...ام

 ی ...فقط بهم بگو...بگو که سالمیشی ...زن خودم میشیدالرام...م یشی_میرعل یام

 _برات مهمه؟ 

 بهم نگاه کرد  یناباور  با

 ؟ی...چ...چیعنی...ی_یرعل یام

 نه؟  ایبرات مهمه که من سالمم  گمی_م

 ؟یگ ی م یدار  ی_چیرعل یام

 نه؟  یکن  یپشت سرتو نگاه نم ویریم  ستمی_اگه بگم دختر ن

 دم یدیخودم داشتم نابود شدنشو م یبا چشما ین یبه ع  زدیجلوم داشت پرپر م  یرعل یام

 ؟ یگ ینم یز ی_چرا چ

 ادامه دادم: یو مشکوک نیباالتر اوردو بهم نگاه کرد آروم با لحن غمگ نگاشو

 کنه اره؟ ی_برات فرق م

منم که مردم فرق   یبرا  کنهیفرق م یا گهیهر مرده د یکنه...همون طور که برا   ی_آره...فرق میرعل یام
 کنه یم
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 نینداشتم اون که هم یل رعیحرفو از ام نیانتظار ا شدی باورم نم دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
نظرش   یزود نیچه طور شد که به ا مونهیاگه دختر نباشم بازم پام م  یبهم گفت حت  شیپ قهیچند دق

 عوض شد 

 کنه؟ یم  یچه فرق یازم بپرس  ییخوای_نم یرعل یام

مهم  یهر مرد یگفت برا یدلخور و ناراحت باشم؟راست م دیازش گرفتم اصال چرا با یبا دلخور  نگامو
 قاعده مستسناء نبود   نیبود خب اونم از ا

 بدونم   خوامی_نه...نم

جور مواقع مردا دو دسته  نیمردم ا هیو من هم  یبرام مهمه چون تو عشق من گم یمن م ی_ول یرعل یام
  فهمنیم  نویا یو دسته دوم وقت کننیترکش م   ستیبفهمن عشقشون پاک ن یدسته وقت هی شنیم

عمد  یحاال چه از رو  گردنیبالرو سرش آورده م نیکه ا ی کنن بلکه دنبال کس  یعشقشونو ترک نم
 عمد   ریغ چهباشه 

 نه؟  ی_و تو جزو دسته اول

 زد  ین یمردونه غمگ لبخند

دنده و  هیدختر معصوم و صد البته  هی یچون تو پاک ست ی_اصال دختر بودن تو برام مهم ن یرعل یام
من تنها    دمیشبو به هزار شب نم  هیاالن نه لذت  یبرام مهم بود ول دیشناختمت شا یتخس اگه نم 

 ست ینبودنت اصال مهم ن   ایو دختر بودن  ی کنارم یینجایکه تو االن ا نهیکه برام مهمه ا یز یچ

 کنه؟ ی که برات فرق م  ی_پس...پس چرا گفت

پات به گوه   یبالرو سرت اورده تا بندازمش جلو نیا یبدونم که ک خوامیچون م گمی_هنوزم میرعل یام
من مهم  یگفتم که برا  یبهم بگ هی سگ بده دالرام فقط کاف  یکه جلوت صدا کنمیم یکار  فتهیخوردن ب 

 ...یول خورهی بر م رتمیمردمو به غ هیهرچند  ستین

 االن... یرعل یشد که ام  یهق هقهامو خفه کنم باورم نم  ارمویطاقت ب نتونستم

سالم  یگوره بابا  یستیسالم ن  ستیعروسک من؟ گفتم که مهم ن یکن یم هی گر ی_چرا دار یرعل یام
 روال باشه  یرو نمونمیرواله تا ا یرو مونی بودن اصال منو تو چ
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 گفت:  یلرزون  یمنو به آغوشش کشوندو با صدا آروم

شبو به هزار شب   هیلذت گفتم که  ینفسم تو اولو آخرش ماله خودم  مونمی _خودم پات میرعل یام
 دم ینم

 گفتم: یلرزون یبا صدا کردمی م هیاغوشش گر یطور که داشتم تو همون

 من...هنوز...دخترم  یرعلی_من...من...ام

  یقرار گرفتمو منم تکون  رشیهم نخورد منم تحت تاث  یتکون  ومدویازش در ن  ییلحظه صدا کی
از  ع یسر نیشده به خاطر هم  یباعث شد بفهمم که چ شیعصب  ینفسها ینخوردم کم کم صدا

ببر   هی نهی اومدم شروع کردم به فرار کردن اونم ع نییجست از تخت پا هیاومدمو با  رونی اغوشش ب
 حاال خوبه اتاقم بزرگ بودا کردی گرسنه دنبالم م

 اتاقم بودو گفتم: یکه تو ی پشت مبل راحت  رفتم

آقا  ستمیآره؟خب باشه من سالم ن  ستمیگفتم سالم ن یم  یداشت ؟دوستی کن ی م یطور  نی_چرا ا
 ی رعل یام

 : د یحرص غر با

بامن از    یجرات نکن گهید کنمیم یخونت حالله کار   رمتی آره؟بگ یاومد یم لمیبرام ف  ی_داشتیرعل یام
  تیبا نقطه ضعف مرد؟حال  ینه باز  یباز  یآره؟باز  یکن یم  یباز  رتمی با غ  یمسخره بکن یها یشوخ نیا
 کنم یم

 میترسون یم یدار  یرعلی بس کن...بس کن ام ی رعلیتوروخدا ام ی_وا

  یدونیم  یحرفا بزن  نیاز ا ویزنی راست راست تو چشام زل نم  گهید یازم بترس کمی _بهتر اگه یرعل یام
 کردم ی فکر م ارمیقرار بود ب یکه سره اون عوض ییذهنم داشتم به بالها یدم؟تویکش یچ

 ی کرد یر یگ جهی نت یطور  نیافتاده خودت ا یخب حاال من که نگفتم اتفاق یل ی_خ

من اشک  یافتادم حاال برا یر ی گ جهی نت نیهمچ هیتو به  یحرکاتو حرفا ی_خب منم از رو یرعل یام
 دالرام  کنمیم  چارتیآره؟ب   ییایتمساح م 
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اونم حرص   رفتموی م یصندل  زوی پشت تختو پشت م کردم ی فرار م دمویخندیطور که داشتم م همون
   رسهیکه دستش بهم نم خوردیم

 اد یبهت نم  یرعلیام ای بزن یبلد یقشنگ  یچه حرفا ی_ول

 آره؟  ادی_که بهم نمیرعل یام

اونم از فرصت   نیاتاقم بود رفتو محکم خوردم زم  یکه تو یز یچ هی یپام رو کهویبگم اره که  خواستم
 استفاده کردو منو محکم گرفت 

 _گرفتمت یرعل یام

 خودم افتادم ی_تو منو نگرفت 

 ی دار یبر نم  یهم دست از لجباز  طیشرا نی ا یتو ی_حت یرعل یام

 تو زشته ادی م یکیاالن   یرعلی_ولم کن ام

 م؟یکن  یکار م  یچ می_مگه داریرعل یام

 ولم کن  یچ ی_ه

افتاد رو شونم که اونم  نییسرم پا   یکه فرار کنم شالم از رو دادیمحکم منو گرفته بودو اجازه نم یرعل یام
سرم از کجا   یشاله رو نیا دونمیطرف حاال من نم  هی شونه هام کنار زد و انداختش  یشالمو از رو

ال دستم هی سرمون  یکه پوشش رو میداشت فرمیونی ید یتو خونه جمش  ادمهی شده بود آخه  داشیپ
 خوشگل بودو با لباسمون ست بود   میلیسر بود که خ 

روشن...اگه بفهمه   سا یبودم چشمو دل نک یرعل یبغله ام یپشت من بود و از پشت تو یرعل یام
 به عکس العملشم فکر بکنم   یاالن...پوف اصال دوست ندارم حت

 گفتم:  یخنده آروم  با

 ... یرعل ی _نکن ام

 نکن  یکارو بکنم تو بگ  نیکه هربار من ا شهی...نمیعادت کن   دی_بایرعل یام
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 کرد یتک خنده مردونه ا یرعلیانداختم که ام نیی خجالت سرخ شدمو سرمو پا از

 اصال دوست ندارم  ی_خجالت نکش کوشولو من زن خجالت یرعل یام

 کردمو گفتم:  ییتقال

 ی رعل یتو زشته ام ادیم یکیکه هست ولم کن االن  ینیهم ی_بدرک که دوست ندار 

که زشت باشه تازه دره اتاقت   میکن ینم  یما کار  گمیبار م  نیکمیصدو ی_صدبار بهت گفتم برایل رعیام
 تو  ادینم یقفله کس

 ؟یقفلش کرد ؟قفله؟چرای_چ

 ؟ی دیترس هی_چیرعل یام

 ؟ ی_از چ

 _ازمن یرعل یام

   ییحرفا نیعرضه تر از ا ی_نه بابا تو ب 

 : ردی حرص غ با

 عرضم اره؟ ی_من ب یرعل یام

  نی زم یمنو رو یسرعت فوق العاده ا هیکه کرد رسما چشمام گرد شد با  یکه با کار  دمیخندی م زیر  زیر
شده بودم دوسش   یطور  هیگرد شده بهش نگاه کردم  یزد با چشما مهیخوابوندو خودش روم خ

زنه   منموافقت بکنه و  سایکه نک  یالاقل تا زمان  فتهیفعال ب نمونیب  یاتفاق خواستیدلم نم یداشتم ول
 بشم  شیرسم

 ؟ یرعل یام یکنی کار م یچ ی_دار 

 دم ینشون م مویعرضگ ی_دارم بیرعل یام

 ؟ یکن  یگفتم تو چرا باور م یز یچ هیمن  وونهی_برو اون ور د
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 که هست  ینی_من زودباورم همیرعل یام

  یها تیچون موقع کنهی نم یکار  چیکه ه دونستمیم کنهیم تمیداره اذ دونستمی اعتماد داشتم م بهش
 نکرده بود   یکار  یاومده بود ول  شیهم براش پ  نیبهتر از ا

منو به خودش چسبوند منم سرمو به سمتش   دویسمت چپ بدنش دراز کش یآروم کنارم رو  یرعل یام
افتادم کاش   یم ساینک ادهی کردمیبرگردوندمو به چشماش نگاه کردم هربار که به چشماش نگاه م 

  یول زدمی حرف م  یرعلیبا ام سمی پل هیمن  نکهیدرباره ا ای باهاش حرف بزنم  سا یدرباره نک  تونستمیم
 نبود   رینبود الاقل فعال امکان پذ ریشد امکان پذ ینم  فیح

خجالت   شدیهم باعث م  نیبودو ا دهیطرف چپ بدنش دراز کش یکه رو یهمون حالت یتو یرعل یام
 افتادم اون به من اعتماد داره پس...   ساینک  ادهیبازهم  یبکشم و هم دوسش داشتم ول

بهم نگاه   نکهیبوس کردو بدون ا مویشون یپ یرو یرعل یهمون لحظه ام یاروم پسش بزنم ول خواستم
 کنه آروم گفت: 

سال ازت   هیداغونم... یلی...بهم حق بده که خرمیخودمو بگ ی...نتونستم جلوخوامی_معذرت میرعل یام
 دادمیدور بودمو داشتم جون م

زود چشماشو ازم گرفتو از کنارم بلند شد   یل یخ  یآوردو به چشمام نگاه کرد ول نییچشماشو پا آروم
شدمو با تعجب به دره بسته  ز یخ  میرفت ن  رونی از اتاق ب یرعلیکه ام نیهم رون ی از اتاقم زد ب عیسر

 کردم  شده نگاه

خدا  شدیکشونده بودو لمس کردم باورم نم ششیبه ات  یرعل ی که ام ییدستمو باال اوردمو جا آروم
 تو چشاش نگاه کنم؟ یحاال چه طور   یییییبکنه وووووووووو رویکار نیهمچ  یرعل یکه ام شدیباورم نم 

 

 ................ 
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بزنم حتما تا   انیسر به ک  هی دیبا ن روی از اتاقم زدم ب دمیبه سرو وضعم رس  یعوض کردم و کم  لباسامو
برمو   خواستمیبهونه بکنمو نرم هرچند م مویضیزشت بود که مر دنشیاالن منتظرم بوده که برم د

 خودمو گول بزنم آخه دلم براش تنگ شده بود تونستمیباهاش حرف بزنم در واقع نم

  نیی وارد اتاقش شدم سرش پا ی بم مردونش اجازه ورودو بهم داد وقت یاتاقشو زدم که با صدا دره
سرش شلوغه چون اصال  یلیمعلوم بود خ کردی م یبودو بررس زشیم یکه رو یی بودو داشت برگه ها

  االباز کردو آروم سرشو ب  کمیمتوجه شدم جا خورد اخماشو  ینی کردم که به ع ی اهم اوردیسرشو باال ن
 عجب کرد ت  یمن کم  دنیاورد با د

 _دالرام؟ انیک

بلند شدو به سمتم اومد چه قدر خوشحال بودم    زشیزدمو آروم جلو رفتم که اونم از پشت م یلبخند
 یهردومون به چشما میسادیهم که وا یروبه رو انهیک سممیعمارت و رئ  نیا یبودم تو  نجایکه االن ا

نگاهامونو از   میتونست  یاون هردومون نم یاون به چشم من و منم به چشما میشده بود رهیهم خ
فهموند که  یرو بهم م یز یچ  هیچشماش داشت  می هم شده بود رهی خ نیبه خاطر هم  میریهم بگ

بشم در واقع عذاب وجدان داشتم عذاب وجدان به  یطور  هیهم تعجب بکنم و هم  شدیباعث م
دوست دارم و اونم عاشقم شده بودو از اونور لطمه  گروید یک ی من  دونستی نم  انیکه ک نیخاطر ا

مرد مغرور   نیچون ا کنمی م یمعن  یخودم دارم چشماشو اشتباه  دیهرچند شا شدیوارد م  شبه   یبزرگ
 قلبش از سنگ ساخته شده بود

 ؟ یبرگشت  رید نقدریچه قدر دلم برات تنگ شده بود؟چرا ا یدونی_مانیک

 زدمو به چهره جذاب مردونش نگاه کردم   یلبخند مچهین

 بود دهیهنوز فرا نرس تشی_موقع

 _توهم دلت برام تنگ شده بود؟ انیک

سخت بود اگه جواب دلمو  ی ل یجمله خ نیشده بودم برام پاسخ دادن به ا  یطور  هیچرا  دونمینم
زشت بود و هم  بود هم  یاز اون ور بهتر از جواب منف یکه منم آره ول  کردیگفتم حتما فکر م  یبهش م 

 حرف دله خودم نبود   شدویناراحت م نکهیا

 براتون تنگ شده بود   یدلم حساب میهی_ا
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بزنم   یلباش نقش بست که باعث شد منم ناخواسته آروم لبخند  یرو یکردم لبخند محو احساس
 گفت:  یبا لحن آروم   دویسرمو بوس یآروم خم شدو رو  انیک

 دم یکش ی مدت چ  نیتمام ا یدونیم دالرام ن یازم دور بش ذارمینم گهی_دانیک

 گهیخب حرفاش د یحرکتش بودم ول  نیشک ا یانداختم تو نیی زدمو سرمو پا یخجوالنه ا  لبخند
 بدتر 

 منم...  سی _رئ

 ان ی _کانیک

 سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم  کهوی

 زدو گفت:  یبار لبخند قشنگ نیاول  یبرا  نباریا

 صدام بزن  انیبه بعد ک نیاز ا گهی_دانیک

 اخه...  ی_ول

 ی به اسم صدام بزن  خوادیدالرام دلم م می_آخه ندارانیک

 تونم ی_اخه نم

 ی کشی _خجالت مانیک

 خودش جوابمو بفهمه  دیبندازمو سکوت کنم تا شا  نییجوابش فقط تونستم سرمو پا در

 ...االن صدام بزن یکن یعادت م ی_چندبار که صدام بزن انیک

 کشم  یصداش بزنم؟من خجالت م  یحاال من چه طور  ایبابا خدا یا

 د یبش  الیخ  یب شهی_م

 توهمو با لحن پرتحکمش گفت:  دیکش  اخماشو

 _بهت گفتم صدام بزن انیک
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سخت بود هم االنش هم  یلیدهنمو قورت دادم و لبامو با زبونم تر کردم عرق کرده بودم برام خ  آب
 اتفاقات بعدش  

 آروم گفتم:  یسخت به

 انی _آقا ک

 گفت:  یکردو با لحن آروم  یخنده مردونه ا تک

 بگو   شویحاال آقاشو بردارو بق نی_آفرانیک

 چونم بردو سرمو باال اوردو به چشمام نگاه کرد  ریدستشو ز خوردمیحرص م یداشتم کل  دمیکش یپوف

آقا   یشیم  هیمطمئن باش تنب یصدام بزن  سیاز فردا به بعد اگه رئ یکنم...باشه...ول  ینم تتی_اذانیک
 ؟ید یفهم دمیاصال جوابتو نم  یهم صدا بزن انیک

 _بله

 ن ی_افرانیک

نشسته  ی طور  هی انیک میاتاقش بردو باهم روش نشست یتو یبازومو گرفتو به سمت مبل راحت اروم
  یل یخ کردمی منم سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم احساس م نیبه خاطر هم  نهیبود که بتونه منو بب

 بود  یرفتاراش برام دوست داشتن ر یی تغ نیکرده و ا رییتغ

 _برام حرف بزن دالرامانیک

 ؟ ی_از چ

 م یحرف بزن  گهیامشب باهم د خوامیدلت مونده برام حرف بزن م یتو ویکه دوست دار ی_از هرچانیک

 شهیهم رسمی دارم کم کم به هدف هام م انی رفتار االن ک  نیروشن شد چون با ا یدینور ام هیدلم  یتو
کردمو ازشون متنفر بودم حاال خودم شده بودم   یلعنت م زدنیکه پسرهارو گول م ییطور دخترها نیا
 شرح حاله منه  قای دق ادیبه سرت م ادیکه بدت م یاز هرچ گنی از همون دخترا م یکی
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زد فکر کنم   یردو لبخند جذابک  شیمعن گهید زیچ هیبه   دید نویا انیک یکه وقت دنیدرخش  چشمام
 ذوق کرده بود  یبدبخت االن کل

 ی _به نظرم بهتره اول شما شروع کن

 باشه  ی فکر کنم نظره خوب می_اوال شما و نه تو ا انیک

  یاز خدا م نویو راحت باشم منم ا  یمی باهاش صم خواستیحرفا و حرکاتش دلش م  نیبا ا انیک
 کمی دیبا  دادمیپا م یزود نیبه هم دینبا یول  رفتیم ش یکارام راحت تر پ  یطور  نیخواستم چون ا

و باهاش راحت   شهیکشم بعد کم کم روم باز م یکه مثال خجالت م  کردمیوانمود م یطور  کردموی ناز م
 موند  ینم  یباق  یشک چیه یجا گهیبهتر بود د یطور  نیا شمیم

 

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

 

  یلیبود خ میزندگ یشبها نیاز بهتر یکیشدم امشب  رهی به سقف اتاقم خ یزدمو با خوشحال یلبخند
  یبهم خوش بگذره امشب کل نقدریکه باشم ا انیک  شهیکردم پ یخوش گذشت اصال فکرشو نم 

اوقات   یفراتر و منم گاه کمی یو گاه  زدی لبخند م انیبود که ک نیا دنیالبته منظورم از خند میدیخند
  یل یخ  یلیخ ی جزئ  یزهایالبته از چ زد یبرام حرف م  انیک می داشت یشاد یل یدر کل شب خ زدمیم هقهق

راه چه قدر هم کتک  نیا یگرفته و تو ادیمبارزه کردنو  وهیاز پدرش ش  یچه طور  نکهیمثال ا یجزئ 
  زدی م شمبارزه انگار نه انگار بچه خودشه به شدت کتک نهی تمام ح یرحم ی که پدرش با ب گفتیخورده م
  گفتمویاز خاطراتمو براش م یمبارزه کنه منم بعض یبه خوب  تونستینم شدویهم ناتوان م انیکه کال ک
بود کال همه   یساختم شب قشنگ یاز خودم م  کردمویهاشم چاخان م  یبعض  یحت  میدیخندیباهم م
و ارامش داشتم دونفرو داشتم که عاشقم شده   تی امن نجایقشنگ بود چون ا نجایشبهام ا

 :(خخخ  ودنب

  یبه اتفاقات و حرفا زدمویطور که داشتم لبخند م نی واقعا...هم گنیجنبه به من م یپرو ب  دختره
به   نهییتختم نشستم از تو آ یآروم بلند شدمو رو دیلبام ماس یلبخند رو کهوی  کردمی امشبمون فکر م

  براشدلم  ینداشتم و حساب  یخبر  کرد؟ازشیکار م  یاالن داشت چ  یعنی...سا یخودم نگاه کردم نک 
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راحت کنم   زهای چ یل یاز بابت خ الشویامشب باهاش حرف بزنمو خ نیتنگ شده بود بهتر بود هم
من اون شب با اطالعات و   نمیبب سایمغزم هنگ کرد وا کهویخواستم گوشوارمو لمس کنم   نکهیهم
 االن... یعنیاومدمو اون اتفاق افتاد پس  رونی کش رفته بودم ب دیکه از اتاق جمش یارکمد

  دیبه راه افتادم اون با یرعل یبه سرعت به سمت اتاق ام  دمویپر نییتختم پا یزدمو از رو   یجست  کهوی
 سره من بود البته احتماال   یبود که رو یکس  نیچون اون اول دونستیحتما م

  یول هیعصبان  یتن صداش کم کردمی اجازه ورود داد احساس م یدورگه ا یاتاقشو که زدم با صدا دره
چشمم  نکهی باشه؟دره اتاقشو باز کردمو وارد اتاقش شدم هم یداشت عصبان یندادم چه لزوم  یتیاهم

اصال   راچ یوا یو از خجالت سرخ شدم ارخ داده بود افتادم نمونیکه ب یاتفاق  ادهی  کهوی بهش افتاد 
 خدااااا ینبود؟ا ادمی

 ؟یاومد نجای_چرا ایرعل یام

اومدن  نجا یا یوقت سابقه نداشت برا  چیتعجب کردم آخه ه یبود کل دهیکه ازم پرس یسوال نیا از
  یم  نجایبه ا یبهانه ا چینداشتم بدون ه یکار  ایحوصله بودم   یب یوقت شهی هم ارمیب  لیبراش دل 
 االن...  یاومدم ول

 تونستم پنهانش کنم روبهش گفتم:   یکه اصال نم  یتعجب  با

 _حالت خوبه؟ 

  یخاص  یسرد هی یشد رفتارش...طرز نگاهش...حالت چهرش همگ  شتریزد که تعجبم ب  یپوزخند
 رخ داده بود؟ نمونیب یسرد شده بود؟مگه اتفاق  نقدریبکنه چرا ا تمیاذ شدیداشت که باعث م 

 ستمیشما ن  یب_به خو یرعل یام

 من...  یفهموند ول یبهم م رویزیچ  هیداشت  یطعنه دار و بودار بود انگار  لحنش

کرد   یبهم نگاه هم نم یکارو هم کردم به سمتش رفتم حت نیخودم جرات دادم که جلو برم و ا به
سردرگم   شتریلحنشم دلخورانه بود که داشت منو آزار و ب  یو دلخور بود حت  یحالت صورتش عصب 

 کردیباهام رفتار م یطور  نیکار کردم که ا یچ دونستمیتخت نشستم واقعا نم  یکنارش رو کردیم
 بود  دهیتختش دراز کش یرو نجایا ام یمن ب نکه یبود قبل از ا ممعلو
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 ارم ی ث شد شاخ در بزدو دستمو پس زد که باع یپاش گذاشتم که پوزخند یدستمو رو آروم

 ؟ یکن  یباهام رفتار م یطور  نیشده؟چرا ا یچ یبهم بگ شهیم یرعل ی_ام

 اد یخوابم م ؟خستمیبر  شهی_میرعل یام

 ؟ یکن یباهام برخورد م یطور  نیمنم...دالرام...چرا ا یرعلیاد؟تو؟امی_خوابت م

 گفت:   کردیکه داشت به اطرافش نگاه م ی پوزخند و در حال هی با

 _دالرام...هه...دالرامیرعل یام

 ؟ ی_چ

 دم یچشماش لرز دنیبه سمتم برگشت که با د  کهوی

 من احمقم؟آره؟  ی_فکر کردیرعل یام

 ؟ یکن یباهام رفتار م یطور  نیکار کردم که ا یچ ؟منیزن  یواضح حرفتو نم  ؟چرایرعلیشده ام ی_چ

تو اتاقش هرهر   یحساسم اون وقت امشب رفت یادی ز انیک  یمن رو یدون ی_خودت میرعل یام
 االن ساعت چنده؟  یدون یم ؟اصالیچندساعت اون تو بود یدون  ی؟میخندیم

 بود؟ دهیاز کجا فهم  نیتعجب بهش نگاه کردم ا با

اون االن حسو حالش نسبت به قبل فرق   ادیدوروبرش نباش بدم م نقدری_بهت صدبار گفتم ایرعل یام
 کرده و به تو... 

بود که  ی هر کس  فهی وظ  کردمیآرومش م  دیلباش گذاشتم وقتش بود با یانگشت اشارمو رو کهوی
 آرومش کنه  هیعشقش حالش خرابو طوفان یوقت

 قرار گرفته بود آروم گفتم:  ریکه تحت تاث یلحن اروم  با

 کرده باشم هم باهاش کار داشتم  یاونجا رفتم که هم عرض ادب  نی_من امشب به خاطر ا

 _پس اون خنده ها...یرعل یام
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تو    یول یشی م  یرتی و غ یحساس شد یل یخ انی ک یرو دونم یم یرعلیام میدیخندی م مویزد  ی_حرف م
  هی سهیرئ هیدر حد   انیمن فقط تورو دوست دارم ک  یاز حس من نسبت به خودت مطمئن باش دیبا
 ن یفقط هم ی و معمول  یعاد سهیرئ

 د یتو موهاش کش یدست کالفه

 منه بیدالرام...درکم کن...اون االن رق ارمی طاقت ب تونمی_نم یرعل یام

 انویکه من هم تورو دوست داشته باشم هم ک یدار  بیرق یزمان   یندار  یب یتو اصال رق یرعل ی ب؟امی_رق

 زدم  یقلبش گذاشتمو لبخند یآغوشش گرفت سرمو رو یخودشو به سمتم کشوندو منو تو  مآرو

چرا پدرومادرت اسمتو   فهممیم ؟حاال یکن  یحرفات آرومم م  ؟بایخودم یتو دل یدونستی_میرعل یام
 دالرام گذاشتن...دل آرام من

حرف   یب یا  قهیدل آرام من خخخخ چند دق زدیلبام نقش بست چه قدر قشنگ صدام م یرو  یلبخند
درواقع هردومون  میسکوتو بشکن  نیا میکدوممون دوست نداشت چیه مویاغوش هم مونده بود یتو

 بود    ایحس دن نیقشنگتر نیو ا می کرد یم افتیارامش در میداشت گهیاز هم د

همه  نیکه اون مدارک کجان من به خاطر اونا ا دمیفهمی م دیبا  دمیکش یکم کم ماجرارو وسط م دیبا
 برسونم سای حتما به دست نک دیوبا دمیکش  یمدت سخت

 ی رعل ی_ام

 _جانه دلم؟یرعل یام

 کرد؟  هوشیمنو ب  یکه ک  یدون یتو م گمی_م

 _چه طور؟ یرعل یام

 ی طور  نی_هم

 _خودم بودم یرعل یام
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 افشویکه بتونم ق یازش جدا شدم تا حد یکه باعث گرد شدنه چشمام شده بود کم یبا تعجب   کهوی
 نمی بب

 ؟ یبود ؟توی_چ

 ؟ یدینفهم  یعنی_دست شما درد نکنه یرعل یام

 دم یفهم یم  دی_نه از کجا با

 کردو گفت:  یتک خنده مردونه ا یرعل یام

برات تنگ شده بودو   یلیدلم خ می کار بفرستم از طرف  نیرو دنبال ا یا گهیکسه د خواستمی_نم یرعل یام
 خودم وارد عمل شدم   نیتحمل نداشتم به خاطر هم گهید

آقا کرده بود بنده سکته زده بودم  نیکه ا یکم اخمام تو هم رفتو با حرص بهش نگاه کردم با کار  کم
 یو م سادهیروم وا  روبه  یراحت ن یبدتر اون وقت به هم یحت  ای دهیجمش یاز ادما یکی  کردمیفکر م 

 کنه یم میگه من بودم چه افتخار 

 _واقعا که

 یحالت قهر رومو ازش گرفتمو خواستم ازش جدا بشم برم که همون لحظه محکم تر از قبل منو تو با
 آغوشش گرفتو آروم کناره گوشم گفت: 

 می_آ آ آ خانوم کوچولو شجاع من قهر کردن نداشتیرعل یام

 باهاش قهر بودم رومو ازش  گفتمو گفتم: که انگار یلحن دلخور طور  با

 ر ی_ولم کن ام

 _چرا ولت کنم؟یرعل یام

خسته شده بودم و   یادیمحکم تر از قبل منو به خودش فشار داد از تقال کردن ز یتقال کردم ول دوباره
 برام نمونده بود المصب چه قدر خر زور بود  یینا گهید

 ؟ی جم بخور  یتون یتقال نکن تا من نخوام نم یخودی _نفسم بیرعل یام
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 ر ی_ولم کن ام

 م؟ی؟ه یکار کنم تا ازم دلخور نباش ی_چیرعل یام

  یبهانه ا گهید یطور  نیخوب استفاده کنم ا  تیموقع نی هم نبود بهتر بود از ا ی فکر کردم بد حرف کمی
 درخواست مجدد اون مدارک نداشتم یهم برا

 ؟ی_هر کار 

 ی_هرکار یرعل یام

 ...اول ولم کنمی_خب ا

 ؟ یفرار کن ییخوا ی ؟می_زرنگیرعل یام

 درخواستمو بهت بگم خوامیفرار کنم م دی_نه بابا چرا با

 با تو  دونمیمن م یاگه فرار کن  ی _آها باشه ول یرعل یام

 خب بابا  یل ی_خ

 دم یکش  یباز شد ازش فاصله گرفتمو نفس یرعل یام یو حصار دستا قفل

 یکن  یاستخونامو پودر م  یفشارم بد گهید کمی  کردمیاحساس م  یکردیخفم م یداشت ی_وا

نشد که چشم غره   نیدل ضعفه باعث ا نیا یزد که باعث شد دلم ضعف بره ول یمردونه ا لبخند
 بهش نرم  یاساس

 سراغ درخواست  می_خب بر

ذهنم  یبهش بزنمو تو خواستمیکه م  یو منم داشتم حرف کردیلبخند بهم نگاه م هیمنتظر با  یرعل یام
بزنم که باعث بشه بهم شک   یحرف نکهیا ایدستش بدم  یسوت خواستیاصال دلم نم کردمیم  یحالج

 ست یاالن اصال موقعش ن یول دمیم حی براش توض  زویبکنه به موقش همه چ

 کار کنم؟  یچ یبگ  ییخوای_نم یرعل یام
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 هیفل کرده بود لحظه تمام ذهنم ق هیاومدمو بهش نگاه کردم  رونی صداش از توهماتم ب دنیشن  با
چه  یبرا ی چه حساب  یرو نجام؟واقعایشد که من ا یگشت واقعا چ یانگار داشت حافظم برم یطور 
کار توش   نیبه جون بخرم؟مثال اگه ا  روی بزرگ سکیر نی همچ  هیحاظر شدم  نجامویاالن من ا یهدف

 ماسه؟  یم یجوونه بزنه به من چ  تیفقمو

اتاق   یتو ی صندل ینگران بشه آروم رو یرعل ی شاد و منتظر ام  افهیبه سرم گرفتم که باعث شد ق دستمو
 نشستم

 ؟ ی کهو؟خوبی_چت شد یرعل یام

بکنم که صداشو   یکار  خواستمیبشنوم م  خواستمیکر باشم نم نکهینه ا دمیشنی رو نم یرعل یام یصدا
  قتیحق  یهمه چ شدیمتاسفانه نم  یول امیب  رونی که مدتهاس توش غرق شدم ب  ینشنوم و از خواب

گفتم  یوا  ی...همه چسایخودم نک   یرعلیام گاهمیاالن من جا تیخونه موقع  نیفضا ا نیداشت ا
 کارو بکنم؟چرا واقعا؟  نیحاظر شدم ا ساینک   یخوشحال یچرا برا سا ی...نکسای...نک ساینک

  زدیموج م  یکه توش نگران  ییبا تعجب و چشما یرعل یشدم ام رهیباال گرفتمو به سقف اتاق خ  سرمو
  نطوریشدم واقعا هم هم وونهیکه د کردیفکر کنم االن داشت با خودش فکر م   کردیداشت بهم نگاه م

  یلیدل  نجایوجودم در ا یعقال برا اینبودم  نجاینبودم االن ا وونهیشده بودم اگر د وونهیبود من د
 داشتم

 سا؟ ی"_نک

 _بله؟ ساینک

 ؟ یکن  یکار م یم برنگردم تو چ_من اگه سال

 ؟ی پرس یم یسوال  نیهمچ هی ی_چرا دار ساینک

 بدونم  خوامی_م

 کنم؟ یکار م یچ یبدون  ییخوای _مساینک

 می_اه
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 کار  چی_هساینک

 _واقعا؟؟؟؟!!!!! 

 م ی_اهساینک

 ...آخه...ی_و...ول

 چرا؟  یدونی_مساینک

 ستمی_چون برات مهم ن

 چیکنم چون ه ینم  یکار  چیپس در جواب سوالت ه  فتهی ب  یبرات اتفاق ذارمی_نه چون نمساینک
 افته  ینم  یاتفاق

 ؟ یزنی مطمئن حرف م نقدریا ی_چه طور 

دارم   مانی_چون به خودم مطمئنم نه تنها به خودم به گروهم مطمئنم و از همه مهمتر به تو اساینک
 دالرام"

فکر بکنم  نیفراموش کردم واقعا چه طور دلم اومد االن به ا زوی مشت شدن چه قدر زود همه چ دستام
 نجام یکه چرا ا

 _دالرام؟ سا ی" نک

 _جانم 

 یبهم بد یقول  هی خوامی _مساینک

 ؟ ی_چ

نه   ای بره  شی و برات مهم نباشه که نقشمون خوب پ یافتاد مراقب خودت باش ی هر اتفاق نکهی_اساینک
 اولت خودت باشه تیالو

  ادتی بشم همکارت  خوامیم مییایازش در ب  تی بره با موفق شی نقشه خوب پ نی که ا کنمی م ی_من کار 
 ی بهم داد ینرفته که چه قول
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حرفمم   یمن قول مردونه دادم و رو کنهی وقت قولشو فراموش نم چیه ینظام هی نرفته  ادمی_نه ساینک
 هستم

 ره یم شهیخوب پ   ی_پس همه چ

 _مطمئنم"ساینک

  نجامیا یهدف بزرگ و به خاطر کس  هیهدف دارم  نجامیا نکهیا یکردم من برا دایجواب سوالمو پ  آره
حاال دارم    ینداشتم ول میو زندگ  نده یآ یبرا یهدف چیه  نیکرد من قبل از ا نیی هدفو برام تع نیکه ا

به دانشگاه   وبرگردمو اونم من  ساینک شهیپ  یتموم کنم و با سربلند  تیماجرارو با موفق نیا نکهیا
   لیبسازم پس من االن هم هدف دارم و هم دل موی بفرسته و درس بخونمو زندگ

به خودم اومدمو بهش نگاه کردم صورت و حالت چشاش نگران   دادیمنو م یرعلی که ام ییتکون ها با
که معلوم   یاومدم با لحن رونیخودم ب   یایکنم و از دن  یدارم بهش نگاه م دید  یو متعجب بود وقت

 : د ینگرانمه ازم پرس یبود حساب

 ؟ یدیجوابمو نم  زنمیصدات م   یهرچ ؟چرایشد   یطور  نیا ؟چرای_چت شده دلیرعل یام

  رونیب  امیب  خوردی سرم وول م یکه تو یی زهای و تمام چ الین دادم تا از فکروختکو نیبه طرف  سرمو
از   یکیهستم که  یکس یاالن فعال روبه رو ادهیز یوونگید یکارارو خراب کنم وقت برا خواستمینم

 اونمحس شدم  هیمنم گرفتار  یباز  نیا یاون طور که معلومه تو یگولش بزنم ول  دیکه با هیافراد
باند برام ارزش داره و مهمه   نیا یتو یا گهیاز هر کس د شتریکه االن ب یکس  رهی حس داشتن به ام

  یفکر  هیبراش  دیافته و واقعا با یکه واقعا براش نگرانم چون با لو رفتن باند اونم به خطر م یکس
 بکنم 

   ستین میزی _من خوبم چ

که  یز یبه مشکوک شدن شد چ  لیتبد یگران بهم نگاه کرد کم کم رنگ نگاهش از ن یبا شکاک  یرعل یام
 بره  نی کردم که از ب  یم یکار   دیاصال خوب نبود و با

سروگردن   هی ستادمیازم فاصله گرفت روبه روش ا یاز من کم تی سره جام بلند شدم که اونم به تبع از
فقط  فتهی و ستبر کردش ب یعضله ا یها نهینگام به س  خواستیاز من بلندتر بود اصال دلم نم

ببره و دوباره بهم  ن یاز ب رویچشام باعث بشه که شکاک  یبه چشاش نگاه کنم تا جادو خواستمیم
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حس خاص و اونم  هیساده و پر از   ییمن با چشما میبود ستادهیهم ا یاعتماد بکنه هردومون روبه رو
  کنمی ازش پنهون م رویزیچ  هیرم بود که از دستم ناراحته که دا نیاخم که نشون از ا مچهین هیبا 
از تو  خواستمینزنم م یز یاز چ ی جاذبه چشامون ادامه داشته باشه و فعال حرف  نیفعال ا خواستمیم

چشام کاره خودشو کرد حالت چشاش   یحرف بزنم جادو تونمیچشام بخونه و درکم کنه که فعال نم
از هرگونه طوفان و خشم   یآروم ته یگشاد شدو با نگاه ی کم شیخاکستر یکرد و مردمک چشا رییتغ

که  یطور  هبش  رگذارتریشد االن وقتش بود االن وقتش بود که حرف بزنم تا تاث رهی بهم خ یو دلخور 
   ارهیوقت حادثه امشبو به روم ن چیه گهید

 آروم گفتم:  یبازوش گذاشتم و با لحن یباال آوردمو آروم رو دستمو

 یچون و چرا انجامش بد چی ازت داشته باشم و تو بدون ه یخواسته ا هی  دیکه نرفته؟با ادتی_

نزد فقط با چشاش منتظر بودنشو به رخم کشوند نگامو از چشاش   یحرف  چیدربرابر حرفم ه یرعل یام
  یز یچ هیاز چشام  کهوی  دمیترسیبه چشاش نگاه کنم م خواستمی نگاه کردم نم نشی گرفتمو به قفسه س

 م جمعش کنم نتون گهیلو بره و د

اطالعات و مدارک داشتم اونا  یسر  هیمن با خودم   یدیو دزد یکرد هوشی _اون شب که تو منو ب 
 کجان؟ 

 االن خواستس؟ نی_ایرعل یام

 می_اه

 کجان؟  یبدون ییخوای_میرعل یام

 _آره 

 _چرا اون اطالعات برات مهمن؟ یرعل یام

 ان یبدمشون به ک دی_چون...چون با

 : د یازم پرس یصورتم خم شدو با لحن شکاک  یآروم رو ریام

 بزرگن؟ انی ک یبرا یادیز  یکمیاون اطالعات  یکن  ی_حس نم یرعل یام
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 بود  یمنظورش چ  ایتعجب بهش نگاه کردم خدا با

 ؟ یچ یعنی_

 اد یبه کارش م شونی سر هیو فقط  خورهینم انی اون اطالعات بدرد ک نکهیا یعنی_یرعل یام

 خوادی کدوماشو م  دونمی_خب من چه م

  یپوزخند و نگاه االنش اصال معن نیکه باعث شد ضربان قلبم باال بره ا یزد طور  یپوزخند یرعل یام
 که هنوز بهم شک داره   نهینشونه ا یپوزخند و نگاه شکاک االنش همگ  نینداشت ا  یخوب

باند   یها  تیخوره؟فعال یم انیبه چه درد ک  دی_به نظره خودت اطالعات اشخاص باند جمشیرعل یام
خودش   انیکه ک  یاد؟درحال یم انیبه چه کاره ک دیتک به تک افراد جمش هیتمام  تی فعال یعن ی دیجمش

  یو جا گهید یبه کشورها دی جمش یمثال سفرها ایهاشون خبر داره   تی اطالعات و فعال هیاز تمام
 خوره؟ یم انیبه چه درد ک اقامتش

 شدو با لحن ترسناکش ادامه داد:  کیقدم بهم نزد هی

هست   انیبه اسم ک  یکه کش رفت ی اطالعات نیا یکن یازم پنهون م رویزیچ هی ی_دالرام تو دار یرعل یام
 به کام اون نه    یول

 ی زنی حرف م یدار  یدرباره چ دونمی_من...من نم

 دالرام من...  نیبه ندونستن...بب یخودتو زد  یول  یدونی_میرعل یام

حرکت تند از خودم نشون  هی  دیبا دادمیبه حرفاش گوش م   کردموی سکوت م نیاز ا شتریب  دینبا
  رومویتمام ن نیبه خاطر هم  ستین یکرده و اصال خبر  یتا فکر بکنه که اشتباه داشته فکر م دادمیم

 جمع کردمو دوباره شدم همون دالرام گستاخ زبون دراز  

 بردم توهمو بهش نگاه کردم  اخمامو

 گهیکاره د یاون اطالعات رو برا نکهی؟ایفکر کرد یبا خودت چ ؟تویگ یم یچ  یدار  یفهمیم چی_ه
خوشم   چی ه یرعلیام نی کنم؟بب  یم  یجاسوس یکی یدارم برا  یبگ  ییخوایحتما م ای خواستمیم یا

و هم منو اگه هنوزم بهم  یحرفات هم خودتو آزار بد نیو با ا یباهام حرف بزن  ی همش با شکاک  ادینم
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  یاشتباه م  یدار  یبهتره بدون کنمی ازت پنهون م رویزیچ هیدارم  یکن ی فکر م یدار  یحت  ای یشک دار 
 ی کنی منو از خودت دورو دورتر م نکهیجز ا  یرسی نم یهدف چیکارات به ه نیو با ا یکن

  یحت ا ی حرف  چیهولش دادم عقب از کنارش بدون ه یو کم نشی چسبوندم به تخت س دستمو
بلند و محکم به سمت اتاق خودم    یاومدم با گامها رونیرد شدم دره اتاقو باز کردمو از اتاقش ب  ینگاه

داشتم به اشک  ی رعلیکه از ام یاز خودم نشون بدم تا دلخور  یکردم اونقدر محکم  یرفتمو و سع
حوصله قفل    یبستمش حت یحال   یو ب یل نشه دره اتاقمو باز کردمو وارد اتاقم شدم و با کرختیتبد

خسته شدن به سمت   ایدن نیا ی که مست کردنو از همه چ ییآدما نهیکردنشم نداشتم لنگ لنگان ع
سرمو باال   دم یباال کش  موینی و ب دیقطره اشک از گوشه چشمم چک  هیتختم رفتمو خودمو انداختم روش 

  ینشم ول تی اذ نیاز ا شتریکردم اصال بهش فکر نکنم تا ب یبه اطراف اتاقم نگاه کردم و سع  گرفتمو
چشمم به حالو اوضاع خراب خودم افتاد باعث شد   یتختم افتاد وقت  یجلو  نهیینتونستم نگام به آ

نره   رونیدهنم تا صدام ب  یجلو  رمی که الزم بشه دستمو محکم بگ یبغضم به شدت بترکه طور   کهوی
 یدالرام هی گمیدالرام د هیمن  ستمی من که دالرام سابق ن  کنمیم هیبفهمه که دارم گر  یکس خواستمینم

که برام   یبشه کابوس داریکابوس ب نیهزارخان رستمو بگذرونه تا آزاد بشه و از ا نیا هیتمام  دیکه با
 و هم تلخ   نهیریهم ش

 یتخت گذاشتمو تو یبودن پاهامو رو نیزم  یکه هنوز پاهام رو یتختم افتادم طور  یپهلو رو به
  کردیم یکه شکسته شده بودو داشت کار  یبغض  کردمی م یفقط سع کردمینم هیخودم جمع شدم گر

  چیباشم منکه ه فیضع خواستمی بشه رو کنترل بکنم نم  ری اشکام سراز شتریبسوزه و ب  شتریچشام ب
قطعا آغوش گرم   نیو بعد از ا گذرهیم نمین نداده بودم امشکالتم ضعف از خودم نشو رابروقت درب

  یرعل یوجود ام یرو تونمیبه هدفم با اغوش باز منتظرمه من نم  دنیرس یبرا  هاشیدواریو ام ساینک
 زندان کاش زندان فتهی ب دیکه با هیی خالفکاره و جز اون آدما هیکه باشه اون  یحساب بکنم چون هرچ 

داغم    یرو اعدام بکنن اشکا ی رعلیام نکهیاز تجسم ا دنیبر  یبود صد در صد براش حکم اعدام م
بکنه   یکمک بخوام تا کار  سایاز نک شدیکاش م دادنیآزارم م یکه داشتن بدجور  یشدن طور   ریسراز

 شهی...نمشهی... نمشهینم  یول ادی سرش ن ییبال  یرعلیکه ام

 

.....////...... 
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  یاتاقم افتاده بود دوباره چشمامو رو یاتاقم روشن بودو نور آفتاب تو یآروم باز کردم فضا چشمامو
 یتختم بلند شدم هنوز چشمامو باز نکرده بودم با همون چشما یهم بستم دوباره صبح شد از رو

شدم  ییوارد دستشو یداخل اتاقم رفتم درو باز کردم وقت ییبه سمت دستشو  یبسته به راحت
آبو باز کردم و دستامو پر از   رینگاه کردم ش واریبه د دهی چسب نهییآ یباز کردمو به خودم تو شماموچ

 نگاه کردم  سمیبه صورتم به صورت خ دمیآب کردمو پاش 

  یو کار  یکن ی خودتو م ی...کارایش یم نی...باهاش سرسنگ یکن ینم  یتوجه  چی ه یرعل ی_امروز به ام
به دست  یچون برا یکن یکش رفتن اون اطالعات هم م یهم برا یفکر  هی...درضمن یباهاش ندار 
 ی طور مفت از دستش بد ن یهم دینبا یدی زجر کش  یآوردنش کل

  یمشغوله پاک کردن صورتم شدم وقت یاومدم و با دستمال کاغذ رونی ب ییبستمو از دستشو رآبویش
شده   زیر یداخل اتاقم افتاد با چشما زیم یپوشه و برگه رو یسر  هیصورتم کامال خشک شد چشمم به 

  ز یم یرو  یز ی نداشتم تازه من اصال چ یرنگ نیباشه من پوشه ا ادمیکه  ییبهشون نگاه کردم تا جا
 ذاشتم یاتاقم نم

  رونیداخلشو ب یرفتم و پوشرو باز کردمو برگه ها زیبه سمت م پر از فکر یآروم و با ذهن  ییقدما با
  نایا شدیگرد شدن چشام م  شتری افتاد باعث ب یدستم م یتو یزایآوردم هر لحظه که چشمم به چ

 کردن؟ یکار م   یچ نجایا

رفتم صد در صد االن  یرعل یاومدمو به سمت اتاق کار ام رونی برگه هارو برداشتمو از اتاقم ب عیسر
اکتفا   یو من به تکون دادن سر  کردن یبهم سالم م انیک  یآدما یراه خدمتکارها و حت  ونیاونجاس م

وارد   بزنمدر  نکهیبدون ا دمیدره اتاقش که رس یبه جلو دادم یهم نم ییاوقات بها یبعض ی حت کردمیم
اتاقن و دارن باهم حرف   یوو چندتا از آدماشم ت زشهیپشت م  یرسم   یرعلی ام دمیاتاق شدم که د

 من نگاهه همشون به سمتم برگشت   دنیکه با باز شدن در و د زننیم

روبه   کنهیباال بندازه و همون طور که داره به من نگاه م ییسمتش رفتم که باعث شد اونم ابرو به
 آدماش بگه: 

   دیباش رونی _شما فعال بیرعل یام
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 یصدا دنیرفتن با شن  رونی هاشون از اتاق ب لهیوس بلند شدن و با جمع کردن  یصندل یاز رو آدماش
انداختمو حق به   زشیم یپوشرو رو یرعل ی"خب" ام یصدا  دنیبسته شدنه در و پشت سرش شن

 جانب گفتم: 

 ؟یشد که برشون گردوند ی_چ

 باشن  شمیپ دمید ینم  ی_ماله من نبودن پس لزوم یرعل یام

چرا بدون اجازه وارد اتاقم   ؟اصالی اطالعاتو برش گردوند نیپس چرا ا ی_مگه تو بهم شک نکرده بود
 ؟یشد

دور   زشویبلند شد و م شی صندل یبسوزه از رو  مییجاها هی  یزد که باعث شد بدجور  یپوزخند یرعل یام
 ستاد یزد روبه روم ا

   ؟یدیپاشنه بلندتو نپوش ی_کفشایرعل یام

 _بحثو عوض نکن 

 ؟یاحترام بذار  ستونیبه مشاور اول رئ دیبا یدونی...شما نم سی_خانوم مشاور دوم رئ یرعل یام

سوال بردن  ری و ز  سیکه شک کردن به مشاور دوم رئ دی بدون   نویا دیمشاور اول شما هم نبا ی_و آقا
 ...نکهیبراتون بد تموم بشه مخصوصا ا تونهیکارش م

 گفت:  یر باال انداخت با لحن منظوردا ییابرو یرعل یام

 ؟ یچ نکهی_مخصوصا ایرعل یام

 تمام ادامه دادم:  یبدحنس با

 برخورداره و مورد توجهشونه؟  ییاز ارزش باال سی نزده رئ سی مشاور دوم رئ نکهی _مخصوصا ا

بهش   سمویروبه روش وا نهیکرد که باعث شد حق به جانب و دست به س رییتغ  یرعل ینگاهه ام رنگ
که  یز یاصال برام مهم نبود تنها چ یول هیو عصبان  خورهی حرص م یاالن داره کل دونستمینگاه بکنم م

 بودم  ختهی ر یمهم بود زهر خودمو اول صبح 
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 ی مراقب حرفاتون باش شتریبه بعد ب نیبهتره از ا  سی _خانوم مشاور باارزش رئیرعل یام

 گفتم:  رفتمیم  ی همون طور که داشتم به سمت دره خروج دمو یپنجه پا چرخ یرو

 دی مراقب رفتاراتون باش شتر یو شماهم بهتره ب_

 _برگه هاتون یرعل یام

 اشاره کردو ادامه داد:  زیم یرو یشدمو به سمتش برگشتم با ابروهاش به برگه ها متوقف

 خوره  یهم نم سیتا بندازمشون دور چون بدرد رئ  ی_اگه الزمشون ندار یرعل یام

کنار بره و منم   زی م ینکردم به سمتش حرکت کردم که باعث شد از جلو یطعنه حرفش اصال توجه  به
 برگه هارو بردارم خواستم برگردم که گفت: 

  یکن یارسال م نارویکه براش ا یبدرد اون کس  یول  خورهی نم  سیاطالعات بدرد رئ نی_ایرعل یام
 خوره یم

خودمو نباختم بدون  یهم بستم ول یچشمامو محکم رو سمیو باعث شد سره جام وا دمیلرز کهوی
 به سمتش برگردم گفتم:  نکهیا

 بکن  خودیب  یفکرا نیاز ا ییخوای_هرچه قدر م

سرکار   یگول بزن یتونیخودتو نم   یگول بزن یباشه منو بتون  ادتی یول  خودی _تو اسمشو بذار بیرعل یام
 س یخانوم مشاور محبوب رئ

 گفتم:  پوزخند هیسمتش برگشتمو با   به

 _نه توروخدا دوباره بگو 

که با حالت قهر رومو ازش گرفتم که باعث شد از پشت کناره   ستادیبه سمتم اومدو روبه روم ا یرعل یام
 گوشم خم بشه و بگه: 

  خوامتیبازم م  میمن نفوذ ی بهم بگ ییایروز برسه ب هیاگه  ی_حت یرعل یام

 لبخند کنج لبش ادامه داد:  هیسمتش برگشتم که با  به
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چون   ستیمهم ن گمیم یو قراره لوم بد  یسیکه پل ی_اونقدر دوست دارم که اگه االن بهم بگیرعل یام
 عشق رو تجربه بکنم یعن ی ایحس دن  نی بزرگتر  یتو باعث شد

 ستمی ن  سیمن پل  یرعل ی_ام

 نفسم  ستیهم مهم ن ی_باشیرعل یام

 ... یرعل ی_ام

 آوردو گفت: به نشونه سکوت باال  دستشو

 خانوم برو به کارات برس   یدل یبگ یز یچ خوادی_نم یرعل یام

 انداختمو آروم به سمت در رفتم که گفت:  نیی پا سرمو

 کنم یموضوعو فراموش کن منم فراموشش م نی_ایرعل یام

 لبخند ادامه داد:  هیبهم زدو با   یسمتش برگشتم که چشمک به

 م یبه محموله ها بزن یسر  هی می_لباساتو عوض کن تا بریرعل یام

اومدنم از اتاقش لبخند   رونی اومدم با ب رونی" اکتفا کردمو از اتاقش ب یزدمو به گفتن "باشه ا یلبخند
که   ییداشتم استرس ها یادیچشام لونه کرد استرس ز  یتو یلبام محو شد و به جاش نگران  یرو

بو برده که   نمیخبر داره و حتما ا یی زهایچ هیاز  یرعل یکه ام دونمیم دناوریواقعا داشتن منو از پا در م
 شهیرو م  ششیباالخره دستم پ دونمیم هیپسره باهوش یرعلیام ستمین نجایا لی دل یمن ب

چون تو باعث   ستیمهم ن گمیم یو قراره لوم بد   یسیکه پل ی" اونقدر دوست دارم که اگه االن بهم بگ
 عشق رو تجربه بکنم"  یعن ی ایحس دن نیبزرگتر یشد

زنگ   هی ایهشدار  هیهم  دیشا ایداره  یخاص  یمعن هیباشه صد در صد  یمعن یب   تونهیحرفش نم نیا
اگه  ایخدا یفعال سکوت کردم وا ی خبر دارم ول یبهم بفهمونه که دالرام من از همه چ نکهیخطر مثل ا

  طرهم جون من به خ یطور  نیا شم یدبخت مداشته باشه که من رسما ب قتی موضوع حق  نیواقعا ا
  یاونم فقط به خاطر حماقت ها شهیم دهیبه گند کش سای نک  یافته و هم تمام زحمات و نقشه ها یم

 من
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 _خانوم؟ 

 نگاه کردم  انیک  یشخص گاردیسمت صدا برگشتمو به باد به

 دنشونی د نی_آقا گفتن که بر

 رم ی_االن م

مغشوش   یتکون دادو عقب گرد کرد منم به سمت اتاق خودم به راه افتادم ذهنم پر بودو حساب یسر 
  ریبهش بگم و تا د رویواقعا باهاش حرف بزنمو همه چ شدیکاش م  شدمیم  یشده بود داشتم روان

کارو انجام  نیا یطور  ؟چهیآخه چه طور  یول فتهی و قانون ن ساینک ریبدم تا گ   شینشده فرار
 کمکم کن ایخدا وفبدم؟پ

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

 کار داشت؟  یباهات چ انی _کیرعل یام

  یکرد و نگاهش رو یکه به من نگاه نم یرعل ی از محموله ها گرفتمو به صورت غرق در فکر ام نگامو
  انیکنه که امروز ک  یم  یباف الیخودش خ یفکره و داره برا یتو دونستمیمحموله ها بود نگاه کردم م

خبردار   ی رعلیافته ام یمنو اون م نی که ب یهر اتفاق  دی بود نبا سمی رئ  انیک یکار داشته ول  یبا من چ
 نه به داره نه به باره   یبه خرج بده وقت  تی حساس   یرعلیهمه ام  نیا دیبشه تازه چرا با

  یجاساز   نرهایکانت یکه داشتن محموله هارو تو ییخودش نگامو به محموله ها و بچه ها نهیع منم
 ن دادم کرد یم

 سم یگزارش براش بنو هیفقط گفت که بعد از برگشتم  یچ ی_ه

  دونستمیبشم از کنارم رد شدو به سمت بچه ها رفت م  ی طور  هیزد که باعث شد ناخواسته   یپوزخند
  دادی از خودش نشون نم یرفتار  نی که اصال حرفمو باور نکرده وگرنه همچ

  انیبهش بگم که ک تونستمیمن که نم الی خیلب گفتم:ب  ری باال انداختمو آروم ز یشونه ا  یالی خی ب با
  چمیاونقدر سوال پ یطور  نیمهم بهم بده ا تیمامور هیکار مهم داره و قراره   هیامروز عصر باهام   یبرا
بودن  کاکاون وقت ش  دادمویخفن م  یسوت هیجوابشو بدم بعد  یکه چ موندمیکه خودمم م کردیم
 شد یاز قبل م شتریوم بر یرعل یام
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ردو بدل شده بود دوباره فکر کردم داشتم به همه اهداف و خواسته   انیمن و ک نیکه ب  ییحرفا به
  یم یعظ یکه انرژ  یکردم طور  ی قدرت خارق العاده درون خودم م هیکم کم احساس  دمیرس یهام م

 ست ین یا گهید زی چ یو خوش   یماجرا جز خوب نیو ته ا شمیکه دارم موفق م شدیداشت بهم القا م

و حتما   یبرخوردار  ییمن از درجه و ارزش باال یکه االن تو برا یدونیکه خودت م دونمی_دالرام مانی"ک
  رهیگینشات م زیچ هیاز  نایدادم که همه ا یانجام کارهات آزاد یبهت تو یادی که من ز یدونیم نمیا
 یکارهات موفق بش  یتو ی تون یکه م دونمیدارم و م نانیبهت اطم  نکهیا

مهم  یهایری گ میتصم یتو دیبه من اعتماد دار نقدریکه ا سی خودتونه جناب رئ  یو خوب یبزرگ  نی_ا
 دیداد اری بهم اخت

قبال هم  نویفکر کنم ا  انی ک یبهم بگ یتون یم مییکه فقط منو تو یخودمون زمان  یخلوت ها ی_توانیک
 بهت گفتم 

 راحترم  یطور  نیا ی_درسته ول

 شمیم تیاذ یطور  نیمن ا ی_ول انیک

 _چرا؟ 

 ی صدا بزن کمیکه منو به اسم کوچ یست یباهام راحت ن یهنوز اونقدر  کنمی _چون احساس مانیک

احترام   نیا خوامیمن نم شهیدست نسبت به باال دستش قائل م ری که ز هیاحترام به خصوص هی نی_ا
 بشکنه   نمونیو حرمت ب 

 افته ینم  یاتفاق  نی_مطمئن باش همچانیک

 دادو ادامه داد:  هیتک شی صندل به

و   یر یگ یکمک م  یرعلیاکثر کارات از ام یکه تو تو دونمیم نمیا ستمیخبر ن  یب  زیچ  چی_من از هانیک
و فقط درباره   ستین  نتونیب یچ یکه ه نوسمیم نیا یبه پا نارویا یزن یباغ قدم م یشبا تو یپنهون 

 د یکارها و نقشه هاتون باهم در ارتباط 
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  انتیوقت به اعتمادتون خ چی من ه ستین یرعل یمنو ام نهیب  یچی ه دیطوره مطمئن باش نی_هم
 از موارد ثابت شده  یل یخ  یمورد بهتون تو نیفکر کنم ا کنمینم

  رییتغ  هی شمیبشه مطمئن باش مجبور م یطوالن ادی رابطه ز نیاگه ا یطوره ول نیهم می_اهانیک
 به گروهم بدم  یاساس

دلم لونه  ی تو  ینگران کمی گذشت  یم یمرد چ نیذهن ا یبهش نگاه کردم واقعا تو یتعجب خاص  با
 نفوذ بد نزنم   کردمی م یسع ی کرد ول

 ؟ یر یی_چه تغ

 _کشتن مشاور اولمانیک

  نیاز ا یچی گرفتم ه یم یجد دی و باحرفش نیشد ا جادیتنم ا یتو یلرزش  کهوی حرف  نیا دنیشن  با
 فته ی ب یاتفاق  نی همچ ذاشتمیم دیمن نبا ینبود ول  دیمرد بع

چندسالتونه مگه بهش اعتماد   نویمشاور چند یرعل یام دیبکن  یکار  نیهمچ ه ی دییخوایچرا م ی_ول
 د؟یندار

 ره ی گیکه مطمئن باشم تورو ازم نم ینه تا حد  ی_اعتماد دارم ول انیک

بکنه و مطمئن   نانیکردم که کامال بهم اطم   یم یکار  دیبلند شدم و به سمتش رفتم با میصندل  یرو از
 به نفعه هر سه تا مون بود   یطور   نیا ستین یرعل یمنو ام نیب  یچیبشه که ه

 به سمتش خم شدم   زشی م یآروم رو سادمیوا زشیم یرو روبه

هم از  یکه به راحت اوردمیاعتماد شمارو به دست ن یو حت گاهیجا نیمقام ا نیا ی_من به راحت 
بارها   نویبکنه ا انتیخ  سشیبه رئ  یکه با چهارتا حرف خام بشه و حت ستمین یدستش بدم من دختر 

  لهقلبم در حا یه توک یچون کس رهیکه منو از شما بگ تونهینم  یرعل ی ام یحت چکسیبهتون گفتم که ه
 جا نده   یا گهیدلم محکم کرده که به کسه د یاونقدر جاشو تو دنشمیپرست

حد برسه و    نیکارها و حرفام به ا یروز  کردمیوقت تجسم نم  چیه  خوردیداشت از خودم بهم م حالم
که  سهینویم  نیا یحرفامو به پا نی االن همه ا انیکه ک دونستمیحد خودمو به لجن بکشونم م نیتا ا

 بودطور ن  نیا یخودشه ول دنشمیدلم محکم کرده و من درحاله پرست یکه جاشو تو یمنظورم از کس
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  گهیوانمود بشه که منظورم خودشه نه کسه د یحرفمو زدم که طور  یطور  یبود ول  یرعل ی منظورم ام
 یا

 طور باشه  نیهم دوارمی_امانیک

  یلیوانمود کنم که االن خ یحرفام و طور   تمام یزده بشه رو یدییزدم که باعث شد مهر تا یلبخند
 ده یخوشحالم که منظورمو فهم

 ییجا  هی میبکن چون بعد از ظهر قراره باهم بر یاستراحت  دیاز سره محموله برگشت ی _وقتانیک

 بپرسم کجا؟  تونمی_م

بفهمم که   ای یتوش بکن  ییمهمه و اگه خطا یل یبهت بدم که خ یتیمامور هیبه بعد  نی_قراره از اانیک
 کنم  یباهات درست رفتار نم  گهیمطمئن باش د یکن ی کاراتو نم خوامیاون طور که من م

 کنم یو تالشمو م ی_تمام سع 

 طوره" نی که هم دونمی_مانیک

 م یفتی که بهتره راه ب گنیآقا م  می_خانوم محموله هارو بار زد

از آدماش   ی سر  هیگرفتو به  اکتفا کردم که اونم نگاشو ازم یسمت صدا برگشتم به تکون دادن سر  به
 به راه افتادم و دوتا هم پشت سرم   نی به سمت ماش  دیکن تی گفت که خانومو هدا

  لیدل  یب نقدریچرا ا میبرگرد دیبود که بهم بگه با ومدهیدلخور بودم چرا خودش جلو ن یرعلیدست ام از
که   دونستی کرد اونکه از همه نقشه ها خبر داشت م  یحالو روزه منو بد م یطور  نیا خوردوی حرص م

  داد؟منکهیبه خرج م تی حساس انیک  یرو نقدریچرا ا گهیدارم د یکنم و چه هدف یکار م یمن دارم چ
نقشس تا جونه   هیواقعا  نایندارم و همه ا انی به ک یحس چیبه جونش قسم خورده بودم که اصال ه

 چرا......  یخودشو حفظ کنم ول

توش حضور داشت به   یرعل یکه ام یرنگ  یبنز مشک نی برام باز کردن سوار شدم اول ماش   ونیماش دره
و از   میبر ن یماش هیبود که بهتر بود هر کدوممون با انینقشه ک  نیمام به دنبالش ا نیراه افتاد و ماش

  میمختلف برگرد یها ریمس



 دنده هیپناهان  یب

582 
 

 یباالخره چ هیهمه قض نینگاه کردم واقعا ته ا رونی به ب شهیگرفتمو از ش  یی جلو نیاز ماش  نگامو
بکنم که از هردوشون مراقبت   یکار  تونمیم یعنیاد؟ی م یچ یرعل یو ام انی به سره ک شه؟واقعایم

  نه یبب یب یاس خوادیمن...من اونو دوسش دارم دلم نم یرعلیام ایخدا  یول  تونمیکنم؟قطعا نم

که جلو نشسته بود  گاردمیاز باد ستیجلومون ن یرعلیام ن یماش دمید یروبه رو نگاه کردم وقت به
 : دم یپرس

 م؟ یری م ری_از کدوم مس 

  نیبهتر یرد گم کردن  یبرا یطور  نیا میری م یجنوب  ر یمام از مس  رنی م یشرق ری آقا از مس  نی_ماش
 وس یش

 خب  یل ی_خ

که دقت کردم   شتریب شناسمیم رهارویمس  نیگذشت که باالخره احساس کردم ا قهیچند دق دونمینم
ذره   هیتا  میزودتر برگرد  خواستیخسته بودم و دلم م یل یخ  میشیم کینزد الیبه و  میمتوجه شدم دار

تمام   قعاباعث شده بود وا یرعلی ام یرفتارها نیا ینکرده بودم ول یادیکاره ز  نکهیاستراحت کنم با ا
 بره   ل یتحل میانرژ

بعد از متوقف  ستادیا یرعلی ام نیما کناره ماش ن یشد ماش  الیو اطی وارد ح نیکه باز شد ماش یبرق  دره
که جلو   گاردمیبرام باز کرد و همزمان همراهه باد نویاز آدما جلو اومد و دره ماش  یکی  نیشدن ماش

 گفتم:  دو اونم پشت سرم بو رفتمیکه داشتم راه م یشدم در حال  ادهیپ   نینشسته بود از ماش

 د ییایهمراهم ب ست یالزم ن  دیاستراحت بکن  دی_بهتره شمام بر

 _چشم خانوم 

شدم   الیوارد و یکالفه بشم وقت شتر یب  شدیباعث م نیبود که ا  فتادهی ن یرعل یاالن که چشمم به ام تا
برمو بهش   یرعلیاز پله ها که باال رفتم خواستم به سمت اتاق ام ارهیشربت برام ب  هیبه گلپر گفتم که 

در مقابلش   بتونمکه  دمیتوان درون خودم ند یدر اونق  یرفتاراشو تموم کنه ول نیبگم که بهتره ا
 دادم به سمت اتاق خودم برم   حی ترج نیباهاش دهن به دهن بشم به خاطر هم ستمویبا
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 دمویتختم دراز کش یگذاشتمو با همون لباسا رو یصندل یرو  فموی باز کردم ک  یاتاقمو با خستگ دره
بدنمه  یرو  یادی و ز  نیسنگ یلیوزن خ تمام بدنم کوفتس و  کردمی هم بستم احساس م یچشامو رو

  شمیو سبک و سبکتر م شهیکار دارن دونه دونه از روم برداشته م نیکه با ا

تختم  یرو دمیدره اتاقمو که شن  یچه قدر لذت داشت صدا شیآخ  دمیباال بردمو خودمو کش دستامو
" که گفتم دره ییاتویسرم برداشتمو با "ب  یشالمو از رو  نیکه گلپره به خاطر هم  دونستمینشستم م

 برداشتم   وانویشربت به سمتم اومد ل وانیل  هیاتاق باز شد گلپر با 

 د؟یندار یا گهی_با من کاره دگلپر

 کجاست؟  یرعل یام  یدونی_نه فقط تو م

 ن یی_رفتن سالن پاگلپر

 سالن؟  ای_استخر 

 برن استخر  خواستنی_اون طور که معلوم بود مگلپر

 یبر   یتونیخب م  یل ی_خ

نفس خوردمش  کینگاه کردمو  وانمیبه ل  یتکون دادو از اتاق خارج شد با لذت خاص  یسر  گلپر
   دیچسب  یچه قدر خنک بود حساب  شیآخ

بود روشن کردم و به  زیم  یلب تابمو که رو کردمیمانتومو باز م  یکه داشتم دکمه ها یحال  در
ذره   هیارسال بشه دلم براش  ساینک  یبرا امی همراهش شنود و رابط رو هم روشن کردم تا فرکانس و پ

 مهه یبرا هاش یقدباز یکردناش برا خیتوب  یحرفاش برا یگرمش برا یصدا دنی شن  یشده بود دلم برا
اش حرف زده بودم آخ بماند که  بار باه هیکه برگشته بودم تا االن فقط  یتنگ شده بود از روز  شیچ

  یجور حرفا ول  نیبودمو از ا ینشده مشغوله چه کار  یساله ازم خبر  هیچه قدر سرم داد زد که چه طور 
 از کار  ریبه غ می حرف زد  یآخرش صداش آروم شدو از هر در 

 ؟ی_باز تو مزاحم شدساینک

که باعث شد تمام وجودم از گرماش گرم   یلبام نشست لبخند یرو یصداش لبخند گرم دنیشن  با
 تنم رخنه بکنه یبه تمام سلوال شی نیری بشه و ش
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 ی _سالمتو خورد

 ؟ی _باز تو پرو شدساینک

 دم یبرم تو حموم جوابتو م سای_وا

 نره رونی آبو باز کردم تا صدام ب رهیسمت حموم به راه افتادم داخل حموم شدمو درو بستم ش  به

 ؟ یگفت  یم یچ  ی_خب داشت

 دالرام؟  یحرف بزن یتون ی_مساینک

 ؟ یی_آره بابا...تو کجا

 سشمی...انگار نه انگار من رئ یی_چه قدر پروساینک

 یستیدر اصل مگه داداشم ن یکار آره ول  ی_تو

 ستم یپس رئ هی_االن بحث بحث کارساینک

   زنمیمن که درباره کار حرف نم  ی_ول

 زنم ی من م ی_ول ساینک

 بده  تیکه اهم هی_خب تو بزن ک

 چه طور؟ یک یزی _فساینک

 گفتم:  زدیکه توش تعجب موج م یلحن با

 ه؟یچ ؟منظورتیکی زی_ف

 ی کی زی _زدن فساینک

 _آها 
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 هیشد   ریخارخ العاده به تمام تنم سراز یانرژ  هی دمی خنده مردونشو شن یکردم که صدا  یا خنده
 از قبل دلتنگش شدم  شتریکه احساس کردم ب یطور 

 دلم برات تنگ شده یل ی_خ

 _من اصال ساینک

 گردم  یبرم یکه دلتنگم شد یتا وقت مونمیم  نجایا شتری _ممنونم واقعا پس ب

پس بهتره تا ابد همونجا   شمیوقت دلتنگت نم چیمن ه یبهتره بدون یول  یلی _باشه هرطور ماساینک
 ی بمون

 س ی_چشم جناب رئ

 نشده؟ ید ی_خب خبر جدساینک

 کنمی م لیمیبراتون ا دویمدارک و اطالعات باند جمش  هی_چرا اتفاقا گفتم االن تمام

 ؟ی_به دستشون آوردساینک

 بود   یرعلی ام شهی_آره پ

 _آها ساینک

   ساینک گمی_م

 _بله؟ ساینک

 _واقعا دلت برام تنگ نشده؟

 ؟ یپرس یسوالو م نی_چرا اساینک

 هول کردم   کهوی

 یطور  نی_خب...خب هم 

 بهت فکر نکنم خواهر کوچولوم نجایکه ا ستیهم ن قهیدق هی_من ساینک
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 ذره شده بود هیدلم براش  نییپا  دیقطره اشک لجبازانه از گوشه چشمم چک هی

که بعد از همه  کنمی آروم م یطور  نیخودمو ا  یول دونهی_اونقدر دلم برات تنگ شده که خدا مساینک
 شمیپ یگرد  یو تو سربلند برم ه یروزی ها پ یدلتنگ نیا

گرمو آرومش باعث   یصدا رهی بگ میگر خواستمیو به اطراف حموم نگاه کردم نم دمیباال کش  موی نیب
 کنم  ضشیتعو   یچی که حاظر نبودم با ه یبشه آرامش قی آرامش بهم تزر شدیم

وقت غم به   هی یخانوم   خبرمی ازت ب ستمویدورادور هواتو دارم فکر نکن که مواظبت ن نجای_من اساینک
   یدل پاکت راه ند

 ن ییپا دمیخز واریبه د هیکه زانوهام سست شدنو تک یهق هق کردن افتاده بودم طور  به

 کنه  یداره هوا مصرف م یشیموفق م نکهیا یبه هوا  یکی  نجاینره دالرام ا ادتی_ساینک

گ بلد بود بزنه  قشن یشدن چه قدر حرفا ری از قبل سراز شتریهم بستم که اشکام ب یمحکم رو چشمامو
 بود   یطور  نی اونم هم  یرعلیام نهیع

بهم حق بده  یول  زننیم شتی حرفام دارن آت نیا دونمیم  یکن یم هیگر یاالن دار  دونمی_مساینک
  ایدن نیا  یدنده تو هیبزنم؟مگه من چندتا خواهر تخس و   یحرفارو به تو نزنم به ک نیاگه ا یخواهر 
 م؟یدارم ه

 دم یباال کش  موی نیب

 ...خوامی...مخوامی_م

  یهم فشار دادم با لحن آروم و مردونش باعث شد قلبم برا یجملمو ادامه بدم لبامو رو هیبق نتونستم
 بجوشه  شتریبار بلرزه و چشمه اشکم ب  نیهزارم

 ؟ ییخوایم  ی_چساینک

 ساینک  نمتی بب خوامی_م

 بغل کردنش ضعف بره یخنده آروم مردونش باعث شد ته دلم برا یصدا دنیشن  با
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 شهیچشمتون به جمالم روشن م ی...نگران نباش...به زودین یب  ی_مساینک

 سای نک هیچه وقت شی_زود

 ی محکم و صبور باش دیگذره دالرام فقط با یم یهمه چ ی_تا چشم رو هم بذار ساینک

 داره یهم حد یصبور  ی_هستم ول

 دونمی.م..دونمی_مساینک

  دیفهم  یشکمم جمع کردم و چونمو روشون گذاشتم کاش م  یانداختمو آروم زانوهامو تو نیی پا سرمو
هر وقت که باهاش حرف   ششی االن برگردم پ  نیهم خوادیاون قدر دلم براش تنگ شده که دلم م

 یطور  شدی از قبل م شتریو حاله داغونم شدتش ب یدلتنگ شدویحالم بد م نیا شد یحالو روزم م زدمیم
گرم و آروم   یصدا  دنیبا شن  ششیبرگردم پ  ویهمه چ ریاون لحظه بزنم ز ی تو خواستیدلم م هک

  شتریاشکام ب یو گرم یداغ شدمی م یداشتم روان گهیکه د یتاب تر از قبل شد طور  یمردونش قلبم ب 
 خداااااااا   دمینالدلم  یاز قبل شد سرمو باال گرفتمو با هق هق تو

 چترو نم نم  بارونو چشمات   هیتو و  ی_منه ب ساینک

 ـــــــسی گونه هام خ شهیم هیو همش با گر  یستین تو

 ی رفت  یکه وابستت شدم گذاشت یدیفهم  تا

   ستیکردن بلد ن یتو زندگ یب وونهید نیا نه

 

 آروم خوندم:  سایهم بستم و در ادامه حرف نک یشدن چشمامو محکم رو ریاز قبل سراز شتر یب  اشکام

 

 آرزوهامو از قــــــــــصد یمعرفت سوزوند ی_توهه ب

 تو نرفته تو سرم هــــــــــــست  الهی خ فکرو
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 کرد: یهم باهام همخون   سایخواستم ادامه بدم که نک  یلرزون یصدا با

 

 آسمون بارون بباره بباره   خوامی_بدون تو نم

 نداره نداره  یفرق چیردن هتو زنده و م بدون

 دم یبر  دمیبعد تو از همه آدما بر  یرفت تو

 دمیند  دمیند ی لحظه بعده تو خوش هیجونه تو  به

 

حاله خرابم    میدلتنگ ایخدا شدمیم  یمحکم اطراف سرم قرار دادمو فشارش دادم داشتم روان دستامو
به خصوص  کردنی م میاغوشهاش لبخنداش همه و همه داشتن روان یگرم و آرومش هوا یصدا

 روح نوازشش  یاز همه صدا شتریب

 

 خاطراتـــــــو نمیچ ی_دوباره کناره هم مساینک

 دناتـــــو یاز ته دل خند یافته ه یم ادمی

 راه و رسمش  نیبدون نبود ا  یول یرفت تو

 وقتش  دهیرس گهیکه د زمیبرگرد عز ایب

 

 آرزوهامو از قــــــــــصد یمعرفت سوزوند ی_توهه ب

 تو نرفته تو سرم هــــــــــــست  الهی خ فکرو

 

 کردم و به زور ادامه دادم: یمکث



 دنده هیپناهان  یب

589 
 

 

 آسمون بارون بباره بباره  خوامیتو نم  بدون

 نداره نداره  یفرق چیتو زنده و مردن ه بدون

 دم یبر  دمیبعد تو از همه آدما بر  یرفت تو

 دمیند  دمیند ی لحظه بعده تو خوش هیجونه تو  به

 

  دونستمیکه ادامه بدم چون م خواستمینم گهینتونستم ادامه بدم درواقع د گهیانداختم د نیی پا سرمو
فقط تونستم با بغض آروم صداش بزنم که  شهیم تیاز قبل اذ شتریو ب کنهیکه لرزش صدامو حس م

 دوباره شروع کرد:  یتک خنده مردونه آروم هیبا 

 

 _عاشق شد دوباره دلمساینک

 جوونه یقلبم تو زد ریکو تو

 ر یزد تو شب کو بارون

 بهونه  یدله تنگم تو شد واسه

 ی قرارم  یکه ب حاال

 مونه یتو م یبگم عشقت پا  خوامیم

 ممنونم

 یی اون چشا از

 منو نگرونه  نهیاگه نب که
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  یو در ادامش به جا واریهم بستم سرمو از پشت چسبوندم به د یچشمامو رو دمویباال کش  موی نیب
 خوندم:  ساینک

 

 _حاال شد حاال شد 

 دلت پر زد واسه دل ما شد گهید

 شد حاال شد  حاال

 واسه دل ما شد ایکه همه دن یدید

 شد حاال شد  حاال

 دلت کال واسه خواهرت شد  گهید

 شد حاال شد  حاال

 شد  قرارمیصاحب دله ب  یدید

که از  یلبام نقش بست لبخند محو  یرو یادامه ندادم به جاش لبخند محو گهید دیکه رس  نجایا به
لحظه  هی یکه باز شد احساس کنم برا  ییبه گوشم خورد صدا سایتک خنده مردونه نک  یصدا دنیشن

 شدم   یکنارمه و از وجودش در تفکراتم غرق در لذت و خوش

 

 _بعد تو مرد ساینک

 انگار  احساسم

 اون روزا واسم تکرار  شدیم کاش

 تو موند  بعد

 دلم موند حرفام  تو
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 نموند اشکام تو چشمام  گهید

 

 که همون لحظه آروم گفت:  دادمیلبخند محوه گوشه لبم داشتم به آهنگاش گوش م با

 ؟ یادامش بد ییخوای_نم ساینک

 یخون  ی_تو قشنگ تر م 

 خواهرشو بشنوه یاشت بخواد صدا داد دی حاله منم درک کن شا  ی_اونکه بله ول ساینک

 تر شد  ظیغل لبخندم

 فکر کنم کمی_باشه بذار 

 اومد؟  ادتی_ساینک

 _نه

 _دنبالت...ساینک

 اومد  ادمی_

 کنهیم یشروع کردم به خوندن که احساس کردم اونم داره باهام همخون   آروم

 

 _دنبالت اومد 

 سرت دلم  پشت

 حرفامو نشد که بت بگم  یدینشن

 عالمه هی که

 دارمت  دوست
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 تو کنارمه ادتی شهیهم

 آدمه  هی

 شدم گهید

 شدن رهی تو کارم شد خ بعده

 وار یدرو د به

 ا یب  برگردو

 تکرار  شهینم گهیکه د یی روزا

 

  سایو شوروشوقم به نک یانرژ  نیگرفته بودم فکر کنم ا یبه خصوص  یسرد بلند شدم انرژ  نیزم  یرو از
وان  یدستمو تو  دادینسبت به قبل همراهم ادامه م یبهتر  یکرده بود چونکه اونم با انرژ  تیهم سرا

 اد یحالم جا ب  کمیبرگشتم   یپر شده از آب فرو کردم به بچه ها سپرده بودم که وانو برام پر بکنن تا وقت

  یدونه دونه رو شدنیهوا پراکنده م یتو حرکت همه آبو پاشوندم باال سرم که قطرات آب که هی با
 کارو تکرار کردم  نی دوباره ا یاز شدت خوشحال دنیچک یسرم م

 

 تونهیتو م  یب  وونهی_دله دساینک

 زنده باشه  اگه

 بوده  یک  ریتقص

 شده بهونه  نیا

 باشه  رمی میم
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 شروع کردم:  یبا خوشحال دی قسمت که رس  نیا به

 

 _مــــــن

 حس مرده  هی

 خورده نیزم که

 نه ای  یدونیم

 شب

 کله شهیم که

 با من  رنی گ یم یدورهم خاطرات

 

 بعد از همه شمی_داغون مساینک

 سنگدل وونهید

 با نفسات  شمیم  آروم

 بسه گهید برگرد

 با نفسات  شمی_آروم م 

 بسه گهید برگرد

 بسه گهی_دساینک

 بسه گهی_د

 ادت یبا  شمی_آروم مساینک
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 با خنده هات  شمی_آروم م 

 بسه گهی_دساینک

 هم بستمو ادامه دادم: یرو چشمامو

 ی سخت شهی_تموم م

 بسه گهید آره

 ی سخت شهیم تموم

 بســـــــــــه گهید آره

 

 ........... 

 

به سمت لب تابم   میمحکم کردمو مستق دمویاومدم بند حوله تن پوش سف  رون ی حموم که ب یتو از
پس از   ی چه قدر گذشت ول  دونمیارسال کنم نم  سا ینک یدرو برارفتم تا تمام اطالعات به دست اوم

 راست شدمو کمرمو صاف کردم  یصندل  یرو یارسال اطالعات با خستگ

 مردم  ی_وا

 _همه اطالعاتو بسوزون ساینک

  لمویمیبرام ارسال شده بود نگاه کردم و بعد از خوندنش کله اطالعات داخل ا  سایکه از نک یلیمیا به
لب تابمو خاموش   ساینک یهارو حذف کردم و پس از ارسال پاسخ برا  خچهیپاک کردمو همه تار

کردن کاغذ و اون    نیج  نیتختم نشستم و شروع کردم به ج یکردمو همه برگه هارو برداشتمو رفتم رو
فرصت مناسب به   هی یو الزمشون داشتو نگه داشتم تا تو  شدیم انیکه مربوط به ک یاز اطالعات  یسر 

  ریو گذاشتمش ز ختمیر کیپالست هی یهمه برگه هارو خورد کردم همشو تو  یدستش برسونم وقت 
  رونیکمدم رفتم و از توش سشوارمو ب یفرصت مناسب بندازمش دور به سمت کشو هی یتختم تا تو
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زود انجامش بدم تا قبل   دیکار دارم که با یسر  هیموهامو خشک کنم  عتریسر د یآوردمو زدم به برق با
 که بهم گفته بود   یمهم تیبرم سره همون مامور انی تموم بشه چون قرار بود با ک   دیاز عصر هم با

به   یفکر  هی نیوقت داشتم به خاطر هم  ی از خشک کردن موهام به ساعت نگاه کردم هنوز کل بعد
بکنم   یکار  هیحرکت  نیبا ا خواستمیکردم م یبعدش خودمو راض یسرم زد اولش مخالفت کردم ول 

 موضوع کال خاتمه بدم   نیکه به ا

 نشستم و شروع کردم به نوشتن:  میصندل  یخودکار رو هیبرگه برداشتم و همراه  هی

 

 ا ی وا نکن  یقلبتو رو کس دره

 ا ی جا نکن  یتو دله کس خودتو

 ا یرتنها نذا منو

 ا ینذار  تنها

 خوام ی بازم تورو م یبد بش  میچ هر

 خوامی گه کم تورو م یم یک

 خوامیگفتم تورو م منکه

 خواااااااااامیتورو م  نگفتم

 گم  یمن نم اخه

 عشق تو وفا نداره  گنیم همه

 دلو به تو دوباره   نیا دمیپس نم  دمینم

 برگه نوشتم:   نییلبام نشست و در پا یرو  یلبخند

 آرامش پاک و ساده هیخوام  یفقط آرامش م یزندگ  یتو
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 خوام یمن آرامش وارونه م یرعل یام

 ....شما....را:( یعنی

 هیبلند شدم تا خودمو آماده کنم  دمویحرکت بچگونم خند نیاز امضا کردن و تا کردنش به ا بعد
  یساق بلند مشک یچکمه ها دمی پوش یکت مدل کوتاه مشک هیجذب همراهه  یشلوار مخمل مشک 

  یمدل دارمو رو یباال بستم کاله مشک  یپام کردم و موهامو به صورت دم اسب مویشنه پنج سانتپا
بودن از   یهم کردم و پس از راض   شیخورده آرا هیحالت قشنگ درستش کردم   هیبا  گذاشتموموهام 

   رونیبرداشتمو از اتاق زدم ب  زویم یبرگه رو  لمویخودم موبا

دره اتاقش فرستادم   ری که براش نوشته بودمو از ز یبه راه افتادم و پاکت نامه ا  یرعلیسمت اتاق ام به
  یبه خصوص  جانیباال رفته بودو ه  یبه راه افتادم ضربان قلبم حساب انیبه سمت اتاق ک  عیتو و سر

خودم کردم که    رنثا یا وونهیلب د ری ها ز وونهید نهیکردمو ع یکه خنده ا یبهم القا شده بود طور 
   کنمیم یبچگونه ا یکارهاعجب 

نذاره چون اصال  یر ی کارم تاث یفکرهارو از سرم دور بکنم تا رو نیا انیبه اتاق ک دنیکردم تا رس  یسع
 ببره    ییاز ماجرا بو انیکه ک  خواستیدلم نم

متوقف  عی ذره هول کردمو سر هی  نیدره اتاقش باز شد به خاطر هم  کهوی دمیکه رس  انیاتاق ک  یجلو
کم کم اخماش توهم رفت علت فرو رفتن اخماشو   یبا تعجب بهم نگاه کرد ول انیشدم اولش ک 

 ذره موند بهش بخورم  هی نکهیحتما به خاطر ا  دونستمینم

 نه؟ ییای ب دیبهت گفته بودم که زودتر با ادمهی_انیک

خواد تا آخر   یلم نمبکنم چون اصال د یکار  هی دیاخماشو برده توهم با یطور   نیپس بگو چرا ا آها
رفتار بکنه و    ینطور یا انیبرج زهرمار رفتار کنه در واقع من عادت نکرده بودم که ک هی نهیطور ع نیهم

  شدیسختم م نیبرج زهرمار باشه به خاطر هم هی نهیع

 اخمالوش نگاه کردم گفتم:  یخنده مخلوط کرده بودم به چشا  یتوش چاشن یکه کم  یلحن با

 کردم ی اونارو تموم م دیداشتم با یکار  زهیخورده ر هی دی_ببخش

 از حرف مافوقت مهمتر بود اتی_خورده کارانیک
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شده  یطور  هیچرا  دونمیکه زده بود نم  یهست از حرف  نجایا نمیمافوق انگار باالتر از ا گهیم یطور  هی
  سهیکه رئ کردی اصال احساس نم کردیکنارم کار م ای زدیبا من حرف م  یوقت انیک  کردمی بودم احساس م

از کارها   یلی خ  یکه تو یانگار فقط مقامش از من باالتره طور  کردی باهام رفتار م یکله باند طور  سی رئ
 شهیخب هم  یول دادیباز هم نظره منو انجام م  ینظره من مخالف نظر و خواسته اون بود ول نکهیبا ا

 بود   زیام تیهم موفق

اخماشو   یکم کنمیم  ریتحوالت خودم س  یو تو کنمیطور دارم بهش نگاه م نیهم  دیکه د یوقت انیک
 گفتم:  یهول یبه خودم اومدمو با کم  نیبه خاطر هم  دیتوهم کش شتریب

 شدیها هم به مافوقم مربوط م یکار  زهی...ه...همون رمیخب...ا ی_نه...و...ول

 گفتم:  دموینگام کرد که با ناز خند یدن به بحث چپ چپ خاتمه دا یبرا انیک

 ؟ی کن ینگام م  یطور  نی ا یچرا دار  هی_خب چ

 یی پرو یلی_خ انیک

تک   نیگفت مواظب باش ا یم ی رعل یام شهیکه هم ییکردم از همون تک خنده ها  یخنده جذاب تک
آدم دل ضعفه  یخندیم یطور   نیا یگفت وقت یم شهیآخه هم یخودم بزن  یخنده هاتو فقط جلو

هنوز اون جذبه و   یکرد کم کم اخماشو باز کرد ول  رییتغ انی ک یاحساس کردم حالت چشما رهیگ یم
تر رفتار بکنم   یجد  یواقع بشم و کم  رشی ناخوداگاه منم تحت تاث شدیباعث م  ورتشص  یتحکم تو

بچگانه خرابش بکنم و گند   یرفتارها ای یبا سبک باز  د یکرده بود اما خب نبا  ریی تغ انیدرست بود ک 
 که بتونم به اهدافم برسم  یعمل بکنم طور  وستهیآروم و پ دی با  یهمه چ یبزنم تو

 ؟یاطالع داد یرعل ی _به امانیک

 سوالش بهش نگاه کردم کم کم ابروهام باال رفت  دنیشن  با

 اد؟ی ب دی_مگه اونم با

 نه؟ ای یاطالع داد دمی_پرسانیک

 د ینگفت  یز ی_نه خب شما چ
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  زیچ هیشده بود که انگار از دست  یینایا نهیع  افشیراحت شد آخه ق کمی انی ک  الیکردم خ ساحسا
آخه فکر کنم   اوردمیخودم ن یجلوشو گرفتمو اصال به رو ی خندم گرفته بود ول  یل ی خالص شدن چون خ
  ماشو اخ کمی رفتارش  زهیغر یاز رو  نیرفتار کرده به خاطر هم  هیضا یلیکه خ  دیاز حالت صورتم فهم

 توهمو گفت:  دیکش

 شده  رید یچون حساب  میفتی راه ب  عتری_بهتره که سرانیک

 : دم یپرس یکنجکاو با

 م؟ یبپرسم که قراره کجا بر تونمی_م

 ی فهم ی خودت م میرفت ی _وقتانیک

به محل مورد نظر   دنیتا رس نیبشه به خاطر هم  کیتحر شتریب  میحرفش باعث شد که کنجکاو نیا
  یرفتارها ساینک یدور  یرعلیام الی ذهنم آشوب بود آشوب از فکرو خ ینزدم ول   یحرف  چیه گهید انیک

 ... یکه اصال ازش دور بود ول  ییرفتارها دادوی انجام م دایکه جد ییکارها  انیک ضی ضدونق

 نیحساس باشه و ا انی ارتباط من با ک یرو نقدریاومد ا  یهم دلخور بودم خوشم نم یرعلیدست ام از
  یرعل یبکنه بهم اعتماد داشته باشه چون من فقط به ام یسع  دیتلخ بکنه اون با  کامه هردومونو یطور 

 فکر نکرده بودم   انیکردن با ک  یزندگ  یدرصد هم برا هی یعالقه داشتم حت

فراموش کردمو با   االمویهمه فکروخ میدیکه رس دمیبازو بسته شدنه در به خودم اومدمو فهم یصدا با
به   نیبه خاطر هم دمیند  انویاز آدمام باز شده بود خارج شدم ک یکیکه توسط   نیاز در ماش  یکنجکاو

اخماش   هم نجایاز هم یحت زنهی از افرادش حرف م یک یداره با سروش  دمیسمت مخالف برگشتم که د
هم باشه و صورتش اخمالو  اخماش تو ینطور یا شهیهم دی چرا با نیا دونمیمعلوم بود من نم یبه خوب 

 اخماش بود؟  نیبه ا  یاز یچه ن گهیداشت د ادم یجذبه داشت ز یباشه؟به اندازه کاف 

خودم حس کردم   یرو رو انینگاه ک  ینیکه سنگ دمیکش ی باال انداختم پوف یازش گرفتمو شونه ا نگامو
بودم رو   ده یپوش یجذب یشلوار مشک یمدل کوتاهمو که رو یبهش ندادم کت چرم مشک  ییبها یول
  یآوردمو خودمو مشغول نشون دادم قدمها رونی شلوارم ب  بیاز تو ج لمویموبا دمیکش نییپا  یکم

خودش به   دادمیم حی اصال برنگشتم ترج یاحساس کردم ول شدرویم کیک نفرو که داشت بهم نزدی
 ه یتا بفهمم ک ادیحرف ب 
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 ؟ یکن ی کار م  یچ ی_دار انیک

باالانداختمو همزمان   یدستش بود نگاه کردم شونه ا یکه اسلحه ا انیپشت سرم برگشتمو به ک به
 گفتم: 

 ی چ ی_ه

صورتش سرمو باال گرفتمو به  دنید یبرا دیبهم چسب  بای جبران کردو تقر نمونویدو قدم فاصله ب  با
  یشدم ول یطور  هیکه دستش بودرو به سمت پشت من برد  ینافذش نگاه کردم اسلحه ا یچشما

کرد  یاسلحرو جاساز  یندم وقت یت یباشم و اصال اهم یکردم عاد یسع اوردمیخودم ن  یبه رو ادیز
توهمو  دی اخماشو کش  ینکرد کم  یر ییتغ چیکه ه نییپا  دشیکش  یکتم گرفتو کم نییبه پا ودستش

 نگاشو باال اوردو به چشمام نگاه کرد

 ؟یتنگ و کوتاه دار  یزایبه چ  ی_ارادت خاصانیک

 اد یبدتون ب   زایور چج   نیاز ا دی_شما که نبا

 زدو نگاشو ازم گرفت همزمان گفت:   یپوزخند

 فت ی برت نداره راه ب الی_بهتره خانیک

  یهم فشار داده بودم اداشو تو یبه خودم اومدم لبامو از شدت حرص محکم رو یچرا وقت دونمینم
 دنبالش راه افتادم   نوی زم دمیدلم دراوردمو با حرص پامو کوب

انگار من کشنه مردشم حاال خوبه   زنهیبامن حرف م  ینطور یکه ا هیک یالدنگ انگار  شعوریب پسره
ندونه انگار نه   یهرک  کنهیرفتار م  ی چه طور  نیبب   یروم تعصب داره ول  نقدریبهم عالقه داره و ا دونمیم

 اه   ذارمیبغل خودم م  ریدارم ز یچه هندونه ا نیانگار ازم خوشش اومده حاال منو بب

  مییخوایو م مییاصال کجا نمیو به اطرافم دقت کنم بب نیی پا  ارمی ت حرص خوردنمو بکردم شد یسع
و دوتا از افرادش   انی ک زدی بود پرنده هم پر نم یکامال پرت  هیجا هیبه اطرافم نگاه کردم  میکار کن یچ

هم  انی ک یگاردهایآدما و باد ه یو بق رفتمیقدم عقب تر ازشون راه م هیجلوتر بودن و من با فاصله 
 دنبالمون بودن 
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که داخل بودن از در   ییدوتا از آدما  میشدیم کینزد میباشه داشت یز یچ  یکه فکر کنم انبار  ییجا هی به
 اکتفا کرد   یبهش سالم کردن اونم به تکون دادن سر  انیک دنیاومدنو با د رونیب

گرد شده  یبا چشما  دماوریشاخ درم دمیدیکه داشتم با چشم م ییزایچ دنیبا د میکه شد یانبار  وارد
   کردمیبود نگاه م  زیم  یکه رو ییزهای ها و چ لهیباز داشتم به وس بایتقر یو دهن

 آمادس؟ ی_همه چانیک

 م یی_بله آقا فقط منتظر دستور شماسروش 

 _تعداد دخترا چه قدره؟انیک

 تا  ستیگفت ب شهیم بای_تقرسروش 

 و هفت نفر باشن؟   یتا؟مگه قرار نبود س  ستی_ب انیک

 دختر بودن  گهیاون هفده نفره د ی _بله خب...ولسروش 

 _اها انیک

سره اون هفده نفر اومده  ییبوده و چه بال  یمنظورش چ  دمیجمله اخر سروش فهم نیا دنیشن  با
خودش احساس کرد به   یرو نمو ینگاه سنگ ینگاه کردم که وقت انیبه ک  یناخوداگاه با نفرت خاص

رذل  نقدری ا تونستیازش گرفتم پست فطرت...چه طور م عیسمتم برگشت که منم با نفرت رومو سر
  بردی شبا خوابش م  یچه طور  صالباشه ا

توهم  دستور شکنجه   ؟مگهیدالرام؟مگه توهم تاحاال چندنفرو نکشت یگ یخودت م یبرا یدار  یچ
مثله توهه نه...من فرق   ؟اونمیخواب  یراحت م  نقدریا  شبا یتو چه طور  ؟پسیدادن چندنفرو نداد

 هاالن سر  دونهیخدا م کنهی من فرق م یبا کارها  یلی...من...من آخه حداقل...اصال کاره اون خکنمیم
 اومده  یاون دخترا چ

 نجا یا نشونیاری _کارتون با اون هفده نفر که تموم شد ب انیک

 _چشم حتما سروش 

 د ی_زودتر کارارو انجام بدانیک
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 _چشمسروش 

 نیبه بعد اون مسئول ا نیاز ا  یبد  حیدالرام توض یبرا اتیبا جزئ  رویهمه چ  خوام ی_درضمن مانیک
 کاراست 

 نگاه کردم مسئول کدوم کار؟  بهشون

  کردینگاه م یطور  هی ومدیکرد که اصال از طرز نگاهش خوشم ن یبا تعجب به سرتاپام نگاه   سروش
 شد  نمیهم ن؟کهیا گفتیم یزبون یداشت با زبون ب  یانگار 

 تونن یکه خودشون جنس مونثن...نم شونیا ی_جسارت نباشه آقا ولسروش 

 دهیکه نشون م هی زی تر و سنگدل تر از اون چ یقو تونهی_مانیک

کارو   نیا  تونمیمن جنس مونثم نم یچ  یعنی نمیبب  سایوا  یگفت ول یراست م روی کی  نیا شییخدا
 ه؟یانجام بدم؟مگه چه کار 

 ...شونیباشه ا یاخه اقا هرچ ی_ول سروش 

 شد؟  رفهمی ش دمی منم که دستور م نجایحرف من حرف نزن ا یگفتم رو  نکهی _همانیک

 گفت:  ی تیاجبار و با نارضا یاز رو سروش

 _بله چشمسروش 

 توهم و لحن پراز تحکمش صدام زد:  یبه سمت من برگشتو با اخما انیک

 _دالرام انیک

 سمتش برگشتمو گفتم: به

 _بله

کارها برعهده توهه  نیبه بعد انجام ا نیاز ا دهیم حیکار بهت توض نیدرباره ا روی _سروش همه چانیک
  یمطمئن باش نم یانجام بد ییکه اگه توش خطا هیو پست مهم و بزرگ  تیمامور هی نیباشه ا ادتی

 بخشمت 
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 کنم ی خودمو م ی_سع

 یی ایکه از پسش برم  دونمی_مانیک

نشسته  واریکه دستو چشم بسته گوشه د  ییحرفش تکون دادمو دوباره به دخترا  دییبه نشونه تا یسر 
نامرد   یآدما  یحتما حساب  سوختیم ینداشتن نگاه کردم دلم براشون حساب  ی بودنو سرووضع درست 

سرتر   ییبای که از نظر ز ییدخترها  نکهیطور بود مگر ا نیکرده بودن آخه معموال ا  یکی بهشون نزد انیک
به خاطر   کننی م یشتر یفروش بفرستنشون اونور که اگه باکره باشن پول ب  یبرا خواستنیبودنو م

 موندن   یم یاونا دست نخورده باق نیهم

  یشد دلم گواه دهیشده بود کش دهیچ ز یم یکه رو یوحشتناک یها لهی وس ینگام پ  ناخواسته
 شم  ینم  یخوب یصحنه ها دنی اصال شاهد د دونستمی م دادیم یبد یزهایچ

 م؟ی _کارو شروع کنسروش 

تکون   دییبه نشونه تا  یسر  کردیکه داشت به من نگاه م  یشدو درحال  دهینگاش سمت من کش انیک
که   یی)مردها لیند که گورگرفت دوبار دستشو تو هوا چرخو انی از ک رویدییتا یداد سروش هم وقت

گذاشته شده بود رفتن  یوحشتناک لیکه روش وسا یز یکه اونجا بودن به سمت م  ییگنده بودن(ها
   دادینم  یخوب یدلم اصال گواه زدمینفس نفس م  رفتی قلبم هرلحظه باال و باالتر م نضربا

نگامو ازش گرفتمو به   کنهیداره نگام م نانانهی زبی با اخم و ر دمیبرگشتم که د انی به سمت ک ینگران  با
  زیم یکه رو ییها لهیها به تعداد دخترا بود و تعداد وس ل یسمت اونا برگشتم تعداد هرکدوم از گور

به خاطر   کردمی مخودم احساس ن  یرو انویک نینگاه سنگ گهیبود د الیبود به تعداد هرکدوم از گور
بلرزه....بلرزه چون  خواستی الرفتن ضربان قلبم مو با  یکه از شدت نگران ی اجازه دادم بدن نیهم
   رم یکنم جلوشو بگ  یسع خواستمینم

گلوله  یهدف گرفتن صدا یبودو برداشتن و هرکدوم به سمت دختر   زیم یکه رو ییاسلحه ها لهایگور
هم  یباعث شدن چشمامو محکم رو یبعد یگلوله ها یاول که بلند شدم دستام مشت شدن صدا

برام فوق العاده وحشتناک  یدر پ  یپ یگلوله ها ینگاه کنم صدا گهیکنم به سمت د یببندم و سع
 مو به تنم راست بشه  شدیو نالشون باعث م غی ج یابودن صد
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 ......................... 

 

که  یشده بود طور  نیسنگ  یحساب شبمید یها هیچشمامو باز کردم پلکام از شدت گر یبا کرخت صبح
 کردم یخودمو اماده م شدمویم داریب  دیبود با یچاره چ  یباز نگه داشتنشون نداشتم ول یبرا  یقدرت

داخل اتاقم   ییاومدم به سمت دستشو نییتختم پا یخودم برداشتمو از رو  ی از رو یبا کالفگ پتورو
نگاه کردم   نهییآ یبه خودم از توصورتمو آب زدم و   یوقت  یظرور  یرفتمو بعد از انجام دادن کارها

 همب  یپف کرده بودو قرمز شده بود موهام حساب  یشدم چشام حساب  رهی با وحشت به خودم خ  کهوی
 شده بودم   تیم هی نهیهم به صورت نداشتم کال االن ع ییبودو رنگ و رو ختهیر

پاکت توجهمو به خودش   هیخواستم به سمت کمد لباسام برم که   یحال یکه خشک کردم با ب  صورتمو
  نیچشمام بود به خاطر هم یتو یخواب یو ب  یچون هنوز آثار خستگ دمیچشمامو مال کمی جلب کرد 
که کناره   یرفتم که تازه متوجه شاخه گل رز  زی به سمت م  نمیب  یکه دارم اشتباه م کردمی احساس م

حس قشنگ ازم  هیگلو لمس کردم  نکهی شتم و آروم بوش کردم همهم بود شدم شاخه گلو بردا پاکت
لحظه  هی  یبهم وارد کرد که باعث شد برا یمرز  هیحس ناب  هیارامش خاص  هیکه  یباال رفت طور 

شاخه گل از کجا   نیفکر بکنم که ا نیفراموش بکنم و به ا شبویهم که شده خاطرات و اتفاقات د
  مدهاو

شاخه گلو گذاشتم  ختمویتوش اب ر یمقدار  ییدستشو ری کناره تختم رفتم و از ش وانی سمت ل به
پژمرده بشه آخه   خواستیکه دلم نم یشاخه گل برام ارزشمند بود طور  نیا نقدریچرا ا دونمیتوش نم 

و   ی هنوز گل شاداب یو من متوجهش نشدم ول  نجاسی وقته ا یلیپژمرده شده بود معلوم بود خ  کمی
 کشوند  یبه رخ م یبه خوب خودشو  ییبایز

 هیجا هیبه فکره    دیبود نگاه کردم با وانیل یخسته به شاخه گل قرمزم که تو  یلبخند خاص ول  هی با
 جا خوش کنه  وانهیل نیا یکه تو شه یبهتر براش باشم نم

  نیپاکت نامه افتادم به خاطر هم ادهی کهو ی گرفتمیم  یطور که داشتم از اون شاخه گل انرژ  همون
  ای یآدرس چیبرش داشتم ه زی م یاز رو هیچ نمیچشم از گلم گرفتمو به سمت پاکت نامه رفتم تا بب

  اطی احتباال انداختمو همون طور که داشتم با  یپاکت نبود شونه ا یرو یدست نوشته ا یحت  ای یاسم
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  گشتمیپاکت م یکه رو ییزهای دنبال چ که حتما داخله پاکت کردمیبا خودم فکر م   کردمی بازش م
 هست 

  یرو یچشمم به دست خطش خورد ناخواسته لبخند محو نکهیآوردم هم رونی پاکت ب یرو از تو برگه
   شناختمی هم م یرو از هفت فرسنگ یرعل یلبام نقش بست من دست خط ام 

که داشت از اون دست خط و اون نامه  یخاص یحس و انرژ  هیاتاقم نشستم و با  یتو یصندل یرو
 شروع کردم به خوندن:   کردی م قیبهم تزر

 

 دوست دارم  یدل

 دوست دارم  یلیخ

 ذارم یعمرا نم یبر   ییبخوا خودتم

 ی جون  ینفس  آخه

 ی دونینم چرا

 ی خبر از حاله خرابه منه مجنون یب

 گم  یمن نم آخه

 عشق تو وفا نداره  گنیم همه

 دلو به تو دوباره   نیا دمیپس نم  دمینم

  قانینارف همه

   قمیرف یآ

 دلم گرفته ییکجا

 قرارمینا نداره دله ب گهید
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 بگم گرفته  یک به

 

روبه   واریآوردمو به د نییدستم برگهرو پا یبرگه تو یرو  دیقطره اشک لجبازانه از گوشه چشمم چک هی
دو حس االن  نیا نیب دونستمی ناراحت نم  ایاالن خوشحال باشم  دونستمیشدم نم رهیاتاقم خ  یرو

و  مندل آشوب  نیبهش بگم تا ا زوی و همه چ یرعل یام شهیبرم پ  دونستمیکدومشو انتخاب بکنم نم
  نیهمچ تونمیتا بهش بگم که من نم انیک شهیبرم پ   دونستمینه نم  ای رهیراحت بگ  ریدل عاشق ام

 نه   ایدم انجام ب رو یت یوحشتناک و به دور از هر انسان  تیمامور

نفر که بتونه  هیداشتم به وجود  اجیبه کمک احت  شدمیم  یافتاده بودم داشتم روان ریکه گ  یدوراه نهیب
ماجرا خبر داشته   ازیپ  رتایکه از س یمشکالت ازم مراقبت بکنه و بهم کمک بکنه کس نیدر برابر همه ا

و   نهیقضاوت نش هطرفه ب هیکه  یبکنم کس فیاز اول تعر رویالزم نباشه براش همه چ گهیباشه و د
 خبر داشته باشه  میباال سرم از حسو حاله درون  یخدا نهیع

تو  خوادیجوابمو بده من دلم م تونهیخدا نم  یهمون خداست ول  نهیگز نی صد در صد بهتر خب
و   اونم باهام حرف بزنه زنمیدارم حرف م  یوقت خوادیاغوشش حل بشمو زجه بزنم تا سبک بشم دلم م

 از احساسات خودش برام بگه 

موضوع دست و پنجه نرم  نیبا ا یکار کنم؟چه طور  یچ  ایبلند شدم خدا میصندل یاز رو کالفه
رو   یرعلی ام ینامه بو دمینامرو تا کردمو آروم روشو بوس دمیخدا دارم جون م دم یکنم؟دارم جون م

  یبودم و برا یرعل ی محکم فشارش بدم من عاشق ام  نمیاز قبل به س شتریب  شدیکه باعث م دادیم
   کردمیم ی ازش هرکار  فظتمحا

  یصندل  یبود از رو رمی تحر زیکشو م یکه تو ییالیوسا هی بق ر یگذاشتم ز اطینامرو آروم و با احت پاکت
به خودم برسم االناست که ساعت هشت بشه و همه دوره  کمیرفتم بهتره  نهییبلند شدمو به سمت آ 

 بود  یرعل ی و ام انینه جمع بشن البته منظورم از همه منو کصبحو زیم

  انویک نیو ا پروندمیمزه م زدمویاوقات من حرف م یحاکم نبود بعض  نیاون جو سنگ گهید زیم سره
منو  نی مطمئن شده بود که ب   انی فکر کنم ک شدیسرو م تی میغذا با صم  زدنوی هم حرف م یرعل یام
اصال اخم  انی ک میدیخندیم ای  زدمی حرف م یرعل یکه با ام ییچون وقتا ستی ن  یخبر  چیه یرعل یام
 کرد  ینم
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دوست داشتم هرچند   یلیمشغوله شونه کردن موهام شدم موهامو خ سادمویوا نهییآ یروبه رو
قشنگ پربار   یطور  نیبودم که ا  دهیبراشون کش یادیزحمت ز یبود ول  یمراقبت ازش واقعا کار سخت

داده بود   شنهادیبهم پ  انی وجه حاظر به کوتاه کردن موهام نبودم ک چیبه ه نیشده بودن به خاطر هم 
  یخوشم م یاز رنگ بلوط  یکنم گفت بلوط شیبودم که چه رنگ دهیازش پرس یرنگش کنم و وقت که

ازدواج   یوقت تخواسیهم دلم م ی رنگش کنم از طرف  سای بدون اجازه نک خواستی اومد اما خب دلم نم
نفرو عاشق ما شد طبق   هیبهش گفتم هروقت خدا زد پسه کله  نیکارو بکنم به خاطر هم نیکردم ا

خندم   ی بترسم حساب نکهیا هیبه جا   نبارینگام کرد که ا یکه چنان چپ چپ کنمی قه اون رنگش میسل
با    نیم به خاطر همقرمز شده بود  یبکنم حساب  خواستمیکه م یاز خنده ا یر یگرفته بود از شدت جلوگ

خنده و خودمو  ری زدم ز  کهوینبود   یچکیامن که ه هی جا هی یصحنرو ترک کردمو تو  یعذرخواه هی
 کردم   سبک

ولشون  نی اصال حوصلشو نداشتم به خاطر هم یزدن موهام که تموم شد خواستم ببافمش ول شونه
  ریبه ز رهیگ هیفقط  شدیخوشگل تر م یطور  نیطور باز رهاشون کنم که ا نیدادم هم  حی کردمو ترج

قشنگ  دی سف رهیگ هیبلندش کردم موهامو از جلو که کج کوتاهشون کرده بودم با  ی موهام زدمو کم
بزنم بعد از اون بلند   ملیر یدادم کم  حی رژ زدن فقط ترج کمی کردمو بعد از   کسشی به کناره سرم ف

  یآل استار طوس یبراق کفشا  یخاکستر   یشلوار لوله تفنگ هیتنم کردم با  یا  نقره شرتیشدم که ت
  حیترج عطر به خودم زدمو   کمی شدم  یراض  پمیاز ت نکهیدراوردمو اونارم پام کردم بعد از ا مویصورت 

رفتمو   رونیاز سرو وضعم از اتاق ب  ینگاهو که به خودم انداختم راض نی آخر امیکوتاه ب گهیدادم که د
بودم هردوشون دوره   دهیرس ریرفتم پوف د یرفتمو به سمت سالن غذاخور  نیی از پله ها پا میمستق

 نشسته بودن   زیم

بود نشستم و طبق   یرعل یام یکه روبه رو میشگیهم هیبه هردوتاشون سره جا ری سالم و صبح بخ هی با
جلوم گذاشت دستمو دراز   موییبا اومدنم خدمتکار فنجون چا  نشسته بود زیم  یهم باال انیمعمول ک

 به حرف اومد  انیکردم تا شکرو بردارم که ک

 ست؟ ی_حالت خوب ن انیک

 مشغوله همزدنش شدمو همزمان گفتم:   ختمویر مییچا  یتو شکرو

 د؟ یزنیحرفو م   نی_خوبم چرا ا
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 گرفته اس؟  افتی _پس چرا قانیک

 اد یخوابم م  کمی _نه خوبم 

استفاده کردمو مشغوله خوردن شدم تا اون لحظه اصال به   تینزد و منم از موقع یحرف  گهید انیک
تر بود    کینزد  یرعلیشاه توت که به ام یکه مربا ینی ح  نینگاهم نکرده بودم به خاطر هم یرعل یام

 فتهی امر باعث شد چشمم بهش ب نیخواستم برش دارم خودش دستشو دراز کردو به دستم داد که ا
بودمش از   دهیروز کامل بود که ند هیتنگ شده بود فکر کنم  شی چهره دوست داشتن یدلم براقدر  چه

به   ارمی در ب انویک یصدا خواستمی کردم نگامو کنترل کنم چون نم یبودمش سع دهیصبح ند  روزید
 بسنده کنم   ی تشکر کردن یلب   ریدادم به زدن لبخند کوتاه و ز حیترج  نیخاطر هم

 گفت:  یرعل یروبه ام انیسکوت خوردم که ک  یلقمه تو چند

 ومد؟ین دیجد  کی_شرانیک

  زیم ی فنجونشو رو انیک یصدا دنیبا شن  دیکش یهورت م  شوییکه داشت چا   یدر حال یرعل یام
 گذاشتو به سمتش برگشت 

 _چرا باهاش حرف زدم  یرعل یام

 قبول کرد؟ طوی _خب شراانیک

 شما حرف بزنم بعد قرار بذارم قرار گذاشت که من گفتم اول با  هی_بله یرعل یام

 جا بذار نی_قرارو هم انیک

من  یستاره بارون شد که باعث گرد شدنه چشما یرعلی ام یحرف چشما نیچرا اما با زدن ا دونمینم
 قرار بذاره  یبا کس   نجایدوست داشت ا نقدریا یعنیشد 

 د؟یبزن  یحرف   هیکه شما خودتون باهاش   ستیبهتر ن یول  ذارمیقرارو م  نجا ی_چشم همیرعل یام

باهم  نجایا ادی من باهاش حرف بزنم اون روز که م ستیالزم ن  یتو باهاش حرف زد  ی_نه وقتانیک
 م یزنی حرفامونو م

 د یدونی_هرجور صالح میرعل یام
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 _دست به نقده انیک

جلو   یشتر یب هیتوش بود سرما یادیگفت اگه سود ز ادیجلو م  سکیر یاول برا ی_بله ول یرعل یام
 ذارهیم

 _خوبه انیک

   دادمیدوتا گوش م نیا نیدهنم بودمو داشتم به مکالمه ب یلقمه تو دنیحاله جو در

گذاشتم که باعث شد   زی م یبا صدا رو  یخبر نداشتم فنجونمو کم یز یکه از چ ؟منیچ  کیک؟شریشر
 توجه هردوتاشون به سمتم جلب بشه 

 که برم   دمیم حی ترج ینشدم ول  ریس نکهی_با ا

به   یکه بپرسه چرا ول دهیبهش اجازه نم  یرعلیام یاخماشو برد توهم معلوم بود غرورش جلو انیک
 به حرف اومد یرعلیجاش ام 

 صبحونتو کامل بخور  نی _چرا؟خب بشیرعل یام

 بمی تو جمعتون غر کنمی _آخه احساس م

بود نگاه  دهیاخماشو توهم کش یکه حساب  انینکردمو به سمت ک یتوجه  یرعل یگرد شده ام یچشما به
 کردم  

 ترسمیانگار ازش م اخماشو

تو لحنم طعنه  دادمیم حی ترج شتریب شدینم  تشیبدون طعنه حرف بزنم اما خب راس کردمیم یسع
 باشه 

 بود خودیخب فکرم ب  یبرخوردار باشه ول  یاز ارزش خوب سیمقام مشاور دوم رئ کردمی_فکر م

 _اون وقت چرا؟ انیک

تا شما راحت تر باهم حرفاتونو   رمی ندارم پس من م  یاطالع چیه دیجد  کیشر  نی_چون من درباره ا
 د یبزن
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کردم اصال به  یمچ دستمو محکم گرفتو منو وادار به نشستن کرد سع انی بلند شم که ک خواستم
 توجه کنم انی ندمو فقط به ک ییبها خوردیم یکه داشت پنهون  یو حرص یرعل یام

 ن ی _بشانیک

 د یراحت تر حرف بزن  یرعلیتا شما با ام رم ی_چرا؟خب من م 

  ؟دریراحت حرف زدن ما بر  یبرا  ییخوایکه م یدیحرف زدنو د یحرفامون رمز  ی_تو االن توانیک
  شدمیتنها م  یرعلیکه با ام گهیهروقت د ای یبر  یبلند ش گفتمیکار بود بهت م نیضمن اگه الزم به ا

 زدم ی دربارش حرف م

 د؟ ینگفت یز ی_پس چرا به من چ

بکنه که   دای برامون پ کیشر هیگفته بودم که  ریهنوز معلوم نبود من به ام یز یچ  نکهی _به خاطر اانیک
دادم   حی ترج نیطول برد به خاطر هم  یکم  قاتیکنه کاره تحق دایپ رویک ی نیدر طول دوهفته تونست ا

 ن یهم مینگ یز یفعال به تو چ فتادهین  یتا اتفاق

  رویمغرور ارزش داشتم که داشت برام همه چ انیک  یبرا نقدریخوشحال بودم که ا  دمیکش یپوف
معلوم بود که  ینداشت ول  یمن نبود و به من ربط  یکه واقعا در محدوده کار   ییزایچ دادیم  حیتوض

   ارهیخواست از دلم در ب  نیدلخورم به خاطر هم دونهیم

 برگشتمو گفتم:  یرعل ی سمت ام به

 هست؟  یک کهی شر نی_حاال ایرعل یام

 کرد سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد  رییتو چشماش تغ  یز ی چ هیکردم  احساس

 ش ین یبب یتون یم میزاریکه قرار م  یاون روز  شی شناس ی_تو نمیرعل یام

 کارس؟  ی_چ

 ره دا هی_مایرعل یام

 _پس خر پوله 
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 می_اهیرعل یام

بلند   میصندل   یاز رو نیشدم به خاطر هم  ریخوردم که احساس کردم واقعا س گهیسه تا لقمه د دو
 میشده بود ریهر سه تامون همزمان باهم س ولیشدم که همزمان اون دوتا هم بلند شدن ا

 دست خودت  سپارمی_کارارو مانیک

 راحت  التونی_خ یرعل یام

 بهم انداختو گفت:  یبه سمت من برگشتو نگاه منظور دار  انیک

 ی نر   ری_دانیک

داشت مشکوک بهمون نگاه   یرعلی که داشتم تمام بدنم مور مور شد ام یتیافتادن مامور ادیبا به   کهوی
 د یباریاز سروصورتش م  یکنجکاو نیخبر نداشت به خاطر هم   یچی هنوز از ه یرعلیآخه ام کردیم

 ؟ امروز نرم شهی_آقا م

 یاونجا عادت کن  طیبه مح دیبا شهی_نه نم انیک

 واقعا برام سخته اون صحنه هارو تحمل کنم تونمیآخه من نم ی_ول

 شهی م یبرات عاد یکه بر  گهی_دو سه بار دانیک

 انی ک تی و امکان داره غرورو شخص سادهیاون وا نکهیبه ا کردمینم  یتوجه  ی رعلیبه حضور ام اصال
 اونجا نذارم  گهیپامو د یبکنم ول یا گهیدست خودم نبود حاظر بودم هرکار د یخورد بشه ول  یکم

  دمیفهم روزی د دیانتخاب کرد یتیمامور نیهمچ هی یاصال چرا منو برا دیکنی آقا چرا درک نم ی_ول
  دهینقص انجام م  یبه دوشش بوده خب اونکه کاراشو ب ت ی مامور نیا تیسروش خودش قبال مسئول

 د ییخوایاز من م روی کار نیهمچ هیچرا 

 باال انداخت    ییابرو کهوی یرعل یام

 سروش االن به گردن توهه؟ تی _مسئولیرعل یام

 آروم گفتم:  یلرزون یصدا با
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 ام یاز پسش برب  تونمی_آره واقعا نمیرعل یام

  انی دارم با نفرت به سمت ک یتیکه چه مسئول دیشدم پس فهم  یرعل یمشت شده ام یدستا متوجه
 گفت:  تیهم با عصبان  انیبرگشتو بهش نگاه کرد ک

 بفهمونم بهت  ای ید ینه تو فهم دمیمنم که دستور م نجای_اانیک

 ... ی_ول

 مفهوم بود؟   گمیچون من م  یر ی نداره م ی_ول انیک

مطمئن  ذاشتمیپامو اونجا م گهیبار د هیکردم دست خودم نبود چشمام پر از اشک شده بود اگه  بغض
 د یتو موهاش کش یکه کالفه دست دیتو چشمام د  یچ دونمینم شدیم میزیچ هیبودم 

 دالرام  یکن ینگام م  ینطور ی_چرا اانیک

چند سال   رمی هربار که اونجا م دی که بهم داد یتیمسئول  نیکه با ا گمیم نویبگم فقط ا یچ دونمی_نم
به حرف شما باشه بتونم   دوارمیام  دمیتا خوده صبح همش کابوس د شبید  شمیاز گذشته م رتریپ

 عادت کنم

که در حاله فوران بودن بدون نگاه کردن به  ییعقب گرد کردمو با چشما یا  گهیحرف د چیه بدون
مهابا   یبغضمو شکوندمو اجازه دادم اشکام ب کهوی دمیم رسبه اتاق یبه سمت اتاقم رفتم وقت شونیکی

رفتمو از اتاق   لمیبشه به سمت کمدم رفتمو بعد از عوض کردن لباسام به سمت موبا ری گونم سراز یرو
تو سه ساله که با   یخراب کن   رویبه خاطر احساساتت همه چ دیدختر نبا یمحکم باش  دیخارج شدم با

 نینشون نده باالخره ا فیخودتو ضع نقدریپس ا یکن یعادت م  یشکن مثل خودشون ب یسع یینایا
 اتاقتو آرامش  ویمونی و فقط تو م  شهیروزها هم تموم م

 گفت:  نیرفتم که افش نمیسمت ماش به

 ؟ یانبار شرق  میری_منیافش

 ست یالزم ن یا گهیکسه د ای_آره فقط خودت باهام ب

 _چشم خانوم نیافش



 دنده هیپناهان  یب

612 
 

بود بهش فهموند که درو برام باز کنه  سادهیوا  نیدره ماش یکه جلو یبا عالمت دادن به کس نیافش
 یهم بستم بازهم قرار بود با صحنه ها یراننده حرکت کرد چشمامو محکم رو  نیبعد از نشستن افش

 روبه رو بشم بازم قرار بود امشبم کابوس بارون باشه   یبد

  قایاز شانس بد من دق یول دیرس ینم  میکه قرار بود برس ییبه جا نیوقت ماش  چیه خواستیم دلم
به چشمم   مویدود نکی شدو درو برام باز کرد ع ادهیپ نیاز ماش  نیتوقف کرد افش نی همون لحظه ماش

 زدمو به سمت دره انبار حرکت کردم 

 د؟ی _خانوم مسلح نیافش

 : دمیسمتش برگشتمو پرس به

 _چرا؟ 

 مراقب باشم  شتریب  دیستیبدونم اگه مسلح ن  خوامی_منیافش

 افته ینم یهم هست اتفاق سیرئ  یآدما نجایا ستین ی_نه لزوم 

 نیمن ا خواستیسمت در برگشتمو ازش وارد شدم سروش به سمتم اومد معلوم بود دلش نم به
 نگه یز ی خب مجبور بود فقط اطاعت بکنه و چ یول رم یبرعهده بگ تویمامور

 نومخا  دیکرد ری_دسروش 

 _منکه بهت گفتم منتظر من نباش خودت کارارو بکن 

   دیباش یخانوم آقا دستور داده بودن خودتون شاهده همه چ  شهی_نمسروش 

بزنم تو دهنشو برم گردن  خواستیکلمه آقا اون لحظه اونقدر نفرت به دل گرفته بودم که دلم م از
 شاهده همه صحنه ها باشم دیبود اصال چرا من با یخورد کنم چه قدر عوض انمیک

 دی خب شروع کن  یل ی_خ

 _چشمسروش 
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  یصندل هی  نیبود به خاطر هم دهی فهم  نیآوردن گروه گروه دخترا تمام بدنم کرخت شد فکر کنم افش با
با   دویکش  یمتوجه حاله بدم شد پوف یسروش بهم نگاه کرد وقت نمیآوردو بهم کمک کرد روش بش

 از آدماش گفت:  یکیروبه  یکالفگ

 ار یخانوم ب  یآبقند برا وانیل هی_سروش 

 باشم   فی ضع  نقدریا دیکردم از خودم مقاومت نشون بدم نبا یهم بستمو سع یمحکم رو چشمامو

اسلحه دخترارو خالص کردن  هیباال سره دخترا هرکدوم با  یخوردن آبقند دخترا زانو زدنو مردا با
کردم مقاوم باشم   یسع یبغض بکنمو مورمور بشم ول یباعث شده بود بدجور  ی رانداز ی ت  عیفج یصدا

  پارفتنو مشغوله کارشون شدن دست   زیم  یرو لی با خالص شدن دخترا هرکدوم از مردا به سمت وسا
  یشکار  یسگا یشدرو جلو کهیت  کهی و جسد ت داشتنیبرم خوردویکه به درد م  یقلب شش هرچ هیکل
  هیگزارش ته هیباشه  قیدق کردم ی م یکه سع ییو نابود بشه با نظارت ها ست یتا کال ن نداختنیم

انداختم  ینگاه  میشدن تعداد به ساعت مچ لیکه بعد از تکم  نیکردمو شمردن اعضارو سپردم به افش
 برسم خونه  تونمینهار نم یبرا دمیکه د

 دم یکش یپوف

 _تموم شد؟ 

 م؟ یبر لهیتکم ی_بله همه چنیافش

 _آره 

نشون داده بشم   فیکردم به اعصابم مسلط باشم تا کمتر ضع  یاومدمو سع رونی ب  عیاون مکانه فج از
 موفق هم شدم  بایکه تقر

  دادویبهم دست م یاحساس بهتر  میشدیبه حرکت دراومد هرلحظه که از اونجا دور م نیماش  یوقت
به من نداره چون اگه   یعالقه ا چی اصال ه انیک نکهیبرده بودم به ا زایچ  یلیخ به  یپ  شدمیسبک تر م

 منو آزار بده   کردینم یکار  ینطور یداشت ا

  یمهم نبود حت  انیک یاصال برا یخفقان آورم ول   طیاون مح یشش ساعته که من اونجامو تو حدود
  هیحالو اوضاعم چه طور نهیبارم زنگ نزده بود تا بب  هی
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که داشت به   یمنتظر کس نکهیبدون ا  ستادیا یدره ورود یعمارت جلو یفضا یتو نیماش نکهیهم
  خواستی شدم دلم م ادهیدرو باز کردمو ازش پ عیاومد تا درو باز کنه خودم سر یم نیسمت ماش 
فقط دلم  یرعلی ام یحت  نمیبب  روی کس چیه خواستی برمو به اتاقم پناه ببرم دلم نم عتریهرچه سر

با اون حرف بزنم   تونستمیمتاسفانه اونم نبود نم یبشنوم تا آرومم کنه ول  ساروی نک  یصدا  خواستیم
از بابت من راحت   الشیطور خ   نیهم خوامیم شمیم  یبفهمه که حالم بده و دارم روان خواستمینم

   دمیآرامش کارامو انجام م یجام امنه و دارم تو نجایباشه که ا

روز به   هیمطمئن باش  یمطمئن باش فعال دور دوره توهه ول یدیکاراتو پس م  نیتقاص ا انیک
  یکردی وقت فکرشو نم چی که ه ین یشیم  ینیزم

از   یهرچ  انویک شهیعمارت برم پ   دمیرس  یوقت کردمیبودم داشتم با خودم فکر م نیماش  یتو یوقت
حماقته   هیکارم فقط  نیا دمیفهم دمیسنج طوی و شرا ت ی موقع یوقت یبهش بگم ول ادویدهنم در م

  بای کشک من تقر شهیهمشون م دمیسه سال کش نیا یکه تو  ییها یتمامه زجرها و سخت یطور  نیا
هارم تحمل    یسخت نیا کنمیم یسع کنموی فاصله داشتم پس حماقت نم یفقط چند پله ا تی فقبا مو

ظلمت هاس    نیا هیبخش به تمام ی پنهونه که گرم یدیخورش  یکی دارم که پشت هر ابر تار مانیبکنم ا
  یخود ادویب  رونی ب  کیتار یقصد داره از پشت ابرها ی من ک  یزندگ دیخورش   نیا دونمیفقط من نم

  هنشون بد

  عتریهرچه سر خواستمیم دمیدو  یاز جاها آروم به سمت اتاقم م یبعض  یحت ع یبلند و سر  یقدمها با
  شتریافتادم ب یاون صحنه ها م   ادهی یداغون بود که هرچ یفقط برمو به تختم پناه ببرم حالم اونقدر 

تا ما   یکبه سنگدل گفتن ز  گهید نایداشت ا  یتا چه قدر؟سنگدل بودنم حد یرحمی آخه ب کردمیخوف م 
  یکاره ا یتو چ میهست

با خودمو  خواستمیمزاحمم بشه فقط م یکس خواستمی اتاقمو محکم بستمو درشم قفل کردم نم دره
   رمیباهاش حرف بزنمو ازش آرامش بگ تونمیخدامو تختم تنها باشم حداقل باز خوبه من خدامو دارم م

تا   رمیگیرو دادم که شش ساعته دارم جلوشونو م ییبه اشکا دنیتختمو اجازه بار یانداختم رو خودمو
 دم یبه خودم فشار دادمو با بغض فقط آروم نال  شترینبارن پتورو ب

 شه؟خدایتموم م کننیم گهیکه بنده هات در حقه همد یهمه ظلم نیا یشه؟کی تموم م یخدا ک  یی_آ
سجده   اقتی آدمو ل دویدیم  نارویحق داشت که به آدم سجده نبرد ا  طونتیش  یول یازم ناراحت نش
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 یکه مارو اشرف مخلوقات قرار داد یدید یخدا تو تو وجود ما آدما چ دونمی من نم دید یکردن نم
کنن و   ی که دلشون بخوادو م ی هرکار  شتریبه دست آوردن پول ب یآدمات چه قدر راحت برا نی بب

 هم هست  گهید یایدن هیفراموش کردم که  دمیشا ای ستیاصال براشون مهم ن

صحنه   بستمی چشمامو م یفکر نکنم اما وقت یچیم به هکرد یهم بستمو سع یمحکم رو چشمامو
چشمام  یجلو  شونیخون یها افهیشکافتن شکم دخترا صحنه قطع کردن دست و پاهاشون صحنه ق

چشمامو نبندم دلم  دادمیم حی ترج  کردموی با وحشت چشمامو باز م نیبه خاطر هم  بستی نقش م
که من سبک بشمو اون از  یکه حرفامو بفهمه و درکم کنه اونقدر  یحرف بزنم با کس  یکی با   خواستیم

باره   نیبدم که چرا در ا   حیتوض یرعلیام یبرا دیزود با ای رید دونستمیبشه م نیمن سنگ یدردها
  یخب من ک مینداشت  یصبح باهم ارتباط روزیاز د گفتم؟مایبهش م  یک دیبا ی بهش نگفتم ول یز یچ

 گفتم یبهش م 

 اما....  کردمیم هیتو بغلش گر یکم ششی پ رفتمیحداقل االن م دونست یم  یرعلیام اگه

 _خفــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــو 

 _آقا به خدا خانوم گفتن

 جا کردن با تــــــو  ی_خانوم ب

د؟چرا افتاده بو یچه اتفاق  یعنیبود  نیو افش انیک یشده؟فکر کنم صدا ینشستم چ خی تختم س یرو
اصال  تونستمیبدنم سر شده بود که نم   یاونقدر  انیک یدادها  یصدا دنیاز شن زدی داد م نقدریا انیک

کرده بودم   زینشسته بودم خوب گوشامو ت  خیتختم س ی همون طور رو نیتکون بخورم به خاطر هم
 گن یم یچ نمی بب

 خانوم  ای توام  سی _من رئانیک

  دی_آقا من آدم خانومم شما خودتون دستور دادنیافش

 ی _که آدم خانومانیک

زدمو به سمت در حمله بردم   یتخت جست یاز رو عی...سریعنیحرفش  نیشد نه نه ا خیبه تنم س مو
شدمو   خی سرم صدا داد با وحشت سره جام س یگلوله تو کی شل یصدا  کهویبازش کنم که  عتریتا سر
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باز   یکشت؟قدرت حرکت و رفتن به سمت در برا نویافش انی ک شدیورم نمتوان حرکت ازم گرفته شد با
وسط اتاق خشکم زده بودو به دره   نطوریصحنه رو نداشتم هم دنید یرفتنم برا  رونی قفل و ب کردن

 نیکه ا کردیفکر نم  نیبه ا یعن یشده بودم چه قدر کشتن آدما براش راحت بود   رهیاتاقم خ  دیسف
 ...  نیکه االن چشم به راهشن اون وقت ا کردی فکر نم نیپسره خانواده داره؟به ا

در قفله و باز   دید یبود که به سراغ منم اومده وقت نیدرم نشون از ا رهیشدن دستگ نییباال پا  یصدا
 به در زد که باعث شد از شدت ترس بلرزمو فاتحه خودمو بخونم  یمشت محکم  شهینم

 دروووووو باز کــــــــــــــــن نی_اانیک

 نیافش شه یپ رمی اگه بازش کنم منم م دونستمینخوردم خر نبودم تا درو باز کنم م یسره جام تکون از
 جلو رفتن نداشتم ی هم برا یهرچند قدرت 

 روباز کن تا نشکستمش د نیدرو باز کن دالرام ا نی_اانیک

  رم یزوده که بم یل یمن هنوز جوونم خ ایباالتر نره خدا میگر  یدهنم گرفتم تا صدا یمحکم جلو دستمو
 دم یمن هنوز به خواسته هام نرس 

 دروباز کن  نیباهات حرف بزن ا خوامی_مانیک

تو پس بهتره   ادی درو باز کنه و ب تونهیکه باشه اون باالخره م یهرچ شدمیرودرو م   قتی با حق دیبا
   رمی بهتره زودتر بم رمیلفتش ندم اگه قراره بم  نیاز ا شتریب

 یکردم به سمت در برم که موفق هم شدم دستا یتوان داشتم به پاهام منتقل کردمو سع  یهرچ
ترسم  ب دیبدتراشم روبه رو شدم پس نبا نیبترسم من با ا  دیدر بردم من نبا رهیلرزونمو به سمت دستگ

  مدادا بلرزه پس محکم باش دالرام محک نیکه با ا ستمیترسو ن  فیدختر ضع هیباشم من  یقد دیبا
 باش 

در باز   نکهیلب اسم خدارو آوردم قفله درو چرخوندمو درو باز کردم هم  ریآروم ز  دمویکش یق یعم  نفس
  دمیبفهمه که ترس دیکنم نبا  یکردم ترسمو مخف یشد سع  انیدرگاه نما یتو انی ک نی خشمگ افهیشد ق

براش   اکه روبه رومه کشتن آدم یندادم مرد تیتوهم اصال اهم دمیبهتر بود اخمامو کش یطور  نیا
حاال چه برسه به   ارهیکس جرات نکرده بود جلوش خم به ابرو ب  چیراحته برام مهم نبود که تا حاال ه 

 اخمامو بردم توهم ینطور یمن که ا
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 ستم یکر که ن شنومیم ی در بزن  ؟آروممیزنیدر م یطور  نیا چراه؟ی_چ

که زدم هم  یبا اون حرف   یباهاش حرف بزنم ول  ینطور یجلوش قد شده بودم که ا   نقدریا شدینم  باورم
بشه دستاش به شدت مشت شده بودن  یغضب شتریو هم باعث شدم ب ترسمیبهش فهموندم که نم

  یک یفقط  هیکه االن اون کاف دادمینم  تی گندش اهم کلی اصال به ه دادیهم فشار م یلباشو محکم رو
 مشتارو بزنه به من کال به فنا رفتم  اوناز 

شد منو محکم هول داد که باعث شد   ینطور یشد که ا یچه طور  دمیکه اصال نفهم  یحرکت آن هی یتو
  میباعث نشد که روح نیا یول  خوردی بودنم حالم بهم م فی از ضع نیرو زم فتمیادنش ب از شدت هول د

 بشه  فیضع

که چندبرابر من بود   کلشیبه قدو ه  دمیترسیخشم بلند شدمو روبه روش قد علم کردم ازش نم با
پروا و با   یواقعا پشتم بود مثل خودش ب یطی هر شرا یکه تو یمن خدامو داشتم کس دادمینم ییبها

 براش تکون دادمو گفتم: دیتهد یخشم زل زدم تو چشماش انگشت اشارمو به معنا

  یفکر کرد یکن یدلت بخواد م ی که هر غلط یهست یک  یفکر کرد یدی_بار آخرت باشه منو هول م
  یل یخ ترسنیچون همه ازت م یشاهنامه؟فکر کرد یرستم تو  ای؟آره؟یهست یهرکول افسانه ا

  یکه به راحت یمرگ ترسنیهمه از مرگ م ترسهیکس از تو نم چیآقا ه  ری؟نخیار قدرت د یلی؟خ یشاخ 
 نیا یتو یاونقدر  دوننیچون م ترسن یچرا از مرگ م یدون یم یکن یم شیهد  ییبخواکه  یبه هرکس

  یباق ایدن ن یهم یتو دنیم حی ترج نینداشته باشن به خاطر هم ایاون دن یتو  ییگند زدن که جا ایدن
باال سرم   یفقط از خدا ترسمینم یا گهیکس د چی من نه از تو و نه از مرگ و نه از ه یبمونن ول

 ؟منیخدارو فراموش کرد یکن یکه م  ییبا کارها ایه؟یخدا ک  یدونیاصال م ؟یفهم ی م دااز خ ترسمیم
ذره  هیم ازت متنفرم که اگه بزنم لتوپارت کن  یچون اونقدر  یسرم داد بزن  یبه راحت دم یبهت اجازه نم

 خان  انی جناب ک  سوزهیهم دلم برات نم 

 دمشید یم یبودن که وقت یعصب یچشماش اونقدر   زدیم یبه کبود شتریصورتش هرلحظه ب رنگ
 همه شجاعتو از کجا آورده بودم پ  نی افتاد واقعا مونده بودم که ا یرخشه به تنم م

نداشته باشم به    یخوردن ترس یل یخورده بودم که از س   یل یس یاونقدر  دمیباال رفت نترس  انیک دست
  دیکه شن ییاومد خواست بزنه با صدا نییدستش پا نکهیپروا بهش نگاه کردم هم  یب  نیخاطر هم

 باعث شد دستش تو هوا بمونه 
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 چه خبره؟ نجای_ا

برده بود توهم با  یهمون طور که اخماشو حساب  یرعلی با خشم به پشت سرش برگشت که ام انیک
 باشه   دهید افشویق نیجا خورد بدبخت فکر نکنم تا حاال ا یحساب  انی ک یغضب افهیق دنید

قدم جلو اومد که  هی کردیگرفتو به سمت من برگشت با خشم بهم نگاه م  یرعل ی روشو از ام انیک
 حفظ شدن فاصلمون   یترس بلکه از رو یقدم عقب رفتم نه از رو هیناخواسته 

  یخودت چ شهی؟پیکن یو برام قد علم م یدیجلو م نتویس ینطور یبهت رو دادم که ا ی_اونقدر انیک
 ؟آره؟یبامن حرف بزن  یتون یم ییهرطور که بخوا یکرد ؟فکریفکر کرد

 توجه به لحن ترسناکش گفتم:  یب

 یکش  یآدمارو م  یکه به راحت یفکر کرد یخودت چ شهیپ  ؟توی_تو چ

 ندااااااااااررررررره   ی_به تو ربطانیک

زنده از    دونمیم رمی بکن با افتخار بم یفقط کار  ایهم بستم خدا یکه زد چشمامو محکم رو یداد با
 رم ی نم رونی اتاق ب نیا

باهات   یکار  گذرمویساده از کنارش م  یبکن یهر غلط  ی که فکر کرد یپرو و نترس شد نقدری_اانیک
که به  ارم یبه سرت م  ییآره؟بال یو بر   ییای خودت ب یطور راحت برا نیهم ذارمی م یندارم؟تو فکر کرد

   یفتی دست و پام ب

  کنهی پرو نشه فکر م نقدریتا ا گفتمیم یز یچ هی دیکردم ترسو لرزش دست و پامو پنهون کنم با یسع
 آدماشم  هیمنم بق

وقت به دست و   چیه  یهم بکن  یمطمئن باش هرکار  ترسمیمن ازت نم یبکن یتوینم  یغلط چی_ه
 افتم ینم  یک یتو  یپا

  یناله آروم  گرفتمیسرشونه هامو گرفتو فشارش داد از شدت فشار انگشتاش داشتم دل ضعفه م محکم
   دیشونه هام کش ی از رو انویک یجلو اومدو دستا  عیسر یرعل یکردم که همون لحظه ام

 هول دادو داد زد: انویمحکم ک یرعل یام
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  یم یخال  نیا یرو تتویعصبان ؟چرای کنی کار م یچ یدار  یفهم یم  چی؟هیکنیم یچه غلط  ی_دار یرعل یام
 ؟ یکن

  عیزدمو سر یغ یحمله برد که همون لحظه ج  یرعلیبه سمت ام زدی از شدت خشم نفس نفس م انیک
 سادیوا عیسر انیکه ک نشونیخودمو انداختم ب

 ی دار یکارات بر نم  نیدست از ا ؟چرایی ای چرا به خوت نم انی _بس کن توروخدا ک

 خاک به سرم به اسم صداش زدم  یکه داشت متعجب به من نگاه کرد وا یاون خشم و غضب  نیب

 نداشتم یصدات زدم منظور   ینطور یکه ا دمی نفهم خوامی_معذرت م 

 یمن دستمو باال آوردمو جلو نباریواکنش نشون داد که ا عی هم سر یرعلیقدم جلو اومد که ام هی انیک
شدم   کیقدم جلو رفتمو بهش نزد هی رسونهی نم ی بیبه من آس  انیرو گرفتم مطمئن بودم که ک یرعل یام

 بود  نیبه خاطر ا دیشا دمی ترس یاز عکس العملشم نم  یحت  دمیترس یواقعا نم دمیترسیازش نم 
 که ترس از بنده هاش برام نامفهوم بود  دمیترسیاز خدام م  یاونقدر 

به   ارمی تورو به خودت ب خواستمیکنم فقط م  نیام بهت توهحرف  نیبا ا خواستمی_آروم باش من نم 
 ی رو بکش  کنهی م تی که عصبان یهرکس  یحق ندار  نکهیا

 گرمه هان؟ یپشتت به ک  یباهام حرف بزن ینطور یا ی_چه طور به خودت جرات دادانیک

 _به خدام 

که زده بودم فکر   ینگفت فکر کنم داشت به عمق حرف   یز یهم بست و چ  یچشماشو محکم رو انیک
 کردیم

هم با تو ندارم که   ینسبت چیه می آدم معمول هیسرت داد بزنم من  ایکنم  نیبهت توه خوامی_من نم
  یگرفت شی که در پ یراه نیکه ا ی بفهم  خوام یباهام نداره فقط م یکردم کار  یبگم اگه جلوش قد باز 

  ییایم رونی ب  تیبا موفق   یکنیکه م یهرکار  یموفق ایدن ن یا یتو فقط تو یاهیمطمئن باش آخرش س 
 هان؟  یکن یکار م  یچ اتوی اون دن یول

 گفت:  یا  زانهیدآمیجلوم تکون دادو با لحن تهد دیبا خشم بهم نگاه کرد دستشو به عالمت تهد انیک
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با تو تو   دونمیمن م یو برام قدقد کن یباهام حرف بزن  ینطور یا گهیبار د هیفقط   گهیبار د هی_انیک
 یطور  گهیمطمئن باش دفعه د یر ی گیم دهینگران آخرت خودت باش بار آخرتم باشه دستورات منو ناد

 دختر خدمتکاره هیکه در شان  کنمی باهات رفتار م

  یصندل  یرو  یرعلیرفت بدون توجه به حضور ام   رونیب نکهیهم رونی که زد با خشم از اتاق زد ب حرفشو
 گرفته بود موی درون یکه در برابرش به خرج داده بودم تمام انرژ  یداخل اتاقم افتادم واقعا شجاعت

 ؟ یبگ یز ی چ  ییخوای_نم یرعل یام

  یکم  خواستیخسته بودم اما دلم م  یاعصابم خورد بودو حساب نکهیهم بستم با ا یرو چشمامو
 باهاش حرف بزنم 

 بگم؟  ی_چ

  یاز دست تو غضب ینطور یافتاده؟چرا ا نییاون پا نی چه خبره؟چرا جنازه افش نجایا نکهی_ایرعل یام
 هیبه عنوان  یلعنت  ؟چرایکن یازم پنهون م رویهمه چ ؟چرایسروشو برعهده گرفت   تی بود؟چرا تو مسئول

 ی کنینم  هیمرد بهم تک

من حالم    کردی درک نم یعنیهم فشار دادم  یهم بستمو لبامو رو یکه زد چشمامو محکم رو یداد با
  انیک یسرم داد بزنه همه توانمو در راه شجاعت و غد شدن جلو  دینبا ستی خوب ن یبه اندازه کاف

  یبا لحن نینداشتم به خاطر هم  یرعل یداد زدن سره ام یبرا یتوان  نیصرف کرده بودم به خاطر هم
 کالفه و خسته گفتم: 

 ست یاصال حالم خوب ن  یرعلی_تمومش کن ام 

زانوهاش مقابلم خم شد اشک تو چشمام جمع شده بود اما همش    یرو سادویروبه روم وا یرعل یام
چشمام سکوت   دنیبود چون با د دهیفکر کنم االن حالو روزه داغونمو د رمیجلوشو بگ کردمیم یسع

  یلب باز کردم تا حرف بزنم به صورت همزمان دو قطره اشک از گوشه چشمم رو نکهیکرده بود هم
 شدن روون  مگون

 نیا دم یهم رس  یبودم وقت ا ی دن نیا هیجا نی تر عیحالو روزمو امروز شش ساعت تو فج  ین یبی _نم
 گرم شد ییرای ازم پذ یطور 
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 بهش داد   یفی دستاش گرفتو فشار خف یآروم دستامو تو یرعل یام

 ؟ ینگفت ی ز یبهم چ ؟چرایدار  یتیمسئول  نیهمچ هیکه تو   دمیمن امروز صبح فهم یدونی_میرعل یام

 م ینزد یصبح باهم حرف  روزیمنو تو از د ری _وقت نشد ام

اون عکس العمل من   ویکه تو زد  ییحرفا  نیا م؟بایاالن هردومون در خطر نجای ا یدونستی_میرعل یام
 کشه یمطمئن باش هردومونو م

 دادمو با بغض گفتم:  هیمبل تک  یبه پشت سرمو

 هر روز شاهده کشته شدن چند نفر باشم شمیمجبور نم گهید یطور  نیبهتر ا  ستی_برام مهم ن

 ادامه دادم: یلرزون یشده بود نگاه کردمو با صدا انیصورت جذابش که االن آثار غم توش نما به

آرام بخشش   یگرمش حرفا یآغوش ها یدلم برا ریداداشم تنگ شده ام یچه قدر دلم برا یدونی_نم
 ذره شده هی

چسبوندمو از ته دلم زار زدم با   نشینو بغل کرد سرمو به سزانوهاش بلند شدو آروم م یاز رو یرعل یام
  ازین  ریآغوش گرم مثل آغوش ام هیچه قدر به  شیآخ  کردمی م هیگر زدمویدستم لباسشو محکم چنگ م

 داشتم 

 دالرام  ذارمیوقت تنهات نم  چی_هیرعل یام

 ر ی _بهم قول بده ام

 که افتاد مراقبت باشم یهر اتفاق دمی خانومم بهت قول م دمی_بهت قول میرعل یام

 

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

 

فقط  میسکوت نبود نیکدوممون حاظر به شکستن ا چیهرسه مون حاکم بودو ه  نیب  ین یسنگ فضاس
 شکوند   یم  نویجلو دستمون بود که سکوت سنگ یبرخورد قاشق چنگاالمون به ظرفا یصدا



 دنده هیپناهان  یب

622 
 

با    کردمی م یکار  هی دیبا شدینم ینطور یزدم ا  هیتک میصندل  یبه پشت نهیدست به س دمویکش یپوف
 خورد ی همچنان با اخم داشت غذاشو م انیبه سمتم جلب شد اما ک یرعل یکارم فقط توجه ام  نیا

 د یشام مراعات کن  زهی حداقل سره م شهی_م

خواست بخوره دستمو سمت    نکهی هم ختیخودش نوشابه ر  یبرا کمیتوجه به حرفم  یب  انیک
منو   نینشسته بودمو فاصله ب یرعلی ام یمن روبه رو شهی بردمو مانع خوردنش شدم مثل هم وانشیل

دستمونو سمت   یبه راحت  میتونستیم نینشسته بود کم بود به خاطر هم زیکه سره م انیبا ک  یرعل یام
   میکن ازدر انیک

 آورد  نییابرو پانوش وان یتوهم بردو با خشم ل شتریاخماشو ب  انیک

 گازدار برات قده قنه زیگفت؟مگه نگفت نوشابه و هرچ یرفت دکترت چ   ادتی_

 با خشم داد زدم:  بعد

 _پرگـــــــــل 

بهم کرد خوب بود   یا زانهی آم نیهم نگاه تحس یرعل یشده بود و ام رهیتعجب بهم خ  یبا رگه ها انیک
 ی بود اونم مجبور  زیچ  کیفقط از سره  انیکارها و توجهام به ک نیکه من همه ا دونستیم

 لرزون گفت:  یبه سمتمون اومدو با صدا یام با نگران یعصبان  دیفهم دیکه صدامو شن  پرگل

 _بله خانوم؟ پرگل

 نمینوشابه نب  زیم نیسره ا گهی_مگه من به شما هشدار نداده بودم که د

 با ترس گفت:  دی لرزی که م یدرحال پرگل

 ...گنیم ذارنی_خانوم آقا نمگلپر 

 سکوت باال آوردمو با حرص گفتم:  یبه معنا دستمو

 ... نمیخونه بب نیا ینوشابه تو یمن ذره ا گهیبار د هینگو فقط  یز ی چ سی_ه

 داد زدم:  یبلند یزدمو با صدا  زیم یرو محکم
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 مفهوم بوووووووووود  کنمی سرت خراب م  ی_اون آشپزخونرو رو

 گفت:  یبه سخت  دیلرزیکه از شدت ترس م یدر حال گرفتیم  شیکم کم داشت از شدت ترس گر پرگل

 _چشم خانوم پرگل

   یبر   یتونی_م

که  یطور   کردیطور خاص داشت بهم نگاه م هیبرگشتم   انیبه سمت ک  دمویکش یبا رفتن پرگل پوف  
  یرعل یدادم خجالتمو کنار بذارم امروز منو ام حی ترج ینگاهش خجالت بکشم ول  نیاز ا شدیباعث م

  اشکه بتونه به گذشته ه میبکن یکنه بهتر بشه کار  یکه کار  میکمک کن انیکه به ک میباهم عهد کرد
خوشحال بودم که  یل یبود خ  یرعلی منو ام نیاز نقشه ب یهم جزو نایبرگرده و عوض بشه و همه ا

 کنه یراه کمک م نیرو هم داشتم چون بهم قول داد که بهم در ا یرعل یدرکنارم ام 

 د ینوشابه بخور دیحق ندار گهی_د

  یرعلینوشابشو خواستم از جلوش بردارم که مچ دستمو گرفت متوجه نگاه ام وانیدراز کردمو ل  دستمو
باال آوردمو به چشماش نگاه کردم با نگاهش   نظر گرفته بود نگامو ریز  انویحرکات ک ری شدم که از ز

 قابل درک بود  ری که برام غ فهموندیبهم م  روی زیچ هیداشت 

 یکه از من متنفر  ؟تویدیم تیمن اهم ی_چرا به سالمتانیک

بود   یخب چاره چ  یبودم ول مونیکه عصر بهش زده بودم افتادم واقعا از اون حرف پش  ی حرف ادهی
 جمع کردنش بودحرفو زده بودم و االن وقت 

 سادم؟  ردستی ز هیمن  یوقت یمراقب من نقدری_شما چرا ا

 ادامه دادم: گهینم یز یچ دمید یوقت

  ی_من فقط اعصابم خورد بود که اون حرفو زدم از ته دلم اون حرفو نزدم اگه ازتون متنفر بودم اونقدر 
 بشه  تونیزیتا چ دادمی نوشابه به خوردتون م 

 خوره یدروغت بهم م یحرفا  نی_حالم از اانیک
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زنه    ستیحفظ بشه من که قرار ن د یشماست که با یکه برام مهمه سالمت یز یتنها چ ستی_برام مهم ن
نداره بهتون دروغ بگم چون من   یپس لزوم  ارم ی کنمو دلتونو به دست ب یشما بشم تا براتون چاپلوس

 خوام؟ یم یچ گهیدارم هم آرامش پس د تیهم امن نجایاالن ا

از   یهم موج انی و بعد از اون توهم رفتن اخماش شد ک یرعل یام یحرفم باعث گرد شدن چشما نیا
 نکنم  یتوجه  شی عصبان افهیاصال به ق شدیچشماش وجود داشت که باعث م  یحرص تو

 برادرم هستم یخواهر دلسوز مراقب سالمت هی_من االن مثل 

  انیک  دیاز د عیسر یلینقش ببنده که خ  یرعلیام یلبا  یرو یحرفم باعث شد که لبخند قشنگ  نیا
 پنهونش کرد 

 _خواهر؟ انیک

 هول کردم  یساب ح یعنیخودمو هول نشون دادم که  کمی

 پرستار  هیخواهر نه اصال  می_خب ا

دورو دورتر   تمیلباش نشست که باعث شد فکر بکنم پله پله دارم از موفق یرو   یپوزخند تلخ انیک
 شمیم

من برادرونس خواهر   یها تیتو خواهرونس اما به نظرت حما  یها ینگران ن یا یگی_راستم مانیک
 ؟ یقالب

تو گلوشو به شدت به   دیپر خوردی که داشت م ییغذا یرعلی ام کهوی انیحرف از جانب ک  نیا دنیشن  با
 هردومون به اون سمت معطوف بشه انیسرفه کردن افتاد که باعث شد توجهه هم من و هم ک

آب  وانیل هی ع یسر نیسرخ شده بود به خاطر هم  یبه شدت درحاله سرفه کردن بودو حساب یرعل یام
 حفظ ظاهر گفتم:  یتش گرفتم و برابه سم  ختمویبراش ر

 بپره تو گلوت  یطور  نیکه ا یخور یغذا م یهولهولک   نقدریدنبالت نکرده که ا یبخور کس   نویا ای_ب
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 نیکه ا دادم یگذاشت بهش حق م زیم یرو وانویخوردو با حرص ل  وانویاز آب داخل ل کمی یرعل یام
که عاشقش   یحرفارو به کس نیخودش ا  یجلو یحرص بخوره مرد بودو براش سخت بود کس یطور 

 بود بزنه  

 نکنم   یکه زده بود توجه یکردم اصال به حرف یبرگشتم سع انی سمت ک به

 ی کش یخط م رویگازدار یدنی_آقا پس دوره هر نوش 

 ی چون یپ  ی_خوب بحثو م انیک

 حتما پدرانس   ستیخب اگه برادرانه ن چونمیپ  ی_بحثو نم

 توهم بره  انیک  یکردم که باعث شد اخما یحد ممکن گرد شد تک خنده ا نی تا آخر انیک یچشما

 دارم؟  ی_من با تو شوخانیک

 ی _نه آقا چه شوخ 

 ی کن  یم ی پدرانه تلق تاموی_مگه من چند سال از تو بزرگترم که حما انیک

 متفکرانه نشون دادمو گفتم:  افمویحرص دادنش ق شتریخاطر ب به

ازم   ینه سال هی بای تقر یحساب سرانگشت هیو چهار با  یو پنج سالمه و شما هم س ستی_خب من ب 
 د یبزرگتر

 ادامه دادم زمی زهره خودمو بر نکهیبه خاطر ا بعد

واج کن که حداقل ازد یبا کس یهروقت ازدواج کرد گفتیم شهینه؟مادرم هم هیادی نه سالم ز ی_راست
تا هشت سالم  گنیمشاورا م  گفتمیم دمویخندیم شهیدوسال بزرگتر باشه منم هم  ایسال  هیاز تو 

  شهیم

هفت سال باهم  ری زد منو ام یرنگشو تو چشمام انداختو لبخند جذاب  ینگاه خاکستر  یرعل ی ام کهوی
 دادیم  رویمعن  نیلبخندش حتما ا نیو ا میاختالف داشت

 داشتن یمادره شما با شوهرشون چند سال اختالف سن  نی_خب اانیک
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 ساختن ی_ده سال اصال هم باهم نم

   میسازیباهم م میسال از اونا کمتر  هی_خب خوبه ما انیک

گرد شد فکر کنم حواسش  یخودش حساب یو حت  یرعل ی منو ام یچشما انیحرف ک   نیبا ا همزمان
  ینگاه غضب ری لرزون ز ییه کردن افتاد با دستابه سرف کهوی  انیزده بود ک  رویحرف ن یهمچ هینبود که 

دادم دستش تا بخوره با   نکهی هم ختمیآب براش ر وان یل هی نداختیم انیکه داشت به ک  یرعل یام
 داد زدم  کهوی زیچ هیشدن  وجهمت

 نخورش  ی_وا

  دنهیپاهاش با د یرو زهی و داد من هول بشه و آب بر انیک  یاون سرفه ها نیبود ب  یحرفم کاف نیهم
چشماش به خاطر   یسرخ  نیا دونمیصحنه مقابلم اشهد خودمو خوندم نگاشو با اخم باال آورد حاال نم

 دش یشد یسرفه ها  ایشلوارش بود   یشده رو ختهیآب ر

 انداختمو آروم گفتم:  ن ییبا خجالت پا نگامو

 هیدهن ختمیودم براتون آب رخ وانیل یتو دمی نفهم خوامی_معذرت م 

  چارهیقاشق و چنگال ب یرو یرعلیام یو فشار دستا رونی که کرد رسما چشمام از حدقه زد ب یکار  با
  یواضح تر بگم تو ایکه دستش بود  یوان یل یپارچ آب و برداشت و تو انیشد ک  شتریدستش ب یتو
 وانیل هی دمیشدم که د رهی خ افشی به ق رتینفس خورد با ح  هیو  ختیخودش آب ر یمن برا وانیل
 قرار گرفت   میبلند شد پشت صندل ختویر وانیل ی خودش تو یبرا گهید

  یرعل یبا تعجب داشتم به ام دیچک ی آب م  یباال رفت از موهام حساب غمیج یکه کرد صدا یبا کار   کهوی
  یرعلی توجه به نگاه ام یب انیپرتاب کرد که ک انینگاه دلخورشو به سمت ک  یرعلیام کردمینگاه م
 گفت: 

 شد  ختهی شلوارم ر یکه رو  یآب  ی_تالف انیک

هم با خشم از  یرعلی ام انیگذاشتو رفت با رفتن ک یا گه یحرف د چیگذاشتو بدون ه زیم یرو وانویل
تو شوک   دنویچک ی ش شر شر آب مکه از  ییبلند شدو عمارتو ترک کرد من موندمو موها  شیصندل یرو

 ان ی کار ک
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 ................... 

 

 حولم تا خشک بشه    ری حرص موهامو جمع کردمو چپوندمش ز با

اومدمو دارم لباس   رونیبه حموم رفتم االنم تازه از حموم ب میبلند شدم مستق  ز یاز سره م نکهیاز ا بعد
لذت    یلیبخوابم خواب بعد از حموم خ  رمی بعد از خشک کردن موهام تخت برم بگ خواستمی م پوشمیم

 ذوقو شوق داشتم   یکل نیبخش بود به خاطر هم 

  یخشک بود ول   یبعد از دو ساعت که با شونه و سشوار به جونه موهام افتاده بودم موهام کم بایتقر
  یپتورو رو  نکهی سمت تختم رفتم همندادمو المپ اتاقمو خاموش کردم به  یتی نم بود اهم  یهنوز کم

  وچشمام ظاهر شدن پلکام یهمه صحنه ها دوباره جلو  کهویهم بستم  یچشمامو رو دمویخودم کش
خوابم ببره اما بدتر شد چشمامو باز کردمو به سقف اتاقم  دیهم فشار دادم تا شا یاز قبل رو شتریب

 بابا   یشدم چه قدر سخت بود ا  رهیخ

  خواستی که م یکابوس وحشتناک  نیبا ا خواستمیکردم آروم باشم م یتختم بلند شدمو سع یرو از
کردم   یآهنگ آروم پل هیاتاقم رفتمو  ری به سمت پل نیبه خاطر هم  امیبشه کنار ب   رمی گ بانی هرشب گر

کردم به آهنگم گوش  یشدم با آرامش سع رهی تختم نشستمو از پنجره بزرگ تراس به آسمون خ یرو
 ام یب رونی ب یخودی ب الی کنم از هر فکرو خ یبدم و سع

 

 دارم  یدر سر شوق امشب

 دارم یدر دل نور  امشب

 امشب در اوج آسمانم باز

 باشد با ستارگانم  یراز 

 شوقو شورم  کسری امشب
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 یــــــــــیعالم گو نیا از

 دووووووورم 

 رم یپر گ  یشاد از

 فلک به

 رهوتو ملک خوانم در ب یهست سرود

 آسمانها  در

 آرامش باشم یدنبال ذره ا به

 شوقو شورم  کسری امشب

 یــــــــــیعالم گو نیا از

 دووووووورم 

 ماهو ستاره ها با

 ن یاز ا میگو یسخن

 تا  میجو یخود در جهان اثر  وجود

 شبم  نیاز ا ابمی نجات

 شبم نیاز ا ابمی نجات  تا

 را  دیزهره و ناه ماهو

 خبرم ی خود ب یتن آورم ول  به

 ا ی در دن یگانگیهمه   نیدارم از ا شعف

 ا ی در دن یگانگیهمه   نیدارم از ا شعف
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 شوقو شورم  کسری امشب

 یــــــــــیعالم گو نیا از

 دووووووورم 

 دارم یدر دل نور  امشب

 امشب در اوج آسمانم باز

 باشد با ستارگانم  یراز 

 شوقو شورم  کسری امشب

 یــــــــــیعالم گو نیا از

 دووووووورم 

 

  ریگونم سراز یکه کنج چشمام جا خوش کرده بود رو یآروم باز کردم که باعث شد قطره اشک  چشمامو
خودم جمع شدمو   یتختم تو یاتاقمو خاموش کنم آروم رو ریپل  نکهیزدمو بدون ا  یبشه لبخند کوتاه

 هم بستم  یچشمامو با آرامش رو 

 

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

 

از صورت   زدمویتختم نشستم به شدت داشتم نفس نفس م یچشمامو باز کردم و با وحشت رو هوکی
 ریخداااااااااا به پل زنمی دارم جا م شمیم  یدارم روان ایخدا شدن یم ریبدنم قطرات عرق سراز یجا یو جا

راه  بهاتاقم شروع کردم  یکالفه بلند شدمو خاموشش کردم تو خوندیاتاقم نگاه کردم که داشت م
فقط دو ساعت   یعنی نیکار کنم به ساعت نگاه کردم ساعت سه صبح بود ا  یچ دونستمیرفتن نم
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اون از  شهیپ  دیبخوابم حداقل شا یرعل یام شهیبرم پ  خواست یدلم م شدمیم  یداشتم روان دمیخواب
 مینه زشت بود منو اون که بهم محرم نبود یول دمیدیکابوس ها نم نیا

ارتباط برقرار کنم  سایدستمو به سمت گوشوارم بردم تا بتونم با نک کهوی سای آها نک  دمیکش یپوف
جواب نداد   یهرچه قدر منتظر موندم کس شدینم یطور  نیا زنمی جهنمو ظرر دربارش باهاش حرف م

  ذارهیکه تنهات نم یدم دالرام خانوم تنها کسانداختمو بغض کر نیی سرمو پا  دیناام نیبه خاطر هم
  رفتیاونم م یهم پا داشت زودتر از اونچه که فکرشو بکن ییمطمئن باش اگه تنها هییهمون تنها 

نشده بود با   سایاز نک یداغون بود اما خبر  یل یحالم خ  گرفتیم میداشتم از شدت ترس و دلهره گر
 شدم رهی بغض سرمو باال گرفتمو به سقف اتاقم خ

 کارت بود خدا نیا یتو ی چه حکمت ؟آخهیدیمنو تنها آفر نقدری_خدا چرا؟چرا ا

طور تا خوده صبح از ترس   نی هم  دیبه بعد با نیاز ا  دمیبه چشمام کش یدست دمویباال کش  موی نیب
 کردیاونجا ولم نم  بمونم هرچند روزها هم کابوس  داریکابوس ب دنیند

راه   نیف نی ف  یطور  نیا دیآدم دستش بند باشه نتونه همون لحظه جوابتو بده با دیبابا خب شا ی_ا
 ؟ یبنداز 

لبام نقش بست   یرو  یقی گونم لبخند عم یقطرات اشک رو نیگرمو آرامشبخشش ب یصدا دنیشن  با
 بزنمو بس  غی فقط ج خواست یدلم م یکه از شدت ذوق و خوشحال 

 ؟ ییخانوم؟هنوز اونجا ی_الو دل

باشه   داریکه تا االن ب شدیحرف بزنم باورم نم تونستمیکه اصال نم یهق هق کردن افتاده بودم طور  به
مراقب   یعنی نیا زدیمن داشت باهام حرف م  یسایساعت از شب نک نیا یکه تو شدیاصال باورم نم

 کرده  افتیمنو در یو تماس ارسال بوده  ستمیس هیهنوز پا یعنی  نیهست ا یهمه چ

 بابا  ی_خانوم؟خواهر؟الو؟ا

  خوردیصداش به گوشم م دنیکه از شن ی به آرامش کردمی م یهم بستم فقط سع یمحکم رو چشمامو
 لذت ببرم 
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شده   یز یبکن حتما چ  یکار  هیپاشو  تیموقع نیا یتو ی چرا کپه مرگتو گذاشت  کنهی کار نم نی_پژمان ا
 تماس گرفته پژمـــــــــــــــــــان یساعت نیهمچ هی یکه تو

   چارهی که زد چشمامو باز کردم خندم گرفته بود حتما پژمان خوابش برده بود ب  یداد یصدا با

 میما دار یول یولم کن تو شب و روز ندار  سایبابا نک  ی_اپژمان

 روز نداشت؟  که شبو یچ یعن یباال رفت  کهویحرف پژمان ناخواسته ضربان قلبم  نیا دنیشن از

 کنم دارتیبا لگد ب ای یش ی_پژمان بلند مساینک

 کار کنم؟  ی_چپژمان

 دهیجواب نم  زنمیدالرامو صدا م ی_هرچ ساینک

االن   طونمیباشه ش  داریساعت ب  نیتا ا ستیحتما خوابه اونکه مثل تو احمق ن  وونهی_خب دپژمان
   دهیخواب

 شده یز ی چ هی یعنیخودش اول تماس گرفت نه من پس  گمی_دارم م ساینک

خخخخخ چه   دادمیاون دوتا گوش م نی داده بودمو داشتم به جروبحث ب هیلذت به تاج تختم تک  با
 قدر دلم براشون تنگ شده بود

 خراب شده خوابن  نیا ینفر تو ستی بابا ب دیشده؟چرا صداتونو باال برد ی_چ الهام

  رونی از اتاقت ب یمگه من نگفتم شبا حق ندار  یاومد رونی.چرا از اتاقت ب _االن شدن نوزده نفر..پژمان
 یی ایب

که پژمان روش به خرج داده بود چه خبر بود االن  یتیحساس نیاالن تو دل الهام به خاطر ا دونستمیم
 کرد ی م ری حتما داشت رو ابرا س

 بابا  یپژمان؟خب نگران شدم ا یگیم ی_چ الهام

 د؟ یکن  یباهم جروبحث م دیاون وقت شما دوتا دار زنمیله له م  نجای_من دارم اساینک

 افتاده؟ ی_مگه چه اتفاق الهام
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 ی باش نجایا ستیشما برو تو اتاقت درست ن یچ ی_هپژمان

 گفت:  ساینک  کهویآروم صداش زدم که  ناخواسته

 دم یاز اونور شن یی_ساکت فکر کنم صداساینک

 اد یم گهیحاال م دایصدا نم گهیبار م  هی_پژمان

 یشنوی_دالرام صدامو م ساینک

 گفتم:  یبا لحن لرزون  دمویباال کش  موی نیب

 _آ...آره 

 ؟ یکنی م هیگر یافتاده دالرام؟چرا دار  ی_اتفاقساینک

 بغلم کنه بگه دروغ بسه ادیبگم خوبم بعد ب  یاالن ازم بپرسه چه طور  یک ی  خوادیدلم م سای _نک

 هول کرده و نگران شده گفت:  یکه معلوم بود حساب ساینک

 شده؟  یچ یدل  یکنی نگرانم م ی_دار ساینک

 کسا ین  دمیفقط بدون دارم جون م یچ ی_ه

 ؟ یدیشده مگه؟چرا هنوز نخواب  یقربونت بره چ سای_نکساینک

 ؟ یدی_تو خودت چرا هنوز نخواب

 باشه   ییها تیموقع  نیهمچ هیباشه مراقب  داریب   دیبا یک ی_خب ساینک

 ؟ ی_هرشب خودت مراقب 

 پژمان  یحت  دنیهمشون گرفتن خواب ستین یتنبال اعتماد نیبه ا می_اهساینک

  یوار برا وونهیباالتر نره دست خودم نبود داشتم د م یگر یلبام گذاشتم تا صدا یمحکم رو دستمو
 زدم ی له له م شیدور
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 ی کنینگرانم م ی؟دار یبزن  یحرف ییخوای_دالرام نمساینک

 نره گفتم: رونیکه صدام ب  یبا زجه آروم طور   نیتحمل کنم به خاطر هم نیاز ا شترینتونستم ب گهید

بکن   یکار  هیتحمل کنم توروخدا  تونم ینم شمیم یدارم روان  سای_دو روزه شاهده قطع عضو دخترام نک 
  گردنیراست راست م کننویدخترارو قتل عام م  یطور دارن به راحت نیهم

  ای کنمی م یفکر  هیخب   یلیبودم که بگه خ نیفقط منتظر ا دمیشن  یخوب به  شویپوف عصب یصدا
 اوردی ذهنه منو به زبون ن یکدوم از اون دو جمله تو چیاما ه  ارمیم رونی تورو از اونجا ب امیم

  ییصحنه ها  نیهمچ هیتا شاهد  یکن از اونجا دور باش  یتو سع کننی کارو م نیاونا ا ی_وقت ساینک
 ی نباش 

 شه ینم ساینک تونمی_نم

 ؟ یمجبور  شه؟مگهی_چرا نمساینک

 _آره 

سخته  یل یباشم بهش بگو برام خ ییصحنه ها  نیهمچ هیشاهد  تونمیبگو که من نم انی_به ک ساینک
که تو اون موقع ها حضور داشته   ذارهینم نهی آزارتو بب ینطور یحتما اگه ا کنهیبهت توجه م  ادیاونکه ز

 ی باش 

 ازش بخوام   نویا تونمینم نیفرق کرده به خاطر هم انی_ک

 _چه طور؟ ساینک

  رویزیچ هیکه دارم  دونهیم کردمیچرا اما احساس م دونمی لحن مشکوکش بشم نم الیخ یکردم ب یسع
خودمم بد  یبرا  دیشا یطور  نیا تمیجنا نیبفهمه که من مسئول ا خواستمی نم کنمی ازش پنهون م

 شد یتموم م

 _امروز باهم جروبحثمون شد

که تعجب توش مشهود بود   یکه زدم جا خورده با لحن یحرف نیاز ا یحسابکه معلوم بود   ساینک
 گفت: 
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 !حالت خوبه؟ ان؟ی _جروبحث؟!اونم با کساینک

 _خودمم موندم چه طور تا االن زندم 

 جروبحثتون شد  ی_سره چ ساینک

که از دهنم در اومد  یشدو هرچ زی منم صبرم لبر کنهیم  خوادیکه دلش م  یداره هر غلط نکهی_سره ا
 بهش گفتم

 حرفات بکشتت  نیب  تونستیاحمق؟اون م  یکن یکار م  یچ یدار  یفهمیم چ ی؟هیگفت ی_چساینک

 ساینک کنهی کارو نم نی_ا

 ؟ یمطمئن نقدری_از کجا اساینک

 _چونکه....چونکه... 

  انیچون ک  گفتمیبهش م  یچه طور  دمیکش یجملمو ادامه بدم چون واقعا خجالت م  هیبق  تونستمینم
 شد؟ی نم یرت ی غ کهویاون وقت به نظرتون  زنهینم  یب یدوسم داره بهم آس

 _چونکه دوست داره؟ساینک

شده بود از خجالت سرخ شدمو   ختهیبود که روم ر یخیمثل آب  دمیشن  سایکه از دهن نک  یا جمله
 دی از کجا فهم  نیخدا ا یانداختم ا نیی سرمو پا

 ؟ یدیدالرام االن مثال خجالت کش یگینم  یز ی_چرا چ ساینک

 می_اه

 _پوف دختر خجالت نداره که ساینک

 _آخه...

 ی به من بگ روی همه چ دی_آخه نداره دالرام تو باساینک

 ؟ یدی_تو از کجا فهم
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 که بهت داره  یی_از توجهاساینک

 _آها 

 _مشکل حل شد؟ساینک

  دمیلرزی که م یدر حال نیافتادم به خاطر هم دمیدیدو شب م نیا یکه تو ییکابوس ها ادهی  کهوی
 آروم گفتم: 

 یهمه چ کهو ی بندمیهم م یچشمامو رو نکهیبخوابم هم تونمینم  نمیب یشبا همش کابوس م سای _نک
 تو ذهنم  ادیم

کن عذاب  ی سع یعذاب وجدان داشته باش کننی که اونا م ییبابت کارا دیدالرام تو نبا نی_ببساینک
دارن خواب  یاالن به راحت کننی کارو م  نیکه ا ییاونا ن یکمتر آزارت بده بب تا   یوجدانتو خاموش کن

 یدی خودتو آزار م  یدار  ینطور یا ازینه سره پ یاز یکه نه ته پ ییتو یول نن یب یهفت پادشاه و م 

 ره یگیبکنم حرصم م  یکار  تونمینم  نمویبی م ییصحنه ها ن یهمچ هی یوقت سا ینک ستی_دست خودم ن

بشه تا   زهیبرات انگ  دیاون صحنه ها با یکن یر ی جلوگ ییزایچ  نیهمچ هیتا از  یی_خب تو اونجاساینک
 ی دست بجنبون عتریسر

 کنم ی_من همه تالشمو دارم م

 عتر یسر کمی یول یخواهر  دونمی_مساینک

 _چشم

 ؟ ی_آروم شدساینک

 ترسمیهنوز م یول  یکم ی_

  نکهیتر هم قیعم  یهم بسته شدو نفسام کم  یناخواسته چشمام رو سایپوف آروم نک یصدا دنیشن  با
نترسم   یز یاز چ گهید زنمی دارم باهاش حرف م یوقت شدی باعث م  دادیبهم آرامش م دمیشن یصداشو م

  یآرامش خودمو جمع کنمو سع کردمی م یدوباره برم به اون جهنم خونه سع د یکه فردا با فتهی ن ادمی
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به   یال یکه هر فکرو خ شدیم لیتبد یف یضع  کیحسم به موش کوچ  نیباشم اما شبا ا یقو کمیکنم 
 لگد بهش بزنه و آزارش بده هی تونستیم یراحت

 _دالرام ساینک

 _جانم؟ 

 ؟ی_به من اعتماد دار ساینک

 _چرا نداشته باشم

 تموم بشه یکه فکرشو بکن  یز یشبات زودتر از اون چ نیا دم ی_بهت قول مساینک

 دلم چه قدر برات تنگ شده  یدون ینم یبود نجایسخته کاش حداقل ا یلی برام خ  تیدور سای _نک

 ی ن یبیم ی خانوم ین یبی _مساینک

 نم یب  ی_نم

 م یفاصله ندار ادیز  تیمنو تو با موفق  نمیب یهمو م ی_مطمئن باش به زودساینک

 بغض آروم گفتم:  با

 میفاصله دار ادی ز یل ی_اتفاقا خ

 یکن بخواب  یبالشو سع  ی_سرتو بذار روساینک

 ترسمیم ساینک تونمی_نم

ترسو بودن جزو   ادی نم ادمی کار انتخابش کردم  نی ا یکه من برا یدختر  ی باش یقو دی_باساینک
بالشو با آرامش چشماتو   یسرتو بذار رو یهاش باشه اگه واقعا داداشتمو بهم اعتماد دار  تی شخص
هم منم مطمئن باش   یکیخداس  یک یخوب از دور مراقبتن   یلیباشه دونفر هستن که خ ادتی ببند 
 خواهر کوچولوم میذاریوقت تنهات نم  چیه خدامنو 

رو    سایمن خدا و نک  گفتیقلبم گرم بشه راست م شدیشده بودنو باعث م یگونم جار  یآروم رو  اشکام
 نگران باشم   نقدری ا دیداشتم پس چرا با
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که باعث شده بود االن به حرفاش اعتماد کنمو   یخوب تونسته بود با حرفاش آرومم کنه طور  ساینک
بالش    دمیچی دوره خودم پ یپتورو حساب  دمویتختم دراز کش یبالش بذارمو بخوابم رو  یسرمو رو

که   یگرم یبا صدا  کهویکه  ری تختم بودو محکم بغل کردم خواستم آروم بگم شب بخ یکه رو یک یکوچ
 هم بستم یوشم پخش شد ناخواسته دهنم بسته شدو با آرامش چشمامو روگ یتو

 _الالالالساینک

 پونه... گل

 که بدون تو دل خونه...  ایب

 که بدون تو تن خستـــــم...  ایب

 از حس جنونه...  زی لبر

 الالالالال 

 الله... گل

 تو واسم محاله...  یب  یزندگ

 ...یکه رفتــــ یاز اون وقت ایب

 ...نالــــهیدل همش داره م نیا

 شده کاره منـــــو... ـــــــهیگر

 شده همدم من... غصه

 اشک تو چشـــــام... قطره

 غم من...  کیشر شده

 بدون تو شـــــده... خونه

 زندون سوت وکور... هی مثل
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 موندمو هرهرغصه... من

 جورواجور...  خاطرات

 با اومدنت...  اکهیب

 من... یدردا شهیم تموم

 ... یتو باش یکه وقت  ایب

 مـــــــــــــن... یایدن شهیم قشنگ

 الالالال

 پونه... گل

 که بدون تو دل خونه...  ایب

 که بدون تو تن خستـــــم...  ایب

 از حس جنونه...  زی لبر

 الالالالال 

 الله... گل

 تو واسم محاله...  یب  یزندگ

 ...یکه رفتــــ یاز اون وقت ایب

 ...نالــــهیدل همش داره م نیا

 

چشمام  شدی م  ریو آرامش درونم سراز  شدیگوشم پخش م یتو سایروحنواز نک  یطور که صدا همون
 دم یهم افتادو با آرامش خواب  یرو
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 هفته بعد( هی)

از  گذرهیحرف زدم و تونست که منو آروم کنه م  سایکه با نک  یاز اون شب یهفته ا  هیگفت  شهیم بایتقر
خوابم  گهید شمویم داریهرچند ساعت پنج صبح ب  رمی به خواب م یبه بعد با آرامش بهتر اون شب 

 بود   یبرام کاف دمیخوابی بدون ترس م  دمویدیکابوس نم نکهیهم یول  بردینم

بهتر بود امروز استسناء ساعت   یطور  نیو خودمو سرزنش نکنم ا امیکنار ب تمیبا مسئول  کردمیم یسع
دوش که گرفتم  هیچشمام گرد بشه و تعجب بکنم  یشدم که باعث شده بود حساب داریشش صبح ب

  یبرم رموی به اون جهنم دره م یکه من ه  شهیم ینه روز  هی بای مشغوله انتخاب لباس شدم تقر عیسر
امروزو بهم   هیبخوام که حداقل  انیو از ک  ای خواستم امروز دلمو بزنم به در یم  نیگردم به خاطر هم 

 بده    یمرخص

که باعث گرد شدن  کنهی م ییکارا یعنیکرده  ریی اخالقو رفتاراش تغ یلیخ  یلینه روز خ  نیا یتو انیک
  کردی منو مجبور م انیمردونه بود ک طیمح  هیبشه چون اونجا   یرعلیمن و حرص خوردن ام یچشما

حضور   هبعد قبل از رفتنم ب  کردمی خودمو آماده م دیاول با یعنیگرو بپوشم  یکه اون م یکه هر لباس 
  میگذروندیهرشب وقتمونو باهم م  نینه عالوه بر ا ایهست  یکه زدم راض یپی از ت  نمیتا بب  رفتمیآقا م

به اتاق خودم و تا   گشتمیشب بعد از اون برم ازدهی ایده  یتا ساعتا ششیپ رفتمیبعد از شام م  بایتقر
سه  یکال من ساعتا  یعنی یرعل یام شهیپ رفتمیخوابش ببره بعد م  انیتا ک  موندمیاونجا م یالع ثانواط
به سرم   ی خواب  یاصال ب ی!ولشدمیم داریو جالب بود ساعت پنج صبح هم ب دمیخواب یچهار صبح م ای

بهم  ندهیدرباره آ یقشنگ یحرفا گذشت یبهم خوش م   یرعلیام شهیبود پ نی به خاطر ا دیشا  زدینم
  نکهیا یو برهان اوردن برا لیدلالبته اگه حرص خوردنا و  ساختی رو برام م یقشنگ یرهای تصو زدویم

  گفتمیبراش م  کردمویم یاون اتاق چه غلط  یتو

هربار که بهم  رهیاحساسات مزخرف حساس بودنشو بگ ن یا یجلو تونستینم کرد یم  یهرکار  یرعل یام
بود که هربار    انیک یبه خاطر رفتارا دیشا شدیبدتر م چیبهتر که ه شهیکه فردا بهتر م دادیقول م
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  تادو نیا ن یب نکهیخالصه ا شدیم  یرعلیکه باعث حرص خوردن ام کردیم یحرکت  ای یحرف رمنتظرهیغ
 کار کنم  یچ دونستمیافتاده بودمو نم  ریگ

که مدلش  د یبودم با شلوار سف  دهی پوش رشیکه ز یلباسه براق بنفش رنگ همراهه  یاس یکت کوتاه  هی
  یرو بایکه تقر یطور  شدیگشاد م  یکم  نییتنگ بود بعد به پا یزانوهام حساب   نییبود که تا پا یطور 

  قشنگحالت  هیموهامم با  هیکه ده سانت دادیلژدارمو پوشونده بودو نشون نم یمشک  یپاشنه کفش
 یبود گردنبند طال نمیقفسه س یتا رو شیسرم انداختم که کوتاه یرو دممی سف  ری بستمو شال حر

 بودو هم گردنم کردم   دهیبرام خر  انیکه ک یدیسف

بود که واقعا عاشقش شدم   دهیبرام خر  فیظر یلیبلند خ دیسف یگردنبند طال هی انی ک شی روز پ سه
طبق گفته    نیکننده بود به خاطر هم رهی گل هاش بود واقعا خ یکه رو یدرشت  زویر  دیسف یها نینگ

چشمش   یرعل ی هروقت که ام  شدیباعث م نیکه هم کردمی گردنم م دیبا رفتمی خودش هرجا که م
خواب   نهیو تنها به فشار دادن مشتش اکتفا کنه فقط ح رههی افته با حرص نگاشو ازش بگ یبهش م 

 بشه  خراب   دمیترسیچون م اوردم یاز گردنم درش م 

به  لمیعطر به خودم زدمو بعد از برداشتن موبا یصورتم کار کردم کم یکه رو یح یمل  شیاز آرا بعد
کت کوتاهو تنم کرده بودم که حرصش بدم چون  نی به راه افتادم درواقع از عمد ا  انیسمت اتاق ک

 اومد  یکه خودشم همراهم م یمگه مواقع رونی با کت کوتاه برم ب دادیاجازه نم دایجد

صداش که اجازه ورودمو صادر کرده بود وارد اتاقش شدمو درشو بستم  دنیاتاقشو که زدم با شن دره
 به سمتم پرتاب کرد شوینگاه غضب ری ت نیبه سمتش برگشتم اول نکهیهم

  ؟یکه تنت کرد هیچ نی_اانیک

 که گفتم تازه دوختم  هی_همون کت

 ؟ یکه بهم نشونش بد ی_تنت کردانیک

 می_اه

  یدلشو صابون زده ول یلباش نشست که باعث شد لپام سرخ بشه االن حساب یرو   یلبخند محو انیک
 تو برجکت  زنمیاالن م یچه طور  نی بب
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 کار دارم  یلیبرم چون امروز خ  دیبگم با عی_هم اومدم نشونت بدم هم اومدم سر

 بهم نگاه کرد ی عصب  یهم رفتو با چشما یکم اخماش تو کم

 حاال برو عوضش کن دمشیخب د  یلی_خ انیک

برخالف   انینشسته بود حرکت کردم ک  شی صندل یگذاشتمو به سمتش که رو  ز یم یمو رو لیموبا
متوجه شده بودم که اصال به دخترا   یعنیچشم پاک بود  یل یکه داشت خ  ییطهای و شرا تیموقع

ها نگاهشو ازشون  یمهمون یتو روحیسردو ب  یلیخ  ندازهیاصال بهشون نگاه نم  یعنیچشم نداره 
کس نبود منم که به  چیه یاما اون توجهش رو زدنیبودن که براش له له م یادیز  یادختره گرفتیم

  یینگاه خطا ایتو دلش جا بکنم تا حاال حرکت  یبودم که تونسته بودم خودمو کم یاصطالح االن کس
نگاهش اصال   مد یخریم یدیهم لباس جد یو وقت شدی م رهی بودم همش به چشمام خ دهیازش ند
تخس   یرعلی ام نیا یتخت بود ول المی در ارتباط باهاش راحت بودم و خ نیهم خاطربه  دادیآزارم نم

دور از    ای کردی م یمنو حرص بده از عمد چشم چرون  نکهیها به خاطر ا یمهمون یاوقات تو یبعض
  کیحرص بخورم منم در عوض با نزد شتریتا من ب دادینظر م  یمهمون یتو یدرباره دخترا انیچشم ک

حرص بخوره وهلل   یکل  شدمیپسرا باعث م یکردن از بعض فیاوقات تعر یو گاه انیکردن خودم به ک 
 من حرص بخورم اون کباب بخوره  یتا ک

  یفی شونه هاش گذاشتمو فشار خف یآروم به پشت سرش رفتم دستمو رو دمی رس شی به صندل یوقت
 بهشون دادم

 تنم کنم برم؟باور کن حوصله ندارم دوباره لباس ست کنم  نویهم یذار ی_م

 ی اونجا تنت کن یبرا  ییزای چ نیهمچ هی یمنکه بهت گفته بودم حق ندار  خودی_ب انیک

 ؟ی ند ری گ نقدریا شهی_م

باالتر رفت به سمتم قدم  جانیه ی برعکس ضربان قلبم از رو دمیبلند شد اصال نترس  شی صندل  یرو از
  انیک یچشما  رفتمی عقب عقب م کردموی دندون نما بهش نگاه م یطونیلبخند ش هیبرداشت که با 

 شدم یکه بهم داشت خبردار م ی قشنگ از حس کردیبهم نگاه م یسرد نبود وقت گهید

 ندم؟  ری _گانیک
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 _نه بذار آزاد باشم 

 ی _که آزاد باشانیک

 می_اه

  گهیکرد که باعث شد بفهمم د  ریی تغ افشیق یتو یز ی احساس کردم چ بهش کردم که یح یمل خنده
 یآروم دستشو دراز کردو گردنبند تو سادیوا دیرس  میکی به نزد  یوقت انیک کنمیم یرو ادهیدارم ز

  یگردنمو لمس کرد که باعث شد دستش به پوست گردنم برخورد بکنه بلرزم فکر کنم متوجه لرزش تو
 شد چون آروم نگاهشو باال آوردو بهم نگاه کرد نمبد

 ؟ ی_دوسش دار انیک

 ی لیخ می_اه

 خودت برات بخرم  قهیبا سل   نباریا گهید یک یبگو تا  ی_اگه دوسش ندار انیک

 بهم بزنه   یحیشد اونم لبخند ملکردم که باعث  یخنده آروم تک

 یا  قهی_نه بابا خوش سل

گذشته هاش افتاده باشه با   ادهیکه انگار  یشد بعد طور  رهی نگاهشو ازم گرفتو به گردنبندش خ انیک
 خاص گفت:   یلحن

 تو بود  یگردنبند هم برا نیمادرم بود و آخر  دمیزن خر هی یکه برا  یگردنبند نی_اول انیک

که   زدیچشماش موج م یتو یبشم غم خاص  رهیباال آورد که باعث شد منم به چشماش خ  نگاهشو
 رنگ بشم   یمشک یاون دو گو ری ناخواسته تسخ شدیباعث م

 _مادرت؟ 

   می_اهانیک

 _االن کجاست؟ 

 مامان تو  شهی_پانیک
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 آروم دستشو باال انیاز گوشه چشمم بچکه ک یهم بستم که باعث شد قطره اشک یمحکم رو چشمامو
مثل من روزگار باهردومون بد تا کرده  قایبود دق دهیپسر درد کش نیگونمو پاک کرد ا یآوردو اشکه رو

که از   ییاوابسته بود با داستان ه  یلیبه مادرش خ انیکرده بود ک یادیز یها یبودو درحقمون نامرد
 االن... ینقش مادرش از همه پررنگ تر بود ول شهیهم  کردی م فیگذشته برام تعر

 ؟ یکن یم هیگر ی_به خاطر من دار انیک

شدم ناخواسته دستمو باال بردمو به سمت شونه   رهیخ نش یغمگ یآروم باز کردمو به چشما چشمامو
 هم ببنده  یفشار دادم که باعث شد چشماشو رو یهاش بردم شونشو کم 

به شماها   یکه خدا بهمون داده ول میدار ییروهاین هی ماها هم  ی_مردا محکم تر از ما زنا هستن ول
 یمنم مثل توام منم ظلم ها نی منو بب  یآزار بد گرونویآزارت داده تو د ایدن یوقت  شهینم لینداده دل

 ستم ین یدر فکر انتقام از کس نی بب ی در حقم شد ول یادیز

  یسال ب  کیو  ستیاز ب یاز ندار  ییاز تنها یچ یه یفهم ی از سنگ شدن نم  یچ ی_دالرام تو هانیک
   یفهم ینم  یچی ه یکس

  ین یبیم ی ول کنمیکه وانمود م می زی کس تر از اون چ یب  یل یمنم مثل توام منم تنهام منم خ فهممی_م
  شهیهام تموم م یسخت نیهمه ا یدارم که روز  دیدارم ام دیهنوز ام

 ی دالرام تو منو دار  ی ستین  کسی _تو بانیک

 یبشه تو یاز گوشه گوشه چشمم جار  گهیقطره اشک د هیهم بستم که باعث شد  یرو چشمامو
هم ادعا  گهیدو مرد د سایاالن با اومدن نک یجز الهام نداشتم ول چکسویه  یکس  یسال ب نهمهیا
  دیحداقل اون زمانها شا دیبود شی پ یسالها یلیکاش خ  خوانی منو م ستمویکس ن یکه من ب کننیم

  ای اونور دن گه ید یکی  دویکن یعاشق شدن م ینه االن که دو تا دوتا ادعا کردمیم  یزندگ   ترخوشبخ یکم
 م یبرادر یادعا

 چون تورو دارم   کنمینم  یی_من االن احساس تنهاانیک

بهش   یبه روم پاشوند که باعث شد لبخند  یآروم باز کردمو بهش نگاه کردم لبخند قشنگ چشمامو
 بزنم 
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تو فقط   کنمی م شی برات ته ییکه بخوا یدالرام هرچ  کنمی م یبه دست آوردنت هرکار  ی_من براانیک
 بمون   یقلبم باق نیدستور بده فقط بخواه فقط دل آرام ا

  یول  کردمی م انتیخ  یرعل یبرام سخت بود چون داشتم به امافتادم   یرعلیام ادهی گفت دل آرام  یوقت
  یر یپس من تقص کردیبود که ابراز عالقه م انیک نیا گفتمینم یز یمن که چ  کردی من فرق م طیشرا

تونستم دوتا مرد خودخواهو ناخواسته به سمت خودم جلب کنم در آخر   نکهیبا ا دونمیندارم م
 افتادن یداشته باشم چون هردوشون خالفکار بودنو باالخره به دست قانون م  شونو یک ی یحت  تونمینم

 دالرام؟  یگینم  یز ی_چرا چ انیک

 بازهم...  یول نمی بیمن با رفتن به اونجا آزار م  یدونیم  نکهیپس چرا با ا ییخوای _تو اگه واقعا منو م

 نم نز یحرف گهیلبام گذاشت که باعث شد د یسکوت رو یاشارشو به معنا انگشت

  یاونا باش هیاالن جا یتونستیبهت بفهمونم که تو هم م  خوامی_من قصد آزار تورو ندارم فقط مانیک
   یچون ماله من یستین  یول

 من...  ی_ول

هر   یمن االن دست رو یکن ی نم ینداره دالرام تو اصال به احساساتم نسبت به خودت توجه  ی_ول انیک
 تو بکنم  یکارو هم رو نیا تونمیچرا نم  یول  کنهی بذارم بدون فکر با کله قبول م یدختر 

که خلقت کرده همرو فراموش   ییخدا  یکه داشت ینی ریش  یگذشته ها ی_چون تو خودتو فراموش کرد
   کنهی کنم که هروز دستور قتله هزار نفرو صادر م یزندگ  یمرد شهیپ  تونمیچه طور م یکرد

 _اما من... انیک

 کاراش بود   یالپوشون  یکه برا ییبرهان ها  لویحرفاشو بشنوم دل هیبق خواستمیانداختم نم نیی پا سرمو

  یبه خاطر کار  امویب  رونی موضوع ب نیاز ا گهید دادمیم  حیترج  دیموهاش کش  یتو یکالفه دست انیک
 اومده بودم بپردازم  نجایکه ا

 ان؟ ی_ک
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از موهامو  یبا موهام ور رفتمو دوره انگشتم تره ا ینگاهشو باال آوردو بهم منتظر نگاه کرد کم  آروم
  کهویفکرا بودم که  نیهم یبهش بگم که صداشو روم باال نبره تو یچه طور   دونستمینم  چوندمیپ

امو  نگ ماحساس کرد  چوندمی پیاز موهامو دوره انگشتم م یدستم که داشتم تره ا یرو  رویدست یگرما
 چشماش متمرکز کردم  یبه سمت باال آوردمو رو  نییاز پا

 _حرفتو بزن دالرام انیک

 رم یبگ یبار اجازه دارم مرخص  هیکار فقط  نیا یتو ی بار بهم گفت  هی ادتهی_

 چه طور؟  می_اهانیک

 استفاده کنم میامروز از مرخص خوامی_خب م

 ؟ ی_مطمئنانیک

 امروز نرم اونجا  خوامی_آره م

 ست ین یاز مرخص  یخبر  گهیباشه د ادتی  یخودته ول لهی_مانیک

 دونم ی_م

 ی رفتی نم یگرفت ینم  یاگرم امروز ازم مرخص  ی_بهتره بدونانیک

 ؟ یبدون مرخص  یعنی؟یچ  یعن یشده بودم  جیگ  یتعجب بهش نگاه کردم از حرفاش حساب با

 _چه طور؟ 

  یامروز هم قرار نبود بر  یباش  دیتوهم با  میجلسه دار کمونی _امروز با اون پسره که قراره بشه شرانیک

  نیهم ی عن یندارم  یمرخص یبرا   یشانس گهید یعنیبهش نگاه کردم نه نه بدبخت شدم  یناباور  با
 از فرصتم استفاده کردم  یطور الک 

 ینگفته بود  یز یتو به من چ ستی_خب قبول ن 

 ی کردی عجله نم یخواستی_مانیک
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 گفتم:  گرفتنیکه بهانه م ییبچه ها نهیع  نویزم  دمیکوب  یبا سرتق  پامو

 یتو سره من کاله گذاشت انی_ک

 بشه   شتریکرد که باعث شد شدت حرص خوردنم ب  یخنده ا انیک

 سالن باش  ی_برو کوچولو ساعت نه توانیک

کارم کردم که    نیهم ادیو دلش به رحم ب  رهیکنم دل ضعفه بگ یو تاب دادم به خودم تا کار   چیپ یکم
 گرد بشه  یباعث شد چشماش حساب

 بکن  یباز  یپارت هیما  یبار برا هی نی هم انی_توروخدا آقا ک 

 پنگ  نگی توپ پ هیبچگونم باعث شد چشماش بشه قده  لحن

 ؟ یکن ی م یباز  ی_پارت 

پاش گذاشتو روشنش کرد انگار نه انگار   یرفت لب تابشو رو شی به سمت صندل دویکش  یپوف انیک
 زدم ی داشتم باهاش حرف م

 کردم ی تو ناز م یبابا داشتم برا ی_ا

 گفت:  یکردو با لحن آروم یخنده ا تک

 _برو بچه پرو خجالتتو بکش برو تا بلند نشدمانیک

 کردمو گفتم:  یا خنده

 نداره داریخر کنمی ناز نم گهیبابا د ی_ا

 ؟ ی_مطمئنانیک

 می_اه

 ست یو اصال براش مهم ن  الهیخ  یب  یلیخ  یعنی که  کردی وانمود م یبا لحن باحال طور  انیک

 ... گهید یمطمئن نقدریا یوقت یبگم قبوله ول خواستمی خب م  یلی_خ انیک
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دره لب تابشو بستم که باعث شد   عیبکنه سر یاجازه بدم کار  نکهیبه سمتش رفتمو بدون ا  کهوی
 و به من نگاه کنه ارهی سرشو باال ب

 _قبوله؟ 

کنه چه قدر خوشحال بودم  رییکه باعث شد حالت چشماش دوباره تغ  دیتو چشمام د  یچ دونمینم
 نداشت  روحیچشاش حالت سردو ب  گهید

 _قبولهانیک

که باعث شد تک   دنیپر نییبچه ها شروع کردم به باال پا نهیخندونش ع  یچشما یجلو  یخوشحال با
  یکردنم آروم به سمتش رفتمو رو یکه مختص به خودش بود بزنه بعد از خوشحال یخنده مردونه ا

 گفتم:  یکاشتمو با لحن آروم شیشونیپ  یرو یخم شدم آروم بوسه ا ش یشونیپ

 ی گل یل ی_خ

ته که تونس شدیاصال باورم نم رونیشوک ولش کردمو از اتاق زدم ب   یمتعجب زدش تو یچشما یجلو
اونجا   یفضا رفتمی من دو روز راحت بودمو اونجا نم یعنی دو روز  شدیم یطور  ن یبکنم ا شی بودم راض

  یهرکار نرم اونجا و آزاد باشم حاظر به انجام دادن   نکهیا ینفس تنگ آور بود که برا یبرام اونقدر 
 بودم  

  شناختمشینبود خوب م یجنبه ا  یپسره ب انینبودم ک مونیبودم پش دهیبوس شویشون یپ نکهیا از
به اون  زنهی داره خودشو م یهست ول ییزای چ هی یرعلی منو ام نهیکه ب دونهیم  کردمی احساس م یحت

  نمیراه تا من کمتر آزار بب

امروز   کنمیدارم احساس م  یحسو حال قشنگ هیکال امروز  ارمی بال در ب خواستمی م یشدت خوشحال  از
  نانیحسم اطم نیبه ا یهم بهم داده بشه اونقدر  یا گهیحال کننده دخبر قراره خبر خوش  نیاز ا ریغ

 بکنم   اد یکه از دستم برب یهرکار  دنشیزودتر شن  یداشتم که حاظر بودم برا

دره   کنهی کار م یداره چ نمیبزنم بب  ندممیآ یسر به آقا هیرفتم تا   ریبه سمت اتاق ام یخوشحال با
به   ستین یکس  دمیبه اطراف نگاه کردم د  یکم نیجواب نداد به خاطر هم یکس یاتاقشو آروم زدم ول 

تختش    یآقا با باالتنه لخت رو دمیدروباز کردمو وارد اتاقش شدم که د لکسیر یل یخ  نیخاطر هم
   دهیگرفته خواب
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 نیخب ا یشده بود ول  یعادبرام  گهیبودم که د دهیندادم اونقدر د  تیبه باال تنه لختش اهم اصال
 نیا نهیباال تنش انداختم ع یکه گونه هام سرخ نشه به سمتش رفتمو آروم ملحفشو رو شدیباعث نم 

  بخندشدمو ناخواسته ل رهی خ شیپهن و عضله ا یبود به شونه ها دهیتخت خواب یبچه ها با شکم رو
  دهیپسر بچه ها خواب نیا نهیلبه تخت نشستم ع یآروم رو دمویزدم ملحفرو کامل روش کش یمحو
 بود

بود که ناخواسته آروم دستمو به  ش یشون یپ یحالت بامزه و قشنگ رو هیلختش با یاز موها یا تره
رو تو بغلش    یچشماشو باز نکنه بالشت یتکون بخوره ول یسمتشون بردمو زدم باال که باعث شد کم 

خودم بود منم  نهیبه خودش فشار بده ع   شتریب چارروی کارم باعث شد بالش ب نیگرفته بود که ا
   دمیخوابیبعد م گرفتمیبالش تو بغلم م هی دن یخواب نهیح شهیهم

 دمویشکمم کنارش دراز کش یرو  ییسروصدا چیکه تنم بود منم آروم بدون ه ییتوجه به لباسا یب
کردمو به چهره   یز یاخماش بره توهم خنده ر یآروم مشغوله نوازش بازوش شدم که باعث شد کم

خودمو  ی تر تو هم رفت کم ظیشدم به کارم همچنان ادامه دادم که اخماش غل  رهی خ  شتریجذابش ب 
  یکارم باعث شد تو نیاخماشو بوس کردم که هم نیخم شدمو ب  شیشونیپ یآروم رو  دمویباالتر کش

باز   یتقال کردم ول یبکنه کم  یو منو محکم تو حصار بازوهاش زندون ارهی دستشو باال ب یحرکت آن هی
 بچه ها شروع کردم به نق زدن نیا نهیبا اخم ع  نی بشو نبود به خاطر هم

 تو  ادیم ی کیزشته االن  جنبهیپسره ب یرعلی_ولم کن ام

 د یکس جرات نداره بدون اجازه من وارد اتاقم بشه شما جزو استسناء هست چی_نگران نباش هیرعل یام

 یجواب نداد  ی_در زدم ول

 تو  ییایبدون اجازه ب  شهینم  لی_دلیرعل یام

 خب باشه حاال دستاتو باز کن  یل ی_خ

 موهام سرشو پنهون کرد   نیب یسرشو خم کرد کم  آروم

 . نکن

 که هست  ین ی_همیرعل یام
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 گفت:  یفحشش بدم که با لحن آروم خواستمیاز دستش حرصم گرفته بود م یحساب 

 _ساعت چنده؟ یرعل یام

 _هشت 

تختش نشست با بلند شدنش باعث شد که ملحفه از   یرو خی س یرعل یحصار من باز شدو ام  کهوی
کردم به    یچشممو ازشون گرفتمو سع  عیسر فتهی ب شیعضله ا یها نهیروش کنار بره و چشمم به س

 خودم مسلط باشم 

 _هشت؟!!!یرعل یام

ون وقت چشمم به اون ا  کردمیبهش نگاه م  دیجوابشو بدم با خواستمیبهش ندادم آخه اگه م  یجواب
 و بعد...   خوردی ها م یمنکرات 

  دشیپوشیشرتش رفت همون طور که م یتختش بلند شدو به سمت ت  یاز رو عیکالفه سر یرعل یام
 شروع کرد به غرغر زدن

پاشم انگار نه انگار بعد از چند سال امروز باهاش قرار دارم   شی بابا مثال قرار بود امروز ش ی_ایرعل یام
 شمیپا م  ری طور د نیهم شهیهم کنهیخواب بودم فکر م  نهیبب  ادیاالن ب

 قرار داشت  یپسره با ک نیبهش نگاه کردم ا  مشکوک

 ؟ یقرار دار  ی_با کس 

 تم یثی_آره با ح یرعل یام

 ؟ ی_چ

   دیدوره خودش چرخ دویتو موهاش کش یکالفه دست یرعل یام

 کار کنم؟ ی_حاال چیرعل یام

 تنبل     یآقا  یکار کن  یچ  روی_چ

 ؟ یکن داری زودتر منو ب کمی یتونستیگفت زن؟نم شهی_آخه به تو هم میرعل یام
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 کنمیم  داریمن شمارو ب شهی_دست شما درد نکنه نه که هم

 ما فوقمه یدارم ناسالمت یسیباهاش رودربا یبه اندازه کاف  ادیامروز م  ای_خدایرعل یام

 انه؟ ی _منظورت ک

 با شوک به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد   کهوی

 ؟یدی_تو حرفامو شن یرعل یام

 داره  ی_آره مگه اشکال 

 گفت:  یهول کرده بود با هول یکه معلوم بود حساب  یرعل یام

 داره  ی _نه چه اشکالیرعل یام

بازوش گذاشتم که باعث شد به   یرفتم دستمو رو تختش بلند شدمو به سمتش یاز رو مشکوک
 سمتم برگرده

 ؟ یقرار دار  یک ؟بای رعل یافتاده ام ی_اتفاق 

 گفت:  یلرزون  یانداختو با صدا ن ییسرشو پا یرعل یام

 _با خودم یرعل یام

 کرد؟ ی چشمام گرد شدو بهش نگاه کردم داشت منو مسخره م کهوی

خنده که باعث شد با حرص به سمت    ری زد ز دیمبهوت منو د افهیق  یباال آوردو بهم نگاه کرد وقت نگاشو
از   کهویکردم روش که  یخال  وانوی آب داخل ل خندهیبرمو همون طور که داره م  زشیآب کناره م وانیل

  حی ترج گرد شده بهم نگاه بکنه منم فرارو بر قرار یشوک کارم باعث شد خندش قطع بشه و با چشما
به سمت   ع یاومدم سر رونی از اتاقش ب یو زدم به چاک وقت دمیدو یبه سمت در خروج  عیدادمو سر

کردم   یدخترا اونجان سع دمید  یکه وقت  دمیرفتم به سمت آشپزخونه دو نییپله ها رفتم و ازشون پا 
 باشم نگران  دیپس نبا دیرسی بهم نم یرعلی دست ام نجایو خانومانه رفتار کنم ا لکسیر
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 .................... 

 

بود فقط    یو شورو ذوق تو چشمام چ  یخوشحال  نهمهیعلت ا  دونمیبه خودم نگاه کردم نم نهییتو آ از
  یم یداشتم مطمئنم امروز اتفاقات خوب یچون احساس خوب گهیکه حسم بهم دروغ نم  دونستمیم

 از ته دلم ذوق بکنم  شهیکه باعث م یافته اتفاقات

که چشمام درشت تر و   یطور   دمیکش یپرمو باهاش حساب  یبرداشتمو مژه ها زی م یاز رو وملمیر
و بنفش هم   یاسی هیسا کمیهمونارو بپوشم  خواستمی صبح تنم بود م  یجذاب تر شدن همون لباسا

 یز یبهش ندادم خط چشم ر  ییبها  یپررنگ شده ول یادی ز  کردمیاحساس م  دمی به پشت مژه هام مال 
  دونمینم  دمیلبام مال یبرداشتمو رو موینشون بده رژ زرشک   راتری تا چشمامو گ دم یکش هامپشت مژه 

برداشتم تا   مویرژگونه صورت نیداشتم که دست خودم نبود به خاطر هم جانیه  یچرا اما امروز اونقدر 
  دتربلن دای شد جد دهیکمرم کش  ن یی ا پابستم که دنبالش ت  یکامل تر بشه موهامو باال دم اسب  شمیآرا

  یبرا یبه خودم زدمو بوس آروم   یحی شدم لبخند مل ره یخ  نهییبه خودم از تو آ  یهم شده بودن وقت
 خودم فرستادم 

 جون  یبخورم دل  گرتویج ی_چه قدر خوشمل شد 

  یصدا یرو بشنوم وقت یرعل یام ی کردم دره اتاقمو باز گذاشته بودم تا صدا یوونگیاز سره د یا خنده
  نکهیبعد از ا نیآورده به خاطر هم   فیتشر  اروی که  دمیفهم دمیطرفو شن نیاز ا دیی بفرما  دیخوش اومد

   رونیاز اتاقم زدم ب  میکردم بعد از بستن ساعت نقره ا یخودم خال   یعطرمو رو یحساب 

بم و  یبستمش به سمتشون حرکت کردم عاشق صدا ی طور که نگام به ساعتم بودو داشتم م نیهم
 لژ دارم بودم  یده سانت یمحکم کفشا

  کیهمراهه شر یرعلی که ام یساعتم بسته شد به محل  یوقت میکلنجار رفتن با ساعت مچ یاز کل بعد
 یصدا دن یاما هنوز موفق به شن دمیشن یم یرو به خوب   یرعلیام یصدا دمیتازمون نشسته بودن رس

  نکهیخود بشم هم یپر کردو باعث شد از خود ب   موینیتمام ب  ییعطر آشنا ینشده بودم بو کمونی شر
شده بودم اونم با بهت    رهیبهش خ  یروبه رو شدم با ناباور  یخاکستر  یباال آوردم با دوگو سرمو

اشک از گوشه چشمم  یشد قطره اچشمام متمرکز   یکه در آخر رو کردیداشت به سرتا پام نگاه م
   نمشی بب تونستمیم  نجایکه ا شدیچه قدر دلم براش تنگ شده بود باورم نم  نییپا  دیچک
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 صدبرابر شده بود   تشیکه تنش کرده بود جذاب یاون کت و شلوار نقره ا با

طور بود زمان برام متوقف  نیمبهوتش شده بودم اونم هم  نطوریهم یرعل یتوجه به حضور ام بدون
داشتم چه    ازیچه قدر بهش ن  دمیاز دست م  زارویچ یسر   هینبود که کجامو دارم  ادمی شده بودو اصال 

که  یبازوش فشار بده طور  یعضله ها  نیقدر االن دوست داشتم برم جلو بپرم بغلش و سفت منو ب
   ادیدر ب غمیج یصدا

قدم جلو رفتم که باعث گرد   هیناخواسته  نیبه خاطر هم  رم یخودمو بگ  یجلو نی از ا شتریب تونستمینم
 هیحرکتش سره جام کپ کردم انگار  نیا دنیو گرفتن روش از من شد با د سای نک هیشدن چشما

 گرفت؟ یاون داشت روشو از من م یعن ی شدیکرده بودن باورم نم یروم خال   خویسطل پر از آب 

به سمتش برگشتم که   عید سرمو به تنم راست ش دمی"اهم" که از پشت سرم شن  یصدا دنیشن  با
بهم   سا یبود که من و نک دهید یعن یبدبخت شدم رفت  یشده وا رهی بهم خ یغضب  یا افهیبا ق دمید
 م؟یشد  رهیخ

  نییسرمو پا نیبه خاطر هم  ارمیاون نگاه سرزنش گرانش دووم ب ریز نی از ا شتریب تونستمینم
 نگفتم یز یانداختمو چ

 باند  نیا  سیدادخواه هستن رئ  انیک شونی_ایرعل یام

کارش باعث    نیاز من گرفتو به سمت اون دوتا رفت هم شوینگاه غضب  انیزد ک یرعل ی که ام یحرف با
دونفره نشست   یاز مبل ها یک ی یرو انیشد منم به سمتشون برگردم بعد از سالم و دست دادن ک

شدم بغض کردم   انیمتوجه نگاه ک یکه وقت نمیبش ی رعلیکناره ام ساینک یبرم روبه رو  خواستمیم
  نیبه خاطر هم نمی با نگاهش بهم فهموند که برمو کنارش بش کنهیم چارهی دونستم با رفتنشون منو بیم

نشستم که باعث   انیکه قرار بود بشه شوهرم رفتم کنار ک  یبرادرم و کس  یچشما یجلو لمی برخالف م
 شد   سا یشدن نک یو حرص  یرعلی مشت شدن دست ام

بود ناخواسته اروم سرمو باال  نیسنگ نمونی انداختم چه قدر جو ب نییکنارش نشستم سرمو پا نکهیهم
  دمید یبودمش نگاه بکنم که وقت  دهیند شدیبه چهارسال م کیکه نزد یآوردم تا دوباره به چهره ا

تنگ   اون دلش برام یعنیبکشم   یدلم آه یباعث شد ناخواسته آروم تو کنهی نم  یاصال به من توجه
 احساس بود  ینشده بود؟چه قدر ب
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 درسته؟ دیباش   یتهران سا یجناب نک دی_شما باانیک

به  یذره ا نکهیبرگشت بدون ا ان ی گرفتو به سمت ک یرعل یمشت شده ام یچشماشو از دستا ساینک
 گرمو مردونش گفت:  یتوهمش با صدا یبشه با اخما  رهی من خ

 نمتون ی بی_بله خوشحالم م ساینک

  یداد وا  یرعل ینگاشو به ام لکسیر  یل یخ یبهم بندازه ول  یاالن نگاه دیذوق بهش نگاه کردم شا با
منکه نرفتم تو  یاخم کرد ینطور یلو بده آخه بگو چرا ا رویهمه چ دیبا یرعلیام نیخاک به سرم ا

 کنارشم  نمی بغلش بش

 د؟ یشروع کن  دییخوای_نم ساینک

باعث   نیمشکوک شده بود به خاطر هم سای نگاه کرد رنگ نگاه نک سایسرشو باال آوردو به نک  یرعل یام
 شدم یبفهمه اون وقت بدبخت م روی همه چ سای نک دمی ترسیشده بود ضربان قلبم به شدت باال بره م

 بهتون گفتم فقط مونده توافق سره درصد  روی_همه چیرعل یام

 گفت:  یبا خونسرد نداختیهم م یپاشو رو ادو دیم هیمبل تک یکه به پشت یدرحال  ساینک

 _منکه درصد خودمو گفتمساینک

 اده یبهتون گفتم اون مبلغ ز ی_ول یرعل یام

حاال  میشما خودمونو وقف داد  طیما که با شرا دییایبا ما راه ب یکم  ستیبهتر ن ی_جناب تهران انیک
 نوبته شماست 

  یمدت کوتاه همکار  هی یخان هم گفتم که من فقط برا  یرعلی ( من به امانیدادخواه)ک  ی_آقاساینک
ثابتتون هرچند  هیپا کیشر شمی توشه خب صددرصد م   یسود خوب نمیکه اگه بب نهیمنظورم ا کنمیم

 دم یشن  ادیز فتونویتعر

حالوهوام   گرفتم یصداش دل ضعفه م دنیمن از شن زدیحرف م ساینک یهرچ نی اون ب یگ یمنو م حاال
  کهویهم  سایبعد نک سا یخودمو پرت کنم بغله نک هیگر ریبزنم ز  خواستیمبود که دلم  یطور  هی

   دیهمتون بازداشت ستیو بگه به نام قانون ا ارهی اسلحشو در ب
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 یبروز ندم تو  ادیتا احساساتمو ز گرفتمیخودمو م یداشتم جلو یقدر دلتنگش بودم که به سخت اون
دستم احساس کردم که باعث شد از شدت   یرو رو ی فشار دست کهویبودم که   الهایفکرو خ نیهم

در کنترلش    یکه سع یکه داشت با خشم  انی گرفتمو به ک سای نگامو از نک عیبکنم سر یز یدردش ناله ر
 ذره مونده بود استخونامو خورد بکنه  هیکه  یطور  دادی پام بود محکم فشار م  یدستمو که رو داشت

نبود   انیکدومشون حواسشون به منو ک چیدن و هباهم مشغوله حرف زدن بو سایو نک یرعل یام
 یدستا یلرزونم رو یدستا نکهی هم  دیلرزیم یناخواسته دستمو به سمت دستش بردم دستام حساب

 مردونش قرار گرفت به سمتم برگشت  

 ان یک  یکنی خوردش م ی_دار 

 تونستمینم یول کردمیخودم حس م یرو  روی کی نی شد نگاه سنگ شتریدستم ب یدستش رو فشار
 به دستش دادم  یفی بدم متعلق به کدومشونه فشار خف  صیتشخ

 ان ی_ک

خودم سوخت فکر کنم آخرش لحنم کاره   یمظلومانه اسمشو صدا زده بودم که خودم دلم برا چنان
 دستم برداره   یدستشو از رو انیخودشو کرد چون باعث شد ک 

هردوشون شاهد صحنه ها بودن   دمیتوهمشون فهم یاخما  دنیبه سمت بچه ها برگشتم با د یوقت
حفظ ظاهر   یبرا یرعلیبندازم ام نییباعث شد لپام گل بندازه و سرمو با خجالت پا   نیبه خاطر هم

  یحساب  یمشکوک با اخما  یچشم ریهم ز ساینک ختی ر وهیخودش آبم  یبرا ی دستشو دراز کردو کم 
منم داشتم خودمو  دو یکشی م یعصب یداشت نفسا یهم ه انیک  کردی نگاه م یرعل یبه ام شتتوهم دا

سخت   یک یاز  یک ینه با دو تا با سه تامرد که  یک یاونم نه با  کردمیجروبحث خفن آماده م هی یبرا
 تر   ی رتی غ رترویگ

  کردیم ین یتنم سنگ یرو یکه داشت بدجور  نمونیسکوت مزخرف ب نیبه ا دوی کش  یکالفه پوف ساینک
 خاتمه داد

 _خب پس قبوله نه؟ساینک

 به شما داره ی _بستگانیک
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 بحث گفت:  نیخاتمه دادن به ا یکه معلوم بود حوصله مخالفت و جروبحث کردنو نداشت برا  ساینک

 میش یهم م یبرا  یخوب ی_مطمئنم همکارا ساینک

 کلمه موافقت خودشو اعالم کرد   کیقبول کرده در  طو یشرا ساینک دهیهم که معلوم بود فهم انیک

 دوارم ی_امانیک

 کردو ادامه داد: یمکث  انیک

 درسته؟  دیمسافر نجای که خبر داشته باشم شما ا یی_من تا جاانیک

 م یهتل موقتا اقامت دار هی ی_بله توساینک

به   دیبمون  نجایا دیکن یم دایموندن پ یبرا روییجا هیکه  ی تا زمان دیتونیم میک ی_منو شما باهم شرانیک
 کارهاتونو راه بندازن  سپارمیبچه ها م

که   کردمیبزنم احساس م یکه باعث شد ناخواسته لبخند محو دمید ساینک  یچشما یتو  یچ دونمینم
کاره    انیمطمئنم که امروز فردا ک  نیبمونه همچن نجایخوشحال شده که قراره ا انیحرف ک  نیاز ا
 موندگار بشه   نجایا  ادیز  سایکه نک  ذارهیو نم دازهنیراه م ساروینک

 برگشتمو بهش نگاه کردم چه قدر مهربون شده بود انیلبخند به سمت ک  هی با

 م؟ ی_پس قراردادو ببندیرعل یام

 کن  سی_آره کارارو خودت راست و رانیک

هول  یکم  میاز اون از سره جامون بلند شد تی از سره جاش بلند شد هممون به تبع انیک  نکهیهم
با هرسه  دیفرار کنم باالخره امروز با تونمیکدومشون نم چیاز دست ه دونستمیکرده بودم چون م

 تاشون کلکل کنمو جواب پس بدم 

 اتاق خوب براشون آماده کنه  هیبه پرگل بسپر که   یرعلی _امانیک

 _چشم یرعل یام

 کنم ی نملطفتونو فراموش  نی_ممنونم اساینک
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 م یهمو داشته باش یهوا  شتریب  دیبا میک ی_منو شما باهم شرانیک

 _بازم تشکر ساینک

جان من از طرفش    انیک ارهیسرشون ب ییانگار نه انگار قراره چه بال کنهیتشکر م  یداره چه طور  نگاه
 طناب دارو برات بده  نی سلول زندانرو برات انتخاب بکنه و سفارش بهتر نیبهتر دمیقول م

به سمتم برگشت که باعث شد هول کنم چنان اخماشو توهم برده بود که داشتم از ترس سکته   انیک
   کردمیم

 کارت دارم  یی ای_شما با من مانیک

هردوشون به سمتمون  یرعل یو ام  ساینک  انی حرف ک نیا دنیهزار با شن  یقلبم رفته بود رو ضربان
روبه رو   ی دبخشیام ادیز یبا صحنه ها دونستمیکردم اصال بهشون نگاه نکنم چون م یبرگشتن سع

 شمینم

 _چشم

  انیک دمیخواستم به سمتشون برگردم که د  نیراه افتاد نتونستم تحمل کنم به خاطر هم انیک  نکهیهم
توهم کردو با   شتریها بهش نگاه کردم اخماشو ب  یسکته ا نهیع  نیبه سمتم برگشت به خاطر هم  کهوی

 لهم کنه  گفت:  ادویتا ن رهیگیخودشو م  یجلو ادیکه معلوم بود داره ز یلحن

 گفتم؟ یچ یدی_نشن انیک

تاد دنبالش راه افتادم که اونم به سمت اتاقش راه اف عیسر میدرون  لیبرخالف م یمکث  چیه بدون
  دمیترسیم انیچهارسال از ک  نیبود که در طول ا یبار  نیاول  نیا دینداشتم شا روی حرف چیجرات زدن ه

 دختر چاپلوس و وراج  هیاوقات  ی گاه یو قد بودم حت  لکس یجلوش ر شهیهم

و پشت   شهیدرو باز کرد فکر کردم االن خودش وارد اتاق م انی ک میدیدر اتاق رس یبه جلو نکهیهم
 که کرد باعث شد چشمام گرد بشه  ی با کار   یسرش من ول

 گفت:  تیتوهمش با عصبان  ینگاهم کنه با همون اخما نکهیسمتم برگشتو بدون ا به

 برو تو  االی_انیک
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و   زنهیسرم داد م یقش کمنگران باشم فو دیلبم زمزمه کردم نبا ری آروم اسم خدارو ز دمویکش یپوف
 یافته اونکه سابقه دست بزن هم نداره پس نگران چ ینم یاتفاق گهید شمی خورنده اون نگاه غضب

نبود اونم  ادمیهم  ساروی هست تازه نک یرعل یبکنه ام  یدختر فوقش اگرم بخواد غلط یهست
 هوامو دارن نجاستیهم

کردم که ترسمو   یتمام توانمو جمع کردمو سع نیلفتش بدم به خاطر هم نی از ا شتریب خواستمینم
  یتا چه حد موفق شدم ول  دونمی که بتونم محکم راه رفتم حاال نم  ییتا جا نیکنم به خاطر هم یمخف

  دهیلو م  رویچشمام همه چ دونستمیم

بست که با   وارد اتاق شدو درو چنان محکم عیهم پشت سره من سر انیوارد اتاق شدم ک نکهیهم
  انی شد ک یچ  کهویباعث شد نفهمم که  نیبه سمتش برگشتم که هم یبا نگران   دمیصداش لرز دنیشن

مبل پشت سرم و نتونم  یرو فتمی کارو کرده بود باعث شد که ب  نیا یمحکم هولم داد که چون ناگهان
بود   یطنتنرم بود اما چون مبل سل یهرچند پشت یپشتم محکم خورده بود به پشت رمی بگ ودموخ

   رهیتاج مبل بخوره و پشتمم دردش بگ  یبه باال یباعث شد سرم کم 

  یصاحاب  ی چون ب  یهان؟فکر کرد یبش  رهی بهش خ یطور  نیا ی_چه طور به خودت اجازه دادانیک
 آره؟ یبخور  خوادیکه دلت م  یهر گوه دمیاجازه م

دادم گوش بدم   حی فعال ترج نیبود به خاطر هم  دهیجوابشو بدم اما درد پشتم امونمو بر خواستمیم
 بگم  یچ دونمیبعدا م

پروا به اون لندهور   یب  یترس چیاالن بدون ه یول  یبه من نگاه کن  شدیقبال روت نم ی_توهه لعنتانیک
   یزل زده بود

فعال سکوت   دادمیم حی ترج یول خوردمیداشتم خون خودمو م کردی م نیتوه سای داشت به نک  نکهیا از
به  کنهی غلط م ی کنه منم دارم براش وگرنه کس یخشمشو خال  یبهتر بود بذار حساب  ینطور یکنم ا

 بکنه   نیخودم توه  یاونم جلو ساینک

تموم شد    یرعلی نه؟حاال ام یخوشحال شد یل یبمونه خ  نجایا تونهیگفتم م ید یشن  ی_حتما وقتانیک
 پسرس  نینوبته ا
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چشمام   یکه تو یازش بترسم به خاطر درد نکهیانداخته بودم نه به خاطر ا ن ییمدت سرمو پا تمام
فکر کنه در برابرش دختره   خواستمیکه داده دردم گرفته نم یبفهمه که با هول  خواستمی نم زدیموج م

  قت یهمه حرفاش حق  ی عنیدم فکر کنه که چون سکوت کر خواستی در مقابلش دلمم نم یول میفیضع
  داره

 نه   ایکشه  یکه شده خجالت م  کممی  نمیبب خواستمی باال آوردمو بهش نگاه کردم م سرمو

 کردم یلهت م  زدمیم دی با ؟االنیکنینگام م ینطور یچرا ا هی_چانیک

رابطه   ردستی منو تو جز رابطه مافوق و ز نیب  کنمی درضمن فکر نم یلهم کن  یینکردم که بخوا ی_کار 
 ی به خرج بد تی و حساس   یزنیسره من داد م یدار  ینطور یحاکم باشه که ا یا گهید

من   گفتمینم  یز یچ  کردموی سکوت م دیبا یهم فشار دادو چشماش سرخ شدن تاک یمحکم رو لباشو 
اون دختر فقط به اون  دیبا کننی فکر م  کننی م دایدختر حس پ هیبه   یمردا تا کم نیچرا ا دونمینم

  دیقد بود با یادیپسره هم ز نیاون باشه ا یبه اون فکر کنه و تابع حرفا  دیبده فقط با تیاهم
  ینه هنوز به داره نه به باره وقت  یوقت  ستمین یطور  نی القل من ا ستین ینطور یا ای که دن دیفهمیم

داره انتظار داشته باشه   یگفته چه لزومبه من از احساساتش ن یز یهنوز به من ابراز عالقه نکرده و چ 
 باشم  بندیکه من بهش پا

نگاه نکرده بودم  یا گهید زیبه چشم چ  سایبارم به نک ه یمن  دونستیداداشم بود خدا م نهی ع ساینک
 تر    نییمنه نه باالتر نه پا ه یبرادر که حام هیفقط 

 ؟ یدیبه خرج م تی رفتارام با مردا حساس ی همش رو ؟چرایدیم ر ی_چرا همش به من گ 

بدون   نیبه خاطر هم  خوردمیخون خودمو م کردی که داشت دربارم م ییمبل بلند شدم از فکرها یرو از
 صدام داشته باشم داد زدم:  یرو یکنترل  نکهیا

 هــــــان  سمیجز رئ  ی_اصال تو چه کاره من

 به روش پاشوندم  یپوزخند یترس چیباال برد تا بزنه که همون لحظه بدون ه دستشو

 بلند کردن؟  نه؟دستیفقط هم ن؟قدرتی_هم
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اون  یکه طبق خواسته ها یکه تا االن فهموندم یبهش م  دی اما با دمیدیچشماش م یخوردنو تو  حرص
 بود  یادیکه الل شده بودم ز یکرده بودم تا االن یلیراه رفته بودم خ 

 یفقط زور بگ  یکه بلد ؟تویزن ی_خب بزن چرا نم 

 _خفه شو انیک

 هان؟  یکه از دهنت در اومد بار من نکرد  یتو هرچ ؟مگهی_خفه شم؟مگه تو خفه شد

  نوی زم دشی اتاقش رفتو با خشم محکم کوب  یگرون تو یمتی ق یاز گلدونا یکیبا خشم به سمت  انیک
 با خشم داد زد 

 خفه شـــــــــــو گمی_دارم م انیک

به   کردمیم ی سع  اوردمیخودم ن یبودم اما اصال به رو  دهی ترس یگلدون حساب  یصدا   دنیاز شن نکهیا با
  شدیم  خیکه آدم مو به تنش س  ینکنم واقعا ترسناک شده بود طور   یتوجه ادی ز شی وحش افهیق

  یتا کار   گرفتیخشمشو م  یفکر کنم داشت جلو رفتیراه م  یعصب دویکشی دست تو موهاش م کالفه
 کنه یم  یچه غلط نمی بب ستمینم یبکنه منم که جلو دستش وا یکار  کنهیغلط م یل یخ یدستم نده ول

  یشدم؟چندبار حرکات سبکانه انجام دادم؟حت رهی حاال چندبار به مردا خ ؟تایشناخت ینطور ی_تو منو ا
 انجام دادم؟ تی رفتار بدور از مقبول  هیکه راحتم تا حاال چند بار  یی با تو

بود و االن  ده یقسم بخورم فقط جمله "با تو راحتم" رو شن تونستمیمسمتم برگشت و بهم نگاه کرد  به
 که منم مثل خودش حتما آره کردی فکر م نیداشت به ا

 ه؟ یتوش غم و دلتنگ ستین ینگاه معمول هیدختر  نینگاه ا یدی بار از خودت نپرس هی_

 ی شناسیرو م  ارویتو اون  ؟مگهی_دلتنگانیک

 بگم؟  یجمعش کنم چ  یدادم حاال چه طور  یخاک به سرم سوت  یهول کردم وا کهوی

 ش؟ یشناسیمگه تو م دمیگفتم؟پرس یچ یندی _نشانیک

 باال آوردمو بهش نگاه کردم  سرمو
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 نداخت یم ی ک ی ادهی_نه فقط منو 

کارت   یخدا بگم چ  خوردیحرص م یراستشو محکم مشت کردو فشرد فکر کنم داشت حساب  دست
همه  یزده شد رو  دییمهر تا دی که پرس  یرفته بود که با سوال گهید یاجاه هی نکنه حتما ذهنش به 

 حرفام 

 ؟ ی _کانیک

 ندازه یکه مثال دوسش داشتم م یکس ادهی منو  کردیم نگفتم؟فکر 

 داداشم ادهی_

 ه؟ یشکل نی_داداشت؟داداشت اانیک

 نم یبیلحظه فکر کردم داداشمو م هی یبرا دمشید یوقت می_اه

 شده بود؟ رهیبه تو خ  ی_خب اون چرا اون طور انیک

 ندازم یم یکس ادهیمنم اونو  دیشا دونمی_نم

 یداره سع یکه باعث شد مطمئن بشم هنوز مشکوکه ول  دیموهاش کش یتو  یدست یعصب  انیک
 هم موفق نبود  ادیکه خب ز ارهیخودش ن  یبه رو کنهیم

ندارم   یکن یکه تو فکرشو م   ییمن به اون پسره  از اون حسا گمیبه خدا بهت دروغ نم انی_باورم کن ک 
 برادرمه نهیع  خورمیقسم م

 برادرمه؟  نهیع یگ یم ین یبیم  روی _تو چرا هرکسانیک

 بگم؟  ی_پس چ

 ادامه دادم دمویکش یپوف

 ندازهیاون م ادهیمنو  یعنیبرادرمه  نهی که صورتش ع  نهی_درضمن منظورم ا

 _برادرت االن کجاست؟ انیک
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  هی فکر کنم فرار دونمی_نم

 کارس؟  یچرا؟مگه چ ی؟فرار ی_فرار انیک

داره حاال    یآخه د بگو به تو چه ربط کنهیمردم دخالت م  یشخص  یچه قدر تو زندگ نیبب ای خدا پوف
 بگم؟  یچ دیمن با

 حرفا   نجوریکارا باشه مثل پخش موادو از ا  نیشد فکر کنم تو هم بیمدت غ هی دونم یفقط م دونمی_نم

رومو ازش   یماجرا شد با دلخور  الیخی گفتو ب یافتاده بود آهان شیکه معلوم بود تازه دوهزار انیک
 ناراحتم گفتم:  یل یکه معلوم بود از دستش خ  یگرفتمو با لحن 

 من برم؟  یندار  ی_کار 

از خودش نشون داد   یچه عکس العمل  تا بفهمم دمیدینم افشوی ق نیسمتش برنگشتم به خاطر هم به
 منو شناخته باشه  ینطور یاصال هم برام مهم نبود چون واقعا ازش انتظار نداشتم ا

 ؟یزودتر بر   ییخوای_چرا م انیک

خب   ارمی رفتنم هم براش ب یبرا  لیدل دیحاال با مــــــــــایافتاد ریگ  یعجب مکافات  دمیکش یپوف
 ست یدوتا ن یکیمن که   یها یهم جواب پس بدم بدبخت  گهید یبه اون دوتا  رمیدارم م

پشت سرمه به خاطر   انیکه ک دمیکارو کرده بودم اصال نفهم نیا یسمتش برگشتم که چون ناگهان به
  موینیگفتمو با دستم ب یآخ رهیدردم بگ یخورد که باعث شد حساب   نشیسرم محکم به قفسه س نیهم
بودن  هچنان بدنش سفت بود انگار چندتا آجرو محکم کوبوند هم محکمتر بود وار یفکر کنم از د دمیمال

 چه طرز برگشتنه آخه؟ نی؟ای آدم به سمتش برگرد  نهیع  یتونیتو صورتم آخه دختره خولوچل نم 

 درد گرفت؟ تی نی_ب انیک

که  یکه از شدت درد سرخ شده بودو بهش نشون دادم تا خودش جواب سوال مزخرف  چشمامو
حتما جوابه سوالشو  دیدنده بود که با هیبشر کال انقدر خودخواه و  نیخب ا یول  رهی بودو بگ دهیپرس

   دیمک  یخون آشام خونتو م   هی نهیوگرنه ع یدادیم
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 مین یب یبه رو یشد به سمتش برگردم دست   برداشت که باعث  مینیب  یجلو آورد و دستمو از رو دستشو
 سرمو عقب بردمو آروم گفتم: اریاخت  یکه ب دیکش

 ست ی ن یز ی_نکن چ 

که معلوم بود واقعا دلش   یبهش برخورده بود با لحن دلخور   یحرکتم حساب ن یکه معلوم بود ا انیک
 پره گفت: 

 ؟ ییای_دالرام چرا باهام راه نمانیک

بهش دست بزن    ییخوایهرچه قدر م ایب  ام؟خبیباهات راه نم یعن ی ستین یز ینکن چ گمیم نکهی_ا
 بشه  شیزیچ هی اونقدر فشارش بده تا 

توش نشسته  یموج سرد یکم کردمی که احساس م ییبا چشما دیتو موهاش کش یدست یعصب  انیک
 گفت:  یبود به سمتم برگشتو با لحن محکم و پراز تحکم

 ی بر  یتون ی_مانیک

 اوردمیاز دلش در م گشتمی دادم فعال برم بعدا برم  حی ترج یشدم ول نگران رابطمون  کمی درسته

کجاست از    سایکه اتاق نک دونستمیاومدم نم رونی از اتاقش ب یگفتمو بعد از خداحافظ یآروم باشه
از   کردمی مو برطرف م یدلتنگ رفتمیم ینطور یا کردمی م داشیدنبالش پ  گشتمیم  خواستیدلم م یطرف
 هم ششیبرم پ  خواستمیهم م دادیکارو بهم نم  نیاجازه ا نیبه خاطر هم  دمیترسیاز سواالش م یطرف

راه مغزم   نیا گفتیافتاده بودم که دلم م ری گ یها شده بودم وسط دوراه وونهید نهیع خواستمینم
 حرف کدومشونو باور کنم     دونستمیاون راه آخرشم نم گفتیم

بودم از نگاه   یرعل ی ذره شده بود چه قدر دلتنگش شده بودم نگران سواالش درباره ام هیبراش  دلم
  یرعل یدرباره ام  یچ یمن ه یخبر داشت ول  انیک یهرچند از رفتارار  انیک یاز رفتارا  یحت  ایهاش 

   گذرونهیم یچه طور  نمیبهش نگفته بودم درواقع سپرده بودمش دست زمان بب 

خواستم دوباره امتحان کنم   نیبه خاطر هم شهیس کردم در بسته نمفکرا بودم که احسا نیهم یتو
  نیبه خاطر هم شهیهست که مانع بسته شدن دره اتاقم م یز ی چ هیمتوجه شدم نه بابا  کهویکه 

 ازغرق شدم دستم  یخاکستر  یدوتا گو یکارمو بکنم که تو ذارهیکنه نم نهیکه ع  هیچ نمیبازش کردم بب
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دلم  شدیلباش بود که باعث م یرو   یلبخند محو قشنگ د یلرز یتادو بدنم کماف ن ییدر پا رهیدستگ یرو
ابهت   یچشماش برا یخندش برا یبرا تهاشیحما یبودنش برا یبراش ضعف بره برا شتریب

 مردونش 

درواقع   کردم ی شده بود و احساس م ری گونم سراز یکه رو  یاشک یبکنم فقط داغ یحرکت تونستمینم
هنوز برام   نمیبی دارم م سارویکه نک شدیجرات پلک زدن هم نداشتم باورم نم  یحت دمیترس یدروغ چرا م

  ودزودبه ز تونستمیم ینطور یباند شده که ا نیوارد ا کیبه عنوان شر سای قابل هضم نبود که نک
دوست   یای رو هیباشه   ایرو هیهمش  دمیترسیم سادهی دره اتاقم وا یاالن جلو نکهیاز ا یحت  نمشی بب

   یداشتن

هم   یعطرش چشمام رو یگرم فشرده شدم با حس بو  یجا هی یتو کهویشد   یکه چه طور  دمینفهم
 یزدم دستمو محکم دورش حلقه کردمو به دوتا از قطره ها یخاص لبخند  یبسته شدو با آرامش

  یآغوش ها نیدلتنگ ا بو بودم چه قدر نیگرما و ا نیشدن دادم چه قدر دلتنگ ا یاشکم اجازه جار 
  تونهینم چکسیه گهید نجایا کردمیاحساس م  کردمیم ارویدن تی بودم احساس امن  برادرانشخالصانه  

 خرم یگرمارو به جون م نیشکرت که دارم ا  کنمیبورو حس م  نیشکرت که دارم ا  ای بزنه خدا یبی بهم آس

 گفت:  یمحکم منو به خودش فشار دادو با لحن آروم  ساینک

 ی بود خواهر  دهیتنگ ی_دلم برات حساب ساینک

صداشم تنگ شده  نیا یشدن چه قدر دلم برا  ریگونم سراز یاز قبل رو شتریصداش اشکام ب دنیشن  با
 بود آخ من قربون صدات برم داداشم

 پنهون کردمو گفتم: نشی س یبغض سرمو تو با

 از تو  شتریب  یلیخ  یل یخ یل یخ  یل یخ  شتری_من ب

تا اخر عمرم تا روز   موندمیهمونجا م خواستیوجه حاظر به جدا شدن ازش نبودم دلم م چیه به
چون تا   یدلتنگش بش  ستیالزم ن گهیمشکالت تموم شد د رونی ب  ایکه خدا بهم بگه ب یتا زمان  امتیق

 کنارته نطوریابد هم

 نتمون یبب ادی ب یکس ترسمیتو م می_برساینک
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به   نکهیازش جدا شدمو وارد اتاقم شدم که اونم پشت سرم وارد اتاق شدو درو بست هم لمی م برخالف
 اد یبهم بزنه و آروم به سمتم ب یکه باعث شد لبخند محو هیگر ریسمتم برگشت ناخواسته زدم ز

 کنه ی برام ناز م ینگاه چه طور  یکن یم هیگر یچرا دار  گهی د نجامی_منکه اساینک

لبخند محو و لحن آرامش   هیدراز کردو به سمت صورتم آورد آروم اشکامو پاک کردو با  دستشو
 گفت:  یبخش

 ؟ یکن ی م ییرایازم پذ  ینطور یا ی_بعد از چهارسال دور ساینک

 یفقط بغلم کرد دنمیبا د یدور  نهمهیاز ا ؟بعدی_توچ

  یا گهیبه سمت د یسرمو با دلخور  یکرد که باعث شد دلم براش ضعف بره ول یخنده مردونه ا تک
 کمیچون   هیمنظورم چ دیدلخورم فکر کنم فهم یبرگردوندم تا بهش نشون بدم که از دستش حساب 

 بوس کرد   قیصورتم خم شدو گونمو عم یجلو اومدو آروم رو گهید

 خانوم؟  ی رفع شد دل تی _حاال خوب شد؟دلخورساینک

قدم  هیگر گرفته بود  یبود حساب  دهیکه بوس  ییجا دیکردم که خودشم مردونه خند یخجوالنه ا خنده
بازوهاش محصور کرد حاال منم از خدا خواسته چشمامو دوباره با    نیجلو اومدو دوباره منو ب گهید

 کردم  یآرامش بستمو خنده آروم

 شه یوقت برطرف نم چی ه میدلتنگ نی_اساینک

 ی چه قدر دلتنگت شده بودم داداش یدونی_نم

 _من از تو وضعم بدتر بود همش نگرانت بودم  ساینک

 گرمه شتریاالن دلم ب ساینک یینجای خوشحالم که ا یل ی_خ

به   مویدره اتاق باز شد که هردومون با وحشت از هم جدا شد کهویبزنه  یخواست حرف  ساینک نکهیهم
 کرد؟یکار م یچ نجایا نینه نه ا دمیدرگاه از شدت ترس لرز یتو  یرعلیام دنی با د میسمت در برگشت



 دنده هیپناهان  یب

665 
 

در رفت و آمد   سای منو نک نهیشده بود نگاهش ب  رهیبهمون خ یمتعجب و با ناباور  یبا چشما یرعل یام
صحنه بغل   یاتاق منه به خصوص وقت یاالن تو سایبود فکر کنم اصال براش قابل هضم نبود که نک 

 غوزباالغوز شده بود  گهیبود د دهیکردنمونو د

هم نگران همه نقشه هام  یجمع کنم از طرف یکه باال آورده بودمو چه طور   یگند نیا دونستمینم
   کردمیحس مزخرف داشتم کم کم داغونش م  هیبا  ینطور یبودم که ا

دستاش    زدوی م یکرد چشماش از شدت خشم به قرمز  با غضب به سمتم برگشتو بهم نگاه یرعل یام
کار به   ا ی ادی ب  شیپ یر یدرگ نشونیاالن ب  دمیترسیم  نیاز ا شدنیمشت م شتر یب  شترویهرلحظه ب 

 بود  ی بدبخت شدنمون حتم ینطور یهم بفهمه ا انیک  یبکشه و باعث بشه که حت  کیبار یجاها

که  یتوهم مشت شدن طور  شتریب  شترویکم کم به خودش اومد دستاش از شدت خشم ب  یرعل یام
 : د یغر سایهمون حالت وحشتناکش با حرص روبه نک یتو زدیم ید یرنگش داشت به سف 

 ؟ یکن یم ی_تو اتاق زنه من چه غلطیرعل یام

  یگاه کردم وان  سایگرفتمو به نک  یرعلی چشم از ام یجا خوردم با نگران یجملش حساب  نیا دنیشن  با
که بدبخت انگار بهش خبر داده  یشده بود طور  سیتوپ تن  هیچشماش قده  سایبدبخت شدم نک 

 در کار نباشه و تا آخر عمرت فقط روز باشه  یبه بعد قراره شب نیبودن از ا

 اخماشو توهم برد  یبا همون حالت مبهوتش کم  ساینک

 _زنت؟منظورت از زنت دالرامه؟ساینک

  یدندونا یبا حرص از ال  یرعلی ام نیی شد که باعث شد سرمو بندازم پا جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش
 : دیچفت شدش غر

 _منظورت خانومه رستگاره؟یرعل یام

 شدیم  یرتیداشت کم کم غ ی رعل ی ام نهیتوهم رفت معلوم بود اونم ع شتریکم کم اخماش ب  ساینک

 من دالرام یشما خانوم رستگاره اما برا ی_براساینک
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بره با حرص نفسشو   رونیصدامون ب  خواستی با خشم دره اتاقو بست انگار خودشم دلش نم یرعل یام
برد با   ورشی ساینگاه کرد کم کم نتونست تحمل کنه و به سمت نک  سایدوباره به نک رونوی فوت کرد ب

 کردم یم حالت منگ داشتم بهشون نگاه ه یگرد شده با  یچشما

 ناموس یمردک ب یکردی م  یچه غلط ی_تو اتاق زنه من داشتیرعل یام

 اتاقم واریبه د  زنمشیم  برمی برام زنم زنم نکن وگرنه سرتو م نقدری_اساینک 

  رویهمه چ رهی حرصش بگ  یادیز سای نک  دونستمیکار کنم م  یچ دونستمیتوان حرکت نداشتن نم پاهام
 جلو رفتمو گفتم:  عیسر ن ی به خاطر هم دهیلو م

 ش ی توروخدا کشت سایبسه نزن نک  یرعلی ام دیکش یهمو م دیتوروخدا دار  دی_بس کن 

دعواشون  نیکنن خودم دست به کار شدمو رفتم ب یهم توجه نم یاصال به حرفام ذره ا دمید یوقت
هم   یکتک کار  کردنوی م دیتهد گرویطور همد نیاومد هم یکوتاه نم   یول دمیکشی رو م یرعل ی ام یبازو

 صدامو باال بردمو داد زدم:   یکم یبغضدار  یناخواسته با صدا کردنیم

 ـــــــــــــــــــــدی_بس کنــــ 

هردوشون خشم  یصدام هردوشون به خودشون اومدنو از هم جدا شدن اما از چشما دنیشن  با
االن  زدمیمکه هرلحظه حدس   یطور  دنیکش یهم خطونشون م یبا چشماشون داشتن برا دیباریم
 دوباره شروع کنه و دعوا از سر گرفته بشه شونیکی

 بهم  دیدیپر یتامو جر  نهیچرا ع  دی_بس کن 

محکم به سمتم اومد دستشو با خشم باال برد تا بزنه که   یبا خشم به سمتم برگشت با قدمها یرعل یام
به خاطر   فتادی ن یاتفاق  چیه دمیهم بستم منتظر ضربه شدم که د یناخواسته چشمامو محکم رو

  هرو گرفت یرعلی محکم مچ دست ام سا ینک  دمیچشمامو با ترس باز کردمو بهش نگاه کردم که د نیهم
 بکنه بشه  خواستی که م یبودو مانع کار 

 دالرام بلند بشه  یکه بخواد رو روی دست کنمی _قلم مساینک

 نعره زد:  یرعل ی ام کهوی
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 ــــار ـــــــــــــــــــیاسم زنه منو ن نقدری_ایرعل یام

گرفته بود با   میکه گر یدرحال یبازوهاش گذاشتم با نگران  یرفتمو دستمو رو ی رعل ی به سمت ام  کهوی
 التماس گفتم: 

 فهمه یم  انیاالن ک ری_توروخدا آروم باش ام 

 با غضب بهم نگاه کرد:  یرعل یام

اونوقت از   یترس یکه قراره شوهرت بشم نم یاز من  یترسیاما از من نم یترسیم  انیک  ه؟ازی_چیرعل یام
 اون...

 آروم گفتم:  یلرزون  یهم خورد با صدا یجملشو با فشار دادن لبش رو هیبق

 ی دیکه تو د ستی ن یز ی اون چ قتیحق  یکنی_به خدا اشتباه م

 ؟یچ ی عن ی نیا یهان؟تو بغلش بود هیچ قتیحق قت؟پس ی_حق یرعل یام

 ...یفهم یم چیحرفه دهنتو بفهم ه  ی_هساینک

 برگشتمو با بغض گفتم:  سایسمت نک به

 توروخدا سای _نک

با خشم نفس نفس    یرعلیبه ما پشت کرد ام  دویتو موهاش کش  یبا دو دستاش چنگ یعصب ساینک
 نگرانش بشم شتری ب شدیکه باعث م  زدیم

 ی زنیبهم تهمت نم دونمیبدم م حی تا برات توض  یست یمیمطمئنم وا  یست ین انی _تو مثل ک

  یتحمل کردمو دم نزدم ول انوی پشتت بودم تمام گرم گرفتنات با ک یکه کرد ی_تا االن هر غلطیرعل یام
 دستوپات خورد بشه دالرام هیصحنرو تحمل بکنم مطمئن باش االناست  هی نی انتظار نداشته باش ا

 بهش انداخت  یبه سمتش برگشتو با خشم نگاه سای نک کهوی

گنده گنده  یکه حرفا یستیگنده ن ؟اونقدراهمیندادن قده خودت حرف بزن  ادی بهت   ی_از بچگساینک
 ی زنیم



 دنده هیپناهان  یب

668 
 

شده بودنو  رهی خ گهیبهم د یگاو وحش هی نهیانداخت هردوشون ع سایبه نک ی نگاه خطرناک یرعل یام
  کهیتا زمان دونستمیکار کنم فقط م یچ دونستمیهردوشون از خشم سرخ شده بود نم یچشما

 کنن  ینم یکار  چیباشم ه نشونیب

گذاشتمو   نش یقفسه س یببره که همون لحظه دستامو رو زیخ  سایخواست به سمت نک یرعل یام
 مانعش شدم 

 صبرکن آروم باش   ری_توروخدا ام

 د یبه سروصورتش کش  یبا خشم نفس نفس زدو دست یرعل یام

بعد با   یبکن   خوادویکه دلت م یهرکار  نکهی؟آره؟این یزم  بیهان؟س یفرض کرد ی_منو چیرعل یام
باور کنه   کنمو یکه سره هم م ییداستان ها کنمی م یکار   کنموی با حرفام خامش م الی خیب  یخودت بگ 

 آره؟

 ... ری_ام

 خودم ببندمش شمیخفه شو اون دهنتو ببند وگرنه مجبور م  سی_هیرعل یام

  تو هوا براش تکون دادو همون طور که پشت سره من بود با لحن محکم و یبا خشم دست ساینک
 : د یغر یخشن

که به خودت اجازه  ستیکسوکار ن  یاونقدر ب یزنی حرف م یدار  یبفهم باهاش چه طور   نی_ببساینک
 ی بهش نسبت بد انتهیخودتو اطراف اقتهیکه ل  یهر صفت یبد

 خوره یزد قشنگ معلوم بود داره خونه خودشو م یپوزخند مسخره ا یرعل یام

 گفت:  زدیکه توش تمسخر موج م یبالحن

 یی _حتما کسو کارش تویرعل یام

 رم یگیخودمو م یدالرام من فقط دارم جلو نی_ببساینک

 ؟ یکن یچه غلط  یتونیم نمی بب ای ب ری خودتو نگ ی_نه توروخدا جلویرعل یام



 دنده هیپناهان  یب

669 
 

  یرعل یخواست مشتشو تو صورت ام نکهیهم  دمیفهم ر یبرد که چون د زی خ یرعل یبه سمت ام ساینک
 گفتم: ینه به سخت بخوابو

 ساینک  یکن ی دست رو شوهرم بلند نم دونمی_م

  دونستمیم  یرعل ی جا خوردن ام یتو هوا و کم   سایمتوقف شدن دست نک یبود برا  یحرفم کاف نیهم
  ساینک یبرام مهم نبود فقط واکنش و فکرها  یرعلیام یشده اصال حالو هوا  جیگ  یحساب   یرعلیاالن ام

 برخوردار بود  ییاون لحظه از ارزش باال یبود که برام تو

تو بدنش احساس کردم که   یف ی مبهوت و متعجب به سمتم برگشت لرزش خف ییبا چشما ساینک
 شرمنده بشم   یکه ازش کرده بودم حساب یباعث شد از خودم به خاطر پنهون کار 

 _شوهرت؟ ساینک

با حضور   یطی شرا نیهمچ یبدم اونم تو بهش  یچه جواب دونستمیلحن مبهوتش نم دنیشن  با
 ی رعل یام

 ؟ یشوهرته؟تو شوهر کرد نیا گمیم ؟دارمینال ی_چرا نمساینک

 نگاه کرد  سای با اخم به نک  یرعل یام

 محظ اطالعتون آره  گنیبه درخت م نی_ایرعل یام

  یرعل یام  یچشما یتو یحس غرور خاص  هی کردمینگاه کرد احساس م  یرعلیبه ام  یبا ناباور  ساینک
 داشتن  گهینسبت بهم د بای که رق یینشسته بود از اون غرورا

 دم یم حیبذار برات توض  سای _نک

 ؟ ی_تو بدون اجازه من ازدواج کردساینک

به   کهوی کم کم اخماشو برد توهم برخالف انتظارم  یجا خورد ول سایحرف نک  نیاولش از ا یرعل یام
 سمتم برگشتو گفت: 

 بدون اجازه من  گهیچکارته که داره م نی_مگه ایرعل یام
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 گن یبه درخت م ن یمعلم اخالق به قول خودت ا یی_هوساینک

 ست یهمونم ن اقتتی _لیرعل یام

  تییجاها هی امتیکه تا روز ق گفتمیم یز یچ هیکه جوابتو بدم وگرنه االن  ی ست ین ی_در حدساینک
 بسوزه 

با همون   سایحوالش کرد نگاه کرد نک یکه پوزخند سایکردو به نک  یبا حرص دندون قرچه ا یرعل یام
 پوزخندش به سمتم برگشت 

خودت همه  ذاشتمیم شدمیمعامله نم نیوارد ا دیوگرنه شا یسرخود شد نقدریا دونستمی_نم ساینک
 ی ببر   شیپ  رویچ

تمام زحمات چهارسالم داشتن با   شدیخراب م یمشکوک بهمون نگاه کرد داشت همه چ یرعل یام
 شدنیم روونی من و یحماقت ها

  یغلط اظاف چیه دونستمیبهت اعتماد داشتم که م یاز بابتت تخت بود چون اونقدر  المی_خ ساینک
 ی کنینم

 ه؟ یک نیچه خبره؟دالرام ا نجایا دیبه من بگ شهی_میرعل یام

 بهم نگاه کرد  یبا ناراحت ساینک

حداقل ازم پنهونش    یول یتو باشه درسته تو خودمختار  یاسم رو نیا فهی_فرشته کوچولو حساینک
 ی کردینم

خبر   یهنوز کس  یعن ی میهنوز ازدواج نکرد یرعل یمنو ام فتادهی ن  یاتفاق چیباور کن هنوز ه سای _نک
 یخبر ندار   یچی نداره تو از ه

 هان؟ ی کارش یتو مگه چ نمیبب  سای_اصال وایرعل یام

 از کوره در رفتو با خشم سرش داد زد:   کهوی ساینک

 _داداششــــــــــــــــــــمساینک
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شده بود  رهی باشه با بهت بهش خ  نیسرش زده بود خشمگ سایکه نک یاز داد نکهیبرعکس ا یرعل یام
توش نهفته شده بود که داشت  یاد یز یکلمه معناها نیا  کردیفکر کنم داشت به کلمه داداششم فکر م

  تیاز خشمو عصبان  یاثر  گهیکرده بود د ریی به سمتم برگشت رنگ نگاهش تغ  یرعل ی ام ترسوندیمنو م
 سوال بود "چرا" ه یهم نبود فقط  یچشماش نبود دلخور  یتو

 دالرام؟ ی هست ی_تو ک یرعل یام

  نیب نیگفتن و قانع کردنشون نداشتم در ا یبرا  یچیکار کنم ه یچ دونستمیانداختم نم نیی پا سرمو
 بهش گفته بودم یادیز یچون دروغ ها سوختیم یرعل یام یبرا دلم شتریب

 یباند داداشت جاسوس ینه؟برا  یادته؟جاسوسیگفتم بهت مشکوکم  دمتی_باره اول که دیرعل یام
 ؟یکردیم

 گفتم: یبغض به سخت با

 ی رعل یام یدون ینم  یج ی_تو ه

که جز دروغ گفتن   زنمیدارم حرف م   یچون با کس دونمینم یچ یمن ه  یگی_آره آره تو راست میرعل یام
 بدونم؟ زمیهمه چ یکرده خب انتظار دار  یبهم نگفته همش ازم پنهان کار  یا گهید زیچ

 من...من... یرعل ی_ام

 با اخم گفت:  سای نک کهوی

 _حماقت کردم درسته؟ساینک

اب خر یهمه چ  خواستینم  یعنیحرفش  نیجملمو ادامه داد بود برگشتم ا هی که بق سایسمت نک به
 چشماش بود اما حاظر به هدر رفتن زحمات چهارسالمون نبود یکه تو  یبشه با وجود دلخور 

به خواسته  دنیرس یکه برا یبهش بگ  یتونستیخوشم اومده اصال م  یکیکه از  ی بگ یتونست ی_مساینک
 ی اومد نجایهات ا

 برگشت  سایمشکوک به سمت نک یرعل یام

 _خواسته؟ یرعل یام
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 دالرامه یآوارگ  نیا ی ضربه بزنه چون اون باعث و بان انی به ک خوادی_آره خواسته دالرام دلش مساینک

 ؟یچه ضربه ا ی_ضربه؟ولیرعل یام

نتونه   گهیبکنم که د یکار  خوامیم  زنمی بهش م  یکه با منهدم کردن باندش و شکست عشق ی_ضربه ا
 ثبتش کنن  نسیگ یکه تو ارمیسرش ب  ییبال  خوامیاز جاش پاشه م

 ی نگفت یز ی _پس چرا از همون اول بهم چیرعل یام

 کردم یکه احساس بکنم تو دلت جا گرفته باشم نم یهنوز اونقدر  دم یترسی_م

 بودنت با من هم...  یعنیهمه حرفات دروغ بود  یعنی_یرعل یام

  نیتر نه بودنم با تو راست گفتمیم ینبود اون وقت به راحت  نجایا سایانداختم کاش نک نیی پا سرمو
داد باعث شد چشمام   یرعل یبه ام سایکه نک یجواب دنیبا شن  کهویبود که بهت زده بودم اما  یحرف 

 گرد بشه یحساب 

 تو دالرام باشه  نهیحسه ب   نینشد هم انیکه در غالب دروغ ب  یقتیتنها حق دی_شاساینک

بود که هم   یحالت هیچشماش  یکه حرف دله منو به زبون آورده بود و تو  سایداشتم به نک  یناباور  با
 بهم نگاه بکنه  یرعل ی که باعث شد ام دمیکش ینگاه کردم پوف زدیو هم نگران موج م  ترسوندیمنو م

 گه؟ ی_راست میرعل یام

 با حرص دستاشو مشت کرد    یرعلی ام هیانداختم که فکر کنم خودش منظورمو گرفت که چ نیی پا سرمو

مگه  یدروغ برام بهم بافت  نقدریکه ا یهست یهان؟اصال تو ک یبهم دروغ گفت  نهمهی_چرا ایرعل یام
 ؟یدی ترس نقدریکه ا یسیپل

 سرشو به سمتم برگردوند و بهم نگاه کرد  سایشد نک جادیتنم ا یتو  یفی خف لرزش

بازم    ستیمن مهم ن یبرا یباش سی پل هیاگه  ای  یباش یاگه نفوذ  ی_من بهت گفته بودم حتیرعل یام
 بودنتم مشکل نداشتم حاال تو...  سی من با پل ین یبی قبولت دارم م

 ؟ ی_مشکل نداشت 
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 هیحرفش فقط   نیانداخت بغض کردم ا نییکه استفاده کرده بود سرشو پا  ی به خاطر فعل  یرعل یام
 االن داره یکه قبال مشکل نداشت ول نهیاونم ا دهیم یمعن

 ؟یدیشد؟چرا جواب نم ی_چ

 د یبا حرص روبه من غر دویتو موهاش کش یکالفه دست یل رعیام

 ی هست یطفره نرو جواب منو بده تو ک نقدریا نی_ببیرعل یام

 کس  چی_هساینک

 شده بود رهی فقط با اخم بهش خ سا ی برگشت و منتظر بهش نگاه کرد اما نک سای به سمت نک  یرعل یام

 ی رعلیام یبر  یتون یم ستی ن  یمشکل ییمنو نخوا گهیو دروغ د یپنهون کار  نهمهی_فکر کنم با ا

  یقشنگ یاخمش برام معن  نیتوهم برده بود ا یبه سمتم برگشتو بهم نگاه کرد اخماشو حساب  یرعل یام
 داشت 

 ؟توید یحرفت برم فهم نیکه با ا ستمین  لیمن زن ذل نیتو تموم شده باشه بب یبرا  دی_شایرعل یام
   یمون یم یو ماله منم باق  یماله من

که سرشو باال آورده بودو به من نگاه  سایدلم غوغا بود با خجالت به خاطر حضور نک یشدت ذوق تو از
 نه یگل انداختمو نتونه بب یانداختم تا گونه ها نییسرمو پا  کردیم

ازم   رویزیچ  ای یبهم دروغ بگ گهیبار د  هیاگه  دمیکه بهت م هیهشدار نی آخر نی دالرام ا ی_ول یرعل یام
 تحمل کنم تونمینم نباریمطمئن باش ا یپنهون کن 

بودنم   سیاز پل ی رعلی شده بود سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم ام جادیتنم ا یکه تو  یفی لرزش خف با
 اون وقت...  شدیمحسوب م یپنهون کار  هی  نمیخبر نداشت خب ا

وقت   چیو ه ذارهیروز تنهام م هی ی رعلیمطمئنم ام میبهم برس میتون یوقت نم چیه  یرعلیکنم منو ام فکر
 کنهی پشت سرشم نگاه نم گهید

   کنهی شک م انی _من بهتره که برم کیرعل یام
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 برگشت و ادامه داد سایسمت نک به

 شه یهممون بد م یبرا نتتیبب نجایا انیک دیبر نجای_شما هم بهتره زودتر از ایرعل یام

بعد از زدن اون حرف به سمت در    یرعلیام ستین یصال راضمعلوم بود از اوضاع ا دیکش  یپوف ساینک
  رونیتکون دادو از اتاق ب نیبه طرف یکرد سر  یرفت قبل از باز کردن در به سمتم برگشتو بهم نگاه

بده  نویا یجواب سواال  ایخدا حاال ب یتنهام ا سا یافتاد االن با نک ادمیرفت با بسته شدن در تازه 
رفتارش   نیچرا از ا  دونمینم رونیاونم به سمت در رفت تا بره ب دمید کهویکه داشتم  یبرخالف انتظار 

 صداش زدم  عیسر نی به خاطر هم  دمیترس

 سا ی _نک

ازش پنهون   دینشون از دلخور بودنش بود حق داشت نبا نیبه سمتم برنگشت ا  یکرد ول یمکث  ساینک
  کردی فوقش مخالفت م دادمیم  حیبود توض  یرعل یمنو ام نیکه ب یبهش درباره عالقه ا  دیبا کردمیم
قه به یدق سایو نک  یرعلیو از ام شمیدارم تنها م کردمیتر شده بود احساس م ده یچی پ هیاالن قض یول
  شمیدورتر م قهیدق

 از کجا شروع بکنم   دی با دونستمیبدم اصال نم   حیچه طور داستانو براش توض  دونستمینم

  یمتیق چیاز دست بدم به ه ساروی نک خواستمیاسترس داشتم نم یل یخ  مردمیداشتم م یشدت نگران از
از دست بدم اونم به خاطر   مویحام خواستمیبود نم ایدن ن یا یمن بعد از خدا تو یحام  ن یاون بزرگتر

   یپنهون کار  هی

 ؟ یباهاش ی_از ک ساینک

اومدمو سرمو باال آوردم هنوز به سمتم برنگشته بودو  رونی ب  االمیاز فکرو خ  عیسر  دیکه پرس یسوال با
  دیبا یدر جواب سوالش چ  دونستمیبازم حقو به خودم ندادم نم  یپشتش بهم بود دلم گرفت ول 

  گفتمیم

 ؟ یگینم  یز ی_چرا چ ساینک

 ونه دور نم سایشد که باعث شد از چشم نک جادیتنم ا یتو یبه سمتم برگشت لرزش  نکهیهم
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 یلباش نشست با لحن مسخره ا یرو یا زانهیپوزخند تمسخرآم  دیبدنمو د یلرزش تو  ساینک  یوقت
 گفت: 

 ؟ یدیترس هی_چساینک

چون اعصابش خورد بود به خاطر   زدمیم  یاالن حرف دینبا شناختمیاخالقاشو م نینگفتم ا یز یچ
 زدی حرف خودشو م کردویبازهم قبول نم  اوردمیبراش م  ارویدن نیا لی دل نیاگه بهتر نیهم

 .... ومدمیبگو تا ن  یز یچ هی کنهیم میسکوت مسخرت داره روان  نیا نی_ببساینک

 جملشو ادامه نده هیباال اوردمو بهش نگاه کردم که باعث شد بق سرمو

 یخبر ندار  یچ یتو از ه یبگم وقت  دیبا ی_چ

حس مسخره به وجود اومده که از من  نیا نتونی ب  یباال ببر از ک موی_خب تو اطالع عمومساینک
 هان؟  یپنهونش کرد

 _حس مسخره؟ 

 ه؟ یو اون ک یهست یرفته ک ادتیتو  یعن ی_آره مسخره ساینک

 که من اونو... نهیا سا؟مهمی داره نک  یتی_چه اهم

ملمو ادامه خودش ج سایسکوت کردم تا نک نیبه خاطرهم دمیکش  یادامه دادن جملم خجالت م از
 بده

 ی کم عقل نقدریا دونستمی_نم ساینک

 فته ی ب یبراش اتفاق  یذار یتو نم دونمی_من م

 دست قانون و....  سپارمی_من اونو م ساینک

 کنه ی _قانون؟!قانون که حکم اعدامشو صادر م

 خودشه  یکارا  ی_خب جزاساینک
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خوشم    یکیروز بهت بگم از  هیاگه   کردمی فکر م یکنیتو درکم م کردمیفکر م  ؟منیفهم ی چرا نم سای _نک
 یی ایو پشتم در م  یکنی بهم کمک م ادیم

 امیتا من االن پشتت در ب   یزده باش یبا من حرف   یتو از عالقت به کس ادی نم  ادمی_من ساینک

 ی ار یبه روم ن  نقدریا شهی_م

 پروا به چشاش زل زدم  ینکردم ب  یمن حرکت یسمتم اومد ول به

 ؟ ین کینگام م ینطور یا ه؟چرای_چ

 بهم رفت  یغره ا چشم

 ی رو دار   یلی_خ ساینک

 ادی ب ن ییاز موضعش پا یکردم که باعث شد اونم کم یا خنده

 سا ی _نک

 بگم:   یمنتظر نگاه کرد که باعث شد با لحن آروم و مظلوم بهم

 نه؟ گهید ی_هنوز داداشم

 ستن؟یداداش خواهرشون ن گهید کنهی م یخواهرشون پنهون کار  ی_مگه داداشا وقتساینک

 اخم کوچولو گفت:  هیزدم که اونم با  ی لبخند محو ناخواسته

  میدور بش ادیاز موضوع ز خوامی نم میندار زایجور چ  نی و از ا ی _دل ضعفه و غرور و خوشحالساینک
 بده  حی توض رویپس زودباش برام همه چ

 اتاقم بردم  یتو یگرفتمو به سمت صندل دستشو

 بدم  حی تا برات توض ای_باشه ب 

از   رویشد که منم شروع کردم همه چ رهی منتظر بهم خ یا  افهیبا ق ساینک میکنار هم نشست هردومون
  اوردموی که من باال م  ییگندها میکردی که بهم م ییکردم همه کلکل کردنامون کمک ها فیاول تعر
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از   نمونیهامون از عالقه ب یاز غمها و خوش کردی پنهون م زو یروپوشو داشت و همه چ هیحکم  یرعل یام
 داره و من ندارم همه وهمه رو براش گفتم  یرعلیکه ام یصداقت

سبک تر از   رفتمیجلوتر م  یهرچ دادیتوهم بودو با دقت به حرفام گوش م  سای نک  یمدت اخما تمام
و   انی بدون ترس از ک کردمی قلبم حس نم یرو  ینیسنگ کردم ی که احساس م یطور  شدمیقبل م  هیثان

هم نشسته  یکه بعد از چهارسال باالخره روبه رو سای نک یپروا داشتم برا یکه توش بودم ب  یمکان 
 زدم ی حرف م میودب

 نیحساسه ا یل یاون خ نویرابطه هام با ا یحساسه که رو یرت یپسره غ هیفقط   ی رعلی ام سای _نک 
 که به من داره یتیاون حس مالک  هیبذار پا تشمیحساس

 ت ی حس مالک ی چ  یهنوز نه به داره نه به باره چ شعوری_غلط کرده مردک بسایکن

 ؟ یچ یعنی_

 ی دلتو بهش خوش کن یادیز  دیتو نبا یعن ی_ساینک

 !!!؟؟؟ی_چ

کدومشون برام قشنگ  چیداشت که ه ی معن یل یحرفش خ نیا کردمیتعجب داشتم بهش نگاه م با
که  شدیاومد باورم نم یاز گلوم در نم  ییصدا یبزنم ول  ی نبودن چندبار دهنمو بازو بسته کردم تا حرف 

  یدادم رو صیتوهمش تشخ  ی از اخما نویخودشم کالفه بود ا  ساینک دمیشنی م سایحرفو از نک  نیا
جلو خم شده بودو داشت   رو به ینطور یزانوهاش گذاشته بود ا یخم شده بودو دستشو رو  نوهاشزا

 کردی نگاه م نیبه زم

 سا؟ ی نک  یگینم یز ی_چرا چ

  خورهی بدرد تو نم یرعل یام یی حرفا نی_دالرام تو خودت عاقل تر از اساینک

 تا حقو بهت بدم  اریمحکم برام ب لیدل هی ساینک  خورهی _چرا بدردم نم

 شهیمحکم تر که آخر داستانتون خوب تموم نم نیاز ا لی _دلساینک
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از   خواستیکه قبال افتاد فرق داره اون موقع دلم م یبا اون اتفاق نیا ساینک ی نفوذ بد بزن خوادی_نم
عالقه دارم اونم بهم بارها و بارها عشقشو ثابت کرده داستان   یرعل یاالن من به ام یول  امیدر ب یمنفرد
 شهیخوب تموم م  میل یما خ

 دار ی باال رهی باالخره سرش م یرعل یکه ام یدون یتو نم  یعنیاحمق  شهی_د خوب تموم نماس ینک

 نیهم حرف بزنم اونقدر حجم ا یکلمه ا تونستمینم  کردمیم یشده بودم هرکار   رهیبهش خ  یناباور  با
  یروز  هی  یرعل ی که ام کردمی فکر م نیبه ا یوقت شدیبود که اصال برام هضم نم نیحرفش برام سنگ
  یرعل یام دادمیمن اجازه نم  شدی م خی مو به تنم س فهمهی هارو م قتیحق  یحت  ای شهیباالخره اعدام م

دادم که مخالف  یرعل یمثل ام یادیز یطوره خب منم آدم کشتم منم دستورها نیرو اعدام بکنن اگه ا
 مجازات کنن   یرعل یمنم مثل ام دیمنم اعدام بکنن با دیبوده پس با  یتیقانونو به دور از هر انسان

" رو زمزمه کرد همزمان با  یلب آروم کلمه "لعنت ریز دوی کش ی پوف دیمبهوت منو د افهیق  یوقت ساینک
 گونم ی رو دیقطره اشک از گوشه چشم راستم چک هی دهنمو باز کردم  نکهیا

 ...در...درسته؟یذار ی_تو...تو نم

 گفت:  یفه ابا لحن کال  دویتو موهاش کش یدست یعصب ساینک

 دالرام فتهی اتفاق ب نی_قرار نبود اساینک

 _جوابه منو بده 

 به سمتم برگشت با بغض آروم گفتم:  ساینک

 من مطمئنم یذار ی_تو نم

 دالرام؟  یرودررو ش  تیبا واقع یتون ی_چرا نمساینک

 بودن  اهامیها برخالف رو تیمن واقع یبرا شهی_چون هم

که  یکناره کس یداشته باش  رویزندگ نیبهتر گهید یکیکناره  یتونی_من خودم پشتتم دالرام تو مساینک
 آدم باشه نه... 

 من هم آدمه یرعل ی_ام
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 ست یکه آدم بکشه و خالفکار باشه آدم ن یکس ستی _نساینک

ماله من نباشه داشت   یرعل یام نکهیتجسم ا تیفکر کردن به واقع ساینک یخودم نبود حرفا  دست
مشتم گرفتم که باعث گرد شدن  یتو  ساروینک قهیدستمو دراز کردمو  نیبه خاطر هم کردیم وونمید

 چشماش شد 

که  یزور بوده کس یفقط از رو دادهیکارارو انجام نم نیخودش ا ل یم یمن آدمه اون از رو یرعل ی_ام
 ی رعل ینه ام دهیاونه که همه دستوراتو م انهیوسط مجازات بشه ک نیقراره ا

بودو   ده یسنگ به ته گلوم چسب هی نهی ع یبد  یلیادامه بدم بغض خ نیاز ا شتر یب تونستمینم گهید
از خودش   یزد و نه عکس العمل یتمام مدت نه حرف  سایازم گرفته بود نک رویاجازه هرگونه حرف زدن 

 نداشتم  ییبارو به تنها نیل اشده بود تحم رهی نشون داد فقط با غم به چشمام خ

آروم دستاشو از هم باز کرد که باعث شد خودمو پرت کنم تو بغلش محکم منو به خودش فشار   ساینک
بالرو   نی ا ایاز قبل بشه خدا شتریاشکام ب زشیر شدیکه باعث م  کردی و آروم پشتمو نوازش م دادیم

  ینذار  یکه محافظش باش  خوامی از تو م خوامیاز تو م  مویرعلیمن ام ایخدا کنمی خواهش م  اری سرم ن
 که اعدام بشه 

 آب خنک بخوره  رهی چند سال م یدونی_اگه حکم اعدامش برگشت بخوره مساینک

بهش    خوامیفقط...فقط نم نمیشیپنجاه سال هم اون تو بمونه من منتظرش م  ستی_برام مهم ن
 کنمیتوروخدا مراقبش باش ازت خواهش م  سایبرسه نک  یبیآس

 نکن  هیگر گهی د دمیکه بتونم براش انجام م  ی_هرکار ساینک

خودش دستاشو جلو آوردو اشکامو    سایاز آغوشش جدا شدم خواستم اشکامو پاک کنم که نک  آروم
 پاک کرد 

 تنگ شده بود  هاتمیلوس باز نیا  یدلم برا ی_حت ساینک

 لباش نشوند  یرو  یکردم که اونم لبخند مردونه ا یز یر خنده

اسمت دالرام باشه  دینبا نمیبیم کنم یفکر م  یهرچ ؟منی بر ی چه خبر؟دالرو دوتا دوتا م انی_از ک ساینک
 دلربا بود  دیبا
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 _باور کن من... 

 گفت:  یدهنم گذاشت و با لحن آرامشبخش یسکوت رو یدستشو به معنا  ساینک

  یخواهر  ییحرفا  نیتو پاک تر از ا دونمی_مساینک

 ستاره بارون بشه سای نک یلبام نقش بست که باعث شد چشما یرو  یمحجوبانه ا لبخند

رو   یرعل یاگه ام کنمی اوقات با خودم فکر م یبعض  ساینک هیچ  یدونیوسط غوزباالغوزه م نیهم ا انی_ک
 کردم ی فکر م انیبه ک  دیدوست نداشتم شا

فکر   یهرچ  گرفتمیاخماش م نیاز ا یا گهید جهینت هیکه داشتم  یطور  هیهم رفت  یتو  ساینک یاخما
 : دمیپرس نیبه خاطر هم  دمیفهمی اخماشو نم نیعلت ا کردمیم

 توهم؟ یاخماتو برد ه؟چرای_چ

 تا حاال دست از پا خطا کرده؟ انی _کساینک

 د یپرسیبود که داشت ازم م یچه سوال نیگرد شد ا چشمام

 سا؟ینک هیچه حرف نی_ا

 مبل بلند شد یاز رو ساینک

از   یدالرام حت یر ی بهتره از هردوشون فاصله بگ  رمیبعد م گمیبهت م یز یچ هی  یول  رمی _من مساینک
 یکدومشون نش چیافته پس بهتره که وابسته ه یم  یچه اتفاق ندهیکه در آ یدون یتو نم  یرعل یام

تختم دراز  یرفت با رفتنش رو  رونی از اتاق ب یا  گهیحرف د چیحرفو که زد بدون ه نیا ساینک
سخت بود من  تی واقع رشی ما انسانها چه قدر پذ یبرا نکهیبه حرفامون فکر کردم به ا دمویکش
 ... یرعلیام ندهیباور کنم که در آ خواستمینم

قبولش کنم   نکهیدوست نداشتم بهشم فکر بکنم چه برسه به ا یهم بستم حت یمحکم رو چشمامو
که برعهدمه  یتیهم از مسئول  کردمی مراقبت م یرعلی هم از ام شدمیمن برنده م باختمیمن نم  یول

االن   کشمی م یو تالش خودمو بکنم چهارساله دارم بدبخت  یتمام سع دیمن با  امیخوب از پسش برم 
محکم تر روبه جلو قدم   تونمینسبت بهم محکم تر شده پس م ی رعلیو عشقه ام نجاستیا سایکه نک
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موفق بشم چون من  دیبشم با دیهام ناام  یدیاز ناام دیورم نبااز شکست هام شکست بخ دیبردارم نبا
منم نه   دانیم روزیپس پ  اوردمیوقت کم نم  چیبودمو ه  یاسمم دالرام بود چون من دختره محکم

 شکست  

 شهیکه هم یآهنگ ادهیلبام نقش بست و  یرو یهم بسته بودم لبخند یطور که چشمامو رو همون
 ورد زبون منو الهام بودو آروم زمزمه کردم 

 

 نبار یا بازم

 بازنده ام اما  من

 باز دوباره کنمی نو شروع م از

 خوام ینم من

 باشم که  یکس مثل

 ارهیاشتباه کم م نی اول با

 هـــــــا هم  پرنده

 گرفتن پرواااااااااز ادی واسه

 خورن یم  نیزم  بارها

 بــــــــــاز  شنیبلند م یول

 م باز ینم من

 بازم  دمیم ادامه

 که دارم هدفـــــــــه یتنها فکر  چون

 رم ی راهارو م همه
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 رم ی حقمو بگ تا

 باز هردفعه کنمی نو شروع م از

 بازم  ینم من

 بازم  دمیم ادامه

 که دارم هدفـــــــــه یتنها فکر  چون

 رم ی راهارو م همه

 رم ی حقمو بگ تا

 باز هردفعه کنمی نو شروع م از

 یــــــلـــــــیراه خ هی

 یاومد رویطوالن

 نفس نفس زدنهات معلومــــــه از

 نباش  ناراحت

 یشینفر م  نیآخر یگاه

 همونــــــــه نتی بهتر اما

 بازم  ینم من

 بازم  دمیم ادامه

 که دارم هدفـــــــــه یتنها فکر  چون

 رم ی راهارو م همه

 رم ی حقمو بگ تا
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 باز هردفعه کنمی نو شروع م از

 دمیراهم ادامه م نیهنوز به ا من

 دمیهر روز دنبال اشتباه جد من

 دمیادامه م هنوز

 بازم  ینم من

 بازم  دمیم ادامه

 که دارم هدفـــــــــه یتنها فکر  چون

 رم ی راهارو م همه

 رم ی حقمو بگ تا

 باز هردفعه کنمی نو شروع م از

 

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

 

به   زیم ی از رو لمیبا برداشتن موبا شمیم یخودم راض   پی از ت یوقت کنمینگاه م نهیی آ یخودم تو به
 یقراره چهارنفر  نباریا میخوردیشام م یقبل که سه نفر  یامشب برخالف شبها کنم ی سمت در حرکت م

  عدخوشحال بودم چون امشب قرار بود ب یل یبه جمعمون اضافه شده بود خ سای چون نک میشام بخور
خونه  یهم تو  یرعلی و ام سا یمنو نک ینطور یکجا قراره بره ا دونمیکه اصال نم  رونی بره ب انیاز شام ک 

   میگذروندیراحت باهم وقتمونو م الیبا خ  مویموندیتنها م 

  ومدهین یکه اصال کس دمید دمیرس ز یبه م یرفتم وقت یرفتمو به سمت سالن غذاخور   نییپله ها پا از
نکنم هرچند اونم اصال به من   یگاهکردم بهش اصال ن یسع  دیهم سر رس یرعلی همزمان با من ام  یول

 خواستیدلم م میشد سایو نک انیو منتظر ک  مینشست زی نکرد اصال بهتر هردومون سره م یتوجه 
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فقط غروره خودمو  ینطور یا شدی اما خب متاسفانه نم ارم ی از دلش در ب خواستمی باهاش حرف بزنم م
   زنمیهروقت خودش سره صحبتو باز کرد منم باهاش حرف م کردمی خورد م

  نییسرمو پا نیبه خاطرهم  میبخور  یز ی چ میتونستیاومدن نم یخب تا اونا نم  یگشنم بود ول یلیخ
نکنم چون آب از لبولوچم   یشده بود توجه  دهیچ زیم یکه رو  یرنگارنگ یزایکردم به چ یانداختمو سع

 شد یم یداشت جار 

 بچه ها  نهیع _نگاش کن یرعل یام

 داره  یچه حس یحت  ای هیبفهمم منظورش چ  افشیاز ق  تونستمیباال آوردمو بهش نگاه کردم نم  سرمو

 کار کردم؟ ی_چرا مگه چ

خودشو به سمت جلو   یکم  ستی ن یکس  دید یکرد به اطرافش نگاه کرد وقت یز ی تک خنده ر یرعل یام
 گفت:  یخم کردو با چشم و ابرو به کش موم اشاره کردو با لحن آروم

 بچگونه باشه  نطوریهم ت یروح  خوادیدلم م یزنم شد   ی_وقتیرعل یام

 دوسش داشتم  یل یرنگ بود که خ یخرگوش صورت  هی کردم  یکش موم نگاه کردمو تک خنده ا به

 دوست دارم  یل یمدل کشا خ نی_از ا

 برات   خرمیخودم م _یرعل یام

 بهم زد  یلبام نشست که اونم لبخند  یرو یمحو لبخند

  شمیباالخره باعث م  دنامیبخش نیرفتارها با ا نیبا ا  کنمی همش احساس م  هیچ یدونی_میرعل یام
 سره خودمو به باد بدم 

 _چرا؟ 

 ازم سوءاستفاده کرده ی_چون زنم حسابیرعل یام

 دم یفهمیحرفشو م نیانداختم خوب منظوره ا نیی پا سرمو
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و زود   شهیهم خر م یرعلیام کنمی دروغ سرهم م کمینداره  یاشکال گهیم کنهی که م ی_هرکار یرعل یام
 کنهی باور م

 فکرها نکردم باور کن من مجبورم که.... نیوقت از ا چیمن ه یرعل ی_ام

 یپنهون کار  هی ایدروغ  هیفقط  هی کاف کردم گفتم  یمن که باتو ط یار یب  لیدل خوامی نم  سی_هیرعل یام
 ارم یاسمتم نم گهید خورمیقسم م نمیازت بب  گهید

  یلیبودنم و خ  سیبود چون من ازش پل  دهیرس انیاالن رابطمون به پا نیپس از هم دمیکش یپوف
 هم پنهون کرده بودم  گروید یزایچ

 ؟یر ی انتقام بگ انیاز ک  ییخوای _چرا میرعل یام

داستان براش آماده کرده بودم که همونو  هی نی به خاطر هم پرسهیسوالو ازم م  نیباالخره ا دونستمیم
 کنم فیبراش تعر

 برادرم قدرت مطلق باشه خوامی_م

 ؟ یشد نجایاز همون اول با نقشه وارد ا یعنی_یرعل یام

 به داداشم کمک کنم تا بتونه به اهدافش برسه  خوامیم می_اه

 ؟ ی_اهداف خودت چیرعل یام

کنم که به همه  یهرکار  خوادیدوسش دارم که دلم م ی_اهداف اون اهداف منم هست اونقدر 
 هدفهاش برسه 

 کنه؟ ی کارهارو م نیتوهم ی_اونم برایرعل یام

  می_اه

 ؟ ی_به داداشت گفتیرعل یام

 رو؟ ی_چ

 نمونو ی ب ی_حس هایرعل یام
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 ره ینگاش کردم که باعث شد خودش منظورمو بگ  یچپ چپ

 ست ی داداش مام اسکول که ن دیفهمی شما خر هم بود م ی_با اون رفتارها

   یخودت  یکه گفت  ی_هرچ

به احترامش هم من و  دنشیباعث شد که به سمتش برگردم با د دمیکه از پشت سرم شن  ییصدا با
 میهامون بلند شد یصندل  یاز رو یرعلیهم ام

 ؟ یکارها هم بلد بود نی_از اساینک

  زدیحرف م  یطور  هینشست  یرعل ی کناره ام یصندل یتک خنده رو  هیبهش رفتم که با  یغره ا چشم
 انگار....

 کنه یخودش داره دهنمو باز م ن یال اهلل اال اهلل بب  پوف

 ؟یاومد ر ید نقدری_چرا ایرعل یام

 ومدهیهم ن انیهنوز که ک نشستمی ر مطو  نیهم دیاومدم با ی_زودم مساینک

 ان یک  ه؟آقایچ انیک وونهی_د

 باال انداختو گفت:  یالی خی با ب یشونه ا ساینک

 ی _حاال هرچساینک

 ؟ یازش ندار  ی کرده؟تو خبر  رید نقدریچرا ا بهی _عجیرعل یام

 برگشتم ی رعل ی گشنشه گرفتمو به سمت ام یلی که معلوم بود خ سایاز نک  نگامو

 دمشی_نه از بعدازظهر ند

 بهمون بده رویخواد خبر  یمعلوم بود م دیکه همون لحظه پرگل سررس دیکش  یپوف یرعل یام

   دی_آقا گفتن که شما شام بخورپرگل

   دیابروم باال پر هی
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 _شامشونو خوردن؟ 

 ر ی_خ پرگل

 : دیبا حرص غر  دویکش یپوف سایفکره نک  یاونم تو دمیبرگشتم که د یرعلی به سمت ام  مشکوک

 م یما شروع کن ستیبهتر ن  ادی_خب حاال که نم ساینک

کردم که باعث شد   یتک خنده ا  نیواقعا خنده دار شده بود به خاطر هم افشیلحنش و هم ق هم
 بزنه  یخودشم لبخند کوتاه مردونه ا

 چشه نمیدنبالش بب  رمی _من میرعل یام

 گفت:  عیبود سرهول کرده   یحساب  یرعلی حرف ام  نیا دنیکه با شن پرگل

 د ی_نه آقا نرپرگل

داشت که فقط  ییرفتارها هی براش ضعف بره  شتری ابروشو داد باال که باعث شد دلم ب هی یرعل یام
   یوحش  یجذاب بشه و گاه یگاه شدیکه باعث م یی رفتارها هیمخصوص خودش بود  

 _چرا؟ یرعل یام

 مزاحمم بشه یکس  خوامی_آخه آقا گفتن نم پرگل

 م یاریبعدا سر از موضوع در م ی رعلیام ین ی_بهتره بش

 منتظر توهم بمونم تونمیگشنمه نم یل ی_آره من خساینک

صبور بود    شهیهم ارهی شکمو هارو درب یادا نقدریا سا یبودم که نک دهیکرد تا حاال ند یخنده ا یرعل یام
 گشنشه  یلیاالن بدبخت معلومه خ یول

 میخب بهتره شروع کن   یلی_خ یرعل یام

برنج و برداشت   سی د عیسر سایهنوز جملش کامل نشده بود که نک یرعلیحرف از طرف ام نیزدن ا با
خنده که اولش باعث تعجب   ری ز میبزن  یبلند یبا صدا  کهوی  یرعلیحرکتش باعث شد منو ام نیکه ا
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بودم اون شب   دهیدنخن ینطور ی شام ا  زیوقت بود که سره م یلیو بعدش باعث خندش شد خ  ساینک
 تا غذا می خوردی ما خنده م شتری درواقع ب میدیخند مویکه شاممون تموم شد همش حرف زد  یوقتتا 

 

……………… .. 

 

حولمو که  کهی که کنجکاو در حال دمیدر اتاقمو شن  یصدا  کهوی اومدم  رونیب   ییاز دستشو نکهیهم
  ای هیرعل یام ایحاال  هیک نمیبه سمت در رفتم تا بب  اوردمیم  نییپا کردمی داشتم صورتمو باهاش خشک م

 قفلهنداشت   یبه سرو وضعم نگاه کردم خب مشکل ستین یا گهیاز اون دوتا که کسه د ری غ ساینک
  یحولمو بردم پشت سرمو کم دمیپشت در د انویگرد شده ک یاتاقمو زدمو درو باز کردم که با چشما

 داشتم یسیرودربا  یکم نیهول شدم اخه من با ا 

 ؟ یشد داری_تازه بانیک

 ...اخه...یعنی...من...زهی...چمی_ا

 گفت:   یکه معلوم بود از من من کردنم کالفه شده با خستگ انیک

 تو؟  امی ب یذار ی_نم انیک

 _تو؟ 

 شبممید  یکار کنم تختم اصال مرتب نبود لباسا یخدا حاال چ یتوهم ا دیکم کم اخماشو کش انیک
که   کنهیفکر م  نهیبی خوشگلو م یصحنه ها  نیتو ا ادیم نی اتاق پخشوپال شده بود حاال ا یهمشون تو

 شلخته ام نقدریا شهیمن هم

 ...ه؟اتاقمیچ  یدونی_م

کارو ازش نداشتم دره اتاقم کامل باز شد چون  نیبه در داد که چون انتظار ا یباال اوردو فشار  دستشو
 یرگه ها یتوهمش که کم  یبعد با همون اخما نهیبب  منظررو یبلند بود تونست به خوب  یلی قدش خ

 آورد  نییبود سرشو پا  دایچمشاش هو یخنده هم تو
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 یباشه ا یدختره شلخته ا ادی _بهت نمانیک

تو خب چاره   امی ب  خوامیم یعنیبه در داد که   یفشار  دمیکش  یانداختمو پوف ن یی خجالت سرمو پا با
 ازش پنهون کنم  رویچ خواستمیم گهیبود د دهید روی بود اونکه همه چ یچ

 هیتوهمش وارد اتاق شد درو پشت سرش بستمو بهش تک  یدر کنار رفتم که باهمون اخما یجلو از
 به سمتم برگشت   یکرد بعد سوال ینگاه  نیمچاله شده کف زم  ی به کاغذها انیدادم ک

 ن؟ یچ  نای_اانیک

شروع   عیسر انی گرد شده ک یچشما یجلو  عیکردم با وحشت سر خی اون کاغذا از ترس  دنیبا د  کهوی
نشون داده   سایبه نک  یمدارک بودن که وقت یسر  هیکاغذا  نیکردم به جمع کردنشون آخه نصفه ا

 هاکاغذ ه ینشه بق  یقات هیتا با بق  کردی اومد مچالشون م یکه الزمش نبودو به کارش نم  ییبودم اونا
آبرو و شرفمون   دیرسیم  انیبه دست ک شیکیبود که اگه  یرعل یمنو ام یها یمسخره باز  یسر  هیهم 

 پامون   کهیانگشت کوچ ری ز رفتیم

هم خم شد تا اونو برداره و   انی ک کهویاز کاغذ مچاله ها بردم تا برش دارم که  یکی به سمت  دستمو
 دونستمی بود زودتر موفق به برداشتنش شد از ترس روبه موت بودم نم شتریچون سرعت عمل اون ب

 بدتر   یک یدعا کنم که کدوم دسته از کاغذها دستش باشه هرکدوم از اون 

کاغذ   یتو اتینگاهش به محتو یتوهمش راست شدو کاغذ مچاله شدرو باز کرد وقت  یبا اخما انیک
 یبشه وا شتریمن هم ب یترس و نگران شدیکه باعث م  رفتی توهم م شتریخورد هرلحظه اخماش ب
هست که   یتوش چ  شه؟اصالیم یاالن داره متوجه چ یعنیکنم؟  کار یخاک به سرم شد حاال چ

 کنه؟ی م اخمداره  ینطور یا

آماده کرده   یجنجال حساب  هی یخودمو برا نیبه خاطر هم   ستیتوشون ن   یخوب  یل یخ  زیچ دونستمیم
  یسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد چشمام از نگران خوردی که معلوم بود داشت م یبا حرص  انیبودم ک
 کار کنم؟  یچ  دیدست خودت حاال با سپرمیخودمو م  ایدرشت و گرد شده بود خدا یحساب 

 اتاق رفت و آمد داره درسته؟ نیبه ا  یرعلی _امانیک

  شتریاخماش ب گمینم یز یچ دی د یوقت سادمیبا همون لرزش بدنم بلند شدمو روبه روش وا  دمیلرز
 گفت:  یتوهم رفتو با لحن محکم تر 
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 ؟ید ی_چرا جوابمو نمانیک

کاغذ مچاله شدرو به سمتم برگردونده بود با   کهی در حال یکردم که خودش بعد از مکث کوتاه  کوتس
 باال رفته بود گفت:  یکه کم  ییصدا

 گم؟ یدرست نم هیرعل یدست خطه ام نی_اانیک

منو  یها یاز مسخره باز  یک ی  دمیکش یدستش بود نگاه کردم پوف  یکه تو یبه کاغذ ینگران  با
 شروع کرد به خوندن:   خورهی که معلوم بود داره حرص م ییبا اخم و صدا انی بود ک یرعل یام

 شه یتو پر م یانگشتام با انگشت ها نی فاصله ب یوقت  استیپازل دن  نیباتری _زانیک

 باال آوردو با خشم داد زد: سرشو

 دست هم حتما دست توهه درسته؟ نی_و اانیک

 بشه  یعصبان  شتریب که باعث شد دمیرفتمو کاغذو از دستش کش جلو

 ست ین ر یدست خط هم ماله خودمه ماله ام نیعکس دست خودمه ا نی_ا

 قدم عقب برم  هیقدم جلو اومد که باعث شد  هیخشم  با

 ؟ یکه دوسش دار  یکنیانکار م  یهان؟چرا دار  یکنی ازم پنهونش م ی_چرا دار انیک

 تمسخر زدمو بهش نگاه کردم  یاز رو یا خنده

 ؟ یشد یاالت یخ  انیر؟کی ؟امی_ک

 ... گهی بار د هی_مگه بهت تذکر نداده بودم که انیک

  دونمیبه اون ندارم نم  یحس چیمن ه  گمیبهت م ؟دارمیر ی مچه منو بگ یاومد ی_بس کن اول صبح
چرا با   یسونبر یب یبهش آس  ای یکن  رونشی ب ییخوایاگه م یاون پسره حساس شد یرو  نقدریتو چرا ا

 ؟یار یحرفا براش حرف در م نیا

اخراجش کنم   ایقابله اعتماد منه؟من بخوام اونو بکشم  یاز مشاورها یکی  ری ام یدونستی_مانیک
 کنمیبه بهونه ندارم هرکار که دلم بخواد م یاز ین
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 زدمو با طعنه گفتم:   یپوزخند

 جونه ادما پشس   ی کن یفکر م  دیراحت یلی_اون که بله شما کال خ 

 _بحثو عوض نکن انیک

که سره   ییدونه دونه بالها ستین  یکس نکهیاعصابم خورده ا یاز چ یدون ی_بحثو عوض نکردم فقط م
 کشنی م یاونا دارن چ یتا بفهم ارهی سره خودت ب  روی اریهمه آدم م نیا

به سمت من برگشت با   دویبه دنبالش دستشو به پشت گردنش کش  دویتوموهاش کش  یدست یعصب
 ندارم  یتو چشماش زل زدم تا بدونه اصال باهاش شوخ  تی اخم و جد

 سر رهی دختره خ یار ی جسارتو از کجا م نهمهی_اانیک

 ی ار یکه تو همه جرات هارو م  یی_از همون جا

 ام یحرفات من کوتاه م نیدر برابر ا یتو فکر کرد ینداز یبا من کل م نقدری_چرا اانیک

 ؟ یگ یآره تو راست م گمیم  یبگ یهرچ یخان؟فکر کرد  انیک یفکر کرد  ی _با خودت چ

  یذره ا نکهیتو سطل آشغال اتاقم بدون ا ختمیکاغذهارو جمع کردم ر هیحرص نگامو ازش گرفتمو بق با
همشو جمع کردم   نکهیاز ا مشغوله جمع کردنه لباسام شدم بعد شینگاهه عصب ری بدم ز  تیبهش اهم 

 با اخم گفت:  انیخواستم به سمت تختم برم تا اونم مرتب کنم که ک

 ؟یکش  ی_تو خجالت نمانیک

 نگاه کردم   بهش

 ؟ ی_از چ

 ی کاشت  نجایمنو ا نکهی_از اانیک

 ی_من تورو نکاشتم خودت اونجا کاشته شده بود

 دوباره صداش در اومد  کردمیتختمو صاف م  یکه داشتم ملحفه رو یبهم رفت در حال  یغره ا چشم
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 نم؟ یبش  یکنی _تو چرا به من تعارف نمانیک

 نهی بش کنهی _ادم به صاحبخونه تعارف نم

 بهش دادمو ادامه دادم: نگامو

 ست یبه نظرت تعارف کردن مسخره ن  ی_توخودت صاحب خونه ا

 بود  ی_بهونه خوبانیک

 اوردمی_اصال هم بهونه ن 

 ی گیخب تو راست م  یلی_خ نایک

 نجا یا  ی_خب حاال چرا اومد

 نه؟  ای رونی ب ییایم نمی _اومدم ببانیک

 رون؟االنی _ب

 _آره مگه چشه انیک

 کجا   ی_خب آخه...باشه ول 

 م یریگیم  میبعد تصم  رونیب میر ی حاال م دونمی_نم انیک

 

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

 

 یهم به دنبالم سوار شدو با تک خنده مردونه ا انیرفتم ک  سهیشدمو از خنده ر نیخنده سوار ماش  با
 گفت: 

 _کوفت دختره سرتقانیک
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خنده داشتم از شدت خنده دل درد  ری باشه بلند زدم ز دهیترک  یحرفش انگار که بمب انرژ  نیا با
 بامزه بود  یلی آخه خ گرفتمیم

 رسه ی _بخند موقع خنده مام سر مانیک

 شده بود یدنیچه قدر د افتیق یدون ینم  انی بامزه بود ک یل ی_خ

 روشن کردو به راه افتاد  نویحرص ماش با

 مادر مردم از خنده ی_وا

نبود واقعا بهم خوش   نطوریا  یول هیپسره گنده دماغ کردمی فکر م میگشته بود یصبح باهم کل از
توران  رس هی میباهم رفته بود انیمنو ک  دیپرسیاز خودتون علت خنده هامو م د یدار دیگذشته بود شا

من   و میکجا بر دیازم پرس انیک می اومد رونیب  الیاز و یداستان داشت خخخخ وقت  نمیکه ا یشانسک
بعد از نهار و   یعنی دیخر یبرا میشد عصر بر  نیندادم اخه قرار بر ا یازش دلخور بودم جواب  یچون کم

بدم   ادیمنم ز میتا خوده شب باهم باش میاومده بود رونی که ب ازدهی از ساعت   خواستی دلش م انیک
 اون خونه بودم   یاومد چون خسته شده بودم از پس تو ینم

  کهوی کردی م شویگفتمو اونم به اون سمت رفت همون طور که داشت رانندگ ابونویخ  هی یشانسک
چه   دنشونیبا د  فروختنی م زیزمی بودن که چ نایماش نی بچه هم ب یسر  هیپشت چراغ قرمز  میافتاد

کار کنم   یچ تونستمیاما خب م سوخت یدلم براشون م یلیگرفته تر شد خ  شتریر دلم تنگ بود ب قد
 دنیبا د نایاز ماش  یبعض خوردیاونم ترحمه که بدردشون نم کنن ی کار م هیبچه ها مردم فقط  نیا یبرا

بود اما  نییپا شونیش نکهیها با وجود ا  یبعض یباال حت دنیکشی هاشونو م شهیاون بچه ها ش 
 دادنیجوابشونو نم 

 گفتم:  عیباال بده که سر  شرویتوهم بردو خواست ش شتری اخماشو ب  انیبه سمت ما اومدن ک دوتاشون

 کارو نکن   نی_نه ا

 نگاه کرد  یسوال بهم

 د یخری_آقا آدامس م

 گفتم:  عیکه سر دیخواست بگه نه بر  انیک
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 خرم ی_آره من م

بزنم دست تو   یزد که باعث شد منم لبخند یذوق لبخندسرو وضعش مناسب نبود با   ادیکه ز دختره
 چشماش گرد شده بود یتراول دستش دادم دختره حساب هیکردمو  فمیک

 ادهی ز نی_خاله ا

 بت ینداره بذار تو ج ی_اشکال

 زدو گفت:   یلبخند یخوشحال با

 _ممنونم خاله

  کردیبهم نگاه م  انیدونه ادامس به سمتم گرفت که منم دستمو دراز کردمو ازش گرفتم تمام مدت ک هی
 دنیبه سمت دختره برگشتو بهش نگاه کرد فکر کنم با د انیعذاب وجدان داشت ک  کردمی احساس م

 رو لباش نقش بست   یافتاد چون پوزخند تلخ   یز یچ ادهیاون دختره 

 ؟ی_پدرومادر دار انیک

 ا_نه اق

دسته پول دراوردو به سمت دختره گرفت با   هی نیخم شدو از تو داشبورد ماش  دیکش  یپوف انیک
 بلد بود؟ نمینه بابا ا کردمیتعجب داشتم بهش نگاه م

 دست لباس بهتر بخر  هی خودت  یبرا ای_ب انیک

 نگاه کرد  انیگرد شده بود سرشو باال آوردو به ک   یکه چشماش از شدت تعجب حساب  دختره

 به حرفش توجه نکن همش دروغه  یتا ببرمت اونور آب تا خوشبخت بش  ای _هرکس بهت گفت بانیک

  هیکه به دخترها  گفتیداشت گروه خودشو م نییپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک  هی ناخواسته
 بعد...  زدنی م ییحرفا  نیهمچ

 گفت:  ینفهمه دختره به سخت انی تا ک دمیبه چشمم کش یدست

 قبول کنم آقا  تونمیپولو نم همه نیمن ا ی_ول
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که   یخودت هرخوراک یاصال پنهونش کن هرروز برا یخودت لباس نو بخر  یبرا  یتون ی_با اون پول م
 بخر  خوادیدلت م

 _ازتون ممنونم 

 شد رهی باال دادو به روبه روش خ ششویبا اخم ش انیرفت ک   عیسر بعد

 _ممنون 

 ؟ ی_بابت چانیک

 ی که کرد ی_بابت کمک 

 نمیهم  یول میزدی هدف چرخ م یطور ب نیخودمون هم ینگفت برا یز یچ گهیتکون دادو د یسر 
من خوشحال   یکرده بود باعث شده بود کل  انیکه ک ی خوش بگذره کار  یباعث شده بود به من کل

  نیاول ابونیاون خ یگفته بشه تو ابونی خ هیشد به انتخاب من  نینهار شد قرار بر ا میتا یبشم وقت
که من گفته بودم  یابونیخب چون خ یول  میو نهارمونو اونجا بخور میسی وا میدیکه د ینرستورا

وجود   ی رستوران  یاونجا هم به جز فسفود گهید ابونی خ هی میرفت  انیرستوران نداشت به انتخاب ک
 تو رگ خخخخ  میدوتا همبرگر بزرگ زد میرفت  یجاتون خال ن ینداشت به خاطر هم

کالفه شده بود به  شدیسسش باز نم کردی م یهرکار  انی غذاها آورده شد ک یعلت خنده هام وقت حاال
  یعصب  شتریسسو باز کنه ب  هی تونهیکه نم کنمی مسخرش م خندمویمن دارم م دیدیم  یخصوص وقت

سس باز شد و چون با   کهویکه  زدی هم زور م نیسرشو باال اورد خواست فحشم بده درهمون ح شدیم
 برم   سهیلباسش که باعث شد از شدت خنده ر یرو دیکارو کرده بود نصف سس پاش نیا یادیز رفشا

بلند شدو به  زی از سره م تیبا عصبان  نیکار کنه به خاطر هم یواقعا چ  دونستیاون لحظه نم انیک
از   نیبه خاطر هم  ومدین دمیگذشت د قهیکنه چند دق ز ی مردونه رفت تا لباسشو تم ییسمت دستشو

با غضب داره به لباس   دمید دمیمردونه رس  ییبه دستشو یسره جام بلند شدم تا برم دنبالش وقت
دادمو   هی تک وارشیشدم به د ییوارد دستشو  تیاون وضع یتو دنشیبا د کنهیاز ابش نگاه م سیخ

خودمو  یجلو   کردمیم  یسع یهرچ رفتمیم سهیاز شدت خنده داشتم ر یعنی دنیشروع کردم به خند
االنم  رهیاز قبل اوج بگ شتریخندم ب  شدیاومدو باعث م  یچشمام م یجلو افشی اخه ق شدینم  رمیبگ
 ...  یول می لباس کجا بر دیبعد از خر ستیهنوز قرار ن  می لباس بخر انیک یفروشگاه تا برا میریم میدار
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اومدمو بهش نگاه کردم چهرش حالت   رونی ب الی از فکروخ نیماش یتو یقیبا پخش شدن موس  کهوی
اجازرو به خودش   نیا تونستیبگه اما نم یز یچ خوادیکه انگار م  یبه خودش گرفته بود طور  یخاص 
 بده

 

 گذشت 

 ی دور  نیسال از ا چند

 ی موندم زور  زنده

 تو سختــــــه یب یها

 ااااااااااا 

 خستم 

 تمام آدما رسمـــــا  از

 دستـــــم گهینداره د جون

 وقتــــــــه  یلیخ یوا

 وونــــه ید نیا حاله

 تو چه بده  یب

 کشهی م فکرش

 دستاشو زده یکه به تو ک منو

 خوردمو از  خط

 رو هوس   چشمات

   ستین یدلبستگ
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 حس تو به همه هست از رو هوس  نیا

 نفس  نفس

 طاقتم نیا گهیشده د کم

 تو راحتم  یبرو ب یگفت

 نامرد ادشیدلت م مگه

 نفس  نفس

 خونه شده مثل قفس نیا

 عوض  یبا ک  یکرد منو

   ادشیدلت م مگه

 نامرد 

 وونه ید نیا حاله

 تو چه بده  یب

 کشهی م فکرش

 دستاشو زده یکه به تو ک منو

 خوردمو از  خط

 رو هوس   چشمات

   ستین یدلبستگ

 حس تو به همه هست از رو هوس  نیا
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  ختیریاعصابشو بهم م یاهنگو رد کرد انگار داشت بدجور  عیسر دویتوموهاش کش یکالفه دست انیک
 دم یکش یپوف

 ان؟ ی_ک

 _هوم؟ انیک

 ؟ی_به خاطر لباست ناراحت

 به خاطر لباسم ناراحت باشم دی_نه چرا باانیک

 _پس چرا اخمات توهمه توکه حالت خوب بود

 ی شد ی االتیخ  ستین میزی _من چانیک

 ؟ ی_مطمئن 

 _اره انیک

 خب   یل ی_خ

که عوض شد باعث شد ناخواسته  یاهنگ بعد شیبهم انداختو نگاشو داد به رانندگ ینگاه  مین انیک
  نیدادم سکوت ب حی چه قدر گذشت کم کم ترج دونمیچشمامو ببندمو آروم همراهش زمزمه کنم نم

 خودمو خودشو خودم بشکنم

 لباس زنونه داره؟ میری که م ییاون جا انی_ک

 ؟ یلباس بخر  ییخوای_آره چه طور؟مانیک

 م یهی_ا

 _حالت خوبهانیک

 شمینم  نی_بهتر از ا

 سمتش برگشتمو ادامه دادم: به
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 مفهوم بود؟  کنمیاالن گفته باشم خودم لباستو انتخاب م نی_از هم

به اطرافم  رموی لباش نشست که باعث شد منم با لبخند چشم ازش بگ یرو ی لبخند محو ناخواسته
   یخوش نهمهیا یدارم شکرت برا که یآرامش نهمهیشکرت بابت ا اینگاه کنم خدا

کنه خندمم گرفته بود  داشیپ تونستیاما نم  گشتیداشت دنبال جا پارک م ی با حالت کالفه ا انیک
 کردیلهم م زدینکنم چون م یکار  دادمیم  حیترج  یول

 که اونجاست  نگهیاون پارک شی بری چرا نم انی_ک

 چه قدر باهامون فاصله داره؟ یدونیدور بزنم دور برگردونم م دی_باانیک

 یدنبال جا پارک بگرد دیتا صبح با ینطور ی_خب ا

دور   عیسر دیکه د یدوربرگردون   نیفکر کنم به حرفم گوش داد چون سرعتشو باال برد اول  دیکش یپوف
 زدم   یلبخند یبه حرفم گوش داده بود پنهون  نکهیزد از ا

 گفت:  اروههیلو داد که پو  نیهم انیک

 _طبقه سه

  انیکرد ک جادیا یگوشخراش  یشدو صدا دهیسالن کش یرو  نیماش یتکون داد چرخا یسر  انیک
که توقف کرد باهم   نیپارک کرد ماش  نویکردو ماش دایپ  رویی جا هی دیاونقدر دور زد تا به طبقه سه رس

خوشگل بود از   یل یپولمو که خ فی و ک  لیموبا نینداشتم به خاطر هم فمویحوصله ک میشد ادهی ازش پ
 دراوردمو دره سمت خودمو بستم فمیتو ک

 ؟یار ینم  فتوی _کانیک

 _نه حوصلشو ندارم 

واقعا   نویکه خودمم فاز ا  شیپس چرا اورد شیخواستی نم  یشد انگار بهم بگه وقت یطور  هی نگاهش
و   کی بایتقر  سایبلند بود نک یلیخ   یلیقدش خ  داشتمیکنارش به سمت اسانسور گام برم  دونستمینم

باغ داشتن قدم  یو هشتادو پنج باشه چون اونبار که همراهه هم تو کی  دیشا  انینود بود اما ک
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  یکم انی ک کلیهم معلوم نبود چون ه ادیبلند تر بود هرچند ز یکم  ساینک  زدیحرف م  داشتنویبرم
 ه بود  گند یادیز

نداشته باشم آخه من خودم قدم    یکنارش کسر  بایپام بودن که باعث شده بود تقر میده سانت یکفشا
 و هفتاد بود کی

آروم   هیبعد از چندثان میدر باز شد باهم واردش شد نکهیدکمه باز شدن آسانسورو فشار داد هم انیک
دراوردو    بشی از تو ج لشویداد موبا هیشده بود تک  دهیکه دورتادور کش  یا لهیبه م انی در بسته شد ک

 معلوم بود  یسرشو کرد تو اون نگامو به لکه لباسش دادم کم

تنش بود که بدجور تو   یرنگ دی شلوار کرم تنگ پاش بود لباس مردونه سف هی شدم  قیدق پشیت به
 داشتن   فیتشر لیگور شونیاز پس که ا خوردیتنش داشت جر م

 پشت سرم خارج شد  انیدره اسانسور باز شد اول من بعد ک  میدیرسبه طبقه همکف   یوقت

 م؟ یریاالن کجا م انی_ک

 فرمون دست شماست  گهیبعد د  میخری من م یلباس برا هی میری _اول مانیک

 زدم   یطونی ش  لبخند

 ؟ یدار  دی_حوصله خر

 نکهیاصال حوصلشو ندارم اما من به خاطر ا یعنی نی ا رهیبرد توهم که باعث شد خندم بگ  اخماشو
 کردم  ری تعب یا گهید زیسربه سرش بذارم نگاهشو به چ

 خودم  بیتونه از ج بیخان نگران نباش از ج   سیتوهم خس ی_چرا اخماتو برد

به روبه روم بدم وارد   رموی لبخند گنده نگامو ازش بگ هی که باعث شد با  دیتوهم کش  شتریب  اخماشو
که   یز یهم هرچ نجایبودم ا دیدرخشان به همه جا نگاه کردم عاشقه خر یبا چشما میفروشگاه که شد

 داشت  خواستمیمن م

 اونجا  میبر ایمردونس ب  کی اونجا بوت انی_ک
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تکون دادو  دییبه نشونه تا یسر  دنشیکه بهش اشاره کرده بودم برگشت با د یبه اون سمت انیک
 ......میباهم به سمتش رفت 

 ن ی بب نویا انی_ک

کمرنگ توش بود گرفتو به سمتم برگشت لباس   یآب یکه خطا یدیبا اخم چشم از لباس سف انیک
 بهش نشون دادمو با ذوق گفتم: رویرنگ  یشکالت 

 چه طوره؟ نی_ا

 از دستم گرفت  شد لباسو رهیحالت نگاهش عوض شده بود نگاهشو از لباسه گرفتو بهم خ  انیک

 پروش کنم  رمی _مانیک

صداشو از پشت   کهویگذشت که  قهیلباسا نگاه کردم چند دق  هیبه نشونه باشه تکون دادمو به بق یسر 
 دم یسرم شن 

 چه قدر شد؟ متشی_قانیک

قشنگ بود   یل یاز پشت که تو تنش خ  دادیسمتش برگشتم پشتش به من بودو داشت پول لباسو م به
  دویکارت کش یچهارشونه نشون داده بشه وقت یبه خصوص شونه هاشو که باعث شده بود حساب

که لبخند مردونه  دیتو چشمام د  یچ دونمینم دنمی پولشو حساب کرد به سمتم برگشت که با د
 باعث شد به سمتش برم  کهبهم زد  یقشنگ

 _قشنگه مبارکت باشه

 ی شیم  یز یچ هی ینخور  یخوبه ترش  قتی_سلانیک

باهم   یو نگاشو ازم گرفت ساعت حدود شش عصر بود کل دیبه بازوش زدم که خند یآروم  مشت
  یاومد کل یباهام م رفتمیاما هرجا که م زدی اوقات غر م یبعض میپاساژارو متر کرده بود نیا گهید

  انیکنار ک  دیخر  دمیهم خر ینت یچندتا الک و لوازم ز  یکرده بودم از مانتو گرفته تا کفش حت  دیخر
 خخخ  یکن  بتیدست تو ج   دادیبود چون اجازه نم یدوست داشتن  یلیخ

 مونده؟ داتی_خرانیک
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 اخمالو بود شهیاخماش توهم بود هرچند اون هم ینگاه کردم کم  بهش

   ؟ی_خسته شد

 _نه  انیک

 ؟ یپرسی_پس چرا م 

 ی نطور ی _همانیک

 ازش گرفتم نگامو

 م؟یبخور  یز یچ هی می_بر

 _باشه انیک

 

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

 

 چه خبره دونمینم امشب

 اومده دلتو ببره  یک

 بپره  ادمیکار کنم از  یچ

 چشماتو 

 حرفاتو 

 کارهات 

 دستات  یحت

 هیعالمه خوب  چه
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 دستات  نیا

 شه یتو آدم نم یادم ب نیا رهی میم شهیگلدون نم یب گل

 که  یتا تهش با قلب   یبمون دیبا تو

  شهیتنها دلخوش  بودنت

 شه یتو آدم نم یادم ب نیا رهی میم شهیگلدون نم یب گل

 که  یتا تهش با قلب   یبمون دیبا تو

 شهیتنها دلخوش  بودنت

 از

 بره تورو ادمی شهیم مگه

 از

 خونه بدون من نرو نیا

 چشماتو 

 حرفاتو 

 کارهات 

 دستات  یحت

 هیعالمه خوب  چه

 دستات  نیا

 شه یتو آدم نم یادم ب نیا رهی میم شهیگلدون نم یب گل

 که  یتا تهش با قلب   یبمون دیبا تو
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 شهیتنها دلخوش  بودنت

 

 خوشمزه بود   یل ی _دستت درد نکنه خ

 سرعتشو باالتر از قبل برده بود با لحن بمو محکمش گفت:  یکم  کهی در حال انیک

 _قابلتو نداشت انیک

زدمو با همون لبخند   ینگاه کردم ناخواسته لبخند میکه کرده بود  ییدایپشت سرم برگشتمو به خر به
 نگاه کردم  انیبه ک

 نه؟ یر ی زن بگ ی_فکر کنم امروز کال توبه کرد

 ستن ی_همه زنا مثل هم نانیک

 منم از اون دسته دخترام  دنیاز دخترا عاشق خر یل ی_خ

 د یکش  یپوف انیک

 ؟یهست ی نطور یا شهی_همانیک

 بکنه  یکردم که باعث شد خودشم تک خنده ا یخنده ا تک

 درسته؟ ادیخوشت نم  ادیز گهید یمردا نهی_توهم ع

 ستنی_همه مردا مثل هم نانیک

 ی_تو جزو کدوم دسته ا

 به طرف مقابلم داره  ی _بستگانیک

 گفتم:  ارمی که بتونم حرصشو در ب یکردمو با لحن یخنده ا تک

 نل یکه زن زل  یهست یی_اها از اون دسته مردا
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 رهی بهم رفت که باعث شد خندم بگ یغره ا چشم

 به تو دستور بده   کنهیجرات م  ی_اخه ک

 د ی_فعال که شما بدجور جرات کردانیک

 ی لیزل  قی_پس رف 

ناراحت شد چون  نیتوهم رفت فکر کنم به خاطر ا  یحرفم اخماش کم نیچرا با گفتن ا دونمینم
 ال یخی که...پوف ب  ینطور یا یل یزن زل گفتمیجا زدم نکنه انتظار داشت م قشیخودمو رف

 ان؟ یک  یشهرباز  می_بر

 حرفشو نزن  ؟اصالی_چانیک

 گهی_توروخدا د

 ی _من عمرا پامو بذارم شهرباز انیک

 

 .......... 

 

 آوردم  نیی کمربند خودشو بستو به سمت من برگشت منم دستمو بلند کردمو ارابه رو پا انیک

 ؟ ی_کمربندتو بست انیک

 بندم ی_نه االن م

 برگشتم انی که بستم به سمت ک کمربندمو

  کشیت یصدا  کنمی م یاخه هرکار  یاهرمو سفت کن نیا  یاز اون زورت استفاده کن  شهیم گمی_مانیک
 ادی در نم
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کنم   شی معن تونستمیچشمش وجود داشت که نم یاون ته مها  یز یچ هیبهم کرد  ینگاه  مین انیک
بسته شدنشو دراورد که باعث شد به روش لبخند   یحرکت صدا  هیدستشو به سمت اهرم بردو با 

 تو چشاش نشست    یبهش بزنم که احساس کردم غرور خاص یقدرشناسانه ا

  دمیکش ی افتادم اون شب چه قدر بهم خوشگذشت پوف یشهرباز  میاومد سایاون دفعه که با نک  ادهی
دوسش داشتم  یل یبود که خ ییقطار هوا میبود که سوارش شده بود یا لهیوس  نیهشتم نیفکر کنم ا

  شو اخمالو به روبه رو یبرگشتم جد انی بارم بود که قرار بود سوارش بشم به سمت ک  نیدرواقع اول
 زل زده بود

 شده؟  یز ی_چ

 _نه انیک

 _پس چرا اخمات توهمه

 ؟ یکنیبگم باور م  یز یچ هی_انیک

 _چرا باور نکنم؟ 

 یکه اومدم شهرباز   هیبار نیاول  نی_اانیک

 _واقعا؟ 

 م ی_اهانیک

 _خب به نظرت چه طوره؟

 _خوبه انیک

ناخواسته آروم   کنهیاالن دستگاهو روشن م  میاعالم کرد که اماده باش اروههیبگم که  یز یچ خواستم
دستام احساس   یرو  رویدست یگرما کهوی و مشت کردم که  دیلرزیم جانی شدت ه از یدستمو که کم

 کنه ی حالت خاص داره بهم نگاه م هیبا  دمیکردم به سمتش برگشتم که د

 _من کنارتم نترس انیک
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 به روش زدم  یگرم لبخند

 

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

 

 با ذوق گفتم:  دمویکه تو وجودم بود دستامو روبه جلو کش یجان یو ه یشدت خوشحال  از

 امشب چه قدر خوش گذشت   یییییی_وووو

بهم زدو دستشو سمت پخش برد با پخش شدن آهنگ ناخواسته نگامو  یلبخند محو مردونه ا انیک
 ان ی بردم سمت ک

 

 جونم   زهیعز عشقم

 عشق مهربونم  یا

 رم یاغوشت بگ تو

 بمونم  شتیپ خوامیم

 هربون کن م دستاتو

 آسمون کن  چشماتو

 تو چشمات  کشمی م پر

 خونمیعشق برات م از

 رم ی میم نمیچشماتو نب  اگه

 رم ی دلگ رمیدستاتو نگ اگه
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 رم ی گیمن اروم م یبمون شمیپ اگه

 من تو باد  نمیموهاتو بب  اگه

 خوادیقلبت بگه منو م  اگه

 ادی نم ی من اشک یاز چشما گهید

 رم ی میم نمیچشماتو نب  اگه

 رم ی دلگ رمیدستاتو نگ اگه

 رم ی گیمن اروم م یبمون شمیپ اگه

 من تو باد  نمیموهاتو بب  اگه

 خوادیقلبت بگه منو م  اگه

 ادی نم ی من اشک یاز چشما گهید

 دلم اشوبه  یتو

 کوبهیداره م قلبم

 بستس شهیهم چشمام

 خستس  گهید هیگر از

 ییخوایم یگفت  یوقت از

 دلم شکستس  یبر 

 ی تاب یپره ب  روزام

 ی خواب یپره ب  شبام

 تو سرده سردم  یب من
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 کوه دردم   هیتو  یب

 چشمات  یفدا بمون

 دورت بگردم  بمون

 رم ی میم نمیچشماتو نب  اگه

 رم ی دلگ رمیدستاتو نگ اگه

 رم ی گیمن اروم م یبمون شمیپ اگه

 من تو باد  نمیموهاتو بب  اگه

 خوادیقلبت بگه منو م  اگه

 ادی نم ی من اشک یاز چشما گهید

 

چرا  دونمیآهنگو گذاشته بود نم نیاز عمد ا  گفتیبهم م یحس   هیشده بودم  رهیبهش خ  ینگاه خاص  با
آهنگو  نیمن ا یبودم برا دهیفهم  نکهیلبام نشست نه به خاطر ا یرو یاما ناخواسته لبخند محو

  شدمیم  کینزد تیخوشحال بودم چون داشتم به موفق  نیگذاشته به خاطر ا

 : مدیسمتش برگشتمو پرس به

 م؟ یری کجا م میبپرسم دار شهی_م

 ؟ یفهمی _مانیک

 کنجکاوم  یل یاخه خ یاالن بگ شهی_خب م

 ی فهمیم  یبذار   گریدندون رو ج  کمی _از دست تو انیک

با حرص به روبه روم   نهیتخس دست به س یدختر کوچولوها نیا نهی رومو ازش گرفتمو ع  یسر تق با
 نگفتم یز یشدمو چ  رهیخ
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 ؟ ی_االن قهر انیک

 _نه

 ؟یکرد ینطور ی_پس چرا اانیک

 دلخورم  یعنی نی_ا

تکون داد به سمتش برگشتمو با همون اخم  یبه نشونه منف یکردو سر  یتک خنده مردونه ا انیک
 گفتم: 

 اد یبهت م  ی_رانندگ

 گفت:  کردیکه به روبه روش نگاه م  یانداخت روشو ازم گرفتو در حال ینگاه بهم

 دادیبهم م  ی_من همه چانیک

 س یرئ  یآقا بهی _اعتماد به سقفت عج

 ادی باشه بهم م دی_باانیک

 _اوه نه بابا 

 دکمه هارو زد بعد نگاهشو داد به جلوش  یسر  هیروشن کرد   نشویاس ماش یپ  ینگفتو ج  یز یچ انیک

 م یرسی م می_دارانیک

 سمت من کردو گفت:  ابونیبه خ  ینگاه

 _خودشهانیک

 که.... هیچ  نمیبرگشتم تا بب  کردی که بهش نگاه م ییبه سمت جا سادیوا یوقت

  یفضارو حساب  میآرومو مال یق یموس هیبود  یذوق به اطرافم نگاه کردم رستوران بزرگ و باکالس با
 زمونیم یکه رو  یلبخند از رو لبام پر نکشه به گلدون بلند شدیکه باعث م یانداز کرده بود طور  نیطن
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بردمو به  شدستمو به سمت یقرمز توش بود که باعث شد به آروم  دویبود نگاه کردم دوتا گل رز سف 
 گلبرگهاشو نوازش کردم   یآروم

 _خوشت اومده؟انیک

 بهم بزنه یچشم از گلها گرفتمو بهش نگاه کردم که باعث شد اونم لبخند جذاب  یلبخند قشنگ با

 قشنگه  یلیخ می_اه

 _غذاهاشونم خوبه انیک

 ؟یچه طور؟مگه اومد_

  میقرار گذاشت نجایا کامیرد گم کردن با شر ی_براانیک

 _آها پاتوقتونه 

اومدن  رونی به ب یدرواقع عالقه ا  امینم رونی ب ادیمن ز میکرد نجایاز معامله هارو ا یکی _نه فقط انیک
 شناسم  یرستورانارو نم ادی ز نیندارم به خاطرهم 

 بهش زدمو گفتم:   یچشمک

 دم یپسر آفتاب مهتاب ند نی_آفر

کردم که باعث شد منو رو که جلوش بود برداره و خودشو   یز ی چپ بهم نگاه کرد که آروم خنده ر چپ
 با اون سرگرم کنه 

 ؟یناراحت شد  سهی_آقا رئ

 نگاهشو باال آورد بدون توجه به سواله من گفت:  انیک

 ؟ یخور یم  ی_چانیک

 گفتم:  یدادمو با تخس  هیتک  میصندل یبه پشت نهیت به سباال دادم دس ییابرو

 خورم ینم یچیه ی_تا جواب سوالمو نداد



 دنده هیپناهان  یب

712 
 

توهم  شتریاخماشو ب  زنمی نم یحرف چیمن ه دید یگذشت وقت هیتوهم چند ثان  دیکش یکم اخماشو
دراوردمو روشنش   فمی از تو ک مویحرصش بدم گوش شتریب  نکهیبردو به منو توجه کرد منم به خاطر ا

  یرعلیام یشش بار تماس گرفته بود وااااا سا یچشمام گرد شد نک لمیکردم با روشن شدن صفحه موبا
 کار کنم؟ یبار حاال چ  یس

  خواستهیبودم که دلم نم ی سرگرم خوشگذرون انیاونقدر با ک کنهی فکر م ریهول کرده بودم االن ام یکم
دادم براش اس بدم به  حیترج  نیبهشون زنگ بزنم به خاطر هم تونستمی جوابه تماسشو بدم نم 

 کردن پی تندتند شروع کردم به تا نیخاطرهم

شامو که    میرستوران یتو انیبود با ک لنتیسا یرو خوامی االن متوجه تماسهات شدم معذرت م ری"ام
 خونه" میگردیبر م میخورد

بکشمو   یخواستم پوف نکهیمحتواها فرستادم هم نیهم یتو بای تقر  ساینک یاس برا هی دمیکش یپوف
 به حرف اومد  یبا لحن عصب انی خاموش کنم ک لمو یصفحه موبا

 ؟ یزن ی حرف م  ری_با امانیک

 شده بود  رهی بودو موشکافانه بهم خ دهیهم کش یتو دیباال آوردمو بهش نگاه کردم اخماشو شد  سرمو

 _نه چه طور؟ 

 ؟ یزنی حرف م  یبا ک  ی_پس دار انیک

 چکس ی _با ه

صحنه روبه روم چشمام به شدت گرد شد  دنیباال آوردو به سمتم گرفت که با د لشویموبا صفحه
 خاک به سرم شد  دیهم بستم پاهام لرز یچشمهامو محکم رو دنشیها رفتم که با د امی پ یتو عیسر

 ؟یگی _چرا بهم دروغ مانیک

خشک شده بود    یآخه گلوم حساب ختمی خودم آب ر یبرا کمیگذاشتم  ز یم یرو  لمویموبا دمیکش یپوف
 بود که داده بودم یعلتش سوت ایبود  ی به خاطر نگران  ایحاال 

 ؟ یگینم  یز ی_چرا چ انیک
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هرچند االن   ینگامو بهش دادم چشماش پر بود از دلخور  دمویکش یق یاز ابو خوردم نفس عم یکم
 اخماش توهم بود یحساب 

 بهت بگم   قتارویکه من حق یدیچون خودت اجازه نم گمیبهت دروغ م نیبه خاطر ا دی_شا

 جوابو نداشت   نیجا خورد معلوم بود اصال انتظار ا  یکه بهش دادم چشمام گرد شدو حساب  یجواب از

 هان؟ یبهم دروغ بگ  دیبار بهت گفتم که با ذارم؟چند ی_من نم انیک

آدم  ی شیباعث م یدیکه نشون م ییتو خودت با عکس العمل ها ستی به گفتن ن  ی_همه چ
 منم اون جوابو بهت دادم  نیبه خاطر هم یبشنو یرو بگه که دوست دار  یز ی اونچ

 کالفه شده  یمعلوم بود حساب  دیموهاش کش  یتو یکالفه دست انیک

 ه وجود اومده که درونم ب  یبابت احساسات خورهی اوقات حالم از خودم بهم م یه؟گاهیچ یدونی_مانیک

رفعو رجوش   یطور  هی دیبا  نی خوب گرفته بودم به خاطر هم  یلیشد منظورشو خ یطور  هی قلبم
 خورد یبهم م ی وگرنه همه چ کردمیم

  یمنو بشناس  دادمیاجازه م دینبا یوارد باند بش  دادمیاجازه م دی_از همون اول کارم اشتباه بود نباانیک
 ی پرو بش  یادی ز ذاشتمیم دینبا

دارن باهات رفتار   ینطور یچرا ا ن یبارم که شده حقو بده به طرف مقابلت به رفتارهات فکر کن بب هی_
 نیاز ا دهی خودت عکس العمل نشون م یداره مخاطبت طبق رفتارها یعکس العمل یهر عمل  کننیم

 ی ر ی گیاز اون دست م یدست بد

 ی گیبهم دروغ م یکه به راحت کنمی رفتار م ی_من باتو چه طور انیک

نه خب بگو هربار چه  ای یعالقه دار  ریبه ام یدیتا حاال چندبار ازم پرس  انیکن ک  یخودت کالهتو قاض_
 بهت دادم؟   یجواب

تموم   رویامشب همه چ خواستمیم ادینگفت درواقع معلوم بود کم کم داره راه م یز یکردو چ  سکوت
ندارم  یعالقه ا یرعل یکه من به ام  نیمطمئن کنم از ا انوی حل بشه و ک  یامشب همه چ خواستمیکنم م

 شهیلفتش بدم بدتر م  شتری هرچه قدر ب  شدینم ینطور یا دمیرسیکم کم به اهدافم م دیچون با
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 م؟یداشته باشه ه تونهیم ی_سکوتت چه نشونه ا

واقعا تنها بود کاش   انی ک سوختیهم دلم براش م  یبهم داد چشماش پر بود از غم کم نگاهشو
 شدیکمکش کنم اما خب نم  تونستمیم

هربار   یدیتوهربار پرس  یجواب دادم نه ول هی یدیمسخررو ازم پرس ی_هر بار که اون سوال تکرار 
عالقه دارم که  ری واقعا من به ام ایکه آ  کنمیکه دارم کم کم به خودم شک م  یطور  یاعصابمو خورد کرد

 روش حساس شده؟   نقدریا انیک

خاموش کردن خشمش لبخند   یتوهم دستاش مشت شدن که باعث شد برا  دی به شدت کش  اخماشو
 تونسته بودم که آرومش کنم  شی آت یبود رو  یبهش بزنم موفق هم شدم چون لبخندم مثل آب یگرم

 ان یک میتموم کن   روی امشب همه چ ای_ب

 ادامه دادم:  م یشدن که با همون لحن قبل  یسوال چشماش

و    یس ریندارم خودت قضاوت کن ام یعالقه ا چیه ریمن به ام یالو ازم بپرساون سو خوامینم گهی_د
 شه؟ی عالقه مند م کترمیازش کوچ نقدریدو سالشه هفت سال از من بزرگتره به نظرت از من که ا

 بوده  نشونیده سال اختالف ب یپدرومادر خودت مگه نگفت  نی _چرا نشه؟همانیک

 بهش بگم  یلعنت به من که اون چاخانو سرهم کردم االن چ یا دمیکش یپوف

 راستشو باال دادو گفت:   یابرو گمینم یز یچ دید  یوقت انی نگامو ازش گرفتم ک دمویکش یپوف

 برات نموند؟   یشد؟حرف  ی_چانیک

 سمتش برگشتم به

 ؟ یازدواج کن یدختر  نیهمچ هی با  ی_تو خودت حاظر 

به خودش   رونویب  امی ب  ریکم کم از بحث ام خواستمید مکج ش  یزد چون لباش کم یکنم لبخند فکر
 بود  دهیفا یب ریبپردازم بحث کردن سره ام

 _اگه دوسش داشته باشم آره انیک
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 انداختم نیی سرمو پا 

 ؟ یباهاش باش  یباشه حاظر  شتریب یل یپسر که سنش از تو خ  هی ؟اگهی_تو چ انیک

 داره  ی_بستگ

 ؟ ی_به چانیک

 ه یبدونم طرف مقابلم ک نکهی_به ا

 باال اوردمو بهش نگاه کردم  سرمو

که  دهیکنه اگه بدونم واقعا دوسم داره و بهم قول م یازم خاستگار  یگیکه توم ی پسر   نی_اگه به همچ
  دمیهم به سن اعتقاد ندارم عق ادیمن ز  انیک هیچ  یدونیم  دمیمراقبم باشه آره جواب مثبت م  شهیهم

 ندارم   حسو نیا ری من کناره ام گهیآدم د هیباشه که کنارش خودشه نه  یبا کس  دیکه آدم با نهیا

 ؟ ی_کناره من چانیک

سوالو ازش نداشتم چشمام نگران بودن پس  نیجا خوردم اصال انتظار ا   یحرفش حساب  نیا از
احساس کردم گونه هام داغ  یزود نیخب انتظار نداشتم به ا  یبود ول دهی خودش بحثو جلو کش

آب بشم به خاطر عوض کردن جو منو رو  شتریزد که باعث شد ب یلبخند مردونه ا انیشدن ک
 که درونم بود محکم باشه گفتم:  یجان ی از خجالت و ه کردمیم یکه سع یبرداشتمو با لحن

 خان  سیخس  میحرف بزن  میتونیخونه هم م یخب تو  میحرف بزن یرستوران که ه ی_مارو اورد

 از قبل سرخ بشم  شتریب   یکرد که باعث شد کم یخنده مردونه ا تک

 خورم یم ین یزم بیبا س ی_من مرغ سوخار 

 لبخند بگم:  مچهین هیلباش پررنگ تر شد که باعث شد با  یرو لبخندش

 ه؟ی_چ

 ی چی _هانیک

 خودم زحمتشو بکشم  ای یدی_سفارش م 
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 اد یباال آورد که باعث شد گارسون به سمتمون ب  یحالت مردونه خاص هیدستشو با  انیک

 گفت:  دادینشون م تشویکه جد یحالت مردونه خاص   هیبا اخمو   انیکه اومد ک گارسون

 با ساالد مخصوص و مخلفات  20شماره  ی_دو دست از غذاانیک

 د؟ یدار ل یم یچ یدن ی_چشم نوشگارسون

 د یچشماش درخش  زیچ هی دنیبا د نداختیگاه مداشت به منو دوباره ن کهی در حال انیک

 33 یدن ی_نوش انیک

 ابرومو باال دادم  یحالت سوال  هیبا  نیسفارش داده باشه به خاطر هم یچ زدمی م حدس

 شهیسفارشاتون آماده م گهید قهی_چشم تا پنج دقگارسون

 تکون داد که گارسونه هم رفت  یسر  انیک

 ؟ یگفتی بود م یعددا چ نی_ا

 یبا کدشون سفارش بد دی_کده غذاهاست با انیک

 _اوو چه باکالس 

 ؟ی_تا حاال رستوران اومدانیک

 آره می_من؟ا

 ؟ ی_با کانیک

 میبار اومد  هی_با داداشم 

 _چرا تا حاال داداشت سراغتو نگرفته؟ انیک

 دونمی_نم

 کجاست؟ یدونی_مانیک
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 ندارم  ی_نه ازش خبر 

 _دلت براش تنگ شده؟انیک

 _نه

 جا خورده بود با تعجب گفت:   یکه حساب انیک

 _نه؟!چرا؟ انیک

 دوسش ندارم  گهیآخه د دونمی_نم

 گاف بدم   هی نشیب دم یترسیماجرارو ادامه بده اخه م نیاومد ا یخوشم نم   دیکش یپوف

 سره جام بلند شدم که باعث شد توجهشو بهم بده از

 تا دستامو بشورم  رم ی_من م

 ام؟ ی باهات ب ییخوایخب برو م   یلی_خ انیک

 _نه بابا مگه من بچم؟ 

 گفتم: یلبخند و چشمک ناز  هی تکون داد که با  یسر 

 گردم یتا برم  ی_نترس

رفتم   ییازش جدا شدمو به سمت دستشو رهیتکون داد که باعث شد خندم بگ  یبه نشونه منف  یسر 
بود به سمت همون گارسونه که ازمون سفارش   گهید زهیچ هیرفتن بهانه بود هدفم  ییدرواقع دستشو

 شدینداشتو متوجهمون نم یدیبهمون د  انیگرفته بود رفتم خداروشکر ک

 آقا  دی_ببخش

 د؟ یداشت ی_جانم امر گارسون

 سفارش گرفتن... یما برا  زیسره م دیبدونم اومد خواستمیم دی_ببخش

 داره  یچه اشکال  الی خیاصال ببگم  یبودم حاال چ  مونده
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 اومده خانوم؟  ش ی پ ی_مشکل گارسون

 ه؟ یدنیچه نوش 33بدونم کد خواستمی_نه م

 چشاش گرد شده بود با تعجب گفت:  یکه حساب پسره

 د ی_چه طور؟مگه خودتون سفارش ندا

 بدونم اگه نوشابس عوضش کنم  خواستمیخب نظره آقامون بود م ی_چرا ول 

 ق به نوشابس مطعل 33_خب بله کد گارسون

 شعور یپسره ب نیمنو حرص بده ا خواستیحدسم درست بود م  دمیکش یپوف

 د یعوضش کن   دیلطف کن شهی_اگه م

 کردم  ستمیخانوم سفارشتونو وارد س شهی_نم گارسون

 ست یمعدش خوب ن  یگاز دار بخوره برا یدن ینوش دیما نبا یآقا   دی_خب عوضش کن

 پسره چه قدر سمج بود  نیکه باعث شد اخمامو بکشم توهم ا دیکش  یپوف گارسونه

 ارم؟ی براتون ب یچ  یدنیخب نوش  یلی_خ گارسون

 فقط گازدار نباشه دیکه داشت یز ی_هرچ

 _چشم

  عیبوق نخورده سر هیزنگ بزنم  یرعل ی دراوردم تا به ام بمی از تو ج موی گوش عیشدم سر ییوارد دستشو 
 جواب داد

 _الو دالرام یرعل یام

 ؟ یخوب رجانی_سالم ام

 ی هست یکدوم گور  یلعنت یدیجواب نم زنمی زنگ م یچرا ه یزهرمار دختره روان  رجانویام ی_ایرعل یام
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 ادب یپسره ب   یدرست حرف بزن کمی یتون ی_نم

 د؟ یکن یم  کاری چ نیاصال دار یهست یکدوم گور  دمیپرس شهیم  تی_مگه تو زبون خوش حال یرعل یام

 نگران نباش  می گردیبرم میشامو که خورد میرستوران  یچ ی_ه

 رستوران؟ یرفت  انی_شام؟رستوران؟تو با ک یرعل یام

 میبعد برگرد میکن  دیخر کمیقرار بود   نجایا مییایبود اصال قرار نبود ب ی_حساس نشو به خدا اتفاق 
 گهینبود د  تیقرارمون حساس ریخونه ام

 برام تحملش راحته؟آره؟  یل یخ  یکنی فکر م کشمیم یاز صبح دارم چ  یدونی_میرعل یام

 شهیروزا تموم م نیهمه ا ریام یکن ی تحمل م دونمیم  یبرات چه قدر سخته آقام ول دونمی_م

  شهیخوب تموم م  یل یآره خ  رهیداره جلو م یعوض ن یکه ا نطوری_ایرعل یام

 ؟یتو به من اعتماد ندار  ری_ام

 اعتماد ندارم  یرفت  رونی باهاش ب کهی_دارم اما به اون یرعل یام

 کنه ی اصال دست از پا خطا نم هیپسره خوب انی_باور کن ک 

تجسم کنم معلوم بود از   افشویق تونستمیاز شدت خشم نفساش تندتند شده بود قشنگ م یرعل یام
 شده  یکه کردم عصبان  یف یتعر

 ودم دستاشو بشکونم دست از پا خطا کنه تا خ خورهی گوه م یلی_خ یرعل یام

 کنمیم فیبرات تعر رویبرگشتم همه چ کنه ی االن بهم شک م انیبرم ک  دیمن با ری_ام

 گفت:  یکالفس با لحن خسته ا یکه معلوم بود حساب  یرعل یام

 د؟یگردیبرم   ی_کیرعل یام

 کنه؟ ی کار م یچ ساینگران من نباش نک میگردی برم  می_شامو که خورد
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  دمیاعصابش خورد بود بهش حق م یلیامروز سره نهار خ   ومدهین رونی _تو اتاقشه تا حاال هم بیرعل یام
 از دستت شکارم  یمنم حساب 

 ستمین  نجایخودم ا  اری به اخت ر؟منکهی_مگه دست منه ام

 یی عمت اونجا ار ی_پس به اختیرعل یام

 ه؟ یما چه طور طیشرا دونستینم  کردی اوضاع منو درک نم ریام یعن ی شدیباورم نم واقعا

  ریدرد نکنه آقا ام نجام؟دستتیخوشحالم که ا  یل یمن خ یواقعا ازت انتظار نداشتم تو فکر کرد ری_ام
 تا خونمو حالل کنه یهم بگ سایحرفا به نک  نیاز ا هیکاف

 حالل هست شما برگرد من دارم براتون  ی_فعال شما خونتون به اندازه کافیرعل یام

 _واقعا که

از   یقطره اشک با لجاجت خاص  هیتماسو قطع کردم  عیسر یا گهیحرفه د چیه ای  یخداحافظ بدون
 به خودم نگاه کردم  نهییاز تو آ  نییپا  دیگوشه چشمم چک

اصال من   گردهیبه وضع سابق خودش برم یهمه چ یک  شمیمن خالص م یخدا ک  شهیتموم م ی_ک
بتونم تحمل کنمو دم نزنم اون موقعها   روین یسنگ نهمهیا  دیکه با یخلق کرد یمنو از چ م؟مگهیم؟چیک

 جواب پس بدم    یبه ده نفر ه  دیاالن با ینداشتم ول  چکسوی که تنها بودم ه

کالفه  نی کردم به خاطر هم شیافتاد آرا ادمیآب به صورتم بزنم که  یآبو باز کردم خواستم کم ریش
نفهمه که با خودم بردمش   گذاشتم تا بمی ج  یتو لمویاومدم موبا رونی ب ییآبو بستمو از دستشو ریش
   کردمیکلکل م نمیسره ا دیبهتر بود وگرنه با ینطور یا

 اخماش توهم بود یحساب انینشستم ک زی سره م یوقت

 توهم؟ یچرا اخماتو برد هی_چ

 ی حساس نقدری چرا ا یگی_بعد م انیک

 کردم؟  یشده؟کار  ی_خب مگه چ
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 ی زنگ بزن  نجایا یتونست ی_مانیک

 تماس گرفتم  ری بود من با ام دهیفهم  یعنیبود  یک گهید نیتعجب بهش نگاه کردم بابا ا با

 پس چرا...  ستین نتونیب  یز ی_اگه چانیک

 بود   نیحساست کنم به خاطر هم خواستمی_نم

  شمیتو حساس م یها یرفتارها و پنهون کار  نی_من با اانیک

  یبدجور  شدیگلوم بود که باعث م یتوبد   یلی بغض خ هیچرا  دونمینگفتم نم یز ی کردمو چ سکوت
که  دادمیم  یباز  رویداشتم کس یبه راحت  نکهیاز ا خوردیآزارم بده حالم از خودم از اطرافم از همه بهم م 

از وضع   ندمیآ از خوردیکه داشتم بهم م ییتهاینفر شده حالم از مسئول هیبار عاشق   نیاول یمعلومه برا
 سخت  یلی برام سخت بود خ کردمی کار م یچ  دیبا دونمیاز گذشتم نم  یاالنم حت

 _دالرام؟ انیک

بلند شدو به سمتم  شی صندل یاز رو  یکردم که باعث شد چشماش گرد بشه ناخواسته به آروم بغض
  کننیو همه دارن نگامون م میست یاتاق خودش ن یکه االن تو دادینم تیاومد اصال به اطرافش اهم

  یدستم گذاشت سرمو باال گرفتمو با چشما یدستشو رو یک یاون  یسرم گذاشتو به آروم  یدستشو رو
 شدم رهی بهش خ میکاش

 ان ی_ک

 _جانم؟ انیک

  ی به آروم ان یبشن ک  یهم بستم که باعث شد اشکام از گوشه گوشه چشمام جار  یمحکم رو چشمامو
 نکنم آروم خم شد کناره گوشم گفت:  هیگر یعنیدستمو فشار داد که 

 وم خان یکن هی گر ادی _خوشم نمانیک

 ادامه داد:  ی که با حالت خاص دمیبه چشمام کش یبهش نگاه کردم دست  آروم

 کنهی م تمی_اذانیک
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 _باشه 

 خونه؟ می برگرد ییخوای_مانیک

 م؟ ی_نه مگه قرار نبود شام بخور

زدم با   یعوض کردن جو بهش لبخند  یزدو رفت سره جاش نشست منم برا ی لبخند یبه آروم انیک
 قرار بدم گفتم:  رشیکه بتونم تحت تاث یلحن

 ؟ یبهم اعتماد داشته باش شهی_م

 کنترلش کنم  تونمیمردونه خودمه که نم یها تی _بهت اعتماد دارم حساسانیک

  یچندبار زنگ زده بود اما اونقدر با تو سرگرم بودم که اصال صدا نینگران شده بود به خاطر هم  ری_ام
  یکه اشتباه ارمیدرش ب  یستم اس براش بفرستمو از نگرانمتوجهش شدم خوا یوقت  دمیزنگو نشن

 تو ارسال شد   یبرا

چهرشو دوست   نیبدم چه قدر ا حی زدو منتظر موند تا ادامشو براش توض ی لبخند یبه آروم انیک
 داشتم

گرفتم بهش زنگ بزنم  میتو ارسال شد خب تصم   یبرا یکه فرستادم اشتباه یاس دمید ی_وقت
  ریمنو ام  نهیبهت ثابت کنم که ب یچه طور  تونمیمن نم انیهش زنگ بزنم کتو ب  یجلو خواستمینم
 ست ین  یچیه

 دالرام ست یمهم ن گهی_دانیک

حرفش   نی ا دمیبود ترس  شرومیکه پ  یکه زده باشه از عاقبت یکرد نه از حرف  خیگرد شد تنم  چشمام
 : دمیپرس  یبا نگران  نیبرام سخت بود به خاطر هم   یلیخ

 _چه طور؟ 

تو راحت بشه هم  الیکه هم خ یماجرارو کال تمومش کنم طور  نیا خوامیگرفتم م ییمای تصم هی_انیک
 من

 ؟ یمنو بکش ییخوایکار؟م ی_مثال چ
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 یشد منم همچنان با چشما رهیحالت خاص بهم خ  هی داد با  هیتک شی کردو به صندل یخنده ا تک
 گرفته؟ یمیچه تصم  یعن ی ایخدا  کردمینگرانم داشتم بهش نگاه م

 ؟یدیسکتم م یدار  انیک  یگینم یز ی_چرا چ

 ؟یهول کرد  نقدری ا کهوی _چرا انیک

 یکه االن زد ی_به خاطر حرف وحشتناک

 گفتم؟ ی_مگه من چانیک

   یحرفتو بزن  شهی_م

 بکشمت؟ دی_چرا باانیک

 هم من  یشیهم تو راحت م ینطور ی_خب ا

 راه بهتر از اون هست  هی_نه انیک

 ی_چه راه

 ...خوامی_مانیک

موند اون لحظه   مهیخواست ادامش بده با اومدنه گارسون که سفارشهامونو اورده بود نصفه ن   نکهیهم
که  یدوغ دنیبا د کهوی انیپسره فحش دادم اخه االن وقت اومدن بود ک نیدلم به ا یچه قدر تو

به پسره    شی عصبان  یکم کم اخماشو به شدت برد توهمو با نگاه یاورده بودن چشماش گرد شد ول 
 د یتوپ

 د؟یاورد هی چ نی_منکه نوشابه سفارش داده بودم اانیک

 که گاز دار نباشه  یدنیداد گفتن هر نوش ریی_خانومتون سفارشو تغگارسون

  هیبهم نگاه کرد کم کم احساس کردم  دیباری که ازشون تعجب م ییبا چشما دیلحظه لرز  هی یبرا انیک
 د یچشماش لرز یاون ته مها یز یچ

 ومم؟ _خانانیک
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سفارش   رییمگه نه خانوم؟مگه شما تغ ستیگفتن که نوشابه براتون خوب ن شونی_بله اگارسون
 د؟یندا

 دیبر دیتونی اقا م ستین  ی_مشکل

 د؟ یالزم ندار یا گهید زی _چگارسون

 _نه مچکرم 

  یکردم کم   ینگاشو ازم نگرفته بود سع کردوی همچنان بهم نگاه م انیتکون دادو رفت ک  یسر  گارسون
مخاطب قرار داده بود باعث شد   انیچون اون پسره منو خانوم ک  یخودمو هول نشون بدم از طرف 

 تر بشه  یکه رلم واقع شدیباعث م  نیسرخ بشم که هم  یکم

  کردمیم ادی ز ازداغشوی پ یاما خب االن داشتم کم دمیهم خجالت کش یانداختم واقعا کم نیی پا سرمو
  سوختیدوست نداشتم درواقع دوسشم نداشتم فقط دلم براش م خواستیکه اون م نطوریا انویمن ک

به   یبه اهدافم برسم راض عتری سر یمراقبم بودو باعث شده بود کم شهیازش متنفر نبودم چون هم
 دادم  رییرفتم سفارشو تغ  نینبودم به خاطر هم آزارش 

 گفتم:   یاضاف ینعنا ازداغو یپ  یبا کل دیباریکه ازش شرم م یلحن با

داره که   تی از دهنم در رفت گفتم آقام حساس  کهویسفارش دادم  رییرفتم تغ ی وقت  خوامی_معذرت م 
 بود  گهید زهیمن منظورم چ کهیکرد درحال  یمعن یا گهید زهیپسره هم آقارو به چ نیا

 گفت:  یبه آروم یبا لحن مبهوت  انیک

 _آقاتون؟انیک

 به روم به پاشونه  یسرخ شدم که باعث شد لبخند دخترکش شتریب  یکم

 دالرام  ینگرانم نقدر ی_ممنونم که اانیک

 دادم لیبهش تحو  یسرمو باال آوردم لبخند جذاب  آروم

 _خوشحالم که کنارم دارمت انیک
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زدمو چنگالو چاقورو   یبود لبخند گهید زیچ هیخب عکس العملم  یحرفش گرفت ول  نیاز ا قلبم
 هم نگاشو ازم گرفتو مشغول خوردنش شد  ان یکارم ک نیا غذامو شروع کنم با ابرداشتم ت

 

 

 نیحاکم بود که چه قدر از ا نمونیب  یخونه سکوت خفه ا میگشتیبرم  میداشت مویبود  نیماش یتو
تا االن  ریام دونستمیبرگردم خونه چون م خواستیدلم نم لمی سکوت خوشحال بودم برخالف م

درک   طویدلخور بودم اصال شرا یلی باهاش رودرو بشم از دستش خ  خواستینماصال هم دلم   دهینخواب
منو قضاوت    ینطور یاومد ا یاصال چه طور دلش م کنمی ازش پنهون م رویزیدارم چ کردی فکر م کردینم
  شمیمن بهش مشکوک م زنهیخانوم حرف  م   نیبا نازن  یمگه اون وقت کردیم

درحاله گوش دادن به آهنگ  یاتاق خودم بودمو با هندزفر  یاالن تو خواستی دلم م دمیکش یپوف
به   خواستمیهم بستم م یرو یچسبوندمو چشمامو با آرامش خاص  یصندل ی سرمو به پشت بودمیم
چندسال به سرم اومده   نیا یکه تو یز ی بشه از هر چ یخال  هیکه ذهنم خال یفکر نکنم اونقدر  یچیه

به  ندمیدوست داشتنمو داشتن فکر نکنم به آ یکه ادعا ییکدوم از مردا چیخواستم به هیبود م
 یپسرا قرار نبود برا نیکدوم از ا چ یکه قراره بخورم ه ییو به شکست ها نکاریبه سرانجام ا  ندشونیآ

بگذره قانون   ساینک   ریاز ام یحت  گذرهیکدومشون نم  چیاز ه سایمن باشن چون مطمئن بودم نک
   گذرهینم

  رویمن ام فته ی جدا بشم چهارستون بدنم به لرزه م  ریقراره از ام ندهیکه در آ کنمی فکر م نیبه ا  هروقت
بخوره اما   وندیباهم پ مونی زندگ  خواستیدوست داشتم از ته قلبم واقعا عاشقش بودمو دلم م یلیخ

  خواستی دلم م کشمی زجر م شتریب ینطور یقبول کنم هرچند ا قتوی حق دیبا گهیراست م   سایخب نک 
تو فکر بعد   یر یلحظه م هی یخندی لحظه م هیچرا  یستیچته چرا خوشحال ن  دیپرس ی ازم م یکیاالن 

داداش  یکه ادعا ییساینک  نیهم  دهیبهت دست م ییو در آخر حس تنها یترسیبعد م یز ی ریاشک م
دورادور هوامو داشته باشه اما من  دیحاال شا  کنهیکار ولم م نیپر کرده مطمئنم بعد از ا اروی بودنش دن

به  خواستمینم  زمیاشک بر ییکه واقعا کنارم باشه تا آخر عمر نذاره از غصه و تنها خواستمی م روی کی
فقط   نی امکان داره الهام هم منو تنها بذاره و با پژمان بپره هرچند ا نکهیفکر بکنم به ا ندمیآ ییتنها

سرگرد بودو خونواده داشت  هیاون  شهبا یا گهید زیچ یحدسه فکر نکنم پژمان عالقش به الهام از رو 
 قش یرف نهی ع  قایاومد دق یمثل ماها خوشش نم یدختر پاپت هیوقت از  چیه
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واقعا تمام   ری ام یو حرفا الی بهم خوش گذشته بود اما فکروخ  یلیامروز خ  نکهیپر بود با ا یلیخ دلم
مهلکه نجات   نیاز ا رویداشتم خودمو ام یقدرت هی خواست یبرده بود دلم م  نیاز ب هاموی وشاون خ

دستش به ما نرسه  چکسیه گهیکه د ییدور جا هی جا هی میرفت یم میگرفت ی دست همو م دادمیم
روبه   سیخ  یینه سکوت و اونجاست که با چشما ادینه خنده نه فر کنهی آرومت م هیاوقات نه گر یگاه

 من فقط تورو دارم خدا  یگیو م یکن ی آسمون بغض م

نباش   تفاوتیب ینطور یا ینشست نجایدرد المصب که ا یگذاشتم آها نمیسمت چپ س یرو دستمو
 ؟ یفهمیقلب منه م ستی که ن شیآت سوزهیم  نجایکه ا یز یچ

  رونی ب الهامیپخش شد باعث شد از فکرو خ نیاشم یکه تو  یو آروم نیآهنگ غمگ یصدا دنیشن  با
 هیتوفکره و داره به  یتوهم بود معلوم بود حساب  یاخماش کم  انیبرگردم ک انیبه سمت ک  امویب

 زنگامو ا کنهیم  یمعلوم بود داره با اهنگ لب خون خوردی آروم لباش داشت تکون م  کنهیفکر م  ییزایچ
 که بدجور وصف حالم بود گوش دادم یگرفتمو به جلوم دادم به اهنگ انیک

 

 داشتم   رویاگه کس من

 دربه در نبودم  گهید

 غم و غربت و اندوه  با

 همسفر نبودم  گهید

 زخم نخورده بودم  اگه

 کردم یباور نم   تورو

 غربت  نحصاریا یتو

 کردم ی غمت سر نم با

 کردم ینم

 داشتم   رویاگه کس من
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 دم دربه در نبو گهید

 غم و غربت و اندوه  با

 همسفر نبود گهید

 زخم نخورده بودم  اگه

 کردم یباور نم   تورو

 غربت  نحصاریا یتو

 کردم ی غمت سر نم با

 کردم ینم

 شمع زده بودم  هیقور

 صدات کردم  هیگر پشت

 نگاهت کردم  شهیاشک تا هم نهییپس ا از

 مرگه یعشق معنا یمعنا

 برگه   زوییپا  وصلت

 قت یعشقو حق قصه

 گلو تگرگه  قصه

 درد من درد تو بود آخه

 از منو ماه بود یدور  درد

 و غربت  ییتنها  شکل

 ادما بود  سرنوشت
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 دم ید اروی چشمات دن با

 دم یمن فردارو د یحت

 قطره بودم هیقلبت  یتو

 دم ید ارویتو من در با

 

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

 

  یز ینباشه و نفهمه که از چ نیکه صدام غمگ کردمیم یکه توقف کرد به سمتش برگشتم سع نیماش
 لبام نشوندم یرو ییحفظ ظاهر لبخند کوچولو یبرا ن یدلخورم به خاطر هم

 ان یخوش گذشت ممنونم ک یل ی_خ

ا  زودتر از اون فض خواستیبه سمتم برگشتو بهم نگاه کرد تحمل نگاه تب دارشو نداشتم دلم م انیک
 شدیاما خب نم  شدم یخالص م نیسنگ

 ؟ ی_چرا ناراحتانیک

 بهش دادم نگامو

 ناراحت باشم؟  دی_ناراحت؟نه چرا با

 ه یا افهیچه ق نی_پس اانیک

 ی ستیتا االن تو خسته ن میرون ی ب ازدهیخستم از ساعت   کمی_فقط 

نگاشو ازم گرفتو به روبه   یمعلوم بود اصال قانع نشده با حالت اخمالو و دلخور  افشیکه از ق انیک
 شد  رهی روش خ

 ؟ ین یبی م ی_منو به چانیک
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 داشت  یتعجب بهش نگاه کردم وا چه ربط  با

 ؟ یچ یعنی_

 محکم گفت:  یتوهم رفته و لحن  ییسمتم برگشتو با اخما به

 _من احمقم؟انیک

 زدم؟  یحرف نی _من همچ

 _ انیک

 ی حرف نه فرداش باهاش روبه رو که تو نوشت ری گزارس اما با ام سایب بع نکش رهیم

 

 

 

 

 

 ................... 
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دره   نکهی صبحونه هم  یبرا نییکنار زدمو دره اتاقمو باز کردم تا برم پا  یحالت ناز خاص  هیبه  موهامو
نشده بود داشت به سمت   که هنوز متوجه من یحالت کالفه خاص  هیکه با  دمید رویاتاقمو بستم ام

 م یباز سشروع کردم به انجام دادن تخ  ستین  یکس دمید یبه اطراف نگاه کردم وقت رفتیپله ها م

 _پسس پسس 

به سمت صدا برگشت که   یکنجکاو افهیبا ق دویشن  نکهی طور پس پس کردم تا ا  نیبراش هم  چندبار
  یطور  زدیموج م یبعدش اخماشو برد توهم تو نگاش دلخور  یاول چشاش گرد شد ول  دیمنو د یوقت

داره بهم نگاه  دمید یوقت یومدیاما ن  ییای منتظر بودم ب شبیکه د فهموندی که انگار داشت بهم م
که لبامو غنچه   یکردمو در حال  زیر  یحالت بامزه ا هیبهش زدم چشمامو با  یجذاب یکنه لبخند نمک یم
قسمت سمت چپم  یدستمو به حالت قلب دراوردمو رو ستمفری براش بوس م  یعنیکه  کردمیم

 گذاشتمو تکون تکونش دادم 

دوباره   دویبه لباش کش  یدست نینخنده به خاطر هم  کردی م یصحنه مقابلش سع   دنیبا د ریام
بعد اونم دست راستشو مشت  دوی به پشت گردنش کش یدست یحالت بامزه ا  هینگاهشو بهم داد با 

طور   نی فدات منم هم  یعنی نی بهش زدم ا یزد رو قلبش که ناخواسته لبخند قشنگ  یکردو به آروم
 االن میشتآ  یعنیپس 

 میصبحونمونو بخور می جوجه بر ای_ب یرعل یام

  دونستیکرد خوب م  یانگشت اشارمو به نشونه نه نه تکون دادم که تک خنده مردونه قشنگ آروم
با   یول دیقدم عقب رفتم آروم خند  هی یخاص  یطونیجلو اومد منم باش نیبه خاطر هم هیمنظورم چ 
 گفت:   یا زانهیآم  دیلحن تهد

 ای نرفت ی_در رفتیرعل یام

 _چرا؟ 

 گمی_چون من میرعل یام

 _چرا؟ 

 ندارم  دنی_حوصله دویرعل یام
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 _چرا؟ 

 با خنده گفت:  شه یکه معلوم بود کم کم داره کالفه م یرعل یام

 _چرا و زهرمار یرعل یام

 _وا چرا؟ 

بلند   کردمی م یسع دمیدستش در رفتمو دو ری از ز عیکه منم سر رهیبرد خواست منو بگ   زیسمتم خ به
   یچیه گهیو اون که دبگ  ساروینک  یوا کردیم  چارمی بفهمه چون ب انیک خواستمینخندم نم 

 میدیخندیم  مویدیچرخ یدور مبال م  کرد ی م دیتهد کردو یدنبالم م نطور یهم یرعل یام

 دختره لجباز  سای_وایرعل یام

 نه یحسابم با کراتمو کاتب  سمی_اگه وا

 دمیم فیتو مجازاتت تخف  کمی سایخب تو وا ی _اونکه بله ول یرعل یام

به پشت سرم نگاه کردم   میسالن بود یاز دور مبل هم فرار کردم تو عیغفلتش استفاده کردم و سر از
 چشماش گرد شد  دمیهنوز دنبالمه که د  نمی بب

 _مراقب باش یرعل یام

داغون   می نیکه کال ب یشده بود چون محکم بهش خوردم طور   ریخب د  یبه جلوم نگاه کردم ول  کهوی
خودشو بهم رسوندو سرمو باال آورد اما    عیسر یرعل یگفتم ام یگرفتمو آخ مینی شد دستمو محکم به ب

 نمش یهم بسته بودم تا نب یچشمامو محکم رو انیمن از ترس ک

 شده  یچ نمی_دستتو بردار دالرام بب یرعل یام

بهش   یحاال چ ایخدا یاما خب جرات نداشتم چشمامو باز کنم وا زدیتوش موج م ینگران ریام یصدا
 بگم

 کاراس  نیا هیجا نجای_آخه ا
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توهمش اما با   یبا اون اخما دمیصداش چشمام گرد شد به سمتش برگشتم که د دنیبا شن  کهوی
 کنهینگرانمه داره بهم نگاه م یکه معلوم بود حساب  ییچشما

 دختر؟  یاخالقتو ترک نداد نی_تو اساینک

 ؟ یی_تو

 باشه یک  یخواستیروحمه پس م نی_نه اساینک

 دادم گفتم یم رونیراحت نفسمو ب  الیبا خ  کهیدرحال 

 فراموش کردم  موین یاز ترس واکنشش درد ب انهی فکر کردم ک دیزهرم ترک ی_وا

 دماغتو نمیبب   یاز اون پسره خودخواه بترس نهمهیا  ستین یاز ی _نیرعل یام

 اومد  یخوشش نم  ری ام یها یاز نگران  یلیبهش نگاه کرد معلوم بود خ   یسوال ساینک

 دیکه دنبال هم بدو دیبه خودتون جرات داد نقدری_شما چه طور اساینک

نگاه خاص به   هیکرد با  ریی تغ یتازه به خودش اومده بود چون حالت صورتش کم  یرعل یکنم ام فکر
واقعا   ساینک  یاشتباه باشه اما چشماش خجالت زده بود انگار جلو دیشا دونمینگاه کرد نم ساینک

 شاصال از طرز نگاه کردی م خیتوب  روی رعلیداشت ام ینگاه جد  هیهم با  سایبود نک  دهیخجالت کش 
 صداش زدم  یرعل ی غالف کردن نگاهش از ام یبرا  نیاومد به خاطر هم یخوشم نم 

 سا ی _نک

 عوض کردن موضوع گفت:  یاه کرد و براگرانش بهم نگ خیباهمون نگاه توب  ساینک

 م یصبحونه بخور می_بهتره برساینک

دستشو به  هیکالفه  دمیبرگشتم د یرعل ی گرفتو دنبال خودش کشوند ناخواسته به سمت ام بازومو
داره  دمیبرگشتم که د سایبه سمت نک یبا ناراحت کشهیموهاش م یدستشو تو  یکی کمرش زده و اون 

 دهیبا حرص به راهش ادامه م

 سا؟ ی نک یکرد  نکاروی_چرا ا
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که  ییخودتون اونوقت تو تو جا  یبه نفعه همس حت نیا ری _بهت گفتم ازش فاصله بگساینک
  هیمن موندم تو سره تو به جا یعنی  یکنیم یدنبال باز  یحساسه دار  اروی روابطتت با   یصاحبش رو

 هست واقعا  یمغز چ

 من خودم مراقب هستم  نهیی پا االن احتماال انی_ک

 دمیکش  رونیقدرتمندش ب  یدستا یاز تو بازومو

 ی فهمیچرا نم کنهی فرق م هیبا بق ری ام یکردی باهاش برخورد م ینطور یا دی_نبا

 د یتو موهاش کش یدست یعصب ساینک

 ی فهمیچرا نم  سی اونم مثل بق یلعنت کنهی م ی_چه فرق ساینک

اوقات احساس   یگاه کنهیفرق م هیاون با بق سا ینک یزن ی م یحرف ناحساب  یچون دار  فهممی _نم
 از ماست  یکی اونم  کنمیم

 جا خورد چشماش نگران شد   یحرفم حساب نیاز ا ساینک

 گفته؟  یز ی چ ؟خودشی چ  یعنی_از ما؟ساینک

 کنم ی _نه خودم حس م

 بهش داد  یفی شونه هام گذاشتو فشار خف یدستاشو رو یعصب ساینک

 اد ی خوشت ب ی_دالرام قرار نبود از کسساینک

 ... سای _نک

 ما االن... یدونی_ششش گوش بده به من خودت مساینک

 کناره گوشم ادامه داد:  یبه آروم ستی ن یکس  دید یبه اطراف نگاه کرد وقت ساینک

آخراش خراب بشه   نینذار ا میتا االن موفق بودما  میدقت کن شتریب  دیبا میاتیعمل  ی_ما االن توساینک
 دالرام
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 انداختم نیی پا سرمو

جرم و   هیهردوشون  انهیهم مثل ک یرعلی نمونده ام ادمی ز  یدونیخودت م شهیروزا تموم م  نی_اساینک
 حکم دارن  هی

 دونم یمن م فتهی براش ب یاتفاق  یذار ی_تو نم

 م؟یکنم مگه من قاض یکار  تونمی_من نم ساینک

 کردم سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم  بغض

 ی اما داداش من که هست یستین  ی_قاض

 د یتو موهاش کش یکالفه دست دویکش یپوف

 ی باهاش رفتار کن  ینطور یدوست ندارم ا دونهیهم م یرعل یام  نویا ی_تو داداش من

اااا  هیخودش کل نییپا  ارمیدکوپزشو ب  زنمینم  نکهیهم کنمیهم خوب باهاش رفتار م  یلی_من خ ساینک
 دماغتو نمی بب گهیدارم م  کشهیخودم خجالت نم یجلو

 اوردینفرو در م  کی یراحت داشت ادا نقدریبود که ا  ساینک  نیتعجب بهش نگاه کردم واقعا ا با

 ؟ یکردی بودم کمکم م تی _اگه خواهر واقع

ناراحت شده بود بدرک بذار   یاب که انگار از حرفم حس  یتوهم طور  دیکش ی اخماشو حساب  ساینک
 خب بذار اونم بشه  شمیناراحت م یداره کل ری رفتارا که با ام نی ناراحت بشه منم از ا

 _من تا االن هواتو نداشتم؟ساینک

 جا به بعد هم داشته باش نیاز ا ی_داشت

 _دارم مگه گفتم ندارم ساینک

 یداشت موی خوشبخت یهوا یاگه داشت ساینک  ی_د ندار 
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  لیمشترک تشک ی؟زندگیدونی م یخوشبخت  رویرعل یتو ازدواج کردن با ام ؟دالرامی_خوشبختساینک
 خالفکار؟  هیدادن با 

 شده دهیراه کش نیبه ا  ستیخالف کار ن   یرعلی ام سای _نک

 که خالف کاره نهیمهم ا کنهی م ی_چه فرق ساینک

 خالف کارم  هیباشه پس منم  ینطور ی_اگه ا

 ه کمرش گرفت  دوتا دستاشو ب دویکش یپوف یعصب

 ی گیم یتو چ گمیم  ی_من چساینک

  یکس میبد  یفرار  رویرعل یام شهیم اتمونی قبل از شروع عمل نیتوروخدا کمکم کن اصال بب سای _نک
   فهمهینم

 ی گیم یچ یدار  یفهمی م چی_هساینک

 کنم ی _خواهش م

درش آوردم    میشلوارل بیاز تو ج  دمویکش یزنگ خورد پوف   لمیموبا کهویبگه که   یز یخواست چ ساینک
نگاهش بهم افتاد چشماش   ینگاه کردم که وقت سا یشماره چشمام گرد شد با تعجب به نک دنیبا د

 شد  یسوال

 انه ی_ک

 من جا خورده بود نهیتوهم اما اونم ع  دیاخماشو کش یکم

 جوابشو بده  عتری_خب سرساینک

 تماسو لمس کردم دکمه

 ر ی _سالم صبح بخ

 ؟ یدار ی_ب انیک
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 _چه طور؟ 

 _جوابه منو بده انیک

 صبحونه  یبرا نییپا امی _آره دارم م

 ا یخب پس زودتر ب  یلی_خ انیک

 ؟یخب چرا زنگ زد ی_چشم ول

  نییپا ییا یب  عتریزنگ زدم حاالم بهتره سر نیکنم به خاطرهم دارتیخواستم ب یومدی ن دمی_دانیک
 فعال خدافس 

کنه؟از   داریزنگ زد منو ب یعنی ن یآوردم هم  نییپا لویگرد شده موبا  یتماسو قطع کرد با چشما بعد
 تا حاال؟  یک

 کنه یم  دارتیب انی _صبحا کساینک

 باره  نیاول نی_نه بابا ا

 ام یم گهید قهیتو برو منم چند دق نیی پا میخب بهتره باهم نر  یلی_خ ساینک

 _باشه پس من رفتم 

 به سمتش برگشتمو گفتم:  یتکون داد خواستم برم ول یسر  ساینک

 کنم یکارم م  نیو مطمئن باش ا کنمیم یکار  هیخودم   ینکن ینجاتش کار  ی_اگه برا

رومو از اون نگاه   عیسر رهی صورت نگ  نمونیب  یجروبحث  نکهیتوهم برد به خاطر ا شتریاخماشو ب  ساینک
 دمیبه سمت محل سرو صبحونه رفتم که د  عیرفتم پا تند کردمو سر نییترسناکش گرفتمو از پله ها پا

  یلبخند  دمینشسته که با حس کردن حضور من نگاهشو بهم داد با تعجب د  زی سر م هیبا اخم  انیک
 به روم زد

 یاومد ی ده م یذاشت ی_مانیک

 گفتم:   نشستمیم دمویکش یخودم عقب م  یبرا  رویداشتم صندل  کهیحال  در
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 آماده شدم  ریشدم فقط د داری_نه زود ب

 ی _خوشگل شدانیک

 گفتم:  یکردمو با ناز خاص  یخنده ا تک

 _خوشگل بودم خوشگل تر شدم 

سرخ شدمو سرمو   یشد که ناخواسته منم کم رهی لباش نقش بستو بهم خ یرو یمحو مردونه ا لبخند
 انداختم  نییپا

 

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

 

  یلیاومدمو به سمت اتاق خودم پرواز کردم خ  رونی ب انی از اتاق ک ییلبخند و ذوق فوق العاده باال هی با
متحول شده  یلیکه کال خ انی بهتر شده ک  یفقط کم یکم  سایو نک یرعل یکرده رفتار ام ریی تغ زایچ

متوجه شدم  ماه هی نیدر طول ا گذرهیجروبحثم شده بود م سایاز اون روز که با نک یماه هی بایتقر
  دویپامو از اون جهنم دره بر ستیاون پسره اخمالو خودخواه ن گهید انیشدم ک  یم یصم انیبا ک  یادیز
مدت اون کارو متوقف کنه بماند چه قدرم  هی یبرم اونجا ازش خواهش کردم که برا دهیاجازه نم گهید

  شدمخوشحال   یلیکارو کرد که خ  نیخب ا  یکرد ول چمیکار سوال پ نیا یبرا

که  یبا وجود اونهمه لباس مجلس  یهر مهمون یبرا می خوری شام م  رونیب میر یجمعه باهم م هرشب
نبود   نمونیب  ینیجو سنگ گهیکنارش خوشحال بودم د د یخر میرفتی داشتم اما به گفته خودش باهم م

  بهاما هربار با   خوردنیچه قدر حرص م سایو نک  ریام نی ب نیند در ابما میباهم راحت شده بود  یلیخ
   کردمیآوردن نقشه هامون قانعشون م ادی

ها و   یاز خوش  دادمینم حیبراش توض زویهمه چ شهی هم کردمی مراعات م یل یخ  یرعلیام یجلو من
که من خورده خورده   یهم کم کم داره با اطالعات  سایحساسش کنم نک یادیز خواستمی خنده هامون نم

 یو راه انداز   اتیپروندس گروه پژمان هم دارن عمل هیدادن  لی درحال تشک ارمی دارم براش به دست م 
  میشیم کی نزد یباز  نیا انیبه پا  میدار کنمی اوقات که فکر م یباند بعض  نیبرانداز کردن ا یبرا  کننیم
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درسته  شدیلحظات تنگ م نیهمه ا یخوش گذشته بودو دلم براچون واقعا بهم   رهی گیدلم م یکم
  یبرا تیاما خب در عوضش موفق  دمیدرد کش یراه من کل نیا یتو  یحت دمیکش  یادیز یها یسخت

خوشبخت   تونمیکنارش م دونستمیکه م یکردم عشق  دا یخودم پ یعشق برا ه یبرادرم کسب کردم و 
بدم  یفرار  رویهرطور که شده ام خواستمیبود اما براش نقشه داشتم م ریام یبرا میباشم تنها نگران

   نهینب یبی تا اون آس رم یبه گردن بگ  رویام یحاظر بودم تمام جرمها 

راحت خودمو    الیبرسونه بعد با خ  عتر یانداختم تا خودشو سر ساینک یتک برا هی اتاقمو باز کردم و  دره
به دست آوردم آخه  رویبا ارزش  یل یبستم امروز مدارک خ ی تختمو چشمامو با خوشحال یانداختم رو

آشنا کردن  یبرا میزدیحرف م می از پروژه هامون داشت ی ک یسره  میاتاق بود یتو  انیهمراهه ک یوقت
نبستش تمام مدت ذهنم   گهیدره گاوصندوقشو که پر از مدارک بود باز کردو د  زهای چ یسر  هیمن با 

تماسو قطع کرد   یتلفنش زنگ خورد وقت  نکهیتا ا دمینرس ییجااون مدارک بود اما خب به  ریدرگ
گفت که تو   منمبه   نییپا رفتی م دیبا  نیافتاده به خاطرهم یتوهم معلوم بود اتفاق دیاخماشو کش 

 یسر  هیزدم خخخ   غی ت یبلند شدم گاوصندوقشو حساب   عیمنم با رفتنش سر گردهیاتاق بمونم تا برم
 دمی گنج یتو پوست خودم نم یعکس گرفتم االنم از خوشحال شونیسر  هیمدارکو برداشتمو از 

خوشحالم که تورو در   یمنو دار  هیهوا نقدر یرو هم بستم شکرت خدا که ا  یچشمامو با آرامش خاص
 کنارخودم دارم  

بلند   عیسر ن یدر اتاقم اومد به خاطر هم  یصدا  کهوی زدمیخودم حرف م یکه داشتم با خدا نطوریهم
 تو  ادی ب سایشدمو در اتاقمو باز کردم تا نک

 ؟ یخوشحال نقدری شده؟چرا ا  ی_چساینک

 شه یبهت بگم باورت نم یز یچ هی_

 _چه طور؟ ساینک

 تخت گذاشته بودمو برداشتمو به سمتش گرفتم یلباسم پنهونش کرده بودمو رو  ریکه ز ییکاغذا

 حله  یهمه چ شی از بق نمیا ای_ب

 کرد  شی مدارکو گرفتو بررس کردیداشت بهم نگاه م یبا ناباور  ساینک

 خودشه شهی_باورم نم ساینک
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بهش زدم که باعث   یبهم نگاه کرد لبخند زدیموج م ی که توش قدردان  ییباال آوردو با چشما سرشو
مرتبش معلوم بشه زدو جلو اومد چشمامو با   دیسف  یدندونا شدیکه باعث م  یشد تک خنده مردونه ا 

 بشم  یمنو به خودش فشار داد که باعث شد غرق خوش سا یآغوشش غرق شدم نک یمش بستمو توآرا

 مییتو  ونیمد ندمونرویآ شرویپ  یها تیهمه موفق میشیموفق م میکه دار شهی_باورم نم ساینک
 ی خانوم

 سا؟ی نک شهیم  ی_حاال چ

 م یشروع کن اتمونویپژمان وقتشه که عمل یبرا  فرستمی م نارویهمه ا  یخانوم   یچی _هساینک

 ره ی بگ یپارت شی عمارت شرق یتو انی_فرداشب قراره ک

نگاهش شدمو   الیخ  یمنم ب  کردی فکر م زی چ هیکه انگار داشت به  ینگاهش متفکرانه شد طور  ساینک
 گفتم: یبا لحن خسته و کالفه ا 

 ... یها یمهمون نیخدا حوصله ا یبرم لباس بخرم ا  دی_با

 گفت:  یوسط حرفمو با لحن مشکوک  دیپر سای کن  کهوی

 ؟ی_از کجا خبر دار ساینک

 دونستم یم شی بهم گفت هرچند از دو هفته پ  انی_امروز ک 

 ؟ ینگفت  یز یبه من چ ویخبر داشت شی_تو از دو هفته پ ساینک

 نمونده بود  ادمی_وا مگه مهمه؟تازه 

 میکن ی تموم م روی_فردا شب همه چساینک

 ؟یزود نیبه ا  یعنی گفتیم یداشت چ نیگرد شده بهش نگاه کردم ا یچشما با

 گفت:   یتو فکره با لحن مبهوت   یکه معلوم بود حساب ساینک

 داره یبه فرداشب بستگ یهمه چ میکه موفق ش دوارمی_امساینک
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 ؟ یکنیم ریفرداشب همرو دستگ یعنی_

 میناکسارو به دست قانون بسپار  نی_اره وقتشه اساینک

  دیبا کردمیم  یکار  هی دیشدم با رینگران ام انینگران شدم نه نگران ک یچرا قلبم گرفت حساب  دونمینم
 کنه ی اعتماد کنم اون به شدت طابع قانونه پس برخالف اون عمل نم سایبه نک تونمینم دادمیم  شیفرار

 م یکار کن  یچ دی_حاال با

نگران نباش دالرام مطمئن باش فرداشب   سایکنار وا گهیبه بعدشو بسپار به ما تو د  نجای_از اساینک
 شه یتموم م یهمه چ

 دوارم ی_ام

 

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

 

نزنم درد فوق العاده  غیهم فشار دادم تا از شدت درد ج   یکه داشتم آروم لبامو رو یبد یلیبغض خ  با
  یتحملش کنم به پهنا تونمیباشم من م یقو دیندادم با یتیاما اهم دیچ یتو کل بدنم پ یوحشتناک

  رددادم از شدت د هیهم بستمو به تاج تختم تک یچشمامو محکم رو ختمیری صورتم داشتم اشک م 
به خاطرات    کردمی م یهرچه قدر سع شدیم خیافتادم مو به تنم س یم شبید ادهی  یوقت دینفسم بر

  ادهی یوقت  بستی نقش م یذهنم دوباره همه چ یه توناخواست شدیفکر نکنم اما نم  شبیوحشتناک د
 ؟که واقعا چرا شدنیم  ریسراز شتریافتادم اشکام ب ی که باهام کرد م  یکار  ی حت  ایدادونعره هاش 

 ؟یکه زنگ زد یداشت ی"_باهام کار 

 کارت دارم  نی بش ای ب می_اهانیک

 هیقراره  کردمی افتاده احساس م رینگفتنش گ  ایگفتن  نیبود انگار کالفس و ب  یطور  هیچهرش  حالت
  رفتی با خودش کلنجار م دویکش یبهم بگه همش کالفه تو موهاش دست م   یمهم یلیخ  زیچ
که داشت به منم منتقل  یاسترس شدیاز اون حالتاش نجاتش بدم چون باعث م عتریسر خواستمیم
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  دهیفهم  ایمدارکو برداشته باشم باشه که اون  دهیفهم دم یترس ینگران بشم همش م اقعابشه و منم و
 ارتباط دارم   یپنهون  سایباشه با نک 

 اومدم  رونی مسخرم ب یها الیاز فکروخ دمویکش یپوف

 ؟یکالفه ا  نقدریشده که ا یز ی_چ

 باال آوردو بهم نگاه کرد آب دهنمو با صدا قورت دادم   تابشویب نگاه

 کنمیدارم سکته م یگینم یز ی_چرا چ

  ینشسته بود بلند شدو به سمتم اومد آروم کنارم رو زیکه پشت م  شیاز رو صندل  دویکش  یپوف انیک
دستشو   یکی پاش گذاشتو اون  یهم انداخت دستشو رو   یپاشو مردونه رو دویکش  یمبل نشست پوف

ناخواسته آروم دستمو سمت دستش بردمو روش گذاشتم که احساس کردم    دیهاش مال قهیقبه ش
 ینافذشو تو یمشک یدستش گذاشتم چشما یدستمو رو یشد وقت جادیتنش ا یتو  یفی لرزش خف

 کنه  داشیپ  تونستیکه نم گشتیم ییزایچ هیچشمام گردوند انگار دنبال 

 شده؟  یبهم بگو چ انی_ک

 خودمو عقب بکشم    یشد که ناخواسته باعث شد کم  لیبه سمتم متما یکم

 ؟ ی ترسی_ازم م انیک

 ازت بترسم دی_نه چرا با

 ؟یدی_پس چرا عقب کشانیک

 دی_دست خودم نبود ببخش

  دمویخجالت کش یکارش کم  نیزد پشت گوشم از ا یآروم دستشو سمت موهام آوردو به آروم انیک
 لباش نقش بست   یرو  یشنگانداختم لبخند محو ق نیی سرمو پا

 کنم  فیبرات تعر روی زیچ هی خوامی_مانیک

 باال آوردمو منتظر بهش نگاه کردم  نگامو
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شکستشون  یتون یکه م یو ادعا کرد یکردی با آدمام مبارزه م یداشت یوقت دارمونید لی_اون اواانیک
اما از جسارتت   کردمی دلم مسخرت م یکرده باشن تو فیبرام تعر ارویجوک دن  نی انگار مسخره تر یبد

 مگرفت ممی بهم ثابت شد تص تیشجاعت و توان بدن  ییای از پسشون برب یتونست  یخوشم اومد وقت
  ادیخوشم م  یلیکه جسورو مقاوم ان خ  ییمن از ادما ییبخوا تشویازت به نفع باندم استفاده کنم راس

 اون دسته از آدما ی تو یو تو اون روز رفت 

سکوت کرد منم ساکت بودمو تمام مدت داشتم به حرفاش گوش   دیحرفش که رس ینجایبه ا انیک
 کنهیم یداره سع دمیدیچون م ش یاالن بهش بگم خب بق  ای بپرم وسط حرفش  خواستمینم دادمیم

 اد یباخودش کنار ب 

 نکهیا امی تلنگر بود که به خودم ب کیمثل  دمیدی_هربار که جسارتتو در مقابل خودم م انیک
 من...من...

 به دستش دادم  یفی خف فشار

 ان؟ ی ک ی_تو چ

 دستوپا  یب  یادیمن ز ای یشجاع  یادیتو ز ای کننیکه همه فکرشو م ستمین یز ی من اون چ نکهی_اانیک

 ؟ ییدستو پا ی که ب یکن ی _چرا فکر م

   یستیا یمن بدون ترس م  هیتو رو یچه طور  دمیدی_چون مانیک

 ی کن یترسناک م یکارها یستی ن یچون ادم ترسناک ترسمیمن ازت نم شهیبر اون حرف تو نم لی_دل

بدم   یاز همه کارها تونمیکناره تو م کنمی احساس م می گی_من با تو عوض شدم کناره تو ادم دانیک
 صرف نظر کنم 

به   رید یل یخ  یفت یجان تو قراره فردا شب به دست قانون ب  انیشده بود ک  ری د یلیزدم خ   یپوزخند
   یخودت اومد

 گهیآدم د هیبشم   خوامیشروع کنم م دویجد  یزندگ هی  خوامیم یراه کمکم کن  ن یا یتو خوامی_مانیک
نزنه    یبی که حکمه خواهرشو دارن آس ییدستاشو نکشه به دخترا ریز  یکه به راحت یآدم یا
 فتهی اتفاقا کناره تو ب نیهمه ا خوامی...مخوامیم
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شده بودو از    مونی پش ریچون د سوختیهم دلم براش م  ینگفتم از طرف یز یانداختمو چ نیی پا سرمو
  یاتاقش بخوابه و راحت سر رو یکه قراره تو هیشب  نیامشب آخر نکهیخبر نداشت از ا ندشیآ

  ایحداقل اون دن  دوارمیامکه از دست رفت  اشیدن نی کمکش کنم ا تونستمینم   فیبالشش بذاره ح
 کنه  ریی تغ خوادیشده و م مونیبهش رحم کنه چون پش  یخدا کم

اما قسم  ادهیز  مونیکه ازت ده سال بزرگتره درسته اختالف سن یزن مرد یزنم بش خوامی _دالرام مانیک
و   کنمیدرکت م ییاون طور که بخوا خورمیقسم م کنمی برات جبرانش م گهید یزهایچ یتو  خورمیم

  یبرا دی شا ستمین  یرحمی من اونقدرها هم مرد ب شمی قشنگت ارزش قائل م یاهداف و آرزوها یبرا
  ویبهم اعتماد کن یکن  هیبهم تک یبتون  خوامیچون م گمیمرد د  هیتو  یتو نه برا  یاون باشم اما برا نویا

 ی هم اندازه من که دوست دارم دوسم داشته باش

سخت کاش از   یل یتحمل حرفاش برام سخت بود خ ایخدا نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 شدینم ینطور یا انیافتاد کاش ک  یاتفاقا نم نیکدوم از ا چینداشتم کاش اصال ه یفرداشب خبر 

 شدینم دهیراه کش  نیکاش به ا

که توجه  یهست یدختر  نیتو اول  خورمینباشه قسم م اممیبدون تو دن  خوامی _به جونه تو که مانیک
  یتورو برا خوامیشب دوشب نم  هی یبرا ایهوس  یمنو به خودش جلب کرده دالرام من تورو از رو 

  ییخوایکه تو م یز یهمون چ شمی تحمل کردنم برات سخت باشه اما م دیدرسته شا خوامیم شهیهم
 پناهت دالرام  شمی م کنمیبرات پر م  هاتوی کس  یهمه ب هیامن ج

 اشکامو پاک کرد  ی دستشو به سمت صورتم آوردو به آروم  آروم

 دالرامم یکن ی م یخوشگلتو اشک ی_چرا اون چشماانیک

 بزنه  یبهم لبخند گرم  یباال آوردمو بهش نگاه کردم که باعث شد با غم خاص سرمو

 اون وقت تو...  زنی نر نای ا گهیکنم د یکار  خوامی نکن من م هی_گرانیک

 یر خبر ندا یچ یتو از ه  انی_ک

 خبردار بشم  شتریقلب کوچولوت ب یرو ی_خب تو بگو تا خبردار بشم بگو تا از دردهاانیک

 یاعتقادات دارم که تو ندار  یسر  هیمن  میباهم باش میتونی_منو تو نم 
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به خودم اومدم  یدیاتاق تو دعوامون شدو بحث خدارو وسط کش یکه باهم تو ی_از اون روز انیک
سالها تنهام گذاشته بودو منو به حاله خودم رها کرده  نیافتم که تمام ا  یم یکس ادیاوقات به  یبعض
 بود

 یکه اونو فراموش کرد ییتو نیا کنهیوقت بنده هاشو ول نم  چی_خدا ه

تو باشمو تو   یمرهم دردا تونمیمن م یمثل من زخم خورده ا یی_دالرام تو االن مثل من تنهاانیک
 یشتر ی دل گرمم دالرام احساس قدرت ب  یهست یوقت ین منو با بودنت پر ک یها ی کس یب  یتونیم
 کنم یم

من   نکهیا  ایخوردش کنم با تو ذوق زدنش  نیاز ا شتری ب  خواستمیبهش نگم نم یز ی دادم چ حیترج 
 حرفام آزارش ندم   نیبشه پس بهتره با ا ریاون قرار بود دستگ دمیرسیم یمثال به چ خورمیبدردش نم

 ی ترسونیسکوتت منو م نیدالرام؟با ا یگینم  یز ی_چرا چ انیک

 د یباره احساس کردم لرز کیکه به  دیتو چشمام د یچ  دونمیباال اوردمو بهش نگاه کردم نم  سرمو

 درسته؟  یدوست دار  گروید یکی _انیک

 کرد یخودش تلق  یحرفا  یرو یدییمهر تا نو یا دیسکوتمو د یوقت

 درسته؟ یرعلی _امانیک

فردا شب قرار بود از دستش  کنمی شدن آخه احساس م ر ی گونم سراز یکردمو اشکام به شدت رو بغض
 بدم  

 نه؟ هی رعل یخاطر ام  ؟بهیکن یم هیگر ی_چرا دار انیک

 رو... یرعل یمنو ام نیاز رابطه ب یچی تو ه یدونیمن نم یاز زندگ یچ ی تو ه انی_ک

 ست؟ ین نتونیب یرابطه ا یتو اون؟مگه تو نگفت نی_رابطه ب انیک

جمله هست که   هی ارنیدر ب  یسر از همه چ کننیم یسع شهیهم تنیق یبه دنبال حق شهی_آدما هم
 یذار یبالش م یراحت سرتو رو الیبا خ  ینطور یچون ا یار یها در ن قتیبهتره سر از همه حق گهیم
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 ؟یچ ی عن یحرفات  نی_اانیک

کنم وقتشه بفهمه   فیبراش تعر زاروی چ یلیشدم وقتش بود آره وقتشه که خ رهی نگرانش خ یچشما به
  کنهیکه فکرشو م میکه من نامردتر از اون 

اطرافت زودزود رنگ عوض کنن برخالف   یکه آدما یکرد یتو کار  کننی_آدما زودزود رنگ عوض م
 ی بزن   یبی بادا بهشون آسبهت بگن تا م  ویبشنو  ییخوایکه تو م یز یاون چ خوانیکه م یز یچ

 گرفت یم  ییها جهینت  هیمشت شدن انگار داشت از حرفام  دستاش

اما کم کم که  زدیازت سر م  فی زشت و کث  یشدم ازت متنفر بودم چون اون کارها  نجایوارد ا ی_وقت
فکر   یشد  دهیتو ذاتت خوبه فقط به راه بد کش یستیاونقدرهاهم بد ن  دمیگذشت و شناختمت فهم

ه  ی کردمی فکر م  یدیانجام م ارویدن یکارها ن یتر فیکث دمیاما فهم  ییایآدم دن نیتر فیکث کردمیم
با کارها   یخواستیم یهست یسلطه طلب اغده ا هیکه  دمیاما فهم یهست یخودیمرد سلطه طلب و ب

خودش   یکه اون روز شکست خورد االن برا  یبچه ا یثابت کن انتیهات به همه اطراف تیو با موفق 
داره که  ی االن خودش دمودستگاه فتهی ب نی که باعث شد پدرش از عرش به زم یشده بچه ا یمرد
که  یانتقام  یتو انیک یانتقام گرفتن غرق شد یتو  یادیسلطه خودش قرار داده تو ز ری ز وهمر

شد؟از   یخودت؟از بابات؟از مادرت؟از خواهره دو سالت که قربون  ؟ازیر یبگ  یاز ک ییخوایم یدونست ینم
لج   ایدنبا  یتو با خودتم لج نکرد یاز من تو با پدرت لج نکرد ی؟حت یرعل یبرادر ده سالت که مرد؟از ام

  یدخترارو فرار  یکرد ادهیمردم پ یدخترا و پسرا یکه سرت آورده بودنو رو  ییتقاص بالها یکرد
 پسرا رو معتاد  ویکرد

 ؟ یبگ  یچ ییخوای_مانیک

بنداز   تی نگاه به رزومه کار هیبرو  یبه خودت اومد  رید یل یخ  نکهیبهت بفهمونم ا ویزی چ هی خوامی_م
دم از   یمن نشست یروبه رو  نجای در رفته اون وقت ا هاتیباز یاغده ا نیا یها یحساب کتاب قربون 

  ادرکه به بر یدوست داشته باشه؟مرد رویکس تونهیم ی مرد نیهمچ هی ؟اصالیزنی دوست داشتن م
 خودشم رحم نکرد 

  یرفت مشت محکم   زشی گرفت از سره جاش بلند شدو به سمت م شی حرف ات  نیا دنیبا شن انیک
 نعره زد  دویروش کوب
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ساله شکست خورده  ستی پسر ب هیاز  یهان؟چ  یدونیاز گذشته من م ی_خفه شو تو چ انیک
که من  یاشتباه یپدرم بود که نابودمون کرد با کار جزئ ن یباعث مرگ خونوادم نشدم ا  ؟منیفهمیم

 زد  شیات مونویکردم خودش زندگ

 سوال رفت   ری آبرو و اعتبار پدرت ز یکه کرد یتو با اون اشتباه انی_ک

 تو موهاش زد  یچنگ  یعصب

سالت که سرطان   خواهر دو ی که پدرت ورشکست بشه و سکته کنه تو باعث شد ی_تو باعث شد
سرت پر بکشه تو   یپدرت از رو هی احمقانت سا یبه خاطر کارها  یگرفته بود درمون نشه تو باعث شد

برادرت   یبره تو باعث شد   یاشتباه یو زجر روزگار مادرتو بشکونه و دنبال کارها  یسخت یباعث شد
  یتو باعث و بان  یشکست خونوادت شد یتو باعث و بان اوردیدر م  دیکه نبا  ارهی در ب ییجاها زسر ا

به خاطر نجات دادن   ادیکه خوشم م یکه من از مرد یتو باعث شد یمرگ اونهمه جوون بدبخت شد
 باتو باشمو بهت دروغ بگم لمیجونش برخالف م 

وسم د نقدریا شدیخم شدن کمرشو باورم نم یحت دمیبهم نگاه کرد خورد شدنشو به چشم د یناباور  با
که همه  فهموندمی بهش م دیبا دادمی ادامه م دیاما با دیباری م یداشته باشه از چشماش خشم و ناراحت 

 شهیحل نم  یعذرخواه هیبا  هاشی کثافت کار

 تونمیکه م ه یکه کنارش خودمم چون مرد هیدوست دارم چون مرد ویرعل یمن ام یدی_آره درست شن 
که بهت بگه دوست دارم   یکردن کس دایه؟پ یچ یدونی م دهیکه بهم آرامش م  هیکنم مرد هیبهش تک 
که بهت ثابت بکنه دوست داره سخته تو بارها ادعات اومد که منو  یکردن کس دایپ  ستیسخت ن 

از اون جهنم دره   یدونست یم یتو اگه واقعا منو دوست داشت یوقت بهم ثابت نکرد چیه اما ییخوایم
  یفرستاد  یمنو با زور نم ترسم یم ارمیاسمشو ب ادی که اصال خوشم نم یا

 _پس...پس همه اون حرفا... انیک

 االن تو  یمثل حرفا قاینداشت دق قتی کدومشون حق چی_ه

 ؟یداد  میتمام مدت باز یعنی شهی_باورم نم انیک

 محافظت کردم  خواستمشیکه م یندادم فقط از خودمو مرد یاصال تورو باز  ؟منی_باز 



 دنده هیپناهان  یب

747 
 

 با غضب داد زد نوی زم یپرت کرد رو تی بودو با عصبان  زشیم یرو یهرچ

 اسم نبر  یمن از اون لعنت یجلو نقدری_اانیک

 جلو اومد  دیسمتم برگشتو با تهد  به

چه طور  ؟اصالیحرف بزن  یکه بهش دار  یاز عشق نهمهیخودم ا یجلو  یکنی _چه طور جرات مانیک
 یبمون  که باعث شده تا االن زنده  ینگاه کن ییتو چشما شهیروت م

  یخودم بوده نه تو نکنه چون به راحت  یمن االن زندم اول به خواسته خدام دوم به تالش ها نکهی_ا
 ؟ ییخدا یفکر کرد یر ی گیجونه آدمارو م

که اصال   یدادو سرشو بهش چسبوند با لحن  هیتک  واریخراب تره به د نیکه معلوم بود حالش از ا انیک
 گفت:  یازش انتظار نداشتم بعد از اون همه دادزناش ازش بشنوم با ناراحت 

 ی باش   ینطور یا کردمی وقت فکرشو نم  جیدالرام ه یاحساس  یب  یلی_خ انیک

 بهش زدم ی تلخ  پوزخند

 که حست کنم چه برسه بخوام احساسمو خرجت کنم یستی ن ی_در حد

 باز کردو بهم نگاه کرد   یبه آروم چشماشو

 ی بر  رونی ب نجایسالم از ا یتونیم ی_تو واقعا فکر کردانیک

 ی شی_نکنه تو مانعم م

 زد  یپوزخند

 شدم یبه زور متوسل م  دیبود با  ی_از همون اول راه اومدن باهات کاره اشتباهانیک

 ر باهات بودمو تحملت کردم _تا االنشم به زو 

شده   رحمیخودش بود که ب  ریتقص  نکهیبه خاطر ا دیشده بودم شا رحمی ب  یلیبهم نگاه کرد خ یناباور  با
 خودش بود  راتی بودم تاث
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 ؟ یکن  یهر غلط یتونیم یچون ده برابر من قدرت و زور دار  ی_فکر کرد

 بشه گفت:   خیکه باعث شده بود مو به تنم س یلحن با

 تونم؟ ی_نم انیک

توش بود که باعث   یطان ی برق ش هیترسمو بندازم دور چشماش حالت قبال و نداشت  کردمیم یسع
محکم  کردمیم  یکه سع یاحمقانرو از ذهنم دور انداختمو با لحن یمنو بترسونه فکرها یبدجور  شدیم

 طوفاناش بلرزه گفتم:  نیکه با ا ستمی ن یف یباشه و بهش بفهمونم من آدم ضع

 کشونم یم شی مردونتو به آت تی نکن اگر بخوام تموم هو فمیدخترم نگاه به تن ظر کی_من 

دفعه هم مثل  نیا یخانوم کوچولو فکر کرد یخودتو دست باال گرفت یادی_اوه اوه چه غلطا زانیک
 یکه برام نذاشت یغرور  نیبعد از ا یکرد ؟فکریبر  رونیب  نجایسالم از ا ذارمی م یقبلناست فکر کرد

 یکور خوند  نبارویا زمیعز رینخ  یقسر در بر  ذارمیم

 گفتم: یزدمو بدون توجه بهش با لحن طعنه دار   یپوزخند

 ی دهن برام خفه ش هی شهیباس گفت م  ای_به بعض

باهات رفتار   ینطور یا دیاز اولم با شهیخفه م یکه ک  یفهم یم یدستو پام زجه زد ری_حاال که زانیک
 کردم یم

 وحشتناک تر و بدتر   یکیداشت که هرکدوم از اون  ی ادیز  یحرفش معن نی شد ا خیبه تنم س مو

  ر یهمون پسره ز اقتتیهم باشه دلت به درک ل گهید ی ک ی با  ذارمینم  ستیدلت با من ن ی _وقتانیک
 دسته  اما جسمت نه جسمت فقط ماله منه 

 خودم حرف بزنه  یتورو ینطور یاجازه بدم که ا بهش تونستمیغضب بهش نگاه کردم نم با

 حدشون چه قده  دنیفهمیها م  ی_کاش بعض

 کردن  ریگ یتو چه مخمصه ا دنیفهم یها هم م ی_کاش بعض انیک

 دنینشون م شونویمدت خود واقع هیفقط بعد  شنیآدما عوض نم یول ی_فکر کردم عوض شد
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دختره  هی دم یفهم یخوبه نقابتو برداشت یدینشون م یدار  تویاالن تو که خوده واقع نهیع قای_دقانیک
 یهست  یعوض یدروغگو

 ستم یتر ن یعوض یکی باشم از تو  ی_من هرچه قدرم عوض 

کنه  یوجودم رخنه کرد اگه واقعا بخواد کار  یچرا اما ترس تو دونمیبهم زدو جلو اومد نم یزهرخند
 کار کنم یچ

اما   رمتیکه بگ  یفتی که به دستو پام ب ارمیبه سرت م  یی بال رونیب  یدر سالم بر  نیاز ا ذارمی_نم انیک
  کنمیمن تورو ماله خودم م برمینم  شیاز پ یا گهیاون موقعس که منم جز زجرو عذاب دادنت کاره د

 ی ا گهیخره د چینه ماله ه یماله من باش دیتو فقط با

   یبکن یتون ینم  یغلط  چی_تو ه

 کنم ی کارت م  یچ ین یب ی_حاال مانیک

بازوهاش گرفت از شدت ترس   نیزدمو خواستم در برم که محکم منو ب  یغیبرد که ج   زیسمتم خ به
از دست   مویباشم وگرنه پاک یقو د یاما االن وقت جا زدن نبود با کردمیبازوهاش داشتم ضعف م نیب
  دادمیلحظه ها از دستش م نیاخر یتو دیکردم که حفظش کنم نبا یمدت سع  نیتمام ا یتو دادمیم
 حرفا بود  نیخر زورتر از ا  نیتقال کردم تا ولم کنه اما ا ی توان داشتم و مصرف کردمو کل رچهه

 ...ولم کن یکارم دار  ی...چی_ولم کن...ولم کن عوض

 خم شدو کناره گوشم گفت:  اروم

 هیکه چه طور گول  شمیافتم از خودم متنفر م  یم هاتی همه اون چرب زبون  ادیبه   ی_هنوزم وقتانیک
 خوردم   روی پاپت یدختره دهات

  دایکه بهت پ یحس  نیاول ؟مادرتیفکر کرد یحس من که االن بهت دارم تو با خودت چ  نهیع  قای_دق
 کنم  دایبهت پ   یمن چه حس یکرد اوق زدن بود انتظار دار 

  یپشتم بود رو کهی نو بزنم که اونم در حال بهم وارد کرد که باعث شد از شدت درد زا یوحشتناک  فشار
 نییپا  دیاشک از گوشه چشمم چک یکردمو قطره ا ینشست ناله ا نیزم
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  یاالنتو اما خودت باعث شد طیشرا   یحت تویمنو خودتو زندگ  یبد  رییتغ  رویهمه چ یتونست ی_مانیک
 کنه رییتغ یهمه چ

حفظ کن به   مویخودت پاک ایبه ته خط خدا  دمیرس گهید کردمیکرده بودم بدجور احساس م  بغض
 کشم ی خودمو م ارهیسرم ب ییبال نیخدا اگه ا

 کنم یم  زیخودمو حلقه آو  یبهم بزن یبیبه خدا اگه آس انی _ولم کن ک

  قایدق یشی تر شدنم م رحمیچون تو باعث ب  ییمقصرش تو دید بیآس یبه بعد هرک  نجای_از اانیک
ترساتو   نیناله هات و ا  یصدا تونمیهنوز دوست دارم اما نم  نکهیبا وجود ا یباهام کرد یمثل االن کار 

 از راه زور  نهیتورو ماله خودم بکنم هم  تونمیکه م  یبشنوم چون تنها راه

 توروخدا ولم کن انیک شهیحل نم یچ ی ه ینطور ی_ا

 شدن ری سراز شتر یب  اشکام

 ی دیاز دست م تویکارت همه چ نی_با ا

تو   یول ارمی کارم تورو به دست م  نیبرعکس تو من با ا  یدیاز دست م رویچ که همه ییتو نی_اانیک
 یعشقه منو از دست داد

 نداشته باش   میولم کن توروخدا کار  کنمیخواهش م انی_ک

 زدم:  غیج  یوحشتناک بلند یکه کرد با صدا یزد با کار  ی تلخ  پوزخند

 _خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا" 

شده بود حالم    شتریگرفته بود درواقع االن دردام ب ی لیشدن دلم خ  یاز چشمام جار  شتر یب  اشکام
موضوع دردودل   نیسره ا یک  زدم؟بای حرف م  یحرف بزنم اما با ک یبا کس  خواستیبد بود دلم م  یلیخ
  سا؟عمرایتا از خودش واکنش نشون نده با نک زدمی حرف م یک تا درکم کنه و قضاوتم نکنه با  کردمیم

باهاش حرف   خواستمیهم اگر م یاز طرف  کردیم کهی ت کهی کشت هم منو ت  یبود بفهمه هم اونو م یکاف
  میتنها نگران میاجرا کن اتویسرش شلوغ بود اخه قرار بود امشب عمل یحساب   سایبزنم نبود چون نک 

  روی رعلیتا ام بودهمه آدماشو مامور کرده  انی ک دمیدیزده چون امروز م بشیغ دمیبود که فهم  یرعل یام
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فقط   نجاینکردن ا داشیکه هنوز پ نهینشده بود که نشونه ا یکنن اما شکرخدا تا االن که خبر  دایپ
 تمام بهم عطا کرده بود  یرحمیبا ب  انیکه ک یخودم بودمو درد جسمم درد

بابت اوضاع بدم بابت حالو روزم و    سوختیخودم م ی براکرده بودم بدجور کم کم داشت دلم  بغض
 گه ید یزهایچ  یلیخ

 

 دنت یلحظه ند از

 نخواستمت  یوقت از

 یبگ  یخواست  دمیفهمیم

 خواستمت یاز ته دل م تورو

 بوده که نیمن ا میتصم

 میجدا بش گهیهم د از

 گهیصبور همد سنگ

 م یبه بعد نباش نیا از

 م ی...نباشمینباش 

 ی تونینم گهید حاال

 ی دست غم رها ش  از

 هیدرد دوست داشتن  به

 ی مبتال ش عشق

 ی خون ینم گهید حاال

 میهمصدا بش باهم
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 ی بارون  یشبا یتو

 م یپابه پا ش باهم

  

بهم  انی جا غمبرک بزنم ک هی شدینم  ینطور یا کردمیم  یکار  هی دیهم بستم با یمحکم رو چشمامو
با   ارهیاون مراسم ندرخشم قسم خورده بود اون بالرو حتما سرم م یهشدار داده بود اگه امشب تو

 هی زدمیکه م ییدستو پاها یتو دی چهارستون بدنم دوباره لرز دنشیبغض به زخم بازوم نگاه کردم با د
  شتریشد بباعث    نیزدم که هم غی ج  نیخواست کارشو شروع کنه به خاطر هم ان یلحظه حس کردم ک 

تمام   یرحم ی اتاق برد و با ب یتو  نهیبشه منو با موهام کشون کشون به سمت شوم  یاز قبل عصبان 
 بازومو سوزوند و....

  دادم یکه در حاله خفه کردنش بودم جون م یدهنم داشتم از شدت هق هق یمحکم گرفتم جلو دستمو
صبره   یکه به ما داد یز ی چ نیترکم دیشا  رمیگیم قشویقسم سره پل صراط  یبغض لعنت نیبه ا ایخدا

  یکم تحمل یماها آدمها ایبازهم صبره خدا ییخوایهم که از ما م یز یچ نیشتر یدر مقابلش ب یول
 بده اول هم از من شروع کن   ادمونیصبرو تحمل رو  میهست

 شهیبازهم مثل هم  یبالش گذاشتمو پتومو چنگ زدم سوزش دستم وحشتناک بود ول  یرو سرمو
در اتاقم بلند شد   یصدا  کهویحالوهواها بودم که  نیهم ینگفتم تو  یز یگذاشتمو چ گریج  یدندون رو

که  یاونطور که معلوم بود کس ینداشتم ول  رویکس چینکردم اصال حوصله ه ییچشمامو بستمو اعتنا
صداش از پشت    کهویسرم که  یکنه بود چون ولکن نبود خواستم پتورو بکشم رو یادیبود ز درپشت 

 تنم ی در رخشه انداخت تو

 _دالرام درو باز کن کارت دارم 

بکنه اخه درو  تونستینم یغلت چی بشم چون ه الی خیافتادم اولش خواستم ب شبش ید یدایتهد ادهی
  یتو سای هم نه نک یاز طرف  دمی همه اتاقارو داره ترس د یافتاد اون کل ادمی یوقت یقفل کرده بودم ول 
   ام یکه بتونن ازم مراقبت کنن پس بهتره باهاش راه ب  یرعل یعمارت بود نه ام

  نکهیدر چرخوندمو آروم بازش کردم هم یتو دویتختم بلند شدمو به سمت در رفتم کل یاز رو یکرخت با
 شدم  رهی رت بهش خدر باز شد سرمو باال گرفتمو با نف
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 ؟یذار یراحتم نم ه؟چرای_چ

در کنار    یبدم از جلو تیبهش اهم یذره ا نکهیتوهم بدون ا  دیمتقابال اخماشو به شدت کش اونم
 از قبل شده بود  شتریآروم به سمت تختم رفتم سوزش وحشتناک بازوم ب  یرفتمو با قدمها

 گفتم:  عیدرو ببنده که سر خواست

 _نه نبندش بذار باز باشه

 شد  شتریاخماش ب  گره

 ندارم نگران نباش  تی _کارانیک

 نبندش  ست ی ن ی_به تو اعتماد

  یرو  شتریخودمو ب یبهش برخورده از لج من درو بستو به سمتم اومد کم  یکه معلوم بود حساب انیک
با   یناراحت شد لبه تختم آروم نشست کم  افشیق دید رو یصحنه ا نی همچ یتخت جمع کردم که وقت
 باالخره به حرف اومد نکهیخودش کلنجار رفت تا ا

 ؟ ی_بهتر انیک

 خودش حس کرد به سمتم برگشت  یرو  نموینگاه سنگ  یشدم که باعث شد وقت رهی نفرت بهش خ با

 هان؟  یحالمو بپرس  ین یبش  نجای ا شهی_چه طور روت م

 باهات دعوا کنم  نجایا ومدمی _نانیک

 ؟ یکن یعذرخواه  انتیتا ازم بابت کاره وحش نجایا ی_نه توروخدا حتما اومد 

رسوندن ازم  نجایکه منو به ا ییکه دارم معذرت بخوام مگه اونا یبه خاطر رفتار خشن دی_چرا باانیک
 معذرت خواستن؟

  یبه عالمو آدم بدهکار  یدار  یی_بابا تو عجب رو

 _چون واقعا هستمانیک
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کارتو   ی بمونم پس بهتره تمومش کن  یتو درد خودم باق  خوامیحرف بزنم م  خوامی _تمومش کن نم
 بگو و برو  عتریسر

 ؟ی_پانسمانش کردانیک

 نداره  ی_به تو ربط 

 با من درست حرف بزن   نی_ببانیک

رده بود که ک  یاصال از کار  زدی م شیحرفاش داشت بدتر منو ات   نیداشت ا ییعجب رو  نیا بابا
 شدینبود برعکس داشت طلبکارم م  مونیپش

 صدامم باالتر رفته بود گفتم:   یکم با یکه تقر یحالت تهاجم  با

 ؟ یکن یآبروم م  ی؟ب یکشی ؟میزن یهان؟م یکنی م ی_مثال درست حرف نزنم چه غلط

قطره اشک لجوجانه از گوشه  هیضرب گرفت   نیزم یبا پاهاش رو  دویتو موهاش کش  یدست یعصب
 ندادم دنی اجازه بار شونیاما به بق نییپا  دیچشمم چک

  هوشیدرد داشت که ب دم؟اونقدری چه قدر زجر کش یدونی دم؟آره؟میکش یچ شبید یدونی_تو اصال م
 رفته؟  ادتیرفته؟آره؟  ادتیشدم 

 ارم ی اون بالرو سرت ب خواستمی_من نم انیک

 ی برس  فتیبه هدف کث  یچون از هوش رفتم نتونست یول  یار یببدتر از اونو سرم    یخواستی_آره م

 االنم... یکارمو بکنم حت تونستمیهم م یهوشیهمون ب  یآبروت کنم تو یب خواستمی_من اگه مانیک

 ؟یمرد؟آره؟اصال تو مرد ی_آخه تو اسم خودتو گذاشت

 ؟ ین یبینم ؟مگهیچ یعن ی ی_حرف دهنتو بفهم تا ناقصت نکردم دختره عوضانیک

 زدم   یپوزخند

  ی اول تی دو واژه انسان و انسان   انیاز م یچشمام جون داد یبد جلو  یلیآقا...مخ یمن مورد ی_برا
 کتاب ها سرگردونه  یال به ال یکوچه ها و دوم  ونیم
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 _تمومش کن دالرامانیک

 د شو برو توهم بلن  کنمی _باشه تمومش م

بشم به خاطر   رهی اومد بهش خ یباال آوردو بهم نگاه کرد نگاهش معنادار بود اما خوشم نم سرشو
 نگامو ازش گرفتم نیهم

   نمیاما قبلش بذار زخمتو بب  رمی _باشه مانیک

 هان؟ ش ین یبب ییخوای_چرا م

 بود ببرمت دکتر  میاوضاعش وخ یاد یاگه ز خوامی_مانیک

 ی لطفا کن  نیبه من از ا ییخوای _تو نم

 _دالرام انیک

شده بود به    شبید نهیع  قایلحن صدا زدنش دق نیاحساس کردم ا دمیکه صدام زد ترس یاون لحن با
 اتفاقات گفتم:  یسر  هیاز  یر ی خاطر جلوگ

 ی بر  عی سر یقول بد دیبا یول دمی_بهت نشونش م

 نم ی_باشه ببانیک

کردو با غم به زخمم نگاه کرد چشماشو   لیخودشو به سمتم متما یآروم بازومو بهش نشون دادم کم 
 هم بستو فشارش داد  یمحکم رو

 نه  ی_عذاب وجدان گرفت

 د یتوموهاش کش یدست یعصب  انیک

 بالرو سرت آوردم  نیکه ا یرفت  ورتمهی مغزم  یرو  یبا کفش آهن شبی_چرا دانیک

 حاال برو   شیدیخب د یل ی_خ
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داخل اتاقم رفت تعجب کردم اخه مونده بودم واقعا   ییتختم بلند شدو به سمت دستشو یاز رو انیک
 کار داشت   یاونجا چ 

جعبه  دونستیاز کجا م نیاومد پوف ا رونی ب هیاول یبا جعبه کمک ها  ییاز دستو هیاز چند ثان بعد
  ه؟ییکمد داخل دستشو یتو هیاول یکمک ها

  یخاص   تی بود توهمو داشت با جد دهیلبه تختم نشست اخماشو کش یبه سمتم اومدو رو انیک
   کردیکارشو م 

 گفت:  کردی که داشت باز م ینیدراوردو درشو در همون ح  روی ضدسوختگ پماد

 رم ی م کنهیراحت شد که عفونت نم  نیاز ا المی_زخمتو که پانسمان کردم خ انیک

 ان؟ی ک ینگرانم  نقدری_چرا ا

 دستش گرفتو گفت:   نی بهم نگاه کنه آروم بازومو ب نکهیبدون ا دیجلوتر کش  خودشو یکم

 ی من نمرد یتو مردم تو که برا ی_من براانیک

  اوردیاونقدر مغرور و غد بود که به زبونش نم یول مونهی پش کردمیغم بهش نگاه کردم احساس م  با
چون بازومو شل گرفته بود   شدیم  کیانگشتشو که پماد بهش بود داشت به زخمم نزد نکهیهم

قطره اشک از گوشه چشمم  هی بهم نگاه کرد  یسوال ی با چشما رونی تونستم از تو دستش بکشم ب
 ن ییپا  دیچک

 ره یگیپانسمانش کن دردم م  ینطور یهم ال یخ ی_جراتشو ندارم ب 

 بذاره گفت:  ری که بتونه روم تاث یبا لحن کنهی م نیلعنتو نفر دلش داره خودشو یکه معلوم بود تو  انیک

 رهی دردت نگ ادیز دمیقول م زنمیم کمی کنمی نم تتیاذ ادی _زانیک

بزنم که  غی زخمم از شدت دردش خواستم ج یپمادو رو  یبازومو سپردم بهش وقت  یبغض به آروم با
سرعت عملشو باال   یکم یبا کالفگ انیدستم صدامو مهار کردم با بغض زجه زدم ک  ی کیبا اون  عیسر

که داشت پانسمانو دورش   ینی زخمم زد درهمون ح یرو  لویگازاستر یبردو کارشو انجام داد وقت
 گذشته هاش غرق شده گفت:   یکه معلوم بود تو یبست با لحن یم
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 میکه خودمون خسته شد میاونقدر همو زد دعوام شد  یک یبار با  هیهشت سالم بود  ی _وقتانیک
اشک و آه و ناله زخمامو بست   یزد تو صورت خودشو با کل دنمیرفتم خونه مادرم با د  نیمال نویخون

شد   یسرمو پانسمان کردنو صورتم پر از زخم و خراشه عصبان  دید یپدرم که شب برگشت خونه وقت
 کتکم زد یدعوام شده کل  یبا ک دیفهم  یوقت ماا

 عجب بهش نگاه کردمت با

 دعوات شده بود؟ ی_مگه با ک

براش سوخت اصال دلم  یبده دلمم کم  یل یباال آوردو بهم نگاه کرد معلوم بود حالش خ نگاهشو
 بودم   یجاش م  خواستینم

 _پسره زنه دومش انیک

   نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 ی منو از عمق خبر ندار  یزندگ   یدونیهارو م  ی_تو فقط سطحانیک

 _پدرت دوتا زن داشت؟

 رون ی آشغال از خونه انداختش ب  نهیبود سه تا بچه انداخت بغلشو ع یا  غهی_مادره من صانیک

 ... یعنی_

 یاون همه مهمون ها یجلو یاون مهمون ی_من از قصد بابامو بدبخت کردم از عمد اون روز توانیک
مد بدبختش کردم همون طور که اون از عمد مادره منو از  مهم آبروشو بردم از عمد سکتش دادم از ع

منو داداشم   میدرمونش کن  میخودش بدبخت کرد خواهرم سرطان گرفت پول نداشت یسره هوس ها
خواهرم   نکهیاما نشد هم مییا یاز عهده مخارجش برب   میبتون دیتا شا یکارگر   یکل  میرفتیاز مدرسه م

بار دوم    یظررو بهش زدم که باعث شد برا نیزدم با اون کارم بزرگتر  شیمرد منم رفتم کارخونشو آت
پولدار   شدهکه   یحاظر بود از راه  یپول  یسکته کنه برادرم از داغ از دست دادن خواهرمون به خاطر ب

به   دمیاونقدر زدمش سرشو کوب کنهی کار م یباز شده و چ ییپاش به چه جاها دمیفهم  یبشه وقت
کار کردمو پول  یاد مادرم از داغ از دست دادن پسرش تکلمشو از دست داد کلتا آخر جوون د وارید
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  یاقتی ل یب  ری تقص ای دمن بو ریتقص نایمرد ا اوردوی عمل دووم ن  ریدراوردم تا پول عملشو جور کنم اما ز
 که مارو پس انداخته بود  یکس یها یرت ی غ یب  ریتقص  ایبابام؟

 انی_کاره توهم اشتباه بوده ک

 ه اندازه بابام _نه بانیک

که  رونی جمع کردو برد سره جاش گذاشت خواست بره ب  الرویپانسمان دستم تموم شد وسا کاره
 صداش زدم 

 ان ی_ک

 اما به سمتم برنگشت  سادیصدام وا دنیشن  با

 _ممنون 

 تکون داد خواست درو باز کنه که دوباره صداش زدم   یسر  انیک

 ان ی_ک

 نگفت  یز یبازهم چ ستادیا

 ؟ یکرد داشی_پ

 زد  یپوزخند هیبود منظورم ک  دهیکه فهم  انیک

 نزن باشه ی بی _توروخدا بهش آس

 سمتم برگشت  به

همون طور    یبهش برس  دمیعشق تو شکست خوردم و از دستت دادم اما اجازه نم ی_درسته توانیک
 باشه  چیه دی بود سهم اونم از تو با  چیه سهم من از تو هک

دست تو خودت مراقبش باش نذار   سپارمی م مویرعل یام ایشدن خدا ری اتاق که بسته شد اشکام سراز در
بالشم گذاشتمو چشمامو بستم دردم کمتر شده   یگم و گور باشه سرمو آروم رو نطوریبرگرده بذار هم 
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دست به دست هم دادن که   نایخسته بود همه ا یل یه بودم خ کرد هیبود چشمامم از پس که گر
 روهم و.....  فتهی بشه و پلکام ب نیسنگ چشمام

 

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

 

فراموشش کرده  بایلبام نشونده بودم دردم کمتر شده بودو تقر یرو یحفظ ظاهر لبخند مصنوع یبرا
خب معلوم نبود   یمجهز بودم ول  یبود منم حساب  اتیامشب شب عمل سایبودم طبق دستورات نک 

دوروبرش   دید انی ک ینشسته بودو مشغول حرف زدن بودن خداروشکر وقت قاشیهم که کناره رف انیک
شده   یرت یم غ منو دک کرد که برم به کارها نظارت کنم اخه همشون مرد بودن فکر کن شهیداره شلوغ م

 بود 

توسط   اینگرانش بودم اما خوشحال بودم که نبود چون اگه بود  ینشده بود کم  یرعل ی از ام یخبر  هنوز
آب   یبه سمت آشپزخونه رفتم تا کم شدیافتادو اعدام م یبه دست قانون م ای شدیکشته م انیک

  بهآ لهیداشتم به وس فکر کنم به خاطر بغض ته گلوم بود همونطور که کردمیم  یبخورم احساس خفگ
 تو گلوم  دیآب پر دمیکه شن  ییبا صدا  کهوی  دادمیبغضمو قورت م

 ؟ ی_خوب 

 گرد شده گفتم:  یجا خوردم با چشما سای نک دنیسمت صدا برگشتم که با د به

 ؟ یکن ی کار م یچ نجای_تو ا

 انم یک  کیشر یمنم باشم ناسالمت دی_خب باساینک

 نبود   ادمی_آها اصال 

 مشکوک بهم نگاه کرد ساینک

 ست یحالت خوب ن کنمی شده؟احساس م یز ی _چساینک
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  یسع نی ببره به خاطر هم ییبو شبید یدرباره ماجرا یز ی چ ساینک خواستمیهول شدم آخه نم  یکم
 نشون بدم  یکردم خودمو عاد

 _نه من خوبم چمه مگه؟

 بخوره گفت:   خواستیم کهی در حال ختویخودش ر یآب برا وانیل هی

 شده؟  یچ نمی زود باش بگو بب شناسمتی_من خودم تورو بزرگت کردم م ساینک

 شد  کیبهم نزد یکرد کم  یبه بازوش زدم که تک خنده مردونه ا یآروم  مشت

 ؟ یاتی_نگران عملساینک

 کرد بعد ادامه داد مکث

 ؟ یرعل ینگران ام دمیشا  ای_ساینک

  مویشونی پ  یماشو بکشه توهم خم شدو به آروماخ یشدم که باعث شد به آروم   دیسرخ و سف یکم
 د یبوس

 یگینم  یز ی_چرا چ ساینک

 بگم؟  ی_چ

با چشماش به بازوم   تی لحظه نگاهش مشکوک شد با همون شکاک هیبگه که   یز یخواست چ ساینک
 اشاره کرد

 ه؟یع یطب ریغ کمیبازوت    نی_چرا اساینک

 ست یاصال معلوم ن نکهیا قهیخاک به سرم چه قدر دق یوا  دمیلرز

بهش وارد کرد که از شدت   یفی دستشو به سمت بازوم برد فشار خف گمینم ی ز ی چ دید یوقت ساینک
بلند سروصداها گم شد  یصدا یتو غمیج  یکه خودم وحشت کردم صدا دمیکش  یغیدردش چنان ج

بازوم گذاشتم از شدت دردش اشک تو چشمام جمع   یصدام جا خورد دستمو رو  یاز بلند سایاما نک
 گفت:  یاومد کم کم اخماش توهم رفت با لحن دستور  رونی ب  وکازش یشد وقت
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 نمش ی_ببساینک

 قدم عقب رفتم  هی

 شه ی_نم

 دستوره هی نیا  نمشی _گفتم ببساینک

 دستوره؟ هیکه  یچ یعنیتعجب بهش نگاه کردم  با

که  یاون چند ساعت یمعلومه تو هیچ نیبدونم ا دیاش بارفته من مافوقتم؟زودب ادتی_نکنه ساینک
 اتفاقا افتاده یلیمن نبودم خ

 نگران نباش  ستین یز ی _ باور کن چ

 گفت:   یبا لحن کالفه ا شهیم یکه معلوم بود داره عصب  ساینک

 لباستو جر بدم  ینکن خودم بازو ی_کار ساینک

 انداختم نیی کردم سرمو پا بغض

 هیزخم   ستین یز ی_چ

 که زخم شده  یکار کرد ی_مگه چساینک

 عفونت نکنه پانسمانش کردم  نکهی_به خاطر ا

که  یمنو محسور کرد طور  یو حساب  واریبا حرص بهم نگاه کرد با چند قدم منو چسبوند به د ساینک
 عنوان از دستش فرار کنم  چیبه ه تونستمینم

 جرش بدم؟  ای یدی_خودت نشون م ساینک

 کردم  گرد شده بهش نگاه یچشما با

  یدون یوگرنه خودت م  نمیحساسم پس بازوتو بب زای جور چ نیا یرو یدون یدالرام خودت م نی_ببساینک
 دما یواقعا جرش م  دمیبگم جرش م  یوقت



 دنده هیپناهان  یب

762 
 

درواقع از نشون دادنش  دهیحرفاس واقعا انجامش م  نیکله خراب تر از ا دونستمیم  دمیکش یپوف
   دمیترسیم ارمیب یچه بهونه ا  نکهینداشتم از ا  یمیب

 چشمش به پانسمانم افتاد چشماش چهارتا شد  نکهیهم ساینک

 شده؟ یچ ؟مگهی_پانسمانش کرد ساینک

 گفتم:  یلرزون یصدا با

 _سوخته

 سوخته یچه طور  ؟بازوت یگیم یچ یدار   یفهمیدالرام م  یچ یعنی_سوخته؟؟؟!!!ساینک

 ن ییقطره اشک از گوشه چشمم افتاد پا هی

 ی نداشته باش میکه کار یبهم قول بد  دیبا یول  گمی_بهت م

 کارت کنم؟  یچ  ؟مثالیچ یعن ی_ساینک

 ی _مثال...مثال دعوام کن

 شده؟  یچ یکن ینگرانم م  شتریب ی_دالرام حرفتو بزن دار ساینک

دادم   حی توض رویبراش همه چ دیلرزیم  شتریب  رفتی هر چه جلوتر م  بایکه تقر ییو صدا ینگران  با
  دنیبا شن دیبه قسمت آخرش رس   یتوهم رفت وقت شتریاخماش ب  اسینک رفتمیهرلحظه که جلوتر م 

که   یوانیل  شدیچشمام گرد شدو وحشت زده به دستاش نگاه کردم باورم نم شه یشکستن ش یصدا
 در کنترلش داشت خوردش کرده بود  یکه سع یاز شدت حرص و خشم بوددستش  یتو

 ؟ یگ ی_االن به من مساینک

 هم ببندم   یکه باعث شد چشمامو با ترس رو دیکوب  نتیبه کاب   یمحکم مشت

 کرد؟  می_کارساینک

 گفتم:  دیلرزیکه از شدت ترس م ییصدا با
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 سا ی_نه به خدا نه نک 

خواست از   عیسر دیپانسمان شدم افتاد از شدت خشم لرز یدوباره چشمش به بازو یوقت ساینک
 دم یبازوشو محکم گرفتمو کش دمیدو عیکه سر رونی آشپزخونه بره ب

  هینره امشب چه شب ادتیکف دستش اما  یحقشو بذار  یبر  ییخوایم دونمیم  سای_توروخدا نک
نوع انتقامه  هیخودش  نیهم هیکاف نیگوشه زندان هم شی بنداز  یکن رشیامشب قراره دستگ

 شهیخراب م  یکارت همه چ  نیبا ا کنمی خواهش م

به خون نشسته به  یباال زده بود با چشما  یاز شدت خشم منقبض شده بود رگ گردنش حساب فکش
 سمتم برگشت  

 ؟ ین ی زم بیهان؟س یفرض کرد ی_منو چ ساینک

توروخدا به خاطر من نه به  کنمیخواهش م   سایحساب کرده نک   ینی زم بیتورو س ی_نه قربونت برم ک 
 ی ش مونیپشنکن که  یپنج ساله هممون کار  نیخاطر زحمات ا

 به سمتم برگشت  دیتوموهاش کش  یدست ینگاشو ازم گرفتو عصب ساینک

 _عفونت که نکرده؟ساینک

 ست یسرباز ن ادی_نه ز

 دکتر   برمتیامشب م نیهم  نای_بعد از همه اساینک

 زدم   یلبخند ناخواسته

 م یشروع کن اتویعمل عتریسر دی_باساینک

 زدم  یلبخند

 ؟ی_اماده اساینک

 می_اه

 قسر در بره  ذارمینم  رمی گیو اون کارهارو هم ازش م ینباش انتقام اون سوختگ یز ی _نگران چساینک
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 دونم ی_م

  یرعلیخوب نبود کاش ام یداد حالم کم هیتک نتیرفت آروم به کاب  دویسرمو بوس یخم شدو رو  آروم
  دیبا دمیکش یشد پوف  یماجرا باالخره داشت تموم م نی بعد از پنج سال ا شدیبود باورم نم  نجایاالن ا

 کارهام متمرکز کنم بعدا هم وقت فکر کردن هست   یذهنمو رو

و   یشلوغ  یخواستم برم تو نینبود خلوت خلوت بود به خاطر هم یکه آشپزخونه بود کس یسمت نیا
 دم یاز پشت سرم شن ییگذاشتم صدا  رونی پامو از آشپزخونه ب نکهینباشم هم  نجایا

 _پس پس پس 

 صداش منو متوقف کرد  نباریبرگردم خواستم حرکت کنم که ا نکهیتوهم بدون ا  دمیکش اخمامو

 خانوم خوشگله ی_آها

به   یحرکت آن هیبا   نیباشم به خاطر هم  دهیکه صداشو شن شدیباورم نم دمیصداش لرز دنیشن  با
صداش قدرت    دنیشن دمیدیم ی فرو رفته بود اما برق چشماشو به خوب یک یتار یسمتش برگشتم تو

 قدم بردارم  تونستمینم نیحرکتو ازم گرفته بود به خاطر هم

 ...ری_ا...ام

 بشه  ریآرامش به تمام تنم سراز دنشیزد که باعث شد با د یلبخند آروم

 _جانه دلمیرعل یام

اگه  دونستمیدورش کنم م نجای ه از اکنم ک یلحن آرومو خونسردش بشمو سع الیخ یکردم ب یسع
 کردم یم یکار  هی  دیبا نیبه خاطرهم  ذارنیبهش برسه زندش نم  انیک یدست آدما

 برو توروخدا  نجایا یاومد ی_چه طور 

 برگردم  یدست خال   ومدمی_اومدم توروهم باخودم ببرم ن یرعل یام

 دنبالتن انیک ی_برو آدما

 باشه   یخره ک انی _کیرعل یام
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چون به   یپس بهتره بر  فتهیب  ییقراره امشب چه اتفاقا یدون ینم  یخبر ندار   یچ یتو از ه  یرعل ی_ام
 ی ظررته اگر بمون 

 کنه ی _اگه بذارم برم مافوقم بازداشتم میرعل یام

گفت؟چه قدر  یاالن چ نیخودم شک کرده بودم ا یگرد شده بهش نگاه کردم به گوشا  یچشما با
 ذشتهگ نایبود کار از بازداشت و ا  الیخوش خ

 کشتت یم کنهیبازداشتت نم  رتت ی اگه بگ انیانه؟کی _مافوقت؟منظورت ک

جلو برم بغلش کنم چون  خواستی بهم زد که دلم براش ضعف رفت دلم م ی گرم و دخترکش لبخند
زودتر   خواستمیهم جراتشو نداشتم م یبود اما قدرت حرکت نداشتم از طرف دهی دلم براش تنگ  یحساب 

 بدتر    یکیاز اون  یکی که  سایدنبالش بود هم نک انیک دکش کنم بره چون االن هم

بار    یباقال اروی اون وقت خر ب فتهی هم چشمش بهش ب  ساینک  کهوی  یر یو یر ی ه نیا یتو دمیترسیم
 کن

 یخبر ندار   یچی برو تو از ه ی رعل ی ام یفهمی _چرا نم

  یخبر ندار  یچ ی _توهم از هیرعل یام

 ی فهم ی مهم جونه توهه چرا نم  ستیمهم ن نای_االن ا

 نتونه از تو مراقبت کنه  یداره وقت ی_جونه من؟جونه من چه ارزشیرعل یام

  رویهمه چ دیجونش در خطره حتما با دیفهمی هم فشار دادم چرا نم یکردم لبامو محکم رو بغض
 بهش بگم 

به سمتش برگشتمو با   نیبه خاطرهم  ستین یاز کس یخبر  دمیبه پشت سرم برگشتم د ینگران  با
 د یلرزیصدامم م  نشیشروع کردم به حرف زدن هرچند ب  یهول

به خدا همه  یرعل ی ام نیبب  سای نک نهیع سمیکنه منم پل ریامشب همرو دستگ  خوادیم سهیپل  سای _نک
اعدامت   ینطور یا یافت یدست قانون م یفقط االن برو اگه فرار نکن دمیم حی کامل برات توض رویچ
 کنن یم
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کردن لبخند   دادیبه دادوب کنهیشروع م  خورهیجا م  یاالن حساب کردمیانتظارم که فکر م برخالف
بزنم تو سرش   یک ی برم جلو  خواستیدلم م یعنیبزنه  شی زد که باعث شد منو ات  یا گهیخونسردانه د

   ستین  تیچرا حال هیفرار کن همه حرفام جد شعوریبگم ب

 چون ترک پست کردم  کنهی_گفتم که...اگه االن فرار کنم مافوقم بازداشتم میرعل یام

 فهمم ی از حرفاتو نم یچی چرا من ه یرعلیام یزنی _چرا درست حرف نم

که روبه روم بود  یز ی اما با چ نمی سرتاپاشو بب یقدم جلو اومد که تونستم به خوب  هیزد آروم  یلبخند
 مقدم عقب بر  هیجا بخورمو  یباعث شد حساب 

 ...ام...امکان نداره نی...انی_ن...نه...ا

 _چرا امکان داره یرعل یام

 _تو...تو...

 توام نهی_آره منم ع یرعل یام

 قدم عقب رفتم هیجلو اومد که با هق هق  گهیقدم د هی شدیشد باورم نم  ری گونم سراز یرو  اشکام

 ی تو...تو چه طور دلت اومد...چه طور دلت اومد بهم دروغ بگ  دونستمینم  ؟منیس ی_تو پل

منم بهت   یهست  یک یگفتی به تو نگفتم اگه تو به من م  یدروغ چی_دروغ؟دالرام من هیرعل یام
  گفتمیم

 سم یمن پل یدونستیتو از همون اول م یعنی_

اون  یصوص وقت به خ یهست  یتو ک دونستمیهمون اول م ادته؟ازی انبار  ی_آره اون روز تو یرعل یام
حرکات    قا یچون دق ییتو نجای ا ادیکه بهم گفته بودن قراره ب  ینفوذ  دمیفهم  دمیطرز مبارزه هاتو د

 ی کردی اجرا م روی سرگرد تهران یرزم

 مافوقته؟  سای _نک

   می_اهیرعل یام
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بهم   یز یپاش به اونجا باز شد چ کیبه عنوان شر ساینک یهان؟چرا وقت دی_چرا ازم پنهون کرد
 د؟ ینگفت

از   شی وقت پ یلی کنه من از خ دایتا اخر ادامه پ  نطوریهم  خواستیخواسته سرگرد بود م نی_ایرعل یام
  یدار  یر یداداش وحشتناک سخت گ هیعالقه خودم به تو به سرگرد گفته بودم اونم بهم گفت که تو 

  دمیخوده سرگرده که فهم ری اون داداش سخت گ دمیحساسه که کم کم فهم یل یازدواجت خ  یکه رو
 ده ییکال گاوم زا

 خورده باشم یباز   نقدریا شدیباورم نم کردمیخودم هضم م یانداختم داشتم حرفاشو برا نیی پا سرمو

 _سرگرد واقعا داداشته؟ یرعل یام

 کرد یباال اوردمو بهش نگاه کردم که تک خنده ا سرمو

 ز حاال فاتحه خودمو بخونما دیدارم با ی_عجب برادر زن یرعل یام

بزنم چه قدر لفظ برادر زن قشنگ بود واقعا برازنده   یکرد که باعث شد منم لبخند آروم یخنده ا تک
 بود  ساینک

 چه خبره؟ نجای_ا

به سمتش برگشتم خواستم  سادهیبا اخم پشت سرم وا ساینک دمیبه سمت صدا برگشتم که د  کهوی
 گفت:  یرعلیروبه ام ین جد با اخم ولح ساینک  دمیبگم که د یز یچ

 ی_مگه من به شما نگفتم پستتو ترک نکن ساینک

اخمامو   دیبهم نگاه کرد که د سای نک نییسرشو انداخت پا دویدزد سای شرمنده نگاهشو از نک یرعل یام
 کنمیتوهمو دارم طلبکارانه بهش نگاه م دمیکش

 ؟ یکن یبهم نگاه م یدار  ینطور یا ه؟چرای_چساینک

  یوقت یرعلی نگاه کرد ام کردیلبخند خاص بهم نگاه م هیکه داشت با  یرعلیبه ام دهیباال پر یابروها با
 د یهول شدو نگاشو ازم دزد کنهی داره بهش نگاه م ساینک دیفهم

 م؟ی_جناب رهسپار من به شما هشدار نداده بودم؟هساینک
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 _جناب سرگرد من...یرعل یام

 م یبشنوم دالرام بر  یز یچ  خوامی_نم ساینک

 ... سای _نک

 بهم انداخت  یا زانهیآم دی با اخم نگاه تهد ساینک

ممنوعه  هیاز االن به بعد تا اطالع ثانو یول کردی فرق م  دیباهم حرف بزن  ذاشتمیقبال م نکهی_اساینک
 ؟ یدیفهم

با هم  ما ذاشتیکه نم  یچ یعنیچه طرزه حرف زدن بود؟  نینگاه کردم ا سایگرد شده به نک یچشما با
 م؟ یگیم یما بهم چ م؟مگهیحرف بزن

 سر کارتون بچه ها شروع کردن دی_بهتره که شمام برساینک

 گفت:  عیسر  نیبه خاطر هم  برهیسام م سایشرمنده شده بود معلوم بود واقعا از نک   یکه حساب یرعل یام

 _چشم قربانیرعل یام

که   یلبخند از کار  هیچپ چپ نگاش کرد که باعث شد اونم با  سای بذاره که نک ی احترام نظام خواست
  یچیه  گهیاون وقت د دیدیم  یک ی دیشا شدیم یسوت ینطور یبکنه دست بکشه آخه ا  خواستیم

 شدیپنبه م میکاشته بود یهرچ

 باال اوردو روشنش کرد  مشویسیب  یبه اروم  ساینک

 ن؟ی_پژمان پوشش دادساینک

 پژمان اومد یصدا یاز مکث  بعد

 م ی_بله جناب سرگرد منتظر دستورپژمان

  جانیه  هیپژمان خوشحال شده بودم درواقع  یصدا  دنینگاه کردم چه قدر از شن  سایذوق به نک با
 شده بود  ری به سلول سلول تنم سراز یخاص 

 نجاست ی_پژمان هم ا
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خونده    سارویکه فکر کنم نگاه نک  یرعل ی نگاه کرد ام یرعل ی به نشونه آره تکون دادو به ام یسر  ساینک
 شد  کی بهم نزد یبود به آروم 

 د ی_شروع کنساینک

به   خواستی مهمونا معلوم بود م  یخودش رفت تو سایضربان قلب منو باال برد نک  سایحرف نک  نیهم
  یرانداز ی ت یصدا  سویپل ریآژ یصدا  کهویکه  دینکش هی بشه تا نذاره فرار کنه به چند ثان  کینزد انیک

 شوک رفته بودنو به جوشو خروش در اومده بودن یبلند شد همه مهمونا تو

 م یبر نجای_دالرام بهتره از ایرعل یام

 م یکمک کن  سایبه نک ستی_بهتر ن

 کناره گوشم گفت:  یبه آروم یرعل یام

  ییخوای من بگو سرگرد م یجلو ستیداداش توهه داداش من که ن سای_خانوم کوچولو نکیرعل یام
 کنه خمیتوب

 سرگرد؟ یصداش بزن ییخوایم یدومادش شد یوقت  یعن ی یگرفت شیبابا چه قدر جد الیخ یب_

 نه  ای م یشیازش رد م مینی _فعال که هفت خان رستم جلو رومونه ببیرعل یام

 _منظورت از هفت خان رستم داداشه منه 

 دیلباسمو گرفتو کش نیبراش ضعف رفت آست  یکرد که دلم حساب  یخنده ا تک

 بال طونی ش میبر ای_ب یرعل یام

 ؟یر ی گی_حاال چرا دستمو نم

 ؟ یشوهر بش  یتا ب  رمی_دستتو بگیرعل یام

 _وا چرا؟ 
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آزاد  طیمح هیاالن از  کنهی فرق م طمونیشرا گهیداداشت کلمو بکنه؟تازه منو تو د ییخوای_میرعل یام
 یاونم جلو یر یدستمو بگ یبه راحت یتونینم گهید می شیبسته و محدود تر م   طیمح هیوارد  میدار

   سی پل نهمهیا

 نیمنو ا یاون همه شلوغ نی هم بخنده ب  یرعل یکردم که باعث شد ام یوونگیاز سره د یا خنده
 خخخخ   م؟یآخه به نظرتون واقعا ما آدم میشنفتیگل م میگل مگفت میداشت

به خودش جلب بکنه  رویرعل یخودمون باعث شد توجه ام  کینزد ییصدا  کهویلحظه ها بود که  همون
 اسلحشو از پشتش دراوردو گفت:   نیه خاطرهمب

 جا بمون تکون نخور باشه   نی_همیرعل یام

 _باشه 

 لبخند صداش زدم هیخواست بره که با  یرعل یام

 ی رعل ی_ام

 _جانم؟ یرعل یام

 ادیبهت م  یلیلباس خ  نی_ا

 یکه همه داشتن سع یزد نگامو از رفتنش گرفتمو به سمت سالن  ی به روم پاشوندو چشمک یلبخند
 ستن یسالن ن یتو یعن یپس  دمی ند سارویو نک انیفرار کنن برگشتم ک کردنیم

عمارت شدم همه جا پر   اطیخارج شدمو وارد ح یداده بودم از در پشت یرعلی که به ام یقول  برخالف
  یداشت به خوب  یهمه چ نکهیمسلح خودمون خوشحال بودم از ا یروهای و ن ژهیو یها گانیبود از 

 رفت یجلو م  یز یخونر چیبدون ه

 ؟ ی_توهم جزوشون 

قدم عقب رفتم با ترس به   هی دمی از شدت ترس لرز دمید  انویبا شوک به پشت سرم برگشتم و ک   کهوی
 که دستش بود نگاه کردمو آب دهنمو با صدا قورت دادم  یاسلحه ا

 ی ...کنکاری...چی...چ ییخوای...می_م
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 ازت رودست خورده باشم  شهی_باورم نم انیک

 ی _فقط از اون رودست نخورد

مردونش ابهتش   فرمیونیاون  یتو کهیدر حال  یرعل یام میبه سمت صدا برگشت انیهمراهه ک کهوی
 نشونه گرفته بود با اخم به من اشاره کرد انیسمت ک به  کهی شده بود در حال شتریب

 پشتم ای_ب یرعل یام

قطره اشک مردونه از   هیگذشت دوباره نگاهشو به من داد  ینگاه کرد کم یرعلیبه ام  یبا ناباور  انیک
 ن ییپا  دیگوشه چشمش چک

کنم  یاونهمه آدم ازت خاستگار  یجلو خواستمیبرنامه داشتم م یامشب کل ی؟برایداد می_چرا بازانیک
 ی گرفت یعمل انجام شده قرار م یتو ینطور یا

 واقعا از پا در اومد  کردمی احساس م نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 _چرا دالرام؟چرا؟ انیک

 نعره زد:  کهوی

 ی_چه طور دلت اومد لعنتــــــــــــــــــانیک

 ارم ی به خودش ب  رمویناره بگ کنم از احساساتم ک یدادش باعث شد سع یصدا

التماس   یچه طور دلت اومد اونهمه صدا  ؟هان؟تویر ی_تو چه طور دلت اومد جونه اون همه آدمو بگ
 ی ر یبگ دهیهارو ناد

 آخره خطه  گهید نجایا انیک یبش می_بهتره تسل یرعل یام

 یو من مجرم تو برنده ا یسیچون پل ی_فکر کردانیک

 که من برندم  نجای_تا ایرعل یام

 پوزخند گفت:  هیزد اسلحشو روبه من نشونه گرفتو با  یپوزخند انیک
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صفر باشه    دیاونم با یمن صفره پس برا یگفتم؟گفتم وجودت برا یامروز صبح بهت چ ادتهی_انیک
 دالرام یبهش برس  ذارمینم

 یبد ت یوصلت رضا نیدست تو داده باشم که به ا  ارشو ی اخت ادی نم ادمی_

  ساینک دنیبا د انیک  کردینگاه م انیبرگشتم که با اخم داشت به ک سایبه سمت نک سمیخ  یچشما با
 نداشت  روی کی  نیقدم عقب رفت فکر کنم انتظار ا هی

 ترسم؟ یازتون م نینقشه بود؟فکر کرد هی نایهمه ا یعنی...یعنی شهی_باورم نم انیک

 شدم که چشماش گرد شد  کینزد  انی قدم به سمت ک هی

کدوم از   چیاما ه  فهممی چشماتو م  یتو یمونیخبر دارم فقط منم که پش شبمونی د ی_فقط من از حرفا
 کنن یباور نم  نایا

 ن ییپا د یاز گوشه چشمش چک  گهیقطره مردونه د هی

که  یتو االن با قانون آدما طرف  ستین ریتوبه د یاما برا ری د یلیخ  انیک  یبه خودت اومد ری_د
  یکن یازش از ته دلت عذرخواه ویاگه توبه کن  یول یصددرصد حکمت اعدامه با قانونه خداهم طرف

 قائل بشه    فی برات تخف کمی دیشا

 ؟ یکنی م حتمی نص ی_دار انیک

 من...  انی_ک

نه من  گسید یتو و همه آدما ی فقط برا ؟خدایزنیبرام دم از خدا م ی_خفه شو دالرام هنوز دار انیک
 ؟ یفهمیم

 با بغض گفتم:  عی گرفت سر سایاسلحشو باال آوردو به سمت نک عیسر انیقدم جلو اومد که ک هی ساینک

 کنم یخواهش م انینکن ک  کی _توروخدا نه...شل انیک

  یداشت با ب  کهی با اخم درحال سای نک کردی داشت داغونم م یبهم نگاه کرد غم تو چشماش بدجور  انیک
که داشت با   ی رعلینگاه به ام هی  انیکنن ک  ریدستگ انویک  انیب  خواستیاز بچه ها م زدی حرف م میس

گرفتو   انیهمون لحظه با اخم نگاهشو از ک  یرعل یآخه ام  دمیترس یانداخت کم  کرد یخشم بهش نگاه م
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گرفت   یرعل یت ام فرصت استفاده کرد همون لحظه اسلحشو به سم نیاز ا انینگاه کرد ک سایبه نک
باعث شد خشکم بزنه از ترس بدنم   کیشل یصدا  ریزدم ام غی مغزم هنگ کرد تا به خودم اومدمو ج

که سالمه پس   نیبرگشت اوا ا انی متعجب به سمت ک یرعل یام دمیگرد شده د  یکرد اما با چشما خی
گرد شده به سمت   یبا چشما انهیخورده ک ری که ت یکس  دمیبرگشتم د انیبه سمت ک کهوی...یعنی

 آورد  نیی با اخم اسلحشو پا دمیبرگشتم که د ساینک

بخورن بعد    ریت  هیحتما  دیبندازتشون زندان با یز ی آدم بدون خونر ذارنیخالف کارا مگه م نی_اساینک
 شن یرام م

به  ع یسر انی ک تیموقع دنیبا د خورهی که معلوم بود داره حرص م سا ینک یتوجه به حرفا بدون
اون لحظه  یتو کننیدارن نگام م یرعلیو ام  سایلحظه فراموش کردم که نک هی یبرا دمیسمتش دو

 زیچ هی ادهیانداخت  یز یچ هی ادهی منو  نشیبا اون نگاه غمگ دمیخون دستشو د  یچرا وقت دونمینم
  سی نوان رئنه به ع  شناسمیم انوی ک نکهیمثل ا ییزایچ هی سرم وول خورد  یتو زای چ یسر  هیانگار  اآشن

  یبه گذشتم گذشته ا گشتمیانگار داشتم برم ییطورا هیبه خودم  کیشخص نزد هیباند به عنوان  نیا
 گفتن   یماجرارو بهم نم  تی راس کردنویکه همه ازم پنهونش م 

دختر؟تو   هیمسخره چ یفکرا ن یا امی ب رونیب  الیکردم از فکروخ  یتکون دادمو سع نیبه طرف  سرمو
برات آشناس بهت دست   نکهیاصال حس ا  شیدیدیبار بود که م نیافتاد اول  انیچشمت به ک یوقت

 نداد 

اومد بازهم از اون  یخورده بودو داشت ازش خون م  ری نشستم بازوش ت نیزم   یبغض کنارش رو با
لحظه ناخوداگاه  هیزد که  یلبخند خسته ا  یآشنا بود بهم کرد به آروم یکه برام بدجور  یینگاه ها

 هم بسته شدو وحشت کردم  یچشمام رو

 ی بر  دی"_تو با

 ی _اما تو چ

 کشنت  یدستشون بهمون برسه م ستی تو امن ن  یبرا  نجای_ا

 ی اما توچ الی_دان

 برو  کنمی دالرام تو فقط برو ازت خواهش م امی_منم م



 دنده هیپناهان  یب

774 
 

 یی ایم ی_ک

 " شتیپ مییایم یکنم دو نفر  دایرو هم پ  نیرام دیبا کنمیدست به سرشون م ی_کم

صورتم نگاه لرزون   یپسر لرزش تنم خون رو هینعره  یصدا  نیوحشت ناک برخورد ماش یصدا
 پسره...

نگاه   نهیع انیسرم؟چرا نگاه ک یتو ه یفکرا چ نیا اینگاه کردم خدا انی باز کردمو به ک یبه آروم  چشمامو
نه من  ه؟نهیک یاصال اون پسره که منم بهش گفتم داداش هشهیشب  نقدریا انیاون پسره بود؟چرا ک

  الی فکرو خ نیا مهه هیچ  هایمسخره باز نیبرم داشته آره ا  االتی خ دمید ادیز لمیشدم حتما ف  یاالت یخ
 دیکنار کش یاز سرم گذشت ناخواسته دستمو سمتش بردم که خودشو کم   هیها در عرض چند ثان 

 شده  یچ  نمی_بذار بب

مافوقت    یشیم خی اگه دستت به من بخوره به شدت توب یسیپل هیو دالرام تو االن بر  الی خی_ب انیک
 سادهیاونجا وا

 بغض گفتم:  با

 داداشمه  ستیمافوقم ن  سای _نک

 هم بست  یمحکم رو رش ی گرد شد اما از شدت درد ت یکم  چشماش

 برادرمه خوده داداشت بوده درسته؟ هیشب   یاون روزت که گفت ی_پس نگاه هاانیک

 م یهی_ا

 شهیتموم م تتونیو مامور رنیگ یسرت کن خانوم کوچولو منو االن م توی_منو ول کن برو روسرانیک
 ت ینظام یبرادرها وی مونیاون وقت تو م 

 هق هق گفتم:  با

 کارا نباشه   نیبه ا  تی_تو کار
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  یرو  شویخون یکه دستا ندمی لباسم بردم تا جرش بدمو باهاش زخمشو بب نییدستمو سمت پا  عیسر
  یمبهم  ریشد تصاو جادیتنم ا یتو  یدستم قرار گرفت لرزش  یگرمش رو یدستا  نکهیدستم گذاشت هم

 هیک نیهم بستم ا ی..."برووووووو"...دلــــــارام...چشمامو رویخون یسرم شکل گرفت دستا یتو
 زنهیفکرام همش اسممو بلند صدا م یتوکه 

 _نکن خانومم نکنانیک

دهنم گذاشتم که لبخند خسته  ی اومدم دستمو با هق هق رو رونی ب  االمیصداش از فکروخ  دنیشن  با
 سادیسرم وا یباال سایزد نک یا

 دالرام  یشالتو سرت کن ی_بهتره بر ساینک

نگاه   سای سرمو بلند کردمو به نک میکاش  یبا چشما نیی زدو از درد سرشو انداخت پا یپوزخند انیک
 کردم 

 ست؟یبرات مهم ن  سا ینک کنهی م یز ی_داره خونر

 زد  یپوزخند

تقاص کاراشو پس بده به بچه ها   دیدستو پام لهش کرده بودم اما با ری_به من باشه االن زساینک
 رسهی گفتم االن آمبوالنس م

 انی_بذار زخمتو ببندم ک 

 ؟ یببند یی خوای م ی_با چساینک

  یچی که درد داشت ه کردی بود درک نم شعوریبهش انداختم چه قدر ب یسمتش برگشتم نگاه عصبان  به
خواستم جرش   نکهیلباسم بردم هم نییگوش ندادم دستمو به سمت پا انی براش مهم نبود به حرف ک

 دیلباسو از تو دستم کش  نباریبه سمت دستم اومد اما ا انیخسته ک یبدم دوباره دستا

   ستین_الزم  انیک

زانوهاش   ینگاه کرد اونم رو یرعل ی با نفرت نگاهشو ازم گرفتو به ام انیبه سمتمون اومد ک یرعل یام
 گفت:  کردی که انگار داشت مسخرش م یزدو با لحن  یخم شد پوزخند  انیکناره من مقابل ک 
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 دادخواه  انیک یسقوط کرد آقا ؟سلطنتتیدی_دیرعل یام

 شم یولکن نم رمی نگ یک یتا انتقاممو از تو  شمیم میمن تسل ی_فکر کردانیک

 گفت:  یزدو با لحن مسخره ا یپوزخند یرعل یام

 داره یسرت باال دهیهست به دوهفته نکش نی_اونقدر پروندت سنگیرعل یام

بلند شدم تا برم شالمو سرم کنم   نی چپ چپ نگام کرد به خاطر هم ساینجات که اومدن نک یها بچه
 زد  صدام یرعل یکه همون لحظه ام

 _دالرام یرعل یام

مفهومشو  یعنیخودشو زد به اون راه که  یرعل ینگاه کرد که ام یرعل یچپ چپ به ام ساینک   نباریا
 نگرفته 

 رش ی بگ ای_ب یرعل یام

گرفتنو بلندش   انوی بغل ک ریهوا گرفتمو سرم کردم بچه ها ز یکه به سمتم پرت کرده بودو تو یشال
دستبند کناره کمرشو باز   ستادیبا نفرت روبه روش ا  یرعل ی ام ستادیپاهاش ا یرو انی ک یکردن وقت

 کردو به دوتا دستاش زد

 نهیمثل تو اخرش هم یی_تقاص آدمایرعل یام

 گفت:  یپوزخندو لحن محکم هیبا  یرعل یانداخت ک ام یرعلینگاه به ام هیبا نفرت  انیک

 دش ی_ببریرعل یام

 اخم گفت: با  سایکه همون لحظه نک  گرفتیداشت ازمون فاصله م انیک

 د یسی_واساینک

  نکهیصدا زد که باعث شد اونم به سمتش برگرده هم انویک  سایبرنگشت نک انی اما ک  سادنیها وا بچه
  یتو صورتش با بغض صداش زدم ول دیمشتشو باال بردو محکم کوب سایبه سمتش برگشت نک انیک
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افتاد  نیزم یکه خورده بود داشت رو یر یکه بابت ت  یاز شدت ضربه و ضعف  انی نکرد ک  یبهم توجه
 مشتش گرفتو با نفرت گفت:  یتو قشویبا خشم  ساینک

سوخته   یاز بازو یفکر کرد ارمی سرت ب ییچه بال دونستمی وگرنه خودم م  ستیدستم باز ن فی_ح ساینک
 گذرم؟ یم یکه بهش وارد کرد ییو شوک ها

 گفت:  سایبا اخم روبه نک  یرعل یام

 سوخته؟شوک؟  ی_بازویرعل یام

 اخم به سمتم برگشت و ادامه داد: با

 ه؟ یحرفا چ نی_منظورش از ایرعل یام

 ال یخی ب یچ ی_ه

 شده با حرص نعره زد:  یعصبان  یکه معلوم بود حساب  یرعل یام

 ؟ یگ ینم  یز یکارت کرده چرا چ یچ یلعنت نیا گمی_دارم بهت میرعل یام

سانسور   یالبته با کل  دادمیم حیماجرارو توض یرعلیام یداشتم برا  بردنیهمون طور که داشتن م انویک
روبه رومون  ساینک دیتوموهاش کش یدست یعصب سایفکش از شدت خشم منقبض شد با اومدن نک 

  یگذاشتو با لحن محکم و اخما یرعل یشونه ام یرو یشد دست  لیمتما یرعل یبه سمت ام یکم ستادیا
 گفت:  وهمت

  ینطور یا گهیبار د هیاما اگه  گمیبهت نم  یچ یه یمدت داشت نیدالرامو تمام ا یهوا نکهی_به خاطر ا
 با تو  دونمی من م  یسرش داد بزن

 : د یغر سایبا حرص روبه نک یرعل یام

 ساکت شده بود؟  طیاون شرا یتو ی وقت رمیخفه خون بگ د ی_انتظار داشتیرعل یام

 نداره جناب رهسپار   یاونکه باتو نسبت  یروش حساس باش نقدریا  نمیبی نم ی_لزومساینک
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 یادیز ی حرفش معان  نیشد ا  جادیتنم ا یتو یلرزش م یحرفش جا خورد نیاز ا یرعلیمن هم ام هم
 با تعجب گفت:  یرعل یداشته باشه  ام تونستیم

 من با شما حرف زدم ی_جناب سرگرد ولیرعل یام

 فتم؟ نگ ایگفتم  ستیحرفا ن  نی_منم به شما گفتم االن وقت اساینک

 افتاده گفت:  یبا سر  سایبه من انداخت بعد رو به نک ینگاه میبا غم ن یرعل یام

 د ییفرمای_شما درست م یرعل یام

 بچه ها  هیبق  شیپ ی_حاالم بهتره بر ساینک

  یاشک یبه من نگاه کنه گذاشت رفت با چشما  نکهیگذاشتو بدون ا سایبه نک  یاحترام نظام  یرعل یام
 برگشتم سایبه سمت نک

 _خوشت اومد؟ 

 با اخم گفت:  ساینک

 ؟ ی_از چ ساینک

 یغرورشو شکوند نکهی_از ا

 کنهی فرق م نیکه بود ییبا اونجا رونی بدونه ب خواستمیمن غرورشو نشکوندم م  نی_ببساینک

 هان؟ یدار  یخالفکاره االن چه بهانه ا هیبود که  نیبهونت ا  سا؟قبالینک ی_چه فرق

 بودنش خبر نداشتم؟  سیخالفکاره از پل هیپسره  نیا گفتمیقع که ماون مو یکنی_تو فکر مساینک

 گفت ینگفتم راست م یز ی کردمو چ سکوت

عروسه   گنی وقت نم  ؟اونیبهش جواب مثبت بد ایزود  نیبه ا  ییخوایدالرام؟م ستی_واضح نساینک
 تا زود شوهرت بدم یهول بود؟رو دستم نموند
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  یحرفاش جد نیبا ا نییپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیشدم ناخواسته   رهیبهش خ  یناباور  با
داداش به خواهرش   هیکه  ییحرفا نهیچون ع میهردومون باورمون شده بود که خواهربرادر یجد

 بابامه تا داداشم   کردمیاحساس م شتر یاوقات ب یهرچند گاه کردی همون کارارو م قایدق نمیا زدیم

 بگه: یباعث شد به آروم  دیحالتمو د  یوقت ساینک

 ارومت کنم تونمیکه خودم فقط م ای...ب ای_ب ساینک

 دستاشو از هم باز کرد با بغض گفتم:  یوقت

 کنه ی فرق م م یکه ازش اومد ییبا جا  رونی _جناب سرگرد ب

 زووود  تیشگیهم هیجا ای موقوف ب یحرف اضاف کنهینم  یفرق چی منو تو ه ی_براساینک

بود براش    ینظام  هیبراش دردسر درست بشه اون  خواستمی نم  ستین  یکس دمی ردم داطراف نگاه ک  به
راحت خودمو پرت کردم تو بغلش سرمو به   الی با خ ستین  یکس دمید یوقت  یول اوردنی حرف در م

 فشار دادمو شروع کردم به هق هق کردن نشیس

موضوع به   نینباش ا یچیبود بهت گفتم نگران ه یساعات  نیهمچ هی یتو  شی_پنج سال پساینک
با   دم یم نانی موضوع بهت اطم نیشد حرف من حاالم درباره ا نیبب شهی تموم م یخوش رویخ
از خودم جذبه نشون بدم حاالها   کمی  دیمن االن داداش عروسم خب با شهیتموم م یروخوشیخ

 بدم  تی تا رضا دوبرهایبار با خونوادش ب  ستیب  دیبا میبد  ثبتمونده بهشون جواب م 

 کرد یاوردمو بهش نگاه کردم که تک خنده مردونه جذاب رونیتعجب سرمو از تو اغوشش ب  با

تازه قدرتو   میذاریبراشون کالس م ینطور یا گفتمی_سرتو ببر تو هنوز حرفام مونده آره داشتم مساینک
 یکه وقت ذارمیجلوش م ی صدخان هی یمنو نشناخت  اورده یبه دستت ن  یچون به راحت دونهیبهتر م 

   دهیوقت از دستت نم چیه گهید ینطور یموهاش رنگ دندوناش شد بهت برسه ا

 

 .................. 
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  رویداشتم مقابل خودم کس شدی باورم نم  نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیالهام  دنید با
 میل بزرگ شده بود اوه چادرپنج سا نیا یچه قدر تو  شدیکه خواهر کوچولوم محسوب م دمیدیم

 شده بود واسه من 

 _الهام 

با چشمامون  مویبود سادهیهم وا  یروبه رو نطوریهم ختی ریمن داشت به پهنا اشک م نهی هم ع الهام
 م یخوردی نم یاما تکون  میزدی باهم حرف م

 گفت:  یاز کنارمو رد شدو با لحن بامزه ا دیمارو د یوقت پژمان

 انگار باهم نامحرمن  هی چه کار نیبغل هم ا دی بابا خب بر ی_اپژمان

 گفت:  یبا شوخ  دویرفت پژمان هم خند یاز من گرفتو به پژمان چشم غره ا  شویاشک یچشما الهام

رد   جدموی منکه ه یداره؟ول جدهی مثبت ه  یکه نگاتون نکنم؟مگه صحنه ها نهی_اها منظورت اپژمان
 سا یکردم مگه نه نک

 که زد به پژمان نگاه کرد  مویس یبا اخم ب ساینک

 جده یچه برسه به ه یرد کرده باش  توی_من فعال شک دارم که هشت سالگساینک

 گفت:  سای خنده که پژمان با حرص روبه نک  ریز میحرفش منو الهام زد نیا با

 _دارم برات جناب سرگردپژمان

بعدش اونم منو محکم به خودش   یمحکم الهامو بغل کردم اولش شوکه شد ول یحرکت ان  هی یتو
 فشار داد 

 ی دلم برات تنگ شده بود خواهر  یل ی_خ

 پژمانه نیبه خصوص ا دمیکش یچ  نایپنج سال از دست ا نیا یتو یدونینم  شتری_من بالهام

 _دست شما درد نکنه پژمان

 بدون توجه به پژمان ادامه داد:  الهام



 دنده هیپناهان  یب

781 
 

تحمل   دیجدا با  رویک یاون  یجدا غرغرا  نویا ی_تنها دختر گروه بودم همه ازم انتظار داشتن غرغراالهام
 کردن دالرام رمی خالصه پ کردمیم

 ادامه داد: طنتیکردم که الهام با ش  یخنده ا تک

 خانوم خانوما  یبر ی چندتاچندتا م یبر یم ی وقت یبر ی_دل نم الهام

 بهش زدم   یچشمک

 دل بردن تو رگمونه گهید مینی_ما ا

 یسر  هی یبهم رفت که باعث شد آروم بخندم همه بچه ها درحاله جمع اور  یچشم غره ا ساینک
کارها   یهم رو سایپژمان و نک کردنی اعضام م ارویهم داشتن بازداشت یسر  هیخونه بودن  یمدارک تو

با اون لباس   زدنیداشتن باهم حرف م  یرعل یش به من بود همراهه اماالن پشت ساینظارت داشتن نک
کشوند پژمان هم دست از   یبه رخ م   شتریمردونشو ب کلی و ه تی که تنش بود جذاب یا دگلولهض

به سمتم برگشت به   یرعل یلحظه ام هی یبرا کردیکارشو م تی برداشته بود و داشت با جد  یشوخ
 بدم  لی بهش تحو یداد که باعث شد منم لبخند قشنگ لمیتحو یلبخند مردونه ا  یاروم

 انه ی  یکنی چهارماه بازداشت م یپسررو برا نیا نمی__بب پژمان

 تعجب به سمت پژمان برگشتم با

 نگاه نکن  یرعل یبه ام یادی پس ز کنهیم یقات  یبزنه به کلش بدجور  یوقت  سای_نک پژمان

 ؟ ی_تو خبر دار 

   زیهمه چاز  می_اهپژمان

 بهم زدو گفت:  یگرم برادرانه ا لبخند

اونم از   دونمی کار م نیا هیقبولش داره ده سال از عمرشو گذاشت پا ساینک هیپسره خوب یرعل ی_امپژمان
 ره یگ یمقام م قیدادگاه ترف

 ذوق بهش نگاه کردم  با
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 سرگرد؟ شهیشما م نهیاونم ع  یعنی_

 ره ی مقام بگ قیهم ترف سایما که نه چون احتماال نک  نهی_عپژمان

 گفتم: یحالت خنگ هی با

 ؟ یچ یعنی_

 بشه سرگرد یرعل یبشه سرهنگ ام ساینک یعنی_پژمان

قشنگ تموم شد اووخ جون آقامون  نقدریا یشکرت که همه چ ایزدم خدا ی لبخند محو ناخواسته
ها بودم که الهام   الیفکرو خ نیهم یتو سرهنگ اوه اوه اوه شدیسرگرد تازه داداشمو بگو م شدیم
 دستمو گرفتو دنبال خودش کشوند  کهوی

 م یریکجا م  می_دار

 میندار یزشته ما که کار  نی تو ماش میبر  ای_بالهام

 اد ی_چادر بهت م 

 ی سرت کن دی_شمام باالهام

 _من؟عمرا 

 ی نی بی به سمتش حاال م یر ی خودت م  یگفتم ول نو ی _منم اولش همالهام

  یبرا یول شدیم یحدود دوساعت  م یدیخند  یم مویزدیباهم حرف م میهمراهه الهام داشت نیماش یتو
همون لحظه ها بود که دره سمت راننده و شاگرد همزمان باهم باز   یبود تو قهی منو الهام در حد دو دق 

 کرد  یبهم نگاه نهییاز آ سایو پژمان سوار شدن نک   سایشدو نک

 دیشد   نیکه سوار ماش دیکرد  ی_خوب کار ساینک

 : د یکه راه افتاد الهام پرس نیانداختم ماش نییبهش زدمو سرمو پا یخجوالنه ا  لبخند

 م؟ یری _االن کجا مالهام
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 _تهرانپژمان

 گفتم:   یمانند غی ج بایتقر یگرد شده با صدا یبا چشما  کهوی

 ساعت چنده؟  دیدونی؟تهران؟االن؟می_چ

 میخودمونو برسون  عتریسر دیمام با به تهران کننی_همرو دارن منتقل مساینک

 ن ییپا  مونیندازیاز دره م  یزنیم یتو االن خسته ا سای نک ی_ول

 دارم  یانرژ  میل یبرعکس خ ستمی_نگران نباش من خسته نساینک

 گردهیکجاست اونم برم ی رعل یاالن ام نکهینه ا ای ازش بپرسم  دونستمیافتادم نم  ی رعلیام ادهی
  یرعل یام یرو  نیاز ا شتریب خواستمینم دمیکش یاد؟پوفیم  یبا ک ادیم یبا چ گردهیتهران؟اگه برم

 چشممو به جاده دادم نیبه خاطرهم کردمیحساسش م 

 چون روبه سمت پژمان گفت:   دیبهم کرد فکر کنم حرف دلمو فهم ینگاه مین  نهییا یکه از تو ساینک

 کنه ی _رهسپارم امشب حرکت مساینک

من که   یعنیبهش نگاه کرد که  یحالت منگ  هیبرگشته بود با  سایکه با تعجب به سمت نک پژمان
  نکهیاز ا میموفق ش میتونسته بود نکهیخندمم گرفته بود چه قدر خوشحال بودم از ا  دمینپرس یز یچ
کم   کردمیسخت بود اما بهم واقعا خوش گذشته بود احساس م  نکهیبا ا شییپنج سال خدا  نیا یتو
 هی نهیکه ع  ییرو داشتم کسا یرعلی و ام سایچون نک ارهیداره بهم رو م  یو آرامش ابد یشخبتخو کم

اتفاق   نیو چه قدر از ا تیتموم شد اونم با موفق  ی باالخره همه چ شدیکوه پشتم بودن باورم نم
 دهشونه هاش افتا یلبخند بهش نگاه کردم چادرش رو ه یخوشحال بودم به سمت الهام برگشتمو با 

زدم چه قدر خوشحالم که   یبود ناخواسته لبخند دهیداده بودو خواب هیتک یصندل یبود سرشو به پشت
 خواهرم کنارمه  

 نشه گفتم: داریکه الهام ب  ی آروم طور   یبرگشتمو با لحن سایسمت نک به

 خودته؟  نیماش سای _نک

 _نه ماله سازمانه چه طور؟ساینک
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 دم یکش یپوف

 افتاده؟  ی_اتفاقساینک

 به پژو ید یرس  نایو ا سی از بنزو جنس کهوی یچه طور  نمی _نه کنجکاو شدم بب

 نگاه کردم  رونی زدمو از پنجره به ب هیمبل تک ینگفت به صندل یز ی کردو چ یخنده مردونه ا تک

 ده؟ ی_دالرام الهام خوابپژمان

 _آره چه طور؟ 

بار   هیتوهمو برگشت  دیکه اخماشو کش دید یچ دونمیبه عقب برگشتو به الهام نگاه کرد نم  پژمان
آرتروز   اده ی کهویکه پژمان اخم کرد  دهیخواب یچه طور  نیبه طرز خوابش نگاه کردم وا مگه ا گهید

پام بذاره که  یتا خمش کنم سرشو رو دمیخودمو به سمتش کش یخدا با نگران  یگردنش افتادم وا
 پژمان با اخم گفت: 

 ره یگی نداره م یر ی _تاثپژمان

 ژمان نگاه کردم پ به

 آتل ببنده دیتا دوماه با رهیکنم اگه بگ یکار  هی دیدست رو دست بذارم با شهی_خب نم 

 کاپشن تنشو دراوردو به سمتم گرفت  پژمان

   ای_بپژمان

دستش گرفتم خواستم کاپشنو تا کنم بذارم پشت سرش که الهام خواب آلود چشماشو باز کرد   از
 گفت:  یچشمش به کاپشن دستم افتاد با خستگ نکهیهم

 ه؟ یسردمه؟کاپشن ک  یدی_از کجا فهم الهام

 خودش   یپام گذاشت بعد انداختش رو یبگم پژمان که از دستم گرفتو سرشو رو خواستم

 عطرش معلومه یاز بو ستیمهم ن ادمی _هرچند زالهام
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 زدم چه قدر خوب شناخته بودتش  یلبخند ناخواسته

 ست؟ ی_دالرام تو سردت نساینک

شد اوه خدا  جادیتنم ا یتو یف ی توهم لرزش خف دیلباس تنم اخماشو وحشتناک کش دنیبا د  کهوی
 رحم کن 

 ؟ ی_تو مانتو تنت نکردساینک

 دس ینداره کامال پوش یرادی_خب وقت نشد تازه لباسمم که ا

 چادره الهامو سرت کن  میشد ادهیکه پ  نی_از ماشساینک

خودشو زد به اون راه پس بگو الهام به خواسته پژمان   سای برگشت اما نک سایبا اخم به سمت نک پژمان
 جانم  یشده ا یچادر 

 ؟یندار  یز ی چ یتو کت  سای _نک

 اوردم ی _نه نساینک

 ست؟ یتو سردت ن  یعنی_

 _نه تو سردته؟ساینک

 ...خواستمی...مخواستمی_نه فقط م

 دالرام ی چ یخواستی _مساینک

 الی خ  یب یچ ی_ه

شکر کردم   یخدارو بابت همه چ گهیبار د هیهم بستم  یچشمامو رو  یبا ارامش خاص دمویکش یپوف
  با کردمینگاه م کیکه داشتم به جاده تار نطوریداد هم شی توجهشو به رانندگ دویکش یهم پوف ساینک

 گفتم:  یلحن مبهوت 

 تموم شد شهی_باورم نم 
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 شدی خوب م یل یبود خ ینطور یاگه همه پرونده هامون ا شیی خوش گذشت خدا  ی_ولپژمان

چه قدر   یبگ  دمیخوش گذشت اون موقع ها که ترس و فشار رومون بود ازت نشن  یگی_االن مساینک
 ده یحال م

  گهید نهی هم یباش سی شما رئ ی_وقتپژمان

تر   نییصداشو پا  یالهام که خوابه کم دنیپر بود به سمتم برگشت به د یلیکه انگار دلش خ  پژمان
 آوردو گفت: 

 نیفشار رومون بود ا یما خودمون به اندازه کاف اوردیکه سرمون ن ییچه بالها ن یا یدونی_تو نمپژمان
 دیشبا با یحت  یبزن  که تو حدسشو یز ی کال هرچ دادیدستور م زدیغر م  کردیم شتریآقا هم استرسمونو ب

 بدن  ینگهبان یفتی کنم که بچه ها ش شی تونستم راض  یاونم با بدبخت میموندی م داریب

 نگاه کردم  سای کردمو به نک یا خنده

 یکرد تشونیاذ نقدری_چرا ا

پشت بسته   گهیکه م میاصطالح دار هیما  رفتی نم شی کارا خوب پ  کردمیکارارو نم نی_اگه اساینک
 محکم بوده که همه گروهو به کار وا داشته ری شخص سخت گ هیشدن هر پرونده 

 د یریگ یم قیحاال فقط شما ترف میدیکش یما سخت گهی_بله دپژمان

پرونده درسته من بودم   نیمسئول ا کنهی م یو پنج سالشه داره حسود یس کشهی _خجالت نمساینک
 یپرونده دوتا مسئول داشت توهم بود نیتازه ا یاما توهم در کنارم بود 

 برگشت   سایگرد شده به سمت نک یباز و چشما  یبا دهن پژمان

 بودم؟  سی منم رئ یعنی_پژمان

 کرد یتک خنده ا ساینک

 _آرهساینک

 : دی غر تیتوهمو با عصبان  دیاخماشو کش پژمان
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 تونمی که منم م یچرا زودتر بهم نگفت یدادیبهم دستور م نقدریپس چرا ا ی شعور یب یل ی_خپژمان
 دستور بدم  

 گرفت  سایکه پژمان با حرص روشو از نک می دیخند ساینک همراهه

  هیهمش دستور بشنوم انگار نه انگار هم درجشم  دی همکارم با نیتا من با ا شعوری_پسره ب پژمان
 دستشم ری انگار ز زدیباهام حرف م  یطور 

بهش رفتمو با چشمو ابرو بهش   یچشم غره بامزه ا  دیصدا خند  یکردو ب یبهم نگاه نهییاز تو آ  ساینک
شت رو  دست راستشو باال آوردو گذا یحالت بامزه مردونه ا هیاونم با  اریاشاره کردم که از دلش در ب

 یحالت مردونه ا هیبا  کهوی سا یبهش زدمو بهشون نگاه کردم نک یچشم لبخند گرم یعنیچشمش که 
کش آورد پژمان هم که   یآوردو به سمت پژمان خودشو کم نیی سرعتشو پا  یبه جاده نگاه کرد کم

که باعث  برگشت  سایگرفتو به سمت نک رونیجا خوردو نگاهشو از ب  کهوی کارو نداشت   نیاصال انتظار ا
فاصله داشته باشن   رانگشت به زو  هیکه به اندازه  یطور   رهی هم قرار بگ یروبه رو کهویشد صورتاشون 

  ریزدم ز دهی صحنه بدون توجه به الهام که خواب نیا دنی منم با د دنیهردوشون خند سایپژمان و نک 
 بغل کردن  گروی خنده هردوشون همد

 ه یچ گهیدست د ریز  ی_تو داداش من ساینک

 ادته؟ یبود  نمونیهم ب  یاز بچگ یحت  نیا یمن سیتو رئ  ی_ولپژمان

 کرد یتک خنده ا ساینک

 نه یدل اون ماش یتو میریم میآخه دار کنهی م یداره رانندگ یک  یحستون ول یتو زنمی م دی_ببخشالهام

منو الهام   غی ج  یصحنه مقابلمون صدا  دنیحرف الهام به خودش اومد با د نیا دنیبا شن  سای نک کهوی
 همزمان باهم بلند شد 

 داد زد: پژمان

 چ یبپ سای_نک پژمان

 م یری میم چمی _بپساینک
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 نعره زد:  پژمان

 وووووونهی_سرعتتو کم کن دپژمان

  یالن ول  یکی اون  یتو میکه باعث شد بر دنیچی فرمونو پ سایحرفش همزمان با نک نیپشت ا پژمان
که پژمان  یشدو فرمون دهیکش  سای توسط نک یترمز دست نکهیهم  یشد ولکنترل از دستشون خارج 

برپا شد هممون  نیماش  یتو یسکوت وحشتناک سهیوا ی وحشتناک یبا صدا نی باعث شد ماش  دیچ یپ
 یاگه اون بهمون هشدار نداده بود صدا میهمزمان باهم به سمت الهام  برگشت میزدیمنفس نفس 

 ...جهیدر نت میدیشنینم مونو ییجلو نیبوق ماش 

سرشو به   دویموهاش کش یتو  یولو شد پژمان دست شیصندل   یچشماش بسته شدنو رو ساینک
 داد هیتک یصندل  یپشت

 ی چیه گهیشد حاال اگه سره کار بهت محبت کنم که د یچ  نیبار اومدم بهت محبت کنم بب  هی_ساینک

 رفت  سایبه نک یچشم غره ا پژمان

 کنه؟ ی _آدم عاقل پشت فرمون محبت مپژمان

 گفت:  یلرزون یبا صدا الهام

 تو...  سای_نک الهام

خورد وحشت زده به سمتش خودمو    افشیچشممون به ق نکهیبه سمت الهام برگشت هم  سای نک کهوی
 بهمون نگاه کرد  ینگاه کرد چپ چپ سایبه نک دیمارو د یحالتا یکشوندم پژمان هم وقت

 شده  یشده خب دماغش خون  ی_انگار چپژمان

 د یبه دماغش کش یحرف دست  نیبا ا ساینک

 توهه  رهی_تقص ساینک

 از عمد نبود  رمیفرمونو بگ یذاشتی_نمپژمان

 ش؟ ی_تو زد
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  یهول کرده بودم وقت  کنهی لهم م ابونیوسط ب زنهیم هیروان   نیدختر ا اریبرام در ن _حرفپژمان
 بازوم خورد تو صورتش    کهوی بکشه  روی ترمز دست خواستیم

دستمالو  ی رلب ی تشکر ز هیهم با  سایدراوردو به سمتش گرفت نک یدستمال کاغذ هی فشی از تو ک الهام
بهم کرد بعد روبه پژمان   ینگاه مین   نیماش نهییاز آ سا یباهاش پاک کرد نک شوی نیاز دستش گرفت و ب 

 گفت: 

 م؟یآب دار نی_تو ماش پژمان

 _واسه خوردن؟ پژمان

 _آرهساینک

 گرفت اونم به سمت منو الهام گرفت  سایبه سمت نک شویبتر پژمان

 د یآب بخور کمی  دییایب  دهی_رنگتون پرساینک

ازش خوردم به  یکم  یازش خوردو بعد دادش به من وقت یگرفت کم  سا یاز دست نک رویبطر الهام
 گرفتم  سایسمت نک

 ؟ یخور ی _تو نم

 _موند؟ ساینک

 _آره  

کرد که باعث شد نظرمون بهش جلب   یما از باال خورد پژمان هم خنده ا نهیازم گرفتو ع روی بطر ساینک
 : کردو گفت  یا گهیبشه خنده د

 بود   یاون آب دهن دی_حاللم کنپژمان

 میشد چون منو الهام ازش خورده بود یعصبان  نیاز ا شتریاخماش توهم رفت فکر کنم ب کهوی ساینک
  سایبا خنده درو باز کنه و فرار کنه همون لحظه نک عیبهش کرد که باعث شد پژمان سر  ینگاه خطرناک

 ندهخ  ریز میزد مویسمتش منو الهام هم به سمت هم برگشت دیشدو دو ادهی پ نی از ماش عیهم سر
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داشتن سروکول هم   نیاز ماش یپنجاه متر  بایکه با فاطله تقر میکردیبهشون نگاه م میباذوق داشت
 زدنیم

 ؟یالهام؟تو که خواب بود یدیفهم ی_چه طور 

 ی دیخندیم یچون داشت یشدم تو متوجه نشد داریشما ب   ی_با سروصداهاالهام

 دختر   ولیا یبود مینجات دادنمون سه یتو_توهم 

خاموش روشن کردم که باعث شد    نویماش یزد خودمو کش آوردمو چراغ جلو یلبخند نمک  الهام
 بسه    دیزودباش یعنی نیهردوشون به سمتمون برگشتن ا

اومدنو سوار شدن الهام همون لحظه با ذوق فلششو به   نیهردوشون به سمت ماش هیاز چند ثان بعد
 زد و چون خودشو کش آورده بود باعث شد پسرا بهش نگاه بکنن  ستمیس

 رنمون یبگ  ییخوایسازمانه م نیماش  نیدختر ا  یکنیکار م  ی_چساینک

 زم یتوش بر رمجازی شما دوتا آهنگ غ شی پ ستمین  وونهید نقدری_آهنگاش مجازه االهام

 کرد  یخنده ا پژمان

 ست یما مهم ن یمنکه بهت گفته بودم برا ی_ولپژمان

به پژمان نگاه کرد اونم  یدار  یحالت معن  هیبا  سایاهنگ شاد نک هیبه   دیچند ترک رد کرد تا رس الهام
روشن کردو با سرعت    نویکرد همون لحظه ماش  دشییتکون دادو تا یباشه سر   دهیانگار منظورشو فهم

 باال رفت تو الن خودش 

 شبه سایآرومتر نک کمی_

 یدی_کجاشو دپژمان

باعث شد   چوندنشی و پ یترمز دست دنیکردو با کش شتری سرعتشو ب ساینک  کهوی حرف که زده شد  نیا
 بزنه   ویکه در
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  ساینک دی بلند شد که پژمان با لذت خند غامونیج یکم کم صدا کردمیداشتم بهش نگاه م یناباور  با
به راه افتاد اونقدر   یادیز یل یبا سرعت خ حرکت راست کردو  هیبا  نویزدو ماش ویدو سه دور در

 از هممون باال زده بود جانی سرعتش باال بود که ه

 آروم برونن  دیبا  سایگفته پل ی _کساینک

 تند رفتن تنگ شده بود یچه قدر دلم برا ای_خداپژمان

 مون یکشی م وونهیآرومتر د کمیحاال  سای _نک

 خودمه نهی حرف نداره ع  شیرانندگ  سای_نگران نباش دالرام نک پژمان

آهنگو باال برد همراهه  یکه پژمان هم صدا میداد نییبا ذوق پنجره هارو پا  میدیالهام خند همراهه
   میدیخند ساینک

 بودنمون  ینظام الیخ یامشبو ب هی_پژمان

  یبهش نگاه کردم که چشمک یدنده چهاره با نگران دمیگرد شده د یدندرو عوض کرد با چشما ساینک
 بهم زد 

 _بهم اعتماد داشته باش ساینک

 چشم و ابرو به اهنگه اشاره کردو همراهه اهنگه خوند:  با

 

 ی من  دلبره

 دلبر 

 ی بر یم دلو

 دلبر 

 نکن  عاقلم
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 دلبر 

 وونتمید من

 دلبر 

 

  یلیپژمان هم هماهنگ با اهنگ خ دیبهش نگاه کردم که اونم خند یکردمو با عشق خاص  یا خنده
 باحال خودشو تکون تکون دادو شروع کرد به خوندن 

 

 دوست دارم  یباز  وونهید

 دوست دارم  یکه باش یهرچ

 نکن منو  ترکم

 رم یم یتو م جونه

 هستم

 مستم  عاشق

 دلت همدم  با

 دلم نیزخمت ا عاشقم

 

 به خوندن: میشروع کرد میزد یدست م میکه داشت  یالهام در حال  همراهه

 

 وونهید ی وقته تو سرم  یلیخ
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 خونه یم یدار  یعاشق 

 تو با ما قهر نکن  ایب

 ما تلخ نکن یبرا  یزندگ

 من عاشق توام یدون یم تو

 میهم بخند شیپ  ایب

 ی کنی م ری زنج دلمو

 ی کن ی م ر یمنو پ یکه دار  تو

 

زدن قد هم    دیقسمتش رس نیآهنگ به ا ینگاه بهم کردنو وقت هیبه سمت هم برگشتن   ساینک  پژمانو
 همراهش شروع کردن به خوندن:  یقشنگ یبود اما با صدا ی مفهومش چ دونمینم

 

 ی من  دلبره

 ی بر یم دلو

 نکن  عاقلم

 وونتمید من

 

 صداشو کم کرد   سایتموم شدن آهنگ نک  با

 کنار من برونم؟  یزنینم  سای_نک پژمان

 _تازه دستم گرم شدهساینک
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 عشقه سرعتم یدون ی_خب بذار منم برونم تو که مپژمان

   سهیوا خوادیم یعنیآورد که  نیی کردو سرعتشو پا یخنده ا ساینک

 پژمان با خنده گفت:   سادیوا نیماش  یوقت

داشت کمربندشو   کهی _نوکرتم بعد هردوتاشون جاشونو عوض کردن پژمان که سوار شد در حالپژمان
 د یخند بستیم

 یما در آسمانها گرید یها هیتا ثان کنهیاز هم اکنون خلبان پژمان صحبت م محترم  نی_مسافرپژمان
  م یبراتون بساز  روی اوقات خوش دوارمیام میتهران در حال پرواز یشمال 

 د یکش رویدست ساینک

 حرف نزن برو  نقدری_اساینک

کنه اما  ادی حالت بامزه دستشو سمت ووالووم برد تا صداشو ز  هیخودشو آماده کرد با  یوقت پژمان
 کمش کرد  کهوی

 شهیبرامون بد م  رنیمارو نگ  نایم؟دوربیتهران  یلومتر یچند ک  سای_نک پژمان

 راحت تند برو  الینگران نباش با خ  نانیدورب گهید لومتری_ده کساینک

 ا ی_باشه خودت گفتپژمان

 : میقد هم و گفت میاز جاش کنده شد منو الهام با ذوق زد فکا ی ت هیبا  نیکرد ماش یخنده ا ساینک

 ــنـــــــــــــهی_ا

نگاه   رونیلبه در گذاشتو به ب  یدست راستشو رو یحالت مردونه خاص  هیووالوومو باال بردو با  ساینک
 دنده بود یاوقات رو یگاه گشمیفرمون بودو دست د یدستش رو هیکرد پژمان هم 

 

 تو  یچشا تو
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 هست  یخاص هیجادو هی

 نگاه تو  تو

 هست  ی احساس هی انگار

 ارو یدن غم

 ی وقت  کنمی م فراموش

 کنمی تو نگاه م به

 

زدو همراهش شروع   یپژمان چشمک دیکرد الهام هم خند میروبه الهام تنظ  نویداخل ماش  نهییآ پژمان
 کرد به خوندن 

 

 عمر  یهمه  تو

 دم یتورو ند مثل

 رم یعز زهی خاطرت عز یجورا هی

 تو  دنید از

 چشم من شهینم  ریس

 کنمی تو نگاه م به

 

بازش   ساسینک  دمیگرد شده د  یاس برام اومده بود با چشما دیدستم بود لرز یکه تو میگوش کهوی
 کرده  پیاز آهنگو برام تا  یقسمت دمیکردم که د
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 جونم    زهیعز

 نامهربونم 

 دل خونم نیبه ا یچشم گوشه

 که به تو دارم   یحس واسه

 کنمی تو نگاه م به

 جونم   آروم

 تونم ینم گهیتو د بدون

 دله خونم نیخدا خستس ا به

 تونم ینم  تونمینم گهیتو د بدون

 

داره نگاه  رونیبا اخم جذابش به ب  دمینگاه کردم که د سای گرفتم به نک میکردمو نگامو از گوش یا خنده
 گفتم:  یلبخند آروم  هیخودمو کش آوردمو زدم روش شونش به سمتم برگشت با  یآروم کم کنهیم

 

 ارو یدن غم

 ی وقت  کنمی م فراموش

 کنمی تو نگاه م به

 

شونش بود   یدستم که رو یبزنم آروم دستشو رو یهم بسته شد که باعث شد لبخند یرو  چشماش
 شدنیلهام متوجه ما نم تر کردم پژمان و ا  کیخودمو بهش نزد یتر شد کم  ظی گذاشت لبخندم غل
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اون به خصوص که دستمو  یطور کارا نی بودم و کارام واقعا محسوس بود هم  سایچون من پشت نک
 شونش گذاشته بودم اراز سمت در کن

 باش باشه شهیهم سای _نک

 نطور ی_توهم همساینک

 زدم  یلبخند

 دمیهستم قول م شهی_منکه هم

 خانوم کوچولو    دمی_منم قول مساینک

 

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

 

تشکر   رویمقام گرفتن و ازشون تقد  قیترف یرعل یو پژمان و ام  سایگذره نک  یهفته از همه ماجراها م هی
تنگ شده بود اما خب جرات گفتن   یل یدلم براش خ دمی ند روی رعلیکه ام شهیم  یهفته ا هی بای شد تقر

  انی ک حکم  یحساس شده بود قرار بود وقت  یرعلیام یرو  یادینداشتم چون ز سارویحرفو به نک  نیا
اون   سایبود آخه طبق گفته پژمان نک ساینک یخونمون منظورم از خونمون خونه پدر  میاجرا بشه برگرد

که به  دمیشن سایبار از دهن نک   هیبهشون مشکوک شده بودم چون   ییجورا  هیخونرو نفروخته بود 
چون  زنهی ن میحرفو به خاطر ا ن یفکر کنم ا فروشمشی خونه حق دالرامه پس نم اون گفت یپژمان م

 یصدمتر یآپارتمان س هی یباورش شده من خواهرشمو از اون خونه سهم دارم االنم تو یجد یجد
 واقعا کار داشتن ای  میما راحت باش خوانیم ایکم خونن حاال  یل یهرچند پسرا خ میکنیم  یزندگ

افتاد  یاتفاق م  نیا یوقت  یول م یدور هم جمع بش ادیم  شیسرمون به کاره خودمونه کمتر پ  هممون
وقتا   یلیعادت کردم آخه خ  دمیجد   طیبه شرا ایگذشت تازگ  یبهمون خوش م   مویدیخند  یم یحساب 

اومد که  یاونقدر داشت بهم فشار م  ادمهیبار  هی یاونجام حت کردمیاحساس م  شدمیم داریشبا که ب
اتاق  هی یبودو آرومم کرد الهام بود اخه منو الهام تو  شمی که پ  یاون لحظه تنها کس یتو هیگر ر یز زدم

  کنهیم تمی اذ یکه بدجور  نمیبیصحنه ها م  یسر  هیشبا   یلیپسرا اتاق جدا دارن خ   یول میبزرگ باهم 
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هم  نیصدا به اسم رام هی دایجد  یحت الیسم دانبه ا یپسر  یصحنه صداها ان ی خوردن ک  ریصحنه ت 
و   رهیگ یهمش دستامو م نکهیدرباره ا یدرباره همه صحنه ها گفتم حت سایبهش اضافه شده به نک 

مادرمه   کردمی چهره نا اشنا که احساس م هیسرم درباره  یز ی صحنه تصادف من خونر میری باهم در م
 انهیکناره ک دمیدیوقتا مادرمو م  یل یچون خ انی ک یحت

  دونمیاما م هیچ دونستمینم شمی درواقع علت نگران شدی نگران م دیشن یحرفارو ازم م  نیا ساینک  یوقت
که   یبده اما هرچ  حیازش خواستم که گذشتمو واضح برام توض  شهیکه هست به من مربوط م یهرچ

سرباال بهم  یجوابا یسر  هیم اونم از پژمان کمک خواست نیبه خاطرهم  دونستمیگفت خودم قبال م 
هم هست اما با   یرعلیآرومتره درواقع توشون ام ی شبا خوابام کم  نیدر رفت اما ا رشیاز ز دادو

دختر   هی  شناسمشیهم هست اما من نم گهیپسر د  هی یحت انهیبا ک یرعل یهربار ام  نمیبی تعجب م
  زنمیخودمه انگار دارم با خودم حرف م هیشب   یلیخ ی ل یداره خ یخوابام نقش پررنگ یهم تو گهید

  زنمی زور م  یهرچ دونمیتب دارم نم یداغ کرده انگار  یصبحش سرم حساب  نمی بی خوابا م نیاز ا یتوق
 افته   یاتفاق نم  ارمی ب ادیبه   رویزیچ هی

به راه افتادم   سایجمع کردمو به سمت اتاق نک  یچادرمو کم امی ب رونی ب االمیکردم از فکروخ  یسع
  دمیاتاقش رس یجلو  یوقت یچادر سرت کن  دیبا  یطی مح نیهمچ  هی ینشده بودم اما خب تو یچادر 

اما خب نشد  امیب  شیوقت پ   یلیخ  خواستیاومدم درواقع دلم م نجایباره که ا نیاول نیا ستادمیا
  یش گرد شد ولگفتم خواهرشم اولش چشما  یکه وقت دمیپرس  یک یاز  دونستمی آدرس اتاقشو نم  االنم
منظورش   رهیدا دونمیبچه ها حاال نم شهیپ رهیتو دا ایتو اتاقشه  ایدوتا ادرس بهم داد گفت  دویخند

 باشه حوصله ندارم دنبالش بگردم   نجای هم دوارمیام هیچ

بمو محکمش که اجازه داده بود برم تو وارد   یصدا  دنیباال آوردمو دره اتاقشو زدم با شن دستمو
عضله هاشو به   یجذب تنش بود که به خوب یحساب   یمشک شرتیت هیبود  نییاتاقش شدم سرش پا 

پشتش بسته شده بودو از جلو به   یرنگ به صورت ضربدر   یچرم مانند مشک زیچ  هی ذاشتیم شینما
 زدم  یمردونش لبخند  تیجذاب نیشلوارش معلومه که اسلحشم کناره کمرشه ناخواسته به ا

 یچشماش گرد شدو از رو  دنمیکه با د هیک نهی سرشو باال آورد بب زنمینم ی حرف   دید یوقت ساینک
 دور زدو به سمتم اومد زشوی بلند شد م شی صندل

مرکزه اصال   نجایا ستیکه مثل پاسگاه ن نجایرات دادن؟ا  یطور  ؟چهیکنیکار م یچ  نجای_تو اساینک
 دنیراه نم  برویشخص غر
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 زدمو گفتم:  ینمک  لبخند

 از دوستات منو شناخت اجازه داد که وارد بشم یکی_

 مشکوک بهم نگاه کرد ساینک

 _کدوم دوستم؟ساینک

 شناخته  دهیفکر کنم اون شب منو د شناختمش ی_نم

 ابروشو باال دادو به سرتاپام نگاه کرد  هی ساینک

 اد ی_بهت مساینک

 اد یشم نم _ازش خو

 قدم عقب رفتم هیشد که   کیقدم بهم نزد هینمه اخم کرد   هی ساینک

 زنه؟ هی یحجاب برا نیبهتر  نیا یدونی_مساینک

 شمیالهام زود خر نم  نهی توروخدا شروع نکن من ع سای نک ی_وا

 ی شیبه وقتشم خر م یش ی_مساینک

 به کتفش زدم که باعث شد بخنده یآروم  مشت

 ؟یاومد نجای_حاال چرا اساینک

 بهم نگاه کردو موشکافانه ادامه داد:  مشکوک

 ؟ ینیبب   گروید یک یتو تا  یبه اسم من اومد دمیشا  ای؟یدار  ی_کار ساینک

چه قدر   دیاز کجا فهم  نیخاک عالم ا یانداختم وا نیی از شدت خجالت سرخ شدمو سرمو پا کهوی
 بود یحس ششمش قو

 داره؟  یسرخ شدنت چه معن نی_اساینک
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سرمو باال   دیفهمی م دیبا شدینم ینطور یا زدمی باهاش حرف م دیکردم با سی با زبونم لبامو خ   آروم
هم  ینظر گرفته بود کم ری منو ز یخوشگلش حساب  یخاکستر  یآوردمو بهش نگاه کردم با اون چشما

 اومدم یباهاش راه م دیبا ی روم اثر گذاشته بود ول   نجایا هم جو یکم دمی کش یازش خجالت م 

 باهاش حرف بزنم  یکم  یاگه اجازه بد خوامی م سای _نک

 ومده یجلو ن ی که هنوز رسم  یحرف بزن  یاجازه بدم با پسر  نمیبی نم ی_لزومساینک

 خب...   یزنی که تو به اون بدبخت م  یی_خب با اون حرفا

 ؟ یکن یازش دفاع م ی_دار ساینک

 بده  یلیرفتارت باهاش خ  گهیداره د  قتیخب حق   ی_نه ول

 زنم یحرف م ینطور یمن باهمه ا نیهمه جد نجایبد باشه تازه ا دی_باساینک

 _اون همس؟اون قراره...

 بر فرض محال اگه دومادمم شد....  ایدالرام خانوم ثان ستیمعلوم ن یچ ی_اوال هنوز ه ساینک

  نکهیلبام نقش بست نه به خاطر ا یرو  یته لبخند محوناخواس دمیکلمه دومادو از دهنش شن یوقت
واقعا باورش شده بود که من خواهرشم که  نکهیبه خاطر ا  دونستیدوماده خودش م روی رعلیام
داداش  هی نکهیا ستمیتنها ن نکهیبود ا زیچ هینشونه  نایهمه ا دادیبه خرج م تی روم حساس  ینطور یا

چپ چپ    دیلبامو د یلبخند محو رو ی وقت سای آزارم بده نک یکس  ذارهیکه تا تهش پشتمه و نم دارم
 زنم یبود چرا دارم لبخند م دهی نگام کرد فکر کنم فهم 

 کشه  ینگاش کن خجالتم نم شعوری_ب ساینک

 کردم  یخنده ا تک

 م؟ ینی آقامونو بب یذار ی_حاال نم 

لحن شوخو   هیبا  سایآوردم نک  نیی دستشو پا دمویخندباال برد تا بزنه که منم   ی شیدستشو نما ساینک
 بامزه گفت: 
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 به جونت   فتادمیگمشو برو خونه تا کمربندمو باز نکردم ن  یی_اخه تو چه قدر پروساینک

 سرهنگ یآقا یکارو بکن  نیا یتون ی_مگه شما م

  تونمی_چرا نتونم خوبشم مساینک

اخماشو بکشه توهم به  یهول کنه و حساب  سایاتاقش به صدا در اومد که باعث شد ناخواسته نک دره
   کردمی من نگاه کرد فکر کنم داشتم براش دردسر درست م

 ن ی_برو اونجا بشساینک

دره اتاقشو که باز   سایرنگ داخل اتاقش رفتمو روش نشستم نک  یمشک یها یراحت   یسمت صندل به
 دنیبا د  سایشد نک  انیکه فکر کنم حدود پنجاه سالش بود پشت در نما انسالی مرد م هی کهویکرد 

 دهیلبام نشست تا حاال ند یرو   یلحظه لبخند محو هی یبهش گذاشت که برا  یمرده احترام نظام
 بذاره پس مافوقش بود  یاحترام نظام یبودم به کس

 ن ی سرهنگ رات  دی_خوش اومدساینک

هم  سایخب نک  نمیبب   سایرو شونش گذاشت وا یزدو دست سایبه نک یلبخند پدرانه ا نی رات سرهنگ
 سرهنگه چرا بهش احترام گذاشت؟ 

 ست یکار ن نیالزم به ا گهید سای آقا نک  ی_شمام که االن مثل ما سرهنگنیرات

  ییها یتکون داد بعد با دستش به سمت صندل  یبه خودش گرفته بود سر  شویجد افهیکه ق ساینک
 منم روش نشسته بودم اشاره کرد که 

 د یی_بفرماساینک

جا خورد به    یحساب دیمنو د یوقت نیکه وارد اتاق شد تازه متوجه من شد به خاطرهم  نی رات سرهنگ
 د یتوموهاش کش یبرگشت که اونم کالفه دست سایسمت نک

 دم یم  حی_براتون توض ساینک

 زدم  یلبخندش منم ناخواسته لبخند دنیبهم زد که با د  یبه سمتم برگشتو لبخند گرم نی رات سرهنگ
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که  ییخب از اونجا یسرهنگ ما دار  نیبا ا  یخودم حدس بزنم چه نسبت خوام ی_منی رات سرهنگ
 ی نمه اخالقشون بده فکر نکنم نامزدش باش هی شونیا

  زیچ هیفکر کنم سرخ شدنمو به پا دیهم خند نیانداختم سرهنگ رات نییسرخ شدمو سرمو پا کهوی
   دیتو موهاش کش یکالفه دست سا ینوشت چون نک یا گهید

 درسته؟  دیشما همون دختر قهرمانه باش  زنمی_حدس منی رات سرهنگ

   دیکنی _شرمندم م

مانعش شدو به  ساینک  عیکه سر نهی من بش یروبه رو ادی با همون لبخندش خواست ب  نی رات سرهنگ
 خودش اشاره کرد زی پشت م

 د ین یاونجا بش دیی_سرهنگ بفرما ساینک

 راحت ترم  نجای_انی رات سرهنگ

 هم چادرمو جمع کردم   یانداختم کم نیی نشست منم روبه روش نشستمو خانومانه سرمو پا بعد

 درسته؟ ی بی_باهاش غرنی رات سرهنگ

 دم یخجالت کش یچادرم اشاره کرد کم باال اوردمو کنجکاوانه بهش نگاه کردم که به سرمو

 درسته؟ ی کن ی _معلومه باره اولته سرت منی رات سرهنگ

 _بله

نگاه  هی کهی سرهنگ تسلط داشته باشه سرهنگ هم در حال یکناره من نشست تا راحت تر رو ساینک
 روبه من گفت:  کردیم  لشیبه موبا

 ؟ یهست ؟دانشجویکن ی کار م ی_خب دخترم االن چنی رات سرهنگ

 نه دییبخوا  تشوی_راس

 فه یح یهست ی_واقعا؟چرا؟شما که دختر با استعدادنی رات سرهنگ
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  سایکه منو نک  نیبه ا رسهی بهش بدم آخه هرجور که حرف بزنم انتهاش م یبودم حاال چه جواب مونده
 اومد یم  شیاون وقت حتما براش مشکل پ میستین  یخواهر برادر واقع

 _قراره امسال شرکت بکنه ساینک

 نیا نمی باهات حرف بزنم بب  خوامیوقته م یل یبا شما داره؟آخه خ یچه نسبت شونی_انی رات گسرهن
  یکرد  دایدختررو از کجا پ 

اخماشو توهم بردو مشکوکانه   یکم  دیکه هول شدنمو د  نیبگم خدا سرهنگ رات یحاال چ  دمیلرز کهوی
 که زد از خجالت سرخ شدم  ینگاه کرد با حرف سایبه نک

 ن؟ی _نامزدنی رات سرهنگ

 موضوع  نیباز رفت سره ا نیبابا ا یهم انداخت ا  یکالفه پاشو رو ساینک

 حکم خواهرمو دارن خودشون خاستگار دارن  شونی_نه اساینک

 دی توهم کش شتریاخماشو ب  یکم نی رات سرهنگ

 آوردن؟  فی تشر نجای_آها خب حاال چرا انی رات سرهنگ

اجازه   شناستشیاز بچه ها م یک ی انی م یوقت ایباهام کار داشتن گو ننی _خب اومدن منو ببساینک
 تو  ادیب دهیم

 ه؟ یحاال خواستگارت پسره خوب  میهی_انی رات سرهنگ

 زدم  یلبخند

 _بله 

 خنده  ری دور نموند چون باعث شد بزنه ز نیبهم رفت که از چشم سرهنگ رات یچشم غره ا ساینک

 که به تو خواهر نداد   دیدیم رویزیچ  هی_خدا نی رات سرهنگ

گفت حکم خواهرمو داره وگرنه   سای نک نیبه خاطر هم  شناسهیم  سارویخونواده نک شونیپس بگو ا آها
 بگه خواهرمه نمیبه ا  تونستیم
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 کاره هست؟  یپسره خوشبخت چ نی_خب حاال انی رات سرهنگ

 خودتونه  یاز همکارا تشیب راس_خ

 برگشت  سای باال داد فکر کنم تعجب کرده بود به سمت نک ییابرو نی رات سرهنگ

 نکنه سرگرد رهسپاره نمیبب  سای_وانی رات سرهنگ

حدس بزنه  قیدق نقدریحدس زده بود چشمام گرد شد اصال انتظار نداشتم ا  قیدق نقدریا نکهیا از
برق   هی زد بهم نگاه کرد چشماش  یهم لبخند نیبه نشونه آره تکون داد که رات یبا اخم سر  ساینک

   هیچ شیزد که مونده بودم معن یخاص 

 د یخوشبخت ش  شاهللیا هیپسره خوب  یرعل ی_امنی رات سرهنگ

   دهیاجازه نم سایدرواقع نک ستیمعلوم ن یچی هنوز ه ی _ممنون ول

  نیخسته شدم از پس در برابر ا  هیگرد شده به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد خب چ یبا چشما ساینک
سرهنگ   نی هم نهیگز نیکه بهتر گرفتمیکمک م یکیاز  دی نگفتم با یز یخودخواه سکوت کردمو چ یآقا
  برهی ازش حساب م سای بود معلومه نک نهیرات

 وقت چرا؟  سا؟اونی_نکنی رات سرهنگ

جلوش هم هول کرده هم   یبرگشت معلوم بود کم نی سرهنگ راتتوهم به سمت  یبا اخما ساینک
 د یخجالت کش 

 کامل نشده  قاتمی_هنوز تحق ساینک

  قاتیخونواده من تحق دیمشکوک بهش نگاه کرد فکر کنم هنگ کرده بود چون با نی رات سرهنگ
 هول شد یباشه که گاف داده کم دهیخودشم فهم   یانگار  نینه ا کردنیم

 ق؟ی_تحقنی رات سرهنگ

 نه یازش شناخت دارم به خاطرهم شتریهمکارشم ب ستیبله اخه ن می_اساینک

 یدیطولش م نقدریچرا ا یشناسی_آها خب توکه رهسپارو م نی رات سرهنگ
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 اوردم یمونده که هنوز ازش سر در ن زهایچ یسر  هیخب   یول دونمی_مساینک

 شهیخواهرت کنارش خوشبخت م   یول دیلی_هرطور که مانی رات سرهنگ

 میاز سره جامون به احترامش بلند شد عیهم سر سای از سره جاش بلند شد منو نک نی ترا سرهنگ

 د؟یبریم فی_تشرساینک

 سر بهت بزنم و برم  هی_آره فقط اومدم نی رات سرهنگ

 ببندتش به سمت من برگشت  نکهیبازش کرد قبل از ا یبه سمت در رفت وقت نی رات سرهنگ

  یزندگ یهم برا یرعلیام هیپسره خوب یول  هیرتیغ کمی_قدره داداشتو بدون درسته نی رات سرهنگ
 دخترم  میعقدتونو بخور ین یریفردا پس فردا ش دوارمیام هیمناسب  سیمشترک ک

هم بستو بازش کرد بعد درو بست    یچشماشو به نشونه نگران نباش رو یزدم که اونم به گرم یلبخند
 نشست  زیتوهمش رفت پشت م  یحساب یبا همون اخما دمیبرگشتم که د سایبه سمت نک

 کرد  فیهم ازش تعر  نیسرهنگ رات یدی_د

 ترشه گهیبه ماست خودش نم ی_کس ساینک

 بود   یحرف چ نیداشت منظورش از ا  یچشمام گرد شد چه ربط  کهویحرفش  نیا از

 ه؟یچ  ؟منظورتیچ یعنی_

 ابروشو باال داد هیسرشو باال آوردو  ساینک

 پدرشوهرتون بودن   شونی_اساینک

به   یقدم عقب رفتم وقت  هیبگم ناخواسته  یحرفش از شدت تعجب مونده بودم چ نیا دنیشن  با
 م یشونیبه پ  دمیمحکم کوب  یکیخودم اومدم با کف دستم 

 دادم  یخونواده شوهر سوت   ینشده جلو یچ یخاک به سرم هنوز ه ی_وا



 دنده هیپناهان  یب

806 
 

مبل   یپاهام نمونده بودو رو یتکون داد و به کارش مشغول شد توان تو یبه نشونه منف یسر  ساینک
 زل زدم شی خال یبه جا یسقوط کردم با ناباور 

 رهسپاره   یرعلیام هیلیاما...اما فام  نهیرات  شیل یاونکه فام ی...ول ی_ول

  وونهیاسمشه د نی_رات ساینک

 بود؟   نیرات  شیلیدوست داشتم فام هیبه خدا من  یاسمه ول  نی_رات

 هم شناخته شده لیاسمه به عنوان فام نی_رات ساینک

 اونم سرشو باال آورد  دمیسره جام بلند شدم که د از

 _کجا؟ ساینک

 _بهتره برم 

 رسونمت یخودم م شهیکاره منم تموم م گهیساعت د هی_بمون تا ساینک

 خونه؟  ییای_مگه تو نم

 کار دارم ییجا هی_نه ساینک

حاکم بود   نمونی ب ی نیگذشت سکوت سنگ کمینشستم   یحرف چیو سره جام بدون ه  دمیکش یپوف
 یخودم رفته بودم تو یبود منم برا ساینک یورق ها یشکست صدا  یکه سکوت اتاقو م یز یتنها چ 

افتادم که ازم   یم نیا ادهی یکردم وقت یمبادله شده بود فکر م نیمنو رات  نهیکه ب ییهپروت و به حرفا
بهش   نی به خاطرهم  مییاالن هردومون باهم تنها دمی د شدمیگفتم آره سرخ م هیخوبپسره  دیرسپ

 نگاه کردم 

 راستشو بهم بگو باشه یول  پرسمیم  یسوال هیازت  سای _نک

به نشونه باشه   یجلو دستش بود سر  یتوجهش به کاغذا کهی بهم نگاه بکنه در حال  نکهیبدون ا ساینک
 مکث کردم   یتکون داد کم

 من خواهر دوقلو داشتم سای _نک
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 جا خوردو نگاشو باال آورد بهم نگاه کرد    یحرفم حساب نیا دنیشدم با شن  قیرفتاراش دق به

 ؟ ی_چساینک

 خودمه  هیشب یلیدختر هست که خ  هیخوابام همش  یتو هیچ  یدونی_م

 خواب   یگی م ی_خودت دار ساینک

 انه یاون پسره که همش کناره ک نهی ع شناسمشیم گهی بهم م  یحس هی_آخه 

 د یتوموهاش کش یکالفه دست ساینک

اگه قراره  یهربار بهت گفتم تو تک فرزند  یزنیحرفا م نیاز ا  یمدت همش دار  ن یدالرام ا نی_ببساینک
 اونم منم یبرادر دار  هیفقط  یخواهربرادر داشته باش 

 خورده بود...  ریت  یاون شب وقت شناسمیم انویک  کنمیمن احساس م  سای _نک

 به سرت اسابت نکرده؟  یز ی_دالرم چ ساینک

 چسبوندم  یصندل  یهم بستمو سرمو به پشت یرو چشمامو

همون سال  ش ی چهارسال پ ادتهیبهش دارم   یبی حس عج  هیمسخرم کن اما  خوادی_هرچه قدر دلت م 
 یمنم جد ینگرفت شیبرام آشناس اما تو جد  بیعج انیک  نیا گفتمیکه اونجا بودم بهت م یاول

  خوامی م هیک  الیدان نیبدونم رام خوامیباشم م تریجد  یکم شهیخوابام باعث م   نینگرفتمش اما ا
 منه  هیاون دختره که شب ای انهیمادرم کناره ک رابدونم چ

 فتهی ب  یاتفاقدالرام هر  نیبب ین یبی خوابا م نیهمش از ا نهی به خاطرهم  یکنی بهش فکر م نقدری_اساینک
چشمت به   ذارمینم ادی ب رونیب  انیک  دمیکه باشه اجازه نم یدادگاه هرچ یرا رن ی تورو ازم بگ ذارمینم

 فته ی اون دوتا ب

 بهش نگاه کردم  مشکوک

 _کدوم دوتا؟ 

 ول کرد  ز ی م یخودکارو رو یجا خورد عصب سای نک کهوی
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 شنونیگفتم اون دوتا؟گوشاتم اشتباه م ی_من ک ساینک

اگه   نه؟توروخدایو رام ال ی اون دوتا منظورت دان سایاون دوتا؟نک یاالن گفت نی_به خدا هم
 ن ی بگو ک شونیشناسیم

 کرد یم تشی داشت اذ زیچ یسر  هی اتاق رژه رفت انگار  یبلند شدو کالفه تو  شی صندل یاز رو ساینک

 هم توشه نی و رام الیدان یاسما نی که هم کنمیپرونده کار م  هی ی_دارم روساینک

 به سمتم برگشت و ادامه داد   سایبهش نگاه کردم نک یناباور  با

 اون حرفو زدم   نیاون افتادم به خاطرهم ادهی کهوی یحرفارو زد نیا ی_وقت ساینک

 ه؟ی_چه پرونده ا

 ش یسال پ ماله چند یمیقد ده یچ یپ یاز پرونده ها ی کی  هی_خونوادگساینک

 _مثال چند سال؟ 

 شی سال پ ست ی_ب ساینک

 حرفش از شدت تعجب چشمام گرد شد  نیا دنیشن  با

 شدم   صیترخ مارستانیکه من از ب هیخ یهمون تار قای_دق

 گفت:  شهیکه معلوم داره خسته م  یبا لحن یعصب ساینک

نداره  یخونواده خالفکاره اصال به تو ربط هیپرونده ماله   نیداره؟ا یتو چه ربط ؟به ی_خب که چساینک
شناسنامت   یی خوای که خودت نم ییاز اونجا کننیکه پدرومادرم تورو قبول م یدختر ده ساله بود هیتو 
پس  شدنخونوادتم تصادف کردنو فوت    نیکنن هم  ینم  شونیبکنه اونام تورو دختر رسم  یر ییتغ
 ی شبحثو جلو بک نیا ادی خوشم نم گهیتمومش کن د گهید

 به سره خونوادم اومده یبدونم چ   خوامی_من م

 _تصادف کردن ساینک
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 ن؟ ی_هم

 دستمون بود یاطالعات تو نیهم م یشناختی_دالرام ما که خونواده تورو نم ساینک

 جنازه هاشون کجاست؟  دی_پس چرا خبر ندار

 بره یطول م یماه  شیکنم ش دای قبرشونو برات پ تونمیم  ییاگه بخوا میدونیما نم گهید نشی_اساینک

 ذوق بهش نگاه کردم  با

 ؟ یکن یکارو برام م  نی_واقعا؟ا

 ی از گذشتت نزن یحرف گهیشرط که د هی_آره به ساینک

  ساینک   دمی_باشه قول م

 پر جذبش نگاهشو از من گرفتو به سمت در برگشت  ی که اومد با همون اخما سای در اتاق نک یصدا

 تو   دیی_بفرماساینک

  ینطور یا شهیخوب م  یلیکنه خ دایقبرشونو برام پ سا یفکر اگه نک یانداختم رفته بودم تو نیی پا سرمو
فقط خودمو نگران  ینطور یا دمی نم  یت یاهم خودمیب یخوابا نیهم به ا گهیبرم سر قبرشون د تونمیم
   شمیاز شره اون خوابا هم راحت م ینطور یآره ا کنمیم

صداش سرمو باال اوردم   دنیبا شن  کهوی کردمی ودم فکر مخ یبودو داشتم برا نییطور که سرم پا  نیهم
  یفراموش کرده بودو ب سارویاز سره جام بلند شدم اونم حضور نک  ی که باعث شد قلبم بلرزه به آروم

تر نشون داده   دهیاون لباس بلندتر و کش یکرده بود قدش تو رییشده بود چه قدر تغ رهی پروا بهم خ
 از هردوشون بلندتر بود   یکم سایهمقد پژمان بود نک  بای تقر شدیم

  طیخودمم زده شد مح یچشما  یزد که احساس کردم همون برق تو یچشماش برق خاص  دنمید با
 مثبت تر شده بود یحساب  افشی گذاشته بود چون ق ریروش تاث  یحساب   نجایا

احساس   میونو از هم گرفتنگام عیسر مویبه خودمون اومد یرعلیمنو ام کهوی  سایاهم مردونه نک با
به  موی بغل هم بود یتو نیمنو ا ییروزا هی شهیقلقلکم داد باورم نم یحساب   یحس قشنگ هیکردم 
 اون وقت االن... میزدی حرف م  یراحت



 دنده هیپناهان  یب

810 
 

 ؟ یداشت ی_کار ساینک

گذاشتو به سمت   یاحترام نظام  هی عیاومده سر نجایا یچه کار  یبود برا دهیکه تازه فهم یرعل یام
 رفت  ساینک

 ییزایچ هیکردم  روروشیز ی آوردم کم نویکه بهم سپرده بود ی_بله قربان همون پرونده ایرعل یام
 خدمتتون  دمیهم بود م یح یشد گزارششم نوشتم براتون توض رمیدستگ

 گفت:  شیگرفتو با همون حالت قبل ری پروندرو از ام ساینک

 ی بر   یتونی_ممنون م ساینک

  رمینادرشو بهم انداخت که باعث شد دل ضعفه بگ یاز همون نگاه ها یک یسمتم برگشت  به یرعل یام
باشه چون   سایحاال امکان داشت علتش نک تونهی بزنه اما نم  یخواست حرف  یاحساس کردم م

از سره جاش بلند شد نگامو   سا یلحظه ها بود که نک نیهم یبود تو نیهردومون علت سکوتامون هم
شد چون اونم  یتلق  یرعل یام یحس من هم تو نینگاه کردم هم سایگرفتمو به نک  یرعل ی از ام ین با نگرا

 یکه دور زد به سمت در رفت با چشما زشوینگاه کرد م ساینگاشو از من گرفتو به نک  عیسر یبا نگران 
   رونی ب رفتیداشت م  نکهیا شدیکردم باورم نم ینگاه م سای گرد شده داشتم به نک

بهمون   نکهیبشه بدون ا  شتریمردونش ب تی جذاب شدیکه باعث م یاخم مچهیبا لحن محکم و ن ساینک
 نگاه بکنه به سمتمون برگشت 

 ربع مفهوم بود  هیفقط  یول  یباهاش حرف بزن  یبمون  یتون یکار دارم شماهم م کم ی رونیب  رمی _مساینک

به من دره اتاقو باز    ینگاه میهم بعد از ن سایگذاشت نک   یزدو احترام نظام یلبخند مردونه ا یرعل یام
  تیاون موقع یتو دونمیبا لبخند به سمتم برگشت نم یرعل ی در بسته شد ام نکهیرفت هم رونیکردو ب 

  ریتاث منم یاونجا رو  یفضا کردمیانداختم احساس م نییسرمو پا  نیبه خاطر هم  دمیچرا خجالت کش
 گذاشته بود 

 بال  طونی چه قدر دلم برات تنگ شده بود ش یدونی_میرعل یام

فعال اون حرف بزنه بعد   دادمیم  حی صداش تنگ شده بود ترج ینگفتم دلم برا یز ی کردمو چ سکوت
 بگم  یز یمن چ
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   یکن یرو نم  تویمتر شیچرا اون زبون ش یکرد رییمن تغ نهیلباس ع نیا یتو   ی_توهم رفتیرعل یام

که   ینگاهم جا بخوره با لحن نیاز ا  یبهش نگاه کردم که باعث شد کم  یباال آوردمو با دلخور  سرمو
 گفتم: کنمی م تی قشنگ معلوم بود دارم ازش شکا

 ؟ یازم نگرفت  ی_چرا سراغ

 نه؟ ایگرفتم  یدونی_تو میرعل یام

 به من نگفته یز یدرباره تو چ سای _نک

  نیکردم تا اخرش ا یتا حاال سه بار ازت خاستگار  یدونست یاگه گفته بود االن م دونمی_میرعل یام
 بهم داد یجواب درستو حساب  هی شی آخر

 ؟ یچ یعنی_

 جواب تو  مونهیدالرام فقط م کننی م قیآقا دارن تحق  یعنی_یرعل یام

 _خب من اخه... 

 _دالرام یرعل یام

 باال آوردمو بهش نگاه کردم   سرمو

 ته؟یداداش واقع سا یکرده نک ریذهنمو درگ  یدجور موضوع ب هی_یرعل یام

من   دیفهم ی م نکهیاز ا ستیداداشم ن سایکه نک  دونستیاالن م نکهینه به خاطر ا دمیحرفش لرز نیا از
 ندارم اون وقت امکان داشت پسم بزنه  یخونواده ا

تک فرزند    ساینک میدونیکه ما م یی تا جا  ستیدرست ن   یعن ی خورهی بهم نم زاتونی چ یسر  هی_یرعل یام
  شهیم بای شونزده سالش بوده خواهرشو  از دست داده تقر یطبق اطالعاتمون وقت  هیخونواده تهران

 گهیبچه د یعن یحامله نشده  سا یاون فاصله مادر نک یخب تو  هیاختالف سن نتونیگفت چهارده سال ب
چه  نیاون بمن موندم سروکله تو  شهیجز اون دوتا نداشتن که دوسال بعدش خواهرش فوت م یا

 شده  دایپ یطور 
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 خبر داشت  یپس از همه چ دمیلرز یانداختم کم نیی پا سرمو

  یاز قاض ی کی  سایپدر و پدر بزرگ نک یدون یتو که م ساسیپدره نک  یم یصم ی_پدرم از دوستا یرعل یام
 بزرگ تهران بودن   یها

فقط   کردمیفکر نم  یچیحرفامو کنار هم بذارم اما من به ه  ایفکر بکنم  خواستیکرد انگار م  یمکث
 پس زده بشم  نکهینگران بودم نگران از ا

از پدرم    سایداشتم درباره نک  یگنگه چرا وقت  نقدریا یدالرام؟چرا همه چ  یگی نم  یز ی _چرا چیرعل یام
 شد یبه توهم مربوط م با ی اومد که تقر یوسط م ییپرونده ها یسر  هی  هیپا  دمیپرسیسوال م

 ؟یپرونده ا ؟چهیچ  یعنیحرفش  نینگاه کردم ا یرعل یگرد شده به ام یچشما با

 ؟ یچ یعنی_

 ... یعنی_یرعل یام

 لب زمزمه کرد  ری ز یبه آروم  دیتوموهاش کش یدست کالفه

 گفتم یبهش م  د ینبا ی_اه لعنتیرعل یام

 دارم؟  یچه پرونده ا ؟منیگفت یبهم م دینبا  روی_چ

 باال آوردو بهم نگاه کرد سرشو  یرعل یام

که تک  یدار  ییسای به نک یبود مثال چه ربط گهید زیچ هی_از جواب دادن طفره نرو منظورم یرعل یام
 اطالعات من اشتباس؟ ای ته یبرادر واقع سایفرزنده دالرام راستشو بگو نک

داشته که اون حرفو زده   یمنظور  هیحرفاش بود حتما   ریدوپهلو بود ذهنم بدجور درگ  یکم  حرفاش
من فقط تصادف کردم   سایتا حاال پام به دادگاه باز شده باشه طبق گفته پدر نک  ادی نم  ادمیمن  یول

  گهیم یرعلیکه ام هیپرونده چ  نینبودن پس بحث ا  یبودن اونام دادگاه یدرست یپدرومادرمم آدما
 شه؟یبه من مربوط م ییطورا هی

 _جوابه منو بده دالرامیرعل یام
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و از   میبفهمه که من ک دیروشن بشه اون با یبود افتادم وقتشه که همه چ دهیکه ازم پرس  یسوال ادهی
 گفتم:  ی به سخت نیکجا اومدم به خاطر هم

 ست ین می_نه داداش واقع

که زده بود هنوز باورش نشده  یی جا خورد معلوم بود هنگ کرده فکر کنم همه حرفا  یحساب یرعل یام
  مهیانگار داداشه واقع کنه ی م سایکه نک ییکارا  نیبود حقم داشت با ا

 بهت گفت؟   یز ی_پدرت چ

 ؟ یشناس ی_پدرم؟تو پدرمو از کجا م یرعل یام

 بهم گفت که پدره توهه  سایرفت نک   یبود اولش نشناختمش وقت نجا یا شیساعت پ  هی_

 نگاه کردم   بهش

 ن ی_سرهنگ رات 

 معلوم بود کالفس دیموهاش کش یتو یدست

 نه؟ ست ین میداداش واقع  سایکه نک  ی_خوشحال 

 امویب  رونی ب میکرد که باعث شد منم از جو قبل  یکه معلوم بود حرف دلشو زدم خنده ا  یرعل یام
 خوشحال بشم

 کردم  دایکابوسا نجات پ  نیاز ا گهیخوبه د  نمیبیم توی داداش تقلب نی_شبا همش کابوس ایرعل یام

 کردم  یخنده ا تک

 یروت حساسه؟پسرخاله ا نقدریباهات داره که ا یچه نسبت ستی_خب حاال که داداشت نیرعل یام
 ته؟یزی چ ییپسر عمو

  ایقبولم نکنه  ینطور یا دمیترسیخب برام سخت بود م یبدونه ول  رویوقتش بود همه چ  دمیکش یپوف
کار   یپسم زد چ یبهش فکر بکنم که وقت تونستمینم  یم نکنن حتاگه خودش قبولم کنه خونوادش قبول

 کنم 
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 تو خونواده برات مهمه؟  یرعل ی_ام

 جا خورد    یحرفم حساب نیاز ا یرعل یام

 ه؟ی_منظورت چ یرعل یام

 االن نباشن   یبزرگش کرده باشن ول گهیپدرومادر د هیکه  نهی_منظورش ا

  یچه جور  نیداده ا نیبا اخم نگاشو به کف زم دمیکه د میبرگشت  سایهردومون به سمت نک کهوی
  می دیاومد تو که ما نفهم

 کرد یبا تعجب داشت بهمون نگاه م دمیکه د هیحالتش چه جور نمی نگاه کردم بب  یرعلی به ام ینگران  با

 ؟ یچ یعنی شمیم جی_من...من دارم گیرعل یام

با اخم  سای متوجه نشه نک  یپنهونش کردم تا کس عیاما سر نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
سکوت   نی به خاطرهم گهیبهش م یچ ساینک نمیبب خواستمی نگاه کرد م  یرعلی سرشو باال آوردو به ام

 کردم 

  یدالرام از بچگ دهیم حی بعدا اگه خودش خواست برات توض  دمیم حی _به طور خالصه برات توض ساینک
خودشون   شیپ  کننوی قبولش م یرومادر من به فرزندپد  دهیصانحه از دست م هی یخونوادشو تو

   دارنینگهش م

 به سمتم برگشت   یبا ناباور  یرعل یام

 فوت شدن  شیشما که پدرومادرتون چندسال پ  ی...ولی_ول یرعل یام

 درسته می_اهساینک

 _پس...پس دالرام االن...یرعل یام

 کنه ی م یخونه براش گرفتم با دوستش الهام اونجا زندگ  هی_ساینک

 با تعجب به سمتم برگشت  یرعل یام

 که به خونواده شما... زدیپرونده حرف م هیپدرم که درباره  ی_پس حرفایرعل یام
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  سایحرفشو بخوره مشکوک به نک هیبق  یرعل ی نگاه کرد که باعث شد ام  یرعلی چپ چپ به ام ساینک
 ازشون گرفته بودن یسوت یچون امروز کل  شدیم رمیدستگ ییزایچ هینگاه کردم کم کم داشت 

 ؟ ی_پرونده چ

 شهیبه گذشته من مربوط م ستی ن  یمهم ادیز زهیمنظورشه چ یخونوادگ یاز پرونده ها یکی _ساینک

 _گذشته تو؟

 پرونده دستمه که ماله گذشتس االن دوباره بازش کردم منظورش همونه  هی_آره ساینک

انداخت انگار که داشت به   نییکم کم اخماشو برد توهمو سرشو پا  دمیبرگشتم د یرعل ی سمت ام به
حرفشو قطع کرده بود    سایناراحت شده بود که نک نیاز ا  دمیشا ای کردیردوبدل شده فکر م   یحرفا
وحشت   زیچ  هیاز  یخودم ترجمش کنم ول یچون نتونستم برا دمیاش ترساخم نیکه بود از ا یهرچ

از   دمیشا ا یاصال قبولم نکنه  طمیشرا  نیبا ا  دیشا نایجدا از ا ایبره  ویهمه چ ریاالن بزنه ز  نکهیا شتمدا
 کارو بکنه نیترحم ا یرو

 منو داره   ستیکسوکار ن ی_درسته دالرام پدرومادرش فوت شدن اما بساینک

 کرد یمکث  ساینک

 توروهم داشته باشه تونهی_مساینک

قطره اشک از گوشه   هینگاه کرد  کردیداشت نگاش م یکه جد سایسرشو باال اوردو به نک کهوی یرعل یام
 انداختم  نیی سرمو پا نوییپا  دیچشمم چک

 شه؟ داشته با تونهی_میرعل یام

پدرت   یدونیدرباره دالرام بهش گفتم هرچند خودت م روی _آره من با پدرت صحبت کردم همه چساینک
 نداره سپرده دست خودتون   یاون حرف  شناسهیدالرامو م

 شناسه؟یمنو از کجا م نی_سرهنگ رات 

 _به واسطه بابام ساینک
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که هست به   یهرچ دونمیبودار بود م یامروز کم یمشکوک شدم حرفا یکم سایهول شدن نک به
 زد باعث شد به سمتش برگردم  یرعل ی که ام یحرفا بود که با حرف نیهم یتو شدیگذشتم مربوط م

 خوشبختش کنم   دمی_قول میرعل یام

 لبام نشست  یرو یهم بستمو لبخند محو یرو  یبا آرامش خاص چشمامو

 

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

 

 یهمون شب با پدرومادرش اومدن خونه ما برا   یرعلیام گذرهیم میسمر  یماه از خاستگار  سه
  کردمینداشتن هرچند احساس م  یمشکل چیمن ه طیبرخالف تصوراتم خونوادش با شرا  یخاستگار 

 نداشتن   یمشکل شناختنیچون منو م

گرفت اونقدر سپاسگذار  یزدم که گلوم حساب  غیبالشم ج  یتو یشب اونقدر از شدت خوشحال اون
 یخواهربرادرمم خدامه تو یخدامه پدرم مادرم حت میخدام هستم که حدوحساب نداره من همه چ

موفق بودم   یزندگ  یتا االن تو نهی به خاطر هم  رمیگیاز خودش مدد م کنمویهمه کارها بهش توکل م
  یا گهیاز هروقت د شتریپدرومادر ندارم ب دیفهم  یکه وقت یرو داده بود کس  یرعلیمن ام هخدا ب

چون واقعا کنارم وجودشو حس   دونمیاز لطف و رحمت خدام م نارویمراقب خودمو دلم بود همه ا
به   مونهیفرداشب هم که عروس می باهم عقد کرد شامونی آزما جهیماه بعدش بعد اومدن نت هی کنمیم

دستور آقا   نیخب ا دوست نداشتم اما ادی برگزار شد من ز  نیسنگ یمراسم عقدمون حساب   یسالمت
 تر برگزار بشه  نیحتما از عقدمون قرار بود سنگ  مونمی پوف مراسم عروس ارمیبود تا کم ن ساینک

  شمیواقعا خوشبخت م یرعل یکناره ام دونستمیم  رمیخوشحال بودم که قراره باالخره آرامش بگ  یلیخ
 بود  ی چون واقعا پسره خوب

باهام   یبود که از بچگ یتنها ساز  زدمیداشتم با فلوتم ساز م  یتراس تنها نشسته بودمو به آروم  یتو
 گرفته بودم  ادشیبودو 
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  یب یسوز عج  کردیتو هوا پرواز م   کردوی م یبا موهام باز   یبستمو با آرامش ساز زدم باد بهار  چشمامو
برام ساخته بودن   رویقشنگ یافلوتم سکوت شب ماه تابان همه و همه فض یصدا  دیچی بدنم پ یتو
 یدست  یگرما کهویخودم بودم که  یحالوهواها نیهم  یاما تو زدمیداشتم ساز م یاز ک  دونمینم

شده بودنو پاک   ریگونم سراز یرو   یاز ک دونمیکه نم ییلختم قرار گرفت اشکا یبازوها  یرو مردونه
 لبخند بهش نگاه کردم  هیکردمو با 

 یبش  داریعروس خانوم؟فردا صبح زود قراره ب  یبخواب  ییخوای_نم ساینک

 پاشوندم یباالش آوردم به روش لبخند یانداختمو به آروم نیی پا سرمو

 رم ی_االن م

 ؟ ی_نگران ساینک

 ی کم ی_

 به خودش چسبوند   دویمنو به اغوشش کش یبه آروم ساینک

 _بازم همون کابوس ها ساینک

 از اونا برطرف شد نگران فرداشبم  می نگران گهید میدربارشون باهم حرف زد ی_وقت

 گفت:  ستمی که احساس کنم تنها ن یبازومو نوازش کردو با لحن مردونه قشنگ  یبه آروم ساینک

 م؟ی؟هی هست یمن هستم تو نگران چ ی_وقت ساینک

   نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 آخه فنج؟   مونهی م یباق ینگران یبرا  میزی_اصال چ ساینک

 بود که به روش زدم  ییبهم گفته بود فنج خندم گرفته بود اما عکس العملم لبخند کوچولو نکهیا از

من  شنیمراقبش م شتریب  کننیخواهراشون شوهر م ی_من تا آخرش هستم دالرام داداشا وقتساینک
 وقت پرو نشه هیتا  دمیدومادمون نشون نم ن یخوش به ا  یرو ادیز

 هم بستم یمحکم رو چشمامو
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دوست نداشته  دیشا یحرف بزن  یبود تا باهاش کم  نجایاالن پدرت ا یدوست داشت نمدو ی_مساینک
 ستمیمیهمون پدر محکم فردا شب کنارت وا نهیاما بدون من ع یبا من اونطور راحت حرف بزن یباش 

  یار یکم ب ذارمیکه مراقبت باشه نم کنمی م دشیخودم تهد  ذارمیم  یرعلیام یخودم دستتو تو دستا 
نباش من فرداشب هم در نقش برادر عروسم هم در نقش مادر عروس هم  یچ یپس نگران ه رامدال

 کالم همه کاره عروس منم هی  یاز طرف عروس بخوان با من طرفن اصال تو یپدر عروس کال هرچ

 حالوحوامو عوض کنه بخندم  کردیم  یکرد که باعث شد منم به حرفاش که سع یتک خنده ا ساینک

 سا یکنارم دارمت نکخوشحالم که  یل ی_خ

 اشکامو پاک کرد  یبهم زدو به آروم یلبخند گرم  ساینک

 _به اندازه من نه ساینک

 اره ی و آروم سرمو باال ب ارهیدستشو به سمت چونم ب سا یانداختم که باعث شد نک نییپا یبه آروم سرمو

کردم   یشرفتیمن چه پ نیقبل از پدر شدن بشم پدرعروس بب  نکهیا یفرصت به من داد هی_تو ساینک
 من دخترمم شوهر دادم ایخب ب  ریبعد تو بگو زن بگ

 برام بامزه بود  یل یحرفاش به خصوص لحنش خ دم یخند  یبلند یهمراهه خودش با صدا نباریا

  هیبا  نی ملبام پاک نشده بود به خاطره یاما هنوز آثارش رو میتک خنده تموم کرد هیبا  خندمونو
 لبخند بهش نگاه کردم  

 خم شدو کناه گوشم گفت:   یبه آروم ساینک

  تتیکه اگه اذ چوندمی گوششو پ یحساب   ی_دخترم تا دلت بخواد سفارشتو کردم تازه خبر ندار ساینک
خوب ازش    دیدادم با لیدختر مثل دسته گل بهش تحو دا یکه اون سرش ناپ  ارمی به سرش م ییکنه بال

راحت بزرگت نکردم هم مادرت بودم هم  یدیتا قد کش دمیکش  یدار یمه شب به نیمراقبت کنه ا
 نازم  تمیقهرمان زندگ ینباش تا آخرش هستم ناسالمت یز یپس نگران چ  تپدر

  نیا نهیکردم که باعث شد خودشم بخنده چه قدر باحال ع یخنده ا نشونیشدن اما ب ری سراز اشکام
 زد یپدرا حرف م 
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 گفت:  یبامزه ا ی لیلحن خ  هیبا  ساینک

 باباهارو خوب دراوردم؟  ی_اداساینک

 شهیم می_به دخترت حسود

چرا  گهید کردمی م یدوما من االن داشتم برات پدر  یکن یندارم تا بهش حسود  ی _اوال من دختر ساینک
 ؟ یکنیم یحسود

  وونهی_د

  ریکه تحت تاث یشدو با لحن   تریجد  یبه اطراف نگاه کرد نگاهش کم ینگاشو ازم گرفتو کم ساینک
 حالت چشماش شده بود با تحکم گفت: 

درباره دانشگاه رفتنتم باهاش حرف    یستیدختر ساده ن هی گهی_گذشترو فراموش کن دالرام تو دساینک
 کنم ی هم خوشحال شد گفت خودم کمکش م یلیزدم اتفاقا خ 

 سای جبران کنم نک   تاتویحما نیهمه ا ی_چه طور 

 ی منو جبران کرد یتو بخند همه کارها  تی_با خوشبخت ساینک

 دوست دارم  یلیخ  سای _نک

 د یسرمو بوس یخم شد رو ساینک

اتاقشه داره به دلش   یحرفارو بشنوه االن تو نیقراره ا کهی اون یاشتباه گرفت گهید یکی _منو با ساینک
تو   یکردم که صاحاب اصل یکه فرداشب قراره کال صاحبت بشه هرچند من باهاش ط زنهیصابون م 

  صالشوهره ا نی هم ادهیز یلی که خ یز ی وهلل چ رمیگی خودم طالقتو ازش م کنه ی م تتیاذ نمیمنم بب
 م یریپ  یعصا یشیم  یمون یخودم م  شهیکار پ یچ ییخوایشوهر م

 بودنشو حفظ کنه ادامه داد: یکرد جد یم یکه سع یهمچنان با حالت یجد یل یکردم که خ  یا خنده

منم چنان  د یکن یامشب باهم اس باز  گرفتیپرو داشت ازم اجازه م یل یامروز خ وونهی_نخند دساینک
سه ساعت بازداشتش   یبرا خواستمیم رونی زدم تو پرش که کال فراموش کرد احترام بذاره بعد بره ب

 شدی اومد داشت دومادم م  یکنم اما خب دلم نم
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 گفت  ری کوتاه دادو شب بخ یل ی_پس بگو چرا اس فرستادم جوابمو خ

 بهم رفت  یچشم غره ا یحالت بامزه ا  هیبا  ساینک

 ی ستی تو ولکن ن رمیگ یاونو م هی_جلوساینک

 دوست دارم حرفم نباشه  یلیندارم خ  ی کار  دونمی_خالصه نم

 گفت:  یبا محبت خاص  دوی به گونم کش یدست یکردو به آروم  یتک خنده مردونه جذاب اس ینک

 یخوشگلم نگران جهازتم نباش گفتم تا منو دار   یبخواب یحاالم بهتره بر  یخواهر   شتری_من ب ساینک
پژمان  یدنبال کاراتون بود یرعل یتو که همراهه ام دیامروز صبح رس نیهمه سفارشامون هم یغم ندار 

 البته با اجازه شما  دنشیو الهام رفتن چ

  نوی شده بود اونم گرونتر هیته  سای شدن همه جهازم توسط نک  ری گونم سراز یمهابا رو یاشکم ب قطرات
 ارم ی کم ب خواستینم ی رعلیخونواده ام یبود که جلو نیجهاز فقط هدفش ا نیباکالس تر

  یحساب نی بود به خاطرهم دهیهنوز نرس میود که سفارش داده بودمبل و فرش هامون مونده ب فقط
 راحت شد  نیاز ا  الممیخوبه خ  دهیامروز صبح رس ساینگران بودم که طبق گفته نک

 دم یگونشو بوس یپام بلند شدمو به آروم  یانگشتا یرو

 باش  شهیداداشم هم  ری_شب بخ 

 به سمت اتاقم به راه افتادم یحرف   چیبعد بدون ه و

 

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

 

بپاشونم رو صورتش تا امشب  ستیجلو دستم ن دمی اس کمی چه خوشگل شده  گاین  شعوری_بالهام
 چشم نخوره
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تموم شده بود اما بهم   شمیکاره آرا  زنهی حرفو م نیخندم گرفته بود از صبح داره هم  یالهام کل یحرفا از
بودم تا لباسو تورمو درست   سادهیلباسمو تنم کنم بعد االنم وا خواستنیم نمی ندادن خودمو بب اجازه

انتخاب کنم اما  روی سبود اما به عهده خودم گذاشت که چه جور لبا ینظام هی نکهیبا ا یرعلیکنن ام
هستن  یظام ن هیهم  یپدرشوهر گرام نکهیاز قبل کرده بود و با توجه به ا سایکه نک  ییدایخب با تهد

خوشگل بود    یلیخ  یل یبود اما خ ده یلباسم پوش نکهیباشه باوجود ا دهیدادم لباس عروسم پوش حیترج 
 عاشقش شده بودم  یکه حساب یطور 

 ن یاز ا نمیا دیی_بفرما

 نهییآ یخودم تو دنیبا د نمی بب  نهییکارم تمو شد باالخره بهم اجازه دادن تا خودمو تو آ یوقت
بود من باشمهرچند   نهییآ یکه تو  یگر یج  نیا شدیلبام نشست باورم نم یرو ی ناخواسته لبخند محو

 ن ی و بب ای شده بودم ب یگر یج هیخودم خوشگل بودم اما االن 

چشماش جمع شده بود برگشتم   یکردمو به سمت الهام که اشک شوق تو یخودم خنده ا یفکرها از
 گفتم:  طونی لحن شاد و ش  هیخراب نشه با  ششینکنه و آرا هیگر نکهیبه خاطر ا

 خب...  یازت خوشگلترم ول دونمیم یاشکا حتما اشک حسادته آره؟توهم خوشگل شد نی_ا

از   یشگونین هیاومده بود به سمتم اومد  رونیب  یحرفام از فاز احساسات نیکه معلوم بود با ا  الهام
 بازوم گرفتو گفت: 

 کنه ی به تو نگاه م یک   نجامیخوشگل شده تا من ا  یلی دختره زشت فکر کرده خ ری _بمالهام

 : دمی با حرص غر دمیمالیداشتم بازومو م کهیدرحال 

 دی مونیشما در نقش م انمی _فعال که من شاه پر

 اونجا به سمتمون اومدو گفت:  یاز دخترها  یک ی عیفحشم بده که سر خواست

 آوردن فی_آقا دوماد تشر

 آوردن   فی اقامون تشر ییهول شدم احساس کردم گونه هام گر گرفتن وو کهوی  دمیحرفو که شن نیا

 پژمان نیماش یتو ذارمینباش همشو جمع کردم م التی_نگران وساالهام
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 _باشه 

 هیکه با  دنشیاومدمو سرمو باال آوردم تا بهش نگاه بکنم با د رونیب شگاهی کمک الهام از دره آرا با
حالت مردونه  هیشده بود با  پی بود دلم ضعف رفت چه قدر خوشت سادهیوا  یدست گل قرمز صورت 

چشماش برق   یلباش بود تو یرو ی داده بود لبخند گرم قشنگ  هیرنگش تک  یمشک سی به جنس یخاص 
 بشم   یقرمز بشه و غرق خوش شتر ینه هام بگو یکم شدیکه باعث م  دمیدیو م  نیتحس

خوشحال بودم   یل یخ  دمیدیچشماش م یتو روی خوشحال  نکهیبردار به سمتم اومد از ا لمیدستورات ف  با
 دستاش که به سمتم دراز شده بود گذاشتم    یبا ناز آروم دستمو تو

 گفت:  یبردار به آروم  لمیف

 ن ییپا  دییای_حاال ب 

  یدستم کاشت که باعث شد کم  یرو یبوسه ا یخم شد به آروم  یرعلیام لمبرداری برخالف حرف ف اما
 سرخ بشم 

 با خنده گفت:   کردی داشت دنباله لباسمو جمع م که ی شدم در حال نیسوار ماش یرعل ی کمک ام با

 _خدا به من رحم کنه یرعل یام

 باال گرفتو به آسمون نگاه کرد  سرشو

 دستش ندادم یبده تا کار بهم صبر   ای_خدایرعل یام

  نویدره سمت منو با لبخند بستو مردونه ماش دمیشدمو خجالت کش  دیاز حرفاش سرخو سف یحساب 
 درو بست به سمتم برگشتو با لبخند بهم نگاه کرد ی دور زدو سوار شد وقت 

اونقدر ضعف کردم که   یکن ی کار م  یبا دلم چ یدار  یدونی چون خودت م  کنمینم  فی_ازت تعریرعل یام
 قورت بدم  تونمیگاو درسته م هیاالن 

 ازش خجالت بکشم  دیکردم خجالتمو کنار بذارم نبا یسع

 ز یزبون نر  نقدری_برو ا
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 با خنده گفت:  کردیروشن م  نویماش کهیتکون داد در حال  یسر  یرعل یام

 به چشم ی_ایرعل یام

شد   لیبه سمتم متما کمی بهش نگاه بکنم  حرکت بکنه به سمتم برگشت که باعث شد منم نکهیاز ا قبل
 بهم چسبوند  شویشونیخم شدو پ یبه روم کم   یکه باعث شد ضربان قلبم باال بره به آروم

 بودم  یروز   نیهمچ هیچه قدر منتظر  یدونی_میرعل یام

 هم بستم یرو چشمامو

  ایمرد دن نی من خوشبخت تر  یدالرام اگه تا ابد کنارم بمون دنیرس  انیبه پا  یسخت ی_روزایرعل یام
 شمیم

نگامو ازش گرفتم در  عیسرخ شدمو سر یکارش حساب نیاز ا دیمنو بوس یحرف به آروم نیزدن ا با
 یاما سع فتهی ب  یبد یقراره امشب اتفاقا کردمینگران هم بودم احساس م  کمیکه داشتم  یجانی کنار ه

از   شدباعث  یرعلیام یبا حرفا و خنده ها زمی دور بر روی منف یهمه فکرا که خونسرد باشمو کردمیم
 بکنم    تی در کنارشم احساس رضا نکهیاز ا یحساب  اموی ب رونیب  االمی فکروخ

 شهیبچه بودم هم یداشتم آخه وقت یادی ز جانیه میاز رفتن به باغو دور زدن باالخره به تاالر رفت بعد
بهم دست   یچه حس انیاون موقع که همه به استقبالم م شمیعروس م یوقت  نمیبب خواستیدلم م

به کمک آقام    یداره به خصوص وقت یقشنگ و دوست داشتن  یل یکه االن متوجه شدم حس خ دهیم
  شتریب شد یباعث م  شدیلباش پاک نم یشدم اون لبخند محو مردونش که از رو ادهیپ  نیاز ماش

 شاکر باشم  شتریخوشحال باشمو خدامو ب

برادر    نیا پیری شده بودو ت پ ی خوشت  یافتاد دلم براش ضعف رفت حساب  سایچشمم به نک  یقتو
  یزدو آروم خم شد رو یکه لبخند سادمیروبه روش وا شدیعروسارو برداشته بود که باعث خندم م 

 چشمامو بستمو آروم بازش کردم  یبا خوش  دیبوس  مویشونیپ

 عروس خانوم    ی_خوشگل شدساینک

کرد بعد با لبخند به سمت من    یدست دادو باهاش روبوس یرعلی زدم پژمان جلو اومد با ام یلبخند
 برگشت 
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 شه؟ یخوشگل م ینطور یالهام هم تنش کنه ا یعنی ادی لباس بهت م نی_چه قدر اپژمان

 ادامه داد: یطونیبرگشتو با ش   یرعل ی به سمت ام بعد

 شگاهیعروسو از آرا  یوقت نهیه برنامم هممنک کردمیفرار م گرفتمی_من به جات بودم دستشو مپژمان
 خونه  برمیم چونمو ی پی آوردم همرو م

چپ چپ به   ساینک کردیم دییحرفاشو تا   دویخندیهم م یرعلیاز خجالت سرخ شده بودم ام یکم
 پژمان نگاه کرد 

   ستنی_همه که مثل تو نساینک

 _پژمان الهام کو؟ 

بهم    یبغلم نکرد چشمک یاومدو به سمتم اومد باهام دست داد ول رونی الهام از پشت پژمان ب کهوی
 زدو با خنده گفت: 

 چلونمت ی م یحساب  یآخر شب که دکوپز الزم ندار  زهی ری کنم آخه دکوپزمون بهم م ی_بغلت نمالهام

 آقاش دکوپز داشته باشه  یبرا دی؟نبای_خب آقاش چ یرعل یام

 خنده گفت:  هیبا  الهام

 کار؟  یچ خوادی_نه آقاش دکوپز مالهام

 ؟ یذار یآقات دکوپز نم یبرا ی_خودت عروس بشپژمان

  سایحالتش زدمو به نک نیبه ا یاخم کرده بود برگشت ناخواسته لبخند  یبه سمت پژمان که کم الهام
 برگشتم  کردیبهشون نگاه م یخاص  طنتی که اونم داشت با ش

 شلوارش برد   یبا یج ینگاشو از الهام گرفتو دستشو تو پژمان

  یهمچنان دکوپزشو حفظ کنه اصال زن  دیبشه با کیبه زنم نزد  یکس ذارمینم ی_منکه شب عروسپژمان
 ست ی شوهرش حفظ نکنه زن ن یکه دکوپزشو برا

 بهم زد که باعث شد بخندم    یکردو به سمتم برگشت چشمک یخنده ا یرعل یام
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 د یزنیتو چه قدر فک م  دیبر ایخب ب   یلی_خ ساینک

چهره خندون و شادشون  دنیبه سمتمون اومدن با د  یرعلیپدرومادر ام  کهوی تو  میرفت  نکهیهم
   دیبوس  مویشونیزدم مادرجون پ یلبخند

 ی_مثل ماه شد مادرجون

 به خودتون رفتم  گهید  قمی_خوش سلیرعل یام

 با خنده گفت:  پدرجون

 یخوب اومد  نوی_اپدرجون

 دیخند  یبلند یچپ چپ به پدرجون نگاه کرد که اونم با صدا مادرجون

 گه ید یکه زن من شد یا قه یخانوم؟خب خوش سل  هی_چنی رات سرهنگ

دستمو گرم فشار   دیبوس  مویشونیدستمو گرفتمو پ  یبه آروم ستادیپدرجون رو به روم ا دیخند یرعل یام
 داد 

اونارو   میتون یخب ما نم  یهستن ول ستنین  نجایپدرو مادرت ا رهیوقت دلت نگ هی_نی رات سرهنگ
 امشب من پدره عروسم  مینی بب

 زدم چشمام پر از اشک شده بود اما خودمو کنترل کردم  یلبخند

 کنه ی نم یفرق  چیه دیپدرم  نهی_ممنون پدرجون شمام ع

 منم امشب مادر عروسم زمی عز ینکن  یبی _احساس غرمادرجون

 _دست شما درد نکنه حتما دوماد از هوا اومده یرعل یام

چون   دهیمعلوم بود حرفامونو شن ذاشتیم یرعل یشونه ام یاز پشت دستشو رو کهیدر حال  پژمان
 گفت:  دویخند

 ی از اونجا کوچ کن ویجولوپالستو جمع کن  دیبا ادیعروس ب  ی_نگران نباش تازه اولشه وقتپژمان
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خواهر   سادیکنار دستم وا نکهیو ا  سایبا اومدن نک  دی رسهم سر   ساینک  کهویکه  میدیخند هممون
  یکم تونستمیشدم اما خب خوشم اومد م  یرتی غ یچرا کم دونمیزد نم یچشماش برق خاص  یرعل یام
 سقف  هی ریباهم رفتن ز نامیا دیکنم شا شی معرف  سای باهاش آشنا بشم بعد به نک شتریب

 _جمعتون جمع بودساینک

 کم بود سمونی_رئ پژمان

 گفت:  سا یهم با خنده روبه نک  یرعلیام نیدیحرفو زد هممون به خصوص پدرجون خند نیا یوقت

 احترام بذارم؟  دی_سرهنگ االن بایرعل یام

 ؟ یذار ی_دست شما درد نکنه منم مافوقتم چرا به من احترام نم پژمان

 گفت:  ع یبرداشتو سربودنو  یجد   پیری کردو به پژمان نگاه کرد اونم ت یتک خنده مردونه ا ساینک

اصال ازم   ستین یاز پژمان شوخ خبر   گهید شمیعصاقورت داده م نیبه بعد منم مثل ا نی_از اپژمان
 برن یحساب نم 

  دیبه پژمان گذاشت که پژمان همون لحظه خند یبا خنده احترام یرعل یام

 پسر با کت و شلوار چه قدر بامزه ولی_اپژمان

 بهم زد  یدستمو گرفتمو لبخند گرم یبه آروم سای نک  میدیخند هممون

 ؟ یست ی_نگران که ن ساینک

 نگران باشم  د یچرا با ی_نه تو هست

 با خودم ببرمت  تونمینداره م یحرف زدم درباره همون موضوع گفت اشکال   یرعلی_با امساینک

 سرخ شدم   یانداختم کم نیی پا سرمو

  ریبا ام   یطور  هی ادهیز تی نگران  ای  یتونینم یدی_خجالت نداره خوشگلم اگه آخر شب دساینک
خونه بخت   یبر  خوادینم  ریخونه پدرومادر ام یر یم  ای خونه ما  ییایم ایامشبو  میکن یهماهنگ م

 باشه؟ 
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 ی داده باش تیکه زدم اهم ی کردم به اون حرف یاصال فکرشو نم یمحکم کنارم نقدری_ممنون که ا

   یتو تنها خواهره من زمیندم عز تی _چرا اهمساینک

 دونمیرفته بودن پژمان هم همراهه الهام نم یرعل یبا لبخند به سمتمون برگشت پدرومادر ام یرعل یام
 االن فقط جمع سه نفرمون بود  یکجا رفته بود ول

از طرف   ستیحالت خوب ن  یدیبهت بگم اگه د یز یچ  هی خوامی_حاال که داداشتم هست میرعل یام
مهمونامون رفتن از  یوقت یول  میری نباش به خاطر بدرقه مهمونا تا دم خونمون م یز یمن نگران چ

 یپدرومادرمم بفهمن تا خجالت بکش  خوادیبرو نم سایاونجا همراهه نک 

نگران   شونیبودم که از شب عروس یی دخترا نهیاالن ع نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
منم خونه  یخونه پدرشون خونه پدر   رفتنیبرن خونه بخت م  نکهیا هیب به جابودن و قرار بود ش

 اون بود  یها تی و حما ساینک

 ستمین ینطور یاالن ا یول کردم ی تجسم م گهید زیچ هی شبی_نه خوبم د

 زنهینداره رو حرف من حرف نم  یمشکل رهمی _به هرحال انتخاب با خودته امساینک

 گفت:  یبا لحن بامزه ا  دویبه پشت گردنش کش یدست یرعل یام

ازش حساب ببرم امکان داره بازداشتم  دیصددرصد با گهی_االن هم مافوقمه هم برادر زن دیرعل یام
 کنه

 زد ی رعلیام یبه بازو یکردو دست یخنده ا ساینک

 ی شیبازداشت نم   یهم بکن یچ ی_خنده از لبهاش نره سرپ ساینک

با لبخند برگشتم که اونم با عشق بهم   یرعلینارمون رد شد به سمت امبهمون زدو از ک یلبخند ساینک
 شد   رهیخ

 وقت از لبات نره   چیلبخنده ه نیکن ا  یکار  ی_اگه شوهرتو دوست دار یرعل یام

طبق  دنیرقصیهمه وسط بودنو داشتن م مینثارش کردمو باهم به مهمونا نگاه کرد یا وونهید
هم  یرعل یام  یخوشحال باشم همه همکارا یکل  شدیگرفته بودن که باعث م ین یمراسم سنگ اتمیحدس
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 یطور  هیگفتنو رفتن  کیاومدن تبر یوقت یعنیبودن  یطور  هیچرا  دونمیدعوت بودن فقط نم
   تنیمامور هینشستن انگار تو شونیسر هی ای سادنیوا

  هیبا  سا یمشکوک نک یحرفا دادم از مراسمم لذت ببرم و اصال به حیندادم ترج  ی ت یاهم دمویکش یپوف
 از همکاراش دقت نکنم.... یسر 

معلوم نبود کجاست فکر   ریام زدمی داشتم حرف م شدیم ی رعلیکه خواهر ام رایگذشته با الم یساعت دو
تا ادبمو   ذارهیسربه سرم م نقدریشد االن ا دایدوستاش اوه اوه سروکله الهام هم پ شهیکنم رفته بود پ

 به آبروم رحم کن  ای خواهرشوهر رو کنم پوف خدا شهیپ

 

 

 

 

 ( سای)نک

هست بچه ها هم همه در  یبسپار به من حواسم به همه چ روی همه چ ینگران نباش نقدری_بهتره ا
 نیا یحواست به دالرام باشه اون خودش به اندازه کاف دیافته تو با ینم یحالت آماده باشن اتفاق

 نگران بشه شتر یب یش یم باعث ینطور یمدت نگران بوده ا

  یکم د یخب با  یمعلوم بود واقعا نگرانه حقم داشت ول دیکش یموهاش دست یکالفه تو یرعل یام
 به دالرام هم منتقل کنه   شویاز نگران یبود چون باعث شده بود کم یخوددار م

  دمیاونقدر محوش شده بودم که اصال نفهم دنشیها شده بود با د یپر  نهیاون لباس ع  یتو دالرام
 گذشت که توش محو شدم   قهیچند دق

اون لباس کناره خودم تجسم کردم بعد پدرومادرمم  یلحظه دالرامو تو هی بار   نیاول یبرا امشب
 چیکه حکم خواهرم که ه یداشتم به کس نکهیاما از ا نهیلبام بش  یرو یکنارمون که باعث شد لبخند

 نثار خودم کردم  یفحش  دمویاز شدت خشم لرز کردمی فکر م شدیم گهی د یک یداشت ناموس 
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  یلبخنداشم حاظر بودم هرکار   نیحفظ ا یخوشحال بودم و برا یل یلبخند رو لباشه خ دمیدیم یوقت
 بکنم 

 زهی ری_اون آخرش زهرخودشو م یرعل یام

و بهشون  کی بشه دستور شل داشی دوروبرا پ نیا هیبکنه همه بچه ها هستن کاف تونهینم  یغلط چی_ه
 صدا کاراشونو انجام بدم  یدادم هرچند گفتم که ب 

  ینطور یا ستیعروست درست ن شهیپس برو پ میما همه مراقب ینباش یز ی_پسرم بهتره نگران چنیرات
 تنها باشه 

  یرفت پوف  ریام یوقت  فهموندیبهم م یز ی چ هیبهم انداخت انگار داشت با چشماش   ینگاه یرعل یام
زندان  کردنی که داشتن منتقلش م  یراه  یفرار کرده بود تو انیکه ک شدیم یسه هفته ا بایتقر دمیکش

  نجایا شبکه ام زدی حدس م یرعلیام میازش نداشت میرد  چیفرار کنه ه رکانهینقشه ز هیتونسته بود با 
  یچون اون اصال خبرنداره امشب شب عروس دونمی م دیاما من بع رهیبشه تا انتقامشو بگ داشیپ

دالرام  ی برا یاتفاق  ذارمیهمه بچه ها در حالت آماده باشن نم میننشست کاری دالرامه به هرحال ما ب 
ق رودرو  یبا همه حقا دیبا شدی خواهر برادرش روشن م  فیبه خصوص که داشت کم کم تکل فتهیب
گرفته  یچون فراموش یباهاش داره ول یچه نسبت انی بفهمه که ک دیبا نکهیبه خصوص ا شدیم

 شناسدش ینم

 

 

 

 

 

 )دالرام( 

  هیدستش گذاشتم که اونم با  یدستمو رو  یکه کالفه کنارم نشسته بود نگاه کردم به آروم  یرعل یام به
 از حالتش خبردار نشم بهم نگاه کرد  خواستی که م یلبخند مصنوع
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 ؟ ی رعلی شده ام یز ی_چ

 ست ین یز ی_نه عروسکم چ یرعل یام

 نیشد یطور  هی سایمدت تو و نک  نیافتاده ا یاتفاق یترسونیمنو م یدار  ری_ام

 خانومم  ی حساس یادیز  ستین مونیچی _ما هیرعل یام

به سمتم خم  یکرد کم  یبه روش زدم که اونم تک خنده ا یموضوع لبخند نیخاتمه دادن به ا یبرا
 شد که باعث شد بخندم

 نه یبیاالن داداشم م ری_زشته ام

 کنم یمن هرکار که دلم بخواد م یکار کنم تو االن زنم یچ خوامیمگه م نهی_خب بب یرعل یام

 عقب  دمیکوچولو کش هیخم شد که آروم خودمو  گهید کمی

 طون ی _زشته پسره ش

 کرد   یتک خنده ا یرعل یام

 ام یرقص از خجالتتون در م ی_تویرعل یام

 کردم   یخنده ا تک

 ی کن ی نم  نکاروی_تو ا

 را؟_اون وقت چیرعل یام

 شمیلبو م نهیع  یدونی_چون م

 هی یتو  یرعل یبشم ام  رهیبکنمو با عشق بهش خ یخنده که باعث شد منم خنده ا  ری زد ز یرعل یام
از خجالت سرخ شدمو با   دیکنار کش  دویرو کوتاه بوس  میشون یبه سمتم خم شدو پ عیسر یحرکت ان
 بشه  شتریخندش ب  یکه باعث شد صدا دمیحرص غر
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  کردیبودن پژمان داشت به مهمونا نگاه م سادهیو پژمان افتاد هردوشون کناره هم وا سایبه نک چشمم
روبه   کردم ی نگاه م سایهمون طور که داشتم به نک کردینگاه م  یکی مشکوک داشت به  سایاما نک

 گفتم:  یرعل یام

 نی بب   ساروینک یرعل ی_ام

 _کجاست؟ یرعل یام

 چشمام بهش اشاره کردم  با

 _اونهاش 

دستشو برده بود پشتش انگار که   یبه آروم سایبرگشته بود که نک  سایبه سمت نک  یوقت یرعل یام
و خوده سازمان اسلحه   تیمامور ی فقط تو سایمن بود نک  هیتشب نیهرچند ا ارهیبخواد اسلحشو در ب 

 که نداشت   نجایبه کمرش بود ا

با    کهویجا خوردم    یاباوضاعش حس دنیاون حالت نگران شد که با د یتو ساینک دنیبا د یرعل یام
نگران گرفتمو به سمت مهمونا برگشتم که با  یرعل یمردم با تعجب نگامو از ام غیج  یصدا دنیشن

 بلند شدم  میصندل یصحنه روبه روم از رو دنی گرد شده با د یچشما

   نمیب یآره دارم خواب م نمیب یمن...من دارم خواب م رممکنهیامکان نداشت غ نیا

و سروصدا عقب رفته بودنو   غیکه اسلحشو روبه سمتم گرفته بود نگاه کردم همه مهمونا با ج انیک به
صحنه   نیا  دنیبا خشم فقط نگاهش روبه من بود با د انی اما ک رونیب دنیدویداشتن م شونیسر هی
  گرفتنقرار  انی مسلح پشت ک ساینک گهید یاز دوستا ی سر  هیو  یرعل یو پژمان پدره ام سای نک کهوی
 داد زد:  یبا لحن محکم و خشن سایکن

 یچون کامال محاصره ا ینکن یدستتو ببر باال سرت بهتره کاره احمقانه ا نوی_اسلحتو بذار رو زمساینک

 : دیکه به سمتم گرفته بود با خشم غر ینکرد با همون نشونه ا یتوجه سای اصال به حرف نک انیک

  دیتو با  یمن صفره پس سهم اونم برا ینگفتم؟بهت گفتم سهم تو برا شمینم می_گفتم که تسل انیک
 صفر باشه 
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 با خشم داد زد:  ساینک

 زووووود نی نکن اسلحتو بذار زم نیجرم خودتو سنگ  نیاز ا شتری_ب ساینک

 گفت:  یبرگشت و با لحن مسخره ا سایزد به سمت نک یپوزخند انیک

 االنشم حکمم اعدامه   نی_جناب سرگرد آب از سره من گذشته من همانیک

 ادامه داد:  میما بود هیاما مخاطبش بق کردینگاه م  یرعلی به ام کهی سمت ما برگشتو در حال به

اون  یتو کهی اون خورمی م زویچ هی تنها حرص  خورمیحرص جونمم نم  خورمی_داغ پولو ثروتمو نمانیک
   سادهیکناره دستش وا کهی حق من بود نه اون  سادهیلباس اونجا وا

  یرعل یام ی ها یشبونم علت همه نگران  یشدن پس علت همه اون کابوس ها  ری به شدت سراز  اشکام
 ره یتا انتقام بگ نجاستیفرار کرده بودو االنم ا انیبود ک نیپس ا سایو نک 

 ی ندار  یراه  نیجز ا  یش  مینکن بهتره تسل ی _کاره احمقانه اپژمان

 کارمو کردم   یاما وقت شمیم میتسل  ستی_هدفم فرار ن انیک

 جلو اومدو منو برد پشت سره خودش   عیسر یرعل یام

تو شب    ینطور یا یهان؟تو اگه واقعا دوسش داشت ی برس  ی به چ ییخوایکارات م نی_با ایرعل یام
 یبردیآبروشو نم  شی عروس

 شدی من م  یسوگول دینه تو اون با ستادمیمیکناره اون وا دی_من باانیک

 با خشم نعره زد: یرعل یام

 یمثل تو چرا دار  شهیآخرعاقبتشون م کننیم ییکه عشق گدا یی_خفه شــــــــــــــو کسایرعل یام
   ن ی فقط هم یهست یبدبخت اعدام هیتو االن   یندار  یقدرت چیه گهی تو د یزن یم  خودیزور ب

شدت داشتن از  پنهون شده بودم نگاه کرد اشکام به  یرعلی فکش منقبض شد به من که پشت ام انیک
   شدنیم یگوشه گوشه چشمام جار 

 نعره زد:  انیکه ک ادیخواست جلو ب ساینک
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 کشم یهردوشونو م  دیبکن  ی_خدا سرشاهده حرکت اشتباهانیک

 تموم کن  ارویمسخره باز نی _اسلحتو بنداز اساینک

 بهم نگاه کرد  یبا غم خاص  انیک

 دلت بذارم یرو ویدلم گذاشت یکه رو یداغ نکهیچرا فرار کردم؟آره؟فقط به خاطر ا یدونی_مانیک

 امکان نداشت  نینه نه ا  دمیوحشت لرز با

  ینطور یا یکش یتوهم همراه من زجر م  ینطور یکارو کنم اما مجبورم ا نیا  خواستی _دلم نمانیک
 دم یکش یچ یکرد  رمی تحق یوقت  یفهمیم

و به  دیچی سالن پ  یکه تو یک یشل یتا برم آرومش کنم که صدا  امیب  رونی ب یرعلی از پشت ام خواستم
  امیباعث شد به خودم ب یرعل یو زجه مادر ام غیج یمهمونا باعث شد خشکم بزنه صدا غی دنبالش ج

کتفش بود نگاه کنم با   یکه باعث شد با تعجب به دستش که رو نیجلو روم افتاد رو زم  یرعل یام
  عیسر انی به سمت ک  سایکردم نک ینم یدم محکم منو بغل کرد اما من حرکتروبه روش زانو ز یناباور 

ناله  دیلرز  یرعلیکرد ام کیشل  یرعلیبه سمت ام گهی د ریت هیهم همون لحظه  انیکرد که ک کیشل
  گوشهقطره اشک از  هیلباس عروسم افتاد  یجون شد و رو یکرد دستاش کم کم که دورم بودن ب  یز یر

  یفقط توجهم به مردم بود که لباسش خون  دمیشن ینم گروید یگلوله ها یصدا نییپا  دیچشمم چک
 شده بود نبود   یحواسم به لباسم که خون   یشده بود حت

 دستمو به سمتش بردم تکونش دادم یبه آروم  ناخواسته

 ر ی_ا...ام

ش  دوباره تکون  یدستمم بردم سمتشو به آروم  یکیبشه اون   ینخورد باعث شد ته دلم خال یتکون 
 دادم

 بلندشو  ری_ام

 کنم   دارشیب یچه طور  دونستمیکار کنم نم یچ دونستمیهم بستم نم یرو چشمامو

 ید یسکتم م یدار  ری_ام
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 نعره زد:  ساینک

 رووووون ی ب دی_همه برساینک

که داشتن   دمیشنیروهم نم  یرعل یخواهرو مادر ام یزجه ها  یصدا  یحت دمیشنینم  رویبق  یغایج
  انیک یبا آدما  ساینک یهمه درحاله فرار بودن بچه ها رون ی ب بردنشونیگرفتنو به زور م  یجلوشونو م 

 نداشتم  یکدومشون توجه  چیشده بودن اما به ه ریدرگ

دستم دست  یکی سرشو باال آوردمو به خودم چسبوندم با اون  یگردنش بردم به آروم  ریز دستمو
 گفتم:   یبغض به آروم  دستام گرفتم با یتو شویخون

 ی کن زمیسوپرا ینطور یپس پس چشماتو باز کن قرار نبود ا ستی ن یقشنگ ی_شوخ 

 شدن  ری هم بستم اشکام به شدت سراز یمحکم رو چشمامو

که برام اجرا   یا ژهیبود؟خاک تو سرت با برنامه و نیا  یبرام دار  ژهیبرنامه و هیامشب  ی_مگه نگفت
 یکرد

 با زجه زار زدم:  نموی چسبوندم به س سرشو

 _تورو جون عشقمون چشماتو باز کن  

خورده بودو دستشو به بازوش گرفته بود داشت بهم نگاه   ری ت کهی در حال دمید  انویاون لحظه ک یتو
 کردیم

 زدم:   غیج

زندش کن    ایکن ب دارشیب  ایخنک شد؟حاال ب  ؟دلتیدیهامو د ؟زجهیلعنت یدی_د
 ــــاـــــــــــــــــیب

 گفتم:  یهم بستمو به آروم یاسلحشو به سمتم گرفت چشمامو با بغض رو انیک

 _خداا
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چون از پشت زده بود  انینگاه کردم که با افتادن ک  سایبه نک  انیو بعدش افتادن ک  کیشل یصدا
سست به   یی با قدما نییپا  دیقطره اشک مردونه از گوشه چشمش چک هی دنمیظاهر شد با د افشیق

 از آغوشم جدا کردو به خودش چسبوند رویرعل یام یسمتم اومد به آروم

 سا ی _نک

  یدلش برا دونستمیاومد م ینم  نییازش پا یقرمز شده از اشکشو بهم داد اما اشک  یچشما ساینک
  ری تا من ت  شی فداکار ینقشش نه برا ینه برا  ریام ینه برا میخون  دهیلباس سف یمن سوخته دلش برا

 نخورم 

سرش   کنهی چشماتو باز کن بازش نم گمیبهش م یهرچ  ستین لی زن ذل  برهیاز تو حساب م یرعل یام_
 کنه ی داد بزن به خدا از ترس توهم که شده چشماشو باز م هی

  یبه آروم  نییپا  دیاز چشماش چک یشتر یمردونه ب  یهم بست که اشکا یچشماشو محکم رو ساینک
 بردم گونشو نوازش کردم   یرعلیدستمو به سمت صورت ام

به زور بردنش    زدنیآخه داشت زجه م یخورد ری باورش شد که تو ت یجد یمامانت جد  یرعل ی_ام
 تموم شد  شینما یمرد وقتشه چشماتو باز کن ان یک شهیمنکه خبر دارم همش نما یول رونیب

 داد زد:  ساینک

 د یامبوالنس خبر کن هی_ساینک

 که آمبوالنس خبر کنن  نیخونا واقع نی_آمبوالنس؟مگه ا

 شهیحالش خوب م  ستی ن یز ی_آروم باش دالرام چساینک

 نقشش فرو رفته  یجو گرفتتش تو یادی_االنم حالش خوبه فقط ز

  دمیبه حالو روزم نداره اخمامو کش یبودو بسته و اصال توجه  امیکه دن ییهمچنان چشما دمید یوقت
 توهم با خشم شروع کردم تکون تکون دادنش سرش داد زدم: 

سکتم  یدار  یفهم ی بازش کن چرا نم ارویاون لعنت گمیدارم م ستین تی چرا زبون خوش حال ی_د لعنت
 یدیم
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 گفت:  یمانعم شد به آروم ساینک

 _نکن دالرام نکن ساینک

 زدم:   غیتمام توانم ج  با

 شدمیپاشو تورو جونه عشقمون پاشو بابا بسه توروخدا بسه من تازه داشتم خوشبخت م یرعل ی_ام
برم نذار   سا ی خونه نذار با نک میپاشو امشب قرار بود باهم برگرد یذار یتنهام نم یپاشو توبهم قول داد

منو  ادی بلندشو چه طور دلت م ییایاز پا در ب  ری که با دوتا ت ینبود فیبلندشو تو ضع  ریمنو ببرن ام
  ینداره به خدا چشماتو باز کن یاشکال  یول یدیلباسمو به گند کش نیبب  یلباس تنها بذار  نیا یتو

فقط اون چشمارو باز کنو بهم بگو  خوامی هم ازت نم یا گهید یعروس زنمیغرم نم  کنمی نم  تی شکا
 بود یبامزه ا  یشوخ

گذاشت به سمت من اومدو محکم منو   نیزم یرو رویرعلی سره ام یبه آروم سای که اومد نک آمبوالنس
   زدمیمشت م  سایبا زجه به نک دیدر اغوش کش

 بود؟  نی بود؟آره ا نیا شهینحو تموم م نیامشب به بهتر یتو گفت   یمراقبمون باش ی_تو قول داد

 _متاسفم تموم کرده 

 به منو لباسم نگاه کرد  یشدم با غم خاص  رهی به پسره خ یناباور  با

  لمشهیف  نیمحترم ا یتموم کرده آقا روی چ ی_چ

 بردم    زی خ یرعل ی سمت ام به

  ینقشتو باز  یعیطب  نقدریا یتو چه طور  دهیتمرگ نجایشو نگاه چه راحت ا داریب  شعوریشو ب   داری_ب
 یباورشون شده که تو واقعا مرد  نایکه ا یکن یم

شدم خواستم  رهی آمپول بود با وحشت بهش خ هیستشم شد د کیاورژانس بهم نزد یاز پسرا یکی
بازوم فرو رفت با   یمحکم دستمو گرفت با بغض بهش نگاه کردم آمپول که تو سا یممانعت کنم اما نک 

 دم ینفهم یچیه گهیشدمو د حالی ب سای آغوش نک یتو  یناتوان

 ............... 
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 توروخدا می_بر

 شهی_گفتم نم ساینک

 رم یخودم م میبه خدا اگه نبر سای _نک

 ی سرخود شد نقدری تا حاال ا یاز ک  یکن یم خود ی ب یل ی_تو خساینک

 شد  ینطور یدادم دست تو و ا تمویامن ی_از همون وقت

دستاشو محکم پرت کرد تو   ی تو وانهیزدو ل ینعره ا  کهوی  دیتو موهاش کش یو کالفه دست  یعصب
داره  یچه طور  نیبب  یشد روان  جادیبدنم ا یتو یف ی شکست لرزش خف یوحشتناک یکه با صدا وارید

 دهیآدمو دق م

 رم یخودم م  ای یبر ی منو م ای ترسمیکارات ازت نم نی_با ا

 _ببرمت تا دوباره حالت بد بشهساینک

 کنهیفرق م  نباریافته ا یاتفاق نم نیا دمی_قول م

 یگی م  نوی_هربار همساینک

تو موهاش   یکالفه دست سا یکردن نک هیمبل نشستمو شروع کردم به گر یرو یکردم به اروم بغض
 دستاش گرفت  یزانوهاش خم شد دستامو تو  یبه سمتم اومد آروم مقابلم رو دویکش

 ی _دالرام تو بهم قول دادساینک

 هم بستم یمحکم رو چشمامو

 ن؟ یچ نای_پس اساینک

 شاهد اشکام باشه  نیاز ا شتریب خواستمیازش گرفتم نم  رومو

پاتو اونجا   گهید ذارمیاگه دوباره حالت بد بشه نم خورمی اما به روحش قسم م برمتی _باشه مساینک
  یبذار 
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 .............. 

که به شدت ازشون اشک   ییگالبو باز کردم با چشما شهیقبرش گذاشتمو سره ش یگالرو رو آروم
چهارماه از   دم یکش یاسمش دست ی بغض رواونا مشغول شستن سنگ قبرش شدم با  الیخی ب دیباریم

زود   شمیم  یکردم زود عصب  رییتغ یلیخ  دایجد امیاما هنوز نتونستم باهاش کنار ب گذرهیاون اتفاق م 
 که عوضم کرد    یتر از اون عوض یعوض شدم عوض   امیشکنم زود از پا درم یزود م شنیم یجار   کاماش

  یهم فشار دادم تا کم یلبامو محکم رو دمیاسمشو بوس یخم شدم رو  یکنار گذاشتمو به آروم گالبو
وا   ساینک یجلو دینه نبا یبه سراغم اومده بود ول میضیکنم احساس ضعف کردم دوباره مر هیکمتر گر

  بهم دست بده منو ببرن یحمله عصب دیشا  ینطور ی ا ارهینم  نجایمنو ا گهیبدم اگه حالم بد بشه د
 شگاهیآسا یتو دیوگرنه االن با  رونمی ب  سایاالنشم به ضمانت نک  نیبشم هم ف یضع  دینبا شگاهیآسا

   دیبود که بدون یز ی بودم چون حالم بدتر از اون چ یم

خودم   یتو  نیجن هی نهیقبرش گذاشتمو کنارش ع یسرمو رو یخاطر پنهون کردن ضعفم به آروم  به
به سمتم اومد   عیبهم نگاه کرد سر یچشماشو برداشتو با نگران  یرو یدود نکیع  سایجمع شدم نک 

  یگردنم بردو منو کم ریدستشو ز عی سر لرزمیدارم م دید یشونه هام گذاشت که وقت  یآروم دستشو رو
 هم بست  یقلبم گذاشت چشماشو محکم رو یکرد دستشو رو لندب

 ی_دالرام تو قول دادساینک

 ادم که چشماشو باال آوردو بهم نگاه کرد با بغض گفتم:قلبم بود محکم فشار د یکه رو دستشو

 بمونم گهید کمی_به خدا من خوبم بذار 

 ی فهم  یچرا نم  یلرز یم یدار  نی ضربان قلبت کند شده بدنتو بب  شهی_نم ساینک

 _من خوبم به خدا خوبم بذار بمونم توروخدا

 دراورد  بشی کردو قرصمو از تو ج بشیج یداد دستشو تو هیمنو به خودش تک ساینک

 بخور   نویا  ایخب ب   یلی_خ ساینک

 شهیبردم هم یور اونور نم  نیقرصامم با خودم ا ینگران خودمم نبودم حت گهید یوقت بود حت   یلیخ
 د یرسی بهم م سایقرصام توسط نک شدیهروقت حالم بد م نیبود به خاطرهم  سایقرصام همراهه نک
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 خوردم  ی که به سمتم گرفت قرصمو به آروم یاب  یبطر قرصو از دستش گرفتمو با  آروم

 خونه   میبرگرد دیبرگشتم با  گردمیزود برم ی ول  یباهاش تنها باش کم یتا  رمی _من مساینک

 _باشه 

رنگ براقش گذاشتمو   یسنگ قبر مشک  یازم جدا شدو رفت مثل قبل دوباره سرمو رو یبه آروم ساینک
 هم بستم یرو موی اشک یچشما

 یام فدا  یشگیهم وونهیبازم منم همون د یدرست حدس زد یزندگ ی_سالم بهونه قشنگ من برا
داغونم آخه حالم مثل رنگ   یمردونت حالت چه طوره نفسم؟حاله منو نپرس که حساب یها یمهربون

اون وقت   نیمنو بب رونیب ا یب  ریخب تو از اون ز ؟ی کنی م ؟مسخرمیخندی چرا م هیچ هیقال یگال
اتاقم پر از غمه از  یهوا هیتو صحنه چشمام خال  ینگاهت بدجور  هیجا گمیم  قتویحق  رمدا یفهمیم

 گهید ییبخوا  قتویحق  کشمیم یبدون تو چ  یدون یبگم کم گفتم نم یصاب مرده هرچ نیا یغصه ها
تنها شدم قسمت تو سفر بودو قسمت منم   یزندگ  نیا یمن با غصه ها ویرفت دمیبه آخره خط رس 

   دناتینوازشات بوس اتیمهربون  یبرا دنت ید یقدر دلم تنگه برا چه ی دونینم  یآوارگ

 باز کردم  یبه آروم  چشمامو

دارم اشک  یچه طور  نیبب  شورمیخودم م  یاشکا نی با هم  شورمیبه بعد قبرتو با گالب نم نی_از ا
  یدوست شد یبا کس هیروزات اونجا چه طور یتنها گذاشت نجایمنو ا ویدلت چه طور اومد رفت زمیریم
گل   ویبگگل  ویحرف بزن   یکه اونجان ه ییها یمور  یبا اون حور  ینر  اینبر ادتیوقت منو اونجا از  هی

گفتم  یتراس  رمی گیاعصابمم ازت م نیانتقام ا کنمیم  کتی ت کهی اونجا ت  امیبه خدا اگه بفهمم م یبشنو
به  شهیمن حالم داغون م میری م نجایالبته بگم هربار که از ا میرفت  نجایاعصاب دفعه قبل که از ا

بشمو تحت   یبستر  یفور  دیبا مهیحالش وخ   نیاون دفعه دکتر گفت ا مارستانی ب میری م نیخاطرهم
نکنه بهش گفتم اگه اون  نکارویالتماس کردم که ا سا یچه قدر از نک یدون یباشم نم ژهیو یمراقبت ها

مراقب خودم باشم االنم دارم خودمو  گهیکشم اونم ازم قول گرفت که د یبرگرو امضا بکنه خودمو م
همه خاطرات   ادهی نجایا امیآخه هر وقت که م  خورمیکه م ییهرچند به کمک قرص ها کنمیکنترل م

  ادهیسکته کردن مادرت  ادهیزجه هام  ادهیجسد تو  دهای میلباس عروس خون  ادهیافتم  یگذشته م
  الی خیحالو روزم...ب نیا دنیخم شدن کمر داداشم با د ادهیو  انیجون دادن ک ادهیشکسته شدنم 

زجر   ننوی تا کمتر منو بب  امینم  رونیاونقدرا داغونم که از اتاقم ب گهیروزا د نیناراحت نباش ا ادمیز
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اجازه نداد اون  سایبمونم اما خب نک میکن یکه قرار بود باهم توش زندگ یتو خونه ا خواستمی بکشن م
  ینیقلبم از سنگ رمیام فتهی برام ب یاتفاق ترسهیپام نره اونجا اخه نگرانمه م گه یخونرم فروخت تا د

قلب من به  نیا کنهیتوکل م گهید قهیبه زور به دق قهی دق  کی یاوقات ضربانش تو یتو گاه یدور 
 ممونی کوچولوهه به مرور خاطرات قد یگفتیکه م یاطر حقارت نبودن تو همراهه همون مغز خ

تو و به فکر نبودن توهه  ادهیصاحابم همش در   یمغز ب نیقلبم همراهه ا شهیو فشرده م کیکوچ
  یها و گرما  تی همه اون حما ادی  بهخودش  یدستات رو زیمحبت آم  یفشارها ادی جسمم همش به 

لرزش...دو  کی ادیاوقات به لرزش در م یدهنده ها گاه نی همه اون تسک ادیوجود تو و به 
  زیچ کی شهی تو هم  یب  نکهیام است ا ییایرو  یاز سهم روزگار خوب و خوشبخت  نمیلرزش...سه لرزش ا

شبانه ام که   یلرزشها یتو نکهیاچشمات حس نکردن لبخندهات  دنیکنه نبودتو ند ینی قلبم سنگ یرو
  ردیگیمن را لمس و با تمام وجود به آغوش م زیخاطرت گذشته با تو بودن غرق شدم سه چ ادویر د

 غم...درد...مرگ 

 اسمشو نوازش کردم  یرو گهیبار د هی

  نیبا ا یبر  یتونستیتر هم م واشیشوم بودم؟ نقدریمن ا یعنیاخه؟ یشب عروس  یتو  ی_نامرد روان
  یناله هامو کس یخواستم صدا ینم ی رفتیتر م   واشی ریسالم مونده باشم ام دونمیم دیوضع رفتنت بع 

رفتنت    زتا اقال بعد ا شدیتا خدا از حرفهامون خبردار نم ییخوای که منو نم یگفتیبشنوه آهسته تر م
نشم مگه من چه قدر تاب   کردمیموندنت م  یکه به درگاهش برا ییشرمنده خدا بابت اون همه دعاها

 هیجا یقرار بود حت ست؟توکهیبه دوش بکشم بسم ن ییرو تنها  ییدرد تنها تونمی چه قدر مو توان دارم 
پر کن    کنمی م ساسخودتو که بدجور کمبودشو اح هیجا   ایب میبابا نخواست یپدرومادرمم برام پر کن 

خب از   میحرفا بگذر  نیاز ا الیخیب   ؟پوفیمراقب پدرومادرم باش ایاون دن ینکنه رفت شکشیپ  شیبق
 گذره؟ یبدون من بهت خوش م  یکنی کارا م یخودت بگو اونجا چ

 _دالرام پاشو 

 نگاه کرد و بهش اشاره کرد   شیباال آوردمو بهش نگاه کردم به ساعت مچ سرمو

 میبرگرد  دی_وقتشه باساینک

 میبمون  شتری ب کمی شهینم  سای _نک

 پس پاشو  ستیبرات خوب ن یاجازه ندار  ن یاز ا شتری_نه ب ساینک
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 نشنوه گفتم:  سای که نک یبا لحن آروم طور  دمویاسمشو بوس یبغض بهش نگاه کردم آروم رو با

 ر یاما االن دوباره سر بار شدم ام  ستمین یسر بار کس  گهید دونستمیذوق کردم چون م یتو اومد ی_وقت

 نکهیبلند شدم بدون ا نیزم یاز رو یبه آروم نییپا  دیقطره اشک لجوجانه از گوشه چشمم چک هی
 رفتم  نشیاز کنارش رد شدمو به سمت ماش  یبه آروم  سایلباسامو بتکونم بدون توجه به نک 

  ع یسر ساینک  سادمیرفت وا جیلحظه احساس کردم سرم گ هی داشتیآروم پشت سرم قدم برم ساینک
 گفتم:  یخودشو رسوند بهم به آروم

   ستین میزی _من خوبم چ

خواستم  نی نتونستم توان از پاهام رفتو به جاش ضعف اومد به خاطرهم گهیبرداشتم د گهیقدم د هی
 منو گرفت    عیسر سایکه نک فتمیب

به   یاما االن تونست یکردیقبال سره همون قبر ضعف م تهینشونه بهبود نی نداره ا ی_اشکال ساینک
 ییا یچند قدم راه ب ییتنها

 

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

 

  یکه باعث شد بو دمیکش یقیهم بستم نفس عم  یتاب نشستمو با آرامش چشمامو رو یرو  آروم
شدم چه قدر  رهی پر کنه چشمامو باز کردمو به آسمون خ  موینی ب یباغ بود حساب   یکه تو یاسی یگلها
 قشنگ بود آسمون پر بود از ستاره  نجایا یشبا

  میشبش رفت میعقد کرده بود یوقت  یرعلیافتادم که همراهه ام یاون شب ادهیزدمو  یلبخند ناخواسته
  میباهم خلوت کن  کمی بام شهر تا 

 _دالرام ی رعلی"ام

 _جانه دلم 



 دنده هیپناهان  یب

842 
 

 ؟یدیسوال ازت بپرسم راستشو بهم جواب م هی_یرعل یام 

 _من تا حاال بهت دروغ گفتم؟

 کنه ی فرق م ی_نه آخه سوالم کمیرعل یام

 _باشه بپرس 

 سارو ینک ای یدوست دار  شتری_منو ب یرعل یام

 کنه ی داره به شهر نگاه م تی اخماشو برده توهمو با جد یکم دمیتعجب بهش نگاه کردم که د با

 ؟ یپرس یسوالو م نی_چرا ا

اما  یشلوارم مسخرم کرد  یرو   ختیر  کیک کهیت هیالهام از عمد   یوقت دمی_آخه امشب د یرعل یام
پژمانو دعوا   یکل  یبخند نکهیا هی زد تو به جا سای صورت نک یتو کوی قاچ از ک هیآخرشب پژمان  یوقت
 یکرد

 له؟یدل نی_ا

 نگفتم  یز ی خب همش سکوت کردمو به خاطرت چ یهست ول گمید  یایل یخ  ری_نخ یرعل یام

 ادیم یحسود  یبو  فیپ فی_پ

 قدم عقب برم  هیشد که باعث شد  کیقدم بهم نزد هی یرعل یام

 _من حسودم؟ یرعل یام

 _نه پ من حسودم 

محکم منو از پشت گرفتو به خودش فشار   فتمیتا به چنگش ن دمیدو عیرد که منم سردنبالم ک  کهوی
 پخش شده بود فرو کرد  یحساب میموهام که به خاطر افتادن روسر نیداد سرشو ب

 ی کنیم  رمیکارات پ نی_با ایرعل یام

 رمردیو سه سالته پ ی س یر ی _شما االنشم پ
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 کرد  یا خنده

 و پنج سالته  ستیمثل تو گرفتم ب  یردختر یکه پ نهی_خب به خاطر همیرعل یام

 حلقمو بوس کرد  یخنده آروم دست چپمو باال آوردو رو  ریحرص بهش نگاه کردم که زد ز با

 حلقه بشم که امشب اسمتو زد به نامم" نی_قربون ایرعل یام

دلم براش تنگ شده بود منو  دستم بود نگاه کردم چه قدر یکه تو یزدمو به حلقه ا یلبخند ناخواسته
 خب روزگار نذاشت نخواست   یول  میخوشبخت ش  یبه راحت میتونستیم یرعل یام

 اما خب نشد که ادامه داده بشه میکناره هم شاد بود دمیدیم یحرکاتو خوشبخت  نیساده تر ما

 نیامتحانات ترمش بود هرچند به خاطر من ا رینداشتم باهاش حرف بزنم الهام سخت درگ رویکس
 ینطور یمزاحمش بشم ا ادی ز خواستمینم  کنهیهمشو باهم جبران م بایترمو افتاد و االن داره تقر

  مه ینطور یا سمیدلمو بنو یدفترمو باز کردم تا حرفا یبه آروم نیدرس بخونه به خاطر هم  تونستینم
   شدیار نماز حرفام خبرد میهم سبک تازه کس شدمیآروم م 

 آروم خودکارمو برداشتمو شروع کردم به نوشتن:  یتر   نیسنگ  یکمتر سبک ش شهیکائناته هم قانون

تو من  شکست خورده ام شادمان باش که از دست  تیکه امشب از موفق ندازی_کالهت را به هوا ب
حالم    یزندگ نیتند ا یو خم ها چی چون از پ یکنار  ستی زمانه با یا یلبه ام آها یاکنون رو تی کارها

خسته من.کالهت را به   یآرامتر راه برو همگام با قدمها یکم  یزندگ یآها خوردیبه شدت دارد بهم م
به گوش آسمان هفتم   یخواستیقلبم همانطور که م نیسکوت ا یناله ها یکه امشب صدا ندازیهوا ب

س تا به ابد است.قبول  عاشق حب   یجرم انسانها دیشا  دیعمر گذشت جرم من به آخر نرس کی.دیرس
او   دمیمن نرس  دیاو رس یز یکردو من کن ی کردو من درمان او پادشاه یاو نامرد یقاض یآقا  ستین

او   نیزم یخنجر زدو من دفاع کردم او نمک بر زخم شد من مرهم او ستاره آسمان شد من خار رو
او وفادار نماند اما من ماندم  او نماند اما من ماندم او عمل نکرد اما من عمل کردم  لیشد من ذل   زیعز

  یدرد ب ژانژال وا یاست اما من چشم انتظار آها دهیاو راحت است و من ناراحت او راحت خواب
   یپناه یکشت درد ب  یو دم نزدم ول دمیهردو را کش نوایب  ؟منهیقرار  یب ای سخت است  یخانمان
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  هیگر دیگرفته بود نبا یچشمامو حساب  یاشکام جلو ستادیباال گرفتمو خودکارم از حرکت ا  یکم سرمو
  دیپس با دم یسال خودمو زجر م ه یدارم  ینطور یکه ا ستین یراض  یرعل یام دونمیبشم م یقو دیکنم با

 تمومش کنم  

 لرزون شروع کردم:  ییبرداشتمو با دستا خودکارمو

  یبرا امدمین  یشویو تو ارزش قائل نم میگویه هرآنچه که من مو تو فکر کن فکر کن ب میگوی_من م
نه آبرو نه   خواهمیاز تو نه پول م یجدا و بازپس گرفتن خوشبخت  یبرا امدمی ن یزار  هیاعتراض و گر

 ماداعت گریروزگار د نیا یتو  ینامرد چیه یخودت را به مرد یخواهم نه حت  یآرامش سابق را م
خبر آوردند که الله گلزارت دارد    تی توسط باد برا یروز   دیسخن رابفهم شا نیفکر کن وعلت ا  کنمینم

شد  هیکردو از وجود تو تغذ افتیدر  ژنیکه به عشق تو جان گرفت از نفس تو اکس  یالله ا شودیپرپر م
  یاش ناراحت یاش بود و غم نبودنت طوفان زندگ  یخنده ات سرور وصف شاد  یکه نغمه ها یالله ا

الله ات  دنی خشک   غامیتوسط آب پ یروز   دیوجودت تابستان عمرش شا یالله و گرما یوجودت سرما
از  شهیکه هم یالله ا وستی وجود تو به وقوع پ  دیکه عمر وجودش به ام یآوردن الله ا تی را برا

بازم فکر کن   کنمی دل خوش نم یو کوه   اوری چیاکنون...به بودن ه یول  دینوشی دستان پر مهرتو آب م
نورماه به   ری ز زدمی نم ی لیدل یوقت حرف ب  چیهست که من ه ادتیست؟یجمله چ نیا تی حکا نی بب

  یذار ینم یبهم قول داد یگذار  یوقت تنهام نم  چیه یهمه ستاره ها بهم قول داد  یسوسو یشاهد
 یکوه نمن آ یتنم را بسوزاند تو گفت  ییگرما چیه  یتنم را بلرزاند و داغ  یزمستان  چیه یسرما

تو به خود دل خوش   یها تی که به حما یگفت  ینباش   یآفتاب چیآن نگران ه  هیکه تو در سا شومیم
  یعرضه و همان مور  یتو ب یام که در برابر کارها یندارم من آن موش نیجز ا  یگر یکنم چون چاره د

   ستین از باغبان  یچون خبر  ستیاز الله بودن ن یخبر  گریام که به چشم تو کوچک آمد د

 دادمو آروم به آسمون نگاه کردم  هیتاب تک یبستمو کنارم گذاشتم به پشت دفترمو

مخاطبم سه نفر بود خدا پدرم و مادرم اما االن توهم بهش اضافه   زدمی با آسمون حرف م  ی_قبال وقت
  یکرد زامی ب  یو از زندگ یبا رفتنت درسته تنمو لرزوند ی بدون   خوامیم ییطرف خطابم االن تو یشد

  دمخو ی پاها یرو شمویکردم اما من دوباره محکم م  ینکردم فقط وقت کش  یرسته تا االن زندگد
شدن آرزوهات به دوده حاال   لیتبد  عتیچرخه طب  نیتر  رحمی بمونم ب سای سربار نک خوامی نم ستمیمیوا

  یخوش به حال اون چون خالص شد ول  یول دیکش ی بدبخت چه قدر سخت کنمیدرک م  انوی حاله ک
 تاز دس انویبود هم ک نیهم ا یدن  نیقسمت منم از ا  کنمی نم یناشکر  زنمیدارم دستو پا م نیمنو بب 
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  یلیکاراشه خ یآخه همش سرش تو دمیاز دست م  سارمی کم کم دارم نک کنمیدادم هم تو احساس م 
  میمستق ری انگار داره غ کنهیبت نم مثل قبل بهم مح گهید  دهیم تی سرش شلوغ شده به من کمتر اهم

  خهاز اون باال هوامو داشته باش آ یرعل ی کم کم به فکر خودم باشم کمکم کن ام دیبا فهمونهی بهم م
 ... خوامیم

رفت با    نگیوارد باغ شد به سمت پارک سایرنگ نک  یمشک یباغ باز شدو سوناتا یدره برق  کهوی
 خونه  گردهیزدم ساعت دوهه شبه االن برم ی ن یلبخند غمگ دنشید

  نکهی بابا ا یعقب چندتا پرونده برداشت و درو بست ا یشد از صندل  ادهیبا اخم پ نشیاز ماش ساینک
 خونه؟  یار یچرا کاراتو م گهید یکن ی کار م نهمهیباز پرونده هاشو آورد خونه بگو تو که ا

 هیمتوجه من شد  کهویسمت در بره که قفل شد خواست به  نشیزد و ماش نویماش موتیر ساینک
 ابروش باال رفت 

 ؟یدی هنوز نخواب ؟چرایکن یکار م  یچ نجای_اساینک

 آروم پرونده هارو ازش گرفتم سادمیتاب بلند شدم دفترمو برداشتمو روبه روش وا یرو از

 ؟ ی_شام خورد

 _جواب سوالم بود؟ساینک

 گفتم:  رفتمیبه سمت در م کهیدرحال 

 ییای منتظرت موندم تا ب بردی موندم تا شامتو گرم کنم خوابمم نم داری_ب

الهام و پژمان هردوشون خواب بودن الهام دانشجو سال   میدنبالم راه افتاد باهم وارد خونه شد ساینک
 بود اما من به خاطر حالو روزم نتونستم دانشگاه شرکت کنم   وتر یدوم کامپ 

 کنار همونا گذاشت   فشویبا اخم ک سایاشتم که نکگذ ینهار خور  زیم یپرونده هارو رو همه

 ؟ یموند داریغذامو گرم کنم که تا االن ب تونمی_خودم نمساینک

 دم یکش یپوف
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 تشکر کردنته طلبکارم شدم؟  هیجا دارموندمی _تا االن به خاطر تو ب

باهاش حرف   ینطور یلعنت به من قرار نبود ا یحرص رومو ازش گرفتمو به سمت آشپزخونه رفتم ا با
اعصابت مسلط  یرو  شتریب دی با  یکن رییکه تغ یقول داد یبزنم دالرام تو به خودت قول داده بود

   یباش 

مد بودم که لباس عوض کرده مرتب او  دنشیبراش گرم کردم در حاله کش رویماکارون  دمیکش یپوف
 المپ ها خاموش بودن  هیفقط المپ آشپزخونه روشن بود بق نییپا

 گفتم:  عیکه سر زهیخودش بر یآب برا وانیل هیرفتو پارچ آبو دراورد خواست  خچالیبه سمت  ساینک

 سا ی_نه نخورش وا

ت  به من نگاه کرد به سم یاوردو سوال نیی پر آبو که به سمت لباش برده بود تا بخوره پا وانیاخم ل با
آبو از   وانی ل سادمیکه پژمان درست کرده بودو دراوردم جلوش وا ییمویرفتمو شربت آبل  خچالی

سمت   به ختمیبهش دادم با اخم به پارچ نگاه کرد براش شربتو که ر  یخال وانیل هیدستش گرفتمو 
 بکشم شمیرفتم تا بق یماکارون 

 ؟ی_خودت درست کردساینک

 _نه پژمان درست کرد 

 روبه روش نشستم دمویروبه روشو عقب کش  یجلوش گذاشتم صندل ظرفشو

 ؟ی_خودت شام خوردساینک

 خوردم    کمی_آره 

 ی _مگه قرار نبود غذاهاتو درست بخور ساینک

 هله هوله خوردم  یکل  یقبلش جات خال تونستمی_آخه نم

بود گشنشه هرچند مردونه آروم  شدم معلوم  رهی گفت و مشغول خوردن شد به خوردنش خ یآهان
 معلوم بود گشنشه  یول خوردیغذاشو م
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 موندم؟  داری چرا تا االن ب  یدونی_م

 منتظر بهم نگاه کرد  ساینک

معلومه  شی موندم تا خودم برات گرمش کنم تا بخور داریامشب ب  یبرات غذا گذاشتم نخورد شبی_د
 ی غذاتو گرم کن  یحوصله نداشت  شبید

 نگاه کرد   شیبهش زدم اونم نگاشو ازم گرفتو به ماکارون  یلبخند

 ؟ یختیتوش ر یچ دهینم یکه درست کرد ی ماکارون  یکیمزه اون   کنمی _احساس مساینک

 سرهنگ شده ستین خودی مزه غذاهام دقت داشت ب یتر شد چه قدر خوب رو ظیغل لبخندم

 شده  شیدست پخت اونم قات  می _با پژمان درست کرد

 دمی اخم کرد که اصال مفهومشو نفهم یکم  ساینک

 _با پژمان؟ ساینک

  میزودتر اومد خونه تا به من کمک کنه باهم غذا درست کن ی_آره امروز الهام کالس داشت پژمان کم 
باهم غذا  نهمیبه خاطر ا میمدت همش از رستوران غذا گرفت نیبخوره ا یحاظر  یغذا خواستیآخه نم

 خب وقت نشد  یول  میشربتم اون درست کرد قرار بود ساالد هم درست کن میدرست کرد

 ؟یدرباره دانشگاه گرفت متوی_تصم ساینک

 باال آوردو منتظر بهم نگاه کرد سرشو

 ؟ یر ی _مساینک

 تونم ی_نه نم

 _چرا اون وقت؟ ساینک

 نده  ریگ گهید تونمی_نم
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به دانشگاه رفتن من داده   یر یگ بحث مسخررو ادامه بده چه نیا خواستمیبلند شدم نم  زیسره م از
 ی چیه گهیحاال برم دانشگاه که د  یدیبود کم خرجمو م

  شورمشی خودم فردا م یخسته ا  شیبشور ستیالزم ن ییظرفتو بذار تو ظرفشو ی_غذاتو که خورد
 ر یشب بخ 

ذهنم  نیبه دانشگاه رفتن فکر کنم با ا خواستمیاومدمو به سمت اتاقم رفتم نم رونی آشپزخونه ب از
 باشه  دیداشته باشم که مف یا گهی برنامه د دمیم  حیعمرا بتونم درس بخونم ترج 

 

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

 

 ی دیم ر یگ نقدریا یآخه بگو چرا دار  شدمیم یکاراش کفر  نی داشتم از دست ا گهید

 ی فهمی دادم چرا نم حی بابا الهام صدبار برات توض ی_اپژمان

امکان داره   یگ یتو نم مییخونه ما دوتا دختر تنها  یبرگشت  ریچرا د گمیتو؟دارم م ای فهممی _من نملهاما
 حساب کرد  شهیرو اون نم  رونهی که کال ب ساتونیاون آقا نک میبترس یخونه ا  نیهمچ هی یما تو

 خونه  گردمیبه بعد زود برم نی از ا زمی_باشه عزپژمان

 م یها عادت کرد  ییتنها نیجونت ما به ا سای نک شهیاالن برو پ  نیهم خوادی_نمالهام

اون  یزود برگردم خونه تا شما تنها نباش  کنمیم یسع یشمارو تنها گذاشتم؟من ه ی_من کپژمان
 وقت... 

 دم یکش یپوف

 برگشته ری_الهام چته؟خب حتما کار داشته د

 ن گفت: روبه پژما  یمبل کنار دستم نشست بعد با دلخور  یرو  یعصب الهام

 برام درست کن استادمون ازمون خواسته تیسا  هی ایخب برو لباساتو عوض کن ب  یل ی_خالهام
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خندشو گرفت با رفتن پژمان  یبه الهام رفت که الهام خودشو زد به اون راهو جلو یچشم غره ا پژمان
 د یالهام خند

 کارش کردم؟  یچ یدی_دالهام

دوتا پسر مجرد   نا یخب ا میکن ی زندگ   نایسربار ا شهیبه فکر خودمو الهام باشم نم دیبا  دمیکش یپوف
راحت بود از   المیهرچند من از بابت هرچهارتامون خ   میکن  یبودن درستم نبود باهاشون تنها زندگ

 حرف مردم نگران بودم 

 ادی درست کنم االن صداش در م ییچا هی رمی_من م الهام

 پژمان از باال داد زد:   کهوی رد الهام حرفشو تموم ک نکهیهم

 ـــــــمی دار یی_الهام چاپژمان

 هم مثل خودش داد زد: الهام

 شهیآماده م یاومد رونی _از حموم که بالهام

 اومد کنار دستم نشست  ین یری گذشت که الهام با ش قهیچند دق دونمینم

 دم یامروز خر یکه تو دوست دار  نیی همونا ای_بالهام

  یمشغوله خوردنش شدم تو یبه آروم  کردمینگاه م لمیداشتم به ف کهیازش گرفتمو درحال  روی نی ریش
خشک  یبرا   کیحوله کوچ هیبودو  دهیشد لباس پوش  دا یهمون لحظه ها بودکه سروکله پژمان هم پ

 مبل کناره الهام نشست  یسرش انداخته بود اومدو رو یکردن موهاش رو

 ؟یار یمن نم  ی_براپژمان

  کردیاون کلکل م نویبا ا ینی ریسره ش یوقت  شدیبود که باعث م ین یری عاشق ش  یبی ر عجبه طو پژمان
چون آقا پژمان  اوردی دووم نم خچالی یاز دو روز تو شتریب میدیخریم ینی ری ش یوقت  رهیخندم بگ 
 کردینابود م زدیهمشو م

 گفت:  زدیم شی نیری به ش یداشت گاز گنده ا کهیدر حال  الهام
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 ار یبرو ب ی_خودت پا دار الهام

که الهام بهش داده بود چشاش گرد شد معلوم بود الهام هنوز از دست پژمان ناراحت   یاز جواب  پژمان
  لمیپژمان بدبخت ف یقشنگ داره برا یلی خ ادیخوشم م  زدیداشت باهاش حرف م  ینطور یبود که ا

  ادیم

 گفتم:  عیخواست بلند شه سر  نکهیهم پژمان

 ارم یخودم برات م یتو خسته ا نی_بش

 هینگاه کرد پژمان با حرص به الهام نگاه کرد به سمت اشپزخونه رفتم  لمشیادامو دراوردو به ف الهام
از   بردمیپسره جنبه نداشت اگه جعبرو م نیتوش گذاشتمو براش بردم ا ینی ریظرف برداشتمو چهارتا ش

  ردههمشو تموم ک میدیدیم میاومد یبه خودمون م  یبعد وقت  زیرو م ذاشتیم گرفتیدستم م

 _بفرما 

 زم ی_دستت درد نکنه عزپژمان

 نگاه کرد   لمشیگذاشتو به ادامه ف زیم یرو شوییچا  یخال وانی خونسرد ل  یلیخ  الهام

مثل تو  یمثل دالرام دارم خدمتکار زشت  یفرشته ا یبلند نشدم؟وقت یدی _روت کم شد؟دپژمان
 کار؟  یچ خوامیم

و   کنهیم  ین برگشت قشنگ معلوم بود پژمان داره باهاش شوخ خونسرد به سمت پژما  یلیخ  الهام
 ارهیحرصشو در ب خوادیم

 حرص بخورم؟  دی_االن من باالهام

 آره  ی_خب اگه نورمال باش پژمان

کرد که من  یمبل گذاشت کامل به سمتش برگشت آروم با دستش کار  یرو شوینی ریظرف ش  الهام
 گرد بشه یپژمان حساب  یباعث شد چشا  یول نمی نتونستم بب

 ی شعور یب یل ی_خپژمان
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   ی_خودتالهام

 عالمتتو بدم؟ نیمنم جواب ا ییخوایادب م یدختره ب اتوی_منم پژمان

 بده جناب سرهنگ  یتون ی_اگه مالهام

 با حرص بهش نگاه کرد پژمان

 دادم یوگرنه جوابتو م یدختر  فی_حپژمان

 ؟ییکه قرار بود حرص بخوره تو  یکس  یدی_دالهام

  یمدت همش رو نیداشتم آخه ا ادینکردم خودم دردسر ز یتوجه گهید نشونیب  یجروبحث ها به
  یروش حساب هیهربار با  دادنیخان اجازه م سای نک نیتا بهتر بشم اما مگه ا کردمیخودم داشتم کار م 

 بهم   ختی ریاعصاب منو م

که آدم اگه  یکرده بود دوباره سردو اخمالو شده بود طور  رییتغ  یلیخ  سایمثل قبل نبود نک رابطمون
با خودم فکر    شتریکه ب یگاه شهیم  مونیاون اخما پش دنیگفتن داشته باشه با د یحرف برا یکل
عمر   آخرکه تا  شهیبکنم نم یکار  هی  دیبا  نکهیا دهیم یمعن هیحرکاتش فقط  نیا  کنمی احساس م کنمیم

چون اصال براش مهم نبود   گذرهیخوش م ادیهرچند معلومه به الهام خانوم ز میبمون   نجایمنو الهام ا
بار کنجکاو شدم   هیپرونده هاش بود  یهمش سرش تو  سایدانشگاهش بود نک  ایفقط در حال کلکل 

کرد   یر کا ه یشد  دایسروکلش پ کهویخواستم بخونمشون  نکهی هم نیچ نمی رفتم سره پرونده هاش بب
  ی بخون د یتو نبا هیشخص گفتی م یطور  هیبدون اجازه خودش برم سمتش   کنمیجرات نم  گهیکه د

 شناسمی بدبختو م یپرونده ها  نیانگار من صاحب ا

 _سالم

 چشمامون گرد شد چه قدر حالل زاده بود  ساینک  دنیکه با د میبا تعجب به پشت سرمون برگشت  کهوی

 گفت:  ساینک  دنیبا د یبا لحن بامزه ا پژمان

 گل در ساعت...  یسای برگشت آقا نک ی_سالمتپژمان

 نگاه کردو ادامه داد  شیبه ساعت مچ  بعد
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 کف مرتب  هی_چهار بعدازظهر اجماعا پژمان

 به دست زدن میشروع کرداز رو نره همراهش  نکهیو بعد به خاطر ا میدیالهام خند همراهه

 توهم به پژمان چشم غره رفت:  یبا اخما ساینک

 حوصله ندارم   زیمزه نر نقدری_اساینک

 م یخوشحال هم نباش ییخوای خونه م یبعد از مدتها زود برگشت  سایبابا نک  ی_اپژمان

 گفتم: یلحن طعنه دار  با

 _پرونده هاتون کو؟ 

 خودم با طعنه گفت:  نهیهم ع ساینک

 باشه  دیکه با هیی_جاساینک

که برگه هارو بر   کردمی سرم داشتم بهش کمک م ری خ شی چند شب پ  دمیطعنشو فهم نیا یمعن خوب
کردم از اون  یکاغذاش خال  یرو  روییچا  وانهیحواسم نبود ل  کهویهاش مرتب کنه که  خیاساس تار

 تر شده  یرفتارشون با بنده سگ شونیشب به بعد ا

هممون دور هم  ینطور یوقته به لطفه شما ا یل یخ نی بش  نجایا ایب  نستایخب اونجا وا یل ی_خپژمان
 م یجمع نشد

 گردم یلباسامو عوض کنم برم رمی _مساینک

 میشدی وقتها ما سه نفر دوره هم جمع م  یلیبچه ها ذوق کرد خب حقم داشت خ نیا نهیع پژمان
هرچند به من  رونی ب رفتنیم گهیپژمان و الهام باهم د یعن یدوتا  نیوقتها هم ا  یلیاصال نبود خ  ساینک

  نیا کردمیاحساس م  میاز طرف رون ی که باهاشون برم اما خب من حوصله نداشتم برم ب گفتنیهم م
 کنم که تنها باشن   یکار  دادمیم  حی ترج نیدوتا باهم راحت ترن به خاطرهم 

باهاش   خواستمینم زمی بر ییچا هی ساینک یمبل بلند شدمو به سمت آشپزخونه رفتم تا برا یرو از
کنه و   پیمن بود با اون کار بدبخت مجبور شد همرو دوباره از اول تا ری تقص شیی دعوا کنم خب خدا

 کردم ی منم براش جبران م دیبه من کرده بود با یادیز یکمکا سای نک رهی بگ نتیدوباره پر
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 ساس؟ ینک ی_براپژمان

 سمت پژمان برگشتم  به

 که متوجه نشدم یاومد ی_ک

 االن اومدم نی_همپژمان

دوروبرم به بهونه   کمیشده  داشیپ نجایچرا ا دونستمی خوب م دیکردم که پژمان هم خند یا خنده
 گفت:  یکنه با کالفگ داشیپ  تونهینم دید یکمک کردن گشت اما وقت

 کو؟  ینی ریجعبه ش نی_پس اپژمان

 باال دادم ییسمتش برگشتمو ابرو به

 ؟ی_مگه نخورد

 تونمیمن که نم میبخور گهیدور د  هی دیاومده با سایبود االن که نک سایقبل از نک ی_خب اون براپژمان
 به دهن اون نگاه کنم

بود که   خچالی یاگه تو نجا یباز کردم از عمد گذاشته بودمش ا  نتارویاز کاب یک یکردمو دره  یا خنده
 د یرسی دستش بهش م نایاز ا عتریسر

 بمونه  ادمی؟ی گذاشت نجای_ا اپژمان

ظرف   یتو   ساینک یبرا ینی ریداشتم ش کهیدره جعبرو برداشتم در حال  دیکردم که اونم خند یا خنده
دادم دستش که  رویک یباالخره   کردیحالت بامزه منتظر داشت بهم نگاه م هیپژمان هم با  ذاشتمیم

 گفت:  یبا لحن معترض کهوی خوردشی م یپسر بچه ها داشت با خوشحال نیا نهی ع کهی درحال دیخند

 ؟یمنکه چهارتا آورد ی؟برایذار یاون پنج تا م یچرا برا نمیبب سای_واپژمان

 ی خورد یکیشما االن  نکهی_به خاطرا

 بده گهید یک ی ستی حساب ن ری _نخپژمان
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از دستم ول شدو  کهوی رتشیخواست از دستم بگ نکهیتش دادم همدس گهی د یکی  دمویکش یپوف
خم شدم تا برش دارم که اونم همزمان بامن خم شد دستشو سمتش برد که باعث شد   نی افتاد رو زم

لحظه  هی ی اونم بهم نگاه کرد برا دمیدستش به دستم بخوره سرمو باال آوردم بهش نگاه کردم که د
 بود نگاهشو ازم نگرفت  یطور  نیغرق شدم اونم هم چشماش یتو

 د؟ یکن یکار م   یچ دی_دارساینک

گذاشت  شدی بلند م کهی برداشتو درحال روین یریش  عیپژمان سر میبه خودمون اومد سای نک یبا صدا  کهوی
 دهنش 

 بهش رفتم یغره ا چشم

 شکمو  وونهی_پسره د

 م؟ی_مهمون دارساینک

 ؟ی_مهمون؟مهمون دعوت کردپژمان

 نگاه کرد  نداخت یچپ چپ به پژمان که داشت دستش م ساینک

جشن  هی میخواست  نیخونه به خاطر هم یگردیامروز زود برم دونستمیم هی_نه بابا مهمون چپژمان
 دم یخر ین یری رفتم برات ش نیبه خاطرهم   میریبرات بگ کیکوچ

 الهام  ای یدی_تو خر

 گفت:  داشتیهارو برم  ینیری از ش گهید یک ی  یداشت پنهون کهیدر حال  پژمان

درواقع   میهست یک یخانوم محض اطالع منو الهام نداره منو اون  یکن  خمیسنگ رو  ستی _الزم نپژمان
 روح   کیدو جسم در 

چشماش گرد شد فکر کنم  کهویکه قورت داد  شوین یریچشمامون گرد شد پژمان ش  سایبا نک  همزمان
 بود که جملشو برعکس گفته بود  دهیتازه فهم 

 نه؟  گهیروح در دو جسمه د هی_منظورت همون ساینک
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 گفت:  عیخودشو از تکوتا ننداخت سر پژمان

 ی خودم نهی ع  قای هوشتون باالس دق یادیز  دمیکه فهم دی کن  یچه قدر توجه م نمیبب  خواستمی_مپژمان

 د ییفرمای_بله شما درست مساینک

هم خورده بود   گهید یسه تا چهارتا شدیم یک ی نیبرداره با ا گهید یک یخواست   دیکش یپوف پژمان
 شد   میکه زدم ج  یغ یبا ج  عیهفت تا که همون لحظه سر شدیم

 شده بود  رهی با اخم بهم خ سایخودمو گرفتمو به کارم ادامه دادم نک یگرفته بود اما جلو خندم

 ؟ ی نیچ  یم یک یهارو برا ین یری_اون ش ساینک

 پسر  هی ی_برا

 ابروشو باال داد هی ساینک

 ه؟ی_پسر؟خب اون کساینک

 غده اخمالو غرغرو و برج زهرمارهم جزو صفاتشونه  یادیز ییبخوا  تشوی_خب راس

 ؟ یگ ی_منو مساینک

 دونست یباال آوردمو بهش نگاه کردم چه قدر خوب صفات خودشو م سرمو

 ؟ یدی_از کجا فهم 

  یار ی ب ین یری و ش ییمن چا یبرا یگفت رفت یتو کجا رفت دمیپرس  از الهام یکه وقت یی_از اونجاساینک
 ازت کش بره  گهی د ینی ریپژمان هم افتاده دنبالت تا چندتا ش 

 ی _آها فکر کردم صفاتتو حفظ 

  ستادمیگذاشتم به سمتش رفتمو روبه روش ا خچالی یتو  روی نیری چپ چپ نگام کرد جعبه ش ساینک
قشنگم تنگ  یگذشته ها یافتادم چه قدر دلم برا شیوقت پ یل یخ ادهیشدم   رهیبهش خ   یبه آروم

 شده بود
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   ؟یستی ماله من ن کنمی احساس م گهی_چرا د

 نگاه کرد گهیسمت د  هیاخماشو برد توهمو به  یکم  ساینک

 ؟ یازم دور شد یرعلیام نهی توهم ع کنمی_چرا رفتارات باهام عوض شده؟چرا احساس م

 تر کرد ظی اخماشو غل ینگاشو بهم داد کم ساینک

  یتهران  سایبه اسم نک  یک ی کنمیبشم؟چرا مثل قبل احساس نم کی باهات شر تونمینم هاموی_چرا دلتنگ
 من...من... یکنی فکر م دیشا  ایمن شومم  یکن یفکر م هیمثل بق  یا هیپشتمه نکنه توهم مثل بق

 کردم با آب دهنم قورتش بدم   یکردم اما سع سخت بود بغض  یل یکردم گفتن اون کلمه برام خ یمکث

 وم ی_ب

 که به شدت روون شده بودن ادامه دادم   ییبا اشکا دیلرز ساینک

 ... دی شا  یگینم یکنی م یازم دور  ومی_نکنه چون ب 

 _خفه شو ساینک

 با بغض چشمامو ازش گرفتم   دمیلرز

 نه؟  ای یفهمیم  یستی ن وهی_تو بساینک

باال گرفتمو بهش نگاه کردم دستشو به سمت صورتم اوردو فکمو محکم گرفت صورتشو با خشم   نگامو
 : د یکردو با حرص غر کیبه صورتم نزد

  وهیاگه واقعا ب یحت  یفهم یناموسم م یشون یبزنن رو پ وهیمهره ب  دمیکس اجازه نم چی_من به هساینک
   یباش 

 هم فشار دادم یمحکم رو چشمامو

 هی ری ز دیبر نکهیشوهرتو ازت گرفت قبل از ا نیباهات نساخت هم  ایکه دن یدختر  هی_تو فقط ساینک
 فتاد ین  نتونیب یاتفاق  یدوران نامزد ویسقف بهم بگو دالرام بگو به حرفام گوش کرد 
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 یز یاوردمو چ نیینگامو پا  نیبندازم به خاطر هم نییسرمو پا تونستمیفکمو محکم گرفته بود نم چون
 ازش دور شدم  شتریب کردمی به خصوص االن که احساس م دمیکش ینگفتم ازش خجالت م 

 ؟ یگینم  یز ی_چرا چ ساینک

 هم فشار دادم یرو  شتریب  لبامو

 داشته باشه تونهیم یسکوتت چه منظور  نی_اساینک

 گفتم:  یسخت به

 فتادهی ن نمونی ب ی_نه اتفاق 

 داد   رونی راحت نفسشو ب الی با خ ساینک

 ؟ یکردیم رونمی ؟بیکردیکار م  یافتاد چ یم  ی_اگه اتفاق

 خشم دستاش مشت شدن  با

 کردم ی _نه درمونت مساینک

شدم قلبم   یطور  هی نی تو زم رفتمیم شدمیشدم از شدت خجالت داشتم اب م خی رفتنش سره جام م با
 شکرت پس هنوز دارمش  ایدوباره گرم شده بود خدا

 رش ی ازم نگ ای خودم زمزمه کردم:خدابا   ی زدمو به آروم یلبخند ناخواسته

 

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

 

 نثارش کرد یا وونهیکردو د یتک خنده مردونه ا سایرومو از پژمان گرفتم نک   یحالت چندش با

 خورم یم ییدارم چا یحالمو بهم زد وونهی_اه تمومش کن د

 کنم؟ یدارم سرگرمتون م کنمیبد م کنم ی م فی_خب دارم براتون خاطره تعرپژمان



 دنده هیپناهان  یب

858 
 

 خودش شروع کردم:  نهیحرص بهش نگاه کردم صدامو کلفت کردمو ع با

موش از    هی دمید کهوی  زدمیحرف م اتمیرفته بودم خوابگاه بچه ها و داشتم براشون از تجرب   روزی _پر
  تسیدنبالش کردم گفتم:به نام قانون ا یرد شد منم هرچ  رمجازی تمام با سرعت غ ییجلومون با پرو

پتو روش   هیکاره خودشو کرد منم  یه یبهش نشون دادم ول  ممییکارت شناسا یحت نستادیوا
 شد   کیخودمو شاالپ انداختم روش اونقدر روش ورجه وورجه کردم که بدبخت پرس موزائ انداختمو

پژمان بلندتر شد الهام هم که اولش چندشش شده بود اما  یخنده ها یصدا  نباریتموم شدنش ا با
 کرد ی هم با خنده داشت بهم نگاه م  ساینک دنیشروع کرد به خند  نباریا

 ی کن فیاز اول خودت تعر ذاشتمی م  یکنی م فیباحال داستان تعر نقدریا دونستمی_به خدا اگه مپژمان

 کوفتم کرد  مویی_اه اه اه چا

 بدش به من  یبخور  یتون یهارم نم ین یری حتما اون ش یخور ی نم  رویی _خب چاپژمان

 بدبخت من بوده  یها  ین یری ش نیحرص بهش نگاه کردم از صبح چشش به دنبال ا با

 رش ی بگ  ای_ب

 منو بخوره ینیری شد که ش  نیچپ چپ به پژمان نگاه کرد مانع ا ساینک

 چشش دنبالشه  یدختره به زور دوتا هم خورده ه نیماله منو بخور ا ای_ب ساینک

 رونی ب  شیکش یاز حلقومم م دونمیم دهیماله شما مزه نم ری _نخپژمان

 رون ی ب کشمی از حلقومت نم  وونهید رشی _بگساینک

 خب  یل ی_خپژمان

 با ذوق گفت:  خوردی م یبا لذت خاص  شوین یری داشت ش کهیدر حال  پژمان

 ؟ یخودتو اماده کن یر ی _الهام نمپژمان

  ساینک دی ترسیم  سایانگار که از نک دیباری م یالهام نگران ی برگشت از چشما سایالهام به سمت نک  کهوی
 با اخم گفت: 
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 ؟ی _کجا به سالمتساینک

   میزنی دور م  هی میری_مپژمان

با اخم   ادی خوشش نم  سایشد پژمان هم که معلوم بود اصال از نگاه نک رهیمشکوک به پژمان خ ساینک
 گفت: 

 ؟ی کنینگامون م ینطور یا یچرا دار  هی_چپژمان

   رونی ب رنی ساعت باهم م نیا یهر روز تو  نایا سای _نک

 ؟ ی_اون وقت تو چ ساینک

 تو خونه   مونمی_من م

 به سمت پژمان برگشت  یبا دلخور  ساینک

 ومد ین ای ب مینگام نکن ما هربار که بهش گفت ینطور ی_اپژمان

نگفت الهام از سره جاش بلند شدو به سمت پله ها رفت   یز یچ دو یتوموهاش کش یکالفه دست ساینک
 گفت:  سا یصحنه پژمان با اخم روبه نک نیا دنیبا د

 راحت شد؟   التی_بفرما خپژمان

 دم یکش  یبلند شدو دنبال الهام رفت پوف  عیبا حرص بهش نگاه کرد که پژمان هم با اخم سر ساینک

 باهم باشن؟  ادی_خوشت نم 

 متم برگردوند با اخم نگاهشو به س ساینک

 باهم باشن؟ نایگفته دوست ندارم ا ی _کساینک

  یتوهمو به الهام نگاه کرد ی اخماتو برد رونی باهم برن ب خوانی م یدیفهم یکه وقت  یی_از اونجا

 بلند شدمو گفتم:   عیبلند شد خواست بره که منم سر دیتوموهاش کش  یدست یعصب

 اره؟  کنهی الهام داره پژمانو تور م ی_فکر کرد
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 از شدت خشم مشت شدن  اشدست

فکر   یدینکنه چون خرجمونو م گهیم نویگذشتت هم  یاالن و حت ی؟رفتارایشی م  یعصبان ه؟چرای_چ
 ی قضاوتمون کن یتون یم یهرطور که دوست داشته باش  یکرد

 _خفه شو ساینک

 _چرا خفه شم؟حرف حق برات تلخه؟آره؟

بکنه و به    ییفکرا نیهمچ هیدرباره دوستم  دادمیهنوز به سمتم برنگشته بود بهش اجازه نم ساینک
 سادم ی جلوش وا عیمثل الهام تهمت بزنه به سمتش رفتمو سر یدختر پاک

دل خوش کرده رو   تهامیکه به حما یکس ندموی گذشته بب یچشم روهمه اتفاقا ستمیتو ن  نهی_من ع
  دمیجونم بهش بستس تا آخرشم پشتشم بهت اجازه نم کترهی ن کوچبشم الهام دوسال از م الی خیب

سختته که ما  یلی اگه خ یقضاوت کن ینطور یا شناسمیکه من م یدرباره اون دختره پاک و مظلوم
 م یریاالن م نی به فردا هم کنمی واگذارش نم میینجایا

قلبم انگار داشت با اون  ی شد رو دهیخنجر کوب هی نهیپوزخندش ع  نیزد که ا یپوزخند ساینک
   یندار  رو ییجا  یوقت یبر   ییخوای که کجا م فهموندی پوزخندش بهم م

  میبر مینداشت رویی جا نکهیپناه بودنمون به خاطر ا یبه خاطر ب   مونیکس یکرده بودم به خاطر ب  بغض
تحمل شده بود  رقابلیمدتش واقعا برام غ نیا یباز جلوش قد بودمو ادعا داشتم رفتارها  یول

 م یهست یاضاف  نجایواقعا ا کردمی احساس م

  ست؟مگهیخونه؟هان؟مگه پژمان باتو همکار ن یبرگرد ییخوای کار بهونس فقط نم دونمینم  ی_فکر کرد
  ادیاون به وقتش م ست؟چرایپس چرا اون سرش شلوغ ن  کنهی اونم با تو تو اون خراب شده کار نم

  بارشرمنده هستم که سر یبه اندازه کاف ؟من یگینم یز ی هان؟چرا چ گذرونهیخونه و کناره ما وقتشو م
  یدارم تو خونت زندگ الیخیب یفکر کرد یبزن شمونیآت شتر یکارات ب  نیبا ا خوادینم  میتو و پژمان شد

خونتو  یتا تو راحت برگرد میبر نجایجور کنم از ا  رویی جا هیکه  ستمین  نیفکر ا  یتو یکرد کنم؟فکریم
 ی استراحت کن

  یدوتا دختر ب  یدلشون برا نجایا یهان؟با کدوم پول؟فکر کرد یجور کن ییخوای _مثال کجارو مساینک
 دن یو خونه مفت بهتون م سوزهیکسو کار م 
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االن با   یکسو کار ول یتا حاال به من نگفته بود ب سایشد نک   ریگونم سراز یکه زد اشکام رو یحرف با
  یگفته بود چون عصب ی چ دیکردم فکر کنم خودش فهمبغض  میکسوکار یتمام بهم گفت که ب یرحم یب

 کالفه گفت:  دوی توموهاش کش  یدست

 ی _لعنت ساینک

 شدن  ری سراز اشکام

هم  نیخودش تا االن مراقبمون بوده بعد از ا  میما...ما خدارو دار سایآقا نک  میست یکسوکار ن ی_ما ب
 نداشته باشه  رو یکسوکاره که اون باال سر  یب  یکس مونهی م یباق

 با بغض ازش گرفتم خواستم برم که محکم به بازوم چنگ زد  رومو

 بود گهید زیچ هیناراحتت کنم منظورم  خواستمی نم  سای_واساینک

 م یریم  نجایتمومش کن منو الهام از ا سا ی_منظورتو گرفتم نک 

 دالرام  می_کجا بر

 رونیم و پژمان هردوشون خودشونو اماده کرده بودن تا برن بالها دمیبه سمتشون برگشتم د  کهوی
 ده یبود که همه حرفارو شن نیصورت غرق از اشک الهام نشونه ا

   میکسوکار یب گه؟مای_مگه دروغ مالهام

 داد زدم:  یلرزون یصدا با

 میینا یمنو تو سربار ا یفهمی چرا نم یدار  نایاز ا یچه انتظار  گهید یزن ی حرفو م نی_ساکت شو تو اگه ا
 داداشاتن  ناینکنه باورت شده ا

 شدن با بغض ادامه دادم:  ریسراز شتریاشکاش ب  الهام

 میسختراشم دستوپنجه نرم کرد  نی_منو تو با ا

 برگشتمو با نفرت گفتم:  سایسمت نک به

   یکن رمونیتحق  نیاز ا شتریب ذارمیاما نم میموندن ندار یبرا  رویی _درسته جا
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 گفت:  یمت پله ها رفتم خواستم ازشون باال برم که الهام به سخت به س عیسر

 ست یمادوتا ن یبرا یخوب  هیجا رون ی _دالرام اون بالهام

منو   یبرا ییجا یبزرگ نیبهتره باالخره شهر به ا  یلیخ ذارنیکه منت رو سرمون م نجایاز ا رونی _اون ب
   شهیم دایتو توش پ 

 ی کنی نداشت چرا حرفشو بزرگ م یمنظور  سای_دالرام نک پژمان

حرکات   نی نزدم آره پژمان؟مگه من چه قدر تحمل ا یحرف چیدهنمو بستمو ه  نیچه قدر ا یدونی_م
خشک و سردشو دارم هان؟چه قدر تحمل طعنه هاشو دارم بابا به خدا منم ادمم درسته پدرومادر  

  فهمهی نم یکس  نویدارم چرا ا یندارم اما به خدا حق زندگ

 پله ها نشستم یدستم به نرده ها بود رو کهی سست شدن درحال  زانوهام

از فوالد ساخته نشدم که هر  یاونقدر  گهید یدووم آوردم ول نجای_درسته خودم مرد خودم بودمو تا ا
دلم اخه چه قدر خداااااا اصال هدفت از خلق کردن  نیا  یتو زمی تحمل کنم چه قدر بر روی ظلم و خفت

 بود  یمن چ

الهام به سمتم اومدو منو محکم بغل کرد   کهویکردن  هی ام گذاشتمو شروع کردم به گرپاه یرو سرمو
 کرد هیکنارم گر  یاونم به آروم 

 گفت:   یبا لحن محکم  ساینک

 ندارم   یباشه منم حرف  یبر  نجایاز ا یخوب حاال که اصرار دار   یلی_خ ساینک

 نگاه کرد  سای گرد شده به نک یبا چشما پژمان

علت اون    یدون ینم  هیچ امیسرد نیعلت ا  یدونیاصال نم یدونیاز مشکالت من نم یچ ی _تو هساینک
ندارم   یباشه منم حرف  یتحملم کن  یتونینم  یکن یقضاوتم م یدار  ینطور یکه ا هیچ یهمه اضافه کار 

 د یسرپناه داشته باش هیحداقل  رمی خونه براتون بگ هیمدت بمون تا  هیفقط تا 

وقت   چیجاست تو که ه نیهم  کنه؟مثلی م یچه فرق نجا یبا ا یر یگیکه تو برامون م ی_اون سرپناه 
 ی دار یاز رو سرمون برم  گروید یکی هیسا  ینطور یا ی ستیخونه ن
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 سر پژمانه  هیبود منظورم از سا دهیفهم یباغم سرشو باال آورد فکر کنم به خوب  ساینک

 گفت:   ی توهمو با لحن محکم دیاخماشو کش پژمان

 سا ینک  الهیمن راحته هم خ الیهم خ ینطور یا دیمونیم نجایهم  دیبر  نجایاز ا  ذارمی_من نمپژمان

 نهمهیا ستی ن یاز یپس ن دیدر قبال ما ندار یا فهیوظ  چی شما ه گهی_فکر کنم دالرام داره راست م الهام
 د یما بکش یزحمت برا

 میکه دار  یمردونگ فهی اما وظ  میندار یقانون ا ی  یشرع فهی _وظ ساینک

 با منت؟   یمردونگ فهی_وظ 

 با خشم داد زد  شهیم  یکه معلوم بود داره کم کم عصب ساینک

منت   یمن ک یدیبه من نسبتش م یدار  یداره که ه یچه معن یدون یاصال کلمه منت م ی_لعنت ساینک
 گذاشتم؟جوابه منو بده

 پله ها بلند شدم یرو از

 ی ست یقبل ن  یسای_قبول کن که نک

پر بود دلم   یلیرومو ازشون گرفتمو به سمت اتاقم پناه بردم دلم خ  چکدومشونی توجه به ه بدون
خلوتهامم محکم باشم  یتو  یحت  دیافتاد که من با ادمی  کهویکنم اما  هی گر یحساب   خواستیم
  دیااون ب نویکنم نه به ا هیکنم فقط به خودم تک  یسع  دیبا امیاز پا در نم ممیی دربرابر تنها ینطور یا

   رمی آروم بگبغضهامو خفه کنم تا 

 گفتم:  یلرزون یسرمو باال گرفتمو با صدا آروم

نه  یهست  ینه منتظر اومدن کس یرو از دست داد یز ینه عز  یخوش به حالت اون باال نشست ای_خدا
 ی آروم نقدریکه ا کنهی بغل م  یتورو چه کس ایخدا کنهیدلت رو آشوب م یغم از دست دادن کس

چشمامو بستم با  نکهیهم زمیهم مشت کردم تا اشک نر  یانداختم دستامو محکم تو نیی پا سرمو
 گذشته افتادم ادیبغض به 
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 تو گوشم فوت نکن   نقدریا گمیبابا دارم م ی...ایرعل ی "_نکن ام

 اد؟ ی_چرا قلقلکت م یرعل یام

 _آره 

 ادیمن قلقلکم نم یکن یتو گوش من فوت م  ی_پس چرا وقت یرعل یام

 " یستیتو که نرمال ن  ادیکه تو گوشش فوت کنن قلقلکش م ی_هر ادم نرمال

لبام   یدستمو محکم رو هیگر ری نتونستم تحمل کنم زدم ز گهیبعدش د یافتادن ماجراها ادیبه  با
دلم  نیا یرو  یاز دردا یکس خواستمیصدامو بشنوه نم   یکس خواستمی گذاشتم تا صدام باالتر نره نم

 خبردار بشه  

  یکس  دینبا  کردمی صدامو خفه م دیدهنم گذاشتم با  ینشستمو دستمو محکم رو نیزم  یرو  آروم
دره اتاقم زده شد که باعث شد   شدیسکوتم خبردار م  یاز صدا  یکس  دینبا دیشن یزجه هامو م یصدا

 به سمتش برگردم اشکامو تندتند پاک کردم  کهوی

 م _دالرام دروباز کن کارت دارساینک

 نکهیا یدرو باز کردم دست باال رفتش برا  نکهیبود به سمت در رفتم تا درو باز کنم هم سای نک یصدا
 توهم  دیچشمام اخماشو کش  دنیبا د ساینک  دمیدوباره در بزنه رو د

 ؟یکرد هی_گرساینک

 حالم خوب نبود  کمی_نه 

  کردیداد با همون اخماش داشت بهم نگاه م هیاخم وارد اتاق شدو درو بست بعد خودشم بهش تک با
 انداخته بودم  نییبه جاش سرمو پا کردم ی اما من نگاش نم

 ؟ یکن ی م تیخودتو اذ نقدری_چرا اساینک

 بهش ندادم   یجواب
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  یک یحساس شد  یلی من خ یرفتارا یرو یسخته اما تو هم عوض شد یل یخ زی داغ عز دونمی_مساینک
خب اگه    میندار یتیمسئول چیودتون ما دربرابر شما ههان؟به گفته خ یگفته تو سر باره من 

نگه داشتن شما   یما برا ینیب یم یول  رونی ب  دیکه بر میگفتیم یست یبدون رودربا  یبه راحت میخواستینم
 میچه کارا که نکرد

 ؟ یبهم بزن   یتکرار  یحرفا نجایا یاومد سای _نک

موضوع   هیبخشمت اما سره  ی م یکن ی دربارم به اشتباه قضاوت م ی_نه اومدم بهت بگم هرچساینک
 ی دونیمنو کشک م هیاما سا یکنی پژمانو احساس م هیتو سا گذرمیازت نم 

رفتارت   خورمیدارو نم گهیکه د یاز اون روز  شهیحس نم میوقته به صورت مستق یل یتو خ هی_سا
ساده  کمی باهات دردودل نه باهات  جلو  امیب  تونمیکه اصال نم یطور  یعوض شد کال باهام سرد شد

کنم   یکار   خوامیمن همش م ید یخسته و کالفه جوابمو م پرسمی درباره امروز ازت م یحرف بزنم وقت
که اونقدر دوسش داشتم که  ییسایهمون نک دمشیپرست ی که م ییسایقبل همون نک یساینک یشب

 شد یم شی شوهرم بهش حسود

 االن... یعنی_دوسش داشتم؟ساینک

 با حرص روشو ازم گرفتو به سمت مبل داخل اتاق رفتو روش نشست  ساینک

 _بد نگذره 

 گذرونم یوقت بد نم چی_نگران نباش من به خودم هساینک

 _کامال معلومه

 : دمیکرد که با حرص غر یخنده ا ساینک

 ؟ یخندی_م

 ی ببند ونی_پاپساینک

 کرد یم تک خنده اگرد بشه خودش یکه داد باعث شد چشمام حساب  یجواب  با

 قبلم آره؟  سای_االن نک ساینک
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 آغوششو باز کردو گفت:   یبه آروم نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 نجا یا ا ینکن موش کوچولو ب ه یخب گر  یلی_خ ساینک

 دمی آغوشش خز یتو یسمتش پرواز کردم کنارش نشستمو به آروم به

 _االن وقتشهساینک

 ؟ ی_وقته چ

  شتریکه از شدت دردش ب کردیکارو م  نیشروع کرد به قلقلک دادنم اونقدر محکم داشت ا سای نک کهوی
 تا بخندم  زدمی م غیداشتم ج

 ذارم؟آره؟ ی_من سردم؟من منت مساینک

 اد یدردم م  وونهی...دسای ...ولم کن نکی....ای_ولم کن...آ

 باالخره اقا کوتاه اومد با خنده بهم نگاه کرد  قهیاز چند دق بعد

 ...ای ؟یشد هی_تنبساینک

 _بازداشتت کنم 

 یهم کم سا یبلند شدم نک عیسر م یدیخندون د یکه الهامو پژمانو با چشما میبه سمت در برگشت  کهوی
 خودشو جمعو جور کرد 

 تو  نییایم  نییپا نیندازی بدون اجازه سرتونو م ینطور یکه ا ستین  لهیطو دیکنی کار م یچ  نجای_شما ا

 ک ی_پژمان

 _دو الهام

 غهیچه ص گهیشماره معکوس د نیا میکردیبهشون نگاه م میداشت سای گرد شده همراهه نک یچشما با
 شد......... ختهیدر هم ام سایمن همراهه داد مردونه نک غ ی ج یسه صدا دنیبا شن ادمهیبود فقط  یا

 میبهشون نگاه کرد سایحرص همراهه نک با
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 شما الهام خانوم ی_دارم براتون به خصوص برا

 به روم زد یحرص درار   لبخند

 ی تکون بخور   یتونینم  کتیزدم ناقصت کردم که همراهه شر یطور  هیفعال  زمی عز  ای_قمپز نالهام

 دستاشو مشت کرد  ساینک

  شهیخشک م رتی ش زمی_حرص و جوش نخور عزپژمان

الهام هم  کردنیم مببره اون دوتا دنبال ه زی به سمتش خ  سایبود که نک یحرف پژمان کاف  نیهم
 به چپ و راست کج کردم  یمبل بلند شدمو گردنمو کم یمنم از رو دیخندیم

 _حاال نوبت شماست 

دوتا ناکس   نیپژمان شروع کرد به فرار کردن ا نهیزدمو افتادم دنبالش اونم از ترس ع یغ یج  کهوی
 بودن افتادن به جونمون   اوردهین  ریبه گ  سایمظلوم تر از منو نک

سرعتمو باال بردم   یکم گرفتنیم یهم داشتن باهم کشت سا یپژمانو نک دادیقلقلک م یمنو حساب الهام
  ساروینک  کهوی لحظه بود  نیهم یپاهام بود نتونستم بهش برسم تو  یتو  یخاص یخستگ هیاما چون 

 الهامو گرفت   عیکه سر دمید

 دالرام گرفتمش برات  ای_ب ساینک

   تونستیخالص بشه اما نم سا ینک یاز چنگال ها کردیو تقال م زدیم  غیج  مالها

 کمک  ای _پژمان توروخدا ب الهام

 گفت:  یحالت بامزه خنده دار  هیالهام با   دنیبا د پژمان

نرفتن مسئله  ای من در چنگال گرگ است و من تفنگ ندارم تا گرگ را بکشم...رفتن  یلی_آه...لپژمان
 تفنگ به جنگ گرگ رود  یب ای ندیرا بب  یل یکند...بماند خرده شدن ل دیاست...حال مجنون چه با نیا

الهامو ول کرده داره  دمیصداش دراومد به سمتش برگشتم د  سایدسته نک یتق انگشت ها تق
 دیهم قالب کردو کش یباال زد دستاشو تو نشویاست کنهیخودشو اماده م
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 دی فرمودی_خب مساینک

  یبا همون لحن قبل دادینگران نشون م یصحنه ها خودشو با حالت بامزه ا نیا دنیکه با د پژمان
 ادامه داد: 

ارزش جونش را ندارد   یلینجات دادن جونه ل دی_مجنون با خود نشست حساب کتاب کرد دپژمان
 شدو خود فرار کرد  الیخ یرا ب  یل یپس ل

 کردیهم افتاد دنبالش الهام هم با حرص داشت به پژمان نگاه م سایکه همون لحظه نک دیدو بعد
 کردم  تشیقلقلکش دادمو اذ خوردیخندم گرفته بود به سمت الهام حمله کردمو تا م

 

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

 

 د یرس  تزاهای_پپژمان

 کردنیباهم پچ پچ م یبودنو داشتن پنهون سادهیهم وا ی سمتش رفت تا کمکش کنه روبه رو به الهام
 گفت:  یطونیبا ش  دویالهام خند دمیباال دادم که د ی طونی با ش ییابرو

 م یبر  ای_باشه ب الهام

با   تزاهاروهمیچشماشون بود به سمت آشپزخونه رفتنو پ  یکه تو یخاص  طنتی هردوتاشون با ش بعد
  سای نک کهویکار کنن که   یچ خوانی م نمی ن با رفتنشون خواستم بلند شم برم دنبالشون ببخودشون برد
 گفت:  یبا لحن محکم

 سنت باشه  تیاز ظرف شتریکه ب  یروبه رو ش ییبا صحنه ها دیشا  ینی_بهتره بش ساینک

 با حرص بهش نگاه کردم 

 شعور ی_ب
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خودمو به سمتش  یکردن شبکه ها مشغول شد کم ن ییکردو به باال پا یتک خنده مردونه ا ساینک
 کردم که توجهشو داد بهم لیمتما

 بهت بگم  یز یچ هی خوامیم م ییاالن که تنها سای _نک

 شنوم ی_مساینک

 شروع کردم به خوندن  یمیشونش گذاشتمو با لحن آروم و مال یسرمو رو یآروم به

 که سرتا پا غروره   ی_تو اون کوه بلند

 عبوره  یو ب  بیرغ  د یسربه خورش دهیکش

 هام  یخستگ یبرا   یگاه هیتنها تک تو

 گم یم یچ یدون یم تو

 به حرفام یدیگوش م تو

 یچشم من تو اون کوه به

 ی با شکوه یاز ی ن یب  یپرغرور 

 یرنگ کوه  ایدر یبارون بو طعم

  ییقله ها بیهمون اوج غر تو

 یی صدا  ی اما ب ادهیدلت فر تو

 مه گرفته یمثل قله ها تو

 اون ابر دلتنگ زمستون منم

 بذارم سر رو شونت  خوادیم دلم

 بارون  ری نم نم دلگ ببارم
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 توهم که همش اخمات توهمه ییتو میزندگ تموم

 د یسرمو بوس یرو یبه اروم  ساینک

   کنمیاخم نم گهی_قربونت برم دساینک

 حالتو نفهمه یچک یکه ه یفم یم  یحالمو زمان  سای _نک

  هیفقط کاف  یداشت اجی نفسم؟هرجا و هروقت که به کمکم احت فهممیحرفاتو نم   یکنی_چرا فکر مساینک
 کنم یو مشکلت حل نشده ولت نم  یدیمطمئن باش تا به آرامش نرس  یبهم بگ

 کردم  یخنده ا تک

 ... یلیخ  یلی خ یلی خ ی لیخ  یلیخ  یل ی_خ

 ی _دوسم دار ساینک

 من گفت:  نهیدرخشون بهش نگاه کردم که اونم با خنده ع یچشما با

 ...یل یخ  یلیخ  یلی خ یلی خ  یل یخ  یلی_خ ساینک

 ادامه حرفشو دادمو گفتم: یطون ی ش با

 _عاشقتم 

   ختیکردو موهامو بهم ر یتک خنده مردونه ا ساینک

   کننی کار م یدارن چ می ن یبب می_بهتره برساینک

 ... ی_مگه تو نگفت

 باورت شد؟  یجد  یگفتم جد یز یچ  هیمن  وونهی_دساینک

صحنه مقابلم  دنیسمت آشپزخونه که با د میرفت میسروصدا بلند شد یب گهیکردم باهم د یا خنده
 گرد شد  یچشمام حساب  کهوی

 دیشعوری _شما چه قدر ب ساینک
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 دهنش پر بود گفت:  کهیدر حال  پژمان

 سرد نشده  شتریتا ب  ایبود داداش حرص نخور ب  ی_تالفپژمان

 براتون   می_دارساینک

 سرو شد  یکامال شادو دوست داشتن  یفضا یتو   تزارویپ مویهم به سمتشون رفت سای نک منو

 

 

 

 

 )الهام( 

 االن آخه؟ یگ یم یدار  یچ وونهی_د

 بسپر به من روینباش تو خودتو اماده کن همه چ یز ی_نگران چپژمان

 ما ی زنی مشکوک م یاد ی پژمان ز ی_باشه ول 

 بسپر به من  رو ی_گفتم همه چپژمان

 شک کرده ی بهمون کم ساینک  کنمیاحساس م  ترسمی_به خدا من م

 رون؟ یب میبر  مییجرمه بخوا میکار کن یچ  مییخوا یمگه منو تو م وونهی_دپژمان

 _آخه االن؟ساعت سه  

 سه نصفه شبه  کنهی ندونه فکر م ی ساعت سه هرک ی گیم یطور  هی_پژمان

 ی _خب هرچ 

 تنها برم  ای  ییایم _الهام پژمان
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نه جهنموظرر االن خودمو اماده   ای  یکنی بدبختم م نمیخب بب یل یخ  یکار کن یاونجا که چ ی_تنها بر 
 کنم یم

 خوشحال شده با خنده گفت:  یهم که معلوم بود حساب  پژمان

 خانوم حرف گوش کن   نی_آفرپژمان

 ... رونی ب فتهی آخرش م دونستمیتماسو قطع کردم م کیکوچ یخدافس  هیکردمو با  یا خنده

 _کجا؟ 

پاش بود برگشتم   یسالن نشسته بودو لب تابش رو یکه تو سایوحشت زده به سمت نک  کهوی
 کنه یکار م یچ نجایاالن تو اتاقش بود ا نکهیخدا ا یهول کردم وا یحساب 

 الهام  یر ی کجا م یدار  دمی_پرسساینک

 نیتو ا  یانداخت  ینطور یکارت نکنه پژمان که منو ا یدا بگم چخ یکار کنم ا یکردم حاال چ  هول
 مخمصه

 ؟ یگینم  یز ی_چرا چ ساینک

 داشتم... تشیراس زهیچ می_خب...ا

به   دمیچسب  واریبه د یبا اخم بلند شدو به سمتم اومد با نگران  دیپا اون پا کردنمو د نیا یوقت ساینک
 صورتم خم شد یرو  یکم یآروم

 ی کجا بر  ییخوایخبر ندارم ساعت چهاره االن م تی واشگی ی_فکر نکن از رفت و امدهاساینک

 به خدا من...  سای_توروخدا نک

 ؟ یکن ی چادرتو سرت نم دای_چرا جدساینک

 اون موقع که... یمن چادرو فقط برا ستیبهش ن  یاز ین گهی_خب اخه د

 توهم برد شتریب  یکم اخماشو
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 کنم ی _باشه سرم م

 ست ین شی زیکه من مجبورت کنم پوششتم که چ  ستین  یز یچادر چ یبه زور سرت کن خوادی_نم ساینک

 برم  تونمیم یعنی_

 یکجا بر  ییخوایم یبگ که یزمان   ی_آره ولساینک

 کم ی _سالم عل

 یا نهیحالت بامزه ع  هیاومده بود با  رونیکه تازه از ب  میبه سمت پژمان برگشت سای همراهه نک کهوی
 بود گفت:  نیزم ینگاهش رو کهی به من نگاه کنه در حال نکهیا آخوندها جلو اومد بدون

گناهاست که هفت شب و هفت    ن یاز بزرگتر یک یخواهرم سره کار گذاشتن مردم  خوامی _عذرمپژمان
   یتا بخشوده بش ی نماز بخون ویاستغفار کن  دیروز با

 باال آوردو با حرص بهم نگاه کرد سرشو

 از ساعت چند منتظرتم؟  یدون ی_مپژمان

 کردیمشکوک داشت بهمون نگاه م یبا اخم ول ساینک

 اد؟ یب رون ی _قراره باتو بساینک

 ؟ ییخوایم یز ی_آره چه طور؟توهم چپژمان

 با اخم به سمتم برگشت  ساینک

 ؟یبر  رونی قراره با پژمان ب  ی_چرا بهم نگفتساینک

 ... یفکر کن  دمیترس ی_آخه...آخه م

بود که  نیاالنم فقط به خاطر ا یر یسخت گ  نیا کنمینم یفکر  چیه ارتباط شما ه _الهام من دربارساینک
 ی داشت یواشک ی یرفت و امدها  یادیز ینظرم بود ریمدت ز نینگرانت بودم ا

 با اخم به سمت پژمان برگشتو ادامه داد: ساینک
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 د یمگه من منعتون کردم باهم باش دیکن یپنهون کار   نهمهیرفتن ا  رونیب یبرا  ستین  یاز ی _نساینک

 کارس که... یچ سایآخه نک گمی الهام م نیقربون دهنت منم به ا ی_اپژمان

 داد  ریی جملشو تغ عی توهم برد که پژمان سر شتریاخماشو ب  ساینک

 بود که... نی_منظورم اپژمان

 خوش بگذره  دیخب بهتره که بر  یلی_خ ساینک

 کرد   یقدردان  سایکردو با چشماش از نک  ی خنده مردونه ا پژمان

هم که  یها افهیق دنیبا د میبه سمت هم برگشت  کهوی م یشد نیهمراهه پژمان باهم سوار ماش عیسر
 میکه موفق شده بود شهی خنده مثل هم  ریز میزد میپدرومادرامونو دور بزن میانگار تونسته بود

 ــــــهنـی:امیقدهم و باهم گفت میزد مویدستمونو باال آورد

کرد که   یاهنگو پل هیپژمان با ذوق  میروشن کرد و بعد باهم به راه افتاد نشویماش یبا خوشحال پژمان
 باعث شد منم بخندم 

 

 دارم  دوست

 تو قلبم  یدونیم

 از توووووو...  ری غ دمیراه نم  ویکس

 

 پژمان نگاه کردم که اونم بهم نگاه کرد به

 

م...  به ََ ََ ََ ََ  تو وابسته شده احساَس

 عاشق شووووو...  کمیمن تو هم  عشق
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 اشاره کردمو همراهش با ناز خوندم  بهش

 

 شـــــــنیغمام گم م یخوشحال  یوقت

 منـــــــــــــــه  هی ایهات تمومه دن خنده

 رو لبهامــــــــــه شهیتو هم اسم

 منــــــــــــه یرحرف هاو آخ اول

 منـــــــــــــــه یو آخرحرف ها اول

 

 دیاشاره کردم که خند بهش

 

 تـــو  با

 

 خودم اشاره کردم  به

 

 حال من  شهیم  بهتر

 من  الهی خ راحته

 مال من  یباش یوقت

 خوام یم یچ
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 زدمو همراهش خوندم  ی سمتم برگشتو بهم نگاه کرد که چشمک به

 

 رو لبهات قشنگتره اسمم

 باوره  هیبرام  نیا

 تا آخرش رو حرفام  مونمیم

 

 ن یبار پژمان شروع کرد که فکم افتاد کفه ماش  نیا دمیخنده د با

 

 باتو 

 حال من  شهیم  بهتر

 

 انگشت اشارش به خودش اشاره کرد  با

 

 من الی خ راحته

 ماله من یباش یوقت

 خوام یم یچ

 رو لبهات قشنگتره اسمم

 باوره  هیبرام  نیا
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 تا آخرش رو حرفام  مونمیم

 دلت  جونه

 خوادیم  یدل من هرچ با

 شه یبگه تا هم بذار

 دل من جاتــــــــــــــــــه تو

 تونه ینم

 وونه یمثل منه د یکس

 عاشقت بمونه شهیهم

 باهاتـــــه شهیهم یک

 

 د یکش  موینی کردو آروم ب یمن شروع کردم که خنده مردونه ا نباریا

 

 تو  یصدا

 تو یگوشمه هوا تو

 تو  یسرمه برا تو

ََ یم موی زندگ ََ ََ ََ ََ ََ  َد

 : پژمان

 ی من جون

 ی همراه من شهیهم
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 گشتم و حاال ارویدن همه

م یتو رس به ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ  َد

م یتو رس به ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ  َد

 پژمان:  منو

 باتو 

 حال من  شهیم  بهتر

 من الی خ راحته

 مال من  یباش یوقت

 یی خوایم یچ

 رو لبهات قشنگتره اسمم

 باوره  هیبرام  نیا

 تا آخرش رو حرفام  مونمیم

 

افتاد  سیپل نیمجاز بود ماش ر یقده هم که همون لحظه چون سرعتمون غ میخنده دوباره زد با
 نگاه کرد   نیداخل ماش نهییبه ا  یپژمان با نگران کهو ی دنبالمون 

 الهام  می_بدبخت شدپژمان

سانتافا   نی راننده ماش  گهیم یه ادو یداره اونم دنبالمون م دمیبه سمت عقب برگشتم که د ینگران  با
اخماش توهمه با   یحساب دمیبه سمت پژمان برگشتم که د یبا پالک فالن بزن کنار با نگران  یمشک

 کرد  شتریسرعتشو ب  دمیگرد شده د یچشما

 ؟ یکنی م ادیزسرعتتو  یچرا دار  ی سیوا دیبا وونهید  یکنی کار م یچ ی_دار 
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  نیا یدونیم شمیبدبخت م شهیسابقم ثبت م یتو ادیسرم م ییچه بال یدونیم  رنی_اگه منو بگپژمان
تا به   دمیکش یچه بدبخت یدونیسنه من سرهنگ باشه م یکن تو دایمردو پ هیتو  ؟اصالیچ یعنی

 دم یرس  یسرهنگ

 که بدتره  ینطور یا یسیوا  دیبا کننی_احمق دارن دنبالمون مالهام

 گفت:  یبه سمتم برگشتو از سره ناچار  پژمان

 می _باور کن مجبورپژمان

 ؟ ی_چ

من بدبخت   ییخوایتنها راه نجاتمونه تو که نم نیا میانجامش بد  دیبا گمیبهت م یز یچ هی_پژمان
 بشم

 گفتم:  دمویکش یپوف

 هیچ  نمیخب بگو بب یل ی_خ

 که زد رسما چشمام گرد از شدت تعجب رو به موت بودم  یحرف با

 !!!! ؟؟؟ی_چــــــــــــــــــــ

 

 

 

 )پژمان(

با   سهیهم کنارم وا سیپل  نیمتوقف کردم که باعث شد ماش ابونی تموم گوشه خ یبا خونسرد  نویماش
 چشمامو برداشتم  یرو یدود نکیدادم ع نیی پا نوی ماش شهیاخم ش

 رکار؟ اومده س شیپ  ی_مشکلپژمان
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 ره یگینقشم م  دونستمیمن مهم نبود م یشد اما برا اده یبا اخم پ   نیچهل ساله از ماش بای تقر یمرد

 لطفا  نی_مدارک ماش 

 اومده؟ شی پ ی_چرا مشکل پژمان

 اخم گفت:  با

 بوده؟  رمجازی سرعتتون غ دیدونی_م

 هی عیدراوردمو بهش نشون دادم که باعث شد چشماش گرد بشه و سر موییاخم کارت شناسا با
 بهم بذاره یاحترام نظام

 خودتون یهستم از همکارا ی _بنده سرهنگ سلطان 

 م یما موظف  دیدونی بود شما که خودتون بهتر م  رمجازیسرعتتون غ ی_جسارته قربان ول 

 اشاره کردم  کردی اه و ناله م یالهام که داشت به اروم به

 بود ادیسرعتم ز نیبه خاطر هم مارستانیزودتر برسونمش ب  دیومم حاملن دردشون گرفته با_خان

شکم باال  ی جو گرفته بودش دستشو رو  ینگاه کرد الهام هم که حساب نیخم شدو به داخل ماش یکم
 زد:  غیج  یگوشخراش  یاومدش گذاشتو با صدا 

 ی زن یفک م یاون وقت تو دار  رمی می_پژمان دارم از درد مالهام

 نمیمرده آبرو برام نذاشت انگار نه انگار من مافوق ا نیا یبود جلو شعوریدختره چه قدر ب نیا پوف
   کنهیم نی داره جلوش بهم توه

 سمتش برگشتمو با اخم گفتم:  به

 هست که رفع نشده باشه؟  ی_هنوزم مشکل

 د یبر دیی_نه فقط شرمندم بفرما 
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با   دمیراه افتادم به سمت الهام برگشتم که د عیباال دادمو سر نویماش شهیحرفش ش نیا دنیشن  با
رفتم که اونم با   سهیچشمم به شکم باال اومدش افتاد از شدت خنده ر نکهیحرص به سمتم برگشت هم

 دیمانتوش دراوردو خند ریخنده و حرص کتمو از ز

    یسرم آورد ییچه بال نی ...مرض...ببوونهی_دالهام

بهم زدو   یرفتم که اونم مشت  سهیگوشه کنار زدمو از شدت خنده ر  هی نویکنم ماشنتونستم تحمل  گهید
 با خنده گفت: 

 وونهی_زهرمار پسره دالهام

 

 

 

 

 )الهام( 

افتادم هم از خجالت   یم  نیماش یامروز تو یبه فکره ماجرا ی زدم وقت یرفتنش ناخواسته لبخند با
 دمید یباورم نشد اما وقت   زدی داشت حرف م یاولش وقت گرفتیهم خندم م شدمیسرخ م یکم

   هینه بابا واقع دمیپام انداخت فهم یهمونطور که سرعتش باال بود کتشو دراوردو رو

 دایجد گذشت یواقعا بهمون خوش م  نجایا میاومد یوقتها باهم م  یل یپاتوق منو پژمان بود خ نجایا
هفته فقط  هی یاخه ما تو گذرونمیموقت  امویم رونی دارم با پژمان ب یادیز  گهید کنمی احساس م

 خب جمعه ها بستس    یول میاومد یاگه جمعه ها هم باز بود م میبود  نجایروزشو ا  شیش

نبود اتفاقا   یبودنش اصال پسره خشک و سرد  یبرخالف نظام گذشتیواقعا بهم خوش م کنارش
 هم شوخو باحال بود   یل یبرعکس خ

منو به خودم   ییصدا  زدمیخودم لبخند محو م یبرا کردموی م الی طور که داشتم با خودم فکروخ نیهم
 آورد 
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 _سالم 

 : دمیکه روبه روم نشسته بود نگاه کردم با اخم غر یگول یاخم به پسره ج با

 _خدافس 

 منکه تازه اومدم  ی_ول

 ی _منم نگفتم که بر 

هنگ کرده بود   یحساب  چارهیکرد معلوم بود ب شده بود با تعجب بهم نگاه یکه دوچاره دوگانگ پسره
 کنه ی م کتی ت کهی ت ادیاالن پژمان م نیبش نجایهم

 عشقم  الیخی ب ینگفتم که بر  یگ یخدافس بعد حاال م ی_اولش گفت 

 زدم  یکه به سمتم گرفته بود نگاه کردمو پوزخند یاخم به کاغذ با

 ه؟یچ نی_ا

 کرد که حالم ازش بهم خورد یخنده ا 

 گهی_شمارمه د

 شهیرفت شمارت چند بود الزمت م  ادتی یدیوقت د هیخودت   ی_برش دار برا

 شما؟  دی_ببخش

بزرگ دستشه و درهمون    کیدوتا ملکش کهیدرحال  دمیسرمو باال اوردمو به پژمان نگاه کردم که د کهوی
 کنه یداره به پسره نگاه م یهم با اخم وحشتناک نیح

 _تورو سننه

لگد   هیکردو با  یپسره خال  یهارو رو کیش کیحرف از شدت خشم همه مل نیا  دنیپژمان با شن کهوی
بردو تا   زی قناعت نکرد چون به سمتش خ  نیبه ا نیزم  فتهیباعث شد پسره ب  ی محکم که زد به صندل

 بلند شدم  عیسر شهیم یاوضاع داره جد دمیپسررو زد منم که د خوردیم
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 ...پژمان شی_ولش کن پژمان...توروخدا کشت

بهش انداخت جمعو کنار زدو دسته منو گرفتو  یصورتش زدو با خشم نگاه یتو گهیمشت د هی پژمان
  یگوشه لبش که کم دنیبا د سادمیروبه روش وا میاومد رونی از کافه ب یدنبال خودش کشوند وقت

 د یبه گوشه لبش کش یه دستگوشه لبش ینگام رو  دید یشده بود نگران شدم وقت  یخون

 نگران نباش  ستی ن یز ی_چپژمان

به سمت گوشه لبش بردمو باهاش پاکش کردم    یدراوردمو به آروم یدستمال کاغذ هی فمیک یتو از
   کردیپژمان تمام مدت داشت بهم نگاه م

 کنهی_درد م

 _نه گفتم که نگران نباش پژمان

کارش چشمام گرد شد دستمو گرفتو به سمت   نیکه از ا بشیاز دستم گرفتو گذاشت تو ج  دستمالو
 دیکش  یپژمان پوف میبرد باهم سوار که شد  نیماش

 ؟ یداشتیبرم یکه شمارش رو بردار  کردیاصرار م شتری_اگه بپژمان

 کنه یکار م یچ دمیکه بهش م ی با جواب نمیبب خواستمی سمتش برگشتم م به

 _آره 

 د:خونسرد ادامه دا یل یخ  یجا خورد ول   کهوی

 ؟ی نشست یم نیبغلم بش  ای ب گفت ی_اگه مپژمان

ازش بترسم  دیچرا با نمیبب  سایوا یول  دمیترسیواقعا م ی ک ی نینتونستم آخه از ا یبگم آره ول خواستم
 کنه؟ یچه غلط تونهیاصال مگه م

 تمام به سمتش برگشتم:  یتخس  با

 _آره  

 زد که باعث شد چشمام گرد بشه  یلبخند لمیبرخالف م  پژمان
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 ؟ یتا منو حرص بد یدی جوابارو م  نی_اپژمان

خدا   ی...هیول  شدیم یرت یغ ی حساب  دیبا کردی ناکارم م زدی م دیاز خجالت سرخ شدم االن با کهوی
 که  میشانس ندار

 لبام نقش بست  یرو یحرفش ناخواسته لبخند محو نیا دنیبا شن  کهوی

اگه شمارشرو   دونمیم  خورمیم  واریجرز د یم نشناسمت که بدرد ال_من خودم تورو بزرگ کردپژمان
حرف آخرت دروغ   یو برا یکردی کارو م نیدک کردنش ا یو فقط برا یزدیباهاش حرف نم یاوردیم

 برو ننتو بغل کن  یگفت یم  نیبغلم بش  ایگفت ب  یمطمئنم اگه م یگفت

 شدم چه قدر خوب حرفامو از بر بود  رهی حالت خاص بهش خ هیزدمو با  یلبخند ناخواسته

جذاب مردونشو زد که باعث شد دلم   یاز همون لبخندا یک یزدو به سمتم برگشت  یلبخند  یآروم به
چونم و آروم   ری ز ارهیدستشو ب ی براش ضعف بره با خجالت نگامو ازش گرفتم که باعث شد به آروم

 سرمو به سمت خودش برگردونه 

 آرامش پژمان یرا خجالت کش _چپژمان

  هیتو چشماش غرق شدم که اونم با  دیقلبم لرز یاون ته مها یز یچ هیحرفش ناخواسته  نیزدن ا با
شد شوک زده   کیبه صورتم نزد یبهم نگاه کرد به آروم کردیداشت قلبمو گرم م  یلبخند که حساب 

   رمی گر بگ یچسبوند که باعث شد حساب میشونیبه پ  شویشونیپ کردمی داشتم بهش نگاه م

 _پژمان چته؟

   زنمیکنارت تنها باشم دارم له له م نکهیا یچه قدر برا یدون ی_چمه؟تو نمپژمان

 دستشو به سمت بازوم آورد  یبه اروم  دمیلرز ینگران  با

 ندارم تی _آروم باش چته دختر منکه کارپژمان

   دیکوب ی گنجشک داشت م هی نهینگامو ازش گرفتم قلبم ع عیسر

 ی فتی _بهتره راه ب
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دستاشو دو طرف صورتم گذاشتو به سمت خودش برگردوند بعد منو مجبور کرد که بهش   نباریا پژمان
 نگاه بکنم 

 ازم سرزده  یچند سال من کار بد ن یا یحاال تو  ؟تایشناخت ینطور ی_منو اپژمان

 م یبرنگفتم گفتم  یز ی_من که چ

 ی بهم اعتماد ندار  نکهیداره جز ا  یاالنت چه معن ی_حالت نگرانپژمان

 ن ییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

   میبهتون اعتماد کن یبه راحت  میتونی نم میدیازتون ضربه د  یادیز نکهی_به خاطر ا

 به من؟  ی_حتپژمان

بهش دروغ بگم  خواستمیشدم اب دهنمو قورت دادم نم  رهی جذابش خ یباال آوردمو به چشما سرمو
  کردمیجهانو داشتم بهشم اعتماد داشتم دوسش داشتم اما احساس م  تیمن واقعا کنارش حس امن
   ستیدوست داشتنم خواهرانه ن

 به آروم گفتم: شمیشرم دارم اب م یملتهب که معلوم بود از رو یلحن با

باهات رفت    یوقت دایبهت بگم...جد یچه طور  دونمیم...آخه نمکه ازت دار  یخجالت هی_نه فقط بذار پا
 کشمیخجالت م  کنمیآمد م

 به روم زد.   یلبخند مردونه قشنگ پژمان

 گفت:  یبا لحن آرومو مردونه ا پژمان

 ا یبا من فقط راه ب ستین ی_با من رفت و آمد نکن رفتن فعل قشنگ پژمان

 کنه  لیادامه جملشو تکم  یکه باعث شد مردونه به آروم نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 _خانومه دله پژمانپژمان

 کرد  سی لباشو با زبونش خ  یاشکمو پاک کرد پژمان به آروم یباال آوردو به آروم دستشو
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 _الهام...من...من...دوست دارم پژمان

پژمان   دمیشنیم یداشتم چ شدیجالت گر گرفته بود باورم نمتنم از خ  دمیلرز کهوی حرف  نیا دنیشن  با
 امکان نداره  نیا ا یبهم عالقه داشت خدا

 م ینفسه زندگ یبگ یز ی چ ییخوای_نمپژمان

 گفتم:  یسخت به

 _نظره لطفتونه

 و گفت:  دیخند  یآروم به

 خانومم نظر دلمه ستی_نظر لطفم نپژمان

به   دیخند ینگاه کردم به آروم  دیدرخشیم ینگاهمو باال اوردمو به چشماش که داشت حساب   یآروم به
 گفتم:  یسخت

 _پژمان منو تو... 

 م؟ینازم؟ه ی_منو تو چپژمان

 موهامو زد پشت گوشم  یآروم به

تا اون موقع عاشقت    یکن داشی پ  یهروقت تونست ایتو در ندازمیاشکاتو م نی قطره از هم  هی_پژمان
   خورمیقسم م مونمیم

 هم بستم یمحکم رو چشمامو

 منه نازم  ی اینازتو که تموم دن ی_نبند اون چشما پژمان

 _بسه پژمان بسه  

 یپژمان؟تو از دل من خبر ندار  زهی _چرا عزپژمان

 ی _تو هم خبر ندار 
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به   قیبه بعد کنارت باشم نه به عنوان رف نیاز ا خوامیبه بعد خبردار بشم م نیاز ا خوامی _خب مپژمان
 پناه کوچولوم   یعنوان همسر به عنوان همسفرت به عنوان پناهت ب

بلد بود   یقشنگ یچه قدر حرفا کرد ی م یطون ی همون پژمان باشه که همش ش ن یا شهیباورم نم ایخدا
 کردیم قی حرفاش آرامش به من تزر  یبزنه چه قدر تو

 کجاست؟  ایدن هیاج  نیتر تیکم جمع یدون ی_مپژمان

سوال  نیبود جا خورده بودم آخه ا دهیکه پرس یهم از سوال مسخره ا یحالم خوب نبود از طرف اصال
  ووونهیبه موضوع االن داشت پسره د یچه ربط 

 لرزون گفتم:  ییصدا با

 _نه

 ی _قلب من که فقط تو توش پژمان

  قتیحق  خواستمی نگاه کردم م بهم زد سرمو باال آوردمو به چشماش یلبخند محو مردونه ا پژمان
کنه بهش نگاه کنم  یکه تونسته بود کار  یاونهمه برق خوشحال  دنیحرفاشو از چشماش بفهمم با د

 هیچشمام داشت دنبال  یاونم تو کردمیبرق عشقه احساس م   ستین طنتی برق ش  نیا دمیفهم
فاش کنه   مویبرق تو چشمام هرلحظه امکان داره احساسات درون  کردمیاحساس م گشتیم ییزایچ

 براش ناز کنم   خواستمی بفهمه م یزود نیبه ا خواستمیدرسته جوابم مثبت بود اما نم

ممانعت    یکینزد نیاز ا گهیبهم چسبوند د شویشونیجلوتر اومدو دوباره پ یکم دیمردونه خند پژمان
قشنگ  یهمش از اون حرفا  خواستیادامه بده دلم م شتریکاراش ب نیبه ا  خواستینکردم دلم م

  مویبچگ یها  یکنارمه همه بدبخت  یکنه وقت یکار  خواستیدلم م رمی عاشقانه بهم بزنه تا دل ضعفه بگ
پاک بکنه من به  پژمان وابستم به خصوص از  ندرویها و ترس هام از آ یفراموش کنم همه سخت 

  میباهم بود شتریکه ب یوقت

موهام  یتا بتونه دستشو تو نییپا  دیسرم کش یشالمو از رو یدستشو برد پشت سرم به آروم پژمان
موهام به حرکت   یدستشو نرم نرم تو یموهام بود به آروم یفرو کنه دستش همچنان پشت سرم تو

 بشم  یغرق خوش دشیکه باعث م  اوردیدرم
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 هی یها باشه درسته تو ینظام  نهیع مینکردم زندگ  یوقت کار  چیاما ه می نظام هی_درسته پژمان
کنار اما احترامشو سفت   ذارمیتو م یبودنشو برا یاما جد کنمیپر از احترام کار م  یجد  یلیخ  طیمح

  ازناشون قائلن من ت یبرا یاد یبزرگ شدم که مرداش احترام ز یالهام من تو خونواده ا چسبمیم
  نشیباهم از ب خوادیدلم م میحلش کن خوادیدلم نم ادیم  شیمشکل برامون پ یآخرشم پناهتم وقت

بهت   کنمیهمه مشکالتو حل م  تونمیبزنم که نتونم بهش عمل کنم من م یمن عادت ندارم حرف  میببر
 دمیقول م

 دم یلرز یم خم شد کمرو  شتریب  یکم  یآروم به

 کنم ی _نلرز توروخدا ازم نترس الهام من دست از پا خطا نمپژمان

 ن ییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 رفته پژمان؟  ادتی اون روزت  ی_حرفا

 دربارت بکنن  ی فکر بد خواستمیاونا مجبور بودم بزنم نم ی_اون حرفارو جلو پژمان

   یکرد خمی یتو اون روز سنگ رو ی_ول

 می شد رهیهم خ یبه چشما کینزد یل یاون فاصله خ یتوهم تو دیاخماشو کش یکم پژمان

 چشمام گذاشت  یلباشو رو یبه آروم دویخودشو باال کش یکم پژمان

 رم ی گیم ش یآت نمشیب ی دلخور م ینطور ینازت برم که هروقت ا ی_قربون اون چشماپژمان

 ... ی_خونوادت اگه بفهمن هنوز بامن 

بره اگه قراره مردت    نیبا ترس از ب  نمونهیکه االن ب یحس قشنگ  خوامینگو نم یز ی _شششش چپژمان
 دست مردت  یبسپار   روی بشم بهتره همه چ

نکرد فقط با لحن شکاک و   یتالش  ارهی سرمو باال ب نکهیا یبرا  نباریانداختم پژمان ا نییپا  یکم سرمو
 گفت:  یآروم

 ؟ یاون روزم فکر کرد یحرفا  یتو اصال رو نمیبب سای_واپژمان
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 دم یکش یپوف

 الهام؟  کنمیم ی_مگه من بار اولمه که دارم ازت خاستگار پژمان

 تعجب بهش نگاه کردم با

 اون روزت...  میرمستقی غ یحرفا یعنی_

حالت مردونه به سمتم  هیبغل کردنش ضعف بره با  یزد که باعث شد دلم برا  یمحو مردونه ا لبخند
 برگشت 

 ؟ یسرهنگ بش هیزنه   ییخوای_مپژمان

 دیانداختم که خند نیی پا سرمو

آخه  ی فکر کن ذارمیاالن من نم نیناز نکن بهم جوابو بده هم  پرمیمن زود م نیجانم بب ی_اپژمان
 برنامه ها دارم واست 

 کار شد  نیخواستم سرم کنم که دستشو به سمت مچم آوردو مانع ا  شالمو

 _سرت نکن پژمان

 تعجب بهش نگاه کردم با

 شوهرت باشم سرت نکن  ییخوای_اگه مپژمان

فکر   کردمیسرمم م شکنهیغرروم م کردمیاحساس م  کردمی کار کنم اگه سرم نم یمونده بودم چ  حاال
زد   یلبخند کنمینم  یکار  چیه دید  یکم کنه پژمان وقتتر   خواستیهم دلم نم یاز طرف  خوامی نم کردیم

 هب دیاحساس کردم برق از سرم پر  شوینرم نکهیشد هم کیبه لبام نزد یسرشو جلو آوردو به آروم
 ازم فاصله گرفت  ی نموند که کم شتریب ه یدستشو پشت سرم گذاشت چند ثان یآروم

 االن خودتو زنه من بدون نی از هم یاالن رسما ماله من  نی_تو از همپژمان

دستشو جلو آوردو پاکش کرد دستشو به سمت   عیسر نیی پا  دیقطره اشک که از گوشه چشمم چک هی
 دیمنو به سمت خودش کش  شتریب  یکمرم بردو کم
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 ی کن هیمن گر یجلو یکن ی_چه طور جرات مپژمان

 ... یکاره اون بارتم از رو یول چی _پژمان کاره االنت ه

  رتینشدم گفتم که من روت غ  کیبار به قصد سوءاستفاده به تو نزد هیمن  _خدا سرشاهدهپژمان
 دارم

نگاهشو  دیتو چشمام د یچ دونمینم میهم نگاه کرد یبه چشما دیبوس موی نی خم شد نوک ب  آروم
 گفت:  یزد و با آروم ییلبام نگاه کرد کم کم لبخند دندونما یآوردو به لبخند رو نییپا

 _خودم نوکرتم پژمان

 هم بسته شد یلباشو احساس کردم ناخواسته چشمام رو یدوباره نرم  یشد وقت لیسمتم متما به

 

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

 

 _دالرام چته تو؟

 نگران نباش  ست ین  یز ی_چدالرام

کنارش نشستم دستمو پشتش گذاشتم دستشو که  یکرد با نگران  یدالرام به شدت سرفه م نکهیهم
چشمم به کف دستش افتاد با وحشت   یاز دهنش فاصله داد که وقت یدهنش گرفته بود کم یجلو

 متوجه دوتا لکه خون شدم 

 وحشت گفتم:  با

 _خون...پژمـــــــــان خووووون

 یزلزله ا یصدا   باهم بلند شد بعد  زیوحشتناک شکستن دوتا چ  یصدا  کهویلحظه ها بود که  نیهم
 متعجب بهم نگاه کردن یو چشما  یشده بود هردوشون با نگران جادیا سایپژمان ونک  دنیکه از دو

 شده الهام  ی_چپژمان
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شونش   یبرد دستشو رو  زی گفتو به سمتش خ ییخدا  ای عیچشمش به دالرام افتاد سر یوقت ساینک
 تکونش داد یگذاشتو کم

 ی خوب شد ی_دالرام چته؟مگه نگفتساینک

نفس بکشه و داره خس   تونهی نگاه کرد احساس کردم نم سایسرشو باال آورد به نک  یبه سخت دالرام
 کنه ی خس م

 یی نطوریتو که هم  ی_لعنت ساینک

 دمیبا وحشت به سمت دالرام برگشتم د رونی بلند شدو با دو از آشپزخونه زد ب ساینک عیسر کهوی
شده  یاشکام از شدت ترس جار  کشهی به زور داره نفس م نشوی قفسه س یرو  کشهیدستشو محکم م

 بودن

 ندارم   یخبر  چیشدم که از مشکالتت ه  بهیباتو غر نقدر یمن ا ؟چرایگینم ی ز ی_دالرام چته؟چرا چ

 به سمتمون اومد  پژمان

 مارستان؟یب  متیببر میپژمان_دالرام بلندت کن 

 شده بود گفت:  داشیکه تازه پ   ساینه نک یعنیسرشو باال انداخت که  یبه سخت دالرام

 ؟ یپرس  یم  نی_از اساینک

گرد شده به  یکه دستش بودو به سمت دهن دالرام بود با چشما یز یبه سمت دالرام رفت چ  ساینک
 یفشار داد که دالرام هم دستشو دور دستا روی چندبار اسپر سایشده بودم نک رهی صحنه روبه روم خ

 آروم شد یکه دستگاهو گرفته بود گرفت بعد از سه بار فشار دادن دالرام سرفه کردو کم  سایکن

 روبه دالرام گفتم:  یناباور  با

 ؟ی_تو...تو آسم دار 

 دالرامو پشت گوشش زد یبا اخم موها ساینک

 دکتر می_بلندشو برساینک
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 _من خوبمدالرام

 : دیغربا حرص   رهیکه معلوم بود داره از کوره در م  ساینک

 نشم وونهی بهم بده از دست تو د ی قرص هیتا   رمیدکتر بگ   خوامی خودم م یببرم برا  خوامی_تورو نمساینک

 _بابا من خوبم دالرام

 از کوره در رفتو داد زد: ساینک

 هـــــــــان؟؟ زمیتو سرم بر یبشه من چه خاک ت ی زیچ هی ؟تو یفهمیم ی ست ی_تو خوب نساینک

 دستمو گرفتو گفت:  ینگاه کرد پژمان به سمتم اومد به آروم سایسرشو باال آورد و به نک دالرام

 می_بهتره ما برپژمان

 آخه... ی_ول

 میبر ای_آخه نداره گلم ب پژمان

شدم که خواهرمو فراموش کردم   کیاونقدر به پژمان نرد کردمیغم به دالرام نگاه کردم احساس م  با
گفته خوب   ساینفهمه به دروغ به نک  یکس  نکهیآسم داره و از ترس ا دمیاونقدر ازش دور شدم که نفهم 

 شدم  

 

 

 

 

 )دالرام( 

 به سمتم اومد یکم سایرفتن نک   رونی پژمان که ب الهامو

 نکن   ی_لجباز ساینک
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 _باور کن من خوبم 

 دنده هی_ساینک

 که قبال پژمانو الهام بودن نگاه کرد   ییلبخند به سمت جا  هیبا  سایکردم نک یا خنده

 هیخبر  کنمی _احساس مساینک

 زدم   یلبخند ناخواسته

 م یهی_ا

 ان ی_بهم مساینک

 م یهی_ا

 سمتم برگشت   به

 رم ی_اگه الهام ازدواج کنه منم م

 اخم بهم نگاه کرد  با

 اونا؟ شی پ یر ی _مساینک

  وونهی_نه د

 ؟ی ر ی_پس کجا مساینک

   کنمیواس خودم م یکار  هی_

 د یکن یم جا ی ب  یلی_شما خ ساینک

 بزنه   یلبخند سایکردم که باعث شد ناخواسته نک  یخنده ا تک
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 ( سای)نک

 زدنی مشکوک م یادیداشتن ز گهید نایبهش نگاه کردم ا  مشکوک

 ی_تو که امروز کالس ندار 

 داوریدرم  خچالی از تو  رویداشت پن کهیجلوم گذاشت درحال   موییچا وانهیبه سمتم برگشت ل الهام
 گفت: 

 مگه گفتم کالس دارم؟  دونمی_م الهام

 شهینم  ینطور یا ارمی الزم شد سر از موضوع در ب گهیباال دادم نه د ییابرو

 آلبالو؟  ای یخور یم جی_مربا هوالهام

 جی_هو

 گفت:  الهیخ یب  یلیخ  یعنیکه مثال  یبا لحن  اوردیدر م خچالیداشت مربارو از تو  کهیدر حال  الهام

 ؟ ینکرد داریپژمانو ب سای_نک الهام

جا   دیحالتمو د  یبه سمتم برگشت که وقت دمیجوابشو نم  دید یدادم که الهام وقت هیتک میصندل به
 خورد 

 ؟ یکن ی نگام م ینطور یا یدار  ه؟چرای_چ الهام

 ست ی دالرام هم ن یجمع کن شتریحواستو ب کمی ؟اگهی کن یفقط کمبود پژمانو حس م  نجای_ا

 ی رفت شکرو آوردو گذاشت رو  نتینگاشو ازم گرفتو به سمت کاب عیکه معلوم اومد هول کرده سر الهام
  نیریکه جلوم بودو برداشتو مشغول ش ییخودشو سرگرم نشون بده چا خواستیچون م یول  زیم

 کردنش شد 
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 شهیم  داریاز خواب ب ازدهیساعت  شهیاونکه هم شهینم  داری_خب دالرام صبح زود که بالهام

تا   دیامروز که توهم با یکردی برامون صبحونه درست م ید یکشی زحمت م یکالس داشت یام وقت_شم
 ؟ یشد داریب یزود نیپس چرا صبح به ا یدیخوابیلنگه ظهر م

 ی _سالم به همگ

مشکوک بهش   میلباش بود برگشت یالهام لبخند ژکوند رو دنیالهام به سمت پژمان که با د همراهه
ساز رفت   ییبه سمت چا  زهیبر  ییبراش چا نکهیا ینگاه کردم پژمان وارد آشپزخونه شد که الهام برا

  الهامتستر بذاره مشغول حرف زدن با  ینون تست رو تو خوادیم نکهیهمون لحظه پژمان به بهانه ا
داشت   شونیکی ل زدم خوشحال بودم حداق یصحنه لبخند محو مردونه ا نیا  دنیشد ناخواسته با د

  شدیهم پسرخاله خودمم داشت خوشبخت م یاز طرف گرفتیسروسامون م

دالرام بود که هرروز که   میپژمان هواشو داره تنها نگران  دونستمیاز بابت الهام راحت بود چون م المیخ
 خودشو شاد نشون بده  کنهیم یهمش سع  یول  رهیم لی تحل   شتریداره ب کردمی احساس م  گذشتیم

  کردیکه م ی ادیز یها الی ها و فکروخ یکرده بود به خاطر سخت دایداشت آسم پ یقلب یاراحتن دالرام
 هی دیافسرده با یحت  ایبشه  یزود عصبان   یبا هر حرف شدیاعصاب داشت که باعث م  یناراحت  یکم
   شدینم  ینطور یا کردمی براش م یکار 

 به سمتم اومدو روبه روم نشست  پژمان

 ؟ینخورد یز ی_چرا چپژمان

 _منتظر تو بودم 

 که معلوم بود خوشحال شده با خنده سرشو باال آورد پژمان

 حاال که اومدم شروع کن خب  ادی حرفا بهت نم نی_عشقم اپژمان

  نطوریخودشو هم دمیکرد به سمت الهام برگشتم که د یبهش رفتم که خنده مردونه ا یغره ا چشم
 اونجا سرگرم کرده  

 ؟ یخور ینم  ییچا سای_نک پژمان
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 گفتم:  یلحن معنادار  با

 الهام خانوم همزدنشو تموم کنه  یالبته وقت خورمی_م

که دستش بود نگاه کرد همراهه پژمان با   یوانیحرف به سمتم برگشت به ل نیا دنیبا شن  الهام
شکر کرده بود الهام که معلوم بود خجالت   وانویتا نصفه ل مینگاه کرد وانهی گرد شده به ل یچشما

 گذاشت پژمان که معلوم بود نگرانش شده به سمتش رفت  نکیس یرو   وانویل عیسر دهیکش

 افتاده؟ ی_اتفاق پژمان

 دیبه موهاش کش  یدست الهام

 _نه  الهام

 زم ی ریم ییمن خودم براش چا یبخواب   ی_بهتره بر پژمان

رفتنش   رونی رفت با ب رونیدادو از آشپزخونه ب یلب ریز یی خجالت زده بهم نگاه کرد معذرت خوا  الهام
 معلوم بود به خاطر الهام ناراحته  ختیبرام ر  ییچا وانیل هیبه سمت پژمان برگشتم 

 ؟یبهش گفت یز ی_چپژمان

 ی زدیحرف م یباهاش پنهون ی_تو داشت

 دیتوموهاش کش یکالفه دست  دویکش یپوف پژمان

رو شونه هاش    یبرم دست رونی ب نکهیبلند شدم قبل از ا یصندل   یخوردم از رو موییاز چا  یکم  کهیدرحال 
 لبخند گفتم:  هیگذاشتم به سمتم برگشت که با 

 ی _خوشبخت باش

 م کرد بلند شد و بغل یصندل یزد از رو یمردونه ا لبخند

 خودت  یبرا شاهللی_ممنونم داداش اپژمان

 ی ش یمرغا م یقات  یفعال تو دار  میقصدا ندار نی_ما فعال از ا
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 )دالرام( 

الهام   کردمیکمدم مرتب م  یتو میبود دهیکه امروز همراهه بچه ها خر ییداشتم لباسا یخوشحال با
موضوع  هی شد که سره  یچ دونمی سره کار بودن نم  یوقت  سایامروز پژمان و نک  کردی هم داشت کمکم م

 اختهب  یک  دیفکر کنم حدس زد دیببازه مارو امروز ببره خر یشد هرک  نیکردن قرار بر ا یشرط بند
 شد  ی پژمان بدبخت خال یبا یخخخخ امروز کال ج 

ره به دا  یذهن یها یر یدرگ یسر  هی دونستمیم کنهیفکره که داره واقعا نگرانم م یاز صبح تو الهام
داغون  نیاز ا شتریب خواستمینم زدمی کدوم از دردا و مشکالتم باهاش حرف نم چی درباره ه نیخاطرهم

  رهی گیحرفام قرار م  ری تحت تاث یبه راحت دونستمیبود م  یبشه الهام دختره احساسات

  یقشنگ معلوم بود جسمش اونجا رو یول زنهی داره لباسارو تا م دمیلبخند به سمتش برگشتم که د با
 گه ید هیجا هیروحش   یتخته ول

 _الهام 

تخت نشستم که فکر کنم  یبلند شدم به سمتش رفتم رو  نیبه خاطر هم دمی از جانبش نشن یجواب
  سای با نک شی بهش زدم چندروز پ  یبرگشت چون به سمتم برگشت لبخند خواهرانه ا ای دن نیتازه به ا
 نیبله ا میدیالزم فهم  قاتیتحق یکه ط میاریدوتا سردرب نیا نیاز رابطه ب می کن یکه کار  میحرف زد

پس   یخوب  نی پسر به ا هیدردش چ  نمیباهاش حرف بزنم بب  خواستمیباهم دارن م ییسرتوسرا هیدوتا 
 ! جنبونهیچرا دست نم 

 ؟ یباهام حرف بزن ستی_به نظرت وقتش ن

  یبزنمو به سمتش برم به آروم  یکه باعث شد لبخند گرم  نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی
 بغلش کردم که اونم منو بغل کرد 
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 حرف زدن باهات تنگ شده بود دالرام   یدلم برا یل ی_خالهام

 تا باهات حرف بزنم؟ یاومد یگوش خودتم خب چرا نم خیب   نیهم شهی_منکه هم

 یدوسم ندار  گهید کردمی فکر م یخواست ی_آخه تو نم الهام

 دوست نداشته باشم  شهی مگه م یکه از همه رازهام خبر دار  یتو تنها همدم من وونهی_دختره د

 ؟یتو آسم دار  دونستمی خبر ندارم چرا نم ی چی_پس چرا من از هالهام

 درسات باشه  یفقط تمرکزت رو خواستمیم ینگرانم بش خواستمی_نم

 بهونت قانع شدم  ن یخب با ا یل ی_خالهام

رفت    رجهیش   شیبه سمت گوش  عیافتاده باشه سر یز یچ  ادهیانگار  کهوی دیکردم که اونم خند یا خنده
 شروع کرد به تماس گرفتن   یبا هول

 ؟ یزن یزنگ م ی_به ک

 _پژمانالهام

 که یساعت  وونهی؟؟؟؟دی_چ

 هی فور یول  دونمی_م الهام

اتاق   یخسته و خواب آلود پژمان تو یصدا  بود کریاسپ یتماس برقرار شد چون صداش رو نکهیهم
 د یچ یپ

 زم ی_جونم عزپژمان

برداشت که باعث شد از خجالت سرخ بشه   کر ی اسپ یاز رو عیشد سر دیسرخ و سف یالهام حساب کهوی
 دیبا گهیخب فوضول بودم د ی کردمو بدون توجه به مکالمشون به سمت کمد رفتم ول یز یخنده ر

 گن یم یچ  دمیفهمیم
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توهه  نی ماش یبود بگم لب تابم تو نی...باشه...اها کارم اخوابمی...نه منم االن م؟ی_خواب بودالهام
بدم...نه   لی به استادم تحو مویکه باهم درست کرده بود یاون برنامه ا دیبا شی نره بهم بد ادتیفردا 

 هه...تو نینره که داروندارم تو ماش ادمیبرم دانشگاه گفتم   سایاخه فردا قراره همراه نک 

 بهش گفت الهام با خنده گفت:   یز یقرمز شد احتماال پژمان چ یکم  الهام

 ر ی ...شب بخ؟یندار  یکار  زی خب حاال زبون نر یل ی_خالهام

تخت نشستم  یکنار گذاشت به سمتش رفتمو کنارش رو  شویلبخند ژکوند تماسو قطع کردو گوش هی با
 که توجهشو داد بهم 

 _جونم؟ 

 وونهی_دالهام

 _جونم 

 دستش دادم یعجب سوت نی_زهرمار توهم...بب الهام

 دم یخند

 ؟ یعاشق شد نمی_خب من امشب سراپا گوشم زودباش بنال بب 

  یعنیزل زد تو چشمام که   طونیپروپرو ش یول شدیم دیسرخ و سف دیانگار نه انگار االن با دیخند  الهام
 اره بدجور 

 ؟ یبرد چارروی پژمان ب نیدل ا یبال از ک   طونی_خب ش 

  نیعشق ب کنمی نگاه اول احساس م گنیم یدیاز همون اول شن کنمی احساس م هیچ یدون ی_م الهام
تر شد اون  یقو ویکم کم قو نکهیتا ا میخب خودمون ازش خبرنداشت  ینگاه اوله ول نیمنو پژمان هم

  وبود  گاهی پا هیکه  یخودشون بودم تو خونه ا  شیباشه من پ ادتیاگه  یبود  تیزمانها که تو مامور
  رونی ب ادیخودمم ز ام یب  رونی از اتاق ب ادیز دادنیهم پژمان اجازه نم  سایتنها دخترش من بودم هم نک

  سایاز نک شتریپژمان ب امی م رونیاز اتاق ب  یوقت  دمیفهم ی اتاق بودم اما خوب م یتو  شتریاومدم ب ینم
  یتو کیوچجرقه ک هیباعث شد  ن یبود که هم  شتریمن ب یپژمان رو یها تی حساس  خوردی حرص م
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خودم   یبرا یخودیب خواستمی بزرگش نکردم نم اوردمویخودم ن  یبه رو ادیخب ز یدلم زده بشه ول
نظرمو بپرسه منو  نکهیقبل از ا ی داد که چادر سرم کنم حت شنهادیکنم کم کم پژمان بهم پ یباف الیخ

اوقات   یداد بعضیم تی بهم اهم یل ی بود خ دهیون برام به عنوان کادو خرگذاشت توعمل انجام شده چ
تاهم حالوهوام عوض بشه هم کنارش باشم  بردی منم باخودش م رفتیم رونی که ب یسره هر بهانه ا

که  یخودت خبردار   شیچندماه پ نیتا هم  گرفتمینم ش یجد ادی داشت اما من ز میا گهید یرفتارها
کردم   اسکم کم احس میگذروندیهمش همه وقتامونو باهم م میبود رونیمنو پژمان همش باهم ب

  یکم زنه ی بخوابم بهم زنگ م نکه یتوش هست هرشب قبل از ا یز یچ هیپژمان  یرفتارها نیواقعا ا
  شییبهم داره منم خدا یادیز  تی حس مالک یتو فقط ماله من گهیبعد آخرش م زنهی باهام حرف م

 دارم  دوسش 

که به آب داده بودن  ییهاشون از دستگال طنتیاز ش زدیحرف م  زیداشت برام از همه چ نطوریهم
  شتریتر و ذوقم ب ظیگفت و گفت و هرلحظه لبخند من غل  رویاز نقشه خنده دار پژمان همه چ یحت
بود   یکناره پژمان خوشبخت بشه چون پژمان پسره خوب تونهیالهام واقعا م کردم یاحساس م  شدیم

 دونستمی م زدیچشماش عشق به پژمان موج م یلبخند دستشو گرفتم تو هیبعد از اتمام حرفاش با  
 دوسش داره  نمیا

با   ی زنیبهشون زنگ م  روقتیکه د یینایا یمال خودم گن یگفتن م ریکه شبا موقع شب بخ  یینای_ا
  یشیم یعصبان  یکه وقت  ییهمونا رنی گیم یکه دستاتو دودست یینایا جونم گنیخواب آلود م یصدا

وقت   چی ه یدار  نایمثل ا یکیخاصن اگه  یل یخ نایا م یکنیحلش م گنیم کننیبغلت م   یزنیو دادم
   یاز دستشون بد دینبا

 انداخت  نییالهام سرشو پا 

 الهام  ی_دوسش دار 

 _فکر کنم اره الهام

 ؟ ی_فکر کن

 سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد   الهام

 خوادی خونوادش منو نم کنمی_احساس م الهام
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 آخه دختر   یزن ی م هیچه حرف نی_ا

 یخبر ندار   زایچ هی_تو از الهام

بسپار به من پس توهم نفوذ بد نزن   نارویمگه پژمان بهت نگفته ا یحرفا باش   نینگران ا  دی_الهام نبا
 بره  شیقشنگ پ تونیزندگ نطوریبذار هم

 ذارم یدارم روش اثر م  کردمیسرشو باال اوردو بهم نگاه کرد احساس م  لهاما

که  یطور  زدیم  یعاشقانه قشنگ  یحرفا  نطوریهم مثل پژمان هم ریام میهم مثل شما بود ری_منو ام
  نکهیا کیبود   شتریترسم از تو ب   هیمن  یمنم ترس از خونوادش داشتم ول اوردمیواقعا جلوش کم م

تورو   مدهپژمان با گذشتت کنار او ن یتو بب  یقبولم نکنه ول  هیبفهمه گذشته من چ یوقت  ری ام دمیترسیم
باش مطمئن باش اگه  شما دوتا قسمتتون  دواریام شم یپس به بق خوادیم  یکه هست ینطور یهم

 د ییاگه خودتون نخوا یانجام بده حت تونهیشما نم ییجدا یبرا یچکار یکس ه چیباشه ه گهیهمد

 بهش زدم  یشدن لبخند  ریهم زدو اشکاش سرازب  یلبخند الهام

تورو به همه آرزوهات برسونه عاشق   تونهیکه م هیپژمان پسر  یتوجه کن ندتیبه آ  شتریب کمی_وقتشه 
 شه یصبح نم یمونده عمرت به راحت  یباق  یمواظب خودت باش شب ها یکه شد

 گفتم:  یشده بود با لحن گرم  ریمنم اشکام سراز کهیبغلم کرد درحال  یبه آروم  الهام

 یخواهر  ی_خوشبخت ش 

 

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

 

 ی رفتیاز اون طرف م  دیبا یر ی اشتباه م ی_دار پژمان

 برم اونجا   خوامی_نه نم ساینک

 اونجا  میقرار نبود بر ؟مگهی_چپژمان
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 ی اون کاررو بکن ستی_نه مگه قرار ن ساینک

 د یتوموهاش کش یکالفه دست پژمان

 _خب آرهپژمان

 باالتر  میری م ستی _اونجا جاش نساینک

 م یکردی حرف زدناشون نگاه م یرمز  نیبه ا م یهمراهه الهام داشت نطوری هم دمویکش یپوف

 م یریکجا م میبفهم  دیواضح تر حرف بزن کمی شهی_م

 پامون باشه ریهم شهر ز میکه هم شاممونو بخور ییجا میری _مساینک

 هم خوبه ها نجای_خب االهام

 خلوت تر  هی جا هی میشلوغه بهتره بر یکم  نجای_نه اساینک

سربه سرش   کمی ها داشت بذار   یمعن یلیخلوتش خ هیجا نیا دیهم خند سای کردم که نک یا خنده
 بذارم 

 یبرا  میببر میریبگ لمیف هی باشه از کارهاشون  ادتی الهام  نیمملکتو بب  سی_نوچ نوچ نوچ پل 
 مافوقشون

 توهم  دیاخماشو کش میبا حرف بعد  کهویکرد که  یتک خنده ا ساینک

   ادی با کله م  اروی یبد  شنهادیپ هیآقا فقط کاف  فتهی _حاال شما تو کاره شلوغ هم کارت راه م

 کردیم  یشونه هاش که داشت رانندگ  یحرص اسممو صدا زد که با خنده از پشت دستمو رو با
 ادم:ادامه د یگذاشتمو با تخس

اون   ارمشی کردم م دایکه پ روی کیکن   ادهی جا پ نیمنو هم هیع یسنت باال رفته خب طب دمی_بهت حق م 
 گمینم نی به سرهنگ رات  یز یباال نگران نباش چ

 چپ چپ نگاش کرد   سا یخنده که نک  ریزد ز پژمان
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 یسنشو خوب اومد شیی_خداپژمان

 ی _توهم که همسن منساینک

 ثابته هیماله من پا یعوض کن یه دیو با ییکه تنها  ییدارم تو یکیخودم   ی_من براپژمان

   دیخند  یسمت الهام برگشتو بهش چشمک زد که الهام هم نمک به

 شروع کنم؟ تمویفعال  میکار کن یچ سایشد نک ی_چ

 _الزم نکرده ساینک

 شد دایپ  یکیاون باال هم  دی شا یدید ی_خدارو چ 

 نتونست تحمل بکنه به سمت پژمان برگشت و گفت:  گهید ساینک

 ر ی _فرمونو بگساینک

خودشو خوابوندو بهم که پشت سرش   یصندل   سایبا تعجب دستشو دراز کردو فرمونو گرفت نک پژمان
رو پامو   دیخواب  شیخواستم خودمو بکشم کنار که همون لحظه صندل  ینشسته بودم نگاه کرد با نگران 

شد گردنمو   لیبه سمتم متما ی کم دویردمو بهش نگاه کردم که اونم خندشدم سرمو باال آو  رشیاس
 صورتم  یتو  دیبهش داد شالمو کش یف یگرفتو فشار خف 

 حرفاتون ادامه نداشت  دی فرمودی_خب مساینک

 گفتم:  کردمی داشتم شالمو درست م کهی خنده در حال با

 بعد  یبرا ذارمیم  ی_چرا داره داره ول

 شهیداره تند م  چشی سرعتتو کم کن پ کمی_پژمان

 گفت:  یبده به آروم  تیبه حرفش اهم نکهیبدون ا ساینک

 ؟ یهنوز ارتباط دار  نی_با رات ساینک

 _چه طور؟ 
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 ده؟ یهم داره که خارجه و االن تازه سر رس گهیبرادر د هی یرعلی ام یدونستی_مساینک

 گفت:  یرومبهم کردو به آ ینیگرد شده بهش نگاه کردم نگاه غمگ یچشما با

 اد یکدومشون سرت ب  چیه ذارمیبار نم نیراهه که ا یتو ید یجد  ی_مشکالساینک

 تیهدا  نویسرعتتو کم کن به زور دارم ماش یکم شهی داره تند م چاشیپ گمی دارم م وونهی_دپژمان
 کنم یم

 ادهی  کهویحرفش  نیادامه داد با زدن ا شیدرست کردو به رانندگ شوینگاهشو ازم گرفتو صندل ساینک
 افتادم  ریحرف مادر ام 

 " یمونیم ی"تو تا اخرش عروس خودمون باق

 بود   رممکنیغ نیا نیامکان نداشت ا نینه ا دمیلحظه لرز هی

 با اخم گفت:  پژمان

 _االن اصال وقت زدن اون حرف نبود پژمان

 االن وقتش بود   نی_اتفاقا هم ساینک

 گفت:  یبا نگران  یکرد که پژمان کم  شتریسرعتشو ب ساینک

 آرومتر برو  کمیتنده  نجا یا یچای _داداش باشه حق باتوهه پپژمان

لب   ریدادمو با بغض آروم ز هیتک یصندل   یسرمو به پشت نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 گفتم: 

 نه  نبارویا ای_خدا

که  یبلند آورده بود طور  یخلوت و حساب   هیجا هیمارو به  سایشده بودم نک  ادهی پ یبا کرخت   نیماش از
خودمو توهم بردمو به سمت بچه ها رفتم تا کمکشون    یلرز کنم کم شدیاومد باعث م یم یباد تند

سرو  یبراالبته به جز الهام چون داشت غذارو   مینشست  یهممون با خستگ می که انداخت  راندازیکنم ز
  کردیآماده م
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 فهموند بعد بلند شدو به سمت الهام رفت   یز یفشار داد احساس کردم بهش چ  وساریدست نک  پژمان

 د یکش  یپوف ساینک

 نجا یا ای_ب ساینک

 که زده بود با غم گفتم:  یدادن به حرف  تیبهش نشون دادم بدون اهم موی اشک یچشما

 ؟ یدونیم ی_از ک

بغلم کردو منو به خودش چسبوند پتو  یبه آروم  دیخودشو به سمتم کش یکم  دویکش  یپوف کساین
 چوند یپ  یدوشم انداختو منو حساب یرو مو یکه نظره خودش بود تا با خودمون ببر یمسافرت 

 برده بودم  ییبوها هیهرچند قبال هم  شهی م یهفته ا هی_ساینک

 داشته باشن  یازم انتظار  دینبا ستمویعروسشون ن گهی_مگه نگفتم بهشون بگو که من د

 تو سرشه  ییفکرا هیمعلومه مادرش  ی_گفتم ول ساینک

 هم بستم یمحکم رو چشمامو

 کانادا داره  یشرکت تو ه یو شش سالشه  ستی _اسمش حامده همسنوسال خودته ب ساینک

 سمتش برگشتم به

 ی گیبه من م نارویا ی_چرا دار 

 با بغض گفتم:  دیکش  یپوف ساینک

 _نکنه توهم جوابت مثبته

از اغوشش جدا شدمو   یکرد نگاشو ازم گرفتو به منظره روبه روش نگاه کرد با بغض کم یاخم  ساینک
 به سمتش برگشتم

 ی گینم یز ی_چرا چ

 من تا آخرش هستم  یکه بکن ی_انتخاب با خودته هرانتخاب ساینک
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 ه؟ یانتخاب من چ یدونیتو نم یعنی_

شو و زود عکس العمل از  ن یعاقالنه حرف بزنم پس احساسات  یباهات کم خوامی_دالرام م ساینک
 خودت نشون نده 

 شدن آروم نوازشم کرد یجار  شتریب یا گهیاز هرلحظه د شتر یب  اشکام

هنوز از مرگ برادرش خبردار نشده فقط خبرداره   تهیکرده و با شخص لیتحص هی_حامد پسره خوب ساینک
به فکر   دی و شش سالته با ستی دالرام تو االن ب  نهیکه تورو بب  رانیا ادیکه برادرش عقد کرده و داره م

 ؟ یازدواج کن ییخوایتو نم  یخودت باش 

 _با برادر شوهرم؟ 

اما اون بلند   سادمیو وابرگشتن ازش جدا شدم یکه زدم الهام و پژمان به سمتمون با نگران یداد با
 بهم نگاه کرد  ینشد همونطور نشست و با ناراحت 

 یفکر کرد یدرباره من چ دمش؟تو یکه تا حاال ند  یبا برادر شوهرم ازدواج کنم؟کس   ییخوای_م
 هان؟  یبهم بزن  یحرف نی همچ هی ادیطور دلت م  سا؟چهینک

اخماشو   سای نک  کردنیمون نگاه منفر که اون اطراف بودن به سمتمون برگشته بودنو داشتن به  دوسه
 توهم با هق هق رومو ازش گرفتم   دیکش

 اخه چراااااااااااا  یزندگ نیاز ا یکنی _خدااااااااا چرا منو خالص نم

 ی ازدواج کن  ییخوای نم  یعن یباال  رهی_دالرام تو سنت داره مساینک

مگه من شوهر نداشتم هان؟مگه من عروس   ترشمی باال بدرک که دارم م  رهی _بدرک که سنم داره م
که لباس عزا تنم کردم   هیچ رمنیکرد تقص یخون  مویعروس دیکه روزگار لباس سف   هیمن چ ری نشدم تقص
   میشونیخورد تو پ  وهیسقف مهر ب  هی ریبا شوهرم برم ز نکهیبدون ا هیمن چ  ریهان؟تقص

که پژمان جلوشو گرفت با   ادیجلو ب بلند شد الهام نگران شد خواست   نیزم یبا خشم از رو ساینک
 شد ره یغضب به چشمام خ 

 ی ستین  وهیمن نگفتم تو ب ؟مگهیبه زبون آورد  رویکلمه لعنت نی_باز اساینک
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 _هستم 

 نعره زد:  ساینک

 یستـــــــــــــی _نساینک

 ؟آره یشوهرم بد ییخوا  ی؟میبرس   یحرفات به چ نیبا ا  ییخوای_م

 یی ایدرب  یفی بالتکل نیاز ا خوامیاحمق م یتو خوشبخت بش خوامی_من فقط م ساینک

 ی فهمیازدواج کنم م خوامیمن نم ی_ول

 دستاش از شدت خشم مشت شدن ساینک

 ...نی باهاشون دعوات بشه بعد رات  یبهشون جواب رد بد  یترسیآره؟م یهست  تتی_نگران موقع

به   یربط  چیمن ه تیدختره احمق موقع یکنی خودت بلغور م یبرا یچ یدار  یه ی ه ی_هساینک
 نداره نیرات

 ه یچ هاتیهمه پافشار نی_پس علته ا

 ی و خوشبخت بش   یفراموش کن رویام  خوامی_فقط م ساینک

 فتمی م ریبه فکر ام  شتریب دنش یکه هربار با د ینطور ی_کناره داداشش؟ا

تو به عروس خونواده   اسم گهیداره م نینظرت عوض شد رات دیدالرام شا ی_بذار حرفاشو بشنوساینک
 ی که ازدواج کن  خوادیم  یبش تیاذ خوادی نم گهیما دررفته م

 منو قبول کنه که قرار بوده زنه برادرش بشم؟  تونهی_با پسر دومش؟؟اصال حامد م

 اخماشو توهم برد  یکم  ساینک

 ندتم یچه قدر نگران آ یدون یکار کنم هان؟م یچ یگی_تو م ساینک

 نو یبفهم ا کشمی با اون خونواده دوباره وصلت کنم ازشون خجالت م تونمی_من نم

 تو نبود  ری اون موضوع که تقص یکش  ی_چرا ازشون خجالت مساینک
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 ساد یوا  نمونیجلو اومدو ب عیسر پژمان

 د یکه دعوا کن نجایا میومدی ن  دی_تمومش کنپژمان

 شوهردار بشم   خوامی ازدواج کنم نم خوامیدوستت بگو من نم نیبه ا یز یچ هی_پژمان تو 

 زدم:   غیج

 بگم  یبه ک  دیبا نوی_ا

کناره گوشم  یبه آروم نمیزانو زدمو زجه زدم الهام اومدو محکم بغلم کرد در همون ح نی زم یرو
 : گفت یم

 کار مجبور کنه  نیتورو به ا تونهیکس نم چی_آروم باش دالرام هالهام

دستاش مشت شده بودن با همون چشمام به الهام نگاه   ادسیوا  ساینک یازم جدا شدو روبه رو الهام
 بکنه   یکاره اشتباه خوادینه نکنه م یوا  کردی نگاه م  سایکردم با خشم داشت به نک

از خودش نشون نداد فقط  یعکس العمل  ساینک ساینک نه یس یرو دیمشتشو باال بردو محکم کوب  الهام
 باال آوردو بهش نگاه کردبه محل مشت الهام نگاه کرد بعد با اخم نگاهشو 

که بهمون   هی فکر نکن پشمکم فقط به احترام نونو نمک گمینم یز ی_تا االن که خفه خون گرفتمو چالهام
اون   یکن یاونو مجبور به انجام کار  یتو حق ندار  کردمیباهات برخورد م  نایبدتر از ا  یلیوگرنه خ  یدیم

ازدواج  تونهیمن یا گهیکس د چی مرد خودش باشه اون با ه تونهیاز صدتا مرد هم مردتره خودش م
  نهمهیبا داداش شوهرش ازدواج کنه؟توکه ا ادیفراموش کنه حاال ب  روی رعلیکنه چون هنوز نتونسته ام

 ی نبرد یی ازش بو کمی چرا  یزنی و شرف م رتیدم از غ

 _ساکت شو الهام بسه پژمان

 گفت ینم یچیدستاش از شدت خشم مشت شده بودن اما ه ساینک

پناه بودنش فقط به خاطر   یدعواش شد فقط به خاطر ب   نی_چرا ساکت شم؟هربار که دالرام با االهام
 نبود پشتش باشه سکوت کردو کوتاه اومد  یکس نکهیا

 برگشت و ادامه داد: سایبه سمت نک الهام
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  شیکه مجبور به کار دمی_من زبونم از زبون دالرام درازتره فقط روش نکرده بودم بهت اجازه نم الهام
 ؟ یدوباره داغونش کن  ییخوایدالرام سابقه؟م نیبهش نگاه کن بب  کمی خوادی که نم یکن

که به نفعش باشه   یبزن   یحرف دیاما با یقش یرف ؟درستهیزن ی حرفو م نیا یچرا دار  ی_تو که عاقلساینک
 نیمن به خاطر خودم دارم ا یکرد اد؟فکری درب یفی بالتکل نیاز ا ییخواینه فقط پشتش باشه تو نم

 زنم ی حرفو م

 گفتم:  یبغض به آروم با

 کنمی_من با حامد ازدواج نم

 بسه گهید میشاممونو بخور ن ییا یتموم حاالم ب گهید  میداده شد جوابم گرفت شنهادی_خب پپژمان

 گفت:  یبهش نگاه کردم اشکامو پاک کردو به آروم  یاشک یبه سمتم اومد با چشما الهام

 دالرام  یستی تنها ن گهیپشتتم د نباروی_االهام

به   یاما هرک میخوردیبه زور غذا م میداشت یهممون انگار  رفتی نم  نییغذا از گلوم پا کردمی م یهرکار 
فکر بود معلوم   یتو  یحساب سا ینک میخوردیر غذا مبا زو  میخوب باشه داشت  یکی حاله اون  نکهیخاطر ا

 شد یم تی بود واقعا نگرانمه چون داشت اذ

صدا زدم که با همون اخم سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد پژمانو الهام هم توجهشونو    ساروینک   یآروم به
 به ما داده بودن

 ی خور یچرا غذاتو نم یکتلت دوست داشت شهیهم ادمهی_

 به خودت بگه نویا دیبا  یک ی  خورمی _مساینک

 نبود بگه   ی_خوب کس

پژمان شروع شد جو خندون   یها  یو از همون لحظه شوخ دمیکه منم خند د یخند یبه اروم  ساینک
 داشتم  یاز درونم خبر نداشت بدونه چه حالو روز   یچک ی کرده بودم اما ه

لهام با ذوق به سمت پژمان  آورد ا تارشویبلند شدو گ سا یسفره جمع شد نک مویشامو خورد نکهیاز ا بعد
 برگشتو گفت: 
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 پژمان  یخونی _امشب مالهام

لبخند به عشق  هیآره ناخواسته با  یعنیبازو بسته کرد که  یلبخند چشمشو به آروم  هیبا  پژمان
شانش خوشبخت شدنو   مونیکی ما دوتا  نیحداقل ب  نکهینگاه کردم خوشحال بودم از ا نشونیب

 داشت  

نگاه به  هینگاه به من بعد  هی کردو  شی پاهاش تنظم یاز کاورش دراورد رو تاروینشستو گ ساینک
 شروع کرد به خوندن:  یگرم یدستش کردو با صدا تارویگ

 به خواب وونهیمثل د می _ما بهم محتاجساینک

 مثل شوره زار به آب  نیگندم به زم  مثل

 میه هم محتاجما ب  میبه هم محتاج ما

 مثل ما به آدما  میبه هم محتاج ما

 به آب مثل آدم به هوا  یماه هی مثل

 میما به هم محتاج میبه هم محتاج ما

 اگه از هم دور بمونه  دستامون

 شکنه  ینم گهید یا شهیش شب

 یشگیهم  یا شهیش نیتو ا از

 زنهی سرم ییمقوا دیخورش 

لبامو بپرونه با ذوق همراهه بچه   ی اما باعث نشد لبخند رو نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 زد   یبه دست زدن که اونم مردونه لبخند میها شروع کرد

گرفت   سای بچه ها ذوق زده شدو از دست نک  نیا نهیبه سمت پژمان گرفت پژمان هم ع تارویگ ساینک
 شدو شروع کرد به خوندن:  رهیگلوشو صاف کرد با عشق به الهام خ خواننده هارو دراورد و  نیا یادا

 باشه تونهیم یگمشده من چه کس مهی_نپژمان
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 باشه  وونهید شهیروحه تشنه من هم مثل

 تازه باشه یکه هر کالمش طلوع یکس

 اندازه باشه   کیما به  ییو تنها غم

 که خواستن او با همه فرق داشته باشه یکس اون

 نباشه یاز اون بخونم شعر تکرار  یهرچ

 من  نهیخوندن نشسته تو س یکه برا یکس

 عشقه یعشقه سکوتش صدا یهاش هوا نفس

 ی زنی منو چوپ م یروزا دار  نینگاهت ا با

 یزن ی بزن که خوب م بزن

 ها بال شده  ی من تازگ گوشیباز دل

 کار کنم  یمن چ یگیم آخه

 از قفسش جدا شده  امیبه خودم ب  امیم تا

  یتو گرفتینگاه از پژمان نم  یشده بود ول  یمهابا از گوشه گوشه چشمش جار  یاشکاش ب  الهام
جعبه   هی بشی از تو ج یکنار گذاشت به سمت الهام رفتو به آروم   تارویلحظه ها بود که پژمان گ نیهم

 د کوچولورو دراورد درشو باز کر یقرمز مخمل

 ؟ ی کنی_الهام با من ازدواج مپژمان

نثار پژمان کرد که الهام هم   یا وونهید دو یخند سا یچشم از حلقه گرفتو به پژمان نگاه کرد نک الهام
تو   یحلقرو به آروم  دویسرشو تکون تکون داد پژمان با ذوق خند یبزنه به آروم ی حرف نکهیبدون ا

  هی یبراکه باعث شد  دنیدست الهام کرد همون لحظه هم بلند شدو بدون خجالت شروع کرد به رقص
 بخندم   یلحظه همه دردامو فراموش کنمو کل
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 ( سای)نک

به منظره روبه رومون نگاه  میبخرن و منو دالرام هم باهم داشت  یالهام باهم رفته بودن بستن پژمانو
حالوهوامون عوض بشه   میمونیم  کمی  نجایا مییایهرشب م بای تقر گذرهیم یلیاز اون شب خ  میکردیم

 م یگردیبعد برم 

که امروز کردم فکر کنم  یبود اما خب با کار  یادیآخه واقعا تحت فشار ز سوختیبراش م  یلیدلم خ 
 تموم شده باشه یهمه چ

 ی دی_به خاطر من شغلتو از دست مدالرام

 : دم یخشم غر با

 شغل  ی_گوربابا

 هم بست    یمحکم رو چشماشو

 ی تند رفت یل ی_خدالرام

 حرف دهنشو بفهمه  خواستیتند نرفتم م چمی_ه

 گفت:  یلرزون یبه سمتم برگشت با صدا  یبه اروم دالرام

 خالص بشم یزندگ  نیاز ا خوادیخسته شدم دلم م گهید سای_نک دالرام

 ی زن یحرفو م  نیا ی_چرا دار 

 برم   نجای_بذار از ادالرام

 ی بر   ی_مثال کجارو دار 
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 دستش بهم نرسه  چکسیکه ه ییجا  هیبرم   خوامیفقط م دونم ی_خودمم نمدالرام

 ام یمنم باهات م ستمین  چکسیمن که ه ی_باشه برو ول

 بهش نگاه کردم  یاما من جد دیخند  یسمتش برگشتم به آروم به

 

 

 

 

 )دالرام( 

  اوردی داشت بهم فشار م الیهم بستمو پتورو به خودم فشار دادم اونقدر فکروخ  یمحکم رو چشمامو
  شدمیم وونهیکه داشتم د

 "_سالم مادرجون 

 _سالم عروس نازم مادرجون

نگفت پدرجون به سمتم اومدو منو   یز یبهش زدم که اونم چشماش پر از اشک شدو چ   یگنیغم  لبخند
 محکم بغل کرد 

 نامرد  موندنید ییایم ر یردی_چرا دنیرات

 دیدون ی_خودتون که بهتر از من علتشو م

 مبل نشستم  یرو  آروم

 کو؟  سای_نک نیرات

 ادیاالن م نگهی_تو پارک 
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حاال   یکه چه جور  کردمیم  یباف الی خودم خ یمبل نشسته بودمو داشتم برا یکه رو نطوریهم
  دنشیبهش نگاه کنم با د ارمویباعث شد سرمو باال ب یمردونه ا  یصدا  کهویباهاشون حرف بزنم که 

خودش   نهیع کلشمی قدو ه یداشت حت  یرعلیبه ام یادیمحو صورتش شدم شباهت ز دیتمام بدنم لرز
وارد خونه شد و چشمش بهم افتاد از  ساینک نکهیمبل بلند شدم هم یاز رو ی به آروم خواستهبود نا

 انداختم  نییپانگامو ازش گرفتمو سرمو   عیخجالت اون سر

 _سالم

بهش   اوردموینگامو باال م ی واشکیگرم شدم هربار  گهیبار د  یبازار سالم و احوالپرس  سایاومدنه نک با
  سایپاش انداخته بودو داشت با نک   یکی اون  یاز پاهاشو رو یک ی یبا حالت مردونه جذاب  کردمینگاه م

کم  هی کردمیم  ساحسا نیبود اما ا طونی ش  یرعلیام نکهیداشت ا یرعلیفرق با ام هیتنها  زدی حرف م
   هیجد یادیز

 از دستش گرفتم  روی نیبلند شدمو س عیشربت سر ینیاومدنه مادرجون با س با

 دم یکارو انجام م نیمن ا دیکشی_شما چرا زحمت م 

خارج   نیبود به خاطر هم نیبراش سنگ  نجایجو ا یرعل یزدو عقب گرد کرد خواهر ام   یلبخند مادرجونم
خبر داره   زی از همه چ بایکه برگشته و االن تقر شهیم یهفته ا هی سای هم طبق گفته نک شونیبود ا
  ییرایپذ یوقت ددا یلب   ریبرداشتو تشکر ز وانیل هیبهم نگاه بکنه  نکهیبراش گرفتم بدون ا  روین یس یوقت

 مادرجون صدام زد  کهوی که  نمیبش  میقبل هیتموم شد خواستم برم جا

 ن یکناره خودم بش  نجایا ای_دالرام جان ب مادرجون

  نیجز ا یاما چاره ا شدمیمعذب م  ینطور یحامد ا یروبه رو شدیم قایاخه دق نمی اونجا بش خواستمینم
 نداشتم رفتمو کنارش نشستم 

 کردم ی م فیتعر شی و خانوم  یبرات از خوشگل نهمهیدالرامه که ا نمی_حامد جان پسرم امادرجون

 زد یهم لبخند مردونه ا حامد

 _بله حرفاتون کامال صحت داشت حامد
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صداش چه قدر گرمو   ایهم بستم خدا یانداختمو چشمامو محکم رو نییصداش سرمو پا دنیشن  با
 بود   یرعلیام نهیمودب شدنش ع  یقشنگ بود حت

شپزخونه بود منم بود مادرجونم که تو آ  لشیموبا یحامد سرش تو زدنی باهم حرف م  نیو رات ساینک
   کردمینگاه م رویقال ینشسته بودم داشتم گال نطوریهم  کاریب

دوماد ما   نیا تشیو الهام هم دعوت بودن اما خب اونا قرار بود برن خونه پدرومادر پژمان راس پژمان
 بذاره  ونی با خونوادش درم روی زودتر همه چ خواستی هول بود م یادیز کمی

 لبخند گفت:  هیبه سمتم برگشتو با  نیرات

 گذره یبهت خوش م یزن ی_خب چه خبرا به ما سرنم تنیرا

تا از نگاهش  گهیراه د هیهم خودشو زده بود به  سای هم سرشو باال اوردو به من نگاه کرد نک حامد
 هی نفهمم حسوحالش چ 

 _خوبم پدرجون 

 دخترم  یبهتر شد دمتی_نسبت به اون دفعه که دنیرات

همراه  قهی انداختم حامد بلند شدو به سمت آشپزخونه رفت بعد از چند دق نییمو سرمو پا زد یلبخند
 کم کم وقتشه   کردمی اومد احساس م رونی مادرش ب

 همسنوساله خودته با یتقر کمهیپسره کوچ  یشناسی_خب دالرام جان حامدو که ممادرجون

 حرفش تکون دادم   دییبه نشونه تا یزدمو سر   یمصنوع لبخند

 ی باش گهید نیگزی جا هیبه فکره  دیاما با ی_درسته تو شوهرتو از دست دادنمادرجو

 زد یحرف م  یطور  نیچه طور داشت درباره پسرش ا نیکردم ا یاخم

 پسرتونو ندارم  هیبه جا یکردن کس  نیگزیاما من اصال به فکره جا دی_ببخش

 برادرش  ی_حتمادرجون
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  نییاخم کردو سرشو پا ی کم کنمی دارم بهش نگاه م دید  یچرخوندمو به حامد نگاه کردم که وقت سرمو
 به سمت مادرجون برگشتم  تی انداخت با قاطع

 برادرش  ی_حت

 زد  یموضع داد و لبخند رییخب فورا تغ  یاخم کرد ول یکم  مادرجون

 ی بمون  وهیتا آخر عمر ب  دیکه نبا زم؟توی _چرا عزمادرجون

 کلمه حساسه   نی ا یرو  ساینک  وهی سرم گفت ب خاک به یوا

گرفتو با اخم به سمت مادرجون   لش یچشمشو از موبا دمیبرگشتم که د سای به سمت نک ینگران  با
 گفت:  یبرگشت با لحن محکم 

سقف اون  هی ری برن ز نکهیباشه قبل از ا وهیدالرام ب  کنمی خانوم رهسپار اما من فکر نم  دی_ببخشساینک
 ست ین وهیب گهیاتفاق افتاد پس د

 که اونا زنوشوهر بودن نهی_مهم امادرجون

 هیدالرام االن  دیزنی حرفا م نیدم از ا دیباهم نبودن که شما دار یادیهم ز ی_اونا تو دوران نامزدساینک
بود مطمئنم   وهیاگه ب دیکن یم یازش خاستگار  گتونیپسره د یمجددا برا دیکه شما دار هیدختر معمول 

 د یکردی کارو نم نیا

 ناراحت شده   سایحرف نک نیداد به صورتش معلوم بود از ا نیچ یکم  مادرجون

   شهیکه هست اون االن عروس ما محسوب م ی_هرچمادرجون

 سمت من برگشت  به

 تورو خوشبخت کنه  تونهیم هی حامده من پسره خوب   یکه به پسره دومم فکر کن خوامی _ممادرجون

 نگفتم یز ی چکردمو  سکوت

 د یباهم حرف بزن کمی_بهتره نیرات

 زد یبه حامد اشاره کرد که حامد پوزخند نیرات
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 زده بشه  نجای _به نظره من بهتره همه حرفا همحامد

 زدم  یخودش منم پوزخند نهیکه...ع فهموندی به من م میرمستقیاالن داشت غ نیا دمیلرز

 دی _جناب رهسپار ببخش

هم تعجب کرده بود حامد هم  نی رات  یصدا زده بودم جا خورد حت  یحامدو اونطور  نکهیاز ا مادرجون
 صداش بزنم  ینطور یاخم کرد فکر کنم انتظار نداشت که ا یکم

  یمن باهاتون م  میباهم حرف بزن میبلندشو بر د یگفتیم دیاومد یاگه االن م دی_شما فکر کرد
 دیدار  فیتشر فتهی خودش  نقدریاومدم؟چرا شما ا

 زد  یوزخندپ حامد

  کردنی م فیهمه از مودب بودنت تعر ادمهی_حامد

من   کنمیمثل خودش رفتار م  ینداره؟اشتباه به عرضتون رسوندن من باهرکس  قتیکه حق یدی_فهم
 دم از...  دیشما که دار ینه برا مهیکه آدم باشه ادب حال یکس یبرا

 ادب  یدختره ب  یزنی با من حرف م یدار  ینطور یکه ا یهست ی ک  ی_تو فکر کردحامد

 با اخم روبه حامد گفت:  سا یبه حامد رفت نک یبا اخم چشم غره ا مادرجون

 ی درست باهاش حرف بزن یکن  ی_مودب باش بهتره سعساینک

 که خودش مودب باشه  زننی مودب حرف م ی_با کسحامد

 می_ا چه جالت پس منو شما زبون همو خوب بلد

  نیا گهیپسره د یتونیم یخونواده روبه کشتن بد نیپسره بزرگ ا یستچون تون ی_چرا فکر کردحامد
 ا یاون دن یخونوادرو هم به بفرست

گرد شده بود دستام از شدت خشم  دمیشنیکه داشتم م ییحرفا یچشمام از شدت ناباور  دمیلرز
 مشت شدن با نفرت بهش نگاه کردم 
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که باعث و   یتو خونه ا یدوباره برگشت شهیهان؟اصال چه طور روت م  یبرس ی به چ ییخوای _محامد
 یداغدار شدنشون هست یبان

 حرفاش نداشتم   ن یا یبرا  یشدن جواب ر یگونم سراز یانداختم اشکام رو نیی پا سرمو

 ؟آره؟یخودتو بهم بنداز  یتونیم  یستین  وهیحرفا که ب ن یبا ا ی_فکر کردحامد

دستاش گرفت مادرجون   یمحکم تو قشویبرد   ورشیمبل بلند شدو به سمتش  یاز رو سای نک کهوی
 بلند شدم اما جلو نرفتم  عیبه سمتشون رفت منم سر یبلند شدو زد تو صورت خودش و با نگران عیسر

 فکره   یمبلش نشسته بودو معلوم بود تو یرو یالی خیبا ب  نطوریهم  نیرات

 یدار  فیتشر  ناینه بابا پروتر از ا  نمیب یم شهیخودش خفه م نمیبب  گمیم گمینم  یچ ی من ه ی_هساینک
  یچون االن دار  یکسوکاره آره؟فکر کرد  یب یفکر کرد زنهی نم یحرف   چیه نییسرشو انداخته پا ین یبیم

چون پدرت   یکرد ؟فکریاز ارزش و احترامش کم کرد شیشونیتو پ  یبزن  وهیمهره ب  یکنیم یسع
 یکرده که دوباره پاشو تو یبزرگوار  یل یخ  ؟دالرامیکن  نیبه خواهرم توه دمی مافوقمه بهت اجازه م

  ؟همونیچرا برگشت ؟اصالیدونیم  یگذاشته که بهش ضربه زدن تو اصال از مرگ داداشت چ  یخونه ا
 ی که با زن داداشت ازدواج کن یمادرتو مجبور کن ویبرگرد یمجبور نبود یموندیخراب شده م

 نگاه کرد   سایبا اخم به نک  دویکش  قشی یمحکم از رو ساروی دست نک حامد

 _من مادرمو مجبور نکردم که با قاتل برادرم ازدواج کنم  حامد

 : د یدندوناش غر یاز ال دیدستاش به شدت مشت شدن از شدت خشم لرز ساینک

 _خفه شو   ساینک

   اوردمیجونمو از سره راه ن کنمی که پا و قدمش شوم باشه ازدواج نم یمن با دختر  ی_جناب تهران حامد

از ضدوخورد   یر یجلوگ  یبرا عیتو صورت پسره سر  دیزدو مشتشو باال بردو محکم کوب ینعره ا ساینک
 هولش دادم  یگذاشتمو کم  ساینک نهی س یدستمو رو سادمیوا  نشونیب  شتریب یها

 سای _بس کن توروخدا نک

 جلو اومد عینگاه کرد مادرجون سر  سایاومد با خشم به نک یداشت خون م  شی نیکه از ب  حامد



 دنده هیپناهان  یب

919 
 

 ی پسره من دست بلند کن  یرو  یکنی _تو چه طور جرات ممادرجون

تا حاال   دیحرف بزنه به پسرتون گفت  ینطور یدرباره خواهر من ا کنهی_پسره شما چه طور جرات م ساینک
وز به زور  که امر دیبهش گفت میهربار جواب رد داد یول  نیکرد یچندبار از طرفش از دالرام خاستگار 

  نیهمچ هیدالرام از خداشه با   نکهیا نیبرعکس بهش فهموند  رویهمه چ ای میاومد نجایخودتون ا
 ازدواج کنه  یتحفه ا

 حرف دهنتو بفهم  ی_هحامد

برات   رویزیچ هی خوامی م یاونا شده ول نهی و شرفت ع رتی اون ور آب غ یاتو؟رفتی_من بفهمم ساینک
و شرف دارن دالرام زن داداشته   رتی ناموساشون غ یکه مردا رو  ییجا  رانهیا نجایروشن کنم آقا پسر ا
 ی کنشرفتم با داداشت دفن  شهی نم  نیبر ا لیدرسته داداشت مرده اما دل شهی ناموست محسوب م

 برگشت  نیبا خشم به سمت رات  ساینک

پدرم دوستون  نهیکه ع  دیدونیخودتون بهتر ممن واجبه   یدرست احترامت برا ی_شما مافوقم ساینک
پسرتون تالش   تی ترب یرو شتریب   یبهتره کم  یول خوامی امروز هم ازتون عذرم  یاحترام یدارم بابت ب

بود زن  رداشته باشه که قرا یکس  یرو  دیکه با یرت یاز غ د یبراش حرف بزن شتریب  یاز مردونگ یکم  دیکن
 دالرام بوده اون اتفاق افتاده   ری داداشش بشه برفرض محال که تقص

 سمت حامد برگشت  به

 ی باهاش حرف بزن ینطور یا دی_باساینک

 مادرجون نگاه کردو ادامه داد  به

اون موقع عروستون نبود؟االن که  شگاهیببرنش آسا  شدیم یداشت روان ی_چه طور وقتساینک
اسم دالرام   گهیتو هوا عروستون شد؟بهتره د  کهویپوستش  ری آب رفته زحالش بهتره شده و   دیدیفهم

اگه دالرام هم بخواد خدا  یحت رهی گیخونواده صورت نم نیا نی دوباره ب یوصلت  چیآورده نشه ه
 "امینم نییاز موضعه خودم پا دهسرشاه
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اون نگاه اخر حامد پر   انی کوتاه نم  ای راحت نیبه ا دونستمی شد م  یصورتم جار  یاز قبل رو  شتر یب  اشکام
  یمن تموم شدن  یها یبدبخت دونمیبترسونه م یمنو حساب  شدیبود از معنا و مفهوم که واقعا باعث م

 از هموناست  یک ی نمیو ا  ستین

 

 

 

 

 )الهام( 

 نیبود نگاه کردم چه طور دلش اومد ا ماهی تعجب سرمو باال اوردمو به مادر پژمان که اسمش پر با
 م زد چشمام پر از اشک شدن  حرفو به

 اصرار کرد ادی پژمان ز نجایپامو بذارم ا خواستمینم گهید نی که باهام داشت ی_بعد از اون رفتار 

 غلط کرده  یلیخانوم_پژمان خ   ماهیپر

 با اخم به مادرش نگاه کرد  پژمان

 ؟ یزن ی م یدار  هیچه حرف نی_مامان اپژمان

که دوسش   یگیبه من م  نجایا یآورد یرو گرفت  یدست ک یفهمیخانوم_تو اصال م  ماهیپر
 تورت کرده  یساده لوح و بدبخت دهیخامت کرده د یحساب  یمدت باهاش بود هی؟هان؟یدار 

 بگم   یز یچ تونستم ینم نیبه گلوم فشار اورده بود به خاطرهم یبد  یلیخ  بغض

اصال  هی اده و پاکالهام دختره س دیکن یاحترام یبهش ب ینطور یا دمی_مامان بهتون اجازه نمپژمان
 ست ین   دیزنی دربارش حرف م  دیکه شما دار ینطور یا

 عروسم بشه نیا خوامی خانوم_هرطور که هست باشه من نم  ماهیپر
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  ییجواب مثبت بدم؟اونا یکه برام انتخاب کرد ییبه همون دخترا ییخوای_مگه چشه مامان؟مپژمان
 بودن گهیقبل از من با چند نفر د ستیکه معلوم ن

 اقت یل یخانوم_حرف دهنتو بفهم مگه دخترخاله هات چشونه پسره ب   ماهیپر

 زد  یپوزخند پژمان

متر  هیبهشون نگاه بکنه لباساشون   کنهی لطف دوهزار عمل آدم رغبت م ست؟بهی_چشون نپژمان
 نایا شو یمدو آرا یآدم از هرچکه  رسنی م نایبه مدو ا  کننوی م شی اونقدر ارا خوادیپارچه نم  شتریب

اما من از  خورهیبهم م  ییدخترا نی همچ هیو لوسن که حالم از  یمشت دختر افاده ا هی شهیمتنفرم 
دختر درست و   میل یو پاکه خ بی نج ستیعمل ن ونیمد هیخداداد شیی بایخوشم اومده که ز یدختر 
    خورهیم یعمر زندگ هیبدرد  هیحساب 

اونجا بمونم خب مادر بود حق داشت   نیاز ا شتری ب خواست یانداخته بودم دلم نم نیی پا سرمو
  یتنها بچش با دختر  خواستی عروسش بشه که خونواده دار و معروف باشه نم  یدختر  خواستیم

 نداره   یچیازدواج کنه که ه

شکر آب بشه  نشونیو ب سهیمادرش وا  یتو رو ینطور یپژمان ا خواستمیمبل بلند شدم نم یرو از
 بود رفتن  نیکار هم ن یبهتر

به من نگاه کرد روبه مادرش   یاز سره جاش بلند شدو با نگران عیبلند شدم اونم سر دید یوقت پژمان
 گفتم:  کردیکه داشت با اخم بهم نگاه م

فکر   یدرباره من چ دونمینم ستم یحرفا هم ن نی_من پسرتونو با نازو عشوه تور نکردم اصال اهل ا
 یحدوحدود خودمو دونستم ناسالمت شهیسرم نبوده اما هم یپدرومادر رو هیدرسته که سا یول  نیکرد

دراز   شتریب ممیبار پامو از گل  هیکردن تا حاال  یمنو دوستم مادر  یخواهرشما حکم مادره منو داشتن برا
ن دختره  بهشون نگاه کردم چو یمدت که همراه پسره شما بودم به چشم برادر  نینکرده بودم تمام ا

اما  شمیاحساس کردم دارم بهش عالقه مند م دمیها و رفتارهاشو د یمردونگ  ینبودم کم کم وقت  یبد
کسوکاره   یکه ب  یتر دخ نیهمچ هی از  یپسر  نیهمچ هی  دونستمینکردم چون م   یستیبار کاره ناشا هی

 ادی خوشش نم

 _الهام تمومش کنپژمان
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 به سمتش برگشتم میاشک یچشما با

پدرومادر نداشتم اما  نکهیمادرت روشن بشه که من باوجود ا ی_نه پژمان بذار حرفامو بزنم بذار برا
انگ به من  نیاز ا شتریخانوم بهتره ب ماهی؟پریدیاز من د یز ی تو خودت تا حاال چ ستمین  یدختر بد
رو   یزد نکه به م  ییهمت هاتقاص ت ییجا هی یروز  هیبزرگه مطمئن باش  یلیما خ  یخدا  نینچسبون
  نوی که شما گفت ییکارها نیکدوم از ا چیتا حاال ه دونهی چون خدا از دل من خبر داره و م یدیپس م

 انجام ندادم 

که داشتم خفش   یاز شدت هق هق رونی از خونشون زدم ب عیسر یبرداشتمو بدون خداحافظ   فمویک
  دادمیاز خودم ضعف نشون م دینبا  کردمی تحمل م دیاما با دادمی داشتم جون م کردمیم

 یاونجا لحظه ا گهید خواستمینم ستادمیاما نا دمیشنیو م  زدی صدام م  یپژمانو که از پشت ه یصدا
 بمونم  

  یو غم خاص   یبه سمتش برگشتم پژمان با شرمندگ  میاشک یشد با چشما دهیاز پشت بازوم کش کهوی
 بهم نگاه کرد 

 ی کن خمی یسنگ رو ینطور یا ی خواستیم ستین نم هیجا نجای_بهت گفته بودم پژمان ا

 ام ی_الهام من کوتاه نمپژمان

 خوادیم تو ی_اما من کوتاه اومدم اون مادرته خوشبخت

  یسازگار  دم یکه با عقا ییتو شمی من کناره تو خوشبخت م یزن یحرفه اونارو م  ی_توهم که دار پژمان
 ی فهم ی م ادیمن ازتو خوشم م

 منه آره  ریتقص خواد یمادرت نم ی_وقت

 کنم ی _اونا پدر مادر منن بسپارش به من خودم حلش مپژمان

 یتون یپژمان نم  یتون ی_نم
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 )دالرام( 

 من رفتم سای _نک

 _خدافس ساینک

 واقعا خدافس؟؟!!!  یعنیخدافس   گفتیگرد شده بهش نگاه کردم چه قدر راحت بهم م یچشما با

 _برم؟؟!!!!! 

 ؟ یر ی_آره چرا نم ساینک

 ی منو برسون ییخواینم  یعنی_

 اپنه برش دار  یرو چمیی _سوساینک

 خوام یمن خودتو م  کاری چ خوامی م چتویی_سو

 یچه جمله ا نیخاک به سرم آخه ا  یبهم نگاه کرد وا دهیباال پر ینگاهشو باال آوردو با ابروها ساینک
   وونهیاخه دختره د یگیم یبود تو دار 

 کار  یچ  خوامیم  نیماش چییسو ستمیبلد ن  یرانندگ  ی بود وقت  نینداشتم منظورم ا یمنظور  نی_بب 

 ؟ یست یبلد ن یتو االن رانندگ یعن ی_ساینک

 ینامه گرفته بودم اما اونقدر از رانندگ یگواه سایبه زور نک  شهیم یسال هیانداختم  نیی پا سرمو
 نم یپشت فرمون بش ییتنها کردمیوحشت داشتم که جرات نم 

 گفت:  کردیروشن م  لشویو به جاش موبا بستی دره لب تابشو م کهی درحال ساینک

برو   نیپس خودت با ماش  شمی م ضی مر رونی ب  امیب ست یحالم خوب ن  یکم  یدونی_خودت مساینک
 نکن  یتنبل 
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 دم یکش یپوف

 _باشه خدافس 

 چ یی_سوساینک

 رم یگیم  نی_ماش

که   رفتیوجه تو کتش نم چیبه ه  سایشدم نک  میج  رونوی از خونه زدم ب عیکه سر دیبا حرص غر ساینک
االنش بهانس   یضیکه مر دونمی م نمیا کنمی م یدارم تنبل  کنهیکنم فکر م  یرانندگ  ییتنها ترسمیمن م

 کنم   یمن باالخره خودم رانندگ خوادیفقط م

اصال  دمشونیالهامو پژمان برگشتن خونه تا االن ند نیکه ا شبیاز د دمیکش یشدمو پوف  الی خیب
 خورد بود   یل یشد خوش گذشت اخه اعصابم خ  یالهام بپرسم چ شهیم پفرصت نکردم بر 

هم  رهیگیبا حامد حرف زده بود هم خندم م یافتادم که چه طور  یم سای نک یحرفا ادهیکه به  هروقت
باخودم   یدراوردمو کم دمویخر ستیل  دمیکش یجابه جا کردمو پوف  فموی ک رهیضعف م ی ته دلم حساب

 شههم چندتا پو سایپژمان نک یکجاها برم خب سه بسته برگه آچار و آسه برا دیمرور کردم که با
خرت   یسر   هیدونه کالسور و انواع رنگ خودکار به اضافه چندتا الک و  هیالهام خانوم هم  خواستیم

  گهیو پرت د

  مونیپش  نایو ا ترسمیم یم از رانندگ دهن باز کردم گفت  نکهی اما هم دیخر میبر  سایقرار بود با نک امروز
خودم   ی پا یرو دیهست چرا با نیخب تا ماش سمی خودم وا یپا یرو خوادیم  ادیشد که باهام ب

 هی یال زدنی گرونا برات بوق م نیاز ا نیده تا ماش یستادی میچون باالشهر تهران بود وا نجایا سمیوا
 تر   ن ییدادم برم پا حیترج  ن یبه خاطر هم  یتاکس

ترسوام االن  نقدریکه چرا ا دادمی خودمو فش م  کردموی م الیخودم فکروخ یکه داشتم برا  نطوریهم
  یاز پشت بوق زد توجه  یکی  کهویکه  کردمی نم یرو  ادهیپ ینطور یباشمو ا ن یماش یتو تونستمیم

 وولکن بود قدمام نیمگه ا ذاشتمی من محل نم  یبه سمتش برگردم ه دینکردم بذار بوق بزنه منکه نبا
باعث   نیبه خاطر هم  دمیشن  یکی اسم خودمو از زبون  نکهیبازم بوق زد تا ا دمید  یتندتر کردم ول  یکم

   کردی کار م یچ  نجای ا نیچشمام گرد شد ا  کهوی  دنشیشد به پشت سرم برگردم که با د
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 یمنتظر بمونم چ نکهیبدون ا  دمیتوهم کش شتریاخمامو ب  ستادیجلوتر آوردو روبه روم ا  نویماش
گرد شده  یجلوم با چشما  دیچ یپ کهو ی ها  وونهید نهیع دمید نباریبگه قدم تند کردمو رفتم که ا خوادیم

نداشت   نمفحش داد اقتی ل یتوهم بردم حت شتریدهنم اخمامو ب یبهش نگاه کردم قلبم اومده بود تو
 شد  ادهیپ نشیرو که از ماش ادهیپ یبا خشم خواستم برم تو 

 حتما باهات کار دارم  سایوا ه؟خبیکارا چ نی_احامد

 هان؟ یدنبالم راه افتاد یندارم اصال به چه حق یکار  چیه  یمن با جنابعال ی_ول

 باهات حرف بزنم  خوامی _محامد

 مونده باشه  یباق یز یزده شد فکر نکنم چ  شبی_همه حرفا د

 نبودم  نجاینمونده بود االن ا ی_چرا مونده اگه باقحامد

 دم یکش یپوف کالفه

 شنومیم دیی_خب بفرما

 سوار شو   ایب شهینم  نجای_احامد

 من زنده بمونم  یول  یر ی بم یتصادف کن  کهویمن شومم امکان داره  شمیشما نم نی_من سوار ماش 

 و بهم نگاه کرد دیکش  یپوف حامد

 بودم  ینداشتم فقط عصبان  ی_من از اون حرفا منظور حامد

 قشنگ بلدن بزنن  یآرامش که همه حرفا یمگرنه تو دنیخودشونو نشون م  تی عصبان ی_آدما تو

 زودتر سوار شو من کارمو بهت بگم بعد برو  ایب  یبامن کلکل کن   یسیوا نجایتا صبح ا ییخوای _محامد

بهش اعتماد نداشتم به  نکهی بشم نه به خاطرا نشی سوار ماش خواستیدلم نم دمیکش یپوف کالفه
 بود که عاشقش بودم خب زشت بود   یباهاش کلکل کنم آخه برادر کس تخواسی دلم نم نکهیخاطرا

 بگو   نجایکه هست هم یهرچ شمیها نم بهی غر نی_من سوار ماش 
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  نیبا ا با یبلند بود تقر  ریام نهیع ستادیدور زد از جدول رد شدو روبه روم ا نشویماش  دیکش یپوف کالفه
 بودم   نشیس یاالن باال میپنج سانت یکفشا

خب به قول داداشتون شما االن ناموس    یبود ول شبید دارمونید نیاول بم؟درستهی_من غرحامد
 ی من

  خوردیحرفا بهم م نیلبام نشست حالم از ا یرو  یز ی تمسخر آم  پوزخند

 ه؟ یناموس چ د یدونی_ناموس؟شما م

 دونهی_نه فقط داداشتون محامد

  ذارمیبرام با ارزشه اونه نم ایدن  نیا یکه تو یدرباره داداش من درست حرف بزن تنها کس  یی_هو
 ی کن  نیبهش توه

 ست ی ن  تیکه داداش واقع ی زنی م نتیبه س رویسنگ کس ی_چرا دار حامد

 باال اورد  میدستشو به نشونه تسل کهویاماده فوران بودم که  دمیاز شدت خشم لرز  کهوی

 ی کجا بر  ییخوایسوار شو تا برسونمت م ایحرف من اشتباه بود اصال ب دیخب ببخش لهی_خ حامد

 دادمی لجاجت از خودم نشون م نهمهیا دیاومدم نبا  یم نییاز موضع خودم پا دیبا  دمیکش یپوف

 دارم  دیخر کمی بازار   رمی_م

 زنمیراه هم حرفامو بهت م   نیب  رسونمتیخودم م  ایخب ب   یلی_خ حامد

  شعوریرفتم درو باز کردمو سوار شدم ب نشیبزنم از کنارش رد شدمو به سمت ماش  ی حرف نکهیا بدون
 چه قدر خوشگله  گایداشت ن مین یعجب ماش

قطره   هیکه باعث شد   دیچیپ می ن یب  یتو شتریعطرش ب  ینشست بو یسمت راننده باز شد وقت دره
 بود    ریام هنیعطرش ع  یاما از چشم حامد دور موند بو نییاشک از گوشه چشمم بچکه پا
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 دمیبه سمتش برگشتم که د عیها سر وونهید نهیع نیبه خاطر هم رکنارمهیلحظه احساس کردم ام هی
  یحامد حساب  دنیجا خورد با د  یبه سمتش برگشتم حساب  ینطور یا دید یوقت کنهی داره بهم نگاه م
 نبودم  مونیبودم واقعا پش نشیماش یاالن تو نکهیاز ا یحس مزخرف داشتم ول  هیخورد تو ذوقم 

 ؟ ی شناسیم  رویرعلی _دست خط امحامد

 به سمتش برگشتم   کنجکاو

 _آره چه طور 

خم شد که باعث شد ناخواسته خودمو عقب بکشم بهم نگاه کرد که باعث شد از عکس   یکم  حامد
  هیپاکتو همراهه  هیکه ازخودم نشون داده بودم خجالت بکشم حامد از داشبور  یالعمل بچگونه ا

قطرات اشکم از   دیچ یپ  مینیب یبوش تو   نکهیعطرو به سمتم گرفت هم  شهیآورد ش رونیعطر ب  شهیش
 نمیعطرو چسبوندم به س شهیناخواسته ش نیی پا ختیچشمم به شدت ر گوشهگوشه 

 خوره یبدرد تو م  شتریتو فکر کنم ب یبرا ارمشی_گفتم ب حامد

دوست داشتم به  لیاون اوا زدیموج م  یبهش نگاه کردم تو چشمام قدردان میاشک یچشما با
کارو برام کرده   نیاالن حامد ا  یول  شدیبدن به من اما خب روم نم رویرعل یمادرجون بگم که عطر ام

 بود

برام   یهمه چ دموید نویا نکهیتا ا شدیشوک زده شدم اولش باورم نم  دمیخودم خبرو شن ی_وقت حامد
 روشن شد  

 سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم   به

دوست    یل یخ  روی رعلیمن ام شناختمیعقد کرده سراز پا نم یرعلیدادن که ام ل یم یبهم ا ی_وقت حامد
درباره من با تو حرف زده باشه   دونمینم  ینه حت ای یما خبر داشته باش نیاز رابطه ب دونمیداشتم نم

 خت یکال بهم ر یرعل ی منو ام نیرفتم کانادا ارتباط ب یسالگ  ستیمن از ب  یاما وقت

 _چرا؟ 

بمونم   نجایهم خواستیاومد دلش م یاز خارج رفتنو اونجا ماندگار شدن خوشش نم ی رعلی _امحامد
به موقع برسم به   یشب عروس  تونستمیکردم نم یز یبرخالف اون داشتم هرطور برنامه ر دهیاما من عق
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واقعا خوشحال   کردمیاحساس م  د یصدامو شن یوقت  ریحرف زدم ام  یرعلیزنگ زدمو با ام  نیخاطر هم
بود اما احساس   ختهیبهم ر یارتباطمون کم  نکهیبود با ا یحام  هی نهیمن ع  یبرا شهیشده اون هم

از   شتریبگم ب تونمیم یحت  زدمیحرف م ری با ام  خوردمیهوامو داره هروقت به بنبست م نجایاز ا کردمیم
 خواهرم دوسش داشتم

چشماش   یتو  یاومد احترام خاص   یبه زبونش م  یرعل یاسم ام یلبام نشست وقت  یرو  ینیغمگ  لبخند
 کنم دایپ  نیقیبه صحت همه حرفاش  شدیلحنش که باعث م  یتو یبود حت

 شمیدوسش دارم عاشق زنو بچش م یلیچون داداشمو خ رهی زن بگ یرعل یاگه ام دونستمی_محامد
  دمیحرف زده بودم که اگه بچه دار بشه مخصوصا دختر تا چندروز دخترشو بهش نمباهاش   یحت

   دارمی خودم نگهش م شیپ

 کرد یبهش زدم اما اون هنوز به من نگاه نم  یگرم لبخند

  قسی خوش سل نقدریداداشم ا نکهیاز ا دمتید یکرد وقت لیمیعقدتونو برام ا یعکسا ری _امحامد
  یکه از رو یچشماتون لبخند واقع یتو  یاون برق خوشحال دیخوشم اومد واقعا برازنده هم بود

شدم که زودتر    کیتحر شتریب نیمن بود به خاطر هم یهردوتون بود باعث خوش یلبا یرو  یخوشبخت
ر هم  آرزو که االن داداشو زن داداشمو کنا دویام  یبا کل  شی هفته پ نیاما هم نمت یتا بب رانی برگردم ا

که مرده باشه   شدیبهش زده بودن باورم نم   یکه نوار مشک دمید رو یرعل ی عکس ام یبرگشتم وقت  نمیبیم
منو بردن سره قبرش   نکهیتا ا کردمی کدوم از حرفاشون اعتماد نم چیبه ه زدنی باهام حرف م یهرچ

  چ یازم پنهونش کرده بودن تا چندروز با ه نکهیبود از ا تونیروز بعد از شب عروس خیتار  قایدق خشیتار
  ادشیبود شبا به  یکردم ک  هیکه گر یبار  نی اومد اخر ینم  ادمیمنکه تا حاال  زدمیکدومشون حرف نم 

که گذشت    یکم مادرمافتادم  یخاطراتش م  ادهی کردموی دختر بچه ها بغض م ن یا نهیع گرفتیم میگر
مادرم درباره تو بامن   نکهیتا ا نمت یبب خواستیم اومدو باهام حرف زد سراغ تورو ازش گرفتم دلم

ازم بخواد که من با زن داداشم  کردمی وقت فکرشو نم چیه یحرفاش بودار بود ول  یحرف زد کم 
پشتت باشم    کنموازت مراقبت  خواستیشدم من دلم م یعصبان  یلیگفتن خ  نویا یازدواج کنم وقت

  ادویازت بدم ب نکهینه ا خواستی که خونوادم م یاما نه اون طور  یزن داداشم بود یچون ناسالمت
نامرو بهم نشون   نیا نکهیتا ا شهیبه داداشم محسوب م  انتی خ کردمی نه فقط احساس م ادی خوشم ن

 دادن 

 سرعتشو باال بردو با حرص گفت:  یدستش بود نگاه کردم کم یکه تو یتعجب به نامه ا با
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از   یکه باهات داشتم تا صبح خوابم نبرد از داداشم از خدا حت یبه خاطر اون رفتار  شبی_دحامد
 دم یکشیخودم خجالت م رتیغ

 به سمتم گرفت که با تعجب از دستش گرفتم  نامرو

در حق داداشم   رمویگ یاما حداقل من عذاب وجدان نم ینامرو باور کن  نیچه قدر ا دونمی_نم حامد
 کنم ی نم انتیخ

 ه؟یچ نی_ا

  رو یهفته قبلش ام هی تونیمراسم عروس یقبل از برگزار   ایمنه گو یبرا یرعل ینامه از طرف ام هی_حامد
به خاطر انتقام از اون فرار کرده و    انیکه ک دونستیم ریفرار کرده ام  انیکه ک شنیداداش تو خبردار م

 ی بپرس سای از نک یتون یم یکنیشد اگه باور نم نمیکه هم ادیسرش م ییداده بود که بال یدلش گواه

لرزون به   یینگفته بودن با دستا  یز یتعجب بهش نگاه کردم پس چرا من خبر نداشتم چرا به من چ با
  ریدست خط ام دنینامرو باز کردم با د یدره پاکتو باز کردمو نامشو از توش درآوردم وقت  یآروم

 ناخواسته چشمام پر از اشک شد  

 دست خط خودش بود   شدینم  باورم

 شدیگرد م  شتریچشمام ب رفتمیجلوتر م  یآروم شروع کردم به خوندن هرچ دموی به چشمام کش یدست
 کنهیم یداره رانندگ یجد دمینامرو که تموم کردم با تعجب به سمت حامد برگشتم که د شدیباورم نم 

 و اخماش توهمه 

 تو بود   نهینامرو تموم کردم ع  ی _حالت منم وقتحامد

 شهی_باورم نم 

  یمن نوشته بود به مادرم داده بود که اگه اتفاق یبرا تونیقبل از عروس  نویا شدی_منم باورم نم حامد
 افتاد هروقت از کانادا برگشتم بده بهم

 شدن   یجار   شتریهرلحظه ب اشکام

 دالرام یجواب رد بد  یتونیخودته م  لی_بازهم محامد
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 ی ستیکار ن  نی_تو...تو مجبور به ا

 داره یبه تو بستگ یهمه چ ستمیجبور ن_م حامد

 انداختو بعد نگاشو به جلوش داد  ینگاه بهم

 می باهم بساز میتونیم یستین  ی_دختر بدحامد

 هم بستم یمحکم رو چشمامو

اما   کردمیبه خدا اگه خواسته داداشم نبود به چشم خواهر بهت نگاه م ستمین ی_من پسره لجباز حامد
   میندار یخب چاره ا

 اد یتو از من خوشت ن  دیشا هیتی چه وص نیاخه ا ی_ول

 ندارم ی_اگه مشکلت منم بدون من مشکل حامد

 ؟ یکه به برادرت دار  ی_چرا؟به خاطر عشق

  کننیم فیازت تعر  کننویم  دتییه هم تاهم یهست یتموم یتو دختر همه چ نکهی _نه به خاطر احامد
 آرامش داشته باشم  یک یکنار  نکهیجز ا  خوامی م یخب من چ

 م یشناسینم گروی_اما منو تو همد

 ی شیبامن آشنا م   شتریتوهم ب شناسمیتورو م شتریمن ب می شی_باهم آشنا م حامد

 فکر کنم دی_من با

 ؟ یگیم سایبه نک ستی ن ی_باشه مشکل حامد

 _معلومه که آره

 بهم حتما خبر بده باشه   ی_باشه فقط فکراتو که کردحامد

 _باشه فقط... 

 ؟ ی_فقط چ حامد



 دنده هیپناهان  یب

931 
 

 بگم؟  یز یچ هیبهت  شهی_م

 شنوم ی_بگو م حامد

و   یکن  یکه ازم خواستگار  خوادیافتاد از تو م ینامه گفته اگه براش اتفاق نیا یتو  یرعلیام نی_بب 
 کرده که بحث اجبار وسط نباشه  نمیاشاره به ا یخوشبختم کن

 ؟ ی_خب که چحامد

 ندازهیعشق گذشتم م ادهیکنم که منو  یزندگ یکناره کس تونمی_خب من نم 

 ی زن ی حرفو م نیا دونستمی_محامد

مطمئنم باالخره  دسیفا یب نمی بی م کنمی دارم فکر م یحامد هرچ  خوام ی_من...من واقعا معذرت م
 یی ایتوهم به ستوه م

 دالرام  یفکر کن  یتونی_هنوز هم محامد

 تونم یواقعا نم تونمی_نم

 نیا خوادیبهت بگم نم  خوامی م زی چ هیفقط  دمیخب باشه من گزارشو به خونوادم م  یلی_خ حامد
کمکم حساب   یرو شهیهم  یزن داداش من یازدواج هم کرد کهی اگه زمان  یبفهمه تو حت سای حرفو نک

 کن

 زدمو بهش نگاه کردم  ت ی رضا  یاز رو یلبخند

 _ممنون باشه

 ی کنی نم  یفرق چ یتو با خواهرم برام ه  کنمی _خواهش محامد

ته  دیخندی م یوقت شدیبودم چه قدر قشنگ م دهیتا حاال خندشو ند دیکردم که اونم خند یخنده ا تک
 جانم یداشت ا روی رعلی چهره ام

 برگشتمبه سمتش  سادیکه وا نیماش

 که زحمتت دادم  دی_ممنون ببخش
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 زن داداش  هیچه حرف نی_نه بابا احامد

داد که باعث شد منم لبخند    لمیتحو یبه سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم لبخند مردونه ا  کهوی
 بهش بزنم   ینیغمگ

 ی کمکام حساب کن  یرو شهیهم یتون ینره م ادتی_حامد

 ازت دارم  یخواسته ا هی_خب 

  طیدرخشان و منتظر بهم نگاه کرد درو بستم که باعث شد لبخندش غل یزدو با چشما یلبخند حامد
 تر بشه 

 _در خدمتمحامد

 ؟ی شرکت دار  نجای_تو ا

 دارم چه طور؟ نجایهم ا  کیشعبه کوچ هی ی_شرکتم کاناداس ولحامد

 شما...   نمیبب خواستمی_خب م

 ازش کارمو بخوام   دمیکشیخجالت م  دمیکش یپوف

 ؟ ی زنیم مهی گو زن داداش چرا حرفتو نصفه ن_بحامد

 دادیبهم دست م  یاومد خخخ احساس خوب یزن داداش خوشم م گفتیبهم م یه نکهیا از

 دیالزم ندار یمنش  نمیبب خواستمی_خب م

که زده بودم چشماش گرد شده   یاز حرف یحرفم از شدت خجالت سرخ شدم حامد هم حساب نیا از
 بود با تعجب بهم نگاه کرد 

  یگفتیبه من بگو خدا سرشاهده بهم م ای ب یکه داشت یهرکار  گمیم ؟دارمیباش  ی منش ییخوای _محامد
  ریاون شعبه به کمک ام یدونی اصال م یمنش  یبش ییخوایاونوقت م کردمیکارو م  نیبزن به نامم ا

 کردم  رشیدا
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کار رفتم  یهرجا برا سمیخودم وا هی پا یرو خوادیباشم دلم م سایسربار نک دخوای دلم نم هیچ  یدونی_م
 براوردش کنم  تونستمیازم داشتن که من نم ییدرخواستا هی یدونیخودت م

  یفرمونشو فشرد به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد حت تیتوهمو با عصبان  دیاخماشو به شدت کش حامد
 بود ر یام نهیع تشمیعصبان 

   میکه شرکتو به اسمش بزن میی خوای م روی کیاما  میالزم ندار ی_ما منش حامد

 تعجب بهش نگاه کردم حامد با اخم نگاشو ازم گرفت  با

پول دراورد نصف نصف  یهرچ زنمیدفترخونه اون شعبرو به اسمت م  میری دنبالت م امی_فردا محامد
 یباهاش بخر  ن یخونه و ماش یبتون  ادیدر م یاز اون شرکت اونقدر  شتریب کمی حاال نصف تو 

   خوامی نم یز یچ  نیهمچ هیمن  ی_ول

 زن داداش...  نی_ببحامد

خب بگو الزم    یالزم ندار  ینه دنبال شرکت دار شدن منش گردمی_شششش من بهت گفتم دنبال کار م
 خدافس شهیم رمیتموم شدو رفت حاالم بهتره من برم داره د گهید یندار 

 شم که با اخم گفت:  ادهیباز کردم تا پ  درو

 سا ی_واحامد

 سمتش برگشتم به

 بهم وقت بده  یکم  ی_باشه قبوله ولحامد

 سمتم برگشت  به

 ماد اول اونجا بذارم بعد  فرد مورد اعت هی دی_باحامد

 زدم  ت یاز سره رضا یلبخند

 دم ی_بهت خبر م حامد
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 خودمون بمونه  نیخبردار نشه ب یفقط خواهشا کس کنمیلطفتو فراموش نم نی_ا

 من در خدمتم  یداشت یزن داداش بازم کار   فسیدرباره تشکرتم وظ  فهمهی نم ی_چشم کسحامد

 گفتم:  یزدمو با قدردان یلبخند

   هیکاف یهست نکهی_هم

 داد  لمی تحو یمردونه ا لبخند

   ی_خوش اومدحامد

  ستیلبام نقش بست و ل یرو یبوق که زد رفت لبخند قشنگ  هیشدم که اونم با  ادهی پ نشیماش از
 دراوردم  فمی از تو ک دامویخر

 

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

 

 دست خط خودش بود؟  ی_مطمئنساینک

 شناسمیخوب م  یلیخ  رویرعل ی_آره بابا من دست خط ام

 برادرشوهر چرا اومده بودن؟  ی_خب حاال اقاساینک

  یکنه تازه از تو هم کل یازم عذرخواه شبید ی_خب اومده بود باهام حرف بزنه و درباره ماجرا
 کرد   یعذرخواه

 د یکش  یپوف ساینک

 ؟ یکار کن  یچ ییخوای_خب حاال م ساینک

که   یباهاش ازدواج کنم اونم قول داد که هرکار  تونمی_جوابمو بهش گفتم اونم قبول کرد گفتم که نم
 روش حساب کنم تونمیداشتم م
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 که معلوم بود هنوز از دست حامد دلخوره با اخم گفت:  ساینک

 من خودم اسپانسر دارم ستین یاز یبه کمک شما ن  یگفتی_بهش م ساینک

خندمم گرفته بود چون با اخم نگاشو   هیمنظورش از اسپانسر چ  دمیهم زدم خوب ف یلبخند ناخواسته
 کرد یخاموش نگاه م ونیزیازم گرفته بود داشت به تلو

 خب حاال توام  یل ی_خ

 ینخواست یز ی _تو که ازش چساینک

 گفتم:  ع یسر نیبه خاطر هم  ذاشتیکه من دنبال کارم سربه تنم نم دیفهمی م سایاگه نک  دمیترس

 ازش بخوام  ی_نه مثال چ

 کردم یخودم االن زنده به گورت م  یخواستی ازش م ی ز ی_خوبه اگه چساینک

لحظه مو به تنم  هیکه  زدی حرفو م نیا یچنان داشت جد  وونهیپوشوندن ترسم د یکردم برا یا خنده
 شد  خیس

 ؟ یدی_امروز تو اون دوتارو دساینک

 شون؟یدی_نه تو د

 ود توهم گفت: برده ب یکه اخماشو حساب ساینک

 اونجا افتاده  ییاتفاقا هی شبید  کنمی _احساس مساینک

 بهش نگاه کردم ینگران  با

 ؟ یی_مثال چه اتفاقا

 شناسمیمن خوب خالمو م زنمیم ییحدسا هیدارم  یول  دونمی_نم ساینک

 _چه طور؟در چه مورد؟ 
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  رونی ساعت بعدش از اتاق ب میپژمان ن  رونی ب  یامروز که تو رفت گمی_بذار مطمئن بشم بهت م ساینک
 رون ی از خونه زد ب یحرف چیبدون ه  دیباریم  تیو عصبان  یاومد از صورتش کالفگ 

 _هنوز برنگشته؟

 _نه فکر کنم رفته خونه باباش  ساینک

 کنمیتو م  شیپ شمیچوغول امینه م ایافتاده  یاتفاق نمیالهام بب  شهی_نگران شدم بهتره برم پ

 لبش زمزمه کرد  ر یز یطون ی داد و ش لمیتحو یخنده مردونه ا ساینک

 

 ........../////............. 

 

دوباره در زدم اما   دهیجواب نم  یاتاقشه ول  یتو دونستمی م دمیکش ینداد پوف ی جواب  یزدم اما کس  در
 همراهه در زدنم گفتم:  نباریا

 زم یجان درو باز کن کارت دارم عز ی_ال

 کرده گفت:  هیکه معلوم بود گر یگرفته ا یبا صدا الهام

 ست ی_برو دالرام فعال حالم خوب نالهام

 م ی_خب تو دروباز کن تا باهم حرف بزن

 تنها باشم  یبذار کم  ی_برو دلالهام

 سم یباعث شد وا  ییدر اتاقش کنار رفتم خواستم برم که صدا ی از جلو دمویکش یپوف

 کنه؟یم هی_گر

 مه یحالش وخ  که نمینگاه ا نویسمت پژمان برگشتم ا به

 هینطوریا افتی_شما دوتا چتونه؟چرا ق
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 گفت:  ینگام کنه به سخت نکهیبدون ا پژمان

 خراب نشه    ی_فقط برامون دعا کن دعا کن همه چپژمان

 حرفو که زد درو اتاقشو باز کردو رفت تو  نیا پژمان

بدونم چه خبر شده  دیبا هیجد گهید هیبسته شدن در اتاقش منو به خودم آورد نه قض یصدا 
 شهینم ینطور یا

 

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

 

 )دوماه بعد( 

  یبیو غر بیدوماه اتفاقات عج  نیا یتو دمیم رونینفسمو ب   یبه آروم بندمویهم م یرو چشمامو
فکر بکنم  نا یاالن درباره ا خواستمی نم  یرآب بود ول الهامو پژمان همچنان شک نی ب  یافتاده بود رفتارها

احساس   نکهیفکر بکنم به ا یکه درونم به وجود اومده بود کم یدرباره احساسات مسخره ا خواستمیم
مثل قبل   گهیآخه د شهیم یع یرطب یدارم کم کم داره غ سایکه به نک یحس دوست داشتن کردمیم

حس منم مثل حس الهام به    کنمینبود احساس م  یحس خواهربرادر  یدوسش نداشتم مثل قبل از رو
و   یحس دلتنگ  نیپس ا یچون اون فقط داداش منه ول کنمی حرفو نقض م  نیهربار ا یپژمانه ول

 گه؟ یم یچ یقرار یب

زنگ   نیارتباطمون هم به مشهد رفته بود و تنها راه تی انجام مامور یکه برا  شدیم  یدوماه ساینک
  یب یلی خ  شدمیخوشحال م رفتوی باال م  یضربان قلبم حساب دمیشن  یزدنا بود هربار که صداشو م

  یل یابرام خ یتو کردمی افتادم احساس م یهاش م تی محبت ها و حما ادهیتابش بودم هربار که 
خودم غرق شدم    یتو سایفکر نک  یوقته که تو یل یخ شدمیاومدم متوجه م یبه خودم م  یوقت  اوقته

  دیبا  یول خوردمیشکست م   کردمی م یهرکار  شدیاحساسمو کنار بذارم اما نم نی تالش کردم که ا  یلیخ
 یا گهید زینه چ کردیحکم برادرمو داشت اون به چشم خواهر به من نگاه م سای چون نک شدمیم روزیپ
 تر نشه   یاحساساتم قو نیتا ا کردمیخودمو کنترل م  دیبا سپ
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فکر   نیبه ا یآخه برام مسخره بود وقت دمیکش یازش خجالت م رفتمیم یرعل ی ه قبر امسر هروقت
چه قدر  شدمیم  زاری شدم که فقط به چشم برادر دوسش داشتم از خودم ب ی که عاشق کس کردمیم

 اومد   یداشتم چه قدر از خودم بدم م  یاحساسات بد

گوش   دادمیکه داشتم گوش م  یفکر نکنمو به آهنگ گهیکردم د یشدن سع ری گونم سراز یرو  اشکام
احساساتم   نیا فهممی برگشت م سایکه نک گهیهفته د ه یبدم  تی اهم ایمسخره باز نیبه ا دیبدم نبا

 ی ا گهی د زینه چ هیفقط دلتنگ

 

 ره ی شهر دلگ یهوا

 ادت یاز  تابهیب دلم

 تو  یجهان  نیا یکجا

 خوادت یم وونهید دل

 به فکرم باش   ییروزا هی

 از غم ر یبگ  سراغمرو

 یدلتنگ من باش  خوامیم

 کم کم  یوابسته ش  بهم

 شدمیم وونهید دمیشنیاالن صداشو نم نیتختم برداشتم اگه هم یاز رو لمویپاک کردمو موبا اشکامو
بوق...دو بوق...سه بوق...بردار   هیشمارشو گرفتمو منتظر جواب دادنش شدم  عیسر

خواب  یصدا  کهوی شد همون لحظه خواستم قطعش کنم که  شتری...چهاربوق...پنج بوق بغضم ب یلعنت
 دی چ یپ وشمگ یتو یآلود

 _بله ساینک

 افتادن نییاز چشمام پا  شتریصداش اشکام هر لحظه ب دنیشن  با
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 د یی_الو بفرماساینک

هم بستم فکر کنم متوجه نشده بود که من زنگ زدم حتما خواب بوده چون   یمحکم رو چشمامو
 صداش خسته بود 

 _الو دالرام؟ ساینک

 کرده بود رییکنم تازه به شماره نگاه کرده بود چون لحنشم تغ فکر

 _سالم

 د یکش یصدام پوف  دنیبا شن ساینک

 ی دیچرا جواب نم  وونهید ی_سکتم دادساینک

 ؟ ی_خوب 

 ؟یکرد هی_گرساینک

 ه یچ هی_نه بابا گر

 ه ینطوری_پس چرا صدات اساینک

 شدم  داری_آخه االن از خواب ب

  نیبود چه قدر عاشق ا دهیخدا چه قدر دلم براش تنگ یفکر کنم باورش نشده بود ا دیکش  یپوف ساینک
 دم یشنیلحظه بودم که صداشو م

 نمت یبب خوامیم گرمیم یر ی خب قطعش کن تماس تصو  یلی_خ ساینک

  هیگر فهمهیم ینطور یا ینیمنو بب  روی چ  یخاک به سرم شد چ یسره خودم وا یزدم تو  یک ی آروم  کهوی
 کار کنم  یکردم حاال چ

 کنمی _فعال قطع مساینک

 _نه نه قطعش نکن 
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 _چرا؟ ساینک

 هم قطعه یفا ی_من...من نت ندارم وا 

 مشکوک گفت:  ساینک

 پژمان فعالش کنه  ی _خب چرا نگفت ساینک

 یگردیبرم یک  الیخ یب  نارویاال ا ح می_آخه الزم ندار

 گهی_نه روز دساینک

 کردم ی تحمل م گهیتا نه روز د دیبود با ادیهم بستم چه قدر ز یمحکم رو چشمامو

 ساعت چنده؟   یدونی_دالرام م ساینک

 ساعت چشمام گرد شد دنینگاه کردم که با د لمیگرد شد به صفحه موبا چشمام

 ؟ ی_چرا زنگ زدساینک

 زنه؟یآدم چهارصبح زنگ م ؟هان؟آخهیبد یدار  یاالن چه جواب وونهی دختره د دمیکش یپوف

 ی جور  نی_هم

 ؟ یزنگ زد یجور   نیهم ی_براساینک

 داشته باشه  یعلت دی_مگه با

نگم تا خودش سکوتو بشکنه فعال که  یز ی دادم چ حیسکوت کرد منم ترج  یکم  دیکش  یپوف ساینک
 شدم  وونهید کنهیاالن فکر م  چارهیدادم ب  یافتضاح  یسوت

 _دالرام ساینک

 _بله

 نطور ی_منم همساینک
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آوردم   نییاز کناره صورتم پا  لویگرد شده موبا یحساب  یحرف تماسو قطع کرد با چشما نیاز زدن ا بعد
 اونم دلتنگم شده؟؟!!!  یعنیکه دلتنگش شدم  دیفهم  یعن یزنگ زدم  یچ یبرا   دیفهم یعنی یواااا

 

/////...........///......... 

 

 نیدست از ا وونهیالهام د نیبابا ا  یجام وول خوردم ا یتو  یگونم کم یرو  یحس نوازش دست با
  کهویعطرشم... یکلفت تر شده بو یدستش کم  کردمیچرا احساس م  دونمینم یول دارهیکاراش برنم

جا خوردم   یحساب  دنشیچشمامو باز کردم که با د کهویگرد شده  یتر بو کردم با چشما قیعم  یکم
باهاش حرف زدم    شیچندساعت پ  نیامکان نداره من هم نیا دیبهم زدو خند  یمردونه قشنگ دلبخن

   گهیگفت نه روز د

 نم یب ینه دارم درست م  دم یتندتند مال چشمامو

 _سالم خانوم کوچولو مزاحم ساینک

گرد شده و زبون قفل شده داشتم  یرد با چشماگاه خودش ک هیروم خم شدو دستشو تک  یآروم به
 االن مقابل من باشه  سای که نک  شدیاصال باورم نم  کردمیبهش نگاه م

 چیموهام پنهون کرد از شدت تعجب روبه موت بودم اما توان ه نیآوردو سرشو ب نییخودشو پا  یکم
 . گفت: نداشتم  یحرکت

 ی خوابیم یبه راحت  یر ی گیبعد خودت م ی زنی_خواب منو بهم مساینک

  عیسر  یچشمام ول  یرو دیهم بسته شدن صورتشو مقابل صورتم آورد چشماش لغز یرو چشمام
خم شدو کوتاه گونه م رو    یکه به آروم دید یچشمام چ  یتو دونمینگاهشو باال آوردو بهم نگاه کرد نم 

ه آغوشش کشوند بالشم گذاشتو منو ب  یکه بهم وارد شده بود آروم سرشو رو  یاز شدت شوک دیبوس
 هنوز از شدت تعجب باز بود  مچشما

 کارو کردم فقط چشماتو ببند بخواب نی_ازم نپرس چرا اساینک
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 بهم نگاه کنه  یبه کتش چنگ زدم که باعث شد به آروم امی به خودم ب یمنم کم  

 ؟ یکن یکار م ی...چنجای_تو...تو ا

 د یسرمو بوس ی رو  یلباش نشست به آروم یرو  یگرم لبخند

که به خاطرش امروز بهم   یاون حس نیاز ا شتریتا ب شتیزود تموم کردمو اومدم پ تموی_مامورساینک
 نکنه  تتیاذ یزنگ زد

 زد  یبهش نگاه کردم لبخند یناباور  با

اون موقع که تو زنگ   گردمیبرم گهی گفتم نه روز د نیکنم به خاطر هم زتیسوپرا  خواستی_دلم مساینک
 قطار بودم محظ اطالع خواب هم بودم یتو یزد

 ؟یاومد  دوننی_بچه ها م

 تو ساکمم گوشه اتاقته شهیوارد خونه شدم اومدم پ نکهی_نه همساینک

باورم   گفتیساکش گوشه اتاقه پس راست م  دمیگرد شده به سمت در برگشتم که د یچشما با
  شهینم

 موهام فرو کرد   یدستشو تو یآروم به

 ؟ یبهم بگ یز یچ  هی ییخوای_نم ساینک

اول من بگم  خواستیحرف گرفتم چه قدر پرو و مغرور بود م نیسمتش برگشتم منظورشو از ا به
 بهش نگاه کردم  یباال دادمو سوال  ییابرو

 ؟ ی_نه تو چ

 بوس کرد  مو ین یب  یرو  یصورتم خم شد به آروم  یرو کمینمه اخم کرد   هی ساینک

 چه قدر شده؟ میکه باهم حرف زد ییدوماه جمع ساعتا نی ا یتو یوندی_مساینک

 تعجب بهش نگاه کردم با
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 ؟ی_جمعش زد

 میه ی_اساینک

 خم بشه و کناره گوشم بگه  یکردم که باعث شد به آروم  یا خنده

 قهیو هشت دق  ستی_چهارصدو نودو هشت ساعتو ب ساینک

 تعجب بهش نگاه کردم با

 ... یعنی نی_ا

ساعت باهم حرف   جدهی روزو ه ستیبودم ب تی که من مامور یاز کله شصت و سه روز  یعن ی_ساینک
 ؟ یچ  یعن ی یدونیم میزد

 به روم بزنه  یلبام نشست که باعث شد اونم لبخند یرو یمحو لبخند

 _بدون من خوش گذشت؟ ساینک

 ارت؟ یز  یرفت  ساینک یبپرسم اها راست  دیمن با نوی_ا

 نرم  شهی_مگه مساینک

 _قبول باشه

 قلبش  یکناره گوشم خم شد دستمو گرفتو گذاشت رو  یکرد به آروم یتک خنده مردونه ا ساینک

 هم دعا کردم  تپهیقلبمه و داره براش م  یکه تو  ینیا ی_براساینک

 هی ارهی به دست ب نویتونسته دله ا ی؟ک یآخه ک یدوست داره ول رویک ی ساینک  یعنینه  یوا  دمیلرز
نگفته چرا اصال  یز یدوست داره چرا به من چ روی کی  سایشد اگه نک میودلحظه چه قدر بهش حس

دوست داره حتما منظورش خداس   یل یخدارو خ سایشدم نک  ی االتیبهم نزده؟نه حتما خ  یدربارش حرف 
 یعنی نمیبب  سا یوا یپژمان دعا کرده ول  یآها حتما برا  کنهی خدا دعا م یآخه کدوم آدم عاقل برا یول

 !!!! زنه؟؟؟؟یپژمان م یبرا سایقلب نک
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ازم جدا شدو   ی حرف به آروم نیبعد از زدن ا سایبود چون نک هیدر عرض دو ثان الها یفکروخ نیا همه
 دنیهم روش بود به سمتم اومد با د  یز یچ هیجعبه که   هیبه سمت ساکش رفت بازش کردو با 

هم مردونه   ساید نکتخت نشستم که باعث ش یرو  عیبود ذوق زده سر دهی که خر  ییها یسوغات
 تخت نشست جعبرو جلوم گذاشت  یروبه روم رو ومبخنده آر 

 _بازش کن ساینک

که توش بود باعث شد چشمام   یبزرگ یا شهیش یگو  دنیدره جعبرو باز کردم که با د عیذوق سر با
 جعبش درآوردم    یو ذوق از تو اطیبزنه با احت   یبرق

 چه خوشگله ی_واااا

بغل کرده بودن دروبرشون   گرویبود که توش دوتا مجسمه دختر پسر بودن که همد یا شهیش هیگو هی
 ی خوشگل چوب  یلیکلبه خ هیپر بود از برف با 

 _کوکش کن ساینک

  ییاومد با چشما یکه داشت برف م  یبلند شد انگار  یکف گو یبرف از رو یذوق کوکش کردم که کل با
 کردیکه داشت با لبخند بهم نگاه م  سایتمو به نکگرف ی نگامو از گو زدی برق م  یکه از شدت خوشحال

 به سمتم گرفت  روی قرمز رنگ یتر شد جعبه مخمل ظینگاه کردم لبخند مردونش غل

 شهیاصل نیبود ا هی هد شی _اون پساینک

از دستش گرفتمو درشو باز کردم   یلرزونمو به سمتش بردم به آروم  یکردمو با ذوق دستا یخنده ا تک
 گردنبند و گوشواره که توش بود چشمام برق زد  دنیبا د

قبول کنه   نوی ا قتیسل دونمیزرد نم   یتا طال ادیخوشم م دی سف یاز طال شتریمن ب دهیسف  ی_طالساینک
 دخترونه تره  نیاحساس کردم ا ینه ول ای

  دیتاک شتریقسمت دخترونه بودنش ب  یرو شدیبغض سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم باورم نم  با
نداشتم که فوت شده باشه اون هنوز منو دختر   یکه من اصال شوهر  فهموندی کرد انگار داشت بهم م

 خبر نداشت   یچیاز ه کهی درحال دونستیم

 سا ی_ازت ممنونم نک 
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به بغلشو محکم بغلش کردم اونم دوتا دستاشو دورم حلقه کردو منو  دمیزد ناخواسته پر یلبخند
 شدن    ریگونم سراز یصدا رو  یخودش فشار داد اشکام ب

 ؟ یبگ  یز یچ ییخوای_هنوزم نم ساینک

 زدم  یلبخند

 تو؟ یداد ری گ نقدریسوال ا نی_نه چرا به ا

  دمیعقب کش  یصورتش خودمو کم  یدستامو دور گردنش حلقه کرده بودم روبه رو کهی درحال  یاروم به
زد که باعث    یق یچشمامو بوسه عم یخم شد رو  یزدو به آروم یلبخند نمیراحت تر چشاشو بب  نمیتا بب

 بشم  یشد غرق خوش

 _دلم برات تنگ شده بود ساینک

نبود که دلش برام تنگ  نیشدن اشکام شد علت اشکام ا کیهم بستم که باعث تحر یرو چشمامو
اون لحظه  کردیبه آخر جملش اضافه م نمیاقبال  یبود نگفته بود خواهر  نیشده بود علتش به خاطر ا

 کاشت  می شونیپ  یرو یشدم بوسه گرم یمنو خواهر خودش دوباره خطاب نکرد غرق خوش  نکهیاز ا

 ی کن هیگر  یاونارو مگه بهت نگفتم حق ندار  زی_نرساینک

 دم یباال کش  موینیانداختمو ب  نیی پا سرمو

 ؟ یخانوم یبگ  یز یچ ییخوای_هنوزم نم ساینک

  دهیخودش فهم   کنمیسرمو باال آوردم حاال که اون گفته بود بذار منم بگم هرچند احساس م  یآروم به
 بود

 طور  نی_منم هم

فکر نکنم چون  شیدادم اصال هم به معن حی دارشو نداشتم ترج یجدا شدم تحمل نگاه معن ازش
 دوباره نگاه کردم سمیبهتر بود به سرو ینطور یا

 رم ی گیلشو برات مدفعه بعد کام شاهللی_اساینک
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 د یخند دویکش  موینیزدمو بهش نگاه کردم آروم ب  یلبخند

 کن   داریکنم توهم برو الهامو ب داریپژمانو ب رمی _من مساینک

 کردم  یا خنده

 د یپژمان به اتمام رس استی_دوران ر

 کرد  یخنده ا تک

 _چه طور؟ ساینک

  استیر نجایا تونمیم ستین سای نک یتا وقت گهیکرده م سی پژمان خودشو رئ  یتو رفت   ی_آخه از وقت
 ی برگشت ی خوب شد  گفتیچه قدر زور م یدون یکنم نم

 تر بشه  ظیلبام غل  یزد که باعث شد لبخند رو یبرق خاص چشماش

 

 

 

 

 ( سای)نک

که دالرامه اولش نگران شدم آخه   دم یزنگ خورد و فهم لمیموبا کهوی قطار خواب بودم و  یتو یوقت
  دمیپشت خطشو فهم  یرفتارها ای دمیدیبلند مدتشو م یسکوتا یساعت چهارصبح بود اما وقت

 که ساعت چنده و اصال چرا زنگ زده  دهینفهم

خواهرم   نهی من دالرامو ع یمثل دلتنگ  یحس هیدالرام هم حس منو داره   گفتیبهم م یحس هی
بهم دست داده بود که اونقدر خودمو شکنجه دادم تا   یضی ضدونق یساح هیمدت  نیاما ا دونستمیم

دوباره همون حسا بهم دست داد  دمشیامروز د یوقت  یبه خودم فهموندم که من فقط داداششم ول
فراتر بره چون  یکه بهش دارم از حس برادر  یحس  دیسرکوبش کردم چون نبا یاما االن حساب
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با   یباعث شده بود به راحت  نمیبودم هم  یمحکم و تودار  من مرده فتهیاتفاق ب نیا خواستمینم
 ام یاحساساتم کنار ب

بودم  مونیپش یل یبودم اما از اون کارم خ یچه فاز  یتو   دمیش رو بوساون لحظه که گونه دونمینم
 هی ایازش سواستفاده کردم  نکهیمثال ا کنهیم  یاشتباه یدالرام االن دربارم فکرها کردمی احساس م

 نداشت چون... تی حرفا واقع  نیکدوم از ا چیه کهیبهش دارم درحال  یحس

فکر کردم پژمانه خواستم فحش   امی ب رونیب  الیکه خوردم باعث شد از فکروخ  یدیشد یتکونا با
دخترا   غی ج یصدا  کهویبود  یلرزش چ   نیپس ا ستی اتاق ن یتو یکس دمید  کهویبارونش کنم که 

 گفت:  یباز شد پژمان با هول عیبلند شد همون لحظه دره اتاقم سر

 زلزله  سای_بدو نکپژمان

گفتمو به سمت دخترا  ییخدا ا ی  عیدخترا بلند شد سر  غی ج یصدا  نباریکه ا دی لرز نیدوباره زم کهوی
ه کردم  گرد شده بهشون نگا یبا چشما دنیدویپژمان دست الهامو محکم گرفته بودو داشتن م دمیدو

 پس دالرام کو  

 با داد گفت:  پژمان

 رون ی ب میبر ایب یسادی_چرا اونجا واپژمان

 زد یداشت حرف م  یکه باهول  دمیشن  نییصداشو از پا  کهویبگم دالرام کجاست که  خواستم

 ؟یدیند  ساروی_پژمان نک دالرام

 میدستشو گرفتمو از خونه با هم خارج شد عیسر دیبه سمتم دو دنمیرفتم که با د نییاز پله پا  عیسر
اومده بودن به  رونی که اونام از خونه هاشون ب دمی ها رو د هیکه باز کردم همه همسا اطویدره ح

الهام   هماخمام به شدت رفت تو  دنشیدالرام که پشتم پنهون شده بود نگاه کردم که ناخواسته با د
 م دالرام بود با اخم به پژمان نگاه کرد نهیهم ع

 شته؟ یپ چتیی_سو

 گشت  باشوی ج یتو پژمان
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 _نهپژمان

 ندارن   یدخترا پوشش مناسب  نیماش یتو میتا بر ارمی ب چوییسو رم ی_من م

هم  ادی بود ز  نیسرش نبود الهام هم هم تی آرنجش بود شالم به خر یلباسش تا رو نیآست دالرام
رفت به سمتش برگشتم که با  دالرام بازومو گ  عیزننده نبود اما خب زشت بود خواستم برم که سر

 مواجه شدم شی اشک یچشما

 نرو توروخدا سای_نک دالرام

 گفتم:  ارمی درش ب یکه بتونم از نگران یبا دستام اشکاشو پاک کردم با لحن  آروم

 نگران نباش  شهینم میزی _چساینک

گذاشتم  ینهارخور  زی م یرو  چموییبار سو  ن یافتاد آخر ادمیفکر کردم  یبه سمت خونه رفتم کم عیسر
شدم به سمت اتاق دخترا   مونیپش کهویبه سمتش رفتم چنگش زدمو برش داشتم خواستم برم  عیسر

  داشتموافتاد اونم بر لشیبا عجله رفتمو از تو کمد دالرام دوتا مانتو و شال برداشتم چشمم به موبا
  نگی به سمت پارک دمیدو

  یدر برق نی زدم به  خاطرهم موتویبه سمت در روندم ر  آوردمو رونی ب  نگیاز پارک نویماش  کافی ت هی با
دوباره   موتویباز شد دخترا سوار شدن پژمان هم به دنبالش دره سمت شاگردو باز کردو سوار شد ر

 دهیکش  تآسفال  یرو  کامیکه باعث شد الست یفشار دادم تا در بسته بشه با بسته شدن در با سرعت
 بشه حرکت کردم  

 تلگرام گفتن پس لرزه بوده  یتو   دی_نگران نباشپژمان

 زده؟  میی_به جا

 ننوشته یز ی_نه چپژمان

 به دخترا نگاه کردم  نهیی از تو آ دمیکش یپوف

 م یها برگرد ی زود نیفکر نکنم به ا د ی_مانتوهارو تنتون کن 

 م؟یری _کجا مدالرام
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  دونمی_نم

 به سمت عقب بردم ویبود گوش مینندگهواسم به را کهیداشبورد برداشتم درحال  یاز رو لشویموبا

 ر ی بگ  تویدالرام گوش ای_ب

   دیتوموهاش کش یکرد پژمان کالفه دست یاز دستم گرفتو تشکر  لمویموبا دالرام

 دن؟یشد جواب نم ی_چ

 _نهپژمان

 جاش گذاشتن   رونی دالرام از خونه زدن ب  نهی_نگران نباش حتما ع 

 _خدا کنه پژمان

 جواب داد نباریکالفه دوباره شماره مادرشو گرفت که ا پژمان

  میهم خوبه...آره زد سای...نک میخوبه؟...مام خوب  ؟بابای_الو مامان...سالم...خوبپژمان
 ...دونمی...نمرونیب

 _به خاله سالم برسون 

 رسونهی سالم م سای_نک پژمان

 سمتم برگشتو ادامه داد  به

 سالمت باشه گهی_مپژمان

 کرد  یپژمان مکثتکون دادم  یسر 

 _الهامم خوبهپژمان

 زد  یخودشو نباخت و پوزخند یحرف پژمان جا خورد ول  نیاز ا دمیبه الهام نگاه کردم که د نهییتو آ از

 ...خدافس نطوری...باشه شماهم هممی_نه نگران نباش مامان جان مراقبپژمان
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 هی یراحت شده بود برا  الشی داد انگار خ رونی راحت ب  الیتماسو که قطع کرد نفسشو با خ پژمان
زود    یلیخدا خ  زدمیپدرومادرم تنگ شد کاش زنده بودن االن منم بهشون زنگ م یلحظه منم دلم برا

 ... یکردی کارو نم نی کاش ا شونیازم گرفت

  میمنتظر گرفتن سفارشامون بود میبود سادهیبوفه وا یپژمان روبه رو  همراهه

 ؟ یکن یخونوادتو راض  ی_تونست

 ناراحت گفت:  پژمان

 ادینم نیی_نه مادرم از موضع خودش پاپژمان

 د ی_پس چه طور امروز احوالشو پرس

 زد  یپوزخند پژمان

بعد  فتهی اون ب یبرا یاتفاق  دیترس یجونه الهام نبود به خاطر من نگران بود م   ینگران ی_از روپژمان
 گردن من  فتهیب

 کردم  اخم

 اون خونم یتو_چرا فقط تو؟منم 

 الهامو از دست بدم  تونمیبکنم من نم   یفکر  هی دیبا ساینک شه ینم ینطور ی_اپژمان

 کنم  شیتونستم راض  دیمن با خاله حرف بزنم شا ییخوای_م

 د یبه بازوم کش  یبه سمتم برگشت انگار که از فکرم خوشش اومده باشه دست پژمان

حتما    یدوست داره تو باهاش حرف بزن یل یمامانم تورو خ دیپسر چرا به فکره خودم نرس  ولی_اپژمان
 ی کن  شیراض  یتونیم

 می زنیبهشون م یسر  هی م یری_باشه فردا باهم م

انگار تونسته بود  کردیرفتار م   یسرشو روبه آسمون گرفتو خدارو شکر کرد طور  یبا خوشحال پژمان
 سره پ نیکنه پوف از دست ا یمادرشو راض
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 گفتم: ذاشتمیم ینیس یتو  اروی نیزم بیس وانی داشتم ل کهی که آماده شد درحال سفارشامون

 ؟ ی_پژمان تو پول دار 

 گرد شده به سمتم برگشت   یبا چشما پژمان

 یسفارش داد  نارویمن ا نانی_نگو به اطمپژمان

 حرفش جا خوردم با تعجب بهش نگاه کردم  نیا از

 ؟ ی_ندار 

آخه من پولم کجا بود اونقدر هول کرده بودم که  یخودت حساب کن ییخوایم کردم ی _من فکر مپژمان
 دستم بود االن دارمش وگرنه... نکهیبه خاطر ا لممیبود الهامو بردارمو فرار کنم موبا نیفقط هدفم ا

 به عالمت سکوت باال اوردم دستمو  دمویتوموهام کش یدست کالفه

 حلش کنم  یچه جور   نمیبب   سایوا نجای_هم

 که باعث شد باز شه دمیرفتمو دره سمت شاگردو باز کردم داشبوردو کالفه کش  نیسمت ماش به

 اومده؟ شی پ  یمشکل  سای_نک الهام

 _نه 

 چندتا تراول داشتم نجایا شه یبابا من که هم یا گشتم یداشبورد م یداشتم تو نطوریهم  یعصب

 ؟یگردیم  یدنبال چ  ی_دار دالرام

 دره عقب باز شد  دمید کهوی  دمیکش یپوف کالفه

 شد   ادهیدالرام پ دمیسمتشون برگشتم د به

 شد؟  ادهی_چرا پ

 دونمی نگفت نم یز ی_چ الهام
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دست   دمیگرد شده د یبا چشما زنه یداره با پسره حرف م  دمیدرو ببندم به سمتش رفتم د نکهیا بدون
  نیزدم هنوز ا یصحنه ناخواسته لبخند محو نیا دنیمانتوش کردو پولو حساب کرد با د بیج یتو

  بیتو ج ایمانتوش بود  بیج  یتو ای شهیهم  فشی عادتشو ترک نداده بود که پوالشو بذاره تو ک 
   یبازار  یمردا نیا نهیع  لوارشش

به سمتم اومد پژمان  زدنی داشتن باهم حرف م  کهی کردو همراهه دالرام درحال یخنده ا پژمان
 گفت:  شدی از کنارم رد م کهیدرحال 

 حرص نخور  ای _دالرام حساب کرد بپژمان

 کردو از کنارم رد شد  یبه روش بزنم اونم خنده نمک  یدالرام نگاه کردم که باعث شد لبخند به

 فت: دالرام تندتند گ  میغذامونو خورد یوقت

قلبم  یوا  رمی میبه خدا االن م رمی میم یتحمل کنم االن از تشنگ تونمینم گهی_من تشنمه من ددالرام
 شت یپ امیمامان جونم دارم م یخدا بهم رحم کن وا یا ستهیمیداره وا

 پژمان کالفه گفت:   دمیکش  یپوف زدیکه داشت غر م نطوریهم

   ؟یساکتش کن ییخوای_نمپژمان

 ؟ یکن  یکارو نم نی_تو چرا ا

 یی ای_من جراتشو ندارم تو خوب از پس زبونش برم پژمان

 _ا نه بابا 

بود واقعا   ی نطور یدالرام هم شهیحرکاتشو حفظ بودم هم  نیگوشاش گذاشته بود ا یدستشو رو الهام
تشنش   یادی ز یبود وقت ینطور یهم هم یباشه از بچگ  ادمیکه من  ییهم دست خودش نبود تا جا

 مثل االن دادیادامه م ینطور یهم ی دادیتا اب بهش نم کردی م کارو نیهم شدیم

 آب براش بخر پژمان  یبطر  هی_برو 

ما اگه پول  ویک یراه حل به مغزت اومد؟آ نیتا ا ی جناب متفکر چه قدر زور زد دی_ببخشپژمان
 کردی دختر حساب نم هینهارمونو   یغذا میداشت
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به اطراف نگاه    نطوریهم شدمیداشتم کالفه م گهید زدیحرف م   زیکری  زدویداشت غر م نطوریهم دالرام
 زدم  یناخواسته لبخند دمیآب سردکن د هی کهویکردم 

 _دالرام 

 دیاز غر زدن دست کش دالرام

 ی من پول ندارم آب برام بخر  نی_بب دالرام

 ن ی_نه اونجارو بب 

  ادهیپ نی از ماش عیبال دراوردو سر  یاز خوشحال دنشی که اشاره کرده بودم نگاه کرد که با د  ییجا به
 درهم رفت  افشیق کهوی سادیآب سردکن وا  یشد منم به دنبالش رفتم جلو

 تشنت نبود؟  ؟مگهیخور ی چرا آب نم هی_چ

 گفت:  یحالت چندش هیبا  دالرام

 آب بخورم  نایبا ا تونمی _دستام چربه نمدالرام

 _خب بشورش 

 شه؟ یپاک م یچرب  ی_با آب خال دالرام

 و چپ چپ بهش نگاه کردم   دمیکش یپوف

 شی بود با دست نخور نی_اون چنگال به خاطر ا 

 گفت:   دهیکه معلوم بود جلوم خجالت کش یبا لحن بامزه ا دالرام

 ایافاده ا نیا نهینه با چنگال ع یکه با دست بخور  نهیحالش به ا ین یزم بی _خب سدالرام

 تو هردو دستات...  ینداره ول یدست اشکال  هی_خب حاال با 

تا پاکش کنم  دمیمال گهیدستم االن چرب شد آخه بهم د یک ی نیدستم خوردم ا نی_نه فقط با ادالرام
 چرب شد  نمیا
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افتادم االن اگه  یر یچه گ نیپول نکن بب  یمردو ب  هیوقت   چیه ایخدا دمیتوموهام کش یدست کالفه
  شیمشکال پ نیا گهیآب براش بخرم اون وقت د یبطر  هی یبه راحت تونستمیپولمو داشتم م فیک

 اومد   ینم

 انداخت تا بره که صداش زدم  نییشده با غم سرشو پا دیکه معلوم بود ناام دالرام

 _کجا؟ 

 بشه؟ یکه چ میس یوا نجایا ییخوایم  نیتو ماش رمی_مدالرام

 ی غر بزن یکه تو ه  نیتو ماش می_بر

 دستمو پر اب کردم   یکیبود فشار دادم اون  یابو که دکمه ا ریش

   ای_ب

به سمتش گرفتم که  یبا همون حالتش جلو اومد دستمو کم  یگرد شده بهم نگاه کرد ول یچشما با
دالرام  نکهیکارو کردم تا ا نیدستم بود خورد چندبار پشت سرهم ا یکه تو یخودش خم شدو از آب 

ازم باال   یاومد هم حس قشنگ یهم قلقلکم م  گرفتیپوست دستم قرار م یلباش رو یشد وقت  رابیس
 بهم نگاه کرد  یرفع کنم خوشحال بودم با قدردان  ازشوی تونسته بودم ن نکهیرفت از ایم

 _ممنون 

  یکه به دالرام آب داده بودم خودمم خوردم وقت یتکون دادم خودمم خم شدم و با همون دست یسر 
دستم   یبه دست کوچولوش که تو  یف یفشار خف  میرفت ن یشدم دستشو گرفتمو به سمت ماش  رابیس

 گفتم: یبود دادمو به آروم

 روم حساب کن  یهمه چ  ی_گفتم که رو

 د یدو نیدستمو ول کردو به سمت ماش  یزدو با خوشحال  یلبخند

 

 .................. 
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 دهیاز تو بع یزن ی حرفو م  نی_آخه تو چرا اخاله

 د؟ یکنیچرا نشناخته قضاوت م _خاله 

 پسرم خوشبخت بشه  خوادیمادرم دلم م هیمن  سای_نکخاله

 شم ی_منم صدبار به شما گفتم فقط کناره الهام خوشبخت مپژمان

 سرش نبوده  یپدرومادر رو تی _اون تربخاله

 سرش بوده  یخونواده رو  تیکه ترب نییتر از اونا تیباترب  یل یخ  ی_ولپژمان

 هییحرف چه کسا  نیبود منظوره پژمان از ا دهیفهم ماهیکنم خاله پر فکر

خاله دوست   خوردی که حالمون ازشون بهم م میداشت ی دخترخاله لوس و افاده ا یسر  هیپژمان  منو
 انتخاب بکنه  نارویاز هم یک یداشت که پژمان 

 ه ی_به هرحال من جوابم منفخاله

دوتا   نیا  ادیازش خوشم م کنموی م فیتعر یاز هر دختر  یبه سخت دیدون یم دیشناس ی_خاله شما منو م
  یزندگ  توننیدوتا کناره هم م نیکه ا دمیمن بهتون قول م د یشناسیشما الهامو نم  کننی دختر فرق م

 داشته باشن  روی خوب

 بگم هان؟ یمن چ  نیبهم گفت خونواده عروس ک ی _برفرض محال من قبول کردم اگه کسخاله

پدرومادرشم براش پر   هیاصال من خودم خونوادشم من بهش قول دادم که جا میی _خونوادش ماپژمان
 پسره خودمه  دییخوایکه از خونواده عروس م   یت یهر شخص دیبگ دیازتون پرس  یکس  کنمیم

حرکت   هی ی زدو بلند شدو کنار مادرش نشست تو یبه پژمان رفت که پژمان لبخند یچشم غره ا خاله
عادتش بود   یزدم پژمان از بچگ یگرفتو محکم گونشو بوس کرد ناخواسته لبخند سره مادرشو یآن

   کردی مادرشو محکم بوس م

 با ناز خاص مادرانه پژمانو پس زد یعصب  خاله
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 انگارنه انگار دومتر قد داره  کشه ی_اه برو کنار پسره لندهور خجالتم نم خاله

 کرد  یخنده ا پژمان

و  کیدومتر اونه که  دیبه خواهرزادتون بگ دیهشتادو پنجم باو  کی  ستی_اوال دومتر قدم نپژمان
 نودو سه 

 بهم زد ی چشمک دویچپ به پژمان نگاه کردم که اونم خند چپ

 د؟ یمون ی_نهار م خاله

 خونه تنهان ی_نه خاله جان دخترا تو 

 نیا ارن؟آخهی مردم برامون حرف در ب نییخوایم کشمی _من آخرش از دست شما دوتا خودمو مخاله
 ن یکنیم  یبا دوتا دختر تنها زندگ یچه طور  ه؟شمایچه وضع

درازتر نکردن شما اونارو   مشونیبار پاشونو از گل  هیاون دوتا دختر تا االن  نجاستی_اشتباهتون هم
 دیشد یوگرنه خودتون دست به کار م  دیشناسینم

 خاله عاشقه دالرام شدم  یگ یم ییایم گهی_حتما تو هم دو روز دخاله

 توهم  دمیکش اخمامو

 کنه ی دوتا رابطشون فرق م نی_نه بابا مادره من اپژمان

 دیباهم بود یشما از بچگ نهیبه ا  شیخوب ینرفت  سا یهم که شده به نک ی_خاک تو سرت که کمخاله
 جنبه یپسره ب  ستیتو کلت ن  ساینک  نیا نهیذره عقل ع هی نیبب یول

 نگاهشو از پژمان گرفت  رهی جلوشو بگ  تونستیکه نم یخنده که مادرشم با خنده ا ری مردونه زد ز پژمان

 وونهی_زهرمار پسره دخاله

 نیشد  ی_خب خاله پس راض

با   شمیوگرنه خودم دست به کار م رونیب  ییای پژمان از اونجا ب  عترینشدم بهتره سر ی_نه من راض خاله
 سا ی شمام هستم آقا نک
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پژمان  نیغمگ یمتعجب من و چشما یچشما یجلو میگرد شده بهش نگاه کرد  یچشماپژمان با  منو
 بلند شدو رفت  

 هم فشار داد یدستاش مشت شدنو لباشو رو پژمان

 م یکنی م شی_نگران نباش پژمان راض

 رون ی بلند شدو از خونه زد ب یعصب  یحرف  چیبدون ه پژمان

 

 

 

 

 )الهام( 

 در حاله پخش بود گوش سپردم نیماش یکه تو ی هم بسته بودمو آروم به آهنگ یرو چشمامو

 

 حاله بدم انگار  نیا از

 ی دون ینم  یخاص  زیچ

 می خواستن جدا ش همه

 یرحم   یب ویخواست توهم

 تو  یجادرو ب   سکوت

 نمی بیامشب م دارم

 المی تو خواب و خ فقط
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 رم یگ یدستاتو م امیم

 نازم  یدرو شد چرا

 به همه گفتم  منکه

 بازم  ینم  یک یتو  زا

 میکه از خونه پدرومادر پژمان برگشته بود یهرچند از اون روز  میمسخره داشت یحالو هوا هی امروز
منو شاد کنه و از   کردیم یسع شهیکه هم  یپژمان  کردمی حسوحال باهامون بود امروز احساس م نیا

که  کردیفکر م یز یچ هیحاال خودش حالش از من داغون تر بود انگار داشت به  ارهیاون حالوهوا در ب
 منو بترسونه   یبدجور  شدیباعث م

قبلو اصال   جانیاون شورو ه  یپاتوقمون ول  میامروز هم رفته بود میراه بازگشت به خونه بود یتو
رهگذر نگاه   یدماآ رونویبرگردوندمو به ب شهیبهش نگاه کنم سرمو به سمت ش  نکهینداشتم بدون ا

 کردم 

 ؟ی بگ یز ی چ ییخوای_نم

اما همچنان محکم   دیباری از چشماش م یبرده بود توهم کالفگ یاخماشو حساب  دیکش یپوف پژمان
 کردی م شویداشت رانندگ

 دارم  دنشوی_حرفتو بزن پژمان من تحمل شن

 ن ییپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی دیموهاش کش یکالفه دست پژمان

 ؟ یباهام سرد ؟چرای ستیقبل ن نهیع  کنمیبود؟چرا احساس م یامروزت چ ی_علت سرد

شه که مچ   ادهیپارک کرد خواست پ  نگی پارک یتو نویبزنه ماش یحرف چیه نکهیبدون ا  یعصب پژمان
 سهیدستشو گرفتم باعث شد وا

 نه؟ یجوابمو بده دوسم ندار  سای_وا

 گفت:  یبهم نگاه کنه با لحن کالفه ا نکهیبدون ا پژمان
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 بهت بگم روی زی چ هی خوامی_مپژمان

 شنوم ی_بگو م

 م یتمومش کن گهی_بهتره دپژمان

طور داشتم با  نیهم دمیمچ دستشو ول کردمو به در چسب  دمیحرفش با وحشت لرز نیا دنیشن  با
 کردم یبهش نگاه م یناباور 

 میستی_منو تو وصله هم نپژمان

شده بودم   ف یخاروخف یادیهم فشار دادم بسه تا االنشم ز یهم بستم با نفرت لبامو رو یرو چشمامو
شدو صدام زد اما من با   ادهیپ عیشدم پژمان هم سر ادهی پ نی از ماش عیسر یا  گهیحرف د چیبدون ه

  تشبه سم ع یشد سر دهیپشت کشدستم از  کهوی رفتمیبلند و تند فقط داشتم به سمت در م یقدمها
 زدم تو صورتش  یک یبرگشتمو دستمو باال بردمو محکم 

که   یشد اونهمه عشق یم؟چیستیوصله هم ن یدیمدت االن فهم نهمهیآره؟بعد از ا میستی_وصله هم ن
شد   ی؟چ یکن یخونوادتو راض  یتونیم یدادیکه بهم م یینانای شد اونهمه اطم  ی؟چیدار  یگفتیم

مانع ازدواجمون بشن؟بهت گفته بودم من   یذار ینم ویست یم یکنارم وا یگفت یکه م  یاونهمه مردونگ
بهم   یکه داشت  یبا اعتماد به نفس کاذب  یندارم اما توهه لعنت  روی کیخوردم تحمل ضربه تو  هضرب
 آدم باش   کمی مرد باش پژمان  کمی میکه منو تو ماله هم یداد نانیاطم

  یتیبود اما به جهنم چه اهم دای سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد تو چشماش غم هو یبا ناراحت  پژمان
 من داشت  یبرا

 آدم باشم  یدیبه چه ام  یمن باش  یتو حوا ستیقرار ن ی_وقتپژمان

  ییبهشون بها بودموی به بعد محکم م نجایاز ا دیکه زده بود بازم دل ضعفه گرفتم اما با یحرف  از
 دادم ینم

که  یشندرغازتو بشنوم ازت متنفرم پژمان اونقدر  یحرفا نیا خوامینم گهیشو فقط خفه شو د _خفه
  ؟دعاتیلهم کن  ینطور یرزل باشه چه طور دلت اومد ا تونهیآدم چه قدر م ی تجسمش کن   یتونینم
   یبه همون باالسر  کنمی اما واگذارت م کنمینم
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 ببنده و دستاش مشت بشه هم یپاش که باعث شد چشماشو محکم رو یانداختم جلو توف

 مثل تو هیآدم نامردو عوض یهرچ ی_توف تو رو

باز کردم که باعث گرد شدن  عیدرو سر دمینگامو بهش کردمو به سمت خونه دو نینفرت آخر با
 یاز جلو عیبزنم سر یحرف   یحت  ایبهشون نگاه بکنم  نکهیو دالرام شد بدون ا سای نک یچشما

 چشماشون رد شدمو به سمت پله ها رفتم  

شدن   ریگونم سراز یگوشه اشکام آروم آروم رو هیپرت کردم  فمویخشم دره اتاقمو محکم بستمو ک  با
بالش   یسرمو تو  نیبه خاطرهم  شنونیصدامو م دونستمیبزنم اما غرورم اجازه نداد م  غیخواستم ج

 شمو زجه زدم بال یتو زدمی زدم محکم مشت م  غی ج  یفرو کردمو حساب

اخه ما چرا   یتمومش کن  ییخواینم اینداشتم خدا گهید رو ی کی  نیتحمل ا ومدمیداشتم از پا در م گهید
 خدااااا   میبه درگاهت کرد یمگه چه گناه میبدبخت نقدریا

 زدم که از حال رفتم........   غیبالشم ج یزجه زدمو تو اونقدر

 یغلت دمویکش ی سرمو چرخوندمو به ساعت کنار تختم نگاه کردم ساعت نه شب بود پوف یکرخت با
  نوییپا فتمی تختم ب یوحشت زده عقب رفتم که باعث شد از رو دمیاتاقم د یدالرامو تو  کهویزدم که 

 دادم بلند شه  

 به سمتم اومدو کمکم کرد تا بلند شم عیسر دالرام

 بترسونمت  خواستمی_به خدا نم دالرام

 ؟ یکن ی کار م یچ نجای_تو ا

 در باز شد   دمیکه د دمیکش نییپا  یشانس   رروینگرانت شدم دستگ یدر زدم دروباز نکرد ی_هرچدالرام

رفته بود درو قفل کنم دالرام موهامو زد پشت گوشم   ادمیاونقدر اعصابم خورد بود که  دمیکش یپوف
 افتادم  ادشیانداختم دوباره  نیی سرمو پا

  کهو؟یحالتون خوب بود چتون شد  رونی ب  دیشما که رفت یسبک ش  کمی_باهام حرف بزن بذار دالرام
 نگفت   یز یشده چ  یچ  میدیازش پرس یکالفه بود هرچ  یخودت حساب  نهیپژمان هم ع
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 بشنوم  روی سم اون پسره عوضا خوامینم گهی_د

 با تعجب بهم نگاه کرد  دالرام

 درباره... یشده الهام؟حالت خوبه؟دار  ی_چدالرام

 پنچر پنچر  یروزا توپ توپم ول نیبشنوم دالرام ا فشویخوام اسم کث  ینم گمی_دارم م

به بعد   نیقراره از ا یعن یشدن چه قدر برام سخت بود   ری از قبل سراز شتریاشکام ب دیکش یپوف دالرام
اخه چرا خدا؟چرا  یکناره خودم تجسمش کنم؟ول اهام یرو یتو دینبا گهید  یعنیبهش فکر نکنم؟

 ی منو اونو کنارهم قرار بد ینخواست

 شده  یبگو چ  یز یچ هیالهام د  یدیدقم م ی_دار دالرام

همشون دروغ   یواقعا دوسم داره ول کردمیدختر پونزده شونزده ساله رودست خوردم فکر م  هی نهی_ع
خر کردن بود   یکه بلد بود همشون فقط برا یقشنگ یبود همه حرفا همه قولو قراراش همه اون حرفا

 با احساسات من بود   یهدفش فقط باز 

رفتن با   سا یبا نک ارهی ورو به دست بت نکهیامکان نداره اون به خاطر ا نینه ا شهی_باورم نمدالرام
 مادرش حرف زدن 

 

 

 

 

 )دالرام( 

 شدیهضم بود اصال باورم نم  رقابلیالهام واقعا برام غ یحرفا

  ییبا پرو میستیمرده بهم گفت منو تو وصله هم ن گهیمن د یاون برا ستی برام مهم ن گهی_دالهام
رابطه مسخره ادامه  نیبه ا گهید  خوادیبهم گفت که دلش نم  میرمستقیغ می کافه که بود یتموم تو
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کسوکارم هرجور که دلش  یب  دیدیم کردی م یبده فکرشو بکن تموم مدت داشت با احساساتم باز 
 رد شد  یرد شد ه   یاز روم رد شدو دنده عقب گرفت دوباره رد شد ه ستخوا

 زد  غی ج یتشو حساب صور یبرداشتو چسبوند جلو  دشویبردم توهم بالش سف یکم  اخمامو

آروم   یاحساس کردم کم یخودشو آروم کنه وقت شهیهم ینطور یالهام عادتش بود که ا دمیکش یپوف
خودش جمع شد   یپام گذاشتو تو یشونش گذاشتم که با بغض سرشو رو یدستمو رو یشده به آروم 

 بشه  ک یاشکاش تحر شتریموهاش بردمو نوازشش کردم که باعث شد ب یآروم دستمو تو

 گذشته هام غرق شدم آروم آروم شروع کردم به حرف زدن:  یکه معلوم بود تو یلحن با

پر از ظلم باهم عهد   یایدن هی  یدو تا دختر نه ساله تو شی حدود پونزده سال پ  شی_چند سال پ
تنها نذارن هردوتا دختر قصمون تنها بودن    گرویبستن که تا آخر عمرشون همد یخواهر 

بزرگتر بود    یکی از اون دوتا دوسال از اون  یکیاز دست داده بودن  ینامعلوم لی ه دالپدرومادراشونو ب
 ....کردیم یشه سعیهم

خودش    دیکش یباال م شوینیب  کهی درحال یلرزون  یالهام با صدا کهویادامه بدم که  شویبق خواستم
 دنباله حرفمو داد: 

  زیمواظبش بود از همه چ شهیهم مراقبت کنه کهیاز کوچ  کردیم یسع شهی _خواهر بزرگه همالهام
داشت اما  یادیز یدردا نکهیراحت و خوشحال باشه با ا  کهیتا خواهر کوچ گذشتیخودش م

شمرده   فی بود که ضع نیهدفش ا ایخواهرشو بترسونه  خواستینم  ایحاال  کردی رو نم چکدومشویه
که خواهر بزرگه   یط یشرا ینه تو کهی کرد اما کوچ یخواهر  کهی در حق خواهر کوچ گهنشه خواهر بزر 

خودش   دیاحساسات جد ری درگ نشستی دردودالش نم هی و پا ذاشتیسخت بود تنهاش م طیشرا یتو
 بود 

 شدن  ریاز قبل سراز شتر یب  اشکام

کمر خم نکردنو   یزندگ یمشکالت اما اون دوتا بازهم دووم آوردن دربرابر تندبادها نی_با وجود االهام
  یآرزوها شکستیدالشون م شتری ب  نایا رفتی جلو م شتری ب یمه دادن اما هرچهمچنان غدومغرور ادا

 یتو  کهی خودشون داشتن اما هر روز از اون آرزوها دور و دورتر شدن خواهر کوچ یبرا  یبزرگ
به طرف   یادیکه براش به وجود اومده بود شکست خورده بود بازهم تند رفته بود ز یاحساسات 
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جدول ضرب باشه  یتو کیمثل عدد  دیبود که با دهیفهم  ری مقابلش ارزش داده بود اشتباه کرده بود د
 نده  ییبه اندازه ارزشش بها چکسی تا به ه

 قرمز شده از اشکشو باال آوردو بهم نگاه کرد  یچشما الهام

ندارم  یا گهیرنگ د یو مشک  یکه تو بساطم جز رنگ خاکستر  م؟منیتموم کن  ی _آخرشو چه طور لهاما
 ...یاگه تو دار 

 میهم بر اومد نهایحرفو نزن منو تو از پس بدتر از ا نی_شششش الهام ا

  یخوش بود به کس  یکیمدت من دلم به  نیاما تمام ا دونمیتورو نم  کنهی فرق م یک ی نی_دالرام االهام
 کنه  یکه ترکم نم دونستمیکه م

 م؟ یه میدل خوش نکن یا گهی_مگه قرار نبود جز خدا به کسه د

 منوتو وجود داشته باشه  یبرا میی که خدا کنمی _دالرام کم کم دارم شک مالهام

دوست داشتم  یل یشده بودم من خدارو خ  یحرفش واقعا عصبان نیبردم توهم از ا یحساب  اخمامو
اما الهام   میکن ی کار م یما چ نهی صبرمونو بسنجه بب خوادی امتحانه فقط م هیفقط  نایهمه ا ستمدونیم

    شدیخدا از دستمون ناراحت م  ینطور یا  کردی م یداشت ناشکر 

  یچون دختر  ینکردم چرا فکر کرد سی از بنده هاتو سرو یل یعطا کن تا نزدم دهن خ یصبر  ای_خدا
  ریبگ ادی  یدختر  هیکه تو  ریادبگیمن  زهی ؟عزیشکست خورده باش دی؟بایناراحت باش شهیهم دیبا

اصال   ردام نیا یمنو تو رو داره گور بابا یهوا شتریاز مردا ارزش قائله بدون خدا ب شتریتو ب یخدا برا
 م؟ یکن هیدارن که منو تو بهشون تک یچ نایا

 انداخت   نییسرشو پا الهام

بار گفته باشم منو تو  هیبار فقط  هیجلوت  ادی نم ادمی میکرده باش  یبار ناشکر  هیمنو تو  ادی نم ادمی_
 لینکردم گفتم م یبه سرم اومد داغ عشق به دلم موند اما ناشکر   عیمن اون مشکل فج میبدبخت

  یلاص یو خدا رو  یمشترک نشد یکه هنوز وارد زندگ یی خودشه خودش داد خودشم گرفت حاال تو
بهت    نارویبعد از دوتا بچه ا  یزندگ ی تو ؟اگهیکنیم یناشکر  یتشکر دار  هیمردتو بهت نشون داد به جا

 هان؟ یکردی کار م  یاون موقع چ گفتیم



 دنده هیپناهان  یب

964 
 

 عیقطره اشک خواست از گوشه چشمش بچکه اما سر هیسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد   یبه آروم  الهام
 جلوشو گرفتو مانع شد 

  المیخ  تی صدمتریاز دست زبون س شهیو لوس باشه هم فیدختر ضع هی خواهره من ادی نم ادمی_
من   یاون وقت جلو یدیجوابشونو م ویستیمحکم وام ییزایچ  نیهمچ ه ی یراحت بود که جلو

  ی تونیاگه پژمان نباشه نم یالهام؟چرا فکر کرد یخودتو گم کرد ؟آره؟چرایر یگیآبغوره م یدار  یسادیوا
  یتو ناز کن یکالس بذار  دیکه با  ییتو نیکه ا یر یبگ ادی داستانا  نیاز ا دیم؟بای؟هیباشخوشبخت 

 هیبه  ی چ یاصال برا ارهیاشکتو در ب کنهی م خودی ب یلی که تورو ناراحت کنه خ  کنهی م جای ب  یلیاون خ
   رهیازت بگ  تویزندگ یشاد  یدیمذکر اجازه م

 

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

 

  ادیخوشحالم چون تونست با خودش کنار ب  گذرهیاون شب منو الهام م یاز حرفا یدو هفته ا هی بایتقر
 قبل  نهیع  قایدق کنهیم یطون ی ش  میلیاتفاقا خ ستیناراحت و افسرده ن کنهینم هیگر گهیاالن د

برام مهم  یول  خونمی از تو چشماش م نویا ستیخوب ن ادیبهتره اما خب حالش ز یهم کم پژمان
تونستم قانعش کنم که داشته اشتباه فکر    یمهمه که با بدبخت یخودم برا  قهیمن حاله رف ستین
  کردهیم

 میو االن هم داشت میکه مام دعوت ساسیمشترک پژمان و نک یاز دوستا یکیسالگرد ازدواج  امشب
که   دمیفهم یوقت نویکامال مختله ا یاونجا اونطور که معلومه مهمون میتا بر می کردیخودمونو اماده م

   میتنمون کن دهیکه لباس پوش  فهموندی به منو الهام م میمستق ریداشت غ  ساینک

مهندس    ارویهم بودن فکر کنم   یینبود درواقع دوست دوران راهنما سیو پژمان پل ساینک قیرف نیا
 برقه اگه اشتباه نکنم 

 فرشته ها شده بود نهویرگشتم که عسمت الهام ب  به

 ی تور کن  رویک ی یتونیم شمی نطوری اون المصبو نمال هم نقدری_بسه دختر ا
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 به سمتم برگشت  دیمالیهم م ی لباشو رو یکم  کهی کرد در حال یخنده ا  الهام

 امشب شانس خودمو امتحان کنم خوامی_م الهام

 ی شوهر تور کن  ییخوایم وونهی_د

 هست آره  مینی_بب الهام

دستم که با کفشام ست بود   ینیتزئ فیبعد از برداشتن ک  دیزدم به شونش که با ناز خند یآروم  مشت
 داد زدم:   رفتمیم نیی داشتم از پله ها پا کهیدر حال  یبلند یبا صدا  میرفت رونی از اتاق همراهه الهام ب 

  می_پسرا ما آماده ا

 ت: گف یبلند  یاز تو آشپزخونه مثل من با صدا ساینک

 د ی_چه عجب باالخره آماده شدساینک

 دیچشماش درخش یچشمش بهم افتاد حساب  یبهش رفتم وقت  یسمتش رفتمو چشم غره ا به
ذوق کرده بودم کثافت چه  یکل دنشیمنم افتاد چون با د یچشما یاتفاق برا  نیهم  کنمی احساس م

 دهیقدرم به خودش رس 

 

 

 

 )الهام( 

اوقات درباره  یحاال بعض میزدیهم نم یو حرف  میمودب نشسته بود یدخترا نیا نهیدالرام ع کناره
از شما چه پنهون اون  ستیکه پسرا نفهمم از خدا که پنهون ن یالبته طور  میداد یلباس دخترا نظر م

 خخخخخ   میدادیدرباره پسرا هم نظر م نایب

اما   کردمیاحساس مخودم  یرو نشو ینگاه سنگ یذره توجه نکردم هرچند گاه ه یمدت به پژمان  تمام
   ستیمهم ن یچیمن ه یبرا گهیدادم تا بفهمه که د ینم  ییبها
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  یوسط حساب میری دوتا پرت شد م نیحواسه ا یبرم وسط برقصم دالرام گفته بود وقت خواستیم دلم
  حیفعال ترج   نیبود به خاطرهم  سای اما خب تا االن که پرت نشده بود اخه از ترس نک میکن ی م یطونیش
  شهیم یچ مین یتا بب  مینیبش میدادیم

نظرمو به   سایدالرام و نک  نیمکالمه ب کهویکه  کردمیفکرها بودمو داشتم با خودم غرغر م نیهم یتو
 خودش جلب کرد 

 ؟ یبگ  کیبهشون تبر یبر  ییخوای _نمدالرام

 م یری _اون آخرا مساینک

 ه یآخر چ یبر  دیاالن با وونهی_زشته ددالرام

به سمت پژمان که اصال حواسش اونجا    سایجذابش به دالرام نگاه کرد نک  یبا اون اخما یکم  ساینک
 بود برگشت  ینبود معلوم نبود کدوم گور 

 میبرگرد مویبهشون بگ کمونویتبر می_پژمان بلندشو برساینک

هم  سا یاز سره جاش بلند شد نک  یحرف  چیبدون ه  دویکش یداد پوف سای نگاهشو به نک پژمان
 گفت:  دیکشیبه کتش م یدست شدویاز جاش بلند م کهیدرحال 

 میتا ما برگرد دیباش نجای _همساینک

همراهه پژمان  یراحت بشه و بره وقت  الشی کرد که باعث شد اونم خ دییلبخند حرفشو تا هیبا  دالرام
 شده بود   پیشدم پژمان هم خوشت یطور  هیلحظه   هیچرا اما  دونمی کنار هم قرار گرفتن نم

 از عمد اونارو دک کرد دونستمیرفتنشون با لبخند به سمت دالرام برگشتم م با

 باالخره رفتن  میاز دستشون خالص شد شی _آخدالرام

 ول ی_خخخ ا

 ن ومدیوسط تا ن میبر ای خب ب یل ی_خدالرام

 م یکار کن یبعدش چ   ی_دالرام ول
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 چشمک گفت:   هیبا  کرد ی بلندم م گرفتویدستمو م کهی در حال دالرام

 دستمونو گرفتو با خودش برد  لیعزرائ  کهویهمون وسط  دیدو روزه از کجا معلوم شا ای_دندالرام

 دالرام  یا وونهی_به خدا د

نفر از پشت   هی یصدا  کهویکه  میتا باهم برقص ستی وسط پ میبر میباهم خواست مویکرد یا خنده
 سرمون توجهمونو به خودش جلب کرد 

 د ی_ببخش

دالرام بدون توجه به  کهویکرد   یپسره به هردومون نگاه میدالرام به سمت عقب برگشت همراهه
 پسره به سمت من برگشتو گفت:  

  ینطور یا  زهی م یرو ن یبب فمیو کبمون تا من برم بذارمش ت   نجای...همساینک  لی الهام موبا ی_وادالرام
 کنهی گمش م

 خودت به زور جا شده یکه گوش فتیاون ک ی_تو

 تو  فیتو ک ذارمی_خب مدالرام

 خب برو   یل ی_خ

 اخم کردم  یبود کم  سادهیرفتن دالرام تازه متوجه پسره شده بودم که هنوز وا با

 اومده؟  شیپ  ی_مشکل

 رم یزد که باعث شد نگامو ازش بگ  یلبخند پسره

 ن؟ ی دی_افتخار م

 قراره با اون برم برقصم ادی_نه االن دوستم م

 رم یبعد که دوستتون اومدن من م  نیبرقص یبا من کم  ن ییا یشما ب انیم شونی ا ی_خب حاال تا وقت

 شانسمون گرفت   دیشا میبود خخخ بذار بر یاومد باهاش نرقصم پسره خوشگل یبدم نم  میلیخ
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روبه   می به نشونه باشه تکون دادمو همراهش باهم وسط رفت یخودم خندم گرفته بود سر   یفکرا از
وقت بود    یلیخ  کردمیم فیداشتم ک یحساب میدیرقصی م میهم آروم و هماهنگ با اهنگ داشت یرو

  یحداقل کتکا ینطور یکنم ا  یخودمو خال یاغده ها یحساب خواستمیم نیبودم به خاطرهم دهینرقص
 خخخخ   د یچسب ی بهمون م شتریب   یکم میخوردیم سا یکه از دست نک ونامشبم

بودن   یرنگ  یرنگ  یشد و تنها نور افکن ها ک یکله فضا تار کهوی میدیرقصیباهم م میکه داشت نطوریهم
  کهویحسوحاال بودم که  نیهم ی همه باال رفته بود تو جانیه ینطور یا کردیروشن م یکه فضارو کم 

  مودنبال خودش با دستاش داشت بازو دیمحکم منو کش یحرکت ان هی یم محکم گرفته شدو توبازو 
گنده  یدستا  نیا دمیفهم یاولش فکر کردم دالرامه که از دستم دلخور شده ول دادیفشار م یحساب 
دالرام کم کم به خودم اومدم وحشت زده چنگ زدم به دستشو  فیظر یمردن نه دستا یدستا

 زدم:  غی بود ج  شتریاما نتونستم آخه قدرتش از من ب سمیخواستم وا

 ولم کن ی_ولم کن عوض 

داشتم  نطوری هم  دمیشنیخودمم صدامو به زور م  یگم شده بود حت یقیموس یصدا یمن تو یصدا اما
بهش ندادمو به  یتیشدم از درد کمرم نفسم بند اومد اما اهم دهیکوب وارید هیبه   کهوی که  کردمیتقال م

 توهم رفتن صورتم قناعت کردم  

که   ییعطرش کم کم بهم فهموند که خودشه چشما یبو شدویصورتم پخش م یکه تو یعصب ینفسا
  یعنیچشما   نیو قرمزش روبه رو شدم ا  یعصب یاز شدت درد توهم برده بودمو باز کردم که با چشما

  یخودش من که با اون صنم   یبذاره برا رتشویاما غ  دمیرقصی شده که داشتم با اون پسره م ی رتیغ
 بشه   یرتی ندارم که روم غ

 خشم داد زدم:  با

 فت پسره احمق کمرم درد گر یکنی م یکار دار  ی_چ

 : د یصورتم غر  یبا حرص تو پژمان

 من باالنبر  ی_صداتو روپژمان

 هولش دادمو داد زدم:  محکم
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 هــــــان  یکنیم ی_مثال داد بزنم چه غلت

 من از کوره در رفتو نعره زد:  نهیهم ع پژمان

   یتا خفه ش ذارمیلبات م  یلبامو رو امی_مثال مپژمان

زدم با    یدربرابر احساساتم از سنگ شدمو پوزخند عی اما سر دیلرز یحرفش قلبم کم نیا دنیشن  با
 گفتم:   یلحن طعنه دار و تلخ

 ی شدیذره خفه م هی_اوه اوه چه غلطا کاش 

 ی ذره شعور داشت هی_کاش توهم پژمان

 گهیسمت د هیبچسبم با نفرت رومو ازش گرفتمو به  واریبا چند قدم باعث شد دوباره من به د پژمان
 نگاه کردم 

 ر نداره تا شعور براش خرج کنم _طرف مقابلم شعو

 باالتر رفته بود گفت:  یکه کم ییصدا  یاز شدت خشم دست چپشو مشت کرد با حرص ول  پژمان

 ؟ یبکن  خوادیکه دلت م یهر غلط یتونیم نکهیهان؟ا یفکر کرد ی_تو با خودت چ پژمان

 داشته باشه جناب  یمن به شما ربط یغلطا کنمی _فکر نم

  یبرا ی بدون خوامیو نگرانتم م وونتمیعاشقتمو د رموی میواست م  یکرداحمق اگه فکر  نی_بب پژمان
 یبار درست فکر کرد نیاول

قطره   هی شدم   رهیچشماش خ  ی جمله آخرش که اصال ازش انتظار نداشتم تو دنیخواسته با شن نا
باهام رفتار   ینطور یاومد ا یبود چه طور دلش م رحمی چه قدر ب  نییپا  دیاشک از گوشه چشمم چک

 بده؟ یمنو باز  ینطور یاومد ا یطور دلش م  کرد؟چهیم

 گفتم:  یلرزون  یبغض و صدا با

 ؟ یتمومش کن  شهی_م

 ؟چرا؟ یچ یعنی_پژمان
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 و من به دردام  یبرس   تی_تا تو به زندگ 

 ی می _تموم زندگپژمان

 بدون توجه به حرفش رومو ازش گرفتم  دمویباال کش  موی نیب

 ادامه داد:   ین یبا لحن غمگ پژمان

 ی دونستی_مپژمان

 _آره 

 ؟ یکن ی م انتیخ یدار   ی_پس چرا لعنتپژمان

 ینبود می_چون تموم زندگ

 گفت:  یازم فاصله گرفت با لحن مبهوت و متعجب کمیبهم نگاه کرد  یبا ناباور  پژمان

 ی گ یسگ دروغ م هی نهیع یدار  یگ  یدروغ م  ی_دار پژمان

 گفتم: یحالت تهاجم هی با

 ستن ین   یاگه منم بخوام پدرومادرت راض  یمزخرفات و تموم کن حت نیبه خودم ربط داره ا نشی_ا

 ؟ یمن نده واقعا دروغ گفت لیچرت و پرتارو تحو نی_اپژمان

اعتراف کنمو   تونستمیاما خب نم  گفتمیداشتم دروغ م گفت یراست م دیانداختم لبام لرز نیی پا سرمو
 حرف خودم   ری بزنم ز

کدوم از   چیهم فشار دادم دوباره شروع شده بود پس ه  یبردم پشتم چشمامو محکم رو دستامو
 بشم  ینطور یپس چرا اون حرفارو زد که باعث بشه من در قبالش ا ینداشت ول  قتیپژمان حق یحرفا

  یکه نفهم یمعرفت باش  یب دی اب  یلیاد؟خ یالهام؟چه طور دلت م  یکن یم ینطور ی_چرا باهام اپژمان
 یگذر یساده ازش م یلیشکسته بعد تو خ یچه غرور  تونمیتو نم یپشت جمله تنهام نذار من ب
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نکنه   شمیخام حرفات نم  نبارویحرفاتو بذار لب کوزه و آبشو نوش جان کن ا نیپژمان خان ا نی_بب 
قلبمو عصب  شی قت پو یلیمحض اطالعتون من از خ  نیآره؟بب  یاون روزتو فراموش کرد یحرفا
 میدیدرس پس م میدار هییهو ینگاهت بلرزه جوابه ها  یرفتارت نه از گرم  یکردم تا نه از سرد یکش

بعد فقط به من بگو با   یتمام اشکام بمونه کنار برا امیالهام حرفام دلخور یخبر ندار  یچ ی_از هپژمان
 گذشت  یکه با من نم  گذرهیم یاون چه طور 

 یدارم تو منو پس زد  یمن با تو چه صنم دمیتو ند ییبه قران بشر به پرو یدار  یی_عجب رو
 ؟ یفهمیم

فقط محض   یر یگیدستمو نم  دونمیم  سادمیخودم لب پرتگاه وا یدلشوره ها و ترسها ی_توپژمان
 نییخدا پرتم نکن پا  یرضا

هم زده  که ب ییشدم پس همه حرفا رهی حرف گذاشتو رفت با شوک همونجا به رفتنش خ نیزدن ا با
رابطرو   نی پس چرا؟چرا منو پس زد؟چرا بهم گفت که بهتره ا خواستیبود دروغ بود پس هنوز منو م

 م؟یتمومش کن 

دوباره   دیباال انداختم من به دالرام قول دادم که از خودم ضعف نشون ندم نبا یشونه ا دمویکش یپوف
   شهیحل م نمیباالخره ا دونمیدست خدا و گذر زمان م سپارمشیحالم خراب بشه م

کنه  تمیاذ ای بده  یمنو باز  خوادیفقط م دیندم شا تیکردم خونسرد باشمو اصال به حرفاش اهم یسع
 باشه   دای که اون سرش ناپ  ارم یمن سره تو ب  ییبال هیهنوز منو نشناخته  یول

  دیکه االن با کردمیفکر م  نیه داشتم به ارا  نیرفتم ب میکه قبال نشسته بود یی به سمت جا لکسیر
دست به   ی که قهر کردن با تخس یی دخترا نیا نهیچشمم بهش افتاد ع نکهیبدم هم یجواب دالرامو چ

 جذابش توهم بود نشسته بود   یکه اونم اخما سای با اخم کناره نک نهیس

که پر بود از حسرت خخخ حتما   ینگاه  هیاونم با  کردینگاه م دنیرقصیکه م ییداشت به کسا دالرام
   دمیرقص  یکردم رفتم کم یاجازه نداده بود که بره برقصه خوبه حاال من اغدمو خال ساینک

اخمالو شد دالرام هم که متوجه من  شتریکه بهم خورد ب سایکردم خونسرد باشم چون نگاه نک یسع
 شد با حرص بهم نگاه کرد 
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 ؟ ی_کجا بودساینک

 

 

 

 ( سای)نک

تمام مدت پژمان ناراحت و   میگفتن بهشون همراهه پژمان به سمت دخترا به راه افتاد کیاز تبر بعد
 یکم خواستمیم کردنیم یرو ادهیز یداشتن کم شونی اما خب ا دونستمیکالفه بود علتشو خوب م

 کنم هم سرگرمش کنم   شیخال  یکم تونستمیهم م ینطور یباهاش حرف بزنم ا

 ؟ ی_بهش گفت

 بهم نگاه کرد  یسوال پژمان

 رو؟ ی_چپژمان

 ی وابستش شد نکهی_ا

 _آره پژمان

 گفت؟  یبگو چ ؟خبییخوایم یلفظ  ری_ز

 ی نش یخواست ی_گفت مپژمان

 بردم توهم یکم  اخمامو

 یباهاش حرف زد یاونطور   ویعجله کرد نقدریخودت بود چرا ا  ی_حماقتا

  نیبه خاطرهم شدمیم دیناام  کردن مادرم یوابستم بشه داشتم از راض شتریب خواستمی_نمپژمان
 پسش زدم 

 ؟ی_حاال به غلط کردن افتاد
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 سا ی_نک پژمان

 گفتم:   یالی خ ی ندادم و با لحن ب  ییبها زشی لحن اعتراض آم به

 ی _بهش حق بده تو پسش زد

کردم اما هربار پسم زد  یکه تونستم ازش عذرخواه یبارها و بارها جلو رفتم با هر روش   ی_ولپژمان
پس با قهر   زنهیقلب واسه تو م ن یدختر بابات ا نیقلبمو بهش بگم بب یدستشو بذارم رو خوادیدلم م

 نبر  نیکردنت منو از ب 

 کردن با الهام باش  یکن بعد به فکر آشت  ی_اول مادرتو راض

  کنهیرقص نگاه م  ستیداره به پ  یظ یبا اخم غل دمینداد با اخم به سمتش برگشتم که د یجواب دمید
گرد شد   یچشمام حساب  دیرقصی پسر م هی یرد نگاهشو گرفتم متوجه الهام شدم که داشت جلو

  ینکردم دستم مشت شد کدوم گور  داشیپ یناخواسته چشممو ازش گرفتمو دنبال دالرام گشتم وقت
 دوتا که همش باهمن   نیبود ا

  فیگذاشت داخل ک لمویموبا دمیرفتم د میکه نشسته بود ییخشم پژمانو ول کردمو به سمت جا با
 رقص بره   ستیالهامو خواست به سمت پ

 _کجا؟ 

 چشماش گرد شد  دنمیبه سمتم برگشت با د  دیلرز کهوی

 ن؟یبرگشت یزود نی_به ادالرام

 حرص بهش نگاه کردم با

 _پس نقشه بود آره؟ 

 گفتم:   یشد با اخم و لحن محکم دیسرخو سف  یکم

 ن یبش  ای_ب

 کنم یانرژ   هیتخل یبرم کم  خوامینده م  ری گ سای_نک دالرام
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 ؟ ینیب یهارو نم  یاون منکرات   ستین یانرژ  هیتخل یبرا یدرست  هی_اونجا جا

 بودنتو....  یجو نظام   نقدری_بس کن ادالرام

 ها کشوندم  یتوجه به ادامه حرفش بازوشو گرفتمو دنبال خودم به سمت صندل بدون

 ولم کن؟   یکن ی کار م ی_چدالرام

نشوندمشو با حرص خودمم کنارش جا گرفتم خواست بلند شه با   یصندل   یرو یخشم و تحکم خاص  با
 تحکم بازوشو گرفتمو دوباره نشوندمش 

 کن   رونی_فکره اونجارو از سرت ب

 ارم یسرت در م شوی_تالفدالرام

 ی اونجا کمر قر بد یبر  ذارمیبکن من نم ییخوای م ی_هرکار 

تونسته بودم  نکهیدادو آروم گرفت از ا هیبرج زهرمار تک نهیع  نهیحرص روشو ازم گرفتو دست به س با
 دوتا....  نی زدمو منتظر پژمانو الهام موندم از دست ا یا روزمندانهی کناره خودم نگهش دارم لبخند پ

 ؟ ی_کجا بود

 : دی من من کرد دالرام با حرص غر یکه معلوم بود هول کرده کم الهام

 ؟یدی _چرا جوابشو نمدالرام

   زدی رف دالرام نشونه دفاع از من نبود داشت به الهام طعنه مح نیا

  کشمیاول اونو م رونی ب  یکه کردرو از تو حلقومش نکش یبه خدا اگه امشب اون خوش  سای_نک دالرام
 ره یتا کمرم بگ   دمیوسط اونقدر قر م  رمی بعد از لج تو م

 شدی و لحنش واقعا بامزه م افهیق  خوردیحرص م  ی گرفته بود اما جلوشو گرفتم دالرام وقت  خندم

اصرار کرد گفتم خب بذار تو    یادیخب اون پسره ز ی _دالرام باور کن من منتظرت موندم ولالهام
 رن یگی مچتو م  دونستمینم مونمیمنتظرت م ستیپ
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 با غضب به الهام نگاه کرد مشکوک بهش نگاه کردم  پژمان

 _کدوم پسر؟ 

 بدون توجه به حضور پژمان روبه من گفت:   نشستیداشت کناره دالرام م  کهی در حال یبا لودگ  الهام

ازش قبول کردم تازه قرار بود دالرام با   لیرقص داد منم با کمال م   شنهادیپسر اومد بهم پ هی_الهام
 بود برقصه   پیخوشت  میلیدوست اون پسره که خ 

وحشتناکمو به سمتش پرتاب کردم که با    یبه سمتم برگشت اخما یگران دالرام گرد شد با ن یچشما
 روبه الهام گفت:   ینگران

 بندازنمون زندان؟ رنمونی بگ ییخوای؟مینشست  سیدوتا پل یرفته جلو ادتینکنه  وونهید ی_هدالرام

 کرد  یخنده ا  الهام

 یگذروندیبا پسره خوش م ی تو داشت  یکش یمنو چرا وسط م هی_پادالرام

خورد   وانیپژمان که داشت با حرص به ل دنیاز کنارم بلند شد که با د یز یشکستن چ یصدا  کهوی
افتادم همون  میاجرا کن اتویکه قرار بود عمل  یاون شب ادهی شدم  رهی خ کردیدستاش نگاه م یشده تو

دستم  یتو وانه یمردونم ل رتی داده از شدت غ شرمانهیب شنهاد یبهش پ انی که دالرام بهم گفت ک یوقت
 ا  میخورد شد الحق که منو پژمان پسرخاله بود

 جعبه دستمالو سمتش گرفت  عیسر یآب دهنشو قورت داد با نگران لهام

 وونه؟ید  یکنی کار م ی_چ الهام

 شدنشو به الهام نشون داد   یرتی قرمز شده از شدت حرص و غ یچشما پژمان

 حضور دارم  نجایمنم ا یدی _چه عجب فهمپژمان

 کار دارم   یداشت؟من به حضور تو چ ی_چه ربطالهام

  یالهامو رو یتوجه ی ب یروشو از پژمان گرفتو با دالرام مشغول حرف زدن شد پژمان هم وقت بعد
 : دیبا حرص غر دیخودش د



 دنده هیپناهان  یب

976 
 

 کنم یکه نه خودمو ترور م زی_من اخرش از دست تو خودمو حلقه اوپژمان

 گفت:  یه ابا لحن مسخر زهی زهرشو بر  شتریب  نکهیا یبرا الهام

زنگ بهم بزن با اسلحه   هی یکارو بکن نیا یهروقت خواست یخودتو ترور کن  یتون  ی_تو که نمالهام
 کنم ی سرتاپاتو آبکش م امیم ساینک

 زد  یپوزخند پژمان

 خودم اسلحه دارم  یر ی بگ یاز کس ستی _الزم نپژمان

  یکارو بکنم که وقت  نیا سایبا اسلحه نک  خوامیتورو بکشم م تونمی_با اسلحه خودت که نمالهام
 زندون سر کنم  یعمر تو هیبه خاطر تو  خوامی نم سا یگردنه نک فتهی کشتمت اسلحرو اونجا جا بذارم ب

به  فتمی من زندون ب خواستی م نکهیبود نه به خاطر ا  شعوریاخم به الهام نگاه کردم چه قدر ب با
 کرد ی م تشیما همچنان داشت اذا ستی خوب ن ادیپژمان حالش ز دیدیم نکهیخاطرا

 شهی م ی_محض اطالع اون اسلحه انگشت نگار 

 کنمی_خب دستکش دستم مالهام

خوب کلکالشو با من کرد به سمت پژمان برگشتو با   یبا حرص به الهام نگاه کرد الهام هم وقت پژمان
 اخم ادامه داد: 

گندت زودتر   یاخالقا نیاز دست ا خوادیچون دلم م یبه فکره کشتن خودت باش   عتری_بهتره سرالهام
 خالص بشم 

 یدی_ا نه بابا خودتو ندپژمان

 باشه از شما بهترم   ی_من هرچالهام

 ترشه  گهیبه ماست خودش نم   یچکی_هپژمان

که   ادتیباشم   یعصب ینطور یا ینداشتم خودت باعث شد یر یتقص چی_قبول کن که من هاماله
  ی که برام شکست یوقت بابت دل چیبهت بزنم ه خوامیدلم موندرو م  یعمر رو ه یحرف که  هینرفته؟و 
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دلتو بشکونه که  یطور  هیروز  هیکه خدا  نهیآرزو برات دارم اونم ا هیوقت فقط  چیه بخشمتینم
 عالمو آدمو کر کنه  همهصداش 

صداش بلند شد    یدیرقصیاونجا م   یداشت یگم؟وقتیشکستن قلبمو م ی؟صداید ی_صداشو نشن پژمان
 د یدینفهم  دیبود یغرق خوشحال  یادیاما شما ز دنیهمه هم شن

 بدهخودت جون  یچشما یشه جلو  کهی ت کهیبکنه که ت  یروز خدا با عشقت کار  هی شاهللی_االهام

صداشو کنترل کنه اما  خوادیمعلوم بود م نییپا  دیقطره اشک مردونه از گوشه چشمش چک هی پژمان
 تونست ینم

 دعا کن ؟خودمویکار به عشقه من دار  ی_چپژمان

 زد  یپوزخند تلخ  الهام

  دیبراشون دعا نکن شا یخودیب  یاز دل آدما خبر ندار  کنهی خودش نم یشر برا ی_آدم دعاپژمان
 ی خودت اون تو بود

 دمیرفت به سمت الهام با اخم برگشتم د  یا گهیحرف د  چیبلند شدو بدون ه  زیاز سره م پژمان
 مشترک ما  یمهمون  نیاز اول نمیبابا ا  یشده ا ری گونش سراز  یاشکاش به شدت رو

 

 

 

 

 

 )الهام( 
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داشتم  کهی باور کنم اون تونستمیسخت بود نم یلیخب قبولش برام خ  یهمه حرفاشو گرفتم ول منظور
باور کنم که پژمان هنوز دوسم داره دستام فشرده شد به خاطر   خواستمیخودم بودم نم کردمی دعاش م

 به سمتش برگشتم  نیی پا  دیقطره اشک لجوجانه از گوشه چشمم چک هی کهی در حال نیهم

 نکن  یاشک  فهمهی نگاتو نم ی که معن یکس  یوقت چشاتو برا چی_هدالرام

 گفتم:  یلرزون یصدا با

 دالرام؟من هنوز...  یدی_حرفاشو شن

 ی تو که باز خر شد  ی_شششش الهام قرار بود زود خام نشدالرام

 دالرام؟اون صداقت همه حرفاشو ثابت کرد  یدی_اشک گوشه چشمشو ند

 بگم؟ ی_آخه من به تو چ دالرام

 میزدی آروم باهم حرف م میکرد تمام مدت داشتبهمون نگاه  کمیبا اخم  ساینک

 م یتا برگرد دی_خودتونو جمع کنساینک

 میبلند شد مونی صندل  یدالرام از رو همراهه

 که اصال حرفاش برات مهم نبوده یوانمود کن  یطور  دی_خودتو کنترل کن بادالرام

 ه؟ یچ ایحس دن نیبدتر  یدونی_م

 ادامه دادم: داشتمیبرم  فموی ک کهی بهم نگاه کرد در حال منتظر

 ی از درون داغون کهی حالت خوبه درحال یوانمود کن نکهی_ا

 نهیا رهی م ادیاز  یخاطره اون همه شب بارون ادیفرداش که آفتاب م هیکه بارون  ییالهام شبا نی_بب 
 کنه توهم فراموشش کن  یاونکه داره فراموشت م یما آدما فراموش  تیحکا

 دادینم  یفراموش یحرفاش اصال بو یدیفاشو شن _فراموش؟دالرام تو که همه حر

 هنوز عاشقته؟ ی_تو فکر کرد
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 گه یم قتویداره حق کنمی_احساس م 

 گفت:  یدستمو گرفتو فشرد با لحن گرم یبه آروم  دالرام

 ده یاونو به چشم د یاما کمتر کس  زننی مثل روحه همه دربارش حرف م یعشق واقع زمیعز نی_بب دالرام

 هم بستم یمحکم رو چشمامو

از   دیهم کمن شا دنیهم که طعم عشقو چش ییکسا ابن یکم  دنیکه روحو د  ییاونا ی_از طرف دالرام
که من  یمرد  یوقت فکر کن جزو اون هشتادهشت درصد هست چیه یصددرصد دوازده درصد ول

 نزده   یفقط فعال دره خونتو درست و حساب یبهم ثابت کرد که تو جزو اون دوازده درصد دمیامشب د

 کنه یزدم که باعث شد اونم تک خنده ناز  یلبخند ناخواسته

 گه ید  دیبجنب االی دیحرف نزن   نقدریا شهی_مساینک

 خب تو برو  ی_مگه تو به ما بسته شددالرام

نداد با  یتیخونسردانه از مقابلش رد شدو اهم یل یبا حرص بهش نگاه کرد دالرام هم خ ساینک
 اوردی درم ساروی نک نی زدم خوب حرص ا یناخواسته لبخند دنشید

 

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

 

 گفتم: ختمیری م ری خودم ش یداشتم برا کهیدرحال 

 ؟ ییخوایامروز م  نتویماش سای_نک الهام

 مزه مزه کرد  شوییاز چا یلقمشو قورت دادو کم ساینک

 _چه طور؟ ساینک

 تو برم  نیشده گفتم با ماش رمی_د
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 برش دار  ستین  یمشکل یالزمش دارم ول نکهی_با اساینک

 ....ی_خب الزمش دار 

 رم یبا پژمان م ستین  ی_نه گفتم که مشکلساینک

بلند   یدالرام وقت چارهیگذاشتم ب یی ظرفشو یخوردم از سره جام بلند شدم فنجونمو تو  رمویش  نکهیهم
   کننیدست و پاشو بوس م کننیظرف شروع م  یشه کل

زودتر   دیبه سمت اتاقم رفتم با  دمو یکش یپوف  موندیجن م  نهیع  ستیپژمان ن دمیبرگشتم د نکهیهم
 رو اصال نداشنم....  یاستاد حساب  یبرم دانشگاه حوصله غرغر کردنا کردمیخودمو اماده م

نشون بده   راتریتا چشمامو گ  دمینازک پشت پلکم کش خط چشم هیلبام مالوندمو  یرو یرژ صورت  کمی
بود داشت کتشو مرتب   نهییا  یرفتم در زدمو وارد شدم جلو  سایکولمو برداشتمو به سمت اتاق نک 

 کردیم

 رمی بگ چتوی _اومدم سوئ

 دستش بود به سمتم اومد نیماش چیی سو کهی درحال ساینک

 دنبالت  امی بهم زنگ بزن خودم ب عیاومد سر شیپ  ی_مراقب خودت باش مشکل ساینک

 تکون داد  دییتا  یبرا یتشکر ازش گرفتم که سر  هیبا   ئچویزدمو سو یلبخند

 سه یبخون آقا پل نتوی_فاتحه ماش

 ه یفاتحه تورو نخونم برام کاف نکهی _همساینک

 ی_فعال مونده حلوامو بخور 

بند   نکه یبعد از ا حرکت کردم یبهش زدمو دره اتاقشو بستم با ذوق به سمت در خروج   یچشمک
زدمو سوار شدم با    موتویبه راه افتادم ر سایبه سمت سانتافا نک یاسپرتمو بستم با خوشحال یکفشا

  گهیبار د هیفشار دادم اما روشن نشد چشمام گرد شد  نویذوق درو بستمو دکمه روشن شدن ماش
 ی کن ی ناز م یروشن نشد ا بابا من عجله دارم چرا دار  دمیدادم د رفشا
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الخلعه روبه روم نگاه  بیعج ی ایشدمو کاپوتو باال دادمو دست به کمر به دن  ادهیپ  نیاز ماش فهکال
 کردم ی سر در م یل یکردم حاال نکه خ

  کنه ی فرق م وتری_با کامپ

فرو کرده بود به  بشی ج یدستشو تو کهی به سمت صدا برگشتم که چشمم به پژمان افتاد در حال  کهوی
 اون تو ور رفتو گفت:  یمایبا س  کمی سادیسمتم اومد کنارم وا

 _برو استارت بزنپژمان

 کردم  سایفحش نثار نک هی دادمیداشتم دکمه روشن شدنو فشار م کهی باز کردمو در حال  نویماش دره

 _ولش کن پژمان

کولمو   گرفتیم میداشت گر کهیل ور رفت و منم دوباره استارت زدم اما بازهم روشن نشد در حا  دوباره
 براش انداختم  چوی برداشتمو سوئ

برگشتم   نکهیبهش برش گردون بگو دعا کن الهام امروز سالم از دانشگاه برنگرده خونه چون هم  ای_ب
 ذارم یابرو براش نم

 حرفو که زدم راه افتادم برم که صدام زد  نیا

 ؟ یر ی _حاال کجا مپژمان

 سره قبرم  رمی_م

 دم یکش یپوف سادیروبه روم وا دویپژمان دو 

 شده  رمید یلی پژمان من االن اصال وقت حرف زدن ندارم خ نی_بب 

 برسونمت  سای_واپژمان

 خواد ی_نم

 که زد متوقف شد یاز کنارش رد بشم که با حرف  خواستم
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 سا ی_تورو جونه عشقمون واپژمان

 مشت شد با خشم به سمتش برگشتم دستم

 منوتو مونده؟ نهی ب می_عشق؟عشق

 د یتوموهاش کش یکالفه دست ژمانپ

 _سوار شو تا برسونمت پژمان

سره وقت برسم پژمان هم   یبا تاکس تونستمیهم اصال نم یشده بود از طرف رمیواقعا د  دمیکش یپوف
   رسوندیمنو م دادیداشت گاز م  ی که دست فرمون خوب

که زد  موتویرزد   یرفتم که احساس کردم لبخند  نشیبه سمت ماش   یحرف چی بدون ه لمی م برخالف
 خارج شد  نگی روشن کردو با سرعت از پارک  نویدرو باز کردمو سوار شدم خودشم سوار شد ماش

 

   زیاشک نر گهید

  گهید ستیماله تو ن اون

 که اون رفته  حاال

 شه  سی تو خ یچشا دینبا

 نکن  یهرکس  ریقلبتو اس گید

 دنبالت  گردهیکه تنها بشه م یوقت

 

 یانفراد  ای زی اشک نر مثال

 که مزاحمت شدم   دی_ببخش

 گفت:  یحرفم ناراحت شده با لحن دلخور  نیکه معلوم بود از ا پژمان
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 یستی ن  بهی_تو که غرپژمان

 کنم  یعذرخواه کردی _باالخره ادب حکم م

 د یکش یپوف

 نداره یخبر  سایکردم نک  شی _خودم دستکارپژمان

 گرد شده به سمتش برگشتم یچشما با

 ؟ ی_کرم داشت 

 خودم برسونمت اخه باهات حرف داشتم خواستمی_نه مپژمان

 .... نویماش یاون وقت تو از عمد زد رمهی د یحساب ؟منیکار کرد یچ  یفهمیم چی_ه

 _الهام بذار حرفامو بزنم بعد غر بزنپژمان

حرف   ییخوا یچرا م گهید یکن یم  خوادیکه دلت م یهر غلط ؟تویزدن گذاشت یبرا  می؟حرفی_حرف بزن 
 ی بزن 

 آره؟   ییایباهام م یعن ی_پس پژمان

 بود؟  یکه زد چشمام گرد شد منظورش چ  یحرف  از

 ؟کجا؟ یگیم ی_چ

  ینطور یا م یگردیبرم یحامله شد  یوقت  کنمی ببرمت کانادا اونجا عقدت م  رمیدستتو بگ خوامی_مپژمان
 قبول کنه شهیمادرم مجبور م

  عیسر افمی ق دنیبهم نگاه کرد با د دیسکوتمو د یگرد شده بهش نگاه کردم وقت یو چشما یناباور  با
 گفت: 

  حیمفصل برات توض رویهمه چ نمیشیدادم سره وقت م حیبه طور خالصه برات توض  نی_بب پژمان
 دم یم
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 بهش زدم   یپوزخند

 کارو بکنم؟ نیا دی_چرا با

 ی کنارم باش  خوامی_چون مپژمان

 ازش گرفتم زدمو رومو  یزهرخند

 کنمیقبولت م یدوباره برگشت یهروقت پسم زد یکرد ؟فکریفکر کرد ی_تو درباره من چ

  شتریبود تورو ب نیکه کردم فقط به خاطر ا میوقت تورو پس نزدم اون غلط چ یمن ه ی_لعنتپژمان
 وابسته خودم نکنم  

 بهت ندارم   یحس چیه گهیاالن د  ی_خب موفق هم شد

  دمیپارک کرد با اخم خواستم فحشش بدم د نویماش دمی به روبه روم نگاه کردم د سادیوا  نیماش کهوی
 کنه یبهم نگاه م  یگن یغم یداره با چشما

سرهنگم غرور دارم واسه خودم   هی نکهیبه خصوص ا مینظام  هیمردم از همه مهمتر  هی_من پژمان
بودنو استوار بودنه  یجد  منظورم ست یبشه منظورم از غرور گرفتن ن   شتریغرورم ب  شهیشغلمم باعث م

  ازم خوادی م یپسره منو پس زده پس چرا با هرکار  نیاگه ا یدیبار از خودت نپرس  هیمدت  نیتمام ا
 گرفتم میعجوالنه تصم  دی که شا یفکر نکرد نیکنه چرا به ا  یعذرخواه

  نمیبیم کنمی عاقالنه فکر م یهرچ  کنمیعمل م  یکه زد یمن دارم به حرف  شهیبه من مربوط نم نشی_ا
 ست یمنو تو اصال عاقالنه ن  نیرابطه ب  نیا

 نه تو  کنمیم نیی من تع نشوی_اپژمان

 بهش نگاه کردم با تحکم ادامه داد: یتخس  با

 به زور وارد عمل بشم الهام  خوامی_نمپژمان

 زدم یز ی تمسخرآم  پوزخند

 ؟ یکنی کار م ی_مثال چ
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 ی فهم یم دی_خبر مرگم که بهت رس پژمان

  شمیم یچه حال ارنیفکر کردم که خبر مرگشو برام م نیلحظه به ا  هینگامو ازش گرفتم  دمویکش یپوف
 شد  خیمو به تنم س

اما   یمن باش نهیتوهم ع خواستمیسخته نم  یل یخ ییدوشام به تنها  یرو  ینیسنگ نی_تحمل اپژمان
  نیاول یدعوام شده براکه من با خونوادم  یحماقت محضو کردم تو خبر ندار  دمیپست زدم فهم یوقت

 ومدم یاز مادرم خوردم اما بازهم کوتاه ن یل یو هفت سال س یس نیا یبار تو

 سمتم برگشتو ادامه داد  به

 داش یالهام اونم از اون شد خوامتیاما م یکنی چند درصد از حرفامو باور م دونمی_نمپژمان

 _اشتباهه پژمان به خدا اشتباهه

 کنن یپدرومادره من م میکنی_اشتباهو منو تو نمپژمان

 به سمت صورتم آوردو اشکامو پاک کرد  دستشو

تورو از   نکهیاز ترس ا شهیاشک از گوشه چشمم روون م نطور یروزا هم نیدخترا ا نیا نهی_منم عپژمان
 کار کنم  یبه دست آوردنت چ  یبرا  دیبا دونمینم نمیبیدست بدم شبا کابوس م

 گفتم: یبهم نگاه کرد با لحن آروم نشیغمگ یبازوش گذاشتم که با چشما یدستمو رو آروم

 _باشه منم هستم پژمان

 با دستام پاکش کردم عیکه سر   نییپا  دیقطره اشک مردونه از گوشه چشمش چک هی پژمان

 خجالت بکش   یمرد نظام زی _نر

 د یبه چشماش کش یکردو دست یا خنده

 م یکن یپدرومادرتو راض میهستم تا بتون  یکه تو گفت  ییخارج و اون داستانا میبر نکهیا ی_هستم نه برا

 هم بستمو.... یدستشو پشت سرم بردو منو جلو آورد صورتش که جلو اومد چشمامو رو پژمان
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 )دالرام( 

 !!!!! ؟؟؟؟ی_چــــــــــــــــــساینک

 بردم توهم  اخمامو

 ی زنیچرا داد م یدیزدم که نفهم   ی_حرف نامفهوم

 ؟ یگیم یچ  یدار  یدونی_مساینک

 کنم یکارو م  نیاما من ا دونمی_تورو نم

خسته شده  گهیبه سمت اتاقم رفتم تا خودمو اماده کنم د  تیاومدمو با عصبان  رونی ب عیاتاقش سر از
  یکار  تونمینم یهمو دوست دارن ول  نقدریدوتا ا نیا نمیبی م یوقت  کردمی سکوت م دیبودم چه قدر با

  شدمیم یبهم برسن بکنم داشتم روان  نکهیا یبرا

  یک ینزد ادیهرچند الهام مثل قبل ز   گذروندنیپژمانو الهام خوب شده بودو باهم وقتاشونو م نیب  رابطه
 دوباره بشکنه   دیترس یکرد م ینم

اما مادرش   کنهیخودشو م  یعپژمان داره تمام س  دمی فهم دادمیالهام گوش م یکه به حرفا شبید
 حرفاس   نیسمج تر از ا

 شبیکردمو به راه افتادم د شی آرا یسرم انداختم کم  ی رو  یشال مشک هیتنم کردمو  موییمو یل مانتو
برم باهاشون حرف بزنم تا   خواستمیبود آدرس خونه پدرومادر پژمانو از الهام گرفتم م یبه هر کلک 

  شهینم ینطور یا کننی روشنشون کنم که دارن اشتباه م
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 دمیباز شد با تعجب به سمتش برگشتم د میکنار یدره برق  کهویباز کنم که   روی دره خروج خواستم
  ذارهیتنهام نم دونستمیزدم م یناخواسته لبخند دنشیخاموش روشن کرد با د نشوی ماش یچراغ جلو

 که شدم حرکت کردو از کوچه خارج شد    نیماش سوار

 ؟ یشد که اومد ی_چ

 باشه جمعش کنه  یکی یزد یبه خاطر اون دوتا اومدم که اگه اونجا گند  ومدمیخاطرتو ن _بهساینک

 حرص بهش نگاه کردم با

 یگندا دیکه چه عرض کنم ده نفر با   یکیمنو جمع کنه  ی تا گندا ادیم یک یاومد ی_همون بهتر که نم
 خمک یخودتونو جمع کنه جناب 

والووم باال برد که باعث شد منم  کمی روشن کرد  نشو ی پخش ماش دویکش یبا حرص پوف ساینک
 خواننده گوش بدم   نی آروم و دلنش یناخودآگاه به صدا

 

 دایجد

 اومده تو قلبم  یکی

 دایکرده شد عاشقم

 از اون دوتا چشاش  نگم

 ان  دهیپد که

 داره  یکه چه حال یدونینم آخه

 دن یتو رس به

 داره  یچه حال یوا

 هوامو داره  یکی



 دنده هیپناهان  یب

988 
 

 روز   هی کردمی نم فکر

 بشم دوباره  عاشق

 داره  یچه حس یوا

 وار  وونهید یکی  یبدون

 دوست داره  تورو

 رهی گیداره بارون م باز

 ره ی گیآروم م دلم

 ی باش  توکه

 کنارت دل من  باز

 ره یگیم جون

 م یزندگ یها یسخت

 ی که باش  تو

 ره یگیآسون م داره

 

 ه؟ی_خب حاال نقشه چساینک

 م یگردیبرم  میکنی م شونیاونجا راض می زی ریندارم م ی_نقشه ا

 تکون داد که باعث شد ناخواسته منم بخندم  یبه نشونه منف یسر  ساینک

 ه؟ ی_خو چ

 چه طرز حرف زدنه نیا گهید یا وونهی_دساینک
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 _نه به اندازه شما 

  دهیزنه سمجو ند  نیداشتم اخه من تا حاال ا جانیهم ه ی ردوبدل نشد درواقع کم   نمونیب  یحرف گهید
برداشته بود با    یطونیکه ابروهاشو ش شمیروبه رو م  یزنه عمل هیاالن با  کردمی بودم احساس م

 بصورت مهربون و جذا ادهی یاما وقت کنهیکه آدم از ترس سکته م یا افهیق دهی درشت و کش یچشما
مکان داره پژمان به داشته باشه خب ا یمادر  نیهمچ هیفکر نکنم  گفتمیافتادم با خودم م یپژمان م

 پدرش رفته باشه...... 

 مینشد ادهی پ نیاز ماش  چکدوممونیپارک کردو خاموشش کرد اما ه نگیپارک یتو نشویماش  ساینک

 م یتموم کن  رویامشب همه چ ایب  سای _نک

 بشه یتا راض  میبر مویی ای ده بار ب دی_باساینک

 باشه  م یبار منو تو سنگ تموم بذار نیا ایکارو که پژمان هم کرده ب نیا میکن ی _خب منو تو فرق م

 بهم نگاه کرد  ساینک

دوسش دارم   یلیمادرمه خ یخالم خواهر دوقلو  نیکنم دالرام ا   یاحترام یبهش ب  تونمی_نم ساینک
 افتم یمامانم  م ادهی نمشیبی هربار م

 جا خوردم   کهوی

 داره؟  یو خوشگل مامانت صورت مهربون نهی ع  یعنی_خواهر دوقلو؟

 _آره چه طور؟ 

 که...  کردمی تجسم م روی طونیش  دیزنه جادوگر پل هی_آخه االن داشتم 

به نشونه واقعا برات   یادامش ندم سر  گهیدادم د  حی حرفمو خوردمو ترج  هیاخماش بق  دنید با
  یبهش نگاه کردم معلوم بود کم میسوار آسانسور شد می شد ادهیپ  نیمتاسفم تکون دادو باهم از ماش

 نگرانه 

 سا؟ ی _نک
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 به سمتم برگشتو منتظر بهم نگاه کرد  ساینک

 ؟ ی_تو چندتا خاله دار 

 سه تا  شنیم ماهمی_با خاله پرساینک

 ؟یهم دار  یی_دا

 _داشتم ساینک

 ؟یاالن ندار  یعنی؟یچ یعنی_

 جاده تهران کرج تصادف کردو فوت شد  یداشتم که تو ییدونه دا هی_ساینک

 انداختم  نیی گفتمو سرمو پا یا امرزهیآروم خدا ب  ینیلحن غمگ با

 _چند سالش بود 

 _همسن تو بود ساینک

 کنه ی داره بهم نگاه م  یبا تخس  دمیحرص بهش نگاه کردم که د با

 هم بگو یدور از جون هی_

 بگم؟خب همسن تو بود  دی_چرا باساینک

 ادیگربه کوره هم بارون نم یهرچند به دعا یکنی باهام کلکل م  یه گهیبابا بعد م  ی_باز گفت ا

بود به خاطر   واریکه د نطرفممیآسانسور پشتم ا واریدست چپشو از کنارم رد کردو چسبوند به د آروم
 پنهون کنم  مویکردم نگران  ی افتاده بودم سرمو باال آوردمو سع ریگ نیهم

 گفت:  کردیم تابمیب یکه داشت بدجور  یبا لحن آروم  ساینک

 _من گربه کورم؟ ساینک

 ؟ یستی_ن
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 ...سایاصال وا ای یشیم مونیحرفت پش  نیاز ا نیبب نهییا یخودتو تو یخوشگل  نی_من به اساینک

آسانسور بود برگردوند هردومون کناره   یکه تو یا نهییآ  وارهیسمت صورتم اوردو به سمت د دستشو
 میبه خودمون نگاه کرد مویسادیهم وا

  یفی تعر ادیاندامتم که ز یمعمول شیبه زور آرا  ییبای و شصت و هشت ز کی یزور بزن   یلی_قد خ ساینک
 نداره

  مونیم نهوی هم ع تی اورانگوتان جذاب کلیچراغ برق سره کوچه خودمون ه ریقد اندازه ت نی_خودتو بب
 کنم شکل وزغ فیازت تعر یل یته تهش خ گهید

قد هم چشم از  میزد مویخنده هردومون همزمان دستامونو باال آورد ریز میزد مو یسمت هم برگشت به
 گرفتمو به خودم نگاه کردم  ساینک

 و هفتاده کی_من قدم 

 اد ی _بهت نمساینک

 _کناره شما آره 

 د یکش  موینی کردو آروم ب یخنده ا ساینک

 کردم بچه ناراحت نشو  ی_شوخساینک

   دمیمال مو ینیاخم ب  با

 نه ا ی یار ی کشش م نمی_بب 

 من دلم بخواد دماغت گنده باشه   دی_به توچه شاساینک

 حرص بهش نگاه کردم با

 ندمونهیآ هیآقا یستیبخواد تو ن دیبا کهی _اون

 خم شد کناره گوشم گفت:   یبه آروم ساینک
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 به من مربوط شد ییطورا هی  ندتیآ یآقا دی؟شایدی_خدارو چه دساینک

 بهم زد  یبهش نگاه کردم که چشمک  یناباور  با

 ر ی هم اندامتم خوبه اون حرفامو به دل نگ ی_هم خوشگل ساینک

 زدم  نشیبه س یآروم  مشت

 داشت  تیچون همه حرفام واقع ریتو صددرصد به دل بگ ی_ول

م با سر بهم اشاره کرد که برم  کرد خواست جوابمو بده که دره آسانسور باز شد آرو یتک خنده ا ساینک
دکمرو    رونیب  ادیخواست ب   نکهینکردمو با ناز خرامان خرامان از جلوش رد شدم هم یمنم نامرد رونیب

  عی به در نگاه کردو سر  یبا هول رونی اومد ب یداشت م  سای فشار دادم تا در بسته بشه و چون نک عیسر
هم  سا یخنده نک  ریزدم ز افشیق دنیبا د کردی م ریدر گ یوگرنه تو  رونی جهش پرت کرد ب هیخودشو با 

 با حرص بهم نگاه کرد 

 _دارم برات ساینک

 _سالم

بود   سای مادره نک هیشب   بیکه عج یزنه مهربون دنیبا د میهردومون به پشت سرمون برگشت کهوی
االن  کردمیکه احساس م  یطور   هی دیدرخشیما داشت م دنیناخواسته محوش شدم چشماش با د

   کنهیفضارو روشن م  یحساب   شونیا یبرق پنت هوس بره برق چشما اگه

با خالش دست    سایو منم جلو برم نک ام یبهم زدو از کنارم رد شد که باعث شد به خودم ب یتنه ا ساینک
 گفت:  ی و با لحن گرم  دیخالشو بوس یشونیخم شد پ یداد کم

 خاله؟   ی_خوبساینک

داد  لی به خالش تحو یهم لبخند محو سایکه نک دی بوس سارویبهش زد گونه نک یهم لبخند خاله
که   دیگونمو بوس دویکنار رفت با خاله خانوم دست دادم که اونم منو به سمت خودش کش یکم  ساینک

به آغوش   گهیبار د هی یبه روم زد که باعث شد دلم برا  یباعث شد منم گونشو ببوسم لبخند گرم
 ضعف بره  دنشیکش
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 د یخانوم  نازیپر هیچه قدر شب _

 کالفه از کنار خاله رد شد   سایزد نک یخانوم لبخند نمک  خاله

با   رمی من م دیباهم حرف بزن  دیسیوا  نجای حرفارو ندارم شما هم ن ی_من حوصله اساینک
 ن یی ایتا شما ب خورمیم ییچا هی بعد  کنمی م یسالم احوالپرس تونیشوهرگرام

  میاوف عجب خونه ا میباهم وارد خونشون شد سای پشت سره نک  مویدیخاله آروم خند  همراهه
 داشتن چه قدر بزرگ و خوشگل بود  

با اونم   یبه سمتمون اومد بعد از احوالپرس شدیم سایکه معلوم بود شوهرخاله نک یانسالیم مرد
 دم  لبامو حفظ کر یلبخند رو  یبه آروم دمویکش  ینفس میمبل نشست یباالخره رو

بازهم   دیکناره هم د سارویمنو نک یشربت پرتغال به سمتمون اومد وقت ینیس  هیخانوم هم با  خاله
 ادی باعث شد ازش خوشم ب دونمیزد که نم  رویچشماش همون برق قبل

  نیبه خاطر هم  زنهیداره با شوهرخالش حرف م  ساینک دم یخودم برداشتم د یبرا  وانیل هیلبخند  هی با
 برداشتم وانمیل  یکیاون 

 دارم یبرم ساینک یبرا نوی_ا

شربتش که براش   وانیل دنیبه سمتمون برگشت که با د  دیاسم خودشو از زبون من شن یوقت ساینک
  یبه سمت شوهرخالش برگشتو به ادامه دادن حرفش پرداخت خاله هم لبخند الیخ یگذاشته بودم ب

 نشست  میمبل کنار یزدو رو

 و گفتم: بهش زدم یمتقابال لبخند منم

  یسوتو کور  نیاز ا عتریخونتون هرچه سر دوارمیهم پسرتون بزرگ شده ام ی_خونتون بزرگه از طرف 
 ادی ب رونیب

  خوردیکه داشت شربتشو م یهم درحال  سایمن گرد بشه نک  یکه باعث شد چشما دیخجالت کش خاله
زدم تو شونشو   کمی شروع کرد به سرفه کردن با تعجب بهش نگاه کردم   کهویحرفه من  نیا دنیبا شن 

 با اخم گفتم: 
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 ی تندتند بخور   نقدریا ی_مجبور 

  ینطور یچرا داره ا نیبهم بره وا ا  یکه باعث شد چشم غره ا دمیکش یحالش بهتر شد پوف  یکم یوقت
 کنهی نگام م

 گفت:   یخان که شوهر خاله خانوم بود با خنده مردونه ا  حشمت

 رهیما د یبرا  گهیحرفا از ما گذشته د  نیخان_ا  حشمت

خنده  نیمنظورشو گرفتم به خاطر هم کهویبود؟  یچ ؟منظورشیچ یعنیتعجب بهش نگاه کردم  با
 کردم یا

براتون نوه  رهی زودتر پسرتون سروسامون بگ نکهیبود ا گهید زی چ هی_فکر کنم سوتفاهم شد منظورم 
   دیریکنن که سرسام بگ  یطونیبعد نوه هاتون اونقدر ش  ارهیب

 هم انداخت  یکرد و پاشو رو یهم خنده ا خاله

هفت   یبرا میپژمانو دار نیما ا میاریب گهید یکیکه  نه ی_از دست تو دختر فکر کردم منظورت اخاله
 پسره هفت سالس  نهی گندش نکن ع کلیپشتمون بسه هنوز که بزرگ نشده نگاه به قدوه

 خاله یخوب اومد   نوی_اساینک

 ی پسر هشت ساله باش نهیتو ع  دیحاال شا  یاون نهیحرف نزن توهم ع  یکی _تو خاله

 اخم بکنه   سایخنده که باعث شد نک ریز می خاله باهم زد همراهه

 خودم  یبرا میبزرگ شدم مرد میل یبچس خ  نهی_من کجام عساینک

 گفت:  یفازه مادرانه برداشته بود با لحن پر از محبت  کهی در حال خاله

 ی بزرگ نشد ویهنوز بچه ا یکنی _خاله قربونت بره که قبول نمخاله

 با حرص نگاشو از خالش گرفت  ساینک

 ها  یبعض  یجلو  دیکنی م ی_دست شما درد نکنه خوب آبرودار ساینک
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 بهش نگاه کردم  دهیباالپر یابروها با

 من بودم؟ ها  ی_االن منظورت از بعض 

 _بدجورم ساینک

 ی بردم جناب تهران یوقته که من بهش پ  یل ی_حرف خاله خانوم خ

    دیندار فی _من اگه بچه باشم شما نوزادم تشرساینک

 گفت:  ع یاز دعوا سر یر یجلوگ یجوابشو بدم که خاله خانوم برا خواستم

 د؟یکنی باهم کلکل م ینطور یا شهیشما هم دیخب بس کن  یلی_خ خاله

 گفتم: سایسمت خاله برگشتم و همزمان با نک به

 _بله

 گفت:  عیعوض کردن جو سر  یاخم نگاشو ازم گرفت خاله هم برا هیبا  دمیبرگشتم د سایسمت نک به

 ن؟ یاوردی_حاال چرا پژمانو با خودتون نخاله

 به سمتش برگشتم دهیباال پر یابروها با

 د؟ یفراموش نکرد گروید یک ی_به جز پسرتون 

 رو؟  ی _کخاله

 _عروستون الهام 

   دیکش یاخماشو توهم بردو پوف خاله

 ن یآورد فی_پس بگو چرا تشر خاله

  گهیبچه بودم دوسه بار د یوقت نکهیبا ا نمیب یباره شمارو م   نیمن اول ومدمی اون کار ن  یبرا گمی_نم
دوتا  شمارو نسبت به اون  یها  یرحمی ب یوقت  اوردمی نم ادیبودم اما چهرتونو اصال به  دهیشمارو د
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زن  هی کردمیم  کراشتباه ف  دمیاخالقتون داشتم اما االن فهم یو حت افهیاز ق یا گهیتصور د هی دمیدیم
 وصلت بشه کیکه مانع  ادی مثل شما نم یمهربون

 ؟ یقشیرف یدار  ی تو اصال با الهام چه نسبت نمیبب   سای_واخاله

 شناخت؟ یمنو نم  یعنیتعجب بهش نگاه کردم  با

 نگاه کرد  سایگرد شده به نک یبا چشما خاله

  تیموفق  یباعث و بان نیا یگفت یکه عکسشو بهم نشون داد ستیهمون دختره ن نیا سای_نکخاله
 االنمه؟

موهاش   یکالفه تو دمیبرگشتم که د سایبه سمت نک  یاز حد مجاز گرد شد با ناباور  شتریب چشمام
 د یدست کش

 دادم  حیتون توضکه برا هیدالرامه همون نی_خاله اساینک

 به خالش گفته بود   یدرباره من چ یعنیجا خورد باورش براش سخت بود  ی حساب خاله

 یز یبا الهام دوسته چ نکهیتو اصال درباره ا یبه من گفت گهید زی چ هیتو...تو  یامکان نداره ول نی_اخاله
 ی به من نگفت

 ی به دالرام نسبت بد نمیهم  دینسبت به الهام دار یبد  تیچون ذهن خواستمی_نم ساینک

 من چشه قهی مگه رف یچ یعنی  کردنی م یاحترام یمن ب قیداشتن به رف  نایتوهم ا  دمیکش اخمامو

 نمشیبب   کیتا از نزد یکن شی به من معرف  نجایا  یآورد یدستشو گرفت  کردمی_من فکر م خاله

 _من اومدم که با شما درباره پژمان حرف بزنم 

 سرش بود کالفه گفت:  یتو یادیکه معلوم بود سوال ز خاله

 روشن کنم  فشوی تکل دیهم دارم که با گهیپسر د  هیمن عالوه بر پژمان  سای_فعال واخاله

 برگشت  سایخشم به سمت نک با
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 ه؟ یدختره ک نی_اخاله

 متقابال اخمامو بردم توهمو گفتم:  منم

 میبدم که من ک حی _خودم زبون دارم تا براتون توض

سکوت کنم بعد خودش به خاله نگاه کرد و شروع   یعنیدستم گذاشت که  یبا اخم دستشو رو ساینک
 کرد به حرف زدن: 

بعد از  به خاطر من وارد اون باند شدو باعث شد  شیکه هفت سال پ  هی_دالرام همون دخترساینک
  زیآم  تیموفق یلیشعبه ما باز بود بسته بشه اونم خ یاز چهارده سال تو شتریکه ب یپنج سال پرونده ا
 که دختر مورد عالقه پدرومادرم بود تا من باهاش ازدواج کنم هیدالرام همون کس

 انداختم خاله با تعجب گفت:  نیی که زد سرخ شدمو سرمو پا یخجالت حرف از

 پسندش کرده بود واسه تو دالرام بود؟!!! نازیکه پر  ی_اون دختر خاله

 معلوم بود واقعا کالفس  دیباریم یکالفگ  ساینک یسرو رو از

 _بله خودشه  ساینک

شوهرشو   شی که ازدواج کردو تو شب عروس ستین یهمون نیدالرام...دالرام...آها ا نمیبب   سای_واخاله
 کشتن

 بشه  یهم بستم که باعث شد اشکام از گوشه گوشه چشمم جار  یمحکم رو شماموچ

 _خاله ساینک

 به سمتم اومد عیهول کرد سر دنمیبه من نگاه کرد با د دیشن ساروینک  یحرص  یصدا  یوقت خاله

 خوامینداشتم معذرت م ی_دختر نازم منظور خاله

 نداره  ی_نه اشکال 
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 هیمنم   کردی م فیبا من حرف زده بود همش ازت تعر ادیدرباره تو ز ساینک یی بخوا  تشوی_راسخاله
  شهیهم نیبه خاطرهم   یباهاش ازدواج کن خوادیازت خوشش اومده م دیزده بودم گفتم شا  ییحدسا

 رفت یکار در م نیا ری از ز یبهانه ا هیسروقتشون هربار با  میخب ادرسشونو بده تا بر گفتمیکه بهش م

از سره جاش بلند شدو شروع کرد به راه رفتن   یعصب  سای برگشتم نک  ساینک به سمت میاشک یبا چشما
 کالفس   سایبود که نک دهیحالتش فکر کنم فهم  نیا دنیخاله با د

شما   یبرادر پشتم بوده سوتفاهم برا هی نهیع شهیهم سای نک کنهیفرق م  سا یمنو نک نی_خاله رابطه ب 
 اومده  شیپ

 حرفم به سمت آشپزخونه رفت مسمم ادامه دادم: نیا دن یبا شن  یعصب ساینک

البته اون نه سالش بود آخه من دوسال از الهام   میباهم  یسالگ ازدهی الهامم منو الهام از  نهی_منم ع
مارو دوست داشتن   ی لیآخه خ میبود  سایپدرومادر نک  یگفت فرزند خونده ها  شه یم بایبزرگترم ما تقر

خب  هکرد ک یپسرش خاستگار  یمنو برا نیشت به خاطرهمبه من دا یخانوم محبت خاص نازیپر
بار   هی میخودمون بزرگ شد یپاها یرو یفرق کرده منو الهام از بچگ یبهم خورد االن همه چ یهمه چ
تا   میکارامونو درست انجام بد میکرد  یسع شهیکنه چون هم نی که بهمون توه میاجازه نداد یبه کس

سرمون  یرو   درومادردرسته پ میبار دست از پا خطا نکرد  هینه من نه الهام  مید یرس  نجایکه به ا یاالن
 م یباش  یبد یکه دخترا شهینم نیبر ا  لینبوده اما دل

 دستاش گذاشتم و ادامه دادم:  یگونم روون شده بود دستمو رو یبه شدت رو  اشکام

اونقدر   کنمی نم  فیدوستم تعرمورد درباره  یب  هیدختر آروم و مهربونه دختره معقول و مقاوم هی_الهام 
پسرتونو    دیشناسیکردم جلو اومدم تا با شما حرف بزنم شما اگه الهامو نم دایکه جرات پ شناسمشیم

الهام چه   یبرا  که دین یبیاما م ومدهیخوشش ن یدختر  چی که پژمان تا حاال از ه د یدونیم دیشناسیکه م
  دیگوش بد ساینک یبه حرفا دیاصال به حرف من اعتماد ندار کشونهیم  شیقدر داره خودشو به آبو آت

 هی چه جور دختر دونهیدرباره الهام شناخت داره م یاونم به اندازه کاف

 شن یدوتا باهم خوشبخت م نیا هی_خاله الهام دختر خوبساینک

 بود  دهیحرفامو شن  یاز کجا دونمیبرگشتم که نم سایسمت نک به

 داشت  ییما نقش به سزا یها تیموفق یهست اونم تو می_الهام دختر باهوشساینک
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با   دمیخوبه که د نمیکنارم نشست به سمتش برگشتم بب   سایکرد نک هیبه مبلش تک دویکش  یپوف خاله
 کنه یاخم داره به خالش نگاه م

به   ادیب گهیبشه بعد دو روز د مونیپژمان پش  خوامیبچشه من نم  یخوشبخت  یهرمادر  ی_آرزوخاله
 من با الهام ازدواج کنم  یچرا اجازه داد یمن بگه توکه بزرگم بود 

 بزنم  یحرف   نیهمچ هی_من غلط بکنم 

لبخند قشنگ به  هیکه داشت با  میکه متوجه پژمان شد میبه سمت عقب برگشت یبا ناباور   کهوی
پژمان بلندشدو به سمتش رفت پژمان محکم   دنی ا دب  کهوی خاله  کردیمادرش بعد به ما نگاه م

که اصال به خونه  شدیم یدوهفته ا  هی بای مادرشو بغل کرد آخه پژمان با مادرش دعواش شده بود تقر
 بود   نگشتهبر

 یصدا  کهوی داد  لیبهش تحو یهم لبخند مردونه ا ساینگاه کرد نک  سایبه منو نک یبا قدردان  پژمان
که با   دم یدرست شن  نمیتا بب ارم یخودمو کش ب شتری ب  یمنو لرزوند که باعث شد کم  ینازو مظلوم

 کرد؟ ی کار م یچ  نجایا نیجا خوردم ا ی الهام حساب دنید

 ان؟ی م نایا ی_تو خبر داشت 

 بهم نگفته بود  یز ی _نه پژمان چساینک

  ننیبش انی ف کرد که ببه الهام نگاه کرد بعد نگاشو ازش گرفتو تعار  یبا خاله دست داد خاله کم  الهام
  میتموم شد هممون نشست  یسالم احوالپرس  یوقت

 به سمت مادرش برگشتو گفت:  پژمان

با شما دعوام شده و   دیفهم  یوقت  مییایخواسته الهام بود که ب  نیدرواقع ا امیب خواستمی _من نمپژمان
 زنهیباهام حرف نم  گهینکنم د یشدو گفت اگه با شما آشت یعصبان  رونی قهر کردم زدم ب

 یاومد ینم  گفتی_اگه الهام نم خاله

 گفت:   یبا لحن شرمنده با حال  دویپشت گردنش کش یدست پژمان
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و هشت سالمه خب به غرورم   یس  یدلخور بودم ناسالمت یلیاز دستتون خ دییبخوا تشوی_راسپژمان
 برخورد 

منظورش   مینظورشو گرفته بود خوب م میبهم نگاه کرد یکم  یطون ی با ش سایکردم همراهه نک یا خنده
 بود که از مادرش خورده بود   یلیس

 از پژمان نگاشو گرفتو به سمت ما برگشت  یبا دلخور  دویکش  یپوف خاله

 د؟یکنی دربارش فکر نم کمی چرا  خورهیبهم م اتتونمیخصوص  دیی_خب شمادوتا هم که تنهاخاله

 با اخم روبه خاله گفت:  سایانداختم نک نییاز خجالت سرخ شدمو سرمو پا  کهوی

 ؟یمارو سروسامون بد ییخوایشما م میتا پژمانو سروسامون بد م یاومد نجای_ما اساینک

 ی دیسروسامون م ساروی اول نک یدار  یکه تو مامانه من ی_مامان نکنه فراموش کردپژمان

 ت خاله با حرص به پژمان نگاه کرد به سمت پژمان برگش  یظ یبا اخم غل ساینک

 دوتا پسرامو دوماد کنم؟  یول رم یمراسم بگ هی خوامی _بده مخاله

 به مادرش نگاه کرد  یپژمان با ناباور  کردی نوعاش فرق م یول  میحرفش هرچهارتامون جا خورد نیا از

  دهیالهامو که د میکردم عاقالنه تر فکر کنم از طرف  یسع  یکم  دمیدیتورو م یاصرارا  ی_من وقت خاله
گرفتم باهاش حرف بزنم   میتصم نیبه خاطرهم  بهی اتفاقا آروم و نج ستین یدختره بد  دمیدیبودم م

 کارو هم کردم  نیا

 انداخت پژمان با تعجب به سمت الهام برگشت  نییسرشو پا الهام

 ؟ ی _مامان من با تو حرف زده؟کپژمان

اما   دمیگفت من اجازه م دیفرداش مادرت اومد باهام حرف زد حرفامو که شن  یزد پسم ی_وقتالهام
با تو جروبحثش   یحساب  روزیداد که د حی مادرتم برام توض یشده تو منو پس زد ری بهش گفتم تازه د

  خوامیفعال فرصت م ستمیمطمئن ن ادیکارو کرده منم گفتم هنوز ز نیشده و حتما به خاطر خودم ا
 به مادرت جواب مثبتمو اعالم کردم اما... دمید ضتوی ضدونق  یرفتارا یوقت
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 بهش نگاه کرد  یبا ناباور  پژمان

 یکرده بود تمیاذ  ی لیچون خ میکن هتی تنب میگرفت می_اما همراهه مادرت تصمالهام

جا خورده    یهم حساب سایمنو نک کردیگرد شده داشت به الهام نگاه م یبازو چشما  یبا دهن پژمان
 چرا الهام ازم پنهون کرده بود یول  میحرفارو نداشت  نیاصال انتظار ا میبود

  دمیکوبیم  واریداشتم خودمو به درود نهمهیکارتون کرده بودم؟من ا یمن چ د؟مگهیکن  همی_تنب پژمان
 ؟ یکردی م هیمنو تنب یتو داشت

 سمت مادرش برگشت  به

 خوردم؟   یالک  یرو الک  یلیاون س یعن ینه؟ یفتگیبه من م ویبود یهمه مدت راض  نی_شما اپژمان

 کرد پژمان کم کم حرصش گرفت به سمت الهام برگشت  یخنده ناز  خاله

بچه  هیاالن  یدادیاگه زودتر جواب م وونهیداشت؟دختره د یبه آره تو بستگ   یهمه چ یعنی_پژمان
 هم بغلت بود 

انداخت خاله با حرص به پژمان نگاه  نیی لبو شدو سرشو پا نهی ع یالهام از شدت خجالت حساب  کهوی
 د یخودشم خجالت کش  یکردو کم یبهش نگاه کرد پژمان هم خنده ا  یکردو چپ چپ

 وقت پسره پرو  هی  ی_خجالت نکشخاله

 برداشتم با ذوق گفتم:   زویم  یرو  ینی ریکردم بلند شدمو ظرف ش  یا خنده

 م؟یکن نیری _دهنمونو ش

 م یکن نشیری ش  دیبا یتندتند خوردو گفت:آره حساب  شویک ی برداشتو  ین یریدوتا ش  بلند شد عیسر پژمان

 گفت:  کردیانگار که داشت با خودش زمزمه م یبا لحن آروم دویکش  یپوف خاله

 کنم ی دختره مردمو بدبخت م یدست  ی_دارم دستخاله

کم   یول  کردیخنده پژمان با تعجب داشت به مادرش نگاه م  ریز میحرفش هممون زد نیا دنیشن  با
 دن یکم اونم همراهه ما شروع کرد به خند
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................................ 

 

 میداد حی ترج میخسته بود سای الهام و پژمان رفتن دور دور اما منو نک میراه برگشت به خونه بود در
 میامشبو تنهاشون بذار میازهم دورن گفت شهیکه هم ستیتنها باشن ن یخونه تا اونام کم میبرگرد

برگشتم که    سایبه سمت نک  نیکرده بود به خاطرهم  ری ذهنمو درگ شیوقت پ   یلیسوال بود که خ هی
 کنهیم یداره با اخم رانندگ  دمید

 کرد؟  یتو خاستگار  یکه امشب منو برا ینداد  حیچرا درباره رابطمون به خاله توض  سای _نک

 د یکش  یپوف ساینک

 ی کنی م یباما زندگ  یبفهمه که دار  خواستمینم  دونمی_نم ساینک

 _چرا؟ 

 خودمو داشتم  یالی_دلساینک

 بهم کردو نگاشو ازم گرفت  ینگاه میسمتم برگشت ن به

 ادی ب شی پ یمشکل  رمیگیم ندمیآ یکه برا یم یتصم ی برا  دمیترسی_مساینک

از خجالت   یمن امشب کل  فهمهی نم  شعوریداره آخه ب  یتو به من چه ربط  ندهیتوهم آ   دمیکش اخمامو
 اه  هیپسره عوض نیا ریسرخ شدم همشم تقص 

 

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

 

 شهیم  داشیمگه پ گردمیاز صبح دارم دنبالش م کنمینم  داشیچرا پ یاه لعنت دمیکش یپوف کالفه
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 گوش بده  نم ی_دالرام دالرام االهام

 : دمیکمر راست کردمو با حرص غر دمیکش یپوف کالفه

 _بخون 

اون اس  یفقط برا یکیفقط نگران اون بشه  یک یتک باشه  یکی  یبرا خوادیدلش م گهی_آدمه دالهام
 ی نفر تو باش  کیاون   خوادیبده دلش م

  کردمیم  فیک  یحساب دمیدیم  اشویخوشحال یزدم وقت یکه روم بود لبخند یاون همه فشار  ونیم
خونه   نجا یگشت ا یعقد کرده بودن پژمان برنم شیبود درواقع سه روز پ  شونیعروس گهیهفته د

بودن فردا   داشونیخر ریروزا هم که درگ دادنیهرشب همش بهم اس م نیبه خاطرهم موندیمادرش م 
 لباس عروس بخرن  برنقرار بود  

 کنمینم دای پ نترنتیا یتو  یچیبراش بفرستم ه ی_دالرام به نظرت من چالهام

 ی اس عشقوالنه براش بفرست هی یست یاون وقت بلد ن ی_خاک تو سرت تو دختر 

 دهیته کش  ی_بابا اونقدر براش فرستادم که حسابالهام

از دستش گرفتمو شروع کردم به   لویاعتراضش بلند شد موبا یزدم پس کلش که صدا یکی حرص  با
 کردن پیتا

 کنهی فوران م یزنیکه م کوه آتشفشانه لبخند  هی _عشق من به تو مثل 

 براش سند کردم که الهام هم با ذوق گونمو بوس کردو گفت:  اموی افتخار پ با

 ی دیآبرومو خر ولیا یخودم  ی_دل الهام

 جواب داده دمیبه صفحه نگاه کردم د دیدستم لرز یتو لیموبا کهوی

 قتهیحق  هی ستی عادت ن هیدوست دارم  گمیم نکهی_اپژمان

 اره ی جمالتو از کجاش در م  نیپسره ا نی_اوووه ا

 با حرص گفت:  الهام
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 ره یگیدوست دختر داره از اون کمک م هیاحتماال  شعوری ب  ستی_معلوم نالهام

خنده چه قدر راحت داشت    ری ز میهمزمان باهم زد  دیمتعجبمو د افهیق ینگاه کردم که وقت   بهش
 زد یدربارش حرف م ینطور یا

 خودت جوابشو بده رسهیبه ذهنم نم  یچ یه کنهی _من االن مغزم کار نم

 ستمیبلد ن  یز ی_آخه من چالهام

 ی کنیم یبا پسره مردم اس باز  یکن یغلط م یستی_خب بلد ن 

 ؟ یگشت یم یحاال دنبال چ میخب نخواست یل یبابا خ ی_االها

 دمغ شدم   کهویافتادن مشکلم  ادیبه  با

 کجا گذاشتمش  دونمی_شناسنامم نم

 کنم ی م داشیپ گردمیاس خوب براش بفرستم به خدا خودم م هی_به من کمک کن  الهام

  یو بلند شد تا کارشو شروع کنه کم دیکه خند دمیاز دستش قاپ لویبهش نگاه کردمو موبا  یچپ چپ
تا االن که   کننی م یاز ساعت نه که دارن باهم اس باز  دیبه ذهنم نرس یز یبه مغزم فشار آوردم چ

 یبامن اس باز  شتریب  چارهیپژمان ب یعنیمن گفتمو فرستاده  امکاشویه نصف پنصفه شب کهی ساعت 
 کردن:  پی شروع کردم به تا یعصب ادیبه ذهنم نم  یز یچ دمید یکرد تا با هم الهام وقت 

 د ییاقدام فرما عتریهرچه سر  دنیلطفا جهت کپ  باشدی _مشترک مورد نظر در دسترس نم

متعجب برام فرستاد بعدش   کری کردمو دکمه سندو لمس کردم بشمار سه چندتا است یطون ی ش خنده
 : ر یمتن ز

سقف   ریپس راحت ز یدر دل من شده ا یصاحب خانه ا  زبودنتانی عز لیشما به دل  ی_مشترک گرام
 ر یمحکمت بخواب نازم شب بخ 

ها براش  یجور مسخره باز   نیبوسو قلب و عاشقتمو ا کریکردمو چندتا است یخنده ا تی موفق با
 اومد رون یالهام کالفه از تو کمدم ب  دمید کهویفرستادمو کنارش گذاشتم که 
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 خسته شدم  ست ین  نجایا ی_واالهام

 زدم  یشدمو بهش تنه ا بلند

 کنم ی م داشیبکش کنار االن خودم پ ی_عرضه که ندار 

  شتریب  خوندیم شتریب یرفتو روشنش کرد هرچ  لش ی به سمت موبا عیاز خدا خواسته سر الهام
 بعد با حرص بهم نگاه کرد شدیچشماش گرد م 

 اد یاالن خوابم نم  ؟منیفرستاد هیچ نیا یشعور یب یل ی_خالهام

 تخم بذار  ن ی_خب به من چه بش

دادمو همچنان دنبال شناسنامه  ن   یتیبا حرص بهم نگاه کردو شروع کرد به غرغر کردن منم اهم الهام
  یو صدا  لمیزنگ موبا یزنگ خورد صدا لمیموبا کهویموقع ها بود که  نیگور به گور شدم گشتم هم

 زدم: داد گشتمیکمدم بود داشتم م یسرم تو کهیاعصابم بود باخشم در حال  یرو یالهام بدجور  یغرغرا

 خودشو کشت  میگوش یشنوی شکرخدا؟نم  ی_کر شد

 شعورانهی ب  یلیخ  کهویکه  دید  یچ دونمیبرداشت نم  لمویتخت بلند شدو موبا یبا غرغر از رو الهام
 جواب داد  مویگوش دمید

 نداره یاشکال  هیچه حرف نی...اکنمی...نه من الهامم...بله...نه خواهش مد؟ی_الو...سالم خوب الهام

مودب  نقدریا زدی حرف م  یداشت با ک نیاوردمو مشکوک بهش نگاه کردم ا رونی کمد سرمو ب یتو از
 شده بود

 گرده یخب داره دنبال شناسنامش م  ی_نه چرا هستن...آره ولالهام

 بهم نگاه کرد   طنتی کردو با ش یگفت چون الهام خنده ا یپشت خط بود چ  کهیاون  مدونمین

 حرفاس   نیشلخته تر از ا دیدی_آره تازه کجاشم د الهام

خاک به سرم   یمغزم شروع به کار کرد ساعت دو شب...شناسنامه...مودب شدن الهام...وا کهوی
 حامده آبروم رفت 
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 از دستش گرفتم زبون درازشو دراوردو گفت:  لمویبردمو موبا  ورشیبه سمت الهام  عیسر

 ؟ یبر یمنو م  ی_حقت بود آبروالهام

 نسرد باشه جواب دادم خو   کردمی م یکه سع ییبا صدا دمویچشمام براش خطونشون کش با

 _الو آقا حامد

 _زن داداش سالم؟حامد

برادرشوهر    یجلو  نیدادم بب یکه نشنوه به الهام فحش آبدار  یلبم طور  ریخنده که با حرص ز  ریز زد
 آبرومون رفت  یچه طور 

 ؟ یبرام بخون  تویحامد_مگه قرار نبود ساعت دو زنگ بزنم تو کد مل 

 گفتم: یلحن شرمنده ا با

 کنم ی نم دایشناسناممو پ کنمی م یهرکار  ییبخوا تشوی_راس

 ت ی_خب کارت مل حامد

 _اونو دادم هوشمند بشه

 ی ستیحفظ ن تو یشماره مل یتو چه طور  دونمی_من نم حامد

 ادی بالها سرم م نیا دونستمیبابا من چه م ی_ا

 کرد یتک خنده مردونه ا حامد

 کار کنم خانوم گل؟  یمن چ یگ ی_خب حاال تو محامد

هم خانوم گل که من  یکیزن داداش بود  یک ی زدیصدا م شهیزدم حامد منو با دو اسم هم یلبخند
 موافق بودم   شی با دوم شتریب

 ی تا فردا صبر کن یتونیم دونمی_نم

 یکرد داشیپ  دیشا زنمیزنگ م گهیساعت د هیبکن   شیکار  هیمن  زهی_نه عزحامد
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 بخواب  ریبشه بگ  دای_فکر نکنم پ

 بخوابم   رمی بگ رویچ یاالن ساعت نه صبحه چ نجایا وونهی_دحامد

 دادم یخدا امشب چه قدر سوت یخنده ا  ریکه باعث شد بزنه ز میشونیتو پ  دمیکوب  یکی  کهوی

 فعال خدافس زنمی زنگ م گهیساعت د ه ینداره  ی_اشکال حامد

 _خدافس 

تخت به سمت بالشم رفتمو گذاشتم مقابل   یپرت کردم رو لویقطع کردمو با حرص موبا تماسو
 زدم    غیج  تونستمیصورتمو تا م 

 بکنم.............  ی چه غلط حاال

هم  یاز طرف  دارهیب یعن یبا خودم کلنجار رفتم المپ اتاقش که روشنه پس  یکم  دمویکش یق یعم  نفس
 نگران باشم    دیپس نبا دارهیصددرصد ب  یعن یپس  نهیآنال

دره اتاقش باز شدو   دمیخواستم دوباره در بزنم که د  دمینشن  یباال بردمو آروم در زدم جواب دستمو
بود اما  دهیلباس روش پوش  هیتنش بوده چون   یلباس ریشد معلوم بود ز انی درگاه نما یتو بتشیه

 دکمه هاشو نبسته بود  

 کرد یبا تعجب بهم نگاه م ساینک

 افتاده؟  ی_اتفاقساینک

 _نه کارت داشتم

 ؟یدی ساعت چنده؟چرا نخواب  یدون ی_االن؟مساینک

 گشتم یداشتم دنبال شناسنامم م ییبخوا  تشوی_خب راس

 : دیشده پرس زی ر یبا لحن مشکوک و چشما ساینک

 _شناسنامه؟اونم االن؟ساینک
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 کجاست؟  یدون یتو م دمیم حی _برات توض

 خودمه  شی_آره پساینک

 : دمیغر یجا خوردم کم کم با حالت تهاجم   کهوی

 چه قدر دنبالش گشتم؟ یدون یکنه؟میکار م یتو چ  شی_شناسنامه من پ

   یکن ی نگهش دارم گمش م یگفت شیرفته خودت بهم داد ادتی_ساینک

 گه یشرمنده شدم پوف آره راست م یکم

 بهم شی بد شهی_حاال م

 _چرا؟ ساینک

 خوام یم  مییکارت شناسا ی_خب خب برا

 خواست ی شناسنامه نم تمیکارت مل ی_منکه خودم دنبال کاراساینک

 دم یکش یپوف

 سوالم ازم نپرس  نقدریکارش دارم بدش بهم ا سای _نک

کرد به سمتم  داشیگشت و پ  یکمدش کم  یبهم انداختو عقب گرد کرد تو گهینگاه د هی تی شکاک با
که عقب بردو مانع شد با تعجب بهش نگاه   رمی اومدو شناسناممو به سمتم گرفت خواستم ازش بگ

 کردم 

 کنم ی کارت م  یچ یدونی منه خودت م لهیکه برخالف م  یکنی م یکار  ی _اگه بفهمم دار ساینک

شد   ادیبه سمت اتاقم رفتم پوف خداروشکر پ  عیاز دستش گرفتمو بدون توجه بهش سر شناسناممو
 کار کنم یچ خوامیتا بدونه م  کنهیم یر یگی اونقدر پ نهیشیساکت نم  ساینک  دونمیم یول

 

 ............................ 
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از   کردمیشده بود نگاه م  های پر نهویدرخشان داشتم به خواهر کوچولوم که ع یو چشما  یخوشحال با
 اومدن  یبهم م  دیباری م  یچشماش خوشحال

از خوشبخت شدن خواهرم   شتریب  شدیباعث م نیکه هم  شناختیسرازپا نم  یاز شدت خوشحال پژمان
داشتم  یینقشه ها  هیخودم  یکه حداقل الهام خوشبخت شد منم برا کنمی مطمئن بشم خداروشکر م

 بود  یبابت الهام راحت شده بود برام کاف المی خ نکهیخب هم یول

مچم   یتا رو ناشیبلند چسبون تنم بود آست یا روزهیاس فلب هیمن  میباهم ست کرده بود سای نک منو
  روزهیهم کت و شلوار ف سایخوشگل شده بودم نک  یلیخ  ی لیروش کار شده بود خ یاومدو حساب  یم
که چند درجه نسبت به کتش پررنگ   یا روزهیو کراوات ف  دیکمرنگ تنش بود با لباس مردونه سف یا

باهم   نیبه خاطرهم  میبود دهیلباس خر میکرده بود درواقع باهم رفته بود پی خوشت یتر بود حساب 
   میست بود

  یروسر  سایخب طبق دستور نک  یصورتم بود ول  یرو میمال شیآرا هی شگاهیالهام منم رفتم آرا همراهه
همجنس پارچه لباسم بود موهامو خوشگل درست کرده بودنو  ممی سرم کرده بودم هرچند روسر

نده هرچند  ری سرم انداخته بودم تا آقا بهمون گ یرو  تهیفرمال نطوریمثل تور بود همکه  موی روسر
 با چشم غره هاش روبه رو شدم   یحساب 

  یاالن لباسش حساب  نیپژمان مجبور بود که لباس دکلته نخره به خاطرهم ت ی به خاطر موقع الهام
 نکهیکه همراهه با لباسش بود قرار گرفته بود با وجود ا یتورو مقنعه خاص  ریبود موهاشم ز  دهیپوش

   یخواهرمو خوشبخت کرد نکهیشکرت بابت ا  ایمحشر شده بود خدا یموهاش معلوم نبود اما حساب 

خوبم   یخدا  ونیمد نارویدوشم برداشته شده که همه ا یبار بزرگ از رو هی کردمی امشب احساس م
 بودم  

  دیکه جد ییبودو با مهمونا سادهیدر وا  یجلو دمیبرگشتم د سایشدمو به سمت نک الیفکروخ الی خیب
  نجایکه کرده بود از ا یدیتهد دمیغفلتشو د یوقت نیبه خاطر هم کردی م یاومدن سالم احوالپرس یم

   دنیجم نخورمو از تو ذهنم کنار زدمو منم رفتم وسط با ذوق شروع کردم به رقص



 دنده هیپناهان  یب

1010 
 

نداشت من تنها   رو یجغله بود به جز من که کس  نیا یبودم امشبم عروس دهیوقت بود که نرقص  یلیخ
   نشستمیم رزنای پ نهی ع نطوریکه هم دی عروس بودم نبا لیفام

خودم   یندادم فقط به خوش  یتیاهم نیپسر اصال به ا هی شهیشد منم افتادم پ ی بی کم رقصا ترک کم
  نیبه هم  نطوری دختر هم هی شهیافتادم پ نباریا میبعد از هم جدا شد دم یدادمو همراهش رقص تیاهم

 نشستهکه کنارش  یلبخند داشت با کس  هیکردم به سمت الهام رفتم که با  یانرژ  هیتخل یمنوال وقت
 زد یشناختمش حرف م   ینم یبود ول

 ؟یقبول دار  یرس یمن نم هی_اوه اوه نگاش کن چه خوشگل شده هرچند به پا

 قشنگش بهم نگاه کرد   یکردو با چشما یتک خنده دخترونه ا الهام

 وسط؟   ییای _چرا نم

 ست ی _فعال وقتش نالهام

 آقاتون اجازه نداده؟ هی_چ

و   یتو مهمون  دهیاجازه نم گهیبرقصم چون د تونمیاتفاقا بهم گفت امشب تا م چارهی _نه بابا اون بالهام
 برقصم ای عروس

 کردم  یا خنده

 مشکالت هم داره نیا یشیم  ینظام هیزنه  ی_وقت

 د یفاتحه خودتونو بخون  دی_شما فعال باالهام

 گرد شد  چشمام

 _چه طور؟ 

 ن ی_اونجارو بب الهام

بود  سادهی که وا نطوریشربتش هم  وانیکه ل سا ینک دنیکه الهام اشاره کرده بود برگشتم با د  یسمت به
  یتو وانویکه ل یاون شب نهیع دمیدر کمال تعجب د هیغضب ینطور یچرا ا نیدستش بود نگاه کردم وا ا
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خورد شد    داوم یکه بهش م  یاز فرط فشار  وانیکارو کرد چون ل نیهم هم نبارویدستاش خورد کرد ا
 جا خوردم   دهینم یت یبهش اهم نکهیا یخون دستش ول دنیبا د

 چشه؟  نی...انی_ا

 ی دیرقصیاون وسط م  ی_از خودت بپرس که داشتالهام

 گفت:  یکردو با تخس نییباال پا ییگشتم ابرو سمتش بر  به

 یدیرقص ی با اون پسره م یداشت یوقت دتی_دالهام

 دختر بود  دیرسییرقاص به من م یبا اون افتادم بعد از اون هرچ ی من اتفاق ی...ول ی_ول

  تیدونه جنس مذکر اهم هیمردن فقط به همون  شونینداره خانوم ا یبه من ربط گهید نوی_االهام
 دنیم

با خودم آروم   یلبخندو ذوق خاص  هیبه خودم راه ندم اما با  ینگران  یادیدادم ز حی ترج  دمیکش یپوف
 گفتم: 

همه  نیو فک منقبض شدش ا یعصبان یچشما نیدوسم داره ا یعنیداره   رتی روم غ یعنی نی_ا
 کمیاونم  کنمی حساس ما گشیاز حرکات د یل یخاله خانوم و خ یخاصش حرفا یها تی حساس

با اون همه عاشقونه   سایکرده دم اون چشمات گرم آق نک  ریی خودم تغ نهیاحساساتش نسبت به من ع
 رون ی ب دیکش یحرف  شهیکه نم  زبونت ری خاصش از ز یها

 

 

 

 

 (( الهام
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داشتم ذوق مرگ   یاز شدت خوشحال دمیرقصیروبه روش داشتم م یر یوصف ناپذ یخوشحال با
پناه نبودم   یکس نبودم ب یب گهید ینطور یا میشدیماله هم م میباالخره داشت شدیباورم نم شدمیم

 هامو هم پر کنه  یپناه  یچون پژمان قرار بود ب 

بود   نیهمه وهمه نشون از ا دنیدرخشیالماس م  نهیکه ع ییقشنگش چشما یلباش حرفا  یرو  لبخند
دوسم داشته باشه   ینطور یمنو بخوادو ا نکهیبود هم ی من کاف یبرا نیکه پژمان هم خوشحاله هم

 شوهرم عاشقم باشه  ینطور یا نکهیجز ا خواستمیاز خدام م  یچ  گهیبود د یبرام کاف

  یحساب  ن یبه خاطرهم  میکرده بود نیباهم تمر  یحساب دیاز رقص دونفرمون نوبت به تانگو رس بعد
  گمویدست د یگرفتو به آروم یلباس بودم دستمو به نرم  نیا یتو یشتم به خصوص وقتدا جانیه
  نییدونم از کجا سبز شده بود سرمو پا  ی نمه خجالت که نم هیلبخندو  هیکمرش گذاشت با   یرو

وجودم   یتو یشتر یب  جانیه شدی سوت مهمونا باعث م  غویج یصدا  میشروع به حرکت کرد موانداخت
 رخنه کنه  

 بشم  یفشار داد که باعث شد غرق خوش ی به خودش چسبوندو کم  یمنو حساب پژمان

 یدیبهم چسب  ینطور ی_نکن پژمان زشته چرا ا

 گفت:  دادیکه داشت روحمو نوازش م یبا لحن  یبه آروم  پژمان

راحت  مگه تورو راحت به دست آوردم تا  دمیسخت تمومتو چسب یمتیق چیبه ه  دمی_پست نمپژمان
 از دستت بدم خانومه دله پژمان

  غویج یکه باعث شد صدا  نشی س یسرمو خم کردم گذاشتم رو یبستمو به آروم  ی با خوش چشمامو
 آرامش  یاز طرف من بودو بسته شدنه چشمام از رو  یسوت همه بلند شه عکس العملشم لبخند گرم 

بهم   ینطور یهم شهیهم یدیانجامش م یکه دار  هیحرکت  نیمن هم یای رو یدون ی_خانومم نم پژمان
 خودته فقط خودت  گاههی جا نهیس  نیکن ا هیتک

 قشنگش نگاه کردم  یباال گرفتمو به چشما یبه آروم سرمو

 شه یتموم م ی_کپژمان

 ؟ ی_چ
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 _امشبپژمان

 ادامه داد:  یزدم به آروم یلبخند

 میپسند یم رویبعد از عروس  شتری_ما مردا بپژمان

 گفت:  یکردو با ذوق مردونه ا یکه خنده ا دمیحرص آروم اسمشو با خجالت غر با

همه  نیبه حجلمون از خجالت ا می بذار بر گمیجانم خب مگه دروغ م ی؟ایدیخجالت کش هی_چپژمان
 کدومش نگذرم  چیاز ه دمیقول م امینازو غمزه هات در م   تونویخوشگل

 پژمان ی_بس کن وا

آروم ازم جدا شدو منو چرخوند حرکاتمونو که باهم هماهنگ  دیخند یبلند یسرخوشانه با صدا پژمان
  میکردیم ادهی پ یعال میداشت مویکرده بود

 گفت:  دمیچرخ یکه دستمو گرفته بودو م یکه با ناز در حال نطوریهم

 گهیشبتو دام  یکر دوست دارم ها طونیگوش ش  یمن دورت بگردم باالخره ماله خودم شد ی_اپژمان
 کنم یدره گوش خودت زمزمه م گمیبا اس بهت نم

هم  یروبه رو  مویهمو گرفت یازش فاصله گرفتمو دوباره دستا  یبا حرکت پژمان منم کم  یآروم به
 م ی ادامه داد

 ؟ یبگ  یز یچ  ییخوای_خانوم خانوما نمپژمان

 نگامو باال آوردمو بهش نگاه کردم:   یآروم به

 باشه رممکنی اومدنت غ رونی اعماق قلبم تورو جا دادم تا ب یبهت بگم تو  خوامی_چرا م

آروم   نییاز گوشه چشمم بچکه پا  یخوش  یقطره اشک از رو هیبه روم زد که باعث شد   یگرم لبخند
  جانیدستشو باال آوردو گونمو نرم نوازش کرد صورتشو جلو آورد که باعث شد همه دست بزننو ه 

  الباشو ب دیکشی نفس م ینکرد فقط چشماشو بسته بودو به آروم  یا پژمان کار خودشونو اعالم بکنن ام
 زبونش تر کرد   
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عمق و سطح و طول و   یماله من شد یوقت یاشک ندار  ختن یحق ر گهید یماله من شد ی_وقتپژمان
من ماله تو شدم پس سند قلبمم به اسمت زده شده   یعرض قلبت ماله منه نه فقط عمقش و وقت

 سند به اسمت زده شد نیا شای وقت پ  یل یهرچند خ

 چشماشو باز کرد  یآروم به

  یازهاین  یاز رو ستیهوس ن یاز رو دهیاالنت نغمه همه حرفات که روحمو نوازش م ییبای_زپژمان
  کمویچه قدر بهت نزد ین یبیدرسته ده سال ازت بزرگترم اما م ستی ن ادمیبه خاطر سن ز ایمردونم 

 کنهی مرد که همسن خودته تورو درک م هی نهیع

 ندارم  ی_ پژمان من با سنت مشکل

ضعف   یزنی حرف که م  زنهیم شی سکوتت داره قلبمو ات نی_شششش بذار صداتو نشنوم هم پژمان
 نیتحمل کردم بذار ا  یکنم تا االن به سخت ینگو بذار آبرودار  یز یپس چ شهیم شتریمردونم ب

 رف بزنمدوساعت هم تحمل کنم پس بذار من ح

 هم بستم یرو چشمامو

  گنویم نایکه ا  ییاگه دست من بود اونجا دوننینم نایکه عروسمو ببوسم اما ا ننی_همه منتظر اپژمان
 کردمی که من توشمو بوس م ییجا دمیبوس  ینم

 میهردومون نگاهامون باال اومدو بهم نگاه کرد یآروم به

کنم  یازش قدردان نکهیداشته باشه ا تونهینشونه م هیقلبت فقط  یامشب من رو ی_بوسه هاپژمان
 .تپهیکه داره م

بودم تا   ختهیپاهام ر یضعف کرده بودم تمام توانمو تو یچرا بدجور  دونمی نم زدی که م ییحرفا از
 که موفق هم شدم فتمی سست نشه ب

 نرمش ادامه داد: یهمچنان با صدا پژمان

 آغوش توئه. برهی که منو تا عشق باال م یز ی_چپژمان
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  یقیموس یصدا دمیشن یبچه هارو نم  جانیه یصدا گهیپژمان جلو اومد د ی حرف وقت نیزدن ا با
پر از سکوت و آرامش فرو رفته  یایرو هی یدست زدنو سوت زدنا فقط تو یسروصداها صدا  یصدا

لبخند نرم   یاومدم بهش نگاه کردم که به آروم  رونی ازش ب یبودم که با جدا شدن پژمان ازم به آروم 
 بهم زد ی دادو چشمک لمیتحو یا ونهمرد

 

 

 

 

 )دالرام( 

نگاه کردم به   رونی راحت به ب الیبه ساعت نگاه کردم خوب بود فعال وقت داشتم با خ  دمویکش یپوف
 شده بودم    رهیهدف خ  یدما به مغازه ها به همه همه بآ

اما   گذشتیم  کردمیکه داشتم م یهم از کار  یهفته ا هی  گذشتیاز ازدواج الهامو پژمان م یهفته ا دو
 هی دینداشتم با یاما چاره ا ذارهیو نم کنهی مخالفت م  دونستمینگفته بودم م سای به نک  یز یهنوز چ

دوازده   ساعتتا  رونی ب زنمیاز خونه م عیمنم سر رونیب   رهیم ساینک یهر روز صبح وقت کردمی م یکار 
باشه تا    ینطور یا میحامدم چون ازش خواسته بودم ساعت کار ونیمد مویکار میبعدازظهر درواقع تا

 اون جلو برم  قیبراساس عال تونستمیاما من نم شهیم  یرتیغ دونستمینفهمه م سایفعال نک

غذامو درست کنمو   تونستمیم گشتیبرم  سایکرده بودم تا ساعت سه که نک می که تنظ  یساعت کار  با
باهاش حرف   خواستمیهربار که م کنم ی که دارم کار م کردیبهم شک نم  گهید ینطور یخونرم بکنم ا یکارا

  یچ  نممیدادم بسپارمش دست زمان بب حی ترج نیبه خاطرهم گرفتمیخودمو م یجلو دمویترسیبزنم م
  شهیم

خسته بودم اما  یل یخ نکهیشدم با وجود ا ادهیحساب کردمو پ  روی کرا عیکه متوقف شد سر نیماش
  یاز شدت ترس و هول ساینک دنیدرو بستم و برگشتم با د نکهیانداختمو درو باز کردم هم  دیکل عیسر

 به در   دمیهوا و محکم چسب   دمیکه کردم دومتر پر
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با لحن   کردی دت توهم بودو داشت بهم نگاه ممنتظر من نشسته بود اخماش به ش یمبل راحت  یرو
 گفتم: یمبهوت و متعجب 

 ؟ یکن یکار م یچ نجای_تو...تو ا

داشتم به حرکات   یمبل بلند شد به ساعت نگاه کرد بعد دوباره نگاهشو داد بهم با نگران  یرو از
 بشه  خیمو به تنم س شدیکه باعث م  کردمیآرومش نگاه م

 ؟ ی_کجا بودساینک

 بدبخت شدم   شدمیباهاش مواجه م دیاالن با دمیترسیازش م شهیکه هم  یاز سوال دمیلرز

 باالتر رفته بود داد زد:  یکه کم ییشده با صدا یکه معلوم بود چون جوابشو ندادم عصب  ساینک

 ؟یکجا بود دمی_پرسساینک

 بودم  دی_خ...خر

تفاوت که   نیجا خوردم با ا سای مثل نک رونیبود ب دهی از دهنم پر یحرف که ناگهان  نیبا زدن ا  کهوی
 زد یز یموضع دادو پوزخند تمسخرآم  ریی تغ ساینک

 نمی بی تو دستات نم یز یکه چ  د؟منی_خرساینک

اونم کجا تو شرکت حامد  کنمیدارم کار م  دیفهم یبود اگه م  یرتی غ ساینک ایانداختم خدا نیی پا سرمو
خودمو بدبخت کردم   یدست یدست ینطور یا ساختی اون با حامد لج بود باهاش نم کردیم چارم یب

 کار کنم یرفت حاال چ

 ها صدامونو بشنون هیهمسا ادیکنار خوشم نم   ایدر ب  ی_از جلوساینک

 که اصال دست خودم نبود گفتم: یلرزون یصدا با

 شنونیهرجور باشه صدامونو م یزنی_تو که داد م

 نکن   یخط خط  _دالرام اعصابموساینک
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  یکه به سالن باال منته ییدر کنار رفتم و به سمت پله ها یحالت قهر رومو ازش گرفتمو از جلو با
شد  دهیبازوم از پشت کش کهویرفتم تا زودتر برمو به اتاقم پناه ببرم تا از شرش خالص بشم اما  شدیم

 به سمتش برگشتم

 ی_کجا؟هنوز جواب سوالمو ندادساینک

 بدم  حی که بابت رفت و آمدام به تو توض سای نک  ستمیتو ن  ی_زندون 

 ؟ ییای سگمو بهت نشون بدم که به حرف ب یاون رو ییخوای _مساینک

 جناب   یروتو دار   نیهم شهی_تو که هم

 کردی م یکه سع ییهم فشار داد با صدا یبا خشم دستش مشت شد لباشو با حرص رو ساینک
 خونسرد باشه و باالش نبره گفت: 

 یدالرام دوست ندارم سرت داد بزنم پس جوابمو بده کجا بود نی_ببساینک

 دم یکش یپوف

 دم یم  حی برات توض میبذار نهارمونو بخور یهست یتو االن عصبان  سای _نک

 دم یچسب شتریبهم نگاه کرد که باعث شد شلوار الزم بشم کولمو ب  یطور  هی

 ی_د حرف بزن لعنتساینک

 شد  ینم ینطور یگفتم ا یبهش م دینداشتم با یا چاره

 ی شینم  یعصبان یقول بد دیبا یول  دمیم حیخب برات توض  یل ی_خ

 مشکوک شد  شتری حرفم ب  نیبا ا ساینک

 ؟ ی_مگه کجا بودساینک

 ی حساس یادی نبودم تو ز یبد هی_جا

 اونجا آره؟  یحساسمو رفت  یدونی_مساینک
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 سای ک نداشتم ن ی_چاره ا

 نه؟ ای یکجا رفته بود  یگی_مساینک

 هان؟  یکن ی کار م ی_اصال بگو تو االن خونه چ

زنگ زدم جواب  یست یخونه ن دمی خرت و پرتو که جا گذاشته بودم بردارم که د  یسر  هی_اومدم ساینک
که زنگ زدم   یبار  نینگرانت شدم خواستم بگردم دنبالت که آخر یزنگ زدم جواب نداد یه ینداد

خونه کاره   یگردیبرم یک نمیموندم بب  نیشدم به خاطرهم  یعصب شتریخونم ب یگفت یجواب داد
 آره؟  زتههررو 

 انداختم  نییهم بستمو سرمو پا  یرو چشمامو

 _جوابه منو بده ساینک

 گفتم:  یفی ضع یصدا با

 _آره 

 دم یترسیبود از عکس العملش واقعا م یعصبان  ینگاه کردم حساب  باال آوردمو بهش  سرمو

 کنم ی کار م ییجا هی_من...من...از ساعت هشت تا ساعت دوازده 

 قدم ازم فاصله گرفت  هیبهم نگاه کرد  یجا خورد با ناباور  یکه زدم حساب  یحرف  از

 امکان نداره نی_نه...نه اساینک

 شه یم یهفته ا هی_چرا امکان داره 

  هیبرات ته  ویخواست یبرات گذاشتم؟مگه من هرچ ی من کمبود ؟مگهیچرا لعنت ی...ول ی_ول ساینک
 نکردم؟ 

 شد یم ری گونم سراز یرو  اشکام

تا   یدیخرجمو م یاما همش دار  یبا من ندار  ینسبت چیمشکل دارم تو ه ن ی_منم با هم
 بخورم   یتکون هیمنم  دی؟بای؟هان؟تاکیک
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به پشت گردنش   یدست دویموهاش کش یتو یچنگ  یفک منقبض شدشو کنترل کردو عصب ساینک
 دیکش

 با تو ندارم آره؟  ینسبت  چی_من هساینک

 یدار  تی فقط در قبالم حس مسئول یتا خرجمو بد  یستیتو که واقعا داداش من ن نهی _منظورم ا
 ن یهم

 نعره زد:   یبلند یحرف از خشم فوران کرد با صدا نیا دنیشن  با

حسو نسبت به من    نیپس چرا توهم تهیآره؟اگه من حسم به تو حس مسئول ت ی _حس مسئولساینک
 هان؟ یندار 

از بابت صبحونت   المینهاروشامتو آماده کردم قبال که اون دوتا بودن خ شهی هم نیبب   سای_دارم نک
 تم؟ینگران سالمت شهی هم ینی بی نم کنمیخودم صبحونتم آماده م نی االن بب  یراحت بود ول 

  ییها  تی مسئول نیهمچ هیخدمتکار گرفتم که  ت؟آره؟مگهیمسئول یذار یم  ناروی_تو اسمه اساینک
 ؟آررررره؟ یخونم ؟خدمتکاریدرقبال من داشته باشه هان؟ نوکرم 

 یرو شتریبرات بسازم تا ب   یآروم  طیکنم مح  یسع نکهیا  ه؟جزیخونه چ نیا یمن تو  تی _پس مسئول
 باشم؟ تی برات غذا درست کنمو به فکر سالمت نکهی ا جز؟یکارات تمرکز کن 

مراقب   زهی چ هیتو در قبال من فقط  تی مسئول یکارشناس روح و روان؟لعنت ای یا هی_دکتر تغذساینک
  یفقط به من بگ یداشته باش یهر کمبود  یفقط لب تر کن یالزم داشت یز یچ  ویخودت باش  یسالمت

  سمن زندمو نف یتا وقت  ادیکنم بعد برو کار کن اونقدر کار کن که جونت در ب   شیاگه نتونستم ته
 ی دیفهم یکن  یشونه خال تتیمسئول نیاز ا دمیاجازه نم کشمیم

 اشکام روون شده بودن  دم یکه زد لرز یداد با

 باشم   یسر بار کس خوامی_نم

 _باز شروع شد ساینک

 زدو نعره زد   یکالفه دوره خودش چرخ ساینک
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 شروع شد ستیسرباره من ن نیا نکهیاز جروبحث سره ا_ب ساینک

 آروم از پله ها باال برم یطور عقب عقبک  نیهم ی غضب جلو اومد که باعث شد منم با نگران با

  یبا هر روش  ای گفتمیندارم باهات بهت م  یتعارف  یسربارم بود یستیسرباره من ن  ی_توهه لعنتساینک
منه که  فهیمنه که خرجتو بدم وظ   فهیوظ   نیا یتو اگه سرباره منم باش کردمیم رونت ی ب  نجایکه بود از ا

 برطرف کنم   ازاتوین

 برات تلخه  قتیحق  رشیچرا پذ یدر قبال من ندار  یا فهی وظ  چی_تو ه

 تر اومده بود مشکوک بهم نگاه کرد ن ییپا ی صداش کم کهی در حال ساینک

 کمه  شی ساعت کار نقدریکه ا  یکن ی _کجا کار مساینک

 سوال بود نیبخش سخت ماجرا جواب دادن به هم   مدیلرز

 ی گینم  یز یچ ویگرفت ی_چرا اللمونساینک

  نیاز ا سا ینک کهوی لب باز نکردم  ارهی سرم م ییچه بال کنمی کار م   یبفهمه چ نکهینگفتم از ترس ا  یچیه
 : دیغر  دیتهد یو خشم با چاشن یگرفت با ناباور  جهی نت هیسکوت من فقط 

 دالرام یشد   ی_نگو منشساینک

  نکهیحرفش هم  یزده بشه رو دییکارم باعث شد مهر تا نیهم بستم که با ا یمحکم رو چشمامو
  ریگونم سراز یجا  یطرف صورتم به شدت سوخت اشک از جا هی کهویبدم   حی خواستم براش توض

و    سوختیاز چپ کله صورتم به شدت م ایاز راست خوردم  دمیزد که اصال نفهم یطور  هیشده بود 
از کنارم رد شدو از پله ها با خشم باال رفت آروم کناره پله ها سر خوردم   یحرف   چیه ونبد کردیدرد م

هم فشار دادم تا   یهم بستمو لبامو رو یشده بودن چشمامو محکم رو  ریاشکام به شدت سراز نییپا
 کارو بکنم  نیعش کنم که من مجبورم ابدم تا قان حی فرصت نداد براش توض ینزنم حت  غیج

دسته آدما بود   نیهم جزو هم  سایاعتراف کرد نک  شونیبه نفهم  دیقانع کرد با شهیهارو نم  یبعض
منتظر نموند جوابشو   یزدو رفت حت  یلی س یبه راحت کردیعاقالنه فکر نم  زدویهمش حرف خودشو م 

 ................ دمیباالخره جوابشو م کنمی کارش سکوت نم  نیمن دالرامم به راحت در برابر ا یبدم ول 
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  یچ ی گشنم بود از صبح ه یلیبخورم آخه خ یز یچ هیبرم آشپزخونه  خواستمیاومدم م نییپله ها پا از
لم داده بود گذشتمو به   ونیزیتلو  یضعف کرده بودم بدون توجه بهش که جلو  ینخورده بودمو حساب 

  خچالیآب خواستم برم تو  وانیل هیآشپزخونه که بودم بعد از خوردن  یسمت آشپزخونه رفتم تو
 صداش خدشه انداخت رو اعصابم  کهویکه  میدار یچ نمی بب

 دیکرد یشونه خال تتونیاز مسئول  تی ری به خ میبخور یز یچ هی رونیب  می_برو خودتو اماده کن برساینک

 زدمو از کنارش رد شدم گفتم: یکه بهش تنه ا یدمو در حال ز  یپوزخند

 داشته باشم  یتیمسئول  نیهمچ هی ستمی_به قول خودت نوکرت که ن

 یدیم لی _چه جالب حرفه خودمو به خودم تحوساینک

 ارم ی ب  ادتیخاطرات گذشترو  یطور  هی دیبا ی گرفت یفراموش ی_وقت

 که کالفه گفت:  رونی برم ب خواستم

بهتره   ییایب  یبخورم خواست یز یچ هیرستوران   رمیمنکه دارم م ستین میحرفا حال نی_من اساینک
 رم یم  ذارمویوگرنه جات م  ی خودتو زودتر اماده کن 

تو هم  میرستوران از طرف رهیکه داره م الغوزی نیبهش نگاه بکنم به سمت اتاقم رفتم خب ا نکهیا بدون
  ری باهاش اصال حرف نزنو محلشم نذار فقط به فکره س یول  یگشنته بهتره توهم باهاش بر  یحساب 

 بس   نویکردن شکمت باش هم 

وقت ازم   هی سایکه اگه نک کردمی فکر م نیداشتم به ا کردمیطور که داشتم خودمو آماده م نیهم
ابم صددرصد با  حامده اون وقت حس سمیرئ  فهمهیاسمشو بگم م یکن ی تو کدوم شرکت کار م دیپرس

 وهلل   کنمیکه اونجا کار م فهمهیبترسم من قراره باهاش حرف نزنم پس نم دیاصال چرا با نهیکراتم الکاتب 

به راه افتادم بعد از بستنش سوار    یبه سمت در خروج لمیباال انداختمو بعد از برداشتن موبا یا شونه
چشم  یکم دمیرس  نگیباالخره به پارک  قهیقفشار دادم بعد از گذر چند د نگویآسانسور شدمو دکمه پارک

توهم  اخمامو ی که روشن بودو منتظر من بود به سمتش رفتم حساب نشیماش دن یچشم کردم که با د
رستوران سوار شدمو سگ  رمی دارم باهاش م ادیکه نشون بدم اصال خوشم نم یکرده بودمو طور 

 خارج شد   نگیراه انداختو از پارک   نوی ماش یحرف چیمحلش کردم اونم بدون ه



 دنده هیپناهان  یب

1022 
 

 

 نم یبب یاون روز  ادین

 ندارم   ییدلت جا تو

 تو  یشه از گوش  پاک

 عکسامو شمارم  اسممو

 تو مثل الکله  یچشما ییرای گ حس

 جات شبا منو مست و الکله   ییتنها وینر

 کن که االن بغلم

 ونده برام تو م بغله

 اغوش آرامشمه  اون

 کشه یداره منو م  ینطور یا که

 کن که االن بغلم

 تو مونده برام  بغله

 اغوش آرامشمه  اون

 کشه یداره منو م  ینطور یا که

   یمن  نفس

 ی عشقه من تو

 ی ب یتو همه جوره دارم حس عج  با

 ی ماله من تو



 دنده هیپناهان  یب

1023 
 

 ی فاله من تو

 ن یزم یفرشته رو هیتو انگار دارم  با

 کن که االن بغلم

 تو مونده برام  بغله

 اغوش آرامشمه  اون

 کشه یداره منو م  ینطور یا که

 

نداشتم پس بهتره بگم ردش    رویمن که کس  یبود اما خب ول  یاهنگ قشنگ و آروم بخش  شییخدا
   کردمیم دای خودم پ  یبرا روی کی دیاالن با  نیکنه وگرنه هم

 ی اهنگ مسخررو ردش کن  نیا شهی_م

 اهنگو دوست دارم  نیمن ا شهینم  ری_نخ ساینک

 من ازش متنفرم  یول ی_خب به من چه که دوست دار 

بشه از لجش دستمو بردم تا   یرو فشار داد که باعث شد اهنگ از اول پل وزیلج من از عمد دکمه پرو از
 مچ دستمو گرفت و ولش نکرد  عی ردش کنم که سر

 _ولم کن 

 ی زنی _بهش دست نم ساینک

 ولم کن  گمیدست خودمه بهت م ارمی_اخت

 کنم یدست خودمه تا نخوام ولت نم  ارمی _منم اختساینک



 دنده هیپناهان  یب

1024 
 

دستمو ول کرد از شدت خشم نفس نفس زدم با   سادویوا نیماش دمیفحشش بدم که د خواستم
درش   یشدم تمام حرص خودمو رو ادهی باز کردمو پ نویمنتظرش بمونم دره ماش نکهیبدون ا  تیعصبان 

 ازش نموند  یچی و محکم بستم که احساس کردم هکردم چنان در ادهیپ

 بود گفت:  نی ماش یهنوز تو کهی درحال تی با عصبان ساینک

 _شکست ساینک

  نیخوشم اومد به خاطر هم دمی د شوینگاه عصب یلجش درو باز کردمو دوباره محکم بستمش وقت از
دروباز کردم محکم چنان با   نبار یا کردن ی به ما توجه نم یبود ول  یعن ینبود  یبه اطراف نگاه کردم کس

که بهم زده بود دوباره بازش کردم   یل یبود از لج س میبه خاطر گشنگ نیپام بستم که پدرش در اومد ا
 گهی بار د هیچشمام گرد شد  کهویصحنه مقابلم  دنیبسته نشد با د نباری و محکم بستمش که ا

خواستم  گهیبار د هیشکست  نشیدره ماش  یجد یخاک به سرم جد یبستمش که باز بسته نشد وا
که دستاش به   یطور  دادیخورد فرمونو در حد خورد شدن داشت فشار م سایببندمش که چشمم به نک

  زدی م یدیسف

 گفت:  دیلرز یکه از شدت خشمش م  ییبا صدا  کردیکه با غضب داشت به فرمونش نگاه م همونطور

 اوردم ی سره خودتو خودم ن ییبال هی_برو دالرام برو تا ساینک

گونه هام گر گرفتن   یکم  کردمیشدمو وارد رستوران شدم احساس م میج  عیحرفش سر نیا دنیشن  با
کار کنم؟با    یخدا حاال چ یا نیهم ارم ی لجشو در ب خواستمیبشکنم فقط م  نشوی قفل ماش خواستمینم

 بهش نگاه بکنم؟ ییچه رو

  بای بود شلوغم بود تقر یفره بود رستوران بزرگ و باکالسرفتم که چهارن  یخال  یصندل  زوی م هیسمت  به
در   یها نشستم اشتهام کور شده بود ول یاز صندل  یکی  یرو دمویکش یپر بود پوف ای زوصندلیهمه م

  یماشدو روبه روم با اخ دایپ  سایچه قدر گذشت که سروکله نک دونمیعوض دلم خنک شده بود نم
غذامو  نهی من بش یجلو رغضبی م نهیع  ینطور یتا آخر ا خواستیاالن م نیا  یتوهمش نشست زک

 کوفتم کنه؟
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دادم  حی نظره منو بپرسه غذا سفارش داد منم ترج نکهیبه منو نگاه کرد بدون ا سا یکه اومد نک  گارسون
گشنم بود   یل یبکنه چون خ رممیس  تونستینداشتم تازه م یفعال سکوت کنم با خوراک گوشت مشکل 

 کنه!! رمیس  سپر هیکه افتاده بود دوباره اشتهام کور شد فکر کنم  یافتادن اتفاق دایبا به   کهوی  یول

افتادم اون شبم   میرستوران اومده بود انیکه همراهه ک یاون شب  ادهیور رفتم  زمی م یبا گله رو یکم
داشتم  سارمیداشتم نک رویچه قدر زود گذشت اون موقع ها ام یه ریبخ  ادشیچه قدر خوشگذشت 

 دم یهم دارم از دست م ساروینک کنمی از دست دادمو احساس م رویاما االن ام

 ؟ ی کن یعذرخواه  ییخوای_نم ساینک

 کمتر شده بود نیبود اما نسبت به داخل ماش  یباال آوردمو بهش نگاه کردم هنوزم عصبان سرمو

 نتو یماش ش؟ندزدنیبست ی_چه طور 

 م یریتا خونه م ادهیپ  ی...با پارمیبگ ن ی بدرک...به خدا اگه ماش دنشی_دزدساینک

 چه قدر فاصلس؟  یدون یم سای!!نک؟؟ی_چ

 یشکوندینم  نمویدره ماش  ی خواستیکه هست م ینی _همساینک

 انداختم  نیینگامو ازش گرفتم سرمو پا دمویکش یپوف

 ؟ یکنیکار م   ی_حاال چ

 عوضش کنم  برمشیموند فرداا م نم یماش  میاگه تا غذامونو خورد یچی _هساینک

 ؟ی کن ی نم رشی _چرا تعم

 عوضش کنم  خوامیوقته م  یلی_خ ساینک

بنز داشت بنز خوشگلشو فروخت   نیدستش بود قبل از ا یدوسال هی بایتقر نیماش  نیا دمیکش یپوف
 دوست داره  یل یخ یمعلومه شاست دیخر نویا

 ارم ی لجه تورو در ب خواستمیدرو بشکونم م خواستمی_من نم

 دونمی_مساینک
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 بهم نگاه بکنه گفت:  نکهیتعجب بهش نگاه کردم بدون ا با

 شهی_ولش کن شکست که شکست بدرک با جروبحث کردن درست نم ساینک

دوسش داشته  شدیبود که باعث م   شیمردونگ نیقدر مرد بود که اصال نکوبوند تو چشمم هم چه
 بود که تا االن ولم نکرده بود   یاراش برام مهم بود آخه اون تنها کسباشم واقعا رفت

االن همراهه پژمان  میزنی باهم حرف م  یفقط تلفن گرفتی از من سراغ نم ادیکه شوهر کرده بود ز الهام
رو نداشتم اها  یا گهیماه عسل کانادان قبل از ماه عسلشونم فقط دوبار اومد جز الهام هم کسه د یبرا

هفته  نی ا یول کردمپنهون  سای هرچند از نک  زنهیبار بهم زنگ م هیهر هفته  بای م داشتم تقرحامدو ه
خب احوال هم  یول  هیکار شترشی ب زنهی گفت هرروز بهم زنگ م شهیم بای شرکتش شدم تقر یکه منش

اون االن  سایسره نک مونهی هوامو داشته باشه هرچند واقعا هم داشت م خوادیو معلومه که م  پرسهیم
  یاوقات تو یگاه هک یاز قبل دوسش داره طور  شتریب ی قلبم کم کنمی احساس م یهمه کسم بود حت

 بشم  ریشرمنده ام یکم شهیخلوتام باعث م 

 ؟ ی_چرا ساکتساینک

 زدن ندارم  یبرا ی_حرف 

 ی وش نزدچسب زخم ر  هی_لبت زخم شده چرا ساینک

 ست یمهم ن  ادی_ز

 د یکش  یپوف ساینک

 خوام ی_دست خودم نبود معذرت مساینک

 شدم   رهیشرمندش خ  یباال اوردمو به چشما نگامو

 ؟ یکار کرده بودم که کتکم زد یمگه من چ ساینک  یتو زد ی_ول

 یازم پنهون کرده بود ویشده بود یمنش نکهی_برام تحملش سخت بود دالرام مخصوصا اساینک

 شدن چشه؟ ی_مگه منش
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 ؟ی شد یمنش  یچرا رفت  یبهش ندار  یاز یتو که ن ستی_چش ن ساینک

  یر یگیباالخره زن م یخرجمو بد  ای یمراقبم باش یستیکه ن  شهیکم کم به فکره خودم باشم هم دی_با
 کنه یمطمئن باش ارتباطمونو قطع م یداداشم نهیتو ع ست ین  شیزنت که حال 

قصدشو  یعنیهنوز زن نگرفتم  یو شش سالمه وقت یافته من االن س ینم ی اتفاق  نی_همچساینک
 ندارم 

 ی ر ی گی_باالخره م

بچه خواهرزاده  ینه اون موقع هم زوده هروقت برا ای  رمی گی_هروقت تورو سروسامون دادم مساینک
 رم ی گیراحت زن م الیاون موقع با خ   دمیخر یسمون یهام س

 خواد؟یم  رمردی پ یموقع ک  ؟اونیر یزن بگ  یگرفت ی سمونیمن س ینوه ها یبرا یوقت  ییخوای_م

منو خواهرخودش  یچرا هرچ دونمیکردم نم یچپ چپ بهم نگاه کرد که تک خنده ا ساینک 
و شش سالش   یس  سایاالن نه درسته نک یاومد ول یاومد قبال خوشم م  یخوشم نم  ادیز دونستیم

 اومد ی بود اما اصال بهش نم

که قبال دوست داشتم و  یچ یعن یمزخرفات فکر نکنم  نیدادم به ا حیحرفا شدمو ترج  نیا الی خیب
 االن ندارم 

 گفتم:   یحالت ناز خاص هی با

اون موقع شوهر   دمیبرادرزاده هام پستونک خر یآقا من هروقت تونستم برا  کنمی _من شوهر نم
 کنم یم

 گفت:  یحالت متفکرانه بامزه ا  هیبا  ساینک

 ؟ یتا برادرزاده داشته باش ی_برادرزاده؟کدوم برادرزاده؟اصال مگه تو داداش دار ساینک

 بردی داشت منو از رو م یچه طور  نیبهش رفتم بب یغره ا چشم

 ؟ ی_پس تو کشک
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 اره یب  ای دن من ده سالم بوده مادرم دوباره حامله شده باشه تورو به یوقت  ادینم  ادمی_ساینک

 د یحرص صداش زدم خند با

خبر خوشحال کننده هم برات   هیپژمانه  یمنظورت از برادرزاده بچه ها دونمی کردم م ی_شوخساینک
 موقع شوهر کردنته یکه از حرکات اون دوتا معلومه زودتر از اونچه که فکرشو کن  نطوریا نکهیدارم ا

 پژمان قبول کرده بعد از سه سال بچه دار بشن  گفتی_اتفاقا الهام م

  نیو شش سالشه مطمئن باش هم یپژمان چندسالشه؟همسن منه س یدونی _سه سال؟تو مساینک
 ین ی بی حاال م میخریبچه م  یسمونیبراشون س میر ی امروز فرداس باهم م

 بهش نگاه کردم   یسرمو باال آوردمو با تخس یول  دمیکش یپوف

 ؟یستیتو داداش من ن ی_چه طور من خواهرتم ول

 باال داد  ییابرو

 ی گفته تو خواهرم ی _کساینک

 ی دیبه خرج م تیروم حساس  نقدریا نی_خودت اصال به بهانه هم

 گم یاالن نم یول گفتم ی_من قبال مساینک

  یسمونیمن هروقت س ینوه ها یبرا  یگفت شیپ قهیچند دق نی هم ؟اصالیگیدروغ م ؟چرایچ یعنی_
 رم ی گیمنم زن م یدیخر

 نوه خواهرم   یتو گفتم برا ینوه ها ی_اوال من نگفتم براساینک

 حرص بهش نگاه کردم با

 ه؟ ی_خب فرقش چ

من    کهیدرحال یخودت جا زد یمنو به بچه ها  یکه شما خودتون خواهرزاده ها نهی_فرقش اساینک
 الهام بود یمنظورم بچه ها
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  یسرخ شدم چشمام حساب  یخجالت حساب  یبهش نگاه کردم از شدت تعجب و کم یناباور  با
 یعنیستم؟یخواهرش ن  گهیمن د یعنیجهت بهش نگاه نکرده بودم پس  نیگردشده بود تا حاال از ا 

  قشمیرف شم؟حتمایم شیپس چ ستمی اگه خواهرش ن ی...ولیدونه؟ولیخواهرش نم  هیمنو به جا گهید
 دونهیم ودش آره منو دوست خ

 ؟یچه قدر ازم متنفر  نمیبهم بگو بب رونیب  ایبحث ب  نی_حاال از اساینک

 فکر نکنم  یچیبه ه امو یب رونیکردم به خودم مسلط باشم تا بتونم از فاز حرفاش ب  یسع

 که ناکجا آبادت بسوزه  یطور  کنمی م تتیبدجور اذ یکن تمیاگه اذ ی ول  ستمی_ازت متنفر ن

 کرد یبعدش خنده مردونه ا  یچشماش گرد شد ول یحرفم اولش کم   نیا دنیبا شن ساینک

ناکجا آباد   یگ یم عیرو سر رسهیکه به ذهنت م  یهر حرف یزن یحرفتو رکو راست م   ادی_خوشم مساینک
 ه؟ یچ گهید

 که نزدم یگفتم؟حرف بد ی_مگه چ

 زد  ینگاه نادر بهم کردو لبخند هی ساینک

هم دوست ندارم   دیبه اندازه خورش  رسهیروز به آخر م  هین  دوست ندارم چو انوسی_به اندازه اقساینک
 شهیوقت کم نم  چیبه اندازه روت دوست دارم که ه کنهیچون غروب م

 د؟ یجمالت بلد نی_اوه نه بابا شما هم از ا

 بلدم همشونم وصف حاله خودتونه نایاز ا یی_اوه چه جورم تا بخواساینک

 یار ی ن یوقت کموکسر  هیزنه خودت تا   یبذار برا یبه من بگ  خوادی_نم

 سهم اونو فراموش کنم شهیاون جدا کنار گذاشتم مگه م ی_نگران زنه من نباش براساینک

سهم اونو فراموش   شهیگفت "مگه م یشد وقت میحسود ی کم سایچرا اما ناخواسته به زنه نک دونمینم
 شد  کی از قبل حسم تحر شتری شدم ب یطور  هیکنم" 

 یکت شدشد سا   ی_چساینک
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 ی چ ی_ه

 بمونه  مهیباعث شد حرفامون نصفه ن نیگارسون با سفارشامون اومد به خاطرهم  کهوی

  میبمون  یسکوت باق  نیا ینگم و تو یز یدادم چ حی ترج میسکوت درحال خوردن غذامون بود یتو
بچگونه   یحسا هیفرو برم  االمی فکروخ یتو یباعث شده بود بدجور  سایامشب نک ضی ضدونق یحرفا

 پونزده شونزده ساله   یدخترا نیا نهی ع ییداشتم فکرا یا

 و هفت سالم بود   ستیمگه من چند سالم بود؟فقط ب یگلوم نشست ول  خیب  یبد بغض

 کرد  یاز نوشابشو خورد بهم نگاه  یغذاشو که تموم کرد کم ساینک

 ؟ یشد ری _سساینک

 می_اه

 ی غذارو دوست داشت نیا ادمهی ینخورد یادی ز زی _تو که چساینک

 درسته ی_از عمد سفارش داد

 مورد عالقه منو ندارن خب ماله تورو سفارش دادم  یغذا دمی_از عمدم نبود دساینک

 فکر کنم داشتنا  ی_ول

 هول کرده گفت:  یکه معلوم بود کم ساینک

 _من گشتم نداشت ساینک

 ی گیخب تو راست م یل ی_خ

 نگاهام فرار کنه گفت:  ری ز نکهیکردم که با اخم به خاطرا ی تک خنده ا یتخس  با

 بزنم دره خودش بازهست  موتویر  ستیحساب کنم توهم برو سوار شو الزمم ن  رمی _مساینک

 شد یپرو م  ینطور یا اوردمی خودم ن یبه رو ادی ز یشرمنده شدم ول  یحرفشو گرفتم کم  طعنه

 گفتم: شدمیپا م میصندل یطور که از رو همون
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 سرم  ی_فدا

شده نگامو ازش گرفتمو راه افتادم از   یچه شکل  افشی ق نمیبهش نگاه بکنم بب نکهیبعد بدون ا و
بودنش هرچند اصال معلوم   دهیرفتم خوبه خداروشکر ندزد نشیرستوران که خارج شدم به سمت ماش

  گهید نهیهم ا یبلندو رنگ مشک یشاست  هینبود که در بازه خوب

  رونیب  شمیامکان داره در باز بشه اون وقت پرت م  نم یکه بش نجایشدم پوف اباز کردمو سوار  درو
 یپرت کردم پشت خودمم با هزار زورو زحمت داشتم سع فموی جلو ک یاز صندل شمیرشته رشته م

زده شدو دره سمت   موتیر  کهوی کردم یکه داشتم تالش م نطوریهم شدینم یبرم اون سمت و کردمیم
 من چشماش گرد شد دنیسوار شد با د نکهیهم سای باز شد نک ساینک

 نگام نکن  ینطور ی_ا

 ه یچه وضع نی_اساینک

 ی فهمی برم اون ور م سای_وا

 نبودم   یخوب طیشرا یمعذب بودم آخه اصال تو  ساینک یزور زدم تا پام رد شد جلو  دوباره

 کرد   ریپام گ یی_آ

ببرم پشت با   یپامو به راحت منو آزاد کرد که باعث شد یشدو پا  لیبه سمت راستش متما یکم  ساینک
 خودمو جمعوجور کردم  یکم شدی خب چون جام نم یول  دمیپشت دراز کش یصندل   یراحت رو  الیخ

 ش یی _آخ

خودم    یحسوحاله خودم بودمو داشتم برا یتکون دادو راه افتاد  تو یبه نشونه منف یسر  ساینک
به خنده هامون  یحت میکه باهم داشت ییبه کارهامون به کلکال سای نک یبه حرفا  کردمیم الی فکروخ

 عادت کرده بودم  یبرام سخت بود بهش بدجور  سایاز نک ییچه قدر جدا

 : دم یپرس یبودم با لحن سوال  دهیکه پشت دراز کش  یهمون حالت یتو

 ؟ یست یات ن ندهینگران آ سای _نک

 گذرونمیم یطور  نیهم شمیباشم نصفشو اومدم بق  دی_نه چرا باساینک
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 نصفشو اومدم انگار شصت سالشه گهیم یطور  هی_

   گهینصفشو اومدم د بایسن آدما تا هفتاده منم تقر  نیانگ ی_خب مساینک

 از الهام راحته اما از بابت خودم نه  المیشه خ  یم یآخرش چ دونمی_اما من نگرانم نم 

 شه ی_نگران خودتم نباش توهم عاقبتت مثل الهام مساینک

 _واقعا؟ 

کال خودمو زدم به اون راه و چشم   دمیخجالت کش  یحرفو زدم که خودم حساب  نیبا ذوق ا یطور  هی
 توجه پشت سر گذاشتم   یب  ساروی غره نک

 به خدا ییپرو  یلی_خ ساینک

 کردم  یخنده ا تک

 ؟ یدار  یراحت باشم مشکل قمیرف شهی پ خوامیم هی_خب چ

چشمک باعث شدم   هیبهش زدمو با  یشد لبخند رهیبهم خ نهییکردو از آ  رییحالت چشماش تغ ساینک
اونو   نکهیکه خوشحال شده از ا فهموندی بهم م یقو بیحس عج هیاما  دونمیبزنه نم یاونم لبخند محو

  قبتماخرعا سای به قوله نک یعنی شهی م یمن چ یزندگ  نیاخره ا  یعنی اوردمیداداش خودم به حساب ن
 شد؟ یالهام م نهیع

هم بسته بشه به خصوص   یخواننده باعث شد چشمام ناخوداگاه رو نیدلنش  یپخش شدن صدا با
 دادیقلقلکم م یقشنگ یحسا هیآروم همراهش شروع کرد به زمزمه کردن  سایگرم نک  یصدا یوقت

 هیفکره مسخره ا مکنی هرچند احساس م خوندیمن م یداشت برا کردمی احساس م

 

 من  یبرا هاتیدلتنگ

 خورم یغمترو م خودم

 تورو  ذارمینم  تنها
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 برم ی از تو دل نم من

 شونه هام بذار   یرو سر

 کن به من هیهد درداتو

 صبور تو منم  سنگ

 کن به من  هیو تک  ایب

 گاهتم  هیتک من

 همراهتم اروی

 آهتم درمون

 عـــــــاشقتم  من

 منو  یکه دار  یوقت تا

 نخور  زویچ چیه غصه

 مثل کوه پشت توام من

 آرزوهات دل نبر  از

 ی تون یهستم م یوقت تا

 یبرس ییخوای م یهرچ به

 تو  یدارم فدا یهرچ

 ی تو مثل نفس برام

 کشم تورو  ی که م نفس

 تنم  یتو کنمی م حس
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 کنم یتو حس م  کناره

 عاشق شدنم  عاشق

 گاهتم  هیتک من

 همراهتم اروی

 آهتم درمون

 عـــــــاشقتم  من

 

که داشت    یطور  شدیهرلحظه گرموگرم تر م ساینک یصدا نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
راست   سای نک دیشا ندهیباشم به همه اتفاقات آ  دوارمیام  شدیباعث م کردیگرماشو به قلبمم منتقل م

 دادمیم لی ودم تشکخ یبرا یزندگ هیمنم باالخره  شدمی باالخره منم مثل الهام خوشبخت م  گفتیم
   دونهیخدا م  یحاال ک

بزن عقب که خودش  سا یدوباره گوشش بدم خواستم بگم نک خواستیکه تموم شد دلم م آهنگ
 .....میده بار اون اهنگو گوش کرد  یخونه باال میدیرس یکارو کرد تا وقت  نیهم

 سادم یوا سایشم که با حرف نک  ادهیخواستم پ  نیماش از

 ن ی _بشساینک

 بستمو بهش نگاه کردم   یبه آروم   نباریا درو

 باهات حرف بزنم خوامیم  نیجلو بش  ای_ب ساینک

توهم برده بود معلوم بود   یشدمو دره جلورو باز کردمو کنارش نشستم اخماشو کم ادهیپ  نیماش از
 افتاده بود ری گ یدوراه نیب

 سا؟ یشده نک یز ی_چ

 راستشو بهم بگو  پرسمی سوال ازت م هی_دالرام ساینک
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 شه _با

 ؟ی_ازم خسته شد ساینک

 زدیبود که م  یچه حرف نیتعجب بهش نگاه کردم ا با

 ازت خسته شده باشم؟  دی_چرا با

  رییحالت چشماش تغ   کردمیباال آوردو بهم نگاه کرد چشماش پر از عالمت سوال بود احساس م سرشو
 کرده انگار مثل قبل نبود

 ؟ یبر  شمیاز پ ییخوای_چرا م ساینک

 هی شهیباعث م  ینطور یسوالو ازم بپرسه بهتره دربارش باهاش حرف بزنم ا نیباالخره ا  زدمیم حدسشو
منو اون واقعا  نکهیا میریبگ  یجد  مویگفتیبه خودمون م یکه از همون اول ه ییدروغا یسر 

 نداره  قتیحق  کهیدر حال  میزنی حرفو م نیکه ا میخودمون نیا میستی خواهربرادر ن

سر بار تو باشم  خوامیزشته نم  کنمی م یاالنم دارم با تو زندگ نکهیهم میباهم ندار  یمنو تو نسبت  سای _نک
دختر اگه بفهمه که با   هی یخاستگار  یبر   یوقت گهیفکرشو بکن چندروز د یباش  ندتمی به فکره آ دیتو با

 شهیم یچ  یدون یم یخونه بود هی یتو گهیدختر د هی

 نداره  یمشکل چیموضوع ه نیمن با ا ندهیش من مطئنم زنه آاتفاقا نبا  نی_تو نگران اساینک

 نباشه   ینطور یا دی؟شای مطمئن  نقدری_از کجا ا

 _اگه با خودش مشکل داشته باشه اون وقت حق با توههساینک

 داشت؟  یچه ربط یچ یعنی_

که با   ی چ  یعنیبه خودش مشغول کرده بود  یگفت اما ذهنه منو بدجور   یال یخ یب  دویکش یپوف
 خورد یآب م  یلیحرفش واقعا خ نیخودش مشکل داشته باشه ا

 ؟ یکن ی _کجا کار مساینک

 م ی_بگم تا از نون خوردن بنداز
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 _بگو دالرام ساینک

   گمی_نم

 بگو گم ی_دارم بهت مساینک

   ن؟ییپا یار یسقفشو ب یبگم بر  گمی_نم

 کنم ی کارو م نی_الزم باشه اساینک

 سا ی _نک

   دیتوموهاش کش ینگه کالفه دست یچیه گهیبا حرص صداش زدم باعث شد ساکت بشه و د یوقت

 یدیفهم  یبر  ی_از فردا حق ندار ساینک

 رم یمن م  ی_ول

 خشم بهم نگاه کرد   با

 _درکم کن مجبورم 

 شد  رهی روبه روش خ واریبه د  دویتوموهاش کش یدست یکالف

 شرکت قابل اعتماده  نینکردم اما ا دایپ  یدرست هیجا یدنبال کار گشتم ول یل ی_خ

 سمتم برگشت  به

 مورد اعتمادت شد؟ یزود  نیبه ا  یکنی توش کار م یهفته دار  هی_ساینک

 شناسمیکه م سشویرئ یول  کنمی شرکت کار م یهفتس تو هی_

دستمو به سمت بازوش بردمو بازوشو   عیذهنش منحرف رفت سر کنمی منقبض شد احساس م فکش
 شد دهیذهنش به کجاها کش ستیچون معلوم ن کردمی م یکار  هی دیگرفتم با

 حامده  سشیرئ  میل یاونجا فام سی که با رئ نهی _منظورم ا
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 حرف چشماش گرد شد با تعجب بهم نگاه کرد   نیا دنیبا شن ساینک

 ست؟ ی_مگه خارج نساینک

 _هست  

 _پس...پس... ساینک

 بوده کی شر ری با ام زدی دربارش حرف م ریکه ام هیهمون شرکت نیا کنهیز راه دور کنترل م_شرکتو ا

 لبه در گذاشت  یدستشم رو یکیپاش گذاشت اون   یزد نگاشو ازم گرفتو دستشو رو یپوزخند ساینک

 رتت ی _توف به غساینک

 بود؟  یبا ک  قایاالن دق نیگرد شد ا چشمام

 ؟ یگیم  یدار  یک ؟بهی_چ

 : د یحرص غر با

 اونجا کرده  یدونگو به اسمت بزنه تورو منش هیحداقل   نکهیا هی_به جاساینک

 توهم  دمیکش اخمامو

داد شش دونگو به اسمم بزنه قبول نکردم   شنهادیاونجا باشم اتفاقا پ ی_من خودم خواستم منش
 چه قدر اصرار کردم تا اجازه داد که اونجا کار کنم حاظر نبود قبول کنه یدونیم

 اد یباهاش کنار ب تونهیمعلوم بود نم  دیکش  یپوف  یعصب ساینک

 کنم یم  دایکار خوب برات پ هی  گردمیخودم م  یکار کن  ششیپ ادی _اوضاع بدتر شد خوشم نمساینک

 ی پسره لج نیبا ا  نقدریخارجه درضمن چرا تو ا ستی ن  نجای_اون خودش ا

 ادی _ازش خوشم نمساینک

 دم یکش یپوف
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 بذار کنار   رویمن موافقت کرده پس لجباز طیاون باهمه شرا مونمی من همونجا م  سای _نک

بهتر بود    دمیکش یهم فشار دادو دوباره نگاشو ازم گرفت پوف یرو  یکرد لباشو کم یبهم نگاه ساینک
 شدی دعوامون م رفتوی هم باال م یوگرنه دوباره صدامون رو میتمومش کن 

بسته شدن در  یکه گذشت صدا  هیبه حرکت در اومدم چندثان آروم یشدم با قدما ادهی پ نشیماش از
  ادهیپ نی از ماش ساهمیدر باعث شد بفهمم که نک کیقفل شدن اتومات یو پشت سرش صدا نیماش

 میقدمامو آرومتر کنم تا باهم سوار آسانسور بش کردمیم یندادم سع یتیشده اهم

دادم با   هیباز شدن در آسانسورو که فشار دادم باعث شد در باز بشه وارد اتاقک شدمو بهش تک  دکمه
از  کردی آروم به سمت آسانسور حرکت م ینگاه کردم اونم داشت با قدما سایاخم منتظر به نک
 دم یکش یبگه پوف تونست یبزنه اما نم یحرف خواستیانگار م دیبار ی م یسروروش کالفگ 

 جناب؟  ییایتندتر راه ب یکم  ییخوای_نم

قدماشو تند کردو سوار شد دکمه بسته شدنه درو   یبا اخم سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد کم ساینک
خوب  یبو الی خیب  کردمیم یهم بستم سع یفشار داد که آسانسور شروع به حرکت کرد چشمامو رو

  ردهبگم که قراره حامد برگ سا یبه نک یچه جور  نکهیکه داشتم فکر بکنم به ا یعطرش بشمو به نگران 
  نیمن راحت بشه اون االنشم مخالفه ا تی از بابت امن الشی شرکت باشه تا خ یخودش شخصا رو

 موضوعه

 کن  ری ماجرارو ختم بخ ن یخودت ا ای خدا پوف

 

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

 

 ش نگاه کردم کردمو با ذوق به یخنده ا تک

 گهی_خب د

 نداره تموم شد گهی_دحامد
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 گفتم:  یحالت دمغ  با

 شد؟  ن؟تمومی_هم

 میحاال قراره کم کم دست به کار بش گهی_آره دحامد

 ؟ ی_عکسشو دار 

 تا بهت نشون بدم ای _آره بحامد

 شهیم بایتقر رانیبرگشته ا شدی م یماه هیپا شدمو به سمتش رفتم حامد   میصندل  یذوق از رو با
هم کم کم با موضوع کنار اومده و کمتر بهم   ساینک کنمیدارم کار م  نجایکه من ا شهیم  یگفت سه ماه

شده  هصددرصد منو به زور هم ک  دیفهم یهنوز بهش نگفتم که حامد برگشته آخه اگه م یول  دهیم ریگ
 نجا یپامو بذارم ا دادیاجازه نم 

زدم حامد داشت   یلبخند دیخندیله داشت ماومده خوشحا  شی از اتفاق پ یکه معلوم بود حساب حامد
درباره دختره با مادرش حرف بزنه البته ازم  خواستی دختر خوشش اومده بود م هیاز  گرفتیزن م

  مکناره دستش بود شی قبول کردم االنم پشت صندل لیبکنم که با کمال م  نکارویخواسته بود که من ا
   هیک فرشته خوشبخت نیا نمی کنه بب دایتا عکسه دختررو پ 

 زدم چه قدر خوشگل بود  یلبخند دنشیکرد با د دایعکسشو پ یوقت

 یا قهی_خوش سل 

 _به داداشم رفتم حامد

شد آروم سرمو به سمتش چرخوندمو بهش نگاه   جادیتنم ا یتو یفی حرفش لرزش خف نیا دنیشن  با
بهم نگاه  میاالن که داشت نمیخم شده بودم تا بتونم بهتر عکسو بب  یکردم چون کنارش بودمو کم

  دیدیم تی اون وضع یاومد مارو تو یم رونیاز ب  یاگه کس ینطور یکم بود ا یل یفاصلمون خ میکردیم
حرفش   نی ا یچشمام غرق شده بود حامد رو یم تونبود اون مونیحرفا حال نی اما ا کردیبد م  یرافک
داداشش  یچشما یخاکمو تو ر یز دهیمرده خواب  تیکه باعث شده بود جذاب ی کرد طور  دیتاک  یلیخ
  رمویدل ضعفه بگ  شدیبود که باعث م  یرعلیام هیحامد شب یصحبتا یاز حرکات و حت یکم نمی بب

  فتمی ب  ادشیهمش به 
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ناخوداگاه با   شدمیکه از دستش دادم هربار که دلتنگش م خوردمیدوسش داشتم و افسوس م هنوزم
احساس   زدمی وقتا که با حامد حرف م یل یبود خ ریام هیحامد شب  یآخه ته صدا گرفتمیحامد تماس م

من   عدرواق  کنمی دارم به اون نگاه م کنمی االن که احساس م نهیع  زدمیحرف م  یرعل ی دارم با ام کردمیم
دستوپا  ن یاما از ا زدمیبود که داشتم دستوپا م ریام یچشما  یحامد غرق نشده بودم تو یتو چشما

 بردم ی زدنها لذت م

شوک زده به  کهویدر همراهه حامد  یصدا دنیدر باز شد با شن کهویکه  می حالت بود نیهم یتو
  نشیصورت خشمگ دنیکه با د  یدرگاه بود از شدت وحشت  یکه تو یکس دنی با د میسمت در برگشت

 خاک به سرم شد   یرخشه به تنم افتاد واااا  دمویلرز دمید

 _که خارجه آره؟ ساینک

 جا خورده شوک زده گفت:  یاز سره جاش بلند شد معلوم بود اونم حساب  حامد

 د؟ یکنی کار م یچ نجای_شما احامد

کرد بست با   یا همون طور که داشت به حامد نگاه مبا غضب به حامد نگاه کرد درو با پ  ساینک
 مشت شدش به سمت حامد رفت   یدستا

 میکردی م یکار  میمنو حامد داشت کنهیاالن فکر م  نینه ا یزده بهش نگاه کردم وا  وحشت

نگاه   سایتوهمو به نک  دیاخماشو کش دیحامد ترسمو د  یرفتم پشت حامد پناه گرفتم وقت ناخواسته
باال  یدستاش مشت شده بودنو رگ گردنش بدجور  کردمی کرد از شدت ترس فقط داشتم بهش نگاه م

خشمش   شی صد در صد تو ات  یگرفتیهم ترسناک اگه پناه نم شدیم یمواقع هم وحش نجوریزده بود ا
 خودمم  تاشیعصبان  نیعلت همه ا دونمیبه خصوص من که م  یسوختیم

 یی دختر دروغگو هی دونستمیحساب باز کردم اما نم یکه زده بود ی حرف ی_بهت اعتماد کردم روساینک

 دم یم  حیبراتون توض نی _شما بشحامد

تا   خوامیکه م  هیبه خاطر همون دختر یکش ینفس م  یتا االن دار  نکهیخفه شو هم  یکی _تو ساینک
 دارش بزنم  گهید قهیچند دق
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شده بودن اما هروقت که بود باعث شده بودن   ریسراز ی ک  دونمیوحشت بهش نگاه کردم اشکام نم با
 بخوابه  ششیآت  کمینگم تا حداقل  یز ی فعال سکوت کنمو چ دادمیم  حیبشه ترج   سیصورتم خ  یحساب 

 ...میمنو دالرام داشت یکنی اشتباه فکر م یدار  اریدر ن ی قلدر باز  نقدری_احامد

 میهم بکن یا گهیکاره د هیهمه بده بستون  نیا ن ی حاال ب نیگفت  نیگرفتیه مقلو نویدادی_دل م
 دهیم  فیک  شتریب  ینطور یا

که با   یاونهم نسبت به کس کردی هم بستم چه قدر نامردانه داشت قضاوتمون م یمحکم رو چشمامو
  ینطور یکرده بود اما من جواب رد داده بودم اون وقت ا یبا خونوادش ازم خاستگار   نکهیوجود ا

 زد یداشت بهمون تهمت م 

 : دیبا خشم غر سایروبه نک  ومدهیحرفا اصال خوشش ن نیکه معلوم بود از ا  حامد

 میکردینم یما کار  گمیدارم م یدوز یم  ویبری خودت م یبرا  یدار  یتو ه گمینم  یچ یمن ه  ی_هحامد
 دالرام ناموسه داداشمه احمق  

 مرده آره؟  کهی _داداشت؟همونسایکن

 دستاش مشت شد فکر کنم حامد هم خوب منظورشو گرفته بود  حامد

 ه؟ یزیمنو اون چ نیب  نکهیا ؟یر یبگ یا جهیچه نت ییخوای حرفات م   نی_از احامد

 نعره زد:  یبلند یبا صدا کهوی ساینک

 باشه یز یتو اون چ  نی_خفه شـــــــــــــــــــــــــو مگه من مرده باشم بذارم بساینک

 صدامو باال ببرم  ینطور یتو ا نهی ع تونمیمنم نم  یکرد ؟فکریزنی م خودیحرف ب   ی_پس چرا دار حامد

چه   نمیحاال باال ببر بب  یستیحد ن نیدر ا دونمیچون م  ی_نه ازت انتظار ندارم صداتو باال ببر ساینک
 پسره ناکس یکن یم یغلت

شدن به قصد کشت   زیگالو گهی بردو هردوتاشون باهم د  زیحرفو که زد به سمت حامد خ  نیا ساینک
  ارهیب  رونیباعث شد منو از شوک ب  زدنیکه بهم م یمحکم  یضربه ها یصدا زدنی م گرویداشتن همد

 و با زجه برم باال سرشون 
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 گفتم:  هیگر با

 ...توروخدادیولش کن...حامد بس کن...بس کن   سای...نک دیکن _بس 

باعث   نیدردم گرفت هم یحامد حساب  هیصورت حامد زد که من به جا یتو یمشت وحشتناک  ساینک
 سا یدست نک  ری ز فتهی شد حامد به خاطر دردش ب

 محکم گرفتو فشار داد یهم از فرصت استفاده کردو گردنشو دو دست ساینک

  نبارمیا یآره؟فکر کرد  مونمیساکت م یبشه فکر کرد کی که بخواد به دالرام نزد روی اون کشمی _مساینک
 دی خوش باش  گمیم رونیب   رمی م نییپا ندازمیگاو سرمو م نهیع گذرمویم

محکم گرفته بودو مانع   ساروی نک یتا خودشو نجات بده دستا زدیبه شدت داشت دستوپا م حامد
   شدیم شتریشار بف

  شیزیچ هیحامد  شدیباعث م ینطور یا کردمیم یکار  هی  دیبا دیکش یداشت نفس م  یبه سخت حامد
 کارش داد زدم:  نیا دنیبا د عیسر نیبشه به خاطر هم

 ــــــــــــــــــــشیکشت  سای_ولش کن نک 

 هیباعث شد حامد با تمام توانش   نیشل بشه هم  یکم سا یکه زدم باعث شد دست نک یغیج  با
   سا یمشت بزنه تو صورت نک

  نیبه خاطرهم دیرس ینم  لیگور نیتا بلند شه اما من زورم به ا دمیبه زور کش  ساروینک یبازو عیسر
  هینگرانش شدم حتما خبر کردیبود که فکر م نیبشه حتما علتشم ا ینخورد اما باعث شد عصب  یتکون 

به  نمحامد بلند شد منو محکم هول داد نتونستم تعادلمو حفظ بک  یوبا خشم از ر ساینک کهویچون 
 ن یباعث شد که محکم بخورم زم نیخاطر هم

لرزون به پشت سرش نگاه   یچشما یدستش متوقف شد با ترس ول کهویباال برد تا بزنه که  دستشو
 کردم 

 ی هست یک یفکر کرد  ی دست روش بلند کن ذارمی_نم حامد

 بشن   زیباعث شد دوباره باهم گالو نی مشت زد تو صورتش هم هیبه سمتش برگشتو   عیسر ساینک
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  یشتر ینسبت به حامد قدرت ب ساینک زیم  یحرکت گردن حامدو محکم گرفتو گذاشت رو  هیبا  ساینک
حرف نداشت حامدهم خوب تونسته بود از  شیبودو دفاع شخص  ینظام  هی سایداشت چون نک 

 بهتر نبود   اسی خب از نک یول  ادی پسش برب

 : د یدندوناش غر هیبا خشم از ال ساینک

  یکنن کار  هیآسمون به خاطرت گر یکه مرغا ارمیبه سرت م یی...بالیکه نذار  یباش   ی_خره کساینک
 یکه ازش اومده بود ی همون قبرستون یبرگرد ویهم قرض کن  گهید هیدوتا پا که نه صدپا نیبا ا کنمیم

 گفتم: یلرزون  یبغض به سمتش رفتم با صدا با

 _توروخدا ولش کن 

 به سمتم برگشت   شیبا همون حالت غضب ساینک

 ی کن یاشتباه م ی_ولش کن دار 

  یکه تا االن زندت گذاشتم اشتباه کردم که بهت اعتماد کردم به هرک کنمی_آره دارم اشتباه مساینک
 غلط کردم   یبگ  دیتهش با یاعتماد کن

 نعره زد  یناک تر وحشت یصدا با

  خوامیچون م یکنیقبرستون باز م  یچشماتو تو یدستوپام جون سالم به در برد ری _اگه امروز زساینک
 بزنم    شتیآت

 ی دلت بخواد بکن  یمگه شهر هرته هر غلط یپسره عوض یکن ی _غلط محامد

 دمیکنه با وحشت جلو رفتمو دستاشو کش شتریخواست فشارشو ب ساینک

 ولش کن  شکنهی_گردنش م

لحظه دستشو ول کردو محکم با پشت دستش زد تو دهنم مزه گس خونو که حس کردم باعث   همون
 من مانع شدم  نباریببره که ا زی خ سای صحنه خواست به سمت نک نیا دنیبزنم حامد با د یشد پوزخند

 _ول کن حامد...توروخدا...تمومش کن 
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 کارو کرد؟  نیا ی _اون به چه حق حامد

 صاحابشم   نکهی_به حقه اساینک

 گفت:  یبا لحن مسخره ا  حامد

 باشم؟ شی پس من ک ی_ا نه بابا تو صاحبش باشحامد

به سمتش برگشتمو   عیبودم سر سادهیوا نشونیبرداشت که چون ب زی به سمتش خ  سایدوباره نک  کهوی
 کردم هولش بدم تا مانع بشم گفتم:  یم یگذاشته بودمو سع نشیقفسه س یبا دستام که رو

   ساینک الیخی _تورو خدا ولش کن ب 

چشماش   ید یبودم سف  دهیروشو ند  نیبا خشم چنگ زد به بازومو محکم فشارش داد تا حاال ا ساینک
 : دیاروم غر دندوناش  هیقرمز شده بود از ال یبا حالت وحشتناک 

غذا به مشامم  ینهار دعوتمون کرده بود بو یخونه پژمان برا می_اومدم دنبالت تا باهم برساینک
 پر کرده  موی نیتموم ب  یحلوا بدجور  یاما بو خورهینم

 کرد ی م خیتنمو س یهم بستم دونه دونه حرفاش داشت موها یمحکم رو چشمامو

 ینوشیتوهم م  یالهام توچ ینوحه زجه ها ی_صداساینک

 ادیتوهم م یشالق خوردنا یزندونو صدا یسروصدا سویپل ن یماش ریآژ ی_آره سرو صداحامد

با خشم سرشو باال آوردو به حامد نگاه کرد حامد تک تک کلمات جمالتشو با حرص و  ساینک
 : دینگاهشو به من دادو با خشم تو صورتم غر سا ینک کردیم انی ب  تیعصبان 

 خودم برم خفش کنم  ایخفه شه  یگی_بهش م ساینک

عکس   یوقت  ینه ول ای  دیپنهونش کنم حرفمو شن کردمیم  یکه سع یاون همه ترسو بغض  نیب  دونمینم
 ده یآره شن  دمیفهم دمیالعملشو د

 _بس کن 
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  تونستمیهم بستم نم یامو محکم روبازومو فشار داد از شدت دردش چشم یع یبه صورت فج  ساینک
 اومد  ینم  رونیب  سایاز ته گلوم از شدت ترس از نک  ییبزنم چون صدا غیبه خاطر درد وحشتناکم ج

 نگران نباش  کنمی_االن تمومش م ساینک

بغض کردم بهتره مقاومت   دیکش  یشد داشت منو دنبال خودش به سمت در م دهیبازوم کش  کهوی
 نکنم 

 با بغض به سمتش برگشتمو گفتم:  یول   رهیدنبالم اومد خواست منو بگ عیسر حامد

 افته حامد ینم  ی_اتفاق 

 ... ی_ول حامد

 _خدافس 

 شدمیم ده یدنبالش کش کردموینم  یکشوند منم مقاومت یراه فقط داشت منو دنبال خودش م یتو
  امیدادم باالخره به حرف ب  حی ترج می از شرکت خارج شد یقت برد و نیبا خشم منو به سمت ماش  ساینک

 و حق با اونه  هیخبر کردیفکر م  ینطور یا

 پنهونش کنم گفتم:  تونستمیکه اصال نم  یهق هق با

 ام یخودم م  ی_دزد که نگرفت

 رو نگرفته بودم  ی توعه عوض  ی_کاش دزد گرفته بودم ول ساینک

 ی...عو...ضی...به...بهم...ب...بگدمی_خ...خفه....شو...بهت...اج...ازه....نم

جمع شدمو    یصندل یسوار شد تو  عیدور زدو سر نویخودشم ماش  نیماش یبا خشم پرتم کرد تو ساینک
از جا کنده  نشیماش  کافی ت هیپدال گاز محکم فشار داد که باعث شد با  یخودمو جمع کردم پاشو رو

حد از   نیچون تا حاال ا دم یلرزیخودم جمع شده بودم از شدت ترس م  یتو یلصند  یبشه رو
باشه با سرعت   سای نک نیا شدیباورم نم  دمیترسیبودم هم هول کرده بودم هم م دهیند تشویعصبان 

    کردی م یداشت رانندگ یسرسام آور 

  مونی کشی_آروم برو االن م
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 ی دستوپام باش ری شاهد زجه هات ز دیمن وگرنه با ای یر ی تو بم ای می_دعا کن تصادف کنساینک

 هیحرفاش  نیدادم نسبت به ا حی اما ترج دمیلرزیم داش یداشتم از شدت ترس تهد نکهیوجود ا با
 گفتم:  یبه سخت نیاز خودم نشون بدم به خاطر هم  یعکس العمل

 ی دست روم بلند کن ی_تو حق ندار 

 خفه شو چون امروز خونت حاللهنه فعال   ای حقو دارم  نیا ین یبی _حاال مساینک

اومد که فقط حرفاش در حد    ینم  یینایبه ا افشیچون اصال ق کشتمیپام برسه خونه م دونستمیم
   ستینکنه ولکن ن  کمیت  کهیت دونستمیباشه واقعا م دیتهد

از هروقت   شتریب کردیم  یبا غضب رانندگ دویکش یم  ییال نایماش نیاز ب یچه طور  دمیدیم یوقت
متوجه شدم که با   یکه پامون نرسه به خونه اما وقت کردمیهمش خدا خدا م دمیترسیازش م یا گهید

 جواب منو بده   خوادیخدا امروز نم  دمیبرد فهم  نگیپارک یتو نوی سرعت ماش

درو باز   عی سر نیفرمان از مغزم صادر شد "فرار کن" به خاطر هم هیدست خودم نبود  نیتوقف ماش با
 کردمویم ه یاالن جونمو نجات بدم گر دیبا دونستمیکجا برم فقط م خوامیم دونستمینم  دمیکردمو دو

بازوم محکم گرفته  کهویبرم که  رونی مونده بود تا از در ب کمی  دمیدویم نگیپارک یبا ترس داشتم تو
شده بودم همون طور   ها وونهید  نهیترس بود ع یشد با وحشت شروع به تقال کردم همه کارام از رو

 قبل نبود منم دالرام زبون دراز شجاع قبل نبودم  یسا ینک گهید سایکه نک

مشتا و  ادهی  یوقت ایافتادم که از شدت خشم قرمز شده بود  یچشماش م  یدیسف ادهی یوقت
  دیامروز کارم تمومه پس با دونستمیم  دمیلرزیاز قبل م شتریافتادم ب یم زدیضرباتش که به حامد م 

 که حاال کجا برم  کنمیفکر م  نیموفق شدم به ا یتا فرار کنم وقت کردمی تالش م

 داره...ولم کن...  یولم کن...اصال به تو چه ربط گمی_ولم کن...دارم م

که تهش اصال معلوم نبود   نگیپارک یصدام تو دیکش یهمچنان محکم منو گرفته بودو با خودش م اما
 شدیکو م ا  یحساب 

زد تو صورتم که باعث شد خفه بشم منو هول  یکیبه سمتم برگشتو محکم  ی حرکت ان  هیبا  ساینک
به خاطر   ایحاال  سمیپاهام وا یآسانسورو دکمه بسته شدنو فشار داد توان نداشتم که رو یداد تو



 دنده هیپناهان  یب

1047 
 

سر   ره آسانسوگوش نیداشتم به خاطر هم سایکه از نک ی به خاطر ترس  ایبود که کرده بودم  ییتقالها
   نییخوردم پا

 بندمی کارات نم یچشمامو رو شمویساده از کنارت رد نم  نباریدالرام ا گذرمیازت نم نباروی_اساینک

از   ییاز تنها دم یپام گذاشتم لرز یرو  کردمی صدا م یکه ب ی ا هیجمع شدم سرمو با گر شتریخودم ب  یتو
 ی ترس از همه چ

نشه  یتا سه نشه باز  گنیم کردمیزنده به گورت م  دی_اون دفعه که مچتو با اون پسره گرفتم باساینک
  یقسر در بر  ذارمینم  نباریاما ا نیاالنم ا یکشت یبار اول رابطت با محافظم بود دوم اون پسره تو

 دالرام 

اسانسور   کهوی وقت توقف نکنه اما همون لحظه ها بود که چیتا اسانسور ه کردمی داشتم دعا م همش
 با خشم جلوم خم شدو گفت:  سای در به رومون باز شد نک ستادویاز حرکت ا

 تو خونه  یر ی سروصدا م ی_ب ساینک

 گفتم:  دمی لرزیداشتم م کهیدرحال 

 زنم یم  غیج  ی_دست بهم بزن 

 بلند شو  االی کنمیهمون لحظه اللت م   ی_جراتشو ندار ساینک

 ی زنی باهام حرف م یدار  ینطور یکه ا ستمیمجرم پروندتم ن  ستمین ت ی_من زندون 

 گفت:  یزدو به آروم یپوزخند ساینک

 ی_مجرم پرونده قلبم که هستساینک

 حرفش واقعا برام سخت بود نیبغض بهش نگاه کردم تحمل وزن ا با

 دم ینه؟نشونت م ستین میحال  یز یچ یمن از مردونگ  یدالرام فکر کرد ی_بدجور منو شکوندساینک

  یصدام باالنره تا کس  نکهیبه خاطر ا  سایمحکم چنگ زد و بلندم کرد اما مقاومت کردم نک  بازومو
 نشنوه با غضب به سمتم برگشت با هق هق گفتم: 
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 دم یم حی برات توض  روی نداشته باش بذار همه چ می_توروخدا کار

 حاال وقته جواب دادنه کاراته دم یکه الزم بود بدونمو فهم ی_هرچ ساینک

 گفت:  عیبزنم که سر یا گهیحرف د خواستم

  ارمیسرت م   ییبال  نجایبشنوم هم  دنتوینفس کش ی_شششش صدا نشنوم خدا سرشاهده صداساینک
 یسیپاهات وا یرو یکه نتون

  ینطور یوقت ا  چیه یباهام حرف نزده بود حت  ینطور یوقت ا چیباشه ه ساینک  نیکه ا شدینم  باورم
 نویکار کنم فقط ا یچ دونستمینم دمیترسیم یبدجور   دمیترسیا من رفتار نکرده بود ازش مب
  یوفرارو به روم بسته بود چون محکم بازومو ت یهمه راه ها سایتنها راه چاره فراره اما نک  دونستمیم

 دستاش گرفته بود 

همونطور که بازومو محکم چنگ زده بود به سمت واحد خودمون رفت کارت باز شدن درو که  ساینک
باز بشه خواست منو بکشه تو که مقاومت کردم دستمو محکم به   یک یت یباعث شد در با صدا دیکش

  یکس  میخواستینگفت نم یز ی نگفتم اونم چ یز یاما چ دمیچارچوب در گرفتمو خودمو عقب کش
 شدیبد م ینطور یا نوهصدامونو بش

بزنم به   غیمنو بکشه ج نیاز ا شتری ب دیترس یم کنمی مقاومت م دید یاما وقت دی دوباره منو کش ساینک
 : دیغر یبا خشم به آروم نیخاطر هم

 ی لعنت یکن یکار م  یچ ی_دار ساینک

 گفتم:  یآروم به

 تو  امی_نم

 حرکتش با وحشت گفتم:  نی ا دنیبا د عیبرد که سر زی به سمتم خ ساینک

 نداشته باش...توروخدا...درد داره می...کارامی ...مامی_م

 _شششش ساکت ساینک

 بازومو ول کردو راهو برام باز کرد  سایدراوردم با بغض بهش نگاه کردم نک  کفشمو
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 برو تو  ای_ب ساینک

 ی بش مونی نکن پش یکار  سای _نک

 کنم یم  زیخودمو حلقه آو یمونی_نگران نباش اگه نکشتمت صد در صد به خاطر پشساینک

 

 : د یبا حرص غر نینگفتم به خاطر هم یز یانداختمو چ نیی پا سرمو

 تو؟  ییای_نم ساینک

 یدست یعصب   سایکم کم نک دم یلرز دمید افشویق یبغض سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم وقت با
وارد خونه  یتو خونه وقت  دیخودشو به سمتم کش آوردو محکم بازومو گرفتو کش دویتوموهاش کش

 یتا خودمو بندازم تو دمیبه سمت پله ها دو عیاون فاصله سر یدروبست تو ساینک نکهیشدم هم
 حرکت کنم   تونستمیبودم نم دهیچون اونقدر ازش ترس  امااتاقم 

 به سمت اتاق برد  به سمتم برگشت محکم دوباره بازومو چنگ زدو ساینک

 یر ی....م....می _ک...کج...ا...د...دار 

 _قتلگاهت ساینک

 شده بودم   مشیتسل  نیبرام نمونده بود به خاطرهم یاصال قدرت تونستمیمقاومت کنم اما نم خواستم

قفلش کردو در همون   ینداشت اما وقت  یترس ادیکارش ز نیولم کردو درو بست ا میاتاقم شد وارد
به سمتم برگشت با وحشت بهش نگاه کردمو عقب عقب رفتم   بشوی هم کارت درو گذاشت تو ج نیح

 خشک شده بود سایاشکام از شدت ترس از نک

 بارشو تحمل کنم   تونمیبرام سخته نم یک ی نیداشتم اما ا روی_تحمل هر ضربه اساینک

 ی ...کنی...نم ی_تو...تو...کار 

  یدرش آوردو محکم دور دستش بست با نگران  دمیزد کمربندشو باز کرد با وحشت د یپوزخند ساینک
 واریلرزون عقب عقب رفتم تا خوردم به د یو پاها
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 ی...ندار ی...حقچی_تو...تو...ه

 اوردم یحقها دارم که روش نکردمو به روت ن  یل یمن خ زمی عز نجاستی_اشتباهت هم ساینک

 ...کنمی...متی _ا...ازت...شک...شکا

 گفت:  ی ا زانهیزدو با لحن تمسخرآم  یپوزخند ساینک

 کن  تی باشه برو به خاطر ضرب و شتم ازم شکا ی_هروقت زنده موندساینک

 خودم جمع کردم   یپاهامو تو دمویخودمو عقب کش  شتریب

 ...زن....زندان...ن...نکنندازمتی...می_م

 ه جا برام زندان بشه هم یکارت باعث شد نیبا ا  م؟تویست؟هی زندان ن نجای_اساینک

کار   یچ  دیبا دونستمیبود نگران بودم نم  ساینک  یبود درواقع از ترس کمربندو کارا دهیته کش  اشکام
 گفت:  یصورتم خم شدو با لحن آروم  یرو سادیکم کم روبه روم وا سایکنم نک

 قهیچرا گفتم عا  یاتاق تو باشه تو گفت نیبار گفتم ا هی ادتهی شنوهیصداتو نم یکس  نجای_اساینک
دستوپام   ری بزن هرچند فکر نکنم ز غیج  یغرغراتو نشنوم هرچه قدر خواست یصدا شهیصداس باعث م

 زدن برات بمونه  غی ج یبرا یتوان

 ی کن یاشتباه م یبه جونه مامانم دار  دمیم حی برات توض روی بذار همه چ سای _توروخدا ولم کن نک

 زد  یپوزخند ساینک

 شن ینوحه ها برام واضح تر م یخوب حلوا صدا  یالهام بو یزجه ها یصدا گذرهیکه م ی_هرچ ساینک

  یغیج دی چی بدنم پ یتو یبه پام از شدت ضربه درد بد دیدستشو باال بردو کمربندو محکم کوب  کهوی
بدنم فرود   یکه رو سای نک یسرمو زجه زدم ضربه بعد یدستمو گذاشتم رو  نییزدمو آروم سر خوردم پا 

 که نشون از درد وحشتناک ضربات کمربندش بود  ییغایشد ج  شتری تنه منم ب  یاومد لرزشا

 آره کردمیم  دتیفقط داشتم تهد یفکر کرد ینیب ی_بهت گفتم خط قرمزامو رد نکن بد مساینک

 زدم:  غیمحکمتر شده بود با زجه ج  ضرباتش
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 _نزن تورو خدانزن...درد داره...نزن

که خبر فوت   یوقت نهیزد ع شمیکه آت یبود اونقدر  شتریب یل یقلب من خ_درد شکستن ساینک
پس   دیبا ویکه شکوند یدالرام تقاص دل زنمی م شتیات  یزد شمیخونوادمو بهم دادن همونقدر که ات

 یبد

بشه از شدت    شتریبلندتر و لرزش بدنم ب  غامیج شدیاومد باعث م یبدنم فرود م  یکه رو یا هرضربه
ازم   رموی بودم که باعث شد ام دهیشن  انی جملرو از زبون ک نیا نهیدرد ضربه هاش روبه موت بودم ع

   رهیهم قراره جونمو بگ  ساینداشتم حتما نک یجمله خاطره خوب   نیمن از ا رهیبگ

 ... بسه...نزن سای...بسه نک سوزهی_نزن...توروخدا...تمام بدنم م

 : دی صورتم غر یوهامو سرمو باال آورد توم یبا خشم چنگ زد تو ساینک

ته گرفتن قلبمو حس   یتو بو کنمی تورو حس م یحلوا  یکه من بو سوزه؟آره؟همونطوری_مساینک
 ی کن یم

   ستین یز ی منو حامد چ نیب  خورمی_من قلبتو نشکوندم...قسم م

کار   دادمیاجازه م دیخودمه که ولت کردم از اول نبا رهی_خفـــــــــــه شـــــــــــــــو تقصساینک
   یکن

 _رحم کن توروخدا 

گفتم؟نگفتم اگه  یپژمان و الهام بهت چ یدالرام؟هان؟شب عروس ی_رحم کنم؟مگه تو رحم کردساینک
 تم؟نگف ایگفتم  کنمیخونتو حالل م  نمتیپسر بب  هی کینزد گهیبار د هی

 امروز...  یاما ماجرا ی_چرا گفت

 یچ  یعنی نیانگشت باهم فاصله داشت ا هیصورتاتون به اندازه  یبود ساده ی_کنارش واساینک
 قرار بود روبه رو بشم  یبودم معلوم نبود با چه صحنه ا  دهیرس رتریذره د هیذره فقط  هی یعنیهان؟

 ی ش یم مونیخودت پش یبفهم   قتویحق یوقت یکن ی اشتباه م ی_دار 

 امروزم خونت حالله دمیکه به چشمام د ه ین یهم قتی_حقساینک
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با چهار   عیسر  یحرکت آن هی یبلند شد کمربندشو برد باال و دوباره محکم شروع کرد به زدن تو  دوباره
محکم منو گرفت که   ساینک  دمیدو یدست و پا از کنارش خودمو پرت کردمو به سمت در با ناتوان

 تقال کردمو خودمو به سمت در کشوندم نی زم یرو ن ی بخورم زمباعث شد 

 د ی... توروخدا کمکم کنکشهیداره منو م نیکمکم کنه...توروخدا...ا یک ی_کمک...

 بدنم فرود اومد صدام باالتر رفت  یکه رو ضرباتش

 ... ی_نزن نامرد درد داره...نزن پسره عوض 

 اوردم ی ردو فشارش داشتم نفس کم مگردنمو محکم فشارش داد از شدت د یگذاشت رو دستشو

 کرد؟؟  انتی خ یزد؟ک شی آت رویک یاون  یتو؟هان؟ک ای _من نامردم آره؟من نامردم ساینک

که فشارشو کم کرد  شدنیهم بسته م یزدم به بازوش اما ولم نکرد کم کم چشمام داشتن رو چنگ
  یفقط تو کردمی احساس نم رویچیه گهیهم بسته شدن د یرو  یافتادمو چشمام به آروم نی زم یرو
 مطلق فرو رفتمو تمام  یاهی مثل س یز یچ

 

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

 

  یکله تنمو فرا گرفته بود ب یهم فشار دادم درد وحشتناک  یهم بستمو لبامو رو یرو موی اشک یچشما
از  یقطره اشک گوشه ا  هی  ایحس  یب  نیا نیاوقات ب  یحس شده بودم از درد از بغض فقط گاه

 سوزوند یورتمو مص

مرخص    مارستانیکه از ب شدیم یهفته ا هینبود چون  ساینک یقبل  یبه خاطر کتک کار   میجسم درد
 نیبود امروز خسته شده بودم از ا سایامروز نک رحمانهیب یشده بودم درد وحشتناکم به خاطر لگدا

چشمش بهم    نگیتو پارک   ساینک  کهویفرار کنم  رونی خواستم برم ب نکهیکه روم بود هم یهمه فشار روح
روزگار سکوت کرد خدا خودش پاسخگو  یدربرابر شکنجه ها دیاوقات با یافتادو مچمو گرفت گاه

 خواهد بود 
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  زدیم رونی برم ب خوامی م دیفهمیم  نکهیشده بود هم رحمیب  یل یخ  سایخودم جمع شدم نک   یتو شتریب
  نکهیکه امروز سرم اورده بود جرات ا ییبال  برم هرچند با ییجا دادیاجازه نم کردیبعد ولم م کردیلهم م

 فرار کنمو نداشتم   گهید

بهم حس داره چون همش داره انتقام دل  کمی ساینک  کنمی احساس م ساینک  یدردا و حرفا نیا نیب
کرده بود که هربار باعث   هیمنو به درد فوت شدن پدرومادرش تشب انتی درد خ رهی گیسوختشو ازم م

 پس دوسم داره  رمی دل ضعفه بگ کنمیحرفش بعدا که بهش فکر م  نیا دنی ناخواسته با شن شدیم

نه به   یمنم دوسش دارم ول کنمی که از دستش خوردم احساس م یکتک  نهمهیچرا باوجود ا دونمینم
  ستیمن نهرچند االن مشکل دوست داشتن  ستمیتفاوت ن یخب نسبت بهش ب  یاون شدت ول 

 آقاس یرفتارا نیمشکل ا

 لحافم پنهون کردم  ری ز شتریخودمو ب  دیباز شد بدنم به شدت لرز کهویاتاقم  در

 ؟یدیخواب ی_خانوم فرار ساینک

  نکهیشد هم  خیموبه تنم س دمی قدماشو که شن  یندادم درواقع دردام دهنمو بسته بود صدا یجواب
تا فرار کنم که محکم منو گرفتو به خودش   دمیتختم پر یپتورو از روم کنار زد وحشت زده از رو

بود که   یلرزشم از ترس نبود از حسه خوب دمیلرز دمیاز پشت چسب نشیبه قفسه س نکهی چسبوند هم
  یفشارمم نداد دستشو جلو یمنو به خودش نگه داشت حت  نطوریلحظه بهم دست داد هم هی یراب

که دستش بودو بازش کرد به سمت دهنم برد که   یبازوهاش محصور کرد قرص   نیآوردو منو ب روم
 بخوره   نشیکه باعث شد سرم به قفسه س دمیخودمو عقب کش  عیسر

 ش ی بخور دی_مقاومت نکن با ساینک

 هق هق گفتم:  با

 ولم کن  سا ینک ی_تو نامرد نبود

 یزودتر خالص بش خوامیم  کنمی دارم بهت لطف م  نی_به خاطرهمساینک

 کنم ی از اون بخورم خواهش م خوامی_توروخدا ولم کن من نم

 کناره گوشم گفت:  آروم
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 _مسکنه احمق ساینک

شرمندش    یکه به سرم زده بود حساب  یاخماش توهم رفت از فکر  دمیتعجب بهش نگاه کردم که د با
قرص   کردمی م ده؟فکریم گهید یکی اونم به زور مسکن به خورد  ینطور یاخه آدم عاقل ا هیشدم خب چ

 خالصم کنه  خوادیم هیزیچ  یبرنج

آبو هم جلو اورد از   وانیقرصو از دستش گرفتم به سمت دهنم بردم که ل دی لرزیدستام م  کهیدرحال 
  یهرچ یبود ول  ی لرزش دستام به خاطر چ دونمینم دیلرزیدستش گرفتم اما دستام به شدت داشت م

  اعثبه سمت لبام برد که ب وانویل  یبفهمه دستشو دور دستم گذاشتو به آروم سای ه بود باعث شد نکک
  وانویعقب بردم که اونم دستشو برداشتو ل وانویاز آبو بخورم قرصو که قورت دادم ل یکم یشد به راحت 

 ازم گرفت 

 بخواب ریبگ یدرد ندار  گهید  ی_مسکنو بخور ساینک

 گفتم:  یلرزون  یجدا شد خواست بره که با صدا ازم

 هم مرهم؟به کدومش باور کنم؟  ی_هم درد

 سمتم برگشت  به

  دونمیمنم م یو اون لگدا یضیمر  دمیفهم اوردمیمسکنو برات نم  نیا یضیمر  دمیفهمی_اگه نم ساینک
 که باعث شده حالت بدتر بشه  

 گفت:  یازم گرفتو به سخت نگاشو

   دنیفهم ی کله محل م  شدیم ضی مر ی_مادرم وقتساینک

 هم بست   یمحکم رو چشماشو

 کرد ی بابام ناز م یبرا ایواقعا درد داشت  ای_حاال ساینک

 حرفا براش سخت بود  نیروون شدن چه قدر زدن ا  اشکام

آشپزخونه تا براش   یاهوناله مامانم باال گرفته بود پدرم با خنده اومد تو یبار که صدا هی ادمهی_ساینک
پدرم همون طور که داشت  شدی نبات داغ درست کنه مادرم عادتش بود با نبات داغ واقعا خوب م
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پروانه  نهیدوروبرش ع یشد اونقدر   ضی زنت مر ویبا خنده گفت:هروقت زن گرفت زدینباتو تو آب هم م
  یتونینم  ینطور یوقت بهش مسکن نده ا چیته بشه و بغلت خوابش ببره هبچرخ که خودش خس

دلت مونده اما خب   یحسرت بزرگ رو هی ین یبی م ییای روز که به خودت م هیاون وقت  ینازاشو بخر 
 شده رید گهید

 ن ییپا د یقطره اشک مردونه از گوشه چشمش چک  هی

اما   ختیریچون هربار همراهه نبات داغ مسکن هم توش م کنهیبود مامانم ناز م  دهی_پدرم فهمساینک
به من زد که   یچشمک ختی ریمسکن تو نبات داغش نم گهیکه کشف کرد د نویا شدیمامانم آروم نم 

هم   ناومد تهران مامانم با ده تا مسک ی م تیمامور یکه پدرم برا ییبزنم وقتا  یباعث شد منم لبخند
 چون مسکنش بابام بود   شدیآروم نم

 نگاه کرد  همب

 گفت؟  یدردش بهم چ  تی اون وضع یبار مامانم تو هی یدونی_مساینک

 شد  ری به شدت سراز  اشکام

 وقت  چی وقت زنتو تو اوج درد ول نکن ه چی_هساینک

 هق هق هامو نشنوه یدهنم گذاشتم تا صدا یکردمو دستمو رو  بغض

دردت بودم   یخودم باعث و بان نکهیهمچنان نگران دردت بودم با ا نیبب یدالرام ول ی_بد کردساینک
بهم   رویکه همه چ یاما خودت بود یاما خودمم مرهمت شدم قرار بود توهم مثل الهام خوشبخت بش

 کارات  هیبق  نهیع یزد

 درو ببنده گفت:  نکهی پشت کرد قبل از ا بهم

 کنه ی _بخواب االن آرومت مساینک

پتوم پنهون کردمو زجه زدم   ریه شدت شکست سرمو زبسته شدن درد بغضم ب با
 خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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 نه شهینم  باورم

 من  شهیپ  یستین تو

 دردم نهیا

 من   شهیبه ر یخندیم

 بد   شین هی یزد

 قلبم  وسط

 از من بودش  یکوتاه

 رفتن زوده  واسه

 ی ر یکه س البد

 منو دستام  از

 خرابه اعصابم  چرا

 یر یم یدار  چون

 جذاب خودطبع یبود تو

 مردمی خنده هات م واسه

 راستم  یحرفا واسه

 خوردمیتورو قسم م جونه

 جذاب تخس تر  یبود تو

 بود از عشقه تو بازهم نیا

 نهیزمونه ا نیا رسم
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 دزدنیازت م عشقتو

 ی چشمام یامیدن  یگفت یم

 قلبم  آرامش

 معرفت  یب یا

 کار کردم  یمن چ مگه

 از االن تا اخر عمرت به من  یونیمد

 به چشمام  یونیمد

 عشقمو   ی خالص به

 دلم هیکار اصل

 

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

 

 خونرو کرده جهنم خونه  نیباهاش حرف بزنم دوماهه ا خواستمی رفتم م  نییپله ها پا از

رفتاراش   نی بسه چه قدر دهنمو ببندمو درمقابل ا کنهیم  یداره زندگ نجاینه انگار خودشم ادمه ا انگار
با    کهویرفتم    نییدوتا پله پا نکهیتوپم پر بود هم یسکوت کنم با خشم به سمت پله ها رفتم حساب

 نم یپله ها بش یاومد باعث شد ناخواسته چشمامو ببندمو رو یم  نییکه از سالن پا یاهنگ دنیشن

 

 که االن یدونینم تو

 تو  هیچشما هیجلو

 دوست داره  یلیمرده که خ هی
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 دارمو یچه حال یدونینم تو

 بهت دارم  یچه حس  یدون ینم

 هاته  یوونگید عاشقه

   لرزهیم نهیبی تورو م تا

 با من   ای یکن ی خودت لج م با

 حدو اندازه مـــــن یب عشقه

 دل نکن دل

 دلو که عاشقته ول نکن  نیا

 کارت  ی نرو پ یعشقم  خودتو

 دل نکن دل

 دل نکن دل

 خوبمونو باطل نکن  یروزا

 عاشقتم 

 دل نکن دل

 دل نکن دل

 که عاشقته ول نکن  یدل نیا

 دل نکن دل

 کارت  ی نرو پ یعشقم  خودتو

 دل دل نکن  آره
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 مشکل نکن  نیاز ا شتریب  کارمو

 دل نکن دل

 چون تنهاس  کنهی م یبی مثل عادتش غر وونهیدل د نیا

 چه دلتنگم ین یبیم یدار 

 جنگم  یوقفه م  یب دارم

 تو دستامو یروز   یول کن مبادا

 رم یقبول من م  باشه

 گن یم ایمردم پشتمون چ نینگاه کن بب خوب

 بهتر نه بازم  یحالمون ول   شهیم بدتر

 دلم تا کن  نیبا ا ی که دوست دار  هرجور 

 به پا کن  خون

 دل نکن دل

 که عاشقته ول نکن  یدل نیا

 ولم نکن آره  یعشقم  خودتو

 دل نکن دل

 کن مشکل ن  نیاز ا شتریب  کارمو

 خوبمونو باطل نکن  یروزا

 عاشقتم 
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 یدهنم گذاشتم تا صدامو نشنوه صدا یشدن دستمو محکم رو  ریگونم سراز یبه شدت رو  اشکام
 ام یباعث شد به خودم ب   ساینک  نیغمگ

 ؟یاومد رونی _چرا از اتاقت بساینک

  یلی حسش خ  سایمتوجه حضورم شده بود تعجب نکرده بودم نک نکهیشدمو به سمتش رفتم از ا بلند
 نداشت اما حس کرده بود که من اونجام   یدیاون طرف سالن بودو اصال به پله ها د نکهیبود با ا یقو

روبه   ینطور ی هم خواستیبهش نگاه کردم دلم براش ضعف رفت دلم م سادمیروبه روش وا یوقت
مثل قبل پناهم   شهی؟میمثل قبل بش شهیهش بگم مب  خواستینگاهش کنم دلم م سمویروش وا

 ی بش

 ن یبش  ای_ب ساینک

 اوردمی خودم ن یبه رو ادیخوشحال شدم اما خب ز  یل یخ نمی بش ششیاجازه داده بود پ نکهیا از
 بهم نگاه کنه به حرف اومد  نکهیکم کردو بدون ا رویپل  یکنارش نشستم صدا

 ؟ یبگ  ییخوایم یچ  شنومی_خب مساینک

کلماتمو گم کرده  نیموفق بشم به خاطرهم نجاشیتا ا کردمی انداختم اصال فکرشو نم نیی پا سرمو
 بودم 

 ؟ی الزم دار  یز یحرفتو بزنو برو چ ستیخوب ن اد ی _دالرام حالم زساینک

 رون یبرم ب   خوامی_نه فقط م

 ؟ یکار کن   یچ  رونی ب ی_بر ساینک

 _برگردم سره کارم 

 دم یخودمو عقب کش یکم  یبا خشم بهم نگاه کرد دستاش مشت شدن با نگران  ساینک

 بست نبوده نه؟ یکه خورد یی _معلومه کتکاساینک

 گفتم:  یسخت به
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 دارم  ازی_بذار برگردم من به پولش ن

 کالفه نگاشو ازم گرفت  ساینک

  یاعصابم کنترل  یرو دایندارم سرت داد بزنم بلندشو برو تو اتاقت دالرام من جد نوی_اصال توان اساینک
 ندارم 

 _آره از حالو روزه من معلومه

 بهم انداخت و دوباره نگاشو ازم گرفت فکر کنم خوب طعنه حرفمو گرفته بود  ینیغمگ نگاه

  یحق ندار   یول  رمیگیم برات  رونی از ب یالزم داشت میزیهرچ دمیخودم بهت م ی_پول الزم داشتساینک
 رون ی ب یبر 

 ؟ ی_تا ک

 _داد نزن دالرام ساینک

 سا یتو سکوت کنم نک یدر برابر کارها یخفه بشم هان؟تا ک  ی_تا ک

 بس کن ستیحالم خوب ن  گمیم یفهم ی_نم ساینک

حرفامو باور    ییخوایم  یک ساینک  یبفهم  ییخوایم یکنم؟کی م یکه حس خفگ یفهمی نم  ؟توی_تو چ
که به ناحق   ییتقاص تمام کتکا خوامی اصال ازت متنفرم از خدا م ستین یز یمنو اون چ  نی که ب یکن
 ی پس بد رویزد

فوت   نمیکه والد یبرگشتم سره خط همون وقت دمیاما تقاصشو دارم پس م دونمینم  شوی_ناحقساینک
 دالرام  یش یاون موقعها دوباره از سنگ شدم تو باعث و بان نهی شدن شدم ع

 رون ی برم ب  یاجازه بد یاون درو باز کن  یبلند ش خوامیازت م یبکشم ول   شیپ مویقد یحرفا خوامی_نم

فکر کردم   دمیبلند شد با وحشت خودمو عقب کش عیسر  یحرکت ان  هی یهم بست تو یرو چشماشو
بهم نگاه بکنه   نکهیبه سمت در رفتو قفلو باز کرد دره خونرو باز کردو بدون ا  دمیبزنه اما د خوادیم

 گفت: 
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 رون ی گمشو برو ب ای_ب ساینک

 شدن  ریبهش نگاه کردم اشکام سراز یمبل بلند شدمو با ناباور  یرو از

 رون ی ب میندازیم ی_دار 

 برو   ایخب ب  رونی ب یبر  ییخوایم  یگی_نه مگه نمساینک

 گفتم:  ی به سخت  کردی اما اون اصال بهم نگاه نم دمسای بغض روبه روش وا با

 برگردم؟  یذار ی_م

در کنار رفتو به سمت مبلش رفتو   یبده از جلو  یجواب  نکهیهم بست بدون ا  یمحکم رو چشماشو
جا   دنمیبه سمتم برگشتو بلند شد که با د کهویشد که  یچ  دونمیبستم نم  یروش نشست درو به آروم

 که رفتم دیترس نیخورد فکر کنم از ا

 ی _پس هنوز نگرانم 

 ازم گرفت  نگاشو

خودت    نهیتا دوباره برت گردونه چون منم ع یمنو ندار  گهیاما د یبازم از سنگ شد یگ ی_راست م
 شدم  

 ؟ ی_چرا نرفتساینک

 نداشتم برم   رویی _جا

گلومو  خی ب  یبغض وحشتناک سادیقدم به سمتم اومد که با بغض دستمو باال آوردم که وا هی ساینک
 گفتم:  یلرزون یکنترلش کردم با صدا  یحرف بزنم اما کم دادیگرفته بودو اجازه نم

با  خواستمیموندن نداشتم نم ی برا ییجا میبرگشت نداشتم از طرف یبرا ییرو رفتمی...اگه مای _جلو ن
  تونستمیهم نم ری خونه مادر ام یسرم آورد  ییبدونن که چه بال خوامیحالوروزمم برم خونه الهام نم  نیا

  یخوب هی هم جا رونی جا ندارم اون ب نیجز ا روییبه خاطره حامده که رفتم جا یفکر کن  ترسمیبرم م 
   ستیدختر تنها ن هی یبرا
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 شدن  ری به شدت سراز  اشکام

  یکنم تنها تا سر بار کس یزندگ   رمیخونه بگ  هیکارم تا پول جمع کنم بذار برم سره  گمیکه م ناستی_هم
خوش   یپناه بردن داشته باشم قبال دلم به بودنه تو خوش بود حاال دلمو به چ  یبرا رویی نباشم تا جا

 میکنم مرده سنگ

  نیی سر خوردم پا  نینتونست وزن پامو تحمل کنه به خاطرهم زانوهام

  ییبال هیو  رون ی ندارم برم ب نویندارم تحمل ا گرویدرد د ه یخوش کنم آخه تحمل   یبه چ موی _دله زخم
   هیسقف دارم کاف نکهیهم مونمیم  نجایهم ادیسرم ب 

 به سمت پله ها حرکت کردم  یسره جام بلند شدمو به سخت از

 کنه رییتغ یهمه چ  یهاتو پر کنم دالرام خودت باعث شد یپناه یب خواستمی _مساینک

 ه یپناهترم نکن برام کاف یب  نیاز ا یهامو پر کن یپناه  یب خوامی_نم

 

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

 

وحشت زده هول کردم    کهوی سا ینک دنیخواستم بخورش با د نکهیهم ختمی خودم آب ر  یبرا کمی
 قلبم گذاشتم یاز دستم افتادو شکست دستمو رو وانیل

 د یکارت نکنه زهرم ترک  یخدا بگم چ ی_وا

 ؟ یدی_چرا نخوابساینک

 زدمو گفتم: یداخل آشپزخونرو دور زدم بهش تنه ا زی م دمویکش یپوف

 یدی_همونطور که تو نخواب 

 _من علت داشتم ساینک
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 بهش زدم   یپوزخند

 _و علتتون 

 که پشت سرش بودو بهم نشون داد  یا شهیش ساینک

 مشروبه یخال  شهیش نی علتت ا ی_خب که چ

 شدم   رهیبهش خ   یقدم عقب گذاشتم با ناباور  هیجا خوردم از شدت تعجب   کهوی

 _تو...تو...مشروب.... 

 ؟ یبود دهی_نفهم ساینک

 بهش نگاه کردم  یناباور  با

 امکان نداره  نی_ا

پله ها خودشو بهم رسوند و منو   یزدمو از پله ها باال رفتم باال یغ یکه اونم دنبالم کرد ج دمیدو عیسر
 دنیکش  غیحصار محکم بازوش قرار گرفتم شروع کردم به دستوپا زدنو ج  یتو نکهیگرفت هم 

 مشروب خور ولم کن   ی_ولم کن پسره عوض

 ندارم  تی _آروم باش دالرام کارساینک

دم فکر کنم  بغلش مون یبا بغض تو رهی بازوهاش منو فشار داد که باعث شد توانمو ازم بگ نیب  اونقدر
 مینشست نی زم  یرو تی همون وضع یتو یخودشم توان براش نمونده بود چون فشارو کم کرد به آروم 

 نش یداده بودم به قفسه س هیاون پشت من بودو من تک

بود بهم خبر دادن پدرومادرم فوت شدن اونا   یبار وقت نی خم شد؟اول یکمرم چه طور  یدونی_مساینک
 خم کردن بار کمرمو هیدونفر بودن اما 

 هم بستم یمحکم رو چشمامو

 ی فکر کنم شکوند شتریب شویاخر نیهرچند ا یدوبار کمرمو خم کرد یول ینفر بود هی_اما تو ساینک
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 بغلش خودمو جمع کردم  یتو  نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

که  یی همون وقتا دمید یرعلی ام یچشمام پرپر زدنتو برا یبود که جلو یبارش وقت  نی_اول ساینک
که اون برگرو امضا نکنم تا   یمنه چون تو ازم التماس کرد  رهی بشه تقص تی زیاگه چ گفتیدکترت بهم م

 تراس گهی که د یخوردش کن یبزن یطور  یکارت بود که باعث شد نیبارم ا نی دوم شگاهیببرنت آسا
 دالرام   یداغونم کرد ینشه بدجور 

 بدم  حی برات توض ی وقت نذاشت چی_تو ه

خودمم   یاز دستم خسته شده باش  یخانوم کوچولو حق دار  یبد  حیتوض  رویزیبرام چ   خوامی_نم ساینک
 از دست خودم خستم 

   سای_ولم کن نک

 یترس یازم م  هی_چساینک

 _آره 

 به خاطر کتک خوردنت  ایمشروب خوردم   نکهی_به خاطر اساینک

 کردم  بغض

 _به خاطرهردوش 

 ندارم  ت ی از هردوتاش راحت باشه کار التی_خ ساینک

 دم یبر گهید سای _نک

 نطور ی_منم همساینک

 میبد  رییتغ  رویهمه چ میتونستی_کاش م 

 کاش... ی_اساینک

 شمیجوره جمع نم  چیکه ه یسرم آورد یی_بال
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 شمیوقت مثل سابق نم چیکه ه یناکارم کرد یزد یطور  هی_منو بگو ساینک

 گفتم:  یانداختم به سخت نیی پا سرمو

 بخشن ی_داداشا خواهراشونو م

 گفت:  یخودم به سخت نهیع  یبا لحن اونم

 ستم ی_اما من داداش تو نساینک

 بخشن ی زودتر م قای_رف

 ستم ین قتمی_رف ساینک

 گفت:   یآروم یبهم چسبوند با صدا شویشونیسمتش برگشتم که پ به

 ستمی تو ن چی_من هساینک

 کنم؟ ی کار م  ی_پس االن کنارت چ 

  یعمرم برا یکه باعث شد تو یپسر  یعل  ریمثل ام یکیفرد متفاوت برات باشم   هی خواستمی _مساینک
 کنم  یبار حسود نیاول

 تعجب بهش نگاه کردم با

 کنم  یفرد مرده هنوز حسود هیمن به   ی_تو باعث شدساینک

   دیبوس موی شونیشد آروم پ شتریهقم ب هق

دختر نشسته که تا حاال هزارتا خواهان   هیوم روبه ر دونمیبا خودم چند چندم فقط م  دونمی_نم ساینک
 رفتن  نیداشته اما همشون از ب

 _و االن تنهام 

 یی تنها یگفتیبه خودت نم  یدونستی_اگه حالمو مساینک

 شدم  رهی چشماش خ به
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 بهت بدم   یتا جواب درست یزنی _چرا حرفتو واضح نم

 نه  ایکنارت باشم  یذار یکه م ی_مگه تو واضح بهم فهموندساینک

  ریداشتم زنه ام یوقت ادتهی یخواستم کنارم باش  شهی خواستم تورو داشته باشم هم شهی_من هم
 یتنهام بذار  یبر   یوقت نذار   هیبهت گفتم  شدمیم

حرفا براش سخت   نیهم بست انگار تحمل ا یباال گرفتو روبه سقف اتاق چشماشو محکم رو سرشو
 بود

   رونی رفتن داشته باشم که قهر کنم بزنم ب یبرا  ییجا دیدعوام شد با  ریم وقت با ا هی_بهت گفتم اگه 

سرم   یسرشو رو ینیسرم برنداشت همچنان سنگ  یاما لباشو از رو دشیسرم خم شدو آروم بوس یرو
 احساس کردم 

 ؟ یگفت  یبهم چ  ادتهی  یکنی کار م   یتو چ رونی منو از خونش بندازه ب ریروز ام هی_بهت گفتم اگه 

 نلرزه آروم گفت:  کردی م یکه سع ییصدا با

 دسته  یکیتو اون  رهی م شهیمردا اسمش پاک م ست ی_از ل ساینک

  نشیکه به قفسه س یبغلش کردم که اونم منو محکم به خودش چسبوند اشکامو با فشار  ناخواسته
 دادم پاک کردم 

اندازه من عاشق  کس به  چیمن همه خواستن هاتو وجب کردم ه یر ی گیم روی _دالرام بهونه چساینک
 ست یتو و بهونه هات ن

من   نیها شب اما حالو روزه منو بب  یسر  هی رنیمیاز ادما روز م یسر  هیه؟یمشکل من چ  یدونی_م
 رم یم یشبانه روز دارم م

 سره منو به خودش فشار داد با بغض گفتم:  ساینک

بار از نظر بگذرون تو   هیها همه وهرو  یها سخت  یها بدبخت یخوش سای بار مرور کن نک هی_گذشترو 
 م یبد ریی اوضاعو تغ نیا ایداداشم شو ب گهیبار د هی ایب میهمش منو تو کنار هم بود
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 داداشت باشم  خوادی_من دلم نم ساینک

 یذار یکه تو اسمشو م یهمراه اصال هرچ هیهمخونه  هیدوست  هی_پس به عنوان 

 ی جا انداخت نوی؟ای_به عنوان همسر چساینک

اومدم که باعث شد چشماش گرد   رونی از تو بغلش ب کهو ی  شدیبهش نگاه کردم باورم نم یناباور  با
 بشه

 بدبخت  یمست کرد ی...بدجور ؟یگیم یدار  ی_چ

 ازش دور شدمو به سمت اتاقم رفتم  عیسر

 همسرت بشم  ییخوای_چرا نمساینک

 شه یمرد م هی_آدم زنه 

 سمتش برگشتم به

 اما تو... خورهی وقت مشروب نم چیه شکنهینم یمحکمه به راحت  یط یهر شرا یمرد هم تو هی_

  ری دادم اشکام سراز رونی راحت نفسمو ب الی ازش گرفتمو وارد اتاقم شدم درو قفل کردمو با خ رومو
 کارا بود اون وقت...  نیاونکه ضد ا یول خوردیمشروب م سایشد نک  یشدن باورم نم 

 ر""همسر" "همسر" "همس

  یکه تو زنش بش  خوادیوقت نم  چی نه دالرام اون فقط مست کرده بود که اون حرفو زد وگرنه اون ه نه
 اون الکله المصبه   ری حرفاشم تاث نی داداش تو باشه ا خوادیدلش م شهیاون هم

پشت   شهیوحشتناک شکستن چندتا ش  یصدا  کهویهم بستم  یکردمو چشمامو محکم رو بغض
 یدر زدنا یصدا کهو یچه خبره که  نمیبردم بب   ورشی به سمت در   عیسرهم بلند شد با وحشت سر

 که از ترس عقب عقب رفت  یبلند شد طور  ساینک  انهیوحش

 نه بازش کــــــــــــــــــــن ای خراب شدرو تا بهت بفهمونم مردم   نی_باز کن دره اساینک
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  یوحش کهوی  نیچرا ا ایامکان نداره خدا نینه نه ا کردمی م وحشت داشتم به صحنه روبه روم نگاه با
 شده بود 

  نطوریداداش هم یپتو پنهون کردم صدا ری به سمت تختم رفتمو خودمو ز یترسو وحشت خاص  با
  شیزی بلرزم اون در محکمه چ شتریباعث شده بود از ترس ب دناشیوحشتناک مشت کوب  یصدا

دارم بغض کردم اما  تیآره تا اون در قفله من امن رهی م ذارهیم شهیباالخره خودش خسته م شهینم
 کردم خودمو کنترل 

 من خدارو دارم ترسمینم یز ی_من آرومم من از چ 

  هی رکردیفکرشو م  یلب زمزمه کردم ک  ری آروم اسمه خدارو ز یهم بستم به سخت یمحکم رو چشمامو
  تیضامن امن شهیکه خودش هم یمرد از فته؟اونمیبه خطر ب  تمیبترسمو امن  ینطور یا سایروز از نک 
 من بود 

به در نگاه کردم چشمم به  یسرم سوت زد با ناباور  یقفل باز شد تو  یعنیقفل که  کیت یصدا  کهوی
 زدو کارتشو باال گرفت   یخورد پوزخند ساینک

 کارت ضامن ندارم آره؟  ی_فکر کردساینک

 شدم درو بستو قفلش کرد   رهیبهش خ  یناباور  با

 ی شیمن مردم زنم م ینیبب  یخب حتما وقت یشی...نامردم...توهم زن مرد مستمی_من مرد نساینک

 ی گیچرتوپرت م ؟چرایگیم یچ یدار  یفهمیم چی؟هیشد فیضع  نقدریا سا؟چراینک یگیم یدار  ی_چ

 زن گرفتن  ذارمیبذار من اسمشو م ییخوایم  ی_اسمشو هرچ ساینک

 بغض بهش نگاه کردم با

 کنم هیبذار مثل قبل بهت تک میباهم درباره گذشته حرف بزن ایب  تمومش کن سای_بس کن نک 

 ی کن  هیبهم تک یتون یشوهرت شدم م ی_خب وقتساینک

 الکل شرفتو ازت گرفته  نیا یگی م یچ یدار  یفهم ینم ی تو االن مست سای _ نک
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 که مرد نباشم  شهی نم نیبر ا لی _دلساینک

تخت گرفت با قرار   یزدم خواستم فرار کنم که محکم منو رو  غیبرد که با وحشت ج  زی به سمتم خ  کهوی
قطره اشک از گوشه  هی دیچ یتنم پ یکه تو یهم بسته شد با درد یچشمام رو سایگرفتن دست نک

 مطلق  یاهیو س نییپا  دیچشمم چک

 

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

 

  یچشمامو باز کردمو بلند شدم چون ناگهان کهویافم اوضاع اطر دنیباز کردم با د یبا کرخت  چشمامو
 ...ساینک ی...لمس دستاغامیج یافتادم صدا شبید ادهی  کهوی کارو کرده بودم باعث شد  نیا

لرزون به سمت کمدم رفتمو لباسامو عوض کردم با اون اوضاع   کهی تختم بلند شدم درحال یاز رو کهوی
  قتو یحق دیبا  رفتمی م دیدرست راه برم اما با تونستمینم کردمی که م یهرکار  رونیکه داشتم از اتاق زدم ب 

 پاکم تموم شد   یای تموم شد دن شدنیم ری سراز شتریاز خودش بپرسم امااشکام ب

اومده و حوله تنپوش تنشه با تعجب به سمتم  رونی حموم تازه باز  دمیباز کردم که د کهویاتاقشو  دره
عطراشو   شهیبردمو شروع کردم به مشت زدن بهش ش  ز ی برگشته بود نگاه چه خونسرده به سمتش خ

 برداشتمو پرت کردم سمتش 

برو   ؟آره؟حاالیگرفت مویتموم شد زندگ  یهمه چ یراحت شد؟آره؟تموم شد لعنت  التیخ  یعوض  ی_لعنت
 فت یمرده مثل توهه...توف به ذات کث  یبرو...توف به هرچ یخوشحال باش که هنوز مرد

انگار   دادیخودشو مبهوت و متعجب نشون م یطور  هی دنیمحکم گرفتمو شروع کردم به کش موهاشو
 اومد  ینم  ادشیاز التماسا و زجه هام  یچی ه ادینم ادشی  یچیه

رخشه به تنت   یشنویاسمه منو م یکه وقت  ارمیرت مس  ییبال کنمیبدبختت م   کنمیم  تی_ازت شکا
 فته یب

منو گرفت با تمام توانم پسش زدم که   عیسر سایضعف کردمو جلوش خم شدم نک  کهویچرا  دونمینم
 ن یباعث شد محکم بخورم زم
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 کارت کردم؟  یچ ه؟منیحرف ها چ نیا ؟یچرا رم کرد  ؟چتهیکن یکار م  یچ ی_دار ساینک

  یعیکه بدجور داشت طب  ییروبه روم بودو با چشما کهی نفرت بهش نگاه کردم با تمام قدرتم در حال با
 صورتش زدم  یتو  یمشت محکم کردی م ینقششو باز 

نتونستم  وی که در حقم کرد ییبه خاطر ظلما یکه ازم گرفت یز ینه به خاطر چ  گذرمیوقت ازت نم چی_ه
 ا سیحقتو بذارم کفه دستت خدا ازت نگذره نک 

  گهینرم فرو رفتم د هیجا هی یرفتو تو یاهی کردم چشمام س یاز درد ناله ا دمیلرز کهوی برم که  خواستم
 دم ینفهم یچیه

 

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

 

  یفکر کنم تازه تونسته بود حرفا مارستانی منو برد ب سای نک یوقت  روزی د دمیدور خودم چرخ فیبالتکل 
 ستمیدروغگو ن دیجواب دکتر اومدو فهم یباورش نشد اما وقت هیمنو کنارهم بذاره و بفهمه منظورم چ 

کردمو رومو   غضبهش ندادم فقط ب  یتیاما اهم دمید واری نابود شد خم شدنه کمرشو زانو زدنشو کنار د
چشمام    یاالن جلو خواستیکه دلم م یبودم اونقدر   زاری اومد ازش ب یازش گرفتم ازش خوشم نم

 بشه   کهیت  کهیت

 کنمیگفت اگه قبولش نم یحت  مونهیقسم خورد که پام م  دهیم رییتغ  رویبهم قول داد همه چ ساینک
نثارش کردم چشماش پر از اشک شده بود   زموی منم فقط پسش زدمو نگاه نفرت انگ کنهی مثل اولش م

که کردم   یمن تنها کار  گفت که شرمندس اما یکرد حت ی ازم عذرخواه یندادم به سخت یتیاما اهم
کجام فقط  دونمینم قیدق  نجامیاز دهنم در اومد بهش گفتم االنم ا یسرش داد زدمو هرچ فقط

اون  یها ی الهام که رفت خوش کنمی دارم فرار م زیو اون خونه نفرت انگ سا یدارم از دست نک دونمیم
 الهام شروع شد  یمن با اومدن خوشبخت  یها یخونرم با خودش برد اصال بدبخت

 ورد زبونم بودو زمزمه کردم  یاد یمدتها ز نیکه ا یلب ترانه ا  ریز  یآروم به
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 که شبها  دیآ خاطرم

 تمام آرزوها  با

 بر چشمان تشنه بوسه

 غا یاما در میزدیم

 و خسته نیغمگ رومیم

 سردو شکسته  یتن  با

   زمیبر یاشک  رومیم

 در خون نشسته  یدل با

 کوچه ها یها آ کوچه

 آشنا  یها کوچه

 بهر خدا   دیبشنو

 قصه درد مرا نیا

 بر دوش خود  کشمیم

 بار غصه را  کوله

 انتها   یب  یغم با

 مرا کرده رها  آخر

 ندانند  دیها شا کوچه

 امشب رمیدلگ نیچن نیا

 همه افسرده حالم  نیا
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 امشب رمیمیخدا م یا

 

 نیبشم از ا یخال   یکه حساب یبزنم اونقدر  غی ج خواستیهم بستم دلم م یکردم چشمامو رو  بغض
 یادما چ نیا یول وونمیمن د کردنیفکر م  ینطور یا شدیاما نم ینیهمه سنگ نیهمه ظلم از ا

  نهیخودشون سرزنده بودم ع  نهیمنم ع یکه روز  دونستیم یکه داشتم چ ییاز دردا دونستنیم
  ارویدن نیا یدارم تمام دردا یانگار  گذرونهیداره از حد م یادی روزگار ز نیا یول  دمیخندیخودشون م

 زجر نکشن   گهید  یتا آدما کشمی به دوش م ییخودم به تنها

 برقرار کردم  یزنگ خورد الهام بود تماسو با خستگ لمیموبا

سرد شد؟شوهرم   ؟نهارمیکرد رید نقدریکه ا ییایفرغون م با ی؟دار ییکجا می_دوست جون جون الهام
 گشنسا

 شدن  ری گونم سراز یرو  اشکام

 ادی پژمان هم ازش خوشش م دمیمورد عالقتو پختم امروز فهم  ی_دالرام غذاالهام

 هم فشار دادم یمحکم رو چشمام

 رفت بخره   ادشیپژمان گفتم  نیبه ا  اینوشابه بخر ییایم یدار  می_نوشابه هم ندارالهام

که کمتر   شدیباعث م  ینطور یصداشو بشنوم ا نطوریهم خواستیپارک نشستم دلم م  یصندل  یرو  آروم
 زجر بکشم 

 دم یلحنش فهم  رییاز تغ  نویتعجب کرد ا گمینم  یز یمن ساکتمو چ دید یوقت  الهام

 ؟ یی_دالرام؟الو اونجاالهام

 گفتم:  یسخت به

 _نه

 گفت:   یبه سخت دیلرزی م یکه حساب ییبا صدا الهام
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 صداتو بد پخش کرد  میگوش کنمی حرف بزن دالرام احساس م  گهیبار د هی_الهام

 ست ین  تیگوش  ری خودمه تقص ی_صدا

 گفت:  زنهیمعلوم بود داره نفس نفس م  یکه از نگران ی و لحن یبا ناباور  الهام

 ؟ ییشده؟کجا  یه؟چینطوری_تو چرا صدات االهام

 به اطراف نگاه کردم میاشک یبغض و چشما با

 دونمی_نم

 ی دونی که نم یچ یعن ی_الهام

شده اما   یکه چ  دیپرسیازش م  یکه داشت با نگران  دمیپژمانو شن  یصدا  کهویحرفش   نیسره ا پشت
 دادینم ی ت یالهام به پژمان اهم

 _توروخدا حرف بزن دالرامالهام

 هیاسمش چ دونم یپارکم نم هی ی_تو

 گفتم:  ی لرزون یکردن افتاده بود با صدا هیبه گر الهام

 کوچولوها گم شدم  ین  ین نی ا نهینشده فقط ع یز ی چ یکنیم هیگر ینکن خوشگلم چرا دار  هی_گر

گوشم پخش شد که باعث شد   یمردونه پژمان تو یبه جاش صدا دمیشنی نم گهیالهامو د یصدا
 بشه چه قدر دلتنگ صداش بودم  ری سراز شتر یاشکام ب

 کنه؟ یم هیشده؟چرا الهام داره گر ی؟چیی_الو دالرام؟کجانپژما

 یپرسی_زنه توهه از من م

 گفت:  هیبا گر یبلند یبا صدا الهام

 ی فهمی _گم شده مالهام

 دالرام؟ ی_تو گم شدپژمان
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از دستش خالص بشم  تونمیاما نم یباور نکن  دیپارک شا نیا یتو یحت اهامیرو یتو ای دن ی_آره تو
 کنم دایراه خروجو پ تونمینم  زنمی دارم دور م یهرچ

 کجاست؟  ساینک ؟اصالیکن ی م میروان ی؟دار یگیم  ی_واضح حرف بزن تا بفهمم چپژمان

 خورد یزدم حالم از اسمش بهم م   یپوزخند

 کنمیم  داتیروشن کن االن خودم پ توی_دالرام اصال لوکشن گوشپژمان

 رهید یل یپژمان خ رهی_د

 ؟ یزن یحرف م  یرمز  یدار  ره؟چرای د یچ یعنی_پژمان

   یی آقا ینبود زدمی داشتم زجه م ی_وقت

که کردم   داتیکنم پ دایاون لوکشن المصبتو روشن کن مکانتو پ  یدوست دار  ی_تورو جونه هرک پژمان
 م یزنی باهم حرف م

 کشم یخودمو م  ینکن  دامیپ گهیاگه تا دوساعت د ی_باشه ول 

 سا یوا رسونمیخودمو م ؟االنیمنو زنمو دق بد ییخوایه؟میمخف نی_دورب پژمان

هم  یبغض کردمو چشمامو رو فمی ک یآوردمو لوکشنمو روشن کردمو انداختمش تو نییپا مویگوش
خورده باشم  یضربه ا نیهمچ ه ی سایاز نک شهیباورم نم دیداشتم همشون ته کش ایرو یبستم هرچ

االن  خواستی دلم م مردمیدلم مونده بود که داشتم م یاونقدر حرف رو  کردمیوقت تجسمش نم چیه
   ری ام شهیپدرومادرم اصال برم پ شهیکنم برم پ الصخودمو خ

 چشمامو باز کردمو به آسمون نگاه کردم  آروم

از   یچه انتظار  یاما تنهام گذاشت یشوهرم بود اد؟تویبالها سرم ب  نیا یکردی فکرشو م  یرفت  ی_وقت
 یکاش کنارم بود یکاش االن بود  خوامیمعذرت م ری شد ام ینطور یباشم شرمندتم که ا داشته نایا

 هم بستم یمحکم رو چشمامو

 ذارم ینازاتو بذار واس خودم من تمام جونمو براش کنار م نی_ای رعلی"ام
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 ی کور خوند  کنمیباهات اشت م  ی_برو اونور اگه فکر کرد 

 ی اجازه بدم اونو بخر  تونستمیدارم نم رتیروت غ  وونهی_دیرعل یام

 اون لباسو دوست داشتم ؟منیشبو تحمل کن  هی یتونستی_حاال نم 

 باز بود  یادی_اون لباس زیرعل یام

 ر ی_من عروسم ام

به   ایچ شونینکن االن بهت نشون بدم که عروسا تو شب عروس  یکار  یکه عروس ی_عروسیرعل یام
 اد یسرشون م

 "یشعور یب یل ی_خ

که دلم براش   دیخندیم یطور  هی  دیخندیگوشم بود چه قدر خوشگل م  یوخنده هاش ت یصدا هنوز
فراموشش کنم هم  دیکنارش بذارم با دیشدن با  ریالهام افتادم اشکام سراز ادهی کهوی رفتیضعف م

  سپردم یبه دست باد م دیهم با سارو ی چون اون فوت شده بود نک روی مخصوصا ام سارویهم نک  رویام
 چون...

 _دالرام 

هردوشون متعجب بود   یالهام و پژمان جا خوردم آروم بلند شدم چشما دنیباز کردم که با د چشمامو
حالوروزم مواجه بشن با بغض بهشون نگاه کردم الهام محکم منو به  نیفکر کنم انتظار نداشتن با ا

بستمو  مه  یبهم نگاه کرد چشمامو رو یبشن پژمان با نگران  ری که باعث شد اشکام سراز دیآغوش کش
 گفتم:  یبه آروم

 خواهرکوچولو یبرد هاموی با خودت خوش وی_رفت

 گفت:  هیبا گر الهام

   ذارمیتنهات نم  نباروی_من غلط کردم رفتمو تنهات گذاشتم دالرام به خدا االهام

 شدن ری سراز شتر یب  اشکام
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نامرد؟من فکر   یدردام به شدت عفونت کرد چرا رفت  یرفت  نکهیدردام بهتر بود هم  یکم یتو بود ی_وقت
قلم   شهی م ینطور یا دونستمیخودم اگه م شهیپ  ییایم  یکن ی باهاش قهر م یه  یتو شوهرکن کردمیم

 کنم ی خاله خانومو راض رفتمی نم کردمیپامو خورد م

 بازومو گرفت   یبه سمتم اومدو به آروم پژمان

 کجاست؟  سا یشده؟نک ی؟چیشد فیضع نقدری_توچرا اپژمان

 _مرده

بازومو گرفتو با خودش همراهم کرد بهش   ی گرد شده بهم نگاه کرد الهام به آروم یبا چشما پژمان
 نگاه کردم 

 بشم ینطور یروز ا هی یکردی _فکرشو م

 _نه به خدا الهام

خودمو   یرعل یبه روحه ام یتنهام بذار  یباال سرم فقط تورو دارم خواهر  ی_الهام قسم به همون خدا
 کشم یم

 شدن  ری به شدت سراز اشکاش

 دالرام ذارمی_تنهات نمالهام

 _اون خونه ماله توهم هست دالرام پژمان

 سمت پژمان برگشتم به

  رمیمدت م هیمن  شهیپ  یموذب ینیب یاگرم م   یالهام بمون شهیپ  یتونیم یی_تا هروقت بخوا پژمان
 سا ینک شهیپ رم ینه م  ایمادرم  شهیپ

 شدن  ری سراز اشکام

 خراب کنم  تونویزندگ ومدمی_ن

 زم ی عز یکن ی _تو خرابش نمالهام
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 بمونم شتونیپ  شتریب  کمی_اومدم فقط دو شب حاال 

 سمت پژمان برگشتم به

  دیمدت بذار هی شمیمزاحمتون نم ادیز  خورمیقسم م کردمی کارو نم نی_به خدا اگه مجبور نبودم ا
 خونه هم که شده رهن کنم هیپول دارم که  یبمونم اونقدر  شتونیپ

 ندادم  یتیسست شده بود اما اهم یزانوهام بدجور   کردی داشت بهم نگاه م یبا ناباور  الهام

  دمیاما اجازه نم  شهیخراب م  رمیدرسته شومم هرجا که م  رمی گیآرامشتونو ازتون نم دمی_بهتون قول م
 عشق شما بلرزه  یها هیپا

 بغلم کرد یدو به آروم دستشو پشت سرم بر  ساد یروبه روم وا پژمان

خونه رهن   یتو بر  میچشم ما مگه ما مرد یقدمت رو  یزن یم هیحرفا چ  نی_چه قدر دلت پره اپژمان
 ی کن

  ازیزن داشت زنشم تنها خواهرم بود درست نبود بغلش باشم هرچند بدجور به شونه هاش ن  پژمان
آوردمو با بغض   رونی کردم کارتمو از توش ب فمیک یازش جدا شدم دستمو تو لم یداشتم اما برخالف م

 به سمتش گرفتم 

برام   کنمی نم براش کار  نکهی_همش ماله خودمه کار کردم تا جمعشون کردم حامد هر ماه با وجود ا
سربار شمام باشم خونه که رهن کردم کار که   خوامیخونه برام رهن کن نم هیتوش باهاش  زهیریپول م

  ییپا دونمیم دیهرچند بع سمیخودم وا یپا یرو خوامی قطع کنه م مویخرج  گمیکردم به حامد م دایپ
 مونده باشه  یبرام باق

 از کنارشون رد شدم:  یآروم به

نه اما آهم تا طبقه هفتم آسمون باال   ای دیدیشن دونمیشمارو نم دیشن  ایله دنشکسته شدنمو ک ی_صدا
 هی گر ری رفت خدا بغض کرد فرشته هاش زدن ز

 ناراحت و نگران بود  یحساب افشیپژمان هم ق کردیم هیسمتشون برگشتم الهام به شدت داشت گر  به
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زجر    ادیلحظه خدا بغلم کرد نذاشت ز هی یدستوپاش برا ری که احساس کردم ز دمیآه کش یطور  هی_
پاک   ی ل یپاک بودم خ  یلیگرفت من خ مویشدم من پاک بودم به خدا اون پاک هوشیبکشم آخه ب 

 ستمی ن یمن عوض دیدون یخودتون م

  هیپژمان کم کم اخماش توهم رفت احساس کردم  ختیریاشک نم گهیاشکاش خشک شد د الهام
 زد باال  رتشی لحظه رگ غ

  یرت یغ دینبا ادیخوشش ن  دیمگه شوهرم بود؟اون زن داشت الهام شا شدیم یرت ی رام غچرا داشت ب  نه
   ادیب  شیالهام سوتفاهم پ یامکان داره برا ینطور یبشه ا

که باعث شد به  دیپژمان بازومو کش کهویکه  فتمیلرزونم راه ب یازشون گرفتمو خواستم با پاها رومو
 گفت:  یظ یشدن با اخم غل یباال زده بود اشکام جار  رتشیرگ غ یسمتش برگردم بدجور 

 داشته باشه هان تونهیم یحرفات چه معن نی_اپژمان

 گفتم:  یسخت به

 فقط...فقط...  یچ ی_ه

 گفت:  یقدم جلو اومد به سخت هی الهام

 ؟یاز دست داد توی_پاک الهام

 شده بودن   ریبهش نگاه کردم اشکاش به شدت سراز یناباور  با

پاک من که نخواستم اون اتفاق   یلیپاکم االنم پاکم خ ؟منیزن ی حرفو م نیا  ی_تو...تو چه طور دار 
 فته یب

 کرد هینخورد فقط گر یمحکم گرفتم تکون  قشویها شده بودم  وونهید نهی سمتش رفتم ع به

کردن   یکار  یمردا ازم گرفته شد با نامرد نیاز دست ندادم نفروختمش فقط با ظلم هم موی_من پاک
الهام   یبهم انگ بچسبون یشوهر هم ندارم تو...تو حق ندار  نکهیاسم دختر بهم نچسبه با وجود ا گهید

 ...من پاکم به خدا پاکمیحق ندار 

 باال گرفتمو با زجه داد زدم: سرمو
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 بگو  یز یچ هیشون به ستمی _خدا مگه من پاک ن

 منو گرفت الهام جلوم زانو زد  عیپژمان سر فتمیخواستم ب نکهیسست شدن هم  پاهام

 _آروم باش باشه غلط کردم غلط کردم آروم باش توروخدا الهام

 ها گفتم:  وونهید نهی ع یسخت به

انداختو گذاشتو رفت   نییسرشو پا سادمیپاک وا یجلو   یکه وقت یاونقدر  یپاکم خواهر  یل ی_خ
 شبید یدیند نی زم یکه خدا اشکاشو باروند رو دمیبه خدا نال  میادیز یاونقدر از پاک شبید نیهم

  غی ج دمی شنیرعدوبرقو م  یصدا  یتا خوده صبح وقت  یبغلم کن  یاومد الهام نبود یبارون م یچه طور 
 چه قدر گرفتس  ن یازشه بب ی صدام حاک  یکنیباور نم   دمیکشیم

 ادامه دادم  یان برگشتم به سختسمت پژم به

 ؟یبغلش کرد  شبید ترسهی_الهام از رعدو برق م

 هم بست  یچشماشو رو پژمان

 دل پرت   یبرا  رمی _بمالهام

 گفتم:  یسخت به

بغلم کرده بودن تازه    یتنها نبودم دردام حساب شبیالهام به خدا من د ی کنی م هیگر ی_چرا دار 
که   ییکسا یکه داشتم برا نهیگرفتمم فقط به خاطر ا یصدا  نیبترسم ا ذاشتیبود اونم نم  ممییتنها 

 ن یفقط هم کردنیدوروبرم بودن ناز م 

 ی زنیم شمی ات ی_بس کن دار الهام

وقته  یلی خودمو سبک بکنم اخه خ   یکم خواستمیبزنم فقط م  شی_خدا منو بکشه اگه بخوام تورو ات 
 خورم  یهمه حرفامو م 

 سمت پژمان برگشتم به

 شم یم ریس  ریس خورمشی م یوقت ادهیشدم آخه از پس دردام ز فی ضع  نیر هم_به خاط 
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 مارستان یب  مشی_پژمان بلندش کن ببرالهام

 مانعش شدم با اخم بهم نگاه کرد عیخواست بلندم کنه که سر پژمان

زده   یادیز یخوش  یاونجا من که خوبم فقط کم  رمیم ضنی که مر  ییاونا امینم مارستانی_ولم کن من ب 
 دلم  ریز

سرمو چسبوندم به الهام صورتمو نوازش کردو اشکامو   ی هم بستمو به آروم  یرو   یبا خستگ چشمام
 پاک کرد  

برام نمونده بود به  ییمنکه پا نطوریپاهاش بود پژمان هم هم یرو یبودم الهام ول نی زم یرو
 د یکش  یداشت جورمو م نیزم  نیخاطرهم

  ای خوشبخت بودم  یل یاومدم اونجا خ ینم رونیوقت از اون باند ب  چیسخت گذشت کاش ه یل ی_خ
  یسوزوندی تو م میکردی درست م ک یکه ک ییوقتا ای میکردی منو تو باهم دعوا م  یقبل تر وقت  یلینه خ

اومدم سفت   ایبه دن یبشم تو شکم مامانم که وقت نی اونقدر قبل که جن گرفتمیمن برعهدش م  یول
منو خلق کنه اون موقع  خواستیکه خدا م یقبل تر اونقدر  یلیخ  یلی نه خ ایکه تنهام نذاره   سبمشبچ
 موافقم شتریب  یکی نیازش بخوام که منو خلق نکنه آره با ا تونستمیم

 افتاده یچه اتفاق  ستیمعلوم ن ستی_اصال حالش خوب نپژمان

 مهم حالشه  ستیافتاده ن ی_مهم اتفاقاالهام

 م؟ یکار کن ی_چپژمان

 دونمی_نمالهام

بود نگاه کردم  سی نگرانم بودو صورتش خ یچشمامو باز کردمو به الهام که حساب یخستگ با
 زدم یخسته ا یناخواسته لبخند

 ؟ی _خوراک گوشت پخت

 ؟ یدی_از کجا فهم الهام

 ی مورد عالقمو پخت یغذا ی_خودت گفت
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 د یباال کش  شوینیب  الهام

 مینوشابه هم بخر می ری م میباشه دار ادتی_

 م یخری _باشه مالهام

 _ پژمان؟

 _جانم؟ پژمان

 خونه شمام  یسراغمو گرفت نگ سای _نک

 _چرا؟ پژمان

 رم یم شتونیاز پ ی_به خدا اگه بفهمم بهش جامو گفت

  گهیدالرام نم دمیمن قول م  گهی_نه به خدا نمالهام

 دی_قول بد

 م یدی_قول مالهام

 خورده یکه نفهمه از ک ارمیسرش م  ییحالوروزت باشه مطمئن باش بال نیمسبب ا سای_اگه نکپژمان

از   یلیتو باهاش فام ساسیمنو نک نیمشکل ب  نیخودمه پژمان تازه ا  ریتقص  ستیاون ن ری_نه تقص
 دیهمه مهمتر باهم داداش

 که سره تو آوردرو پس بده  ییبال  نیتقاص ا دیکه باشن با ی_هرچالهام

 _پس داده

 _چه طور؟ پژمان

 _شکست بدجور شکست 

 بلند شدم  یسخت به
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 گشنمه یلیخ  می_الهام بر

الهامو   غی ج یرفت فقط صدا یاه یچشمام س کهویبزنم که   یسمت پژمان برگشتم خواستم حرف به
 مطلق.... یو خاموش  نیزم یاز سقوطم رو  یر یجلوگ

 

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

 

 پژمان؟  ادی_چرا بهوش نمالهام

 خب بهش مسکن زدن  یدیسوالو تا االن دوهزار بار ازم پرس نی_نگران نباش الهام اپژمان

 نگرانشم  یل ی_خالهام

 نجام ینباش من ا یز ی_نگران چپژمان

ومشون نموندن به کد چیبودم اما ه دهیشن  ای لیجملرو از خ  نی"انجامینباش من ا یز ی"نگران چ
 بودم   دهیشن یل یخ سایخصوص از نک

 _تکون خورد الهامپژمان

 بزنم  یآروم چشمامو باز کردم چشمم به پژمانو الهام خورد که باعث شد لبخند خسته ا یکرخت با

 ؟ ی_خوب الهام

 باال آوردم که محکم مچمو گرفتو فشارش داد  یکم دستمو

 نترس دالرام نجامی_من االهام

 دونم ی_م

 ؟ ییخواینم  یز ی_چنپژما

 ذره تشنمه  هی_نه فقط 
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 ارم ی_االن برات آب م پژمان

 باد کرده بود بهم نگاه کرد   رشیز یکه حساب  ییکه بلند شد الهام با چشما پژمان

 _ساعت چنده؟

 ی هوشیهست که ب ی_ساعت هفته عصره چهارساعت الهام

 م؟یی_کجا 

 سرت اومد بهت مسکن زد یرو  یدکتر شخص  ی_خونه خودمون الهام

 الهام باعث دردسر توهم شدم  دی_ببخش

 یتو خواهره من وونهیدختره د هیحرفا چ  نی_االهام

 نیی قطره اشک از گوشه چشمم بچکه پا هیزدم که باعث شد  یلبخند

 ذاشتمی_کاش تنهات نمالهام

 یخواهر   ستی تو ن ری _تقص

 ست؟ ی _گشنت نالهام

 بهم رفت  یبهش نگاه کردم که چشم غره ا یشرمندگ  با

 فقط تشنمه  گهی_پرو بعد مالهام

 د یکردم که بلند شدو خند یا خنده

 کنم ی _االن برات گرم مالهام

   دیکه پژمان سر رس رونیخواست بره ب   الهام

 ؟ یر ی_کجا م پژمان

 غذارو گرم کنم رمی_م الهام
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 _باشه پژمان

  ریآبو داد دستم آروم از دستش گرفتم ز وانهیرفتن الهام پژمان به سمتم اومد لبه تخت نشستو ل با
 خوردمش  ینگاهش به آروم

 شه؟ یبهت بگم باورت م یز یچ هی_پژمان

 ؟ ی_چ

 کرد  یخنده ا پژمان

 کنم ی ندارم فقط دارم حرف الهامو تکرار م ی_به خدا منظور پژمان

 ودم نگران ب  یبهش نگاه کردم کم منتظر

 رم ی بود بهم گفت که تورو هم بگ دهیاز پس ترس دی_امروز که الهام حالوروزتو دپژمان

 گرد شده بهش نگاه کردم  یچشما با

 پناه داره هی ینطور یبذار تنها نباشه ا رشیتو فقط بگ میسازیبه خدا باهم م گفتی_مپژمان

 شدن   یکم کم جار   اشکام

 ست یمن ن هیجا گهید  نجایا کنمی_احساس م 

 شونه هام گذاشت  یمانعم شدو دستشو رو عیپژمان سر کهوی

من فقط به چشم  خورمینداشتم قسم م یاون حالش بد بود اون حرفو زد من منظور  وونهی_دپژمان
 خورمیبه جونه الهامم قسم م  کنمی برادر نگات م

 یبهونه ا هیببرم خودم با  نیاز ب تونویخوشبخت خوامینم  یدار  یمنظور  گمیپژمان منکه نم دونمی_م
 رم یم

به گوشمون   کردی م فیالهام که داشت با ذوق از غذاش تعر یصدا  کهویخواستم بلند شم   کهیهمن
   دیرس
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 یخور ی خانوم االن دستوپاتو باهاش م یپختم دل  یچ نی_به به بب الهام

 به سمتم برگشت  یبا نگران  پژمان

کرد  هیعمر باال سرت گر هینگرانت بشه امروز قده  نیاز ا شترینکن ب یکار  ییخوای م  ی_جونه هرکپژمان
پس   خوامی همون طور که من م ی بمون نجایا خوادیم یینجایتوروخدا دالرام اون دلش خوشه که تو ا

  هک گهیمدت د  هیکه صددر صد خودش  زنهیم یشاخ دار  یحرفا هی گهیبهش نگو الهامه د یز یچ
 شه یم مونیبگذره پش

 زدم  یحفظ ظاهر لبخند یبرا  دیغذا سر رس ینی الهام با س کهوی

 _دستت درد نکنه 

   دیی_سره شما سالمت بفرماالهام

 بلند شد  پژمان

 د یتا شما باهم راحت تر باش رمی_من مپژمان

بهم کرد که باعث شد لبخند    ی تکون داد خواست بره نگاه نگران یکه اونم سر  میبهش زد یلبخند
 تا بخورم  کردی بهش بزنم الهام سرش با غذام گرم بود داشت برام آمادش م یبخش نانیاطم

 خورم یخودم م  ستمی_دختر بچه که ن

 حرف نباشه  ری _نخالهام

 مشغوله خوردن غذا از دست خانوم شدم   یکردمو به آروم  یا خنده

 بهش غذا بدم  ینطور یشته باشم تا اخودم دا  نهیدختر خوشگل ع هی شهیم ی_ک الهام

 به خالش بره    دیبا کشمی_اگه دخترت به خودت بره خودم نقشه قتلشو م

 ی ست یبهز  یجلو  ذارمشی_ا نه بابا به شما بره که مالهام

 اد؟ی _دلت م
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 کرد  یا خنده

 _نه به خدا الهام

 نزن  خودی _پس حرف ب

  کردمیچه قدر خوشحال بودم که بازم کناره الهام بودم احساس م میدیخند یهم با خوشحال  همراهه
  دمیخندیالهام داشتم م نهیفراموش کردم چون منم ع هاروی مدت کوتاه تمام دردا و گرفتار هیاون  یبرا

خندون و   رامدال هیدالرام  نیا یچه قدر دلم تنگ شده بود برا زدمیحرف م خوردمیغذا م گفتمیجوک م
   طونی ش ینگت بودم دل چه قدر دلت  طونیش

 تر شد  کیغذارو کنار گذاشتو بهم نزد ینیغذامم تموم شد الهام هم س م یهامونو که کرد خنده

 ی کن فیبرام تعر ییخوای_نمالهام

 رومو ازش گرفتم  یافتادم با ناراحت ادشونی  دوباره

 _من خوبم 

 یدل ی گیدروغ م  ی_دار الهام

 اطرافم خوب باشه یتا حاله آدما گمی_دروغ م 

 ی و بشکن  ییایاز پا درب  ینطور یباعث شده ا یبرات افتاده دالرام؟چ  ی_چه اتفاقالهام

 شکستن صدا بدن  یکه وقت ستنی _الهام آدما از چوپ ن

االن باهام حرف بزن  نهیع یصدا هم محکم شد  یو ب  ی صدا شکست یب شهیتو هم  دونمی_م الهام
 دالرام بذار سنگ صبورت باشم 

تا خوابم ببره همش  برهی منو با خودش نم دایرو دست شب جد  یو دست همه موندم حت_الهام ر
تو   یدوروبرمه الهام من چه اشتباه  یکی و تار یاهی چرا همش س دونمینم  کنهیکابوس منو بغل م 

بالها   نیهمه ا یعنیکنم  یکردم درست زندگ یسع شهیهم  اد؟منکهی بالها سرم م نیکردم که ا میزندگ
 که شکوندمش  انهی ر دله کیتقص
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 اطرافش نکرده  یآدما دنیجز بخش یگناه چیه شیکه تو زندگ یدختر ساده و پاک هی_دالرام تو الهام

 زدم   یپوزخند

 دور شدم  گهی_از صفت پاک د

کلمرو از زبونم  هیانگار دوست نداشت اون  زدیموج م یبهم نگاه کرد تو چشماش نگران  یبا نگران  الهام
خبر بود از    یکه سرم اومده بودو ازش ب ییدادم هربال  حی براش توض رویبشنوه بغض کردمو همه چ

از عاشق شدن   یکه بهم شد حت ین ی خودم از ابراز عالقه دروغ یاز رفتارا ساینک ی شدنم از رفتارا یمنش
شب شد  ازدهیساعت  یک دونمیاونقدر پر بودمو براش حرف زدم که نم  گهید  یزایچ ی لیحامد و خ

 یجلو  کردیم  یسع ختیریبعض از قسمتاش اشک م دادیتمام مدت الهام آروم به حرفام گوش م
  نینشده بود به خاطر هم دای پژمان هنوز سروکلش پ  شدیاوقات موفق نم ی اما گاه رهی خودشو بگ

 نگاه کردم   دیکش یآه دویباال کش  شوینیحرفام تموم شد به الهام که ب  یوقت

 کجاست؟   ینی بب یبه شوهرت زنگ بزن ییخوای_نم

 _نه خونس الهام

 _خونس؟ 

 دهیاخه چند شبه اصال نخواب  دهیرفته خواب میما تو اتاق دهید  دهی_آره حتما رسالهام

 _چرا؟ 

  یکارا مونهی اضافه کار م دهیکالفس و دل به کار نم یکم سایکه نک  گفتیروزا پژمان م نی_آخه االهام
 کنه یاونم م

 دم یکش یپوف

 ؟ یکار کن  یچ ییخوا ی_دالرام حاال م الهام

  ایاز دن  ستیمن ن  یبرا  ییشهر بزرگ جا نیا یتو کنمی فکر م یبه خدا خودم موندم وقت دونمی_نم
 رحمهیب   نقدریکه چرا ا ترسمیم

 ی تو مارو دار  یدار   نجارویادالرام تو  یندار  ییجا چی_چرا هالهام
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 سربار شمام باشم خوامیبرم نم   دی_باالخره که با

  ساس یبابا حتما نک  یمتوقفش کرد ا لمیموبا یببره که صدا ورشیکرد خواست به سمتم  ضی غ الهام
شده هه حتما حساس   شتریاز صبح صدبار زنگ زده از ساعت نه شب به بعد هم دفعات زنگ زدنش ب

 بدونه االن کجام  خوادیشده م

اون به  یبهتره جوابشو بد سامیمورد طرف نک هی نیا یتو  یدالرام من طرف توام ول  نی بب گمی_م الهام
جوابشو بدم   یذار یمنم که نم خاموش کرده لشویپژمان موبا  یداغون هست از طرف یاندازه کاف

 قطع کن  عیحداقل خودت جوابشو بده بهش بگو جات امنه بعد سر

 ال یخ یجلز ولز کنه ب نطوری هم خوامی_م

 گوشه تخت  هی انداختم  مویلمس کردمو گوش جکتوی ر دکمه

 شدم رون؟خستهیب  می_بر

 کرد  یخنده ا  الهام

 م ین یبی م لمیتا نصفه شب ف مینیشیم میدار یخوب  یلمایف می_برالهام

 شبه    ازدهیساعت  وونهی_د

 س یپا ی ل یپژمان خ مین یبی _خب پس تا صبح مالهام

 میبه نشونه باشه تکون دادمو همراهش باهم بلند شد یکردمو سر  یا خنده

 

 )چهارروز بعد( 

 حرص چشمامو بستم با

 _پژمــــــــــــــــــان

 خودم کشتمت  نییپا  ییای_بالهام
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 نا یکردم از دست ا یر ی با اومدم عجب گبا ی_اپژمان

 شروع کرد به غرغر کردن   کردی اومدو کتشو تنش م یم  نییاز پله ها پا کهیدر حال  پژمان

منو   دیبر نیخودتون با ماش گمیم ستین شونیحال فهمنی مگه م تونمیمن خستم نم گمیم ی_هپژمان
 شکنه یزورشون به من م شهیم شونیکار مگه حال یچ دییخوایم

 با خودت   یگیم یچ  ی_دار الهام

 د ییبفرما  یچ ی_هپژمان

 کردمو راه افتادم  یناز جلوش راه افتاد منم خنده ا هیبا  الهام

 یی ایباهامون ب دی_پسره تنبل با

 بشم راننده شما دوتا  نکهیبکنم نه ا نهیاستفاده به  کمی میاز مرخص خواستمی_مپژمان

 دلت بخواد میل ی_خالهام

 م یشد نیزد با خنده سوار ماش موتوی ر  دویکش یپوف پژمان

 _خب اول کدومتونو برسونمپژمان

 داره   تی _خب دالرام الرجحالهام

   ی_به نظره من بهتره اول تورو برسونه چون  تو قراره مصاحبه کن دالرام

 _خب باشه پس منو اول برسون الهام

 ؟ یا گهیامره د سی _چشم رئپژمان

 دنبالم  ییای نره ساعت نه ب ادتیفقط  ستین  یامر _خب الهام

 _اونم چشمپژمان

 بال پسرم  ی_چشمت ب الهام
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 شونیخوشحال بودم که زندگ   دمیخندیم یبه آروم  کردموی عشق داشتم به کلکل هاشون نگاه م با
اومد من   یبهونه بود خوشش نم ومدنیاومده بود درواقع ن لشیقشنگ بود پژمان برخالف م  ینطور یا

به   دویخب الهام خودشو وسط کش ی کار نکنم ول گهیاخراجم کنن تا د خواستی ت برم سرکار مسره وق
االن هنوز ساعت   یبود ول  میمنو زود برسونه خودشم اومد مصاحبش ساعت هشت و ن  نکهیا طر خا

 هفت هم نشده بود  

هم بستمو به  یرو ی کرد ناخواسته چشمامو به آروم  یآهنگو پل هیدستش سمت پخش رفتو  الهام
 گلزار گوش دادم نیدلنش یصدا

 

 تنهامو  یر یم یوقت

 دستامو  یر یگینم

 بگم  یک به

 داغونم  یر یم یوقت

 دونمینم  حالمو

 بگم  یک به

 تو من دردامو  بعده

 شبهامو  یها غصه

 بگم  یک به

 ترسمیتو م بدون

 اصال ستیحواست ن تو

 بگم  یک به

 دره  نیچشام به ا ایب
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 گذره یتو نم  بدون

 که خرابه حالم ییشبا

 برم که بعد از تو   کجا

 شهره من  یابونایخ

 ارن ی من ن ادهی نگاتو

 

 لبخند گرم بهش نگاه کرد  هیبه سمت الهام برگشتو با  سادیوا پژمان

 ی شیموفق م  دونمی_مپژمان

 _ممنون الهام

  دشونیتهد کنن یاوضاع خرابه قبولت نم  یدینباش اگه د  یز ی الهام نگران چ کنمی _بهت افتخار مپژمان
 کنه ی م ریکن که شوهرم سرهنگه همتونو دستگ

 بخنده   یبلند ینثار پژمان کرد که باعث شد پژمان با صدا یا وونهید الهام

 ی_خدافس آروم بر الهام

 _نچشم پژمان

شد با بسته شدن دره سمت شاگرد  ادهیپ  نیکردو از ماش یبا یبا  یچپ چپ بهش نگاه کرد ول الهام
 الهام دره سمت منو باز کرد 

 نی برو جلو بش  ای_بالهام

 گه ینشستم د نجایهم هی_چه کار

  یاالن اگه از همکارا کس خورهی به غرورم برم  نیجلو بش ایب  شعوریب  ستمیکه ن تی _راننده شخصپژمان
 کنم یم ی مسافر کش یشخص  نی با ماش امیمرخص یتو  کنهی فکر م نهیمنو بب 
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 ی ن یماش ن یهمچ هی_آره اونم با 

 شدم که باعث شد الهام بخنده ادهیپ  نیماش از

 ی_خدافس خواهر الهام

 ی برگرد یخوب ی_خدافس با خبرا

 _چشم برام دعا کنالهام

 از جاش کندو حرکت کرد  نوی ماش کافیت هیشدمو درو بستم پژمان هم با   نیماش سوار

 ی _خوبه الهام گفت آروم بر 

 زنه یم  ادی_الهام حرف زپژمان

 گمی_بهش م

 ؟ یبدبختم کن  ییخوای_مپژمان

 د یکردم که خودشم خند یا خنده

 یکن یکار م  یر ی م ادی_من هنوزم خوشم نمپژمان

 ستمیمنم وارد س کنهی حساب م  ادیغذاشو خورد م یهرک زمیم هیپژمان؟پشت  کنمی کار م ی_مگه چ
 خودته  قیکه رف اروی رمی گیپول م کنمویم

 ی _هرچپژمان

 بابا  ی_ا

 اخم کردم  یکم

 ؟ یکرد دای_خونه برام پ

 _نه هنوز پژمان
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 توهمه یاخماش حساب  دمیسمتش برگشتم د به

 ی _اصال دنبالش گشت

 خودم پول روش بذارم  یذار ینکردم شماهم نم دایپ یخونه مناسب  ی_آره ول پژمان

 یبا پول خودم باشه حاال کجاها رفت خوامی_نه م

 خودمون یدوروبرا نی_همپژمان

اصال سمت   شهیم  نجاهایاون پول من ا ؟بای!!!! پژمان عقلتو از دست داد؟؟؟؟ی_چـــــــــــــــ
 وونه؟ یخونه رفت د

 هواتو داشته باشم دیبا یاز ما دور بش  ادیز خوامی_نمپژمان

  نیاز هم یک ی امیکه خوب شد م تمیکن وضع  دایمن پ یتر برا نییپا  یخونه کم هیخب تو یل ی_خ
 رم ی گیشمارو م یپنت هاووس ها

 یما بمون  شهیتا اون موقع پ شهی_خب نم پژمان

هم بهش    یدلخوره کم  یلیلبخند به سمتش برگشتم هنوز اخماش توهم بود معلومه از دستم خ هی با
 به خودم  شتری هرچند ب دادمیحق م

 مزاحمتون باشم  ادیز  دیفرق داره نبا دی_نه شما زنوشوهر

 تکون داد  یبه نشونه منف  یسر  دویکش یپوف پژمان

 بهت بدم  یرم جواب تکرار من حوصله ندا   یبزن ول   یحرفو تکرار کن ه نیا ی_هپژمان

 نگاه کردم  رونی گفتمو به ب یال ی خی کردمو ب یا خنده

 ی حرف بزن سایبا نک  ییخوای_نمپژمان

 توهم  دمیکش اخمامو

 نگرانته  یل ی_خپژمان
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 ی _بهش که نگفت

 ندارم یبهش گفتم ازش خبر  ی چی_نه هپژمان

 گهیبهش دروغ م  ای کنهی پنهون م  سایاز نک رویزیچ هیکه پژمان داره  هیبار نیفکر کنم اول دمیکش یپوف
 دوتاهم خدشه وارد شه نیرابطه ا  نیب ترسمیمن چه قدر بدم م ایخدا

براش   یز ی شغلش از هرچ  ستین  یمیمحکم و قد قد سای اصال اون نک مونهیپش  یلی_از کاراش خ پژمان
برگشتم؟الهام   ریچرا د یدونیم شبیهاش افتاده رو دوش من د تیمهمتر بود اما االن همه مسئول

 داد؟ حی برات توض

 نگفت  یز ی_نه چ

براش   یتیدوتا سرم تقو  مارستانی که کرده بود به زور بردمش ب یاز شدت ضعف  ساینک شبی_دپژمان
 ارهیدووم ب تونستیتخت هنوز نصف سرمو تموم نکرده بود بلند شد نم ینوشتن خوابوندنش رو 

 ی پشت در بمون یندار  دیکل یتو برگرد  دیشا  گفتیم

   نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

بهت زنگ   خواستیکاش االن پشت در باشه که دلم م  گفتیخاص م  تیبا مظلوم یطور  هی_پژمان
 خودتو برسون پشت در اما خب نشد  یطور  هی مییا یبزنم بگم تا ما م

 _االن حالش چه طوره؟

 ی _نگرانشپژمان

 ببخشمش  یراحت  نیبه ا تونمیپژمان اون در حق من ظلم کرد نم یکمی_نه خب 

 دم یبهت حق م دونمی_مپژمان

 بالرو سرم آورده باشه نیا ساینک شهی_تو باورت م

 کرد شهینم شی که افتاده و کار نهیخب مهم ا ی_باورش سخته ولپژمان

 چسبوندم  ی صندل  یبه پشت سرمو
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 خوادیدلم م گردمیکه باخودم به عقب برم یسخته گاه انمون ی افاطر یکارها یسر  هی_چه قدر تحمل 
کاش  یا نکهیا شهیآرزوت م یبرنگردم گاه گهیخودمو پنهون کنم تا د ییجا هیگذشتم  یاون البه الها

 ی نداشت  ییآرزو چیه

 هم به اون یفرصت هم به خودت بد هی دی_باپژمان

ترحمه همون طور که   یاز رو ناش یبهش بدم خودش نخواست حاالهم همه ا خواستمی _فرصت م
 بود یدلسوز  یاز رو شمی قبل یتموم محبت ها

  هیمحبت یاز رو  ستیترحم ن یاز رو سایحرکات نک  یکن یاشتباه فکر م یدالرام دار  ستین نطوری_اپژمان
 که بهت داره

 کنه ی که در قالب ترحم بهم م ی_آره محبت

 نگاه کردم  رونیه ب چرخوندمو ب سرمو

کنم  یکار  دمیم حی فرصت بدم تا زخمامو مرهم کنه ترج یکه بخوام به کس  م ی_زخم خورده تر از اون
 گهیمونده باشه تا زخم بخوره د ی بدنم باق   یسالم رو ییزخم نخورم هرچند فکر نکنم جا  نیاز ا شتریب

   دمیبر

 ساد یوا نیماش

 امروز نرو  ییخوای_مپژمان

 یگی م نوی_توکه هرروز هم 

 د یکش یپوف پژمان

 _خدافس پژمان دستت درد نکنه 

 دنبالت  امی_بعدازظهر منتظر بمون مپژمان

 امیخودم م  خوادی_نه نم

 دنبالت مفهوم بود  امیخودم م میموقوف امروز مرخص ی_حرف اضاف پژمان
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 _بله جناب سرهنگ اطاعت 

براش    یتا نخنده دست دیبه لباش کش یگفت که باعث شد بخندم پژمان هم دست یخوبه ا پژمان
 تکون دادمو درو بستم به سمت رستوران به راه افتادمو آروم اسم خدارو زمزمه کردم 

 

 

 

 

 ( سای)نک

هم بستم چه قدر از خودم فاصله گرفته بودم چه قدر محکم بودنو فراموش کرده بودم   یرو چشمامو
  دیشا  ینطور یه دالرام کرده بود محکم بودنو کنار گذاشته بودم تا راحت تر باشم اک یبا کار  دیشا

 راحت تر سبک شدم 

ندارم هرجا که به سرم زده باشه دنبالش گشته بودم اما نبود   یازش خبر  شهی م یهفته ا هی بایتقر
نداره پژمان  یخونه پژمان بود که گفت ازش خبر  دمیشرکت هم رفتم اونجا هم نبود تنها ام یحت
خودمو  الهی بهش اعتماد کردمو نرفتم خونشون تا خ نیبه خاطرهم   گفتیوقت به من دروغ نم چیه

 کنم   راحت

اون   نکهیکه هست جاش امن باشه از ا  ییهرجا دوارمی فقط ام کنهیکار م  یاالن کجاست چ دونمینم
سرش آورده   رویی بال  نیهمچ هیکه  شدیشده بودم باورم نم   بالرو سرش آورده بودم از خودم متنفر

  دونمیشرمندشم که نم  یاونقدر  زیهمه چ یزد رو یدییدکتر مهر تا  یاوضاع اتاق و حرفا نکهیباشم تا ا
  یلیدختر پاک خ هیشدن به   کینزد کشمی واقعا ازش خجالت م میجبرانش کنم از طرف یچه جور 

 که خودشم بخواد   هیبه دختر یکی از نزد شتریسخته گناهش ب

از   شی از خودش از پاک شهیاز دست داد هم شویبا کاره احمقانه من پاک یمن پاک بود ول  دالرام
توسط من از دست داده بود قرار بود خوشبختش   نارویمحافظت کرده بودم اما االن همه ا تشیامن

  هن ایواقعا دوسش دارم  دونستمیباخودم چند چندم نم دونستمیبادهوا شد هنوز نم   یهمه چ یکنم ول
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  ادشیهوا به  ی دوباره ب شدیاز ذهنم بپرونم نم ادشوی  کردم ی م یزنم بشه هربار که سع  خوامیاصال م
ها   تیاون حساس دمیپناه کوچولوم شدمو نفهم یواقعا عاشق ب دیشا نهیعشق هم دیافتادم شا یم

  سح یاز رو نایهمه ا دمشونید  تیاون وضع یبا حامد تو  یگرفتنم وقت شی ها ات یباز  رت یاون غ
 گهیشد که د یبهش قو  یحسم زمان  کنمیاحساس م  هیچ  دونستمیبود که بهش داشتم اما نم یا گهید

 داداشش باشم آره همون موقعها بود  خواستیدلم نم

 

 رات ی اون نگاه گ با

 تو قلبم یجا داد خودتو

 شد که   یچ دونمینم

 عاشق تو کم کم   شدم

 شهیدلم آروم نم  وونهیمنه د دونهیم خدا

 لرزه یم دلم

 ارزه یم ایحاله خوبم به همه دن نیا آره

 یکرد عاشقم

 ی دلمو خوش کرد حاله

 دل تو دلمه گهیاخه دست توهه د یالی خیب

 ی کار کرد یچ تو

 ی به پا کرد یشیآت

 تو جا مونده  شهیکه پ یدل  رهی می م ینباش یدونیم

 بمون ابروکمون  شمیپ
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 دلو جون دوست دارم با

 پاهات بذارم  یسر رو خوادی باهات دلم م خوشم

 قرارتم  یب

 عاشقش شدم یحرفه دلمو بگم به ک یل یخداوک

 یکــــــــــــی منو تو  یکشت

 

دلتنگش بودم   یلیبودم خ یا گهی دالرام نبود تنهاتر از هروقت د یهم بستم وقت یمحکم رو چشمامو
  یکه ه یآه  نیهمه همشون تنگ شده بود ا یهاش برا یرغرها خنده ها لوس باز همه غ یدلم برا

اما   سازمی فعال که دارم م ادیتونه کنار ب یم یا گهید ز ی با هرچ ادیکنار ب  یاگه بتونه با دلتنگ کشمیم
  نطوریکه به امون خدا هم شهی دنبالش بگردم نم  شتری ب کمی  دیاوضاع باشم با نیا یتو دیبا یتاک

 ولش کنم  

  رهیگیکه بهونه تورو م یقرار  یچه قدر سخته آروم کردن قلب ب کردی م شویقرار  یبدجور داشت ب قلبم
خلق   ی آدم چیمنو تو تلخ و زشته کاش از همون اول خلقت خدا ه یدالرام چه قدر داستان زندگ

وقت اون شب پات به  چیکاش ه یدیکش یتا تو کمتر زجر م   شدمیاصال کاش من خلق نم کردینم
نه کاش به حرفشون گوش   ای کردی نم  دایتا باهات آشنا بشم کاش مادرم به تو عالقه پ شدیباز نم ماتاق

  یبد رییمنو هم تغ یتونستیبهتر بود درآخر تو م  ینطور یا کردمی اجبار باهات ازدواج م یاز رو دادمیم
   شدیداستانمون قشنگ تر تموم م ینطور یا ی هم عاشق خودت بکن

منم موهاتو نوازش   یبغلم بود یتو ویتو فرسنگها دورتر از من کاش بود نجایمن ا ینطور یا نه
   شهیحل هم نشد به جهنم تموم م شهینگران نباش حل م گفتمیم  شهیمثل هم کردمویم

بغض   یدار  یآرامش کنارته نه ینه کس  یباهاش دردودل کن  یدار  رویکه نه کس یاون روز  یسالمت به
 دیزده شد به ام فونیکه زنگ آ  دمیکش یبود پوف  نیقسمت منم هم یگیم یتو دلت به آروم  ویکن یم
  ژمانوپ ریتصو یبرداشتم اما وقت زی خ  فونی زدمو به سمت آ یمبل جست  یاز رو ع یدالرام باشه سر نکهیا
باز شدن درو فشار دادمو به سمت   دیکل یا گهیاز هر وقت د دتریدمغ شدمو ناام شهیمثل هم دمید



 دنده هیپناهان  یب

1100 
 

نفرو داشتم  هیحوصله خودمو فقط حوصله  ینداشتم حت کروی چی حوصله راه افتادم حوصله ه یمبل ب 
 که اونم نبودو ازم دور شده بود 

 _سالمپژمان

 نگاش کردم  یندادم پژمان مغموم روبه روم نشست فقط با حالت خسته ا  یجواب

 _الهام خوبه 

 ؟ ی_آره خودت چپژمان

 گفتم:  یزدمو با لحن طعنه دار   یپوزخند

 نجا یرمق افتادم ا  یحالم خوبه ب دمو یاز پس خند ی_عال

 ی اون دختررم آالخون واالخون کرد ینطور یخودت بود ا یحماقت ها ری _تقصپژمان

 یخودخواه یاز رو یهان؟ فکر کرد یفکر کرد ی_مگه من از عمد اون کارو کردم تو درباره من چ
 ی لعنت یشناخت  ینطور یشدم منو ا  کیخودم بش نزد

 تر کرد  ظی غل ینگاشو ازم گرفتو اخماشو کم پژمان

 ی خور یچرا م یجنبه خوردن ندار  ی_وقتپژمان

 به خودم مربوطه نشی_ا

 یناقصش کرد یکه زد  شهیهم مربوط م چارهی دختره ب نیبه ا ستی _به تو مربوط نپژمان

 دمی غرهم بستمو با حرص  یمحکم رو چشمامو

 ی بر  یتونیم ی موفق شد یحالمو داغون تر کن  ی_اگه اومد

 کمکت کنم خوامی_مپژمان

 ست ین یکمکم کنه االن ازش خبر  تونهیم  کهیاون  خوامینم رویچک ی _من کمک ه

 ی _اگه ازش خبرداشته باشم چپژمان
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 دلم زده شد  یتو یدیحرفش جرقه ام نیتعجب بهش نگاه کردم از ا با

 ؟ یازش خبردار  ؟تویچ یعنی_

 د یکش یپوف

  نمیبیاونو م یزور  یحاله تو و خنده ها  یوقت ی_بهش قول داده بودم بهت نگم کجاست ول پژمان
 کارم ادامه بدم نیبه ا تونمینم

 گرد شده بهش نگاه کردم  یچشما با

 ی نگفت  یز یبه من چ وی مدت ازش خبرداشت نیتو تمام ا یعنی_

 گفت:  یبه سخت پژمان

 _آره پژمان

باهم  هامونی بچگ نهیبردم ع  زیجا خوردم دستام مشت شدنو به سمتش خ یکه داد حساب  یجواب  با
 م یگرفتیم ی کشت میداشت نیزم یرو   مویشده بود زیگالو

  یآره؟م یبود رسم برادر  نیزدم؟ایداشتم براش له له م یچه طور  یدیدیحالمو نم ی_پسره عوض 
 کشمت پژمان 

 رسهی به دالرام نمدستت   ادیسره من ب یی_احمق بالپژمان

 دالرام خبر داشت  هیاون از جا گفتیآوردم راست م نییکه باال برده بودم تا بزنم تو صورتشو پا یمشت

 کجاست  نمی _بنال بب

 گمیشرط م هی_به پژمان

شدن   دایپ جانیاما ماله من به خاطر ه نطوریمنم هم زدیمقابلم نشست نفس نفس م  نی زم یرو
 دالرام هم بود

 برگرده فقط باهاش حرف بزن   یو مجبورش نکن   ینکن تشیاذ نکهی_اپژمان
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 _باشه 

 _قسم بخور پژمان

 دم یتو موهام کش یدست کالفه

 _به روحه خاله قسم بخور پژمان

قسمم بزنم   ریز واستمیمنکه نمخ  خوردمیقسم م دینداشتم با یغضب بهش نگاه کردم اما چاره ا با
 بشم  یعصب دیپس نبا

 مجبورش نکنم فقط باهاش حرف بزنم خورمی_به روحه مامانم قسم م

 _خونه ماس پژمان

چه طور  یبودو من کله شهرو گشته بودم؟ول نیمدت خونه ا نیبهش نگاه کردم تمام ا یناباور  با
 ست؟ یبود چرا بهم گفت خونه ما ن دهیدلش اومد به من دروغ بگه اون که حالوروزمو د

 کم از شدت خشم فوران کردمو به سمتش هجوم بردم  کم

 

 

 

 

 )دالرام( 

  یچه اتفاق دونمیاما نم فتهی ب یقراره اتفاق  کردمیدلشوره خاص داشتم احساس م هیصبح تا االن  از
معلوم نبود کجاست از   یمن نگران بود پژمان هم روز جمعه ا نهی اونم ع زنهیالهام هم مشکوک م نیا

 لمیداشتم ف کنمب الی کمتر فکروخ  نکهیعصره اما هنوز برنگشته به خاطرا بایاالنم تقر رونیصبح رفته ب 
 دمیدیم
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وقت حسم بهم   چیفکرم ه یآخه همش تو دمیکلمه ازش نفهم  هینشستم پاش اما  شهیم یساعت مین
  دونهی خدا م یافته حاال چه اتفاق  یم  یاتفاق هیمروز مطمئنم ا گهیدروغ نم

نوشتن و گوش دادن به آهنگ  شهیخودمو آروم کنم هم  یکردم کم یشدمو سع نایهمه ا الی خیب
  زیم یالهام رو  یالیوسا سمیدادم بنو  حی ترج نیگوش دادم به خاطرهم ادی آهنگ ز کننی آرومم م

بله    گرفتیخواهرکوچولوم داشت دکترا م  دادیدانشگاهشو انجام م فیروبه روم بود داشت تکال  یعسل
 کنه یم  یو ترق   تیموفق یدونه دونه پله ها شهیم ینطور یشوهر خوب پشتش باشه ا هی دمآ یوقت

 کنمیم یبرگه کندمو خودکارشو برداشتم بعدا ازش عذرخواه  هیکالسورش  از

 ذاشتمو شروع کردم به نوشتن: دستم گ ری از کتاباشو ز یکی

که اون  خوادیخواد؟میم یقلبم چ ایخدا نمتیبب  خوامیبازم م  ادیازت بدم ب دیبا دونمیم نکهیا با
روزا تو    یلیبره خ  ادمیگذشتمو  یکه چه طور  یدادی م  ادمیتلخ دوباره باز زجرم بده کاش  یروزها

 نکهیانگو با  یز ی شکستن تا چه حد؟کاش دل فراموش بکنه نگاه نکن چ یول کنهیخلوتم دلم هواتو م
عالمه دلتنگ که  هیبهت بگم دوست دارم  دهیکنارش غرورم اجازه نم یباش   خوادیدلم تنهاس اما م

 .... یار یتو غربت هم دووم م یکنارش که باش یمادر  نی سرزم ای یخونه خودت باش   ستیمهم ن یباش 

وارد خونه شد   یظی به سمت در برگشتم پژمان با اخم غل دمویدر که اومد دست از نوشتن کش یصدا
 داد لمیتحو یلبخند گرم دیمنو د یوقت

 ؟ یینجای_اپژمان

 ی خوش اومد میهی_ا

 از سره جام بلند شده بودم به سمت عقب برگشتم کهیدرحال 

 پژمان اومد   ای_الهام ب

چشمام گرد شدو جا   یکه کنارش بود حساب  یکس دنیبا د هوکیلبخند به سمت پژمان برگشتم که  با
  یبند اومده بود صورتش پر بود از غمو ناراحت  دنشیقدم عقب رفتم زبونم با د هی یخوردم با ناباور 

  یو دلخور   یچشماش دلتنگ یبه خودش گرفته بود تو ی چشماش روم ثابت مونده بودو حالت خاص
 تب و آراسته قبلو نداشت  داشتو موهاشم وضع مر شی ته ر زدیم وجم
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خودم تا ته ماجرارو خوندم به   دمیحالتشو د نیا یوقت  نهییسرش پا دمید  سادیکه کنارم وا الهام
 سمتش برگشتم 

 ی دونستی_پس م

 دالرام  دمیم حی_برات توض الهام

 ی بد حی توض  خوادی_نم

 سمت پژمان برگشتم به

 ی_تو قول داد

 هردوشون با خشم نگاه کردمو دستامو با خشم مشت کردم  به

 _من بهتون اعتماد کردم ازتون انتظار نداشتم واقعا که

باعث شد    سایخسته نک  یصدا کهویبه سمت اتاقم به راه افتادم که  عیسر یا گهیحرفه د چیه بدون
 سمیوا

 سا ی_نرو دالرام واساینک

که ازش داشتم خراب بشه از  ی مرد محکم  ری تصو خواستیاما به سمتش برنگشتم دلم نم ستادمیا
 نداشتم شویفعال آمادگ نمشیبب  خواستیاصال دلم نم  میطرف

 ست یکدومشون ن چیه ری_من اصرار کردم تقصساینک

 سمتش برگشتم به

 راحتم بذار  نمتیبب گهید خوامی_نم

دادمو   هیدرو محکم بستمو قفلش کردم به در تک  دمینفرت رومو ازش گرفتمو به سمت اتاقم دو با
کاش علت دلشوره  دمشیدیکاش نم ختمیخودم جمع کردمو اشک ر یپاهامو تو نیی سرخوردم پا

   کردمیخدااااااااااا کاش دوباره ضعف نم شد یباز نم  نجاینبود کاش پاش به ا سایهام نک 

 شد اشکام سوزناک تر بشهباعث  یگرم یصدا
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 آسمون بارون بباره بباره   خوامی_بدون تو نم

 نداره نداره   یفرق چیتو زنده و مردن ه بدون

 دم یبر دمیتو از همه آدما بر  بدون

 دم یند دمی کسو ند چیتو ه بعده

  یداشت بدجور  ساینک  نیگرمو غمگ یباال نره صدا می گر یدهنم گذاشتم تا صدا یمحکم رو دستمو
 صداش تنگ شده بود  یچه قدر دلم برا زدیم شمیآت

من پشتشو به  نهی کردم تا بهتر صداشو بشنوم پشت در بود معلوم بود اونم ع ز ی ت شتریگوشامو ب یکم
 داده و سرشو به در چسبونده  هیدر تک 

سمت بعدش  قسمتش ماله من بود ق نیا شهیهم میخوندیاهنگو م نیوقتا باهم ا  یلیخ  ادتهی_ساینک
 نداره اما.... یباشه اشکال یدیادامش نم دونمیماله تو م

 دوباره شروع کرد به خوندن  یحرفشو ادامه نداد به آروم هیکردو بق سکوت

   یروز  هیبود که  یکی _ساینک

 دوست داشت حاال رفته منو

 خبر اون کجا رفته   ینبود بدونه ب یکی

 بود نیقصه هم همه

 قدر آسون چه

 قدر زود  چه

 قلبت رو برده   یکی

 رم ی دست تو دلگ از

 رم یقصه تو س از
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 رم ی میشدم از دست تو م وونهید

 قصه ما دوتاست  نیا

 چه قدر کوتاس  ین یبیم

 توهه اشک تو چشمام   ریتقص

 احساس  یب وونهید

 بود از اون روز شده عکس تو اتاقم   یکی

 سراغم  ادینم گهینبود بدونه د یکی

 قصه تلخه نیقدر ا چه

 خدا اشتباهه  به

 دل ن یبا ا یکار کرد یچ تو

 گناهه یخدا ب به

 شدن اما همچنان سکوت کرده بودم  یجار  یا گهیاز هروقت د شتر یب  اشکام

دل کوچولوتو   خواستمی نم نکهیبا ا یدینم یاما جواب یشنو یخدا صدامو م نهیتوهم ع  دونمی_مساینک
کنم اما همشونو خودم نابود کردم   هیو آرامش برات ته  ت ی امن خواستمیم نکهیبشکنم اما شکستم با ا 

 هیبودم  یاضاف هیمن فقط  یاز پس کارات براومد شه یتو هم یمرد یلیتو خ  گفتیالهام راست م
هات باعث و   تیاومد همه موفق یبرات م  یالک  رتیغ دو یکش یکناره دستت که فقط نفس م یاضاف

که فکر    ییوقتا نهیکاره بودم ع  چیتو بود من ه یمقام منو پژمان هم صدقه سر  قیترف  ییتو شی بان
اگه   هبغلمو گرفته و مراقبم ری ز یپدرم پنهون دمیفهم یول  سادم یخودم وا یپا یتمام مدت رو  کردمیم

تو   یاز دور  یدون ینگات کنم نم ی دادیفقط اجازه م یکردی درو باز م گذرهیم یقلبم چ  نیا یتو  یبدون
که تو  ی ا ندهیدالرام آ ندهیاز آ یحت  ای از دن یاز شغلم از خودم از زندگ  دمیبر یاز همه چ یچه طور 

  رهی بگ  شیآت خوامیم  یتوش کنارم نباش
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اما همچنان درحاله  دادمیاز شدت هق هق داشتم جون م ختمیصورتم گذاشتمو اشک ر یجلو دستامو
 سرکوب کردنش بودم 

  ینبخش دم یبهت حق م اهیبشم که توسط من حراج شد شرمندتم گلم روم س تی پاک ی_فداساینک
و بخشش بچگونه خودت باشه که    یجبرانش کنم مگه بزرگ ای برش گردونم  تونم یجوره هم نم چیه

  تونمیکسو نم چیه دونمیم نویفقط ا کردمیکار م  یاگه جات بودم چ دونمینم  ی منو ببخش یلطف کن 
از دست دادم کاش از همون اول که مامانم  رویچه گوهر دونمیخودم حاال م یکنم حت  سمتو تج هیجا

 دیهم خونوادمو داشتم هم تورو تازه شا ینطور یباشه قبول ا گفتمیکرد م یمن خاستگار  یتورو برا
  گهیداشت شش سال د یده سالاالن بچمون دواز دی دوتا بچه هم دوروبرمون بودن شا یکیاالن 

زجه   یگوشم بود نه صدا یتو با بچه هام تو یخنده ها یاالن صدا شدیرفتنش م شگاهدغدغمون دان
  یب یمادرمو داشتم نه گرما یتوروم گرما یباز دلتنگ شهی ها و ناله هات آغوش پدرم بود نه آغوش هم

   یکس

دوست داشتم اون  شتریسبک بشم اما ب یمنم حرف بزنم تا کم خواستیبه در چسبوندم دلم م سرمو
سبک   دنای بار  نیهم من آرامش داشتمو با ا شدیبهتر بود هم اون سبک م ینطور یبرام حرف بزنه ا

 شدمیم

  تونستمینم دمیپدرومادرمو از دست م گشیدو سال د شمی همسن تو م یوقت دونستمی_کاش مساینک
  دیاون دوسالو همش کنارشون بودم شا ینطور یبدم ا ریی خودمو تغ تونستمیم  یبدم ول   رییتغ  رویتقد

دلت    یکه فقط حسرتشون رو هییکاش ها  یا نایاومد اما همه ا یاز تو هم خوشم م نیدر اون ب
 خورهیدردمون نم چیتازه به ه دنشیفهم  دونمیبرام گفت م  رویرفتم با حامد حرف زدم همه چ مونهیم

  خوامی دارن دالرام ازت م یشتر یانسانها کمتر بدونن آرامش ب  یکرد گاه  شتریمنو ب یفقط دردا
نصف  خوام ی م میمونده عمرمونو کنار هم باش یباق نی ا خوامیمن م  یتو دلت بزرگه مهربون یببخش 

  یل یمن خ  ستیکه کردم ن یحس عذاب وجدان کار  ایترحم  یاز رو نایا یعمرمو تو خانومم باش  گهید
عاشقت شده باشم    کردمی وقت فکرشو نم چیحسم به تو فرق کرده اما ه گهید  کنمی وقت احساس م
جبران   رویبگم همه چ تونمیکردم ببخش خوردت کردمو داشتتو ازت گرفتم نم  انتی ببخش بهت خ

 نیاز ا  شتریب ساینک دمتیبخش  یبهم بگ رمی میدارم م یکه وقت  کنمیجبران م  شوینقداما او کنمیم
قسم  یی تا خودت نخوا گردمی برنم  گهینرو به خدا د یا گهید هیبمون جا نجایهم شمیمزاحمت نم 

  یمحل کارت که عوضش کرد نهیع  دمیپس قسمت م  شهی رد نم نجاهمیا یلومتر یپام از دو ک  خورمیم



 دنده هیپناهان  یب

1108 
 

  یدار  تی کنار الهامو پژمان امن  نجایاز مکانت راحت باشه ا المیبذار حداقل خ  نعوض نک روی کی نیا
   ستیخونه من ن  نهیع

اما نتونستم بازش   رهیبلند شدنش باعث شد منم از پشت در بلند شم دستم رفت سمت دستگ یصدا
 کنم 

 _خدافس گلم ساینک

با زور وارد   شهیهم  نهیتا درو باز کنه ع زدی زور م خواستی آوار شدم دلم م نیزم یرفتنش دوباره رو با
برام حرف   شتریب ینطور یا موندی م شتریب یکم  واستخی دلم م بردیمنو با زور با خودش م  شدیاتاقم م

  نیخاطرهمافتادم به  یکه باهام کرده بود م یکار  نی آخر ادهیببخشمش  خوامی هروقت که م زدیم
 ....  ینتونم ببخشمش ول شدیباعث م

از دست هردوشون واقعا دلخور بودم  امی ب رونیب الهام یالهام که اومد باعث شد از فکروخ یصدا
بکنن تا حداقل   خواستنیم یکار  نیهمچ هیکه  گفت یبه من م  دیمخصوصا از دست الهام حداقل با

 داشته باشم اما تازه کار از کار گذشته بود شویمن امادگ

 ی _دل الهام

 بشه  هیتنب یندادم بذار فعال کم یجواب

 رونیب  ییایب ییخوایرفت نم سای_نک الهام

 _نه

در   یفیبالتکل  نیاز ا میخواستیکاره منو پژمان فقط به خاطر خودت بود م  نی _دالرام به خدا االهام
 د ییایب

 دی ریبگ  میمن تصم هیبه جا  دی_شما حق نداشت

 حقو داشتم چون نگرانت بودم   نیا قتمی_من رفالهام

 تنها باشم  خوامیخب حاال برو م  یل ی_خ

 م یباهم حرف بزن یکم  یدرو باز کن ییخوای_نمالهام
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 _نه

 یخودتو محکم نشون بد ییخوایدرو باز کن چه قدر م ی_دالرام بغض کرد الهام

بلند شدمو قفلو چرخوندم درو که باز کردم الهام محکم خودشو انداخت تو   ن یزم یاز رو یسخت به
 هم بستم  یبغلم آروم بغلش کردمو چشمامو محکم رو

 بهت کمک کنم  خواستمیط مناراحتت کنم به خدا فق خواستمی_نمالهام

 دونم ی_م

 یدستمو تو میلبش نشست یسمت تخت و باهم رو دیازم جدا شد درو بست دستمو کش الهام
 گفت:  یدستاش گرفتو به سخت 

 ؟ی_بهتر الهام

 ی نپرس گهید شهی_م

 _چرا؟ الهام

 دروغ بگم ن یاز ا شتریب خوامی_نم

 داد و سکوت کرد  رونینفسشو ب  الهام

باهام   یام کار  هینداشته باشم بق  هیبا بق  یاگه کار   کردمی اونجا بود که فکر م می اشتباه زندگ نی_بزرگتر
آدما  نکه یمثال ا ستین دیبع چکس ی از ه یچ یه نکهی درسها گرفتم مثل ا یلی خ  یزندگ نیندارن از ا
  باهات یدگزن   یتوقع داشته باش نکهیا دمینشون م شونوی مدت خود واقع هیفقط بعده  شنیعوض نم 

گرگ تورو نخوره چون توام اونو    یکه توقع داشته باش نه یمثل ا یخوب باشه چون توهم باهاش خوب 
 داره فی گرگ تشر دونستمیکرده بود الهام از کجا م ینه صداشو نازک کرد نه دستاشو آرد  یخور ینم

روزگار باهاتون بد تا کرد   یدالرام اون نه گرگه نه آدم بده داستان فقط کم یکن ی اشتباه م ی_دار الهام
عذاب  یحسش نه ترحمه نه از رو  نیاون واقعا دوست داره ا فهیآدم ضع یاون شد آدم بده تو شد

 وجدان

 زدم  ی تلخ  پوزخند
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 یک که دونستمیکاش م کنهی لباس عروس تنت م کنهینم انیکه دوست داشته باشه بدنتو عر ی_مرد
  تونمیکه نم یاونقدر تنگ بافت  قروی نیا گفتمیسرنوشت و برام بافتو تنم کرد اون وقت بهش م نیا

الهام   یبه همه چ  یمونیبه پش یبه ندونم کار  یبغضامو قورت بدم لعنت به بغض به هوس به دلتنگ
به    یتو زندگ  یفهمینم  یکن ی ساده الهام تو درک نم یدلخوش هیجز  خواستمیم ای دن نیاز ا یمگه من چ

 از اونو  ریغ ینه کس ییخوایکه نه اونو م  یرسیم یمرحله ا هی

 زجه زدم:  دمویکوب نمیبه س محکم

از دست دادن  یبرا یچیه گهیکه د میمن اون بارهی پره که اضافه هاش داره از چشمام م ی_دلم اونقدر 
رت نسبت به کل آدما که باو  ینی بی م ییزایچ هی یبهم نشون داد گاه زایچ  یلیخ  یزندگ  نینداره ا

 ادنشبود که حاظر به از دست د   زیاونقدر متما کردیاطرافم فرق م یاون با همه آدما شهیعوض م
هوام   یاالن رو کنهی هوا م مویزندگ دونستمیهاش دلخوش کرده بودم نم یو دلگرم تهاینبودم به حما

 کنم ی معلقم به هر طرف که برم با مخ سقوط م

کارو نکرده حالو روزشو    نیحاله خودش نبوده از عمد ا یاون تو مونهی پش  سای_دالرام نک الهام
 بکنه  ینقش باز   یعیطب نقدری ا تونستیبود نم  گرمیباز  هیاگه  ی؟حتیدیند

 نشد شدیم دیکه با یشد اونبشه   دیکه نبا  یاون نکهی ا زهیچ هیمهم  ستیبرام مهم ن یچیه گهی_د

زود قضاوت    کننی که م ییبه اطرافت نگاه کن آدمارو با کارا یبود  ی_دالرام توکه دختر باهوشالهام
  زنهیجبران خطاهاش له له م  یداره برا یچه طور  نی وحشتناک بوده اما بب  سا ینکن درسته کاره نک

 ؟ یکی و دهن و قلب فقط  ینی از ب یبهت دوتا داده ول یاصال خدا چرا از همه چ یدونیم

ادامه  یزدو به آروم  یشده بود سرمو به نشونه نه باال انداختم لبخند ری به شدت سراز کهی درحال اشکام
 داد 

 بهتر؟  سایاز نک  یکن دایخودت پ یعشق برا هیهمزبون  هیهمنفس  هی  خواستی _چون مالهام

 که نفساشو فدات کنه نه هوساشو  یوز بس  یکس یبرا ر ی بگ ادی شهی_الهام هم 

  ینامرد یباره دومش باشه چرا دار  نیشده که ا کیهوس به تو نزد یچندبار از رو سای_دالرام نک الهام
 ی کن یم
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  چیدله که شکست و ه نیمهم ا  ستیبرام مهم ن گهی...گفتم دیهرچ رعمدی...عمد...غی_هوس...مست
 شهیجوره درست نم 

هاشو بهم داشته  کهیهست که قدرت چسبوندن ت یاونقدر قو ساینک شهیدرست م  یی_بخواالهام
 باشه 

 یزدیکه باهاشون حرف م یکردی لطف م یلیتا بدونن قبال خ  یمدت رهاشون کن  هی دیعدرو با هی_

 بغض سرمو باال گرفتمو ادامه دادم: با

 عادت نده   ستیکس رو به اونچه قسمتش ن چیقسم دل ه تییبه تنها  ای_خدا

 درسته  یدار  _دوسشالهام

 _داشتم

 دالرام ی_هنوزم دار الهام

 میکن  یزندگ میتون یباهاش باشم منو اون کناره هم نم تونمینم گهید یول  دی_شا

که مانعتون  دیندار یکاره شماها که راحت تره شما مانع  میهمونطور که منو پژمان تونست دیتونی_م
 دیشیم گهیبهم د دنیمانع رس دیبشه خودتون دار

 دم یباال کش  موینیکردم ب  بغض

عمر سکوت کردم در برابر   هی نهیهم  سایعذاب منم از نک  دمیکش یزجر  هیخوشم اومد ازش   ی_از هرک
روزگار   یگفت گفتم چش حاال نوبته منه سرش داد بزنم ه یهرچ  یروزگار خودت شاهد یدادایدادوب

 خرخرتو خودم بجوام  خوامیم

 ی خور ی حرص م نقدریچرا ا  یکنی_آروم باش دالرام االن سکته مالهام

افتخار   ایدن یدیدیم یوقت یخوردی حرص م ینطور یا یکرد یم ینطور یهم یمن بود هی_اگه توهم جا
 تازونه یچهارنعل داره م ایبعض یبرا یول  ادیراه ب  یکم یباهات حت  دههینم

 ذره آروم بشم  ه یاز آب خوردم که باعث شد  کمیدستم داد  ختویآب برام ر کمی  الهام
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 ؟ ی_خوب الهام

 _آره 

 _مطمئن الهام

 ن ی_آره بابا فقط قلبم شکستس چشمام پر از اشکه و جسمم ناتوان هم 

 

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

 

که داده بود عمل کرده بودو  یطبق قول   سایماه نک هی  نیا یتو گذرهیم یماه هیاز اون شب  بایتقر
  نیخونه بمونم به خاطر هم یتو  ادیز دادیهوامو داشت و اجازه نم شترینشده بود پژمان ب داشیپ

   یشهرباز   میدوسه بار هم رفت یحت  رونی ب بردی همراهه الهام هرشب مارو م

بود   یال افتادم جاش واقعا کنارمون خ یم سا ینک ادهی میگذروندیوقتمونو م یباهم سه نفر  یوقت
 اماخب...  گذشتی باهاش واقعا خوش م

اون برخالف ما   دادیبهم م روزی بدتر از د ییکه هربار خبرا گرفتمیاوقات از پژمان سراغشو م یگاه
مافوقشون صداش   دهیداره کارشو از دست م گفت یاومد پژمان م ینم  رونی خونش بودو ب یهمش تو

  ییدر حق من لطف کرده بود همون موقعا ادیز  یلیبکنم آخه اون خ یبراش کار  خواستمیدر اومده م
با    امیهمراه همش کنارم بودو کمکم کرد تا تونستم به خودم ب هی نهیع  ساینک  شدمیم یکه داشتم روان

  شتریخواسترو ب نیپژمان و الهام مشورت کردم تا باهاش حرف بزنم تا حداقل بره سره کار درواقع ا
شغلش    نی به خاطرهم اوردهیبه دست ن یبه راحت  سای نک گاهویجا  نیا گفتی م پژمان ازم کرد چون

کاره امروزم تموم شد   نکهیگرفتم بعد از ا میتصم نیکمتر کناره خونوادش بود به خاطرهم نقدریبود که ا
باهاش حرف بزنم اما  یکنم بعد زود برگردم اولش خواستم تلفن  حتشینص کمیسر بهش بزنم  هی

 شه یم شتریب  شیری پذ ری رو باهاش حرف بزنم تاثاگه رود  دمیفهم

 خانوم حساب ما چه قدر شد؟  دی_ببخش
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صورتحسابشو حساب کردم بعد   عی اومدمو سر رونی هام ب  الیاز فکروخ عیسر یمشتر  یصدا دنیشن  با
 نمه لبخند رفت   هیازش تشکر کردم که اونم با  شهیکارت به رسم هم دنیاز کش

  هینوشته هامو به  نیا خواستیشروع کردم به نوشتن دلم م شهینشستمو مثل هم میصندل یرو
حالو حوصله    یاما خب ک شدی کتابا م  نیقسم بخورم جزو پرفروش تر تونمی م کردمیم  لیکتاب تبد

 من  یکردن داشت اونم ک پیکتاب تا

 ود اما...گرفته که شبو روز پناهم ب یباشه دلم از کس دیبا کهیاز اون  شتری_دلم گرفته ب

  یچون وقت شد یثبت م ای دن بیعجا نی آغوش تو جزو هشتم میمنو تو کناره هم نفس بکش شدیم یچ
 شدیهاش همه وهمه م یخوش قتاشیظلماش دروغاش حق شهیم ی معن یبرام ب ای دن شمیواردش م

 غرق شد  دیدر آغوش تو فقط با دسیفا یباد هوا دست و پا زدن تو اغوش تو ب 

اجازه نداد منو با   ای محکوم بشم به حبس ابد در اغوشت اما دن خواستیمن دلم م بانیکشت یا
اونقدر به من بوسه   یاخراج کردن بهشت من همون آغوش تو بود چون آرامش و خوشبخت یرحم یب
  غیمن در  ویکرد غشیمن بود در  یضربان زندگ تی نفس بکشم عطر نفسها دیبا  رفت ی م ادمیکه  زدیم

 کنم ی فقط شبامو صبح م کنمی نم یزندگ  دایاست که جد نیبه خاطرهم  ی زندگ ربانشدم از ض

تا  یکردی چشماتو باز م یرفتی م  یموند کاش وقت یتنم باق  یاما آثار رفتنت بدجور رو یرفت درسته
 موند یم یخودم باق  یبرا یز ی چ دیشا  ینطور ی ا ینکن مالیجسدمو پا

  ریمس نیا سایگوشه وا هیبسه  کشمی نم هگیباهات اومدم د یانجام دادم هرجا رفت یگفت یهرچ  ایدن
ها خنده   یهمه اون زجرها خوش   ارمیدارم باال م یدیآره درست شن ارمی تنده دارم باال م یلیخ  چشیپ

خنده هام  یوقته صدا یل ینمونده درواقع خ یباق میزندگ یازشون تو یچیکه االن ه ین یدروغ یها
 کنم  یرفته بخندمو شاد  ادمیکه  نهیبه خاطر ا د ینخندونده شا رویکس

 موی خوش زندگ  یحداقل دست اتفاق ها نیکاش در اون ب یرفتار کرد  یهرجور خواست روزگار
 یگرفتیهامو م  یبه جاش دست بدبخت خورهینم ن یوقت زم چیتورو داره ه ینطور یا ی گرفتینم

 نه با خس خس کردن  دمی کش یراحت تر نفس م  یکم  دیشا ینطور یا

اجازه ندادم که بچکن به   شونمی کیاشکام به چشمام هجوم آورده بود اما به  دمیکش یق یعم  نفس
آب خوردم تا حالم  کمیانداختم  فمی دادم تمومش کنم پس دفترمو بستمو داخل ک حیترج  نیخاطرهم
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  میموندم تا ساعت کار گهید کم ی ن ینمونده بود به خاطرهم میبه اتمام ساعت کار یز یبهتر بشه چ
 پر شد...  املک

 گذاشت  زی م یدوتا پروندرو رو یرحمان  کهویکه  کردمیجمع م المویوسا شتمدا

 یکردیفراموش م یداشت  ناروی_ا

 بهش کردم   ینگاه شرمنده

   دی_ببخش

 زودتر پر بشن  دیصورت حسابا با نیا ی_فردا حتما انجامش بد

 _چشم

مجبور    نیاومد به خاطرهم  یپرونده هارو برداشتم پژمان امروز دنبالم نم  دمویکش ی رفتنش پوف با
اونو هم پر   یکار  فتی مجبور بود ش ساینک یبرنامه ها ن یپژمان به خاطر ا دایجد   رمی بگ نیبودم ماش 

 کارشو از دست نده    سایوقت نک  هیبکنه تا 

صدام زد به سمتش برگشتم که  زدیحرف م لشیداشت با موبا کهی در حال یرحمان   کهوی برم که  خواستم
  خواد یم  یچ نمیکالفه موندم بب  دمویکش یپوف سمیبهم عالمت داد وا

  یحساب نیدوست پژمان به خاطرهم  یاز آشناها یکی شدیم ییطورا هیصاحب رستوران بود   یرحمان
 راحت بودم   نجایهوامو داشت منم ا

 لبخند مردونه گفت:  هیتماسشو قطع کرد با  یوقت  یرحمان

زنگ زد گفت اون حسابا فقط خودش ازشون خبرداره  هی حسابدار قبل دیمنتظر موند دی_ببخشیرحمان
 کنه یسردرگم م یشمارو حساب 

 کار کنم ی_خب حاال من چ

پرونده هارو براش   شهینم یاگه زحمت کنمی قرار گذاشتم االن آدرسشو برات اس م هی_باهاش یرحمان
 ببر  
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 خونه   گردمیبرم   رید ینطور یکارو بکنم ا نیا تونمی م ین کخدا آخه م یا

 _من؟آخه...

 خوام یبمونم معذرت م   نجایاما خب مجبورم فعال ا بردمی_اگه کار نداشتم خودم میرحمان

 گفتم:  یاز سره ناچار  دمویکش یپوف

 نداره  ی_باشه اشکال 

 ی تا سره موقع برس فتی راه ب  عتری_ممنون پس سریرحمان

 _چشم فعال خدافس

سر بزنم آخه تا   سای امروز به نک ست یفکر کنم قسمت ن  دمیکش یاومدمو کالفه پوف رونیرستوران ب  از
  رونی تنها ب شهیم  کیهوا تار یاومد وقت یخوشش نم ادی پژمان ز شهیم رید یمن برم سره قرار حساب 

 ان نشه اس به الهام بزنم تا نگر ه یباشه  ادمیخدا  یباشم االنم ساعت هفته ا

کم   نویهم ادی بارون ب خوادیگرفته بود معلومه م یشده بود از صبح آسمون حساب یابر  یحساب  هوا
چشم   هی برام فرستاده بودو به راننده گفتم اونم با  یکه رحمان یگرفتمو آدرس  ن یماش هی عیداشتم سر
امروز با   من  کردیم یروزگار داشت کار   نکهیبه ا کردمیداد با خودم داشتم فکر م رییتغ  رشوی گفتن مس

 خب چرا... یهست ول   یحکمت  هی نمیا یرودررو نشمو نرم دم خونش خب حتما تو ساینک

به خاطر ضربه   نی که ماش یما و تکون وحشتناک نیبا ماش  نیماش  هیترسناک برخورد  یصدا  کهوی
راننده به خودم اومدم و  خدا گفتن   ای یصدا دنیلحظه برم تو شوک با شن هی خورده بود باعث شد 

از پشت زده بود  نیماش هیشدم  ادهی شد منم پ ادهیپ  نی از ماش عینگران بهش نگاه کردم راننده سر
به قرارم   عتری سر دیسرم با رهی از شانس من خ نمیا دمیکش یاز راننده بدبخت تر بود پوف  چارهیبهمون ب 

  بارهی من م یآسمون امروز برا نویاون وقت االن...کال از زم دمیرسیم

بود   ین ی سنگ کیراه افتادم تراف  یحرف چیداشبورد گذاشتمو بدون ه یپول رانندرو رو دمیکش یپوف
  شدیمن خوب بود چون باعث م یبرا نیحداقل ا کردنینمه حرکت هم نم  هی  یحت  نایکه ماش یطور 

 م رد بش  نایماش نیاز ب  یبدون نگران 
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  نهیشده بود داشتم ع کیهواهم تار دنیبارون شروع کرد به بار کهویحالوهواها بودم که  نیهم یتو
که داشتم    نطوری بشه هم سی پروندرو به خودم چسبوندم تا کمتر خ شدمیها م  دهیموش آب کش نیا

برم    نجایاز ا  ولیروبه روم افتاد ا  ابونیچشمم به خ کهوی  کردمی م یگرفته بودمو ط شی که در پ یراه
 سره قرار  رسونمیخودمو م گرمویاز اون جا م نیماش  هی کنمویرد م  کوی تراف رسمی م عتریسر

بود   نییصورتم بزنه نگاهم پا یبارون تو خواستمینم  نکهیبه خاطر ا دنیشروع کردم به دو عیسر
نفر برخورد کردم ناله   هیبه  کهویدم پرونده هامو به خودم چسبونده بو دمویدو ی که داشتم م نطوریهم

 افتادن  نیزم یکه رو  ییکردم نه به خاطر درد صورتم به خاطر پرونده ها و کاغذا یا

همشونو  بردشونی که باد داشت با خودش م دمیدرد صورتم شدمو تندتند دنبال کاغذا دو الی خیب
به سمتش رفت سرمو باال   یکه مونده بودو خم شدم تا برش دارم که دست مردونه ا یک یجمع کردم 
ازش گرفتمو کاغذو   عیجا خوردم اونم چشماش گرد شده بود نگامو سر دنشیبا د  کهویگرفتم که 

 یعضله ها وار ید هیهست که مثل   نیا ریهم به غ یخورده بودم آخه بگو کس نی فکر کنم به ا تمبرداش
 بدنش سفته که فکر کنم صورت برام نموند  نیباشه؟اونقدر ا شکمش از سنگ

 نکهیبدون ا ستادیپوشه گذاشتم راست شدم خواستم برم که روبه روم ا یتو  رویو گل  سیخ یکاغذا
 گفتم:   عیبهش نگاه بکنم سر

 شده  رمی_بکش کنار د

 ست ین  نجایخونه پژمان که از ا ری _مسساینک

 هش بدم  پوشرو ب  نیا  دیقرار دارم با یکی _با 

 میتا باهم بر ایخب ب   یلی_خ ساینک

 ؟ یدار  نی_ماش

تا منم   رمی نگامو ازش بگ عیلباش نشست که باعث شد ناخواسته سر یرو یلبخند مردونه ا ساینک
کرده بودو بهم   یدر حقم نامرد نکهیلبخندش تنگ شده بود با ا نیا یچه قدر دلم برا ای لبخند نزنم خدا

صفت نبودم اون  یدلتنگش شده بودم ب  کمیقلبم  یاون ته مها کردمی تهمت زده بود اما احساس م
دارم روش کار   یکنارم بود هرچند فکر نکنم تونسته باشم ببخشمش ول  میسخت زندگ طیهمه شرا یتو
 دلم ببخشمش  یکه تو کنمیم
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 دوست  ن یماش  شهی_آره خانوم کوچولو مثل همساینک

 سمت اشاره کرد  هیکردم دستشو پشتم گذاشتو به  ی دخترونه کوتاه  هخند

 ی دیل نوری_از اساینک

منم  دهیخوشحاله که منو د یلیمعلومه خ  ختیریدنبالش راه افتادم چه قدرم زبون م دمویکش یپوف
کال  شدیافتادم باعث م یپرونده م یتو سی و خ یگل یکاغذا  ادهی یخوشحال بودم اما وقت  یخب کم
 فراموش کنم مویخوشحال

   دمیکش  یسوار شدمو نفس راحت عیسر دمی رس  نشیبه ماش  یوقت

 باشم  نیماش هی به فکره   دیبا شی _آخ

موذب بودم اما خودمو زده بودم به اون  ینگاهش کم ری شد ز رهی زدو بهم خ یلبخند مردونه ا ساینک
 میافته از طرف  یراه نم دمیگذشت د یهرچ  یول نشدم  نشیهنوز متوجه نگاه سنگ یعنیراه که 

 خودم دست به کار شدم  نی به خاطر هم فتهی بهش نگاه کنم بگم راه ب خواستمینم

 اد ی کش آوردمو دکمه استارتو فشار دادم که باعث شد به خودش ب خودمو

 رمهی _زودباش د

راه انداخت دستش سمت پخش رفتو روشنش کرد خوبه   یحرف  چیبدون ه نوی ماش دویکش یپوف
 گرفتم یم یافسردگ میدیرسیکه م یروشن کنه وگرنه تا وقت   یز یچ هی دیعقلش رس 

 

 سره وقت   یاون شب بارون اگه

 دم یرسیقرارم م  به

 رفتم یم گهید ریمس هیاز  اگه

 دمیدیوقت نم چیتوروه
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 م یبکن یکه باعث شد هردومون تک خنده ا م یکرد ینگاه گهید بهم

 تشابه  ی_مرس ساینک

 ولیاوضاع خودمون بود ا هیچه قدر شب گفتیکردمو به ادامه آهنگ گوش دادم راست م یا خنده
 خوشم اومد 

 

 ی و تراف کیتار شب

 سمت تو کشوندن منو

 ابون یبارونو خ  شبا

 رسوندن  گهیبهم د مارو

 ک یشام رمانت هی

 لبخند فوق العاده هی

 ن یریش  زیسوپرا هی

 حلقه ازدواج ساده هی

 بره یشب گرم با تو خوابم نم هی

 قرمز  نیماش هی

 شمال دونفره  واسه

 

 برگشتم  سایبه سمت نک میدیرس یگذاشته بود وقت یکردم عجب آهنگ یخنده ا تک

 گردم یاالن برم نیبش  نجای_تو هم
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رفتم بعد   ارویشدمو به سمت  ادهیپ  نیاز ماش  یحرف  چیحرفم زد منم بدون ه دیی به نشونه تا یلبخند
 بال سره برگه هاش اومده منم به آسمون اشاره کردمو گفتم:  نیغرغرهاش که چرا ا دنیشن  یاز کل

 _از بارون بپرس 

برم   عتریسر خواستیراه افتادم دروغ چرا اما دلم م ساینک  نیخوشحالو سرمست به سمت ماش  بعد
لک زده بود حاال که  هاشمیقدباز یدلم برا یحرفا و کلکالمون تنگ شده بود حت یدلم برا ششیپ
 دلتنگش شدم  کمیاز  شتر یب کنمیاحساس م کنمیفکر م  شتریب

ببره   یبه احساساتم پ خواستمی شدم نم یپنهون کردمو جد موی شدم خوشحال نشیسوار ماش یوقت
 : دمی پرس یسوال زنهی نم یحرف دمید یزدو حرکت کرد وقت یلبخند ساینک

 ؟ یر یم  ی_کجا دار 

 شد یخوش بهش نشون بدم پرو م  یرو خواستمیندادم نم یت یاهم یکنم از لحنم ناراحت شد ول فکر

 می دور بزن  هی می_برساینک

 شنی_نه پژمانو الهام نگرانم م

 ی_خب بهشون بگو با من 

 شمیخودمم نگران م  ینطور ی_ا

 دیمعلوم بود منظورمو گرفته چون اخماشو کش سا یناراحت شدم نک یکه زدم خودمم کم یحرف  از
 عوض کرد  رشویتوهمو مس

 خونه  رسونمتی _باشه مساینک

بهتر بود تازه باهاشم  ینطور یخوب عطرش ا یهامو پر کنم از بو هیدادم ر ح ینزدمو ترج  یحرف 
  یخوش بهش نشون نداده بودم خخخخ ول یرو نکهیهم ا بردمی هم لذت م کردمیجروبحث نم 

 دراوردم کهویاز کجام  دونمیبهش زدما اصال نم ی خوب حرف  میخودمون

 ؟ی دی_هنوز نبخشساینک
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  امی ب رونی با خودم ب یر یکردم از خود درگ  یسع سا ینک یصدا دنیشن  با

 توهمو گفتم:   دمیاخمامو کش یکم

 ی بزن یدربارش حرف  خوامی_نم

 شمیاون خونه شکنجه م  یدارم تو  دم؟همشیمدت چه قدر زجر کش نی تمام ا یدونی_مساینک

 ی دیفهم دمویکه منم کش ییاز دردا یذره ا دینداره شا ی_اشکال

 بهت بگم نویهم تونمی_شرمندتم فقط مساینک

 اخم به سمتش برگشتم با

 شهیمن آبرو م  یتو برا ی_شرمندگ

گوشه متوقف کرد سرشو به فرمون چسبوند معلوم   هی نوی ماش دویتوموهاش کش یدست یعصب ساینک
بدرک که نداشت اصال   یحرفارو نداشت ول نیا دنیتحمل شن کردمی احساس م نهی بی بود داره آزار م

 یاون پا گذاشتم رو نویبه خاطر ا میزندگ یبه بعد به خودم فکر کنم همش تو  نجایاز ا خوامیمن م
 کشهی زجر م شتری من ب نهی ع ینطور یبذار ناراحت شه ا ذارمینم نبار یخودم اما ا قیالع

 ی بخشیبوده که منو م نیکه باعث شده تا االن خودمو نکشم ا یلی_بگو دوباره بگو تنها دل ساینک

 فرمون برداشتو بهم نگاه کرد  یاز رو سرشو

 دان منو بنداز زن  ای که کردم ب  یندارم به خاطر کار  یخدا حرف  ؟بهیکن  تی ازم شکا ییخوای _مساینک

   زدی زدم انگار داشت با بچه حرف م  یپوزخند

 کنن یبعد منو عقدت م  یخور ی شالق م کمی  برنی _زندون برات نم

 ی نداشت یخبر  ش ی _کاش از آخرساینک

 افته  یم یکه چه اتفاق  دونستیکن خودش م  تی ازم شکا ایپس از عمد گفته بود ب  دمیلرز

 چاره یب  رهیآبروت م  ینطور ی_ا
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 کنن یبذار بره درعوض تورو عقدم م  ستی_مهم ن ساینک

به دست   ی من برا نهیمن بود اونم ع هیشب سای چه قدر نک نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 کرد ی هاشو فدا م ییاز دارا  یلیخ  یز یچ هیآوردن 

 مونم یکه کردم پش یخر از کار   نهیدالرام به خدا ع کنمی خوشبختت م  خورمی_قسم مساینک

 ی فت یراه ب عتریبهتره سر سا ینداره نک یا دهیفا گهی_د

 ی کنیم غی نامرد چرا خودتو ازم در ین یب ی_چرا خورد شدنمو نمساینک

 هم بستم یرو چشمامو

 بشه من نخواستم ینطور یا ی_خودت خواست

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

بشم به سمتش  ادهی پ نکهیباز کردم قبل از ا عیسر نوی دره خونه پژمان که توقف کرد دره ماش  یجلو
 رگشتمب

 ی شیاخراج م ی _برگرد سره کارت دار 

 توهم بود  یشد اخماش حساب   رهی بهم نگاه بکنه به روبه روش خ نکهیا بدون

 ست ی_مهم ن ساینک

 شغلت خودت من  گاهیآبرو جا ستیکه مهمن برات مهم ن ییزای_جالبه همه چ

 برام مهمه   یلیخ  یل یمورد اخر خ یکنی _اشتباه مساینک

 سرم اومده ییبال نیهمچ هیکه  نهی _آره به خاطره هم

    دیبه صورتش کش یفرمون زدو دست یرو   یمشت یعصب ساینک

 طعنه بزن  ی_توهم هساینک

 الهامه شهیکمتر پ کشهی کارت پژمان داره جوره تورو م  نی_برگرد سر کارت با ا
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 _بهش نگفتم که جورمو بکشه  ساینک

   ذاشتیکه نگفته؟داشت منتم م یچ یعن یبهم برخورد چه قدر قدرنشناس بود  یل یحرفش خ نیا

 گفتم:  ادی کنم به خودش ب یکه کار   یطور  یعصب یلحن با

 ستن ین  رتیغیهمه مثل تو ب  خوادتیبکشه چون دوست داره چون م دی_داداشته با

به   ناستیتر از ا یسمتم برگشتو با اخم بهم نگاه کرد معلوم بود بهش برخورده پس بحث جد به
 نره با خشم ادامه دادم  رونی دادام ب یدرو بستم تا صدا نیخاطرهم

اونقدر   ایبزن ب  ایخب شو مگه کم ازت خوردم؟ب  ؟یسگ ش ییخوای ؟میکن ینگام م ینطور یا ه؟چرای_چ
اون خراب شده داره جورتو   یپژمان داره که هنوز تو رتویشه غهردومون کر ب یداد بزن که گوشا

 ...یعنیاون  یعن ی رتیغ کشهیم

  زدمیکه داشتم م ییو حرفا افشی ق دنیچرا با د دونمیبغض کردم نم کهوی دمیحرفم که رس  هینجایا به
 به خودم مسلط باشم   یدادم کم حی شده بود اما ترج میهم حسود یگفت کم  شهیم دیلرزیلحنم م

 ادامه دادم: یسخت به

شغلشو ول نکرد افسرده   ارهی تا الهامو به دست ب سادیهمه وا یجلو  سادیوا ایدن یاون که جلو یعنی_
  یاتاقش تو یتو اما تو نهیکنه شکست ع یکه تونست االن کنارش زندگ ینشد تالش کرد اونقدر 

 شبونه خودش  یخلوتا

آبرو کردم   یدخترو ب هیبود اما من  فتادهی خودشو الهام ن  نیب  یاتفاق _من با پژمان فرق دارمساینک
دخترو ازش   هی یپاک  یمن چه قدر سخته که بفهم یها یژگی مرد اونم با و هی  یبرا  یدونی؟میفهمیم

  ردمنام ه یخودم   یدوشام تحمل کنم وقت یبودنو رو ی نظام نیسنگ فهیوظ  تونمیطور م ؟چهیگرفت
 نهیمراقبت کنم؟من شکستم ع  تونمینتونستم از ناموس خودم مراقبت کنم از ناموس مردم م یوقت

اون منو داشت از همه مهتر توروداشت   شکنمیهرشب م شکنمیپژمان اما برعکس اون روزاهم م
 مدار دیندارم نه ام یچ یه ؟منیشد اما من چ  روزی داشت تالش کرد پ زهیانگ دویدوباره سره پا شد ام

 یپژمان کنارش بودم تو یسخت  یهمه تنهام گذاشتن تو دیتورو به من که رس ینه حت زهینه انگ
همه شدن حقدار من  دیبه من رس  نیروزگارمو بب  نیتو پناهت بودم اما حاال خودمو بب یها یسخت

 شدم نامرد
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هممون   گفتیجمالت آخرش واقعا تحملش برام سخت بود راست م  نیرومو ازش گرفتم ا یسخت به
 کردی درک نم نویا یول کردی اما پژمان نه چون پژمان داشت کمکش م میتنهاش گذاشته بود

 بهش نگاه بکنم گفتم:  نکهیباز کردم بدون ا درو

ب کن  بزن به خودت برس سرووضعتو مرت شتویفردا برگرد سازمان ته ر یخوشحالم کن ییخوای_اگه م
کمکت کنه   تونهیکس به اندازه خودت نم چیکه قبال بود دوباره محکم شو ه  یقد  سایبشو سرهنگ نک

همه تنهات گذاشتن  دیبه تو که رس  یگیراست م کردنی م هیکه همه بهت تک یبود  یتو مرد محکم
 بهت کمک کنم  تونمیمن نم یحت  یخودت پناه خودت باش  بهترهپس 

 کردم   یمکث

 باشه   شمونیفردا ساعت سه سره وقت برگرده خونه نهار پ  پژمان دوارمی_ام

 سمتش برگشتمو ادامه دادم  به

گرفتم دوباره دالرام سابق بشم دوباره محکم   میمنم تصم  دی_خبر مرد شدنتو از زبون پژمان بشنوم شا
 سای وقتشه نک  رنیگیاز بزرگاشون درس م کایقد علم کردم کوچ ایدن یدادایدادوب  یبشمو جلو

بود به سمتش برگشتم به  سادهیشدم درو آروم بستمو به سمت در رفتم هنوز وا ادهی پ نیغم از ماش  با
 گفتم:  یسخت

به بعدش به تو  نجایکرد از ا رییتغ  ییزایچ هی دیاون موقع شا شمیمنم محکم م ی_تو محکم ش
 داره نه به من   یبستگ

  ریتا اشکام سراز دمیکش یتند نفس مدکمه آسانسورو زدم تند  عیبازکردمو وارد سالن شدم سر درو
  دنیفهم ی پژمانو الهام م  کردمیم هینشن اگه گر

 خونم حالله   دمیکش  یقیپژمانو الهامو پاک کردمو نفس عم  یدراوردم تماسا  لمویموبا

خودم   یاما به رو  دمیلرز یشد کم انی درگاه در نما یپژمان تو نیخشمگ افهیآسانسور که باز شد ق در
نگران بود در که بسته  یکفشمو دراوردمو وارد خونه شدم الهام چشماش حساب  دمیکه ترس اوردمین

 کنه به سمتش برگردم  یشده پژمان باعث شد کار  یرت یو غ   یعصبان یشد صدا
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 ؟یجواب تماسامو نداد  ؟چرای_کجا بودپژمان

 _کار داشتم 

 بود که تا االن که ساعت ده شبه طول برده ی_چه کار پژمان

 شلوغ بود  ابونای خ یبارون حساب _به خاطر 

 بهونه نکن  کوی من تراف ی_براپژمان

 گفت:  یبا نگران سادیپژمان وا یجلو اومدو روبه رو  الهام

 _آروم باش پژمان چته الهام

 بارون نیا یچه ساعت برگشتنه اونم تو نیمن آروم باشم ا ذارهیم نی_آروم باشم؟مگه اپژمان

 بودم  سای_با نک

 هردوشون با تعجب بهم نگاه کردن کهوی

 م ی_فکر کنم از فردا قراره نهارو با تو بخور

   دیالهام نشست کم کم از خشم پژمان خواب ی لبا یرو یمحو لبخند

 ی بود سای_با نکپژمان

 ر ی _آره شب بخ

 کروفر یما یشامتو گذاشتم تو یر ی_کجا م الهام

 بخوابم   خوامیم  ستی_گشنم ن

تخت انداختم خودمم با  یمقنعمو برداشتمو رو یقم شدمو با خستگوارد اتا  گهیحرف د چیه بدون
 تخت افتادم چه قدر خستم   یرو یخستگ

 مشغول گوش دادن به آهنگ موردعالقم شد  یروشن کردمو بدون هندزفر   لمویموبا آروم
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   زیی باد سردپا مثل

 به من زد  یلعنت غم

 د یباغبون نفهم  یحت

 به من زد یچه آفت که

 تنم یشد تو شهیو غصه ر غم

 تو درد عشقو  آسمون

 ی هام نوشت افتهی یتو

 غم ناله دردو نیا

 ی داستانام نوشت  یتو

 عذابه  یزندگ اگه

 آبه  یحبابه رو هی

 خندم یبه عشق م من

 آبــــــه یحبابه رو هی گمیم

 هم بستمو بشمار سه خوابم برد یرو چشمامو

 

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

 

 _گوجه هم بذار الهام
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 توش  ذارمیم دیپژمان رس  یوقت  کنهیم  سشی_گوجه فعال خ

 اد یامروز پژمان م  ی_حاال تو مطمئن الهام

 _آره مطمئنم

 _خدا کنه  الهام

هردومون باهم  نباریبهش نگاه کردم که چپ چپ نگام کرد که باعث شد ا یطون ی کردمو ش یا خنده
   میبخند

بسته شدن در بلند شد ناخواسته هردمون به  یصدا  کهوی  کردمی خورد م ارشوریداشتم خ  کهیرحال د
 میزد یو لبخند میسمت هم برگشت

 اد ی_نگفتم م

  ادی م یکتلت یاوف چه بو  ی_سالم به همگپژمان

بکنن   جدهیمثبت ه  ینگامو ازشون گرفتم گفتم نکنه کارا  دیوارد آشپزخونه شد گونه الهامو بوس  پژمان
 دلم خواست   یدید کهویوهلل من که شوهر نکردم 

 د یبوس موی شونیخم شدو پ  سایکردو روبه روم وا یخنده ا پژمان

 ی دار  ری_هنوزم روش تاث پژمان

 زدم  یلبخند

 فس بکشم ن  تونمیمنم راحت تر م ینطور یا ادی به خودش ب  یکرد ی_خوشحالم که کار پژمان

 که باعث شد خودشم بخنده   دمیبه بازوش کوب  یآروم  مشت

 باال کتلت دوست داره اوردمی هم با خودم م  ساروی_کاش نک پژمان

 شدم   ارشورایبهم نگاه کرد رومو ازش گرفتمو مشغول خورد کردن خ   یچشم ریز

 _برو دستو صورتتو بشور که غذا آمادس الهام
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 به چشم ی_اپژمان

 بره که به سمتم برگشت  رونیخواست ب  پژمان

 داده اون محکم شده حاال نوبته توهه ینره چه قول  ادشی_بهت سالم رسوند گفت بهش بگو پژمان

 شونم گذاشت  یانداختم با رفتن پژمان الهام دستشو رو نیی پا سرمو

 ی تونی_اون تونست توهم مالهام

خورد بکنه   ارشورارویخودش خ  رهی بهش زدم که باعث شد بخنده و چاقورو از دستم بگ  یگرم لبخند
الهامو پژمان هم متوجه  کنمیناخواسته نگام به کنارم رفت احساس م  میسره سفره که نشسته بود

 خودشونو زدن به اون راه   یشدن ول

تو ظرف من   گشوینصف د کردی م یش خال ظرف خود یکنارم بود نصف کتلتارو تو سایاالن نک اگه
سهم خودشو خورد   یتا وقت  کردیکارو م نیبخورم پنج تا بود ا  ادیتونستم اون همرو بخورم ز  یمنکه نم

 بدم بهش   شوینفهمه بهم عالمت بده تا بق یکه کس  یطور  یواشکی

 لبام نشست    یرو ی لبخند محو ناخواسته

 ؟ یخور ی_دالرام چرا غذاتو نمپژمان

 بهم زد  ی باال آوردمو بهش نگاه کردم لبخند گرم سرمو

 هم نهار کتلت داره نگران نباش  سای_نک پژمان

دوست داره نکنه خدمتکار   یکه فقط کتلت خونگ سای ره؟نکیگ یباال انداختم کتلت از کجا م ییابرو
  سا ینک  وونهید  یگیم یتکون دادم چ نیرفسرمو به ط  کهوی دختر جوون اون وقت... هیگرفته باشه اونم 

 ره؟ ی خدمتکار بگ

 ؟ ی_خوب الهام

   ارمیدر ب هیقض نیسر از ا دیبه خودم مسلط باشم با یکردم کم یسع

 _آره...پژمان اون کتلت از کجا آورده؟ 
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 ظرف گذاشت منم براش بردم  ی_خب الهام سهمشو توپژمان

 گرد شده گفتم: یچشما با

 ؟یاومد  یرفت یا قهیپنج دق یعنی!!پس چرا من متوجه نشدم؟؟؟ی_چ

 گفت:  یبا حالت بامزه ا  ذاشتیم  چشیساندو یتو  ارشوریداشت خ  کهیدر حال  پژمان

 گفت بهش قول دادم ومدیبود به خاطرتو باال ن  نیی پا وونهی_نه دپژمان

 بود  ومدهیجانم به خاطرمن باال ن یانداختم ا نیی سرمو پا ناراحت

 براش بردم   نیکتلت دوست داره به خاطرهم دونستمی_مپژمان

 الهام درست کرده؟  ی_بهش گفت

 گفت:  یسیبدون رودروا یبا لحن خونسرد  پژمان

 _نه چرا دروغ بگمپژمان

 گفت:  یالیخی پژمان با ب می همراهه الهام با تعجب بهش نگاه کرد کهوی

روش   هی روش سوخته  هی شهی درست کنه که هردوروش سالم باشه هم یکتلت تونهی_الهام نمپژمان
 سالم

بشه خودمم تک خنده    شتریخنده الهام با حرص بهش نگاه کرد که باعث شد خنده پژمان ب ری زد ز بعد
 کردم پس بهش گفته بود من درست کردم یا

 با حرص روبه پژمان گفت:  الهام

 _دارم برات الهام

درست   کیک گهیغذاهات محشرن د هیبق یول  یکتلت درست کن  یتسی_خب قبول کن بلد نپژمان
 براش  رمی میم  یامیکردنات که 

 آورد  یزدم چه قدر قشنگ داشت از دلش در م یلبخند
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 افته یکه دستش راه م سوزونهیاونقدر م  نمیگرفته نگران نباش ا ادیسوزونده که  کی_اونقدر ک 

کنم حاال    فیپژمان تعر یه خاطرات گذشترو براهم نمیکه باعث شد بش  دیبا حرص روبه من غر الهام
 خوردیحرص م  یالهام ه  میدیخندیمنو پژمان م

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

  لمیالهامم داشت تکرار ف میگذاشتم تا خودمون زحمت نکش ییظرفشو نیماش  یتو  ظرفارو
 خخخ   نهی بب  لمشوینذاشته ف دهید یمعلوم بود پژمان داشته فوتبال م شبیآخه د دیدیموردعالقشو م

 هارو کجا گذاشته یالهام نخود یدون ی_دالرام تو نم پژمان

از اطرافش غافل   شدویم لمشیغرق ف یحساب کردینگاه م لمیکردم هروقت الهام ف یخنده ا ناخواسته
  تی پرو بود نها یادی بشر ز نیکه ا ییاز اونجا کردی استفاده رو نم تی پژمان هم از فرصت نها شدیم

 کرد یم هیقض نیسوءاستفادرو از ا

 پژمان ی_االن غذا خورد

 کنه یغذا به جذب بهتر کمک م  یرو  ینیری ش گنی_خب دکترا مپژمان

 _بله به نفع شماس 

 دکترسالم گفت  شب ید نیهم گمی_به خدا دارم راست مپژمان

 دهینشسته دکترسالم د میچه وقت نیبب   دمیکش یپوف

 کرده مشیقا خچالی یبگم الهام تو  تونمی_نم

بلند شدمو دستمو  عیرفت سر سهی خودم چشمام گرد شد همون لحظه پژمان از شدت خنده ر  کهوی
 دهنش گذاشتم یرو

 وونهید فهمهیم ادی_ششش االن الهام م 

 دهنش برداشتو گفت:  یدست منو از رو  پژمان

 بخورم ادیز یبذار  یکه جاشو لو داد گمیشرط بهش نم هی_به پژمان
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 خب باشه  یل ی_خ

 ولی_اپژمان

مسخ   دمیالهام در چه حاله که د نمیبب   دمیسرک کش میقولو قرار بست  یعنیکه  میدست داد باهم
 دهنش  ذاشتی م  داشتیبرم  یبه سمت پژمان برگشتم چندتا چندتا نخود لمشهیف

 یمه بخور ه نینگفتم که ا وونهیگلوت د پرهی_م

 بخورم   ادیز دی_خب کوچولوان باپژمان

 گذاشت  خچالی یتو  رویدادو نخود تی نثارش کردم پژمان باالخره رضا یا وونهی کردمو د یخنده ا تک

 گرفتم برم بهشت زهرا؟  ی_پژمان امروز مرخص 

دهنش   یدستش بودو تو یکه تو  گهید یکی دادوی قورت م  شویداشت نخود کهیدر حال  پژمان
 : د یپرس   یسوال ذاشتیم

 _بهشت زهرا چرا؟پژمان

 ن ییپا دیقطره اشک از گوشهه چشمم چک هی

 مونهی_امروز سالگرد نامزد

 گفت:  یکه معلوم بود ناراحت شده به آروم  پژمان

 امرزتش ی خدا ب  رسونمتی_باشه چشم مپژمان

 خودم تنها برم   خوامیم ی _ممنون ول

 گفتم:  عیخواست مخالفت کنه که سر پژمان

 دنبالم ییایبرگشت بهت زنگ بزنم ب  نهی ح دمیقول م کنمی _خواهش م

 _قولپژمان

 _قول قول قول
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 _باشه برو پژمان

   دیبهش نگاه کردم که خند یخوشحال با

 الهامم امروزه یخ یامروز باشه پس سالگرد تصادف تار ری تو ام ی_خب اگه سالگرد نامزدپژمان

 گفت:   یطون ی خنده پژمان با ش ری حرفش زدم ز نیا دنیبا شن  کهوی

 ی انداخت ادمیکه  ولیسربه سرش بذارم ا کمی_برم پژمان

فقط به  دمیچ ییظرفشو یظرفارو تو  هیلبام نقش بست و بق یرو یرفتنش نگاه کردم لبخند به
   زدمیبلند شده بود آروم لبخند محو م یالهام که حساب  یسروصداها و اعتراض ها

اون موقع  نهی که خودش پشت فرمون بش خوادیبرگشت الهام از پژمان م شب ری منو ام ینامزد سالگرد
که  کنهی م یتصادف هیاون شب الهام  کنهیالهامو پژمان هنوز ازدواج نکرده بودن پژمان قبول م

دوتا   نی زنده موندن ا یعنیکرد  تی ازمون شکا ابونشی خ یبه جرم آسفالت کردن جدوال یشهردار 
 معجزه بود  هی اقعاو

 نهمهیبزنمو خدارو شکر کنم که ا یالهام باالتر رفت باعث شد ناخواسته لبخند  یخنده ها یصدا یوقت
 هوامونو داره

 

 ........... 

 

نگامو ازش   دمویقبرش گذاشتمو نوازشش کردم ناخواسته از اسمش خجالت کش یدسته گلو رو آروم
 گرفتم

 شه ب  ینطور یا خواستمینم ر ی ام دی_شرمندم ببخش

 به سمتش برگشتم  آروم
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  یوقته که بهت سرنزدم اما خب بهم حق بده حالم خوب نبود اتفاقات بد یلیاومدمو خ  رید دونمی_م
 تورو قانع کنه   تونهیباشه نم  ی...پوف فکر نکنم بهونه خوبنیبرام افتاده بود به خاطرهم

 کردمو با ذوق گفتم:   قبرش آروم آروم پرپر یخندون کردم گالرو رو افمویق  یبا خوشحال  کهوی

 بود؟  ادتی اصال  زمی سالگردمون مبارک مرد عز مونهی_امروز سالگرد نامزد

 کردم  یمکث

 دمت یخب حاال بخش یل ی رفته خ ادتیمعلومه که  افتیپوف از ق  یرعلیرفته ام  ادتی_نگو که 

بهش   دی مجبور بودم با ینه ول ا یبزنم درست بود  خواستمیکه م یحرف  دونمی سکوت کردم نم دوباره
   گفتمیم

  هیداداشم نها  یساینک شهیمربوط م سای باهات حرف بزنم به منو نک یموضوع ه یدرباره  خوامی م ری_ام
 گهید یساینک

 راحت حرفمو بزنم ذاشتی بود که نم  دهیگلوم چسب خی ب یمشت شدن بغض وحشتناک  دستام

  یول رهینم رونی وقت عشق تو از دلم ب چیه درسته گهیخب منم آدمم د ینکن ول  هیاز دستم گال نی_بب 
 خب االن...

 شد  ری سراز اشکام

 کرد   ریی داداشم بود اما کم کم حسمون بهم تغ نهی ع سای_درسته نک

داشتم اسم   یوقت  یحت دمیکش  یبشن ازش خجالت م  ری باال گرفتم که باعث شد اشکام سراز سرمو
افتادمو  یکردناش م  یحسود ادهی ای هیعصبان  یافتادم که حساب  ی م افشیق  ادهی اوردمیم ساروینک

 شدم یم تی اذ یبدجور 

که بتونم بهش فکر بکنم آخه   یبهم اجازه بد  خوادیکنم دلم م ریی تغ دیکرد منم با رییتغ  سای_امروز نک 
 فکر بکنم  سا یبه نک شمیم مونیتو سرمو پش  ییایتو م  کهوی کنمی بهش فکر م نکهیهم

 دم یباال کش  موی نیب
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   خوامیخب معذرت م  یول یشد یرتیعمرمو کنارش بگذرونم درسته غ هیبق خوادی_دلم م

 جام جابه جا شدم  یتو یکم

از   شیمست بود مست ریافتاد از عمد نبود ام ی م دیافتاده که نبا یاتفاق  هی سای منو نک نیب  ریام نی_بب 
  هیزیمنو داداش تو چ نیب کردیبود فکر م شده  یرتیو عاشق بودنش بود غ یوونگینبود از د ادیشراب ز

خب هر طور   یشدا ول  یعنیکردم نشد  یسع یبهم حق بده هرچ یهست یتو که خودت شاهد همه چ
  یبخواب  یراحت تر  الیبا خ  یتونیم  ینطور یخوشبختم کنه ا تونهیم  ساینک یکن یماجرا نگاه م  نیکه به ا

 امنه  سایچون جام کناره نک

و صورتمو   شدنیم ری مهابا اشکام سراز یپاک کردن اشکام نکردم ب یبرا یتالش  دمیباال کش  موی نیب
 کرده بود سیخ  یحساب 

اجازه گرفتم  سایباتو ازدواج کنم از نک  خواستمیم یوقت کنمی باهاش ازدواج نم ی_به خدا اگه تو نذار 
 ...چون اون موقع داداشم بودو تو خاستگارم اما االن اون خاستگارمه و تو

 ادامه دادم یسخت به

نه  گمیخوابم بهم بگو نه به خدا منم بهش م  ایبهش نگفتم ب یز ی هنوز چ یستی ن ی_شوهرم...اگه راض 
  یکه کناره مرد محکم  ییزایچ ییخوا یم  مویخوش ییخوای م موی راحت دونمیم ید یاجازه م دونمیم یول

 به دست آورندش باشم  تونمیم  سایبه اسم نک

 لب زمزمه کردم  ری ز یبه سخت دمشویسنگ قبرش گذاشتم بوس یآروم رو سرمو

تا آخر عمرم کناره پژمان و الهام بمونم   تونمیمرد کنارم باشه منکه نم هیبذار  ییتو که اون باال یی_آقا
 کرده هنوز منو بخواد اما...  رییاالن که تغ  ساینک  دونمیهرچند نم

 بدجور   خوادتی_م

حالت خاص پشت سرمه   هیبا  دمیبه سمتش برگشتم که د عیصداش خشکم زد سر دنیبا شن  کهوی
 از سره جام بلند شدم   یباناباور 

 ؟ یکن ی کار م یچ نجای_تو ا
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 درآوردو گفت:  بشیبهم زد شناسنامشو از تو ج  یلبخند قشنگ ساینک

 _اومدم دوصفحه آخرشو کامل کنم ساینک

 ی بش  یکه عروس خونواده تهران مییخوای_م

چه خبره  نجایا شدیجا خوردم باورم نم یالهامو پژمان حساب  دنیبرگشتم با د به پشت سرم یناباور  با
 کنن؟ی کار م یچ  نجایا نایا

 داد  لمیتحو یبرگشتم که اونم لبخند مردونه ا سا یلباش بود به سمت نک یرو  یلبخند قشنگ  الهام

 ؟یچه طور  یپرسی_نم ساینک

 نبود  یاما باور کردن  زدمیم  ییحدسا هیآب گلومو قورت دادم  یسخت به

 بشه   لیوقتشه که شناسنامم تکم گهیو هشت سالمه د یکشم س ی_خجالت م ساینک

 ادامه داد: یکردو با لحن آرامشبخش یمکث

 شهیاسم تو رفت تو برگ دومش کامل م ی_وقت ساینک

رفت   دمیپشت سرم نگاه کردو به پژمان عالمت داد با تعجب به سمت پژمان برگشتم که د به
  یآوردو آروم رو رونی ب یقشنگ دیشال سف  فشی از تو ک ستادیض الهام به سمتم اومدو روبه روم ادرعو
 نیی پا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیانداخت  میمشک  یروسر 

 ی خواهر   ی_خوشبخت باشالهام

 د یدراورد و خند بشیاز تو ج گهیشناسنامه د هیکرد  یبرگشتم که خنده آروم سای بغض به سمت نک با

 اس یدن ه ینفر  هی ینفره اما برا هی ای دن یکه برا یاز شناسنامه کس نمی_اساینک

روبه روم    سایبشن نک  ری هم بستم که باعث شد اشکام از دو طرف چشمام سراز یمحکم رو چشمامو
 آروم اشکامو پاک کرد که باعث شد چشمامو باز کنم   ستادیا

  نیسرمو مرتب کرد در همون ح  یرو دیشد دستاشو باال آوردو آروم شال سف  ره ی به چشمام خ ساینک
 گفت:  یهم همزمان با لحن آروم و مردونه ا
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بگه نفت   نکهیا هیخبرنگاره به جا دمیدیداشتم اخبار م شبی؟دیاز چ یدونیم رهی گی_خنده ام مساینک
 رهی هم ازشون نم یانتظار چندان استمدارنیکرد خب س  هیتشب  اهیس یاونو به طال

 صورتم خم شدو ادامه داد:   یرو  آروم

 دندم  هی یپناه کوچولو یب دنیتورو که ند ی_چشماساینک

  هی کهویبه پشت سرم برگشتم  یزد وقت  یلبخند دنشیراست شدو به پشت سرم نگاه کرد با د  ساینک
عاقدا بود از شدت تعجب روبه موت بودم   نیا هیبدجور شب  افشیکه ق دمیراه با پژمان د مردو هم

 دیبرگشتم که خند سای به سمت نک  کهوی

فاصله   نیا  یتو ترسمیصبر کنم ببرمت دفترخونه درعوض با خودم عاقدو آوردم م  تونستمی_نم ساینک
اگه   یحت  یاسمت به نامم زده بشه کار حله تا آخر ماله خودم یوقت  ینظرت عوض بشه ول کهوی

 یی نخوا

 سرمو باال آوردو اشکامو پاک کرد  یبه آروم سا یانداختم نک نیی پا سرمو

صدات دل ضعفه   دنیاز شن خوامیمنم م زم یرو کن عز رویکه لولش کرد یتر یم شی _اون زبون شساینک
 م یکننده خوشبخت لیخب حق دارم تکم  رمیبگ

 گفتم:  یچه قدر مهربونو جذاب شده بود با لحن آروم افشیبهش نگاه کردم ق  یومآر به

  سای آرامشمون تا ابد پابرجاست نک  نیبهم قول بده ا  نمیبی چشمات م ی_حاال که برق عشقو تو 

 باش  فیهاش با من تو فقط رد   هیشعره قاف هیبه  هیمنو تو شب ی_زندگساینک

همش به   دهینخواب شبیبشن معلومه د ری هم بستم که باعث شد اشکام سراز یمحکم رو چشمامو
 بکشونه شی به آت  شتریبه من بزنه که دلمو ب یی فکر کرده که امروز چه حرفا نیا

 شدیخب نم   یول  کردمی عقدت م شبیبه من بود همون د بردیخوابم نم  یاز خوش  شبی_دساینک
  ینطور یا یشبانه روز  کنمی بشم دفترخونه هارو م یز یچ  یجمهور   سیدفترخونه ها بسته بودن اگه رئ

 بهتره مگه نه

 کردم  یز یر خنده
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 ه؟یک  ایعشق من تو دن یدونی_مساینک

 ناز بهش نگاه کردم  با

 _خب معلومه منم

 د یباال انداخت و خند  ییابرو ساینک

 دهیمثل تو افر یخداس که گل الیخوش خ   ری_نخ ساینک

چه قدر   یبهم دست داد حس آرامش حس خوشبخت  یهم بستم احساس قشنگ  یمحکم رو چشمامو
 دلتنگشون بودم

 هم باشه  یرعل ی تا ام میعقد کن نجای_خواستم اساینک

 الهام اومدو دستمو گرفت  دینگاه خاص بهش کردم که خند هی

 د یباهم حرف بزن دیتونیبعدا هم م دی_بس کن الهام

هم با   سای نک  دیهم گذاشته بودن برد روش نشستم که خند که کناره یمنو به سمت دو تا صندل  الهام
 کنارم نشست   یحالت مردونه خاص

 م؟ی_خب شروع کن عاقد

 ومدنی جمع ن ی_نه هنوز بزرگاساینک

بلند شد که باعث شد   دنیسروصدا و کل کش کهویبهم زد  یتعجب به سمتش برگشتم که چشمک با
 من گرد   یسکوت بهشت زهرا شکسته بشه و چشما

عقب همشون حامد    سایخاله و شوهرخاله نک  یرعلیبه صحنه مقابلم نگاه کردم پدرومادر ام یناباور  با
 دسته گل بزرگ تو دستاش بود  هیهم بود که 

  ینبود حت  یعاد مونیچ یزد ما ه یبرگشتم که لبخند سای از شدت شوق به سمت نک  یاشک یچشما با
 عقد کردنمون 
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موکولش کنم   نیکه به هم ستمین  سی خلوت باشه دوما نگران هم نباش خس خواستمی_اوال نم ساینک
صدا    ایکه تو کل دن رمی گیبرات م ین یمراسم سنگ نیفعال هول بودم گفتم بذار زود عقدش کنم بعد از ا

 که من بخوام  یالبته اون  رهی بده لباس عروس هم تنت م

 حرص بهش نگاه کردم باز قد بودنشو شروع کرده بود   با

 کردو کنار گوشم گفت:  یخنده ا افمی ق دنیبا د ساینک

 ی بذارم دکلته تنت کن ی نکنه انتظار دار  یشد  ینظام هی_زنه ساینک

  ری ها گ ینظام نیا یبهم زد کال فکر کنم من تو یدرخشون بهش نگاه کردم که لبخند قشنگ یچشما با
 افتادم

 سا ی _نک

 سا ی_جانه نکساینک

 پسرم  هی_بعد از تو عاشق 

 : دیآروم غر ت یاخماش به شدت توهم رفت با عصبان  کهوی

 تا نقشه قتلشو بکشم؟  ی _کساینک

 کردم  یا خنده

 یی بابا گهیکه بهت م  ی_پسر 

 سرشو روبه آسمون گرفتو گفت:  یبا حالت بامزه ا  ساینک

 ر ندهوقت بهم پس  چیه  خوامی_از خدا مساینک

از   یشگونی ن نی به خاطر هم  ننیبی دارن تدارکات م  دمید هیحرص بهش نگاه کردم برگشتم سمت بق  با
 دی بازوش گرفتم که خند

 پسر داشته باشم  خوادیمن دلم م ری _دعاتو پس بگ
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 کشه بذار عقدت کنم فعال یوا خجالتم نم  ری _خدانکنه زبونتو گاز بگساینک

 خدا چه قدر پرو بودم  یوا دیانداختم که خند نییخجالت زده سرمو پا  کهوی

 د یعروسم خجالت کش ی_واساینک

 که باعث شد سرخ بشم دیلبام کش یرو  یچونم بردو سرمو باال آورد آروم دست ریدستشو ز ساینک

 _نکن زشته 

تا   شهیم که خونت مدار  یدلت دل  یدارم اما برا یدستات هم دست یدارم برا یلب  نایا ی_من براساینک
 آخر عمرت 

 زدم   یلبخند

 _ Do you love me( ؟یتو عاشق من ای)آ

 سا ی _نکOf cours I do)البته(

 _ You what(؟ی)چه طور 

 سا ی_نکI love you)دوست دارم(

 گفتم:  یباال دادمو با لحن بامزه ا ییابرو

 _ Why)چرا(

Becous you mean the world to meمن(  یبرا ای دن  نیا یتو ینی )چون تو با ارزش ترسای_ نک 

 _ Why)چرا(

Becous you complet meسا ی _نک 

 ( یکنی )چون تو منو کامل م

 دوباره گفتم: یطون ی ش با
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 _ Why)چرا(

 دنیبه سمت همه برگشت که د یبعد با نگران  دیمنو بوس یحرکت ان  هی یبا حرص تو سای نک کهوی
 نیخاک به سرم آبروم رفت آخه ا یاز شدت خجالت سرخ شدم وا کننیهمه دارن بهمون نگاه م

 جنبس خداااا یب  نقدریپسره چرا ا

 دزده یاالن دوماد عروسو م  میکن ی_بهتره زودتر خطبرو جار پژمان

 خنده  ری به پژمان رفت من سرخ شدم و همه زدن ز یچشم غره ا ساینک

  خواستیبه الهام گفته بود که اجازه نده من بار اول بله بگم اخه م  سایکرد نک  ی خطبه عقدو جار  عاقد
 باعث شده بود دلم براش ضعف بره   نیکارو بکنم که هم نیدخترا ا نهیع

 لم یبنده وک ای_آ

برگشتمو بهش نگاه   سایهمه حاکم شد حاال نوبت جواب من بود به سمت نک نیب  ینیسنگ سکوت
بود به سمت همه برگشتم لبمو با زبونم   دایهو شتری بود اما عشق ب ینگران  کمی کردم تو چشماش 

 نگاه کردم   یرعلی کردمو به سنگ قبره ام سیخ

 _با اجازه پدرومادرم و....

 کردم  یمکث

 مرحوم بله یرعل ی_ام

با بغض به سمت    نییقطره اشک از گوشه چشمم بچکه پا هیدست زدنا باعث شد ناخواسته  یصدا
 سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد  یزد به آروم  یخندبرگشتم که لب  ساینک

باالخره ماله خودم   می مخلص ایشدم خدا بی نا یبه مرحله شوهر  ی _از مرحله برادر ساینک
 شــــــــــــــد
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 کل(  ی)دانا

عاشقانه دالرام را دوست   سا یبودن نک دهیدو بهم رس  ن یباالخره ا دنیاز مدتها انتظار و درد کش بعد
نخواهد   یکه اولش با دروغ شروع بشه صددرصد دوام چندان  یاما خب زندگ دی پرستیداشت و او را م
  یلی خدوست داشتن دالرام را داشت اما خب  یهم ادعا  سایرا دوست داشت نک  سایداشت دالرام نک

  یرا در زندگ یز ی چ یکه بفهم  دشوی شروع م  یرا از اون پنهان کرده بود کناره همسرت درد زمان  زهایچ
   یاتی مهم و ح  یلیموضوع خ  هیاز تو پنهان کرده است آنهم 

که به   ستین یز یآنچ  یهمه چ  نکهیا میشیابعاد مختلف م یسر  هیدو نفر وارد  نیا یادامه زندگ در
  یگر ید زی به ظاهر آرامش در آن نهفته است اما خب باطنش چ یدر حال حرکت است زندگ یآرام

  ینهفته زندگ یگذشته دالرام همراه با رازها یرازها شودی کم کم برمال م شودوی ست که نشان داده نم
  شودیباهم برمال م ساینک

اون برمال    یاطرافش برا یانسانها یتمام   یچهره واقع  شودویاتفاقات روبه رو م یسر  کیبا  دالرام
 شودیرو م  زیباطن الهام همه چ  یو پژمان و حت سا ینک  ینفر از چهره واقع کی از زنده بودن  شودیم

  یکن یم شهیصبر پ وی کنی سکوت م شی که در برابره همه کارها یبد ادی  ایبه دن یاست وقت  نیهم  یزندگ
 شود یم دهیاست چون ازهم پاش نیدروغ کندیم میکه به تو تقد یآرامش یحت  شودیم نیهم

 

 

 

 

 )دالرام( 
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شدم    رهیبه چشماش خ یبا عشق به خصوص  ختموی چشمام ر یکه درونم وجود داشت تو یعشق  تمام
من بود و االن داشت بهم   یخوشبخت  یایلباش تمام دن یبهم بزنه لبخند رو یکه باعث شد لبخند

  ام یدختر دن  نی که من خوشبخت تر فهموندیم

به  میخوشحال بودم خوشحال  یلی خ میزدیقدم م میداشت ا یرفتو باهم کناره ساحل دردستامو گ  آروم
دستم بازوشو گرفتمو سرمو چسبوندم بهش با آرامش    یک یکنارم بود آروم با اون  سای خاطر وجود نک

  میچشمامو بستمو همچنان آروم کناره ساحل باهم قدم زد یخاص 

و آرامش بود که داشت    یخوشبخت شتریاما ب ادی قلقلکم ب شدیباعث م خوردی که به پاهام م ایدر آب
دستمو ول کرد که  سای در حال غروب بود نک دیخورش شدویم کیهوا کم کم داشت تار دادیقلقلکم م

 هی دنیساحل با دستاش شروع کرد به کش یخم شدو رو  دمیبه سمتش برگردم که د ی باعث شد سوال
  دمیلبام نشست منم شروع کردم اون طرف قلبو کش ی رو  یبزرگ ناخواسته لبخند محو یل یخ لبق

زدو  یلبخند مردونه ا  ساینک میبه قلبمون نگاه کرد  مویساد یتموم شد کناره هم دست به کمر وا یوقت
 پهلوم گذاشتو منو به خودش چسبوند  یآروم دستشو رو

 _آرامشم چه قدر قشنگ شدساینک

 م یهی_ا

آروم   می با لبخند و ذوق به غروب آفتاب نگاه کرد موی توش نشست میدستمو گرفت باهم رفت ساینک
از مراسم   یهفته ا هی بای گام بود تقر هیچندسال تک نیا یگذاشتم که تو یمرد  یشونه ها  یسرمو رو

  سایاسمشو گذاشت ماه عسل درواقع نک  شهیشمال م میکه اومد شهیم یو سه روز  گذرهیازدواجمون م
 شمال  میباهم اومد نیده کنه به خاطرهم استفا  شی نحو از مرخص نیبه بهتر  خواستیم

 _قشنگهساینک

   میهی_ا

   یکن یبا تابشت وجودمو گرم م رموی گیبا وجودت آرامش م   یدیخورش نیهم نهی من ع ی_براساینک

که   یقلب بزرگ یساحل تو یشن ها  یموهام زدو چشماشو بست آروم رو یرو   یبوسه آروم ساینک
  دی دراز کش میبود دهیکش
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 ی زندگ گنیم نیبه ا  شیهمه آرامش آخ نیشکرت بابت ا ا ی_خداساینک

شدو با اخم بهم نگاه  لیبه سمتم متما یکم  سای نک دمی منم کنارش دراز کش یکردمو به آروم  یا خنده
 گفتم: عیسر نیگرفتم به خاطرهم  شویخوب معن دم یاخمشو د یکرد وقت

 گه ید یدیتوهم دراز کش ه؟خبی_چ

 کنم یفرق م ؟منیکن یم سهی_خودتو با من مقاساینک

 ازش گرفتمو چشمامو بستم  نگامو

 دراز بکشم  خوامی_به منچه منم م

نکردمو چشمامو با آرامش بستم حضورش رو که کنارم    یبهش توجه  گهیبه اطراف نگاه کرد د ساینک
 خنده ریبزنه ز ساینشستم که باعث شد نک عیبرق گرفته ها سر نهی حس کردم ع

 کنهی _هنوزم کار مساینک

راحت   ی ل یخ  میباز هست  طیمح ینثارش کردم انگار نه انگار تو یشعور یبهش رفتمو ب یاغره  چشم
کارو از عمد انجام   نیا دونستمیهرچند م  دهیبعد به من تذکر م کنهی موهام پنهون م یداره سرشو تو

 دراز نکشم نمویداد تا بش

بشم  یچادر  کردینم موهام خوشحال بودم که اجبار  یو حساس بود به خصوص رو یرت ی هنوز غ ساینک
   میکردیموضوع باهم م نیمفصل سر هم یدعوا هیوگرنه 

 ؟ی_االن مثال قهر ساینک

 هی ایقشنگ در یشده بودم از صدا  رهیو غروب قشنگ آفتاب خ ایبهش نکردمو همچنان به در یتوجه 
 داد یخان اجازه م ساینک نیالبته اگه ا شدیم  ریبه تمام وجودم سراز یآرامش خاص 

 پرهیم گهید  یکی االن با  یگینم ی_عروس خانوم با دومادتون چرا قهر کردساینک

 _بهتر 
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داره از غروب آفتاب عکس   سادهیاون دختره که اونجا وا  شهیمن برم پ  یندار  یتو مشکل  یعن ی_ساینک
 ره؟ یگیم

وقت جرات انجام   چیه شناختمیخوب م نویاما من ا دیباریم  طنتیسمتش برگشتم از چشماش ش  به
 نداشت    رویکار نیدادن همچ

 برو  یتون ی_خب اگه م

به خودش    یمنو کم شهیمثل هم  دیآغوشش کش  یخودشو به سمتم کشوندو منو آروم تو یکم  ساینک
 د یفشار دادو خند

 م؟ینگاه کنم؟ه گهید ی کیبه   رمیم  یمثل تو دارم چه طور  ی_تا عروسک ساینک

 ...دونمی_تورو نم

  طنتیبودو منتظر بهم نگاه کرد لبخند ش  دهیش نگاه کردم لبخند رو لباش ماسجدا شدمو به  ازش
 ادامه دادم: گرفتمیازش فاصله م یکم کهی بهش زدمو درحال یز یآم

 مثل تو داشته باشم یمخصوصا اگه زن رفتمیتو بودم م هی_من اگه جا

  کردیهمون طور که دنبالم م سای بکشمو فرار کنم نک  یفی خف   غیبرد که باعث شد ج  زی به سمتم خ  کهوی
 شدویخم م  کهیهم در حال  سا یآب نک یرفتم تو نستادمیاما من نه تنها وا سمیکه وا  کردیهم م دیتهد

کم   کردمی م سشیخودش منم داشتم خ  نهیع دمویخندیمنم از ته دلم م دادیفشم م پاشوندیآب بهم م
  فتمیباعث شد به چنگش ب  ن یسته شدم به خاطرهمکردم خ  سشیخ دموی آب دو یکم اونقدر تو

 عیسر هی بعد از چند ثان تونستمیبزنم اما نم غیج خواستمیآب کرد دست و پا زدم م یسرمو گرفتو تو
 نمیسقفسه  یتا باال باینفس نفس بزنم آب تقر  یسرمو از تو آب باال آورد که باعث شد از شدت خفگ

 بود نشی س ری تا ز سای نک یاومده بود اما برا

 ی _ادب شدساینک

 صورت هردومون   یبشن تو دهیزدم تو آب که باعث شد آبا پاش یخشم مشت با

 ی شعور یب یل ی_خ
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کردنم منم تند تند شروع کردم به فرار کردن    سیمشتشو پر آب کردو شروع کرد به خ دویخند ساینک
 با خشم به سمتش برگشتم دمیتا آخرش به ساحل رس 

 یسرم آورد ییچه بال نی_بب 

 م یکنی لباسامونو عوض م میریلباس هست نگران نباش االن م  نی_تو ماشساینک

با اخم به سمت راست  نهیدست به س ادیچپ بهش نگاه کردم که باعث شد بخنده و جلو ب  چپ
 برگشتمو اصال بهش نگاه نکردم اونم دستشو به سمت شالم بردو آروم جلوش آورد

 شده  دهیموش آب کش نهی خب حاال قهر نکن خانوم کوچولوم نگاش کن ع  یلی_خ ساینک

 اومدن رونی ب یآب با بدبخبت  یکه تو  یگربه ها شد نیا نهیع  یدی_خودتو ند

  فیبه سمت ک رمیبکنمو نگامو ازش بگ یخنده که باعث شد منم خنده ا  ریزد ز  سایانتظارم نک  برخالف
 شنا برش داشتم   یرفتمو از رو میرنگ یر ی حس

 میزودتر لباسامونو عوض کن   میبر  ایخب ب یل ی_خ

دستامون بودو   یبه حرکت هردومون کفشامون تو میدستامو گرفتو آروم کناره هم شروع کرد  ساینک
 یانگشتام با انگشتا نیفاصله ب یپازل بودم وقت  نیشده بود عاشق ا هم حلقه ی دستمون تو یکیاون 
 وجه حاظر به از دست دادنش نبودم  چیبود به ه میکه تمام زندگ شدیپر م یکس

  کیداشتم چون کم کم داشت به زمان انجام دادنش نزد یادی ز جانی بکنم ه خواستمیکه م یکار  یبرا
  نیسمتم به خاطرهم یکیاون  سایبودمو نک ای من سمت در کردمیپرت م  یحواسشو کم  دیبا شدمیم

  اعقب بره کفشامم ب ایآب در یبه سمتم اومد از عمد کفشامو انداختم که باعث شد وقت  ایآب در یوقت
 خودش ببره

 کفشام  سای نک ی_وا

دستمو ول کردو به سمت کفشام رفت همون لحظه  ع یآب افتاده سر یکفشام تو دید یوقت ساینک
  یکه لولش کرده بودمو با نخ کنف بسته بودمش تا حد یرنگ دلستر که توش کاغذ یقهوه ا شهیش

  یپامون باشه با هول یجلو  میکنی دوباره حرکت م  سایهمراهه نک یکه تونستم پرتش کردم جلو که وقت
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داره به سمتم  تکونهیداره کفشامو م کهیدر حال  دمیبه سمتش برگشتم که د دمویبه موهام کش یدست
 ادیم

 از دستم ول شد کهویشد   یچ دونمی_اصال نم 

بود قوه   سیپل  سایبهش نگاه نکنم نک  ادی کردم ز یمشکوک بهم نگاه کرد سع ستادویروبه روم ا ساینک
  گهیکه طرف داره دروغ م  دیفهمیبودو از تو چشم آدما م یحس ششمش واقعا قو

 کفشات  نمیا ایب  زمینداره عز  ی_اشکال ساینک

 کهی خودمو حواس پرت نشون بدم درحال نکهیا یبرا میاز دستش گرفتمو دوباره باهم راه افتاد کفشامو
 یبا اون افشره ها  شدیآدما پنهون م دیدستاشو گرفته بودم به سمت غروب آفتاب برگشتم داشت از د

بود  شدهخودش قرار داده بودو باعث    ریهم تحت تاث  اروی که اطرافش بود در  یقشنگ ینارنج  ییطال
 رهی به خودش بگ یاونم رنگ قشنگ

 ه؟ یچ نی_اساینک

برداشت خودمو زدم به اون  نی زم  یاز رو رویا شهیش ی خم شده بطر  دمیبه سمتش برگشتم د  کهوی
  یحالت چندش هیباشه با   یعیطب نکهیا یبرا  نیبه خاطرهم هیچ نیا دونمیمن اصال نم یعنیراه که 
 گفتم: 

 ش یچرا برداشت سای_بندازش نک

داشت محکم به   جانی رو کرد قلبم از شدت ه رویز شرویش یجذابش کم  یمشکوک با اخما  ساینک
   دیکوبی م نمیقفسه س

 توشه  یز یچ هی_ساینک

 _به منو تو چه  

هول   یبهم انداخت کم ینگاه میباز کردو کاغذ لوله شدرو از توش درآورد مشکوک ن   رویدره بطر ساینک
 که کاره خودم بوده فهمه یخونسرد باشم اونم باهوشه م دیکردم با

 ؟ یکنینگام م ینطور یا یدار  ه؟چرای_چ
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به   یمیحالت قد  هیکه دوروبرشو سوزونده بودمو  ینگفتو نخ دور کاغذو باز کرد کاغذ یز یچ ساینک
بهش    یچشماش گرد شد با کنجکاو کهوی که توش بود  ی ز ی چ دنیکرده بودو باز کرد با د دایخودش پ 
 نگاه کردم 

 نمی توشه؟بب ی_چ

 نگاهش جا خوردم  نیرو لباش نشستو بهم نگاه کرد از ا یلبخند محو مردونه ا ساینک

 باز شده   شتین  ینطور یکه ا یدیتوش د ی_چ

 ی زن یلبخند م نیبه ا  یوانمود کردم که چه مسخرس دار  یازش گرفتمو بهش نگاه کردم طور  کاغذو

 ی زنی تو بهش لبخند م هیاالن چ نی_ا

 ست ی کاره تو ن یعن ی_ساینک

 نقشه بکشم نمیبش  کارمیکاره من چرا؟ب  ری _نخ

 کاغذو از دستم گرفت  ساینک

 خب باور کردم   یلی_خ ساینک

 گفت:  یبا لحن قشنگ کردیم شی بررس  خوندوی داشت نقشرو م کهیرو کردو در حال   روی نقشرو ز ساینک

 ارم ی نقشه سردرب  نیاز ا دی_من باساینک

  گرفتیلبام نشست نقشم داشت م یاز سره شوق رو یناخواسته لبخند  دادیم  تی بهش اهم نکهیا از
 ولیا

  میبرگرد دینقشه با نی_طبق اساینک

گنج  ینکنه فکر کرد یخور یم نارویتو گول ا هیکاره چه بچه ا ستیمعلوم ن سای نک  میبرگرد روی چ ی_چ
 ی کنیم دایپ

  میاز طرف  کنهی کارو کردهه صددرصد بچس چون احتماال شوهرش داره بزرگش م نیکه ا ی_کس ساینک
   میکرد دایگنج پ دیاز کجا معلوم شا
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کار کاره خودمه   دهیقشنگ بهم ثابت شد که فهم کنهیشوهرش داره بزرگش م گفت یداشت م  نکهیا از
 نکنم  ینقش باز  ادیدادم بخندمو ز  حی ترج  نیبه خاطرهم

 رسم یم یبه چ  منیدالرام بب  ای_ب ساینک

 م یخوری سرما م شهیهوا داره سرد م میاول لباسامونو عوض کن ستی_بهتر ن

نگاه  هیاما  ارهی سر از نقشه درب عترینگاه به نقشه انداخت معلوم بود دوست داره هرچه سر هی ساینک
که   یباز  الی دن میبعد بر میلباسامونو عوض کن میداد اول بر حی هردومون انداخت و ترج یبه سرتاپا

 راه انداخته بودم 

زدو از صندوق عقب   موتویر عیمعلوم بود عجله داره چون سر ساینک میراه افتاد  نیبه سمت ماش باهم
لباس اضافه با خودم آورده   نیبه خاطرهم  میکنی م یآب باز  دونستمیدراورد م کمو ی ساک کوچ نیماش

 هم برداشته بودم  سای نک یبودم برا

 ت ساکو به سمتم گرف ساینک

 ستمیم یوا نجایعوضش کن منم ا نی برو تو ماش  ای_ب ساینک

  هیبه نشونه باشه تکون دادمو رفتم عقب درو که بستم ساکو باز کردمو مانتومو از توش دراوردم  یسر 
مانتومو  یداشتم دکمه ها کهی بود درحال نی رنگ نیو سنگ یمجلس  یمانتو قرمز خوشگل بود که حساب 

هم از  یساگر ک  نیبود به خاطرهم  ظی غل یدود نیماش یها شهیبه روبه روم نگاه کردم ش  کردمی باز م
  یراحت لباسامو عوض کردم شالمو قشنگ رو الی معلوم نبود با خ یز یچ ادیز دی دیم  نویجلو داخل ماش

 موهامو خوشگل کج کردم   یکم  نیماش نهیی سرم انداختمو از تو آ

 ؟ی _تموم نشد دلساینک

بهم   شتریقرار بود ب  کردمیکه تصورشو م یز یهول داشت ذوق کرده بودم از اون چ درنقیا نکهیا از
 خوش بگذره  

شد   یچشماش سوال پمیت دنی نگاه به سرتاپام کردو با د هی سایشدم نک ادهیباز کردمو پ   نویماش دره
تک   هیبره لباساشو عوض کنه نگاشو با  کردمیمن که داشتم بهش اشاره م  یبا حرکت چشمو ابرو یول

 کمویکوچ نهیی آ ستین یکس  دمید یبه اطراف نگاه کردم وقت یخنده ازم گرفتو سوار شد پنهون 
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پر بود انگار   یبودو مژه هام حساپ  دهیچشمام خودش کش دمیلبام مال یرژ رو  کمی  یواشکیدراوردمو 
که باز شد    نیرژو استفاده کنم دره ماش  نیدادم فقط هم حی ترج نیبهش زده بودم به خاطرهم  ملیر

 کردو بعد مشکوک به من  ینگاه  پشی به ت سای به سمتش برگشتم نک 

 م؟ یست باش یکرد ی_االن از عمد کار ساینک

کت و   یکه رو   یبه سمتش رفتمو به شال قرمز قشنگ زد یلبخند از رو لبام پر نم  کهی درحال دنشید با
  یمرتبش کردم درازا یکم دمویکش  یدست  یکه تنش بود با اون لباس مردونه مشک یرنگ  یشلوار مشک 
  ت ک یشال قرمز ساده رو  نیهمچ هیگشته بودم تا  یلی تر از شکمش بود خ نیی پا یکم بای شالش تقر
 کرده بودم  دایو شلوارو پ

 آقا یشد پ ی_چه خوشت

 ه؟ی_خبرساینک

 زدم  یلبخند

 باشه دیبا  ی_نه چه خبر 

 ن ییبهش بزنم نگامو بندازم پا یلبخند یرتم خم شد که باعث شد نمک صو  یرو  آروم

 یکش  یباز ازم خجالت م ی_االنم که زنم شد ساینک

صورتم   دنی با د کردینازش نگاه کردم تو چشماش عشق غوغا م یچشمامو باال اوردمو به چشما آروم
ابروش باال رفت   هیقرمزم متمرکز شد کم کم  یلبا یآوردو رو نییکرد نگاشو پا  ریی حالت چشماش تغ

  جدازدو ازم  یکردو آروم خم شد بوسه ا یکه تک خنده مردونه ا کردیفکر م  ی داشت به چ دونمینم
 شد

  یاز خوشگل شدن ندار  ی_شمام دست کم ساینک

  کهیکرممو برداشتمو در حال فم یک یگذاشتم از تو نی ماش  یتو المویوسا دمویبه موهام کش یدست
  کهیکرد درحال  شیگذاشته بود دراوردو بررس بشی ج ینقشرو که تو ساینک زدمیتم به صورتم کرم م داش

مژه  دمویخط چشم ساده پشت پلکام کش  هی عیاز غفلتش استفاده کردمو سر کردی داشت کارشو م
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نگاشو   سایشدم با بسته شدن در نک  ادهی گرفتمو پ نهییچشمک دل از آ  هیزدمو با  ملی ر یحساب  وهام
 جا خورد  افم یق دنیبا د  نباریباال آوردو بهم نگاه کرد که ا

 نم یبب  سای...وانجای_تو االن...اساینک

 نگاه کرد بعد نگاشو داد به من هیدستش  یقدم جلو اومد به نقشه تو هی

 درسته؟ شهیبه تو مربوط م نی_اساینک

 خشهکردم که باعث شد چشماش بدر یا خنده

 کاره توهه  نیا دونستمی_مساینک

 قفل کرد دستمو گرفتو طبق نقشه شروع کرد به حرکت   نوی زدو ماش موتویر ساینک

 ام ی که باز امشب از خجالتت در ب ی_خودتو خوشگل کردساینک

برام سخت شده   دنینفس کش یکه داشتم کم یجان ی دلم از شدت ه یتو یگونه هام گر گرفت ول  یکم
 بود 

 م یبر دی طرف با نی_از اساینک

تا   کردیبودم با ذوق به اطراف نگاه م دهیبود که کش یطور که حواسش به نقشه بچگونه ا همون
  کیبه محل مورد نظرم نزد میداشت یکنه و اونارو دنبال کنه هرچ دایبودمو پ دهیکه کش یینشونه ها

  رون یاز قلبم بزنه ب  خواستی م یضربان قلبم تندو محکمتر بشه انگار   شدیباعث م میشدیم

 االن... دینشونه ما با  نیاز آخر نمی_اساینک

که اونجا بود  یرستوران قشنگ  دنینگاشو که باال آورد به اون سمت ساحل نگاه کرد با د ساینک
لباش نشست و با همون نگاه به سمتم برگشت منم با ذوق دستامو ازهم باز کردمو   یرو  یلبخند
 گفتم: 

 ز ی_سوپرا

 د یسرمو بوس یرو  یکردو به آروم یخنده مردونه ا ساینک
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 _موش کوچولو  ساینک

 ی _خودت

  میدستمو گرفتو باهم به سمت رستوران رفت ساینک

 قشرو داشته ن نیخانوم ا میدیبه خودمون رس نهمهی_پس بگو اساینک

 کردم  یا خنده

 کنمی_گفتم که جبران م

 زد  یلبخند ساینک

 یشرمندم کرد شتری_ب ساینک

خودش پول شامو حساب کنه  دی با دونهیکه م دونستمی قدردان بود خوشحال بودم م  نقدریا نکهیا از
شرمندم   شتریب  گفتیوجود داشت م  نیاما با ا ذاشتیحساب کنم اصال نم خواستمیهرچند اگه من م

 براش نکرده بودم   یمن اصال کار  کهی در حال یکرد

رستوران  میداد که بر شنهادیپ ن یشمال وقت شام بود به خاطرهم میبود دهیکه رس  یشب اول  ساینک
شوک بمونم رستوران دو  یتو  قهیکه کرده بود باعث شده بود تا چند دق یمنم موافقت کردم با کار 

  یحساب   طی مح هیبا   میاز پله ها باال رفت یده بود طبقه باال بود وقت رزرو کر سای که نک یز ی طبقه بود م
روشن شده بود    یقرمز که با نور شمع حساب یکه روش پر بود از گلبرگ ها زیم  هیمواجه شدم  کیتار

قطره   هیشده بود باعث شد  یشمع کار  زیکه تا م  یر یمس دنیبا د  شتریباعث شد چشمام بدرخشه ب
لبخند بدرقم کرد   هیبه سمتش برگردم که اونم فقط با  یو با قدردان نییاشک از گوشه چشمم بچکه پا

شده بود  دهیپوش  دیکه از شمعو گلبرگ قرمز و سف  یر یمس یچشمام پر از اشک شده بود تو کهیدرحال 
 کنم   زشیبار سوپرا هی ینطور یرفتم اون شب به خودم قول دادم منم ا زی به سمت م

  یباکالس و حساب یل یخ طی مح هی میدستامو گرفته بود باهم وارد رستوران شد ساینک کهیدرحال 
 پخش شده بود   طی مح یتو کیاهنگ کالس هی کیرمانت

 می ن ی_خب کجا بشساینک
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 سای نک  مین یبش  نجایا ای_ب

تکون   یکه قبول کنه وقت  کردمی که بهش اشاره کرده بودم نگاه کرد خداخدا م  ییبه سمت جا ساینک
دادم و جلوتر از خودش راه افتادم    رونی راحت ب الینفسمو با خ  دمیبود د دییدادن سرشو که نشونه تا

زد  یتوش موج م  یکه قدردان ییهم روبه روم نشست با چشما ساینشستم نک دمویعقب کش  موی صندل
 بهم نگاه کرد 

خونه برام شام درست   میریاالن م کردمی فکر م میامشب تو رستوران شام بخور کردمی _فکر نمسایکن
 ی کن یم

 ؟ ی_دوست ندار 

 بود  یقشنگ زی خوشحالم سوپرا ی لی _چرا اتفاقا خساینک

 بهم زد   یچشمک

 ی _به خودم رفت ساینک

 دلم گفتم:  یزدمو آروم تو یمحجوبانه ا لبخند

 یدی_تازه کجاشو د

 روبه من گفت:   کردیداشت به اطراف رستوران نگاه م کهی درحال ساینک

 ره ی گینقشت م یدونست یاصال از کجا م نجایا یمنو بکشون  ینطور یا دیبه ذهنت رس  ی_چه طور ساینک

 کردم  یا خنده

 بود  یشانس  دونمی_نم

  کهیبمونه گارسون درحال  مهیکرد که با اومدن گارسون باعث شد حرفمون نصفه ن یخنده مردونه ا تک
بهم کرد که باعث شد منم بدون جلب   ینگاه محسوس ذاشتیداشت فنجون قهوه مونو جلومون م

 به نشونه آره تکون بدم  یسر  سایتوجه نک 

 _ممنون ساینک



 دنده هیپناهان  یب

1152 
 

 گفت:  ساینک  زد خواست بره که دوباره به سمتمون برگشت روبه یلبخند گارسون

 آقا  دی_ببخشگارسون

 زدو گفت:  ینگاشو باال آوردو منتظر به پسره نگاه کرد لبخند ساینک

 آوردمش  یاشتباه کنمی آخه فکر م دی قاچ بزن هی کتونوی ک دیلطف کن  شهی_مگارسون

 که معلوم بود متعجب شده گفت:   سایبود نک یجا خوردم منظورش چ یحرفه پسره حساب نیا از

 ؟ یچ یعن ی_ساینک

  یباشه ما برا  یکارامل توت فرنگ دیکه سفارش داده بود وسطش با یک یها ک یاز مشتر  یک ی_گارسون
 شهیمن رفع م یسوءتفاهم برا  نیا دیقاچش کن دویاگه لطف کن  میزنیهامون خامه م یمشتر  هیبق

چنگالش صدا داد   کهویزد که   کیبه ک  کیقاچ کوچ هیچنگالشو برداشتو   یناچار  یاز رو ساینک
  یلحظاتو تو نیتمام ا خواستی نگاه کردم دلم م سا یگرد شده نک یزدمو به چشما یناخواسته لبخند

با دست    نباریاحساسش کرد ا ی زد که وقت کیبه ک گهی قاچ د هیبا تعجب  سای ذهنم ثبتشون کنم نک
  رهی چشماش گرد شدو متعجب بهش خ یبود حساب نش یکه ب یز یچ دنید باز کرد که با  یکم کویک

که توش بودو دراورد همزمان به سمت پسره   یخوشگل یی طال دیشد آروم دستشو به سمتش بردو کل
با   دمیبرگشتم که د سایبراش تکون دادم که باعث شد بره دنبال کارش به سمت نک یبرگشتمو سر 

 زدم  یلبخند کنهیبهم نگاه م داره ینگاه مبهوت 

 نا ی_از دست ا

 شهیبه تو مربوط نم  نمیا یعن ی_ساینک

گذاشت    ساینک یجعبه جلو هیاومدو   هینگفتم همون لحظه همون پسر قبل ی ز یکردم و چ  یا خنده
 گذاشت  زیکه سفارش داده بودمو وسط م  یتولد کیاومدو ک گهی نفر د هیپشت سرش 

 خانوم؟  ستین ی_امر 

 تونی_نه ممنونم از همکار

 بود خوش بگذره فهیانجام وظ  کنمی _خواهش م
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به   کنهیدرخشان داره بهم نگاه م  یلبخند محو و چشما ه یبا  دمینگاه کردم که د سای رفتنشون به نک با
   دیخوندو خند سنویکه روش گفته بودم بنو ینگاه کردو جمله ا کشی ک یرو

 "تولدت مبارک مرد مغرور" 

 کردم  یا خنده

 و نه سالم  یس  ی_تولدتون مبارک آقا

 _اصال خبر نداشتم امشب تولدمه ساینک

 بهش نگاه کردم   یزدمو با غرور خاص یلبخند

 ی بازش کن ییخوای_نم

 کرد یخنده ا ساینک

من از   یگفتیم یخشک و خال  کیتبر هی یتو چرا خودتو تو زحمت انداخت ی_از دست کاراساینک
 هیچ گهیا دکار نیاومدم ا یخجالتت در م

 گفتم:  کردمیروشن م کشوی ک یداشتم شمع رو کهی لبام بود در حال یکه رو یلبخند با

 آرزو بکن  هی_

پول  نی تورو که دارم خوشبخت هم هستم کارم که دارم خونه ماش  میدارم؟ا یی _خب چه آرزوساینک
 هم که هست آها...

 بهم نگاه کرد و ادامه داد یخاص  طنتی ش با

 _اما بچه ندارم  ساینک

که فقط  یطور  یآروم و قشنگ  یبا صدا  هییچه آرزو نیتعجب بهش نگاه کردم تا خواستم بگم نه ا با
 گفت:  میخودمون بشنو

 شهیم لی تکم میهمه چ ینطور یا یمامانش بهم بد نهیدختر خوشگل ع هی کنمی آرزو م ا ی_خداساینک
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 که منم با ذوق بهش نگاه کردم شمعارو فوت کرد  بعد

 برات دست بزنم زشته  تونمینم  فی_ح

 _نه توروخدا بلند شو رقص چاقورم برو ساینک

 کردمو گفتم:  یذوق خنده ا با

 خونه   میرفت یشب وقت ی_رقصو گذاشتم برا

 گفت:  شدیبلند م  شی صندل یو از رو  داشتیداشت جعبرو برم  کهی درحال دویچشماش درخش ساینک

 خونه میبلند شو بر میکه ندار یاالن کار  نی_چرا شب خب همساینک

 سفارش شام دادم وونهید نی_بش

 اخم کرد  یکم  ساینک

 ی _حتما پولشم حساب کردساینک

 ی _نه گذاشتم شام تولدتو خودت حساب کن 

 بهش بزنم  یبا حرص بهم نگاه کرد که باعث شد لبخند ساینک

 نزن تو ذوقم  الیخ یامشبو ب هی_

 بهم کردو کنجکاو به جعبه نگاه کرد ینگاه  چپ چپ ساینک

 ه؟یاالن توش چ نی_اساینک

 ی فهم ی م ی_بازش کن 

فرو کردو آروم چرخوند   زیم یرو   یقفل جعبه چوب یبرداشتو تو  زی م یاز رو دو یکنجکاوانه کل ساینک
 د یزدو خند یتوش لبخند اتیمحتو دنی قفلش باز شد آروم درشو باز کردو با د یوقت

 صابون زدم   یبهم بده دلمو کل یکی که منم ازش استفاده کنم حاال  دمیخر یز ی ه؟چی_خو چ
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که باعث شد با   دیمردونه خند نیتا نخنده اما نتونست به خاطرهم  دیبه لباش کش یدست ساینک
 عشق بهش نگاه بکنم  

 جعبرو به سمتم چرخوند  ساینک

 ش؟ یبخور دیکادوهه منه اون وقت تو با نی_اساینک

کار کنم اگه شب برات رقص   یچ دونمیخب منم م یل یخ  سیخس  یآقا ؟باشهیدیبه من نم یعنی_
 چاقو رفتم

حالت   هیجعبرو برداشتو بازش کرد با   یتو یعروسک  یها یاز شکالت قلب ی کی زد  یلبخند ساینک
 به سمتم گرفت  یخاص 

 خورم ی_گول نم

 عروسک خانوم  ری _بگساینک

اون   نیدهنم گذاشتم عاشق کاکائو بودم به خاطرهم یشکالتو ازش گرفتمو با لذت تو  دمویکش یپوف
بود   ییکه کاغذ دورش قرمز طال  یعروسک یقلب یکوچولورو پر کرده بودم از شکالت ها یجعبه چوب 

 خودش باز کردو تو دهنش گذاشت  یهم برا یکی  سایناز بودن نک   یلیخ

 کردم ی کاراتو دونه دونه جبران م نیهمه ا اون وقت می_کاش االن تو خونه بودساینک

 گفتم:  یطونیبهش زدمو با ش  یچشمک

 م یرسی_نگران نباش به اونم م

 کردو گفت:  یتک خنده ا ساینک

 _مشتاقانه منتظرمساینک

 به رفتنه پسره نگاه کرد  سایبرداشت و برد نک   کویبه سمتمون اومد ک پسره

  مینداشته باش  کیبه کنار اگه ک نایا  یم؟ول یقاچ ازش بخور هی میتونینم یعنیبود؟ تهیفرمال کهی _کساینک
 ی برام رقص چاقو بر  یتون یتو که نم
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 ارن یاالن شامو م میریگیازشون م میبر مییخوایم یکنه وقت شیبرد بسته بند کو ی_نگران نباش ک 

 هم در راه است  گهی_آها پس بگو تدارکات دساینک

 ی_بله منو دست کم گرفت 

 گه یگرفتمت د  نهیخانوم به خاطرهم  ری_نخ ساینک

اما از  میزدی حرف نم یشد درسته با هم کالم رهیلبخند بهش نگاه کردم که اونم با عشق به چشمام خ  با
زد که باعث شد منم   یلبخند سای در آخر نک میفهموندیدلمونو بهم م یحرفا میچشمامون داشت  قیطر
 گفتم:  بستمی و مدره جعبر کهی در حال رمیلبخند نگامو ازش بگ هیبا 

 م؟ یبر  یصدامونو باال م  یحت  ای میزنیداد م میچرا ما آدما وقتى عصبانى هست  سای _نک

 دلبر خانوم؟  یافتاد نی ا ادهی_حاال چرا ساینک

 ی طور  نی_هم

 گفت:  یفکر کردو با لحن آروم یکم  ساینک

که   هیعیطب  نیو ا میدیاز دست م مونویاون لحظه آرامش و خونسرد ی_خب معلومه چون توساینک
 می صدامون ندار  یرو یکنترل یو حت  میزنیداد م

مثال من روبه روتم داد  نکه یچرا با وجودى ا یدرست؛ول  میدیکه آرامشمونو از دست م نی_ا
   م؟یصحبت کن یتر و آرومتر  میبا صداى مال  یتون ینم یعنی؟یزنیم

 ؟ یکن خیمنو به خاطر قبال که سرت داد زدم توب  ییخوای_االن مساینک

 مثال بود هیپرسم  ی_نه فقط دارم ازت سوال م

 باال داد  ییابرو ساینک

 ه؟ی علتش چ  نمیبوده بگو بب یکه بلد بودمو گفتم تو که رشتت انسان  یز ی چ دونمی_من نم ساینک

هارو کنارهم بذار اون وقت   دهیاز پد یل یفکر کنو خ کمیبودن نداره فقط    یانسان ای یبه تجرب   ی_ربط
 ی فهم  یم
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خودت اگه جوابشو   گمید یفازا یسر  هی یکارهارو ندارم دالرام االن تو نی_من االن حوصله اساینک
 بگو  یبلد

لبام نشست که باعث   یرو یناخواسته لبخند نیبه خاطرهم هیفاز چ یسر  هیمنظورش از  دونستمیم
 ته دلم قنج بره یشد کم

  کهی ت گرویهمد خوادیکه دلشون م یاون طور  نیعصبان  ی ل یخ گهیکه دو نفر از دست همد یوقت نی_بب 
   رهیگی فاصله م گهیهاشون از همدکنن قلب  کهیت

 که معلوم بود از ماجرا خوشش اومده کنجکاو بهم نگاه کرد  ساینک

 ش ی _خب بقساینک

  زانیکه داد بزنن هر چه قدر م شن یفاصله جبران بشه مجبور م نیا یکه کسر  نی_خب اونام براى ا
 صداشونو بلندتر ببرن  دیو اونها هم با شهیم شتریب شتروی فاصله ب  نیباشه ا شتریو خشم ب   تیعصبان 

 ی کن  یطور فکر م  نی_واقعا اساینک

 گهید هیتیواقع می_اه

 ه یطور نی_آره به نظره منم همساینک

 _حاال تو دونفرو که عاشقه همن تجسم بکن 

 خودمون؟  نهی_ع ساینک

دلم براش    یلبخند قشنگ بود که باعث شد اون ته مها هیزدم که بازتابش تو صورت اونم  یلبخند
 ضعف بره 

بلکه کامال برعکس عمل   میزنی سر هم داد نم میشیم یاز دست هم عصبان  ی_آره مثال خودمون وقت 
به داد  یاز ین گهیو د کهیبه هم نزد لىیهامون خچون قلب میکنی هم صحبت مآروم با   لىیخ  میکن یم

 نداره  یجبران اون کسر  یزدن برا

 ؟ یدیرس ییها جهی نت نی همچ هیبه  یی_خودت به تنهاساینک
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 ؟ یکنیمسخرم م  ی_دار 

 به هوشت  نیآفر گمیم میرمستقی و غ کنمی م قتی_نه اتفاقا دارم تشوساینک

بهش نگاه   ارمو یسرمو باال ب شدیکه باعث م یلحن اروم و خاص  هیبا  سایزدم که نک یخجوالنه ا  لبخند
 : دیبکنم ازم پرس 

 زنن؟یشد؟اون موقع هم سر هم داد نم ادیز  یلیخ  گهیدوتا عشقشون بهم د نی_حاال اگه اساینک

 کردمو جواب دادم:  یفکر 

 _فکر نکنم

 ن ی بد حیتوض شتریب  کمی شهی_خب خانوم دکتر مساینک

هم  سایذوق کرده بودمو ته دلم ضعف رفته بود فکر کنم نک  یبهم گفته بود خانوم دکتر کل نکهیا از
 لباش نشست   یرو یبود چون لبخند محو دهیفهم

 ادامه دادم: مصمم

 گهی_دونفر که واقعا عاشق هم شده باشن و عشقشون روز افزون باشه حتى حرف معمولى هم با هم د
که عشقشون باز به  شهیامر باعث م نیو ا کننیگوش هم نجوا م  یبلکه فقط تو  زننی اصال نم

  کننینگاه م گهیفقط به همد شنوی م  ازینیحتى از نجوا کردن هم ب تی بشه در نها شتریب گهیهمد
 که... هیزمان  قایدق نیا

 نمونده ی اى باقفاصله چیه گهی قلبشون د نی_ب ساینک

 شد   رهیبهم خ  یبا حس قشنگ سایلبام نشست نک یرو یمحو لبخند

  ویکن یگوشت م یآرومو که هرشب تو ی_خوشحالم کنارم دارمت چون علت همه اون نجواهاساینک
 ی دیفهم

 ؟ یدونست یتوهم م یعنی_

 _هوشت به آقات رفته  ساینک
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 نه یبه خاطره هم  ید یی_بله آخه تو منو زا

 خنده ر یگفت که زدم ز ییبهم رفتو پرو یغره ا چشم

 ه؟ ی_خو چ

 یمحاصره من  ی_مراقب حرفات باش خانوم کوچولو شما االن توساینک

مراقب  شتر یب  دیبا  یتونیفرار کنم اما تو که نم تونمیمن حداقل م ی_اوا من اگه محاصرم تو بازداشت 
 ی خودت باش 

  یبشه کم دهیبه رخ کش شتری مرتبش ب دیسف  یزد که باعث شد دندونا یلبخند مردونه ا ساینک
 د یآروم پرس  دویخودشو جلو کش

 کوچولو  طونی_کجا بازداشتم شساینک

 بدرخشه  شتریباال انداختم که باعث شد چشماش ب ییانگشتم به قلبم اشاره کردمو ابرو با

 م یوقتمونو هدر بد میتونیخونه فکر کنم شام ندارن مام که نم میبرگرد عتری_به نظرم بهتره سرساینک

از گارسونا به سمتمون اومدو غذاهامونو جلومون گذاشت   یکیهنوز حرفش تموم نشده بود که  ساینک
 و رفت    گفت یمخلفات با اجازه ا دنیبعد از چ

 اخم کرد  یکم  ساینک

   ادیاالن ب نی_موند هم ساینک

  نکهیاز ا  میدیخند  مویباهم حرف زد یخونه کل  میرفت مویکردم اون شب تا شاممونو خورد یا خنده
از همه دغدغه ها خالص شده بودم خوشحال بودم واقعا کنارش احساس   دموی کش یکنارش نفس م 

 فعال مهمون خودمونه  ادیکه بوش م نطوریا کردمیکه احساس م  یآرامش خاص هی کردمی آرامش م

حرف   سای هروقت نک شمیم دوارمیام ندمونیبه آ شتری ب  نمیبی چشما و حرکاتشو م یعشق تو یوقت
دوست داره دختر داشته باشه هرچند ما قرار   یلیه معلومه خافت یدختر از زبونش نم زنهی بچه م

  گهیم سای!اما خب نکمیکه ما ازدواج کرد شهینه روز م ای آخه هنوز زوده تقرب میفعال بچه دار بش ستین
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زودتر   خوادی عجله داره دلش م سای آخه نک میبهتره که زودتر بچه دار بش رهیسن هردومون داره باال م
  نهی هاشم بب جهینوه نت

روز کاملو   هی سایتا نک میفت یقرار بود فردا راه ب نیبه خاطرهم شدیپس فردا تموم م ساینک   یمرخص
که  زننیبره سره کار بماند الهامو پژمان از پس زنگ م یتهران استراحت کنه که روز دوشنبه با انرژ 

 م یزودتر برگرد

  

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

 

 رهی _دالرام دساینک

 االن اومدم سا ینک سایلحظه وا هی_

 ی گفت نویهم شمی_سه ساعت پساینک

باهاش جروبحث کنم تندتند خودمو اماده کنم خشک کردن   نکهیا هیدادم به جا  حیترج  دمویکش یپوف
 شده بود   رمونید یکم  ن یطول برده بود به خاطرهم یموهام کم

همراهه پژمان هزاربار زنگ   میبود قراره امروز برگرد دهیفهم  نکهیتهران الهام هم میبود امروز برگرد قرار
شام   یکردنه من فکر کنم برا رید ن یبا ا گهیم ساینک  میکنن امروز نهار خونه اونا دعوت یادآور یزدن که 
 میهم نرس

 نه؟  ییایم ی_دار ساینک

 کنه یداده بهم نگاه م هیبه چهارچوپ در تک  نهیدست به س  کهی درحال دمیسمتش برگشتم د به

 ست یبه اونا ن  یاز ین گهید یخوشگل  یبه اندازه کاف  گمی_مگه من نمساینک

 خب الزمه یول  دونمی_م

 د یکش  یپوف ساینک
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 ی دیکارات دقم م نی_آخرش با اساینک

چشمامو  یشد خم شدو رو رهیبه صورتم خ  سادمیبرداشتمو روبه روش وا فموی ک عی که زدم سر رژو
 دستمو گرفت  دویبوس

 م ی_برساینک

  سایپدر نک میآقا به راه افتاد نیبه سمت ماش مویخارج شد  میکه اجاره گرفته بود ییالیاز و همراهش
خاطرات گذشترو برام زنده   گفتی اومد بره توش چون م یخوشش نم  سایداشتن اما نک  نجایا الیو هی
 م یاجاره کن میداد  حیترج  نیبه خاطرهم شمیم تی اذ کنهیم

در حال پخش بود گوش  نیماش یکه تو یبه آهنگ قشنگ  کندمی پوست م  بیداشتم س کهیدرحال 
 پر نکشه  ساینک یلبا  یلبخند از رو شدیکه باعث م خوندمیبا ناز همراهش م دادمویم

 

 تو تو راه شمال  با

 آروم هوا  شهیم  کیتار

 آروم چشاش  شنیم بسته

 بزن کنار  گهیم بهم

 هوا  نیکنار  تو ا بزن

 واش یبارون  ری ز میبر

 بشه اون صورت ناز   سیخ

 بات   مونمیتا تهش م بگه

 باهات  مونمیم

 امشب



 دنده هیپناهان  یب

1162 
 

 بمونم من تا صبح کنارت  خوامیم

 داره ی با تو چه حال  ایدر نیا

 بباره   بارون

 بباره  بارون

 برا من دوباره یبخند توهم

 بخونم برات   دوباره

 تو نگات  نگاهم

 کنار  چشاتم

 نگاه کنن به مـــــــــــا همه

 

لبخند ازم گرفتو در   هیکه پوست کنده بودمو با چنگال به سمتش گرفتم اونم با  یب یزدمو س  یلبخند
 خوند یفرمون ضرب گرفته بودو همراهه آهنگ م یآروم رو  خوردیداشت م  کهی حال

 

 کنم ی به تو فکر م من

 روز هفترو  هر

 کنم ی تو خواهش م از

 من نرو  شیپ از

 زنهیچنگ م یهمش واسه تو ه دلم

 زنه یقلبمه که داره آهنگ م یصدا نیا
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 دنت یاون خند یواااا

 دنت یرنج  کهوی

 رهنت ی عطر پ یبو

 دنت یروز تورو د هر

 منو  کنهی تر م وونهید

 منو  کنهی تر م وابسته

 مــــــــــــــن یایرو

 ی ماله من تو

 ی بر ی م قلبمو

 کجا   یتا ک بگو

 یببر  ییخوایم دلو

 ت ی چرب زبون نیبا ا تو

 ی پرون یاز سرو م هوش

 ی ترسون یمنو م یه

 ی لرزونیم قلبمو

 فقط با توهه  دل

 من با توهه حرف

 مـــــــــــــــــن یایرو

 ......... 
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 د یاومد یشام م  یبرا یذاشتی_مپژمان

 تو بعد غر غر کن  مییا یدر برو کنار بذار ب ی_حاال از جلوساینک

 مینهار دعوت کردم نه عصرونه خانومم نهار پخته بود عصرونه ندار یمهمونامو برا ادیم ادمی_پژمان
 م یمهمان به شدت معذور رشی شرمنده از پذ

 روبه من گفت:  یبه اطراف نگاه کرد بعد سوال یبا حالت بامزه ا  ساینک

 _دالرم پشت سر تو مهمونه؟ ساینک
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تو   میبر دادیپژمان اجازه نم کردمیجا خورده بودم داشتم بهشون نگاه م یکه از سوالش حساب منم
 یچون تو  میبود دهیرس رید شهی دره خونشون نگهمون داشته بود آخه االن ساعت ش  یجلو نطوریهم

 گهیشد د  ری خب د یول  میباش  نجایدرواقع قرار بود نهار ا میعکس گرفت میسادی وا سایراه همراهه نک

 پژمان؟  ین یبیمهمون م نجای_تو اساینک

هم اونو  سا یبغل کرد نک   سارویکرد آغوششو باز کردو نک یگرفته بود خنده ا سارویکه منظور نک پژمان
 پشت هم زدن یبغل کردو آروم تو

 _خوش گذشت شادوماد پژمان

 نبود  یاصال جات خال  یل ی_آره خساینک

 من؟  ی_حت

 یمن تو دنیعکس العمل با د  نیاونم هم دیالهام از شدت ذوق چشمام درخش دنهیبا د  کهوی
پژمان با چشمو ابرو به ما اشاره   میبغل کرد گرویهمد عیسر نیچشماش منعکس شد به خاطرهم

 گفت:  سایکردو به نک

 ر ی بگ ادی_پژمان

 بخشمتون یم  نبارویاز دستتون دلخورم اما ا نکهی_با االهام

 تو  مییای ب نیدیحاال اجازه م یخبر خوشحال کننده ا _عجبساینک

 تو  ییایب   دمیبده بعد اجازه م اروی_نه اول سوغاتپژمان

 نکن پژمان خستن  تشونی_اذالهام

 بهش زدو خودش رفت تو  یمنتظر تعارف پژمان باشه تنه ا نکهیبدون ا ساینک

در   یباز  سی رئ یه گهیبعد م ذارهیبذار باهاش خوب حرف بزنم مگه م گمیم  ی_بکش کنار هساینک
 اره یم

 کردم  یخنده ا سادمویپژمان وا یرو روبه
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 _ناراحت نشو عادتشه 

 گفت:  دادیباهام دست م  کهیبهم زد در حال   یچشمک پژمان

 دونم ی_مپژمان

باعث شد منو الهام   سایپژمان با نک یبا بسته شدن در تا اخر شب حرفا و کلکال میوارد خونه شد باهم
 م یری دل درد بگ یحساب 

 

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

 

که در حاله سرخ شدن بودن رفتمو   ییها لهیبه سمت ف  ختمیسرخ کن ر یتو  اروین یزم  بیس نکهیهم
وقت   یحساب نیبه خاطرهم  گشتیساعت سه از سازمان برم سای زدم امروز نک  مویبهشون آب ل یکم
  ادیز زمیم دنیبه چ کردمویم ن یغذاهامو تزئ شهیاشتم همد کی قشنگ و رمانت زیم هی دنیچ یبرا

اوقات اگه    یگاه  یحت شدیم کیتحر  شتریخوردن ب  یهم برا ساینک  یاشتها ینطور یا دادمیم تیاهم
با ژله نداشتم اما به  یخاص  ونهیم میاما امروز ژله نداشت کردمیژله هم درست م موندی وقت برام م

   خوردمیازش م یاومد منم کم یچون ازش خوشش م  سایخاطر نک 

برداشتمو  رویخونرو بشکونم کنترل پل  یسکوت فضا نکه یبه خاطر ا کردمیداشتم کارامو م کهیدرحال 
همراهشم شروع کردم به   کردمیهارو سرخ م لهیف دمویرقصی داشتم م کهیصداشو باال بردم در حال  یکم

 خوندن 

 

 دونه دونه دونه دونه دونه

 نمونهیکه هنو ب  یحس هی

 خوده خودمونه  ماله

 رسونه ی بهم م مارو
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 دونه  دونه

 آآآآآآآ 

 دونه دونه

 دونه دونه دونه دونه

 ستاره تو آسمونه  هی

 که مارو باز بهم برسونه  کنهیم زونیم یجور  هی

 گرفتاره  دل

 ارهی عاشقه

 ار ینه مستمو هوش من

 نمونه یب  یب یحاله عج  هی

 لرزونهیم یتو چشاته که بدجور  ییزایچ هی

  یبدجور   ییبازم تنها  حالمو

 

  دیبه گوشم رس  کهویگم شده بود   رینسبتا بلند پل  یصدا ی که تو لمیموبا فیضع یکردم صدا احساس
داره خودشو   لمیاوه موبا دمیکم کردم که د رویپل یصدا  یکم  نیبه خاطرهم  خورهیاحتما داره زنگ م 

 توجه بهش تماسو برقرار کردم  یبه سمتش رفتم شماره ناشناس بود ب   عیسر کشهیم

 _بله؟

 ؟ ی_شناخت

مرده ها   ای دمیرفتم تو شوک و موندم که من اشتباه شن  نطور یلحظه هم هی دمیصداش لرز دنیشن  با
 امکان نداشت   نیا شدیباورم نم رنی تماس بگ توننیهم م
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 اد؟ یخانوم صدا م ی_دل

 یچه طور ممکنه اونکه مرده بود پس چه طور  یشدن ول  ریهم بسته شدو اشکام سراز یرو چشمام
 اشتباه کردم آره احتماال فقط تشابه صداس  دیشا  نمیبب   سایوا یول  زنهیاالن داره با من حرف م 

 _شما؟ 

 ی _از رو صدام نشناخت

 محکم گفتم:  یل یجواب سوالش خ در

 _نه 

 اما هنوز باورت نشده که زنده باشم  یمعلومه شناخت تیطوالن یاز سکوتا  یگی_دروغ م 

 یاصال چه طور  یعنیزنده شده بود  یچه طور  یداشت ول قتی هم بستم پس حق یرو چشمامو
 امکان داشت  

 گفتم:  ع یسر یحالت تهاجم  با

 ؟ ی_چرا زنگ زد

 ی شنویکه صدامو م یست ی_خوشحال ن

 یاون وقت خوشحال باشم که صدا یعوض یکشوند شی به ات مویخوشحال باشم؟زندگ  ی_انتظار دار 
 شنوم ینحستو م

 خودتو دادم خانوم کوچولو ی_کار از کار گذشته حرص نخور من جواب کارا

ذره    هیبشر چه قدر رو داشت  نیتر و پروتر خلق نکرده بود آخه ا شعوریپسره ب نیخدا از ا یعنی
داشت   زدی حرف م یطور  هی نداخت ی پرو پرو داشت با من کل م میلیخ  کردی نم یمون یاحساس پش 
 کرد ی طلبکارمم م

کنه حقتو بذاره کفه   داتیپ دمیخبر م  سایبه نک   یزنگ بزن گهیبار د هی شعوریپسره ب ی_کوچولو خودت 
 دستت
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 بهش بگو که اگه واقعا دوست داره چرا نسبت من با تورو ازت پنهون کرده نمی_ا

 ؟ ینسبت  گفت؟چهیم یداشت چ  نیکه زد چشمام گرد شد ا یحرف  از

 ده؟ینقشه جد نامی؟ایدار  یبا من چه نسبت ؟تویگیخودت م یبرا یدار  ی_چ

بهت بگم   خوامیم دهیپدرومادرت نقشه جد یحت  ای و دلربا  الیو دان  نیمثل رام  یی _اگه شناختن کسا
 اسمشو بذار دخترعمو  ییخوایم  یآره هرچ

آشپزخونه سقوط کردم آب دهنمو  یتو یصندل  یاز پاهام رفت ناخواسته رو رو ی حرفاش ن دنیشن  با
 بزنم    یاز هم باز شد اما نتونستم حرف یقورت دادم لبام کم

 گفتم:  یسخت به

 _دخترعمو؟ 

 نیا کنمیکه برات اس م یبه آدرس ییایبهتره ب یبدون ییزای چ هی ییخوای_اره درباره گذشتت اگه م
اون وقت تو   گردمیهم برنم گهی د رمیم ذارمیم یومدی تنها ن نمی دالرام اگه بب  هیجد زنمی که م میحرف

 که برات نام بردم  ییگذشته نامعلوم با اون آدما هی ویمونیم

 حرفش با عجله گفتم:   نیا دنیبا شن عیسر

 فقط آدرسو اس کن دمیقول م  امی_نه نه تنها م 

 _باشه امروز ساعت چهار 

 ساعت شش  یبرا یبذار  شهیم گردهیتازه از سره کار برم  سا ی آخه ساعت سه نک ام یب تونمی_من چهار نم

 ست ین  ی_باشه مشکل

 ست؟ ی_کلک که ن

 فتمی ب رشونیدوباره گ خوادیماصال دلم ن گردنیاالن همه دارن دنبال من م ی_نه چه کلک

 تو آدرسو بفرست  امی _باشه م
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شماره هم زنگ نزن چون االن    نیبه ا  ینیب یوقت منو نم   چیه ییاینره تنها ن  ادت ی  یخب ول یل ی_خ
 سوزونمش یم

 کنم  داتی بهت زنگ بزنم تا پ دینکن آخه با  نکاروی_نه ا

 یردمو زد  قشیگل کرد از طر طنتتیش  دیشا سهیشوهرت پل  کنمیم داتی _نگران نباش خودم پ

 زنم یبهت نارو نم  خورمیدرباره گذشتم بدونم قسم م خوامیمن م کنمیکارو نم  نی_به خدا ا

 ست یبهت ن  یشدم اعتماد دهی_از سوراخت گز

 حقم داشت    گفتی راست م   دمیکش یپوف

 _ناراحت نشو بهم حق بده دالرام

 پس ساعت شش اونجام یل ی_باشه هرطور ما

 _منتظرتم خدافس 

قطره اشک از گوشه چشمم   هیآوردم  نییاز کناره گوشم پا لمویموبا یکه قطع شد با ناباور  تماس
 یکه تو ییهمه اون اسما  کردمیاصال فکرشو نم یکه پسرعموم باشه از طرف شدی باورم نم  نییپا  دیچک

  قتیبودم حق دهیکه د  ییداشته باشه پس همه اون خوابا قتیحق  گفتمیم سای به نک دمویدیخوابام م 
 نبود   لیدل یداشت همه اون صحنه ها پس ب 

 سره خونوادم اومده؟   ییکجا اومدم؟واقعا چه بال م؟ازیمن ک یعنی

 مونه ینم یبرام باق یعالمت سوال چیه گهیامروز روشن بشه احتماال امروز د یقراره همه چ باالخره

 ی راه انداخت ییوها_سالم بانو به به چه ب

 یتو صورتم چ دونمیاومدم به سمتش برگشتم نم رونیب  الیاز فکروخ کهوی سا ینک یصدا دنیشن  با
 دیکه لبخند رو لباش ماس دید

 ؟ ی_خوبساینک

 هول کرده بودم  یکم دمیبه صورتم کش یدست
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باهاش حرف زدم   دیفهمیاگه م دادمیم  یجلوش سوت دینبا شدیباهوش م  یلیموارد خ نیا یتو ساینک
 شد یبد م  یلیخ

 _آره بابا خوبم 

که باعث شد مشکوک بهم نگاه    سادمیحفظ ظاهر زدمو به سمتش رفتم روبه روش وا یبرا یلبخند
 که جواب سواالش باشه گشتی م  ییزایچ هیصورتم داشت دنبال   یبکنه تو

 _برو دست و صورتتو بشور نهار آمادس 

 بهت دادن؟  یبد  ؟خبریحرف زد یشده؟با کس  ینطور یا افتی_چرا ق ساینک

 که نشده سیپل  خودیپسره باهوشه ب نیا نگفتم

سرشونه هاش   ینبره با ناز رفتم پشت سرشو دستمو رو ییکنم بو یندمو کار  یسوت  نکهیخاطرا به
رنگ تنش که  یگذاشتم آروم کتشو دراوردم که باعث شد به سمتم برگرده به لباس مردونه قهوه ا

نگامو به   عی سر یکشوند نگاه کردم ول یبه رخ م  یبودو عضله هاشو حساب  دهیبه بدنش چسب  یحساب 
دستم بود آروم دستمو سمت دکمه  یکتش رو کهی در حال کردی دادم که دلخور داشت نگام م ماشچش

 باالشو باز کردم یهاش بردمو دوتا از دکمه ها

 برات درست کردم  یکرد لهیهوس ف یکه گفت شبی_برو لباساتو عوض کن د

 ی کن یازم پنهون م یدار  رویزیچ هی  کنمی _احساس مساینک

 گشنته زده به سرت  یشد یاالت یم؟خیی_چرا آقا

 شه ی_باشه مسخره کن باالخره روشن مساینک

  دونستمیخدا رحم کرد م  شیدادم اخ رونی راحت نفسمو ب  الیکنارم رد شدو رفت به سمت اتاق با خ  از
برم به قرارم برسم  تونمینم ینطور یگرم کنم وگرنه ا یا گهید هیزای چ هیاما بهتره سرشو به  ادی کوتاه نم

اون پسرعموم   میرفو خونوادم کجاست از ط  میوقت نفهمم که ک جیامکان داره ه فتهیاتفاق ب  نیاگه ا
 حرفشو از کجاش دراورده ن یا دمیفهمی م دیبود با
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غذا و  دنیبدم مشغول کش  تیاهم دادنیجوالن م  یسرم حساب یکه تو ییکمتر به فکرها نکهیا یبرا
کنه   یالهام فرستادم که باهام همکار  یاس برا هیاستفاده کردمو  سایشدم از نبود نک  زیم یرو دنشیچ

به خصوص   اد ی ب دافتا یباهام راه نم   ینطور یا رونی بگم که قراره با الهام برم ب سای به نک  خواستمیآخه م
 با رفتار االنم 

 ........... 

 خانومم؟  یبر  ییخوای _کجا مساینک

 _با الهام قرار دارم 

 _خوش بگذرهساینک

 بهم بزنه   یکه باعث شد چشمک دمیبهش زدم خم شدمو آروم گونشو بوس  یلبخند

 ببر   نوی_باشه خر شدم ماشساینک

  دخونی حرف دلمو م  ینطور یا یاومد وقت یخوشم م  نقدریزدم ا یلبخند

 ممیقرار یب گهیخوبه سرگرم هم هست د دیدیم لمی نشسته بودو داشت ف  ونیزیتلو یجلو ساینک
 !! خخخ  کنهینم

وارد آسانسور شدمو دکمه بسته شدنو فشار دادم با   نکهیهم رونیکردمو از خونه زدم ب  یبابا باهاش 
 گوشم رد شد  خ یخطر از ب دمیکش یدادمو پوف رونیراحت نفسمو ب   الیخ

 جواب دادم عیتو شلوارم سر  فتهی ب یزنگ خورد که باعث شد دلم هور  میگوش کهوی

 _بله

 ؟ یی_دالرام کجاالهام

 بابا  یداد ؟سکتمیی_تو

 کجا؟   امیواسم؟ب یبود نوشت  یچ ی رمز  یحرفا  نی_االهام

 رونم ی بگو با دالرام ب نییبهت زنگ زد گفت کجا  سایالهام فقط اگه نک این  یی_نه جا
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 به من زنگ بزنه دالرام  دیچرا با  سای_آخه نک لهاما

 _بهش گفتم باتو قرار دارم 

 : د یمشکوک پرس الهام

 ؟یقرار دار  ی_مگه با کالهام

به   نویا یکنی فکرشم نم یقرار دارم که حت یبدون با کس نو یالهام فقط ا دمیم حی برات توض  روی_همه چ
به تو   رهیمچمو بگ نکهیبه خاطرا ترسمیبهم مشکوک شده بود م  یامروز کم سا یچون نک گمیم  نیخاطرا

 زنگ بزنه

 به پژمان زنگ بزنه   سایباشه خب احتمال داره نک یجد  نقدری_اگه بحث االهام

 ی گیآره راست م ی_وا

  زنمیدور م یکم رمی م نیبرم با ماش  دیبا دالرام قرار دارم با گمی_نگران نباش االن به پژمان مالهام
 خونه بهم زنگ بزن که اون لحظه منم برگردم خونه  یبرگرد  یستهروقت خوا

 آوردم  نینبر من ماش نی _نه تو ماش

 : د یبا حرص غر الهام

 کجا برم  ادهیپ  هیاخه من با پا شعوری_بالهام

پارک   میبگو رفت نیکجا رفت  دنی اگه پرس یند یآوردم سوت نی بدون منم ماش  ی_خب باشه ببرش ول 
 یمل

 _باشه پس فعال خدافسالهام

 _ممنونم الهام 

 فعال خدافس  هیچه حرف نیبابا ا کنمی _خواهش مالهام

  یاومدم کم رونی با سرعت ب نگیشدمو از پارک  نیسوار ماش عیکردم سر یبا الهام خداحافظ نکهیهم
  دادمیم حی ترج  نیازش نداشتم به خاطرهم  یشماره ا می که بذاره بره از طرف  دمی ترسیشده بود م رمید
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  سای نک راننگ نکهیبا ا  کردی ضبط م  نویپالک ماش  نایدورب دونستمیکنم م یرانندگ  ی با سرعت سرسام آور 
کم کم   دونمیچون م کنمیم یبرسم سره قرارم بعدا ازش عذرخواه   عتریسر دادمیم حی بودم اما ترج
 خخخ  میشد مهیکه جر  دنیبهش خبر م

نگاه به اطرافم کردم خب   هیکه فرستاده بود توجه کردم   یبه آدرس گهیبار د هیروشن کردمو    لمویموبا
کرده بودم   ر ی ساعت د مینگران شدم به ساعت نگاه کردم فقط ن یکم  نمشیب یمنکه نم یبود ول  نجایهم
 گذاشته رفته یعنیخدا  یوا

 ی خانوم تهران یاومد ری_د

جا خوردم   یحساب  افشیق دنیصدا زده بود برگشتم که با د  ساینک  یلیکه منو به فام یسمت کس  به
 زنده شد  نیا ییکهویامکان نداره چه طور  نیا یخودش بود ول  گفتیپس راست م

  کهویهمه خواهر برادرن بعد  زننی حرفو م نیداداشمه هرچند همه از اول هم  ساینک یگفتیم ادمهی_
 شهی م دایسروکلش پ نیبچه هم اون ب هی ین یبیم

  یبا لحن خسته و کالفه ا نی به خاطرهم  رمیشو نگطعنه ها  نیاحمق نبودم منظور ا دمیکش یپوف
 گفتم: 

 داره؟  یبه توچه ربط  ؟اصالیبهم بگ نارو یا ییایب  ی_زنگ زد

همون  د یباریم  تیشد هنوز قدماش محکم بودن از چشماش جد کیقدم بهم نزد هیزدو   یپوزخند
  کردیم دادی صورتش ب ینکرده بود هنوز تحکم و ابهت مردونه تو یر ییتغ چیبود هنوز ه  یمیقد انیک

 بود اما هنوز استوار بود  یفرار  هیاالن  نکهیبا ا

 ی سردر کن  ن یخالفکار مثل من از قوان  هیبهتر از  دیبا سهی_تو که شوهرت پل انیک

 یده بود مکه در حقم کر  یظلم ادهیبهش نگاه کنم چون   ادیاومد ز یازش گرفته بودم خوشم نم  نگامو
 به سمتش برگردم  یکه زد باعث شد سوال یحرف دنیافتادم اما با شن

 ن؟ ی_قوان
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گردن پدر پدرش   فتهیحزانتش م   دهیدختر پدرومادرشو از دست م هیبچه به خصوص  هی ی _وقتانیک
گردن پسرعمو   فتهی گردن عموش اگه عموشم فوت شده باشه حزانتش م فتهیحاال اگه اونم نبود م 

 بزرگش 

 تر شد ظیبهش نگاه کردم لبخندش غل یناباور  با

با   دمیشن  یهرچند وقت  ختمیبار ر هیباهات ندارم زهر خودمو  میبهم بزنم کار تویزندگ ومدمی _نانیک
بردارم امکان داره   انیاز م  رویاگه ام کردمی شدم چون احساس م  یعصب شتریب  یداداشت ازدواج کرد

از   یبدبخت ارتونستم با هز نکهیفرارم بودم تا ا یکارا  ری مدت درگ هی رمی کنم که تو دلت جا بگ یکار 
  خواستینداشت دلم م  رویگرفته بودم دخترعمومو نجات بدم حاال که کس میفرار کنم تصم مارستانیب
 خودم باشه  شهیپ

به اطراف نگاه کردم بعد به سمتش  ینگاه مسخره کم  هیبا  نهیزدم دست به س یمن پوزخند نباریا
 تا خرش کنه  زدیدختر بچه حرف م  هیداشت با  یبرگشتم انگار 

 ؟ یافتاده بود پسرعموم  ادتی میباندت بودم شب عروس  ی_پنج سال تو

 ی خبر نداشتم که تو دختر عموم  تمیشب عروس ی_نه من حت انیک

 _حتما بهت الهام شد نه؟

 ی که اصال انتظارشو ندار   یکه تو دخترعموم دمیشن  یآره از کس یی طورا هی_انیک

 : دمیکردمو مشکوک ازش پرس  زیچشمامو ر  یباال دادم کم  ییابرو

 ی _از ک

 میباهم حرف بزن  ییجا هی میبر ستی_بهتر ن انیک

 برم   دیحرفتو بزن با  عتری_نه سر

 ی زودم بر  ییخوای م یاومد ری_دانیک

 فهمهیم گمیحساسه بهش دروغ م  کمی ساینک کنهی فرق م طمیمن االن ازدواج کردم شرا انی_ک
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 گه ید نهی سرهنگ هم هی_از عواقب ازدواج با انیک

 موضوع ندارم  نیبا ا  ی_من مشکل

 ینفهم  یز ی درباره گذشتت چ شهیچون باعث م ی _اشتباه نکن دار انیک

 کنه تمی قراره دوباره اذ کردمیس منگران شدم آخه احسا  یحرفش کم  نیا از

 دم یم ح یبرات توض   ی_تو گفت

اطراف مثال   نیهم یز ی چ یشاپ  یکاف  میبر خوادی بهتر نم هیجا هی میبر دیاما با گمی_درسته االنم مانیک
 اونجا 

به  یشهر بود سر  یاشاره کرده بود که روبه رو یکردم به صندل یکه اشاره کرده بود نگاه یسمت به
 میکناره هم نشست یوقت می که اشاره کرده بود رفت  یینشونه باشه تکون دادمو باهم به سمت جا

سکوتو دوست داشتم هم   نیهم ا  ییطورا هی میپامون نگاه کرد ری به شهر ز موی هردومون سکوت کرد
همه   کنمی که احساس م یدرباره گذشتم بدونم گذشته ا عتریسر خواستیازش متنفر بودم دلم م

 برام روشن کنه رویبود که همه چ نجایا انیفراموشش کنم اما االن ک  ییطورا هی خواستنیم

 فرار کردم؟ یچه طور  یازم بپرس ییخوای_نم انیک

 ست ی_برام مهم ن

 پسرعموتم؟  یدیاالن که فهم  ی_حت انیک

که  یاز حرف  شدیتوش بود که باعث م یغم خاص  هیسمتش برگشتمو بهش نگاه کردم چشماش  به
 بشم   مونیزدم پش

برات   خوامی نشستم م نجایکردمو ا  سکیبه خاطرتو ر نیاما بب  بمیخالفکار تحت تعق  هی_من انیک
 اومدم  نجایراحت بود تا ا  یکنی درباره گذشتت حرف بزنم تو فکر م

 ؟ یکن یم  ی_االن کجا زندگ
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اونور آب درسته هنوز دوست   رم یم شهیکارام داره جور م  کنمی فقط دارم فرار م کنمی نم  ی_زندگانیک
که باعث شد   یباشم که خودش شوهر داره اونم زنه کس  یعاشق دختر  ستمی دارم اما اونقدر نامرد ن

 بشناسمت 

  یداشته باشه به سمتم برگشت وقت تونستیم یمعن هی حرفش فقط  نیبهش نگاه کردم ا یناباور  با
 بزنه   یباعث شد لبخند دی چشمام د یتعجبو تو

 درباره گذشتت بهت دروغ گفته باشه؟  نهمهیا ساینک ینداشت  ؟انتظاریخورد جا هی_چانیک

 امکان نداره  نی_ا

 ست ین د یکس بع چیاز ه ی چی_چرا امکان داره ه انیک

وقت به من   چیه سایامکان نداشت نک نیا یشدم ول  ره ینگامو ازش گرفتمو به روبه روم خ  یناباور  با
  انیاالن ک یعنیداده بودن پس  لیحرفارو بهم تحو  نیپدرومادرشم هم میگفت از طرف  یدروغ نم

که  دهیفهم سای نک قیاز طر یچه طور  انیراست گفتن پس ک   سایاگه خونواده نک  ایبگه؟ یچ خوادیم
 پسرعمومه  

  یم فیک یزن ی له له م ریام یبرا یدار  یچه طور  دمیدیم  یخوردم وقت  ریکه من ت تی _شب عروسانیک
حاال بهتر   یزدی از دست دادن عشقت له له م یبرا یداشت  یخودم شده بود  نهیع  قایکردم چون دق

 چیه یکه تو با من کرد  یکه من با تو کردم در برابر کار  یهرچند اون کار  یکرد یاحساستمو درک م 
شبه با   هیهام  تی تمام ثروتمو موفق ینابود کرد ممیزندگ یتو نه تنها عشقمو ازم گرفت شدیم محسوب

داغ از دست   نکهیبرام مهم بود ا زی چ هیمن فقط  یول  یشد همشونم مقصرش تو بود کسانیخاک 
کنم   شکه زند یازم خواست ینگاتو باال آورد یکارم کردم اما وقت نیدلت بذارم که ا یدادن عشقو رو

با   یداده بودکه منو  یاون موقع بود که نگام به چشمات افتاد احساس کردم هنوز با اون همه عذاب
 دمی فهم ی شدم چون آزارت داده بودم اما خب داغ بودم نم مونیحالتات از کاره خودم پش دنید
ا برات  یکله دن  ریبعد از ام دونستمیچون م یخالص بش یتورو هم بکشم تا از اون زندگ خواستمیم

که  یر ی ت  نیچون به لطف تو تجربشم کرده بودم اما خب خوشحالم چون با اون دوم شهیزندون م
کارو نکنم و تورو االن کناره خودم داشته باشم تا حداقل بتونم   نیاز پشت بهم زد باعث شد ا ساینک

باشم   دهکه زنده ش  شدیبهوش اومدم باورم نم مارستانیب  یتو یگذشتمو بکنم وقت یجبران خطاها
که کرده بودمو بهم بده   ییجبران همه ظلم ها یبرا گهی فرصت د هی خواستیخدا م  ردمک ی احساس م
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  مونیافتادم پش یکه سرت آورده بودم م  ییبال ادهی یگرفتم فرار کنم اما وقت   میتصم نیبه خاطرهم
 به نفع همه بود ینطور یبمونم تا حکممو اجرا کنن ا خواست یدلم م شدمیم

 انداخت  نییشرمنده نگاهشو پا دیحرفش که رس هینجایداد به ا  رونی با فوت ب نفسشو

 نه  یمون ی_پش

  نیکشتم که تمام ا روی شوهر کس نکهیاز ا ستمین مونیکشتم پش  روی رعلیکه ام نیاز ا گمی_دروغ نم انیک
  مونمیسالها دنبالش گشتم پش

 ؟ ی_تو دنبالم بود

  یحس ها هیکه عاشق تو شدم چون  یکه گمت کردم تا وقت میسالگ کیو  ستی_آره از همون بانیک
  فتمی دالرام گمشده خودم ب ادهی شدیکه باعث م یکردیبهم منتقل م  یقشنگ

 اصال زنده هم نبودم  دیآدم کنارت نبودم شا نهینبود االن ع سایشدم اگه نک یمن روان  ری_با رفتنه ام

 ی بخش ی _منو مانیک

 ادامه داد: کردیکه داشت به روبه روش نگاه م  یدرحال نیزدم با لحن غمگ  یپوزخند

که   ییاز بار ظلم ها کمی یطور   نیگناهکار هستم حداقل تو منو ببخش ا ی_من به اندازه کاف انیک
 شه یکردم کم م

من   ریکه جونم بهش بسته بود کناره ام یازم گرفت روی کس یمنو نابود کرد یکه کرد  ی_تو با حماقت 
  یازم گرفت  روی همه چ یاما تو با خودخواه کردمیتجسم م  ندمیآ یبرا  رویقشنگ ی شبخت بودم زندگ خو

هم  زندهاصال  دینبودن من االن شا سای اگه خدا و نک یداد  هیبهم هد رونیحاله و هیقلب شکسته  هی
 نبودم 

 یخوشبخت   سایکه کناره نک نیاالنتو بب ی_ول انیک

 روبهش گفتم:  یلحن تهاجم  با

 ی ر یاونم ازم بگ ییخوایم هی_چ
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 نه  گهی_دانیک

 سمتم برگشت  به

 دمت یاما من بخش یمنو نبخش  دم ی_بهت حق مانیک

 ازش گرفتم  نگامو

 ی توهم ببخش شهیتونستم ببخشمت دالرام م ینطور یانداختم دور ا رویزد  ششیکه ات  ی_دلانیک

 سخته  یلیخ  انی_سخته ک

 دونمی_مانیک

 ناراحت و شرمندس  یلی انداخته بود معلوم بود خ نییم سرشو پاسمتش برگشت به

  یاز رو یدی گذشتتو فهم  یوقت خوامی چون نم زنمی حرفارو م  نیقبل از گفتن گذشتت دارم ا نکهی_اانیک
 ی ترحم منو ببخش

 داره؟  ی_چه ربط 

خودت اون   هیپا ذارمیبودم قضاوتو م یمن قربون  یفهمیبدم م حی برات توض  رو یهمه چ ی _وقتانیک
 راحت بشه یکم  المیتا خ  یقبل از گفتن داستانت تو منو ببخش خوامی م یول یفهمی وقت م

دونه دونه  ییطورا هی کردیم دادیاز تو چشماش ب  یشالمو مرتب کردم شرمندگ یکم  دمویکش یپوف
که کردم اما به نظرم آدم   ییغلط کردم بابت همه کارها نکه یفهموند ا یبهم م زویچ هیحرفاش داشت 

 ندهز هی شمیمرده زنده بشه در عوض باعث م هی شمیکه باعث نم ینطور یباشه چون ا یا نهیک  دینبا
باشه اون    یهرچ  کنهی منم جبران م یبرا گهید هیجا هیخدا  ینطور یپس بهتره که ببخشمش ا رهی بم

 من بود  لیاالن فام

 گفتم:  دی لرزیم یکه کم  یلحن با

 داره  قتیحق ی زن یکه م ییهمه حرفا  یقسم بخور  نکهیا بخشمتی شرط م هی_به 
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بود    ادیچشماش ز یتو  یسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد انقدر شدت خوشحال یبا خوشحال  انیک  کهوی
 خوشحال بشم یکه باعث شد منم ناخواسته کم

 داشته باشه  تی واقع  زنمیکه م یهر حرف  خورمی_قسم مانیک

 دمت یخب بخش یل ی_خ

  ستادیبلند شدو روبه روم ا یزدم به صورت ناگهان  یلبخند دی چشماش درخش  انیک

  یراحت کارا الیبا خ  تونمیاالن م یدوشم برداشت یبار بزرگ از رو  هی کنمیم  ی_احساس سبک انیک
 جبران کنم گموید

داشت داد  افتیق یتو  یمونیپش بود که  نیبه خاطر ا دمتیبخش نکهیا شهی _اون کارات جبران نم 
 زد یم

که  دیسرمو بوس یآروم خم شد رو ستادمیبلند شدمو روبه روش ا  یصندل یزد از رو  یلبخند انیک
 اخم کردم  دموی خودمو کنار کش  عیسر

 ست یمن مثل قبل ن  طی_نکن گفتم شرا

 رم ی بهم زد که باعث شد نگامو ازش بگ یلبخند گرم  انیک

 برد یمن پسرعموتم نم نکهیبه ا  ینبود پ یاگه جد هیجد یل یکارشم خ یتو هیپسره خوب  سای_نکانیک

   کردمی ساعتو فراموش م دیساعت چنده آخه نبا نمیبب خواستمی ساعتم نگاه کردم م به

 شده؟  رتی_دانیک

 سراغ اصل مطلب  می_نه بهتره بر

 دوباره وارد گذشته بشه ناراحت شده بود خواستیم نکهیناراحت شد انگار از ا ی کم انیک

 ادته؟ یکه اون شب درباره خونوادم بهت زده بودمو  یی_حرفاانیک

 آوردم  ادیفکر کردمو حرفاشو به  یکم
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 _آره 

 بود؟  یکه کتکش زدم ک  یپسر  یدونی_مانیک

 پسره زنه دوم بابات بوده ی_خب تو گفت

اصال با   ایداشت  یحرفاش به من چه ربط  نیا دونمی شد نم  رهیبه روبه روش خ  دویکش  یپوف انیک
    کردیم تشی که هست داشت اذ یهرچ  دونمیم یداشت ول یبگه چه ارتباط خواستیکه م یموضوع

 ان؟یک  یزنی نم ی_چرا حرف

 _اون پسره داداش تو بود انیک

  یعن یحرفش  نیشدم ا  رهیبهش خ  یشد که نفسم بند اومد با ناباور  یچ  کهوی دونم یکه زد نم  یحرف  از
 ....یعن یشوهر مادرم؟ شدیمن م هیعمو یعنی؟یچ

همون عمو تورو مجبور   ایپدر بزرگمون پدره من  رهیم  ای تو هفت سالت بود از دن ی_پدرت وقتانیک
 که با مادر تو ازدواج بکنه   کنهیم

 اد ینم  ادمی انیاز ا یچیامکان نداره چرا من ه نی_ا

 ی گرفت ی_چون تو فراموش انیک

  ییحدسا هیبشن خودم  ریگونم سراز یهم بسته شد که باعث شد اشکام رو یمحکم رو چشمام
 اوردم ینم ادیاز خاطراتمو واقعا به  یچون بخش  زدمیم

چون اوال خودش زنو بچه داشت دوما مادره توهم مخالف بود اما از   کنهی _پدره من مخالفت مانیک
 ره ی بچه هاشو ازش بگ دیترسیم گفتینم یز یترس پدرشوهرش چ 

 همراهه مامانم کشته شد پدره تو بود نیاون ماش یکه تو یکس  یعنی_

 هم خوشحال بودم که مرد  یل یمرد ناراحت نبودم اتفاقا خ نکهی_آره پدره من بود از اانیک

 نسبت به پدرش متنفر بود نقدریامکان نداشت چرا ا نیبهش نگاه کردم ا میاشک یچشما با
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 شهیدعواتون شده هم یسره چ د یپرس یبار ازمون نم  هی  زدیسره داداش تو منو کتک م شهی_همانیک
با مادره تو   یحت  کردی موضوع با پدرم دعوا م نیسره ا شهیدرآخر من خورنده کتک بودم مادرمم هم 

 شدیهم دعواش م

 اومد؟  ی_مامانت از مادرم بدش م

نوه خونواده  نی دوست داشتن اول  گرویهمد میل ینه همسن و سال هم بودن اتفاقا خ لی_اون اواانیک
 اومد   ایمن بودم سه سال بعدش داداش تو به دن مونیپدر

 اومدم؟ ای به دن ی_من ک

داداشت متولد شد بعد از چهارسال خواهر من   یوقت یعن ی یاومد اید از خواهر من به دن_تو بعانیک
 من چهارده سالم بود نوه ها شدن پنج تا  یاومد وقت  ایبه دن

 تعجب بهش نگاه کردم چه طور ممکن بود بشن پنج تا  با

 چهارتا  شهی م نکهیا اومدم؟خب ایبعد از داداشمو خواهره تو به دن یگیمگه تو نم نمیبب سای_پنج تا؟وا

 آورد  ایدن هی_مامانت دوتا دختر دوقلو انیک

 سمتم برگشت و ادامه داد  به

 _دالرام و دلربا انیک

 خت ی ری مهابا داشت م یاشکام نداشتم ب یرو  یکنترل نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

خال کوچولو و   هیفقط اگه اشتباه نکنم تو  دیزدیبا هم مو نم دیهم بود هی_از نظر تشابه کامال شبانیک
 دادن یم صیشمارو از هم تشخ نی هم قیاما دلربا نداشت از طر یگردنت داشت یکمرنگ رو

 ینطور یا کردمی م هیگر دیدراوردم چشمامو آروم باهاش پاک کردم نبا فمیک یاز تو یدستمال کاغذ هی
 کنم به احساساتم مسلط باشم   یسع  دیبا شدیبرام دردسر م دیفهم ی م ساینک

 هیهممون قشنگ بود پدر بزرگمون فقط دوتا پسر داشت  یعمو فوت بشه زندگ نکهی_قبل از اانیک
پدرومادره تو منو   میبگذر رهی میتصادف م هی یبود که تو گشیزن د هیخب از   یدختر هم داشت ول

از   شتری ا من مادره تورو بباورت نشه ام دیدوست داشتم شا یل یدوست داشتن منم اونارو خ یلیخ
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بود    کیگفت با پدره من شر شهیم  بایکاغذ داشت تقر دی کارخونه تول  هیدوست داشتم پدره تو  ومعم
اوضاع   یپدرت فوت شد حت  یاما وقت  دیرسیاما دستمون به دهن خودمون م میپولدار نبود  یلیخ

 هی هک م یاونقدر پولدار شده بود میشد اردری لیشبه م ه یما  رمنتظرهی اتفاق غ هیکرد با  رییما تغ  یمال
پدرم اون قدر نامرد  دهیهم خر گه ید یزای چ نوی زم یکل  گفتیتازه پدرم م  میدی خر یخونه پونصد متر 

  یبه سن قانون الیدان یپدربزرگ بهش گفته بود وقت دیبود سهم پدره تورو از اون کارخونرو هم باال کش
 بزنه به نامش اما اون کارو نکرد  دیرس

 داداشمه؟ الیال؟دانین_دا

 _آره انیک

 ه؟ یک نی _پس رام

 _منم انیک

تو موهاش بکشه سکوت کردم تا خودش ادامه  یتعجب بهش نگاه کردم که باعث شد کالفه دست با
 زدی گذشته داشت دستوپا م یبده معلوم بود تو

 دمی م حی _برات توضانیک

 نکن  تیبگو خودتو اذ شوی_باشه بق

هفته سه روزشو همش   هی یبود که با مادرت ازدواج کنه اما تو  ی_پدره من به اصطالح ناراضانیک
اون  یو تو گرهیم یداره افسردگ یمادرم چه طور  دمیدیاومد م  یشبا هم خونه نم یشما بود حت شیپ

  یر نطویا دمید یپدرم اونهمه پولو از راه خالف به دست آورده بود که وقت اد ی خونه بزرگ از پا درم
  خواستیدلم نم کردمیم یکار  هی دیحل بکنم با روی گرفتم همه چ میمنم تصم دهیمادرمو عذاب م

چون کم کم   دمیجنب  ریخب د یخواستم دست به کار بشم ول نیزجر بکشه به خاطرهم  ینطور یمادرم ا
  ادرتوبود اما م  یکار چ نیهدفش از ا دونمیشد پدرم مادرتو عقد کرد نم شتر یپدربزرگ ب یاجبارا

بعد از عقد مادرت تازه   میکردیم یکه منو خواهرو مادرم زندگ  یهمون خونه ا یهمراهه شمارو اورد تو 
به وجود اومد خواهرم سرطان گرفت مادرم ذره ذره با   یادی ز یها یر یهامون شروع شد درگ یبدبخت

ننشستم  کاری ب ابود ام  ییازده بود معلوم نبود دنبال چه کار  بشی پدره نامردم غ شدیخواهرم آب م
اختالف   الیسال با دان هیرها  میتا پول دوا درمون رهارو جور کن میکردی به شدت کار م الیهمراهه دان
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فقط سه سال از رها بزرگ بود پس اونم بچه بود مادره تو   الیکه دان یبفهم  یتون یداشت پس م یسن
نشد   یراض  ایدن نیا یتو دناما خب رها دلش به مون کردیمادره من از رها مراقبت م  هیپا به پا

 نتونست تحمل کنه فوت شد 

احساس کردم   دمیمشت شدن دستاشوکه د نییپا د یقطره اشک مردونه از گوشه چشمش چک  هی
 دیو داغ د دی دوباره قلبش زجر کش

  نکهیوجود ابا  طیاون شرا یتو الیبهتر شد آخه دان الیمنو دان نیرها فوت شدن رابطه ب ی _وقتانیک
  نیبرا لیاما خب دل نیهوامو داشت یلی تو و دلربا هم خ دادیم میکنارم بود همش دلدار  یلیبچه بود خ

شد هممون  دایپ مبا رفتنه رها تازه سروکله پدر  رمیمرگشو فراموش کنمو انتقامشو از پدرم نگ شدینم
 نمیهم میکه مرد خونه بش میبهم قول داد الی اونم دوباره از خونه گذاشتو رفت منو دان میدیبهش توپ

اون خونه فقط من بودم   یخواهرم تو شهیاونم رفت پ نکهیتا ا شدیشد مادرم روز به روز حالش بدتر م
 نیاما مادرت اجازه نداد ا کردمی م یب یاوقات احساس غر یگاه نیبودم به خاطرهم  بهی غر نتونیکه ب

  نیپسرشم به خاطرهم  المویانگار دان  کردیبا من رفتار م  یطور  هیجوونه بزنه چون   شتریحسم ب
 دمیبه خودم اومدم د  یمدت وقت هیکه بعد  یطور  دادمی مادرم که جونمو براش م نهیعاشقش شدم ع 

زن   هی پدرم  دیبگم خبر بهمون رس  راتمامان از پدره نامردم ب  زنمی زن عمو صداش م گمیبه مادره تو نم 
زجرمون    یادیو فرار کنه چون پدرم ز رهیگرفت دست هر چهارتامونو بگ میگرفته مادرت تصم گهید
حقو به پسرش   کنهی بهمون نم  یکمک میدونست یبود اما م  ماریاون موقع پدربزرگ هم ب  ادیم ادمی دادیم
 بگم مچهه مادره تورو گرفت  بهترهمچمونو گرفت  نیپدرم نقشمونو خوند به خاطرهم دهیم

 شد ری سراز شتریدستام اشکامو کنار زدم اما ب با

 شد؟  ی_چرا؟مگه چ

مادرت شمارو سپرد دست من قرار   بودمیمراقبتون م دیبا  نی_من داداش بزرگه بودم به خاطرهم انیک
 م یمالقات کن گرویاونجا همد میقرار گذاشت  ییجا هی میبود فرار کن

 د؟ ی_چرا باهم فرار نکرد

  بایقرار بود تقر رونی ب میبه بهونه کار رفت الیمنو دان  نیپدرم بو برده بود به خاطرهم  شدی_نم انیک
راه  نی ب  میبه محل قرار رفت الی منو دان نیشب مامان همراهه شما دوتا فرار کنه به خاطرهم  یاخرا
 میرگشتبه پشت سرمون که ب کنهی م بمونی داره تعق یک ی میاحساس کرد میبه خودمون اومد  یوقت



 دنده هیپناهان  یب

1185 
 

شد اما   یاولش عصبان  الیفکر کنم چهارده سالت بود دان ییای پشت سرمون م یتوهم دار  میدید
شد اما پدرم   نمیهم انی مادرت با دلربا قرار شد شب ب می بعدش دستتو گرفتو توروهم با خودمون برد

مام   میفرار کن عیمادرت داد زد که ما سر میماجرا بو بردبه  یوقت میری کرد تا بدونه کجا م بشونیتعق
 دنیدو یدستام بود صدا  یدست تو تو ادمهیاما خوب  میجنگل بود یاخه تو میهممون پراکنده شد

اما به   کردیاز دلربا نداشتم مادرتم داشت فرار م یاما خبر  دم یشن یکه پشت سرمون بودو م الیدان یها
  گرویهمد  میخب داشت اکه پدرم گممون کنه ام میکردیم  یکار  میدرواقع هممون داشت گهیسمت د هی

 م یکردیگم م

حرف   یبا غم و ناراحت  یطور  هی  انی شد ک خیشدن احساس کردم مو به تنم س ری سراز شتر یب  اشکام
 مچهولم غرق شدم  یگذشته ها یمنم باهاش تو کردمی که احساس م زدیم

 کمک کنم  الیتا برم به دان یتکون نخور  نجایکردم بهت گفتم از ا  میجا قا هی_تورو انیک

 شده بود؟  یچ ؟مگهی_کمک کن 

هم رفته بود تا مانع بشه منم    الیدان زدی جاده داشت کتکش م ی_پدرم مادرتو گرفته بودو توانیک
 یومددنبالم ا ویتو به حرفم گوش نداد دمیخواستم برم سمتشون د نکهیطرف مادرم بودم نه بابام هم

 همون یدی به سمتش دو عیسر کنهی م هیو گر زنهیم  غیداره ج یدید یچشمت که به مادرت افتاد وقت
مادرتو که    عیاون صحنه پدرم سر دنیبا د یبهت خوردو تصادف کرد ادی با سرعت ز  نیماش هیلحظه 

چرا نموند ببرتت   دونمینم  نیدنبال خودش کشوند سمت ماش زدیاسمتو صدا م زدویداشت زجه م
خواست بره من   نکهیهم  نیمادرتو با زور انداخت تو ماش دیترسیم زیچ هیاز   دمیاما فهم مارستانیب

که   نشیبودو برداشتمو محکم پرت کردم سمت ماش الیدان یخون یدستا یکه تو یچوب  دمویدو عیسر
گرفت رفت اما  فرارش نداشت چون گازشو  یرو یر ی بشکنه اما تاث  نیعقب ماش شهیباعث شد ش 

پدرم   نی با ماش ونیکام هیبلند شد  گهیتصادف د هیوحشتناک  یصدمتر دورتر نشده بود که صدا
 هم بهش اصابت کرد  گهید نی پشت سرش چندتا ماش کردتصادف 

 گفتم:  یکم به هق هق کردن افتاده بودم به سخت کم

 بود؟  یچرا خون الیدان ی_دستا

که  دهیمانع بشه پدرم به شدت هولش م کردیم یسع  کردوی داشت مادرتو آزاد م یوقت  الی_دانانیک
سمتشون  ییایم یکه دار  شهیاما متوجه تو م شهی نم  شی زیچ کنهی سرش به آسفالت اثابت م
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  رهیتا جلوتو بگ شهیبلند م  نیبه خاطرهم  فتهیاومد م  یکه داشت با سرعت م  ینیچشمشم به ماش
تونست هولت بده اما خب   یاتفاق افتاد تا حدود عیسر یل یخ ینداشت همه چ نوتوان داد زد

 هم که پشت فرمون بود فرار کردو رفت  یکس دیتصادف کرد نی هردوتون با ماش

 _مرد 

ازتون نداشتم چون اون موقع اونقدر تو شوک اتفاقات اطرافم بودم   ینمرد درواقع خبر  الی_نه دانانیک
 شب از دست داده باشم به خصوص مادرت  هی یتو زامویهمه عز شدیکه باورم نم

 سرش اومد؟  ییچه بال ؟اونی_دلربا چ

که مادرم توش بود اما اون  یگرفته ا شیآت  نیبه سمت ماش  ای  امی_مونده بودم به سمت شما ب انیک
که  دمی به دنبال صدا گشتم دلربارو د یدختر منو به خودم آورد وقت  هیبچگونه  هیگر یلحظه صدا

به   موبغلش کرد  نیکه برام مونده بود دلربا بود به خاطرهم ی ون شده بود تنها کسدرخت پنه هیپشت 
داشتم   ازین ی کی من خودم به  شدیآروم نم  شدیکردم آرومش کنم اما خب نم  یخودم چسبوندمش سع

دارن شما دونفرو   دمیو آمبوالنس منو به خودم آورد د سی پل ریآژ یاون لحظه آرومم کنه صدا یکه تو
فرار   تمودست دلربارو گرف نیدادم فرار کنم به خاطرهم  حی اون لحظه ترج یتو  کننیم  نیسوار ماش

بدم باورت    حی دالرام که اگه برات توض دمیکش یوحشتناک یها یسرم اومد سخت یادیز  یکردم بالها
چشمام از دلربا مراقبت کردم فقط سه سال  نهی هامو بگذرونم ع یتونستم سخت یکه چه طور  شهینم
بود که   لخوشحا یل یاخه دلربا خ رمیبگ  شویرفته بودم براش کادوهه سن قانون ادمهیموند  شمیپ

هنوز همون   که یبزرگ وخانوم شده در حال  گهید یل یخ کردیاحساس م  دیرس یم شی داشت به سن قانون
از   یبرگشتم خونه متوجه شدم که خبر  یوقت دادیمنو دق م شهیدختر بچه لوس بود که با کاراش هم 

 ست ین  دمیکردم اما د رورویهمه جارو ز ستیدلربا ن

 د؟یکردیم  ی_خونه؟کجا زندگ

 هیخونشم برداشتم  یک یاون  دیپول داشتو برداشتم کل ی_شب تصادف به خونه بابا برگشتم هرچانیک
شدم که به    یکار  هیتا اوضاع آروم شد اما خب کم کم اونجاهم مصادره شد وارد  میمدت اونجا موند

  یو پنج سالم بود هرچ ستیب با یتقر میکردیم  یکناره هم زندگ نیمنو دلربا مکان دادن به خاطرهم 
درس بخونه و به   نکهیا یکردنم خودش بود فقط برا یسع زهی دلربا بود تنها انگ  یبرا  دمیکشی زحمت م

شرکت کرد مقام آورد خالصه   ادیالمپ یتو رستانیدب ادمهیهم بود  یبرسه دختره درس خونآرزوهاش  
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 خواستنیچون پدرمادر م نایجعل مدرک و ا  یتونستم بذارمش مدرسه اونم با کل سمیبه واسطه رئ 
 کنهیتنها خالفه که منو داره موفق م دمیدیاونم که نداشت از اون روز وارد خالف شدم  چون م

 ؟یدلربارو گم کرد ی_چه طور 

دنبالش   ن ینداشتم به خاطرهم ی زندس اما خب از تو خبر  الیبودم که دان دهی مدت بود شن هی_انیک
اون روز که   شهیم بیغ دمیدیم اوردم یم  ریازش به گ یکنم اما موفق نشدم هر آدرس داشیگشتم تا پ

  رونیب عادتم نداشت   رفتی نم رونینگران شدم دلربا بدون اجازه من ب  ستین دلربا دمیبرگشتم خونه د
گروه سره   یاز بچه ها یکی با  دتشیدزد ی کی  دمیفهم خوند ی اتاقش بودو درس م یتو شهیبره هم

  ییها یر ی حدس زدم کاره خودش باشه که درستم حدس زدم با درگ  نیداشتم به خاطرهم یناسازگار 
  دمخودشون از سنگ ش نهیع دمی به قدرت رس  یدلربارو کشته منم وقت دمیاتفاق افتاد فهم نمونیکه ب

برام   یچیه گهیدستوپام جون داد دلم از سنگ شده بود د ریاون پسررو اونقدر زجر کش کردم که ز
  کردن ردشو گرفتم اما با دایاز بچه ها بهم خبر داده شد که دلربارو پ یکیتوسط  نکهیمهم نبود تا ا

 نکهیاخوشحال بودم از  ییکردم تو دایپ یکه ردشو به سخت یمتوجه شدم که اون کس یناباور 
پولداره اما شک کردم گفتم   یو طرف حساب یکن ی م یخونه بزرگ زندگ هی یتو دمیدیچون م یخوشبخت

  ییاون خونس تو یتو کهیاون دم یکردم فهم دایپ  الویدان یحتما دلرباس اما وقت نینه دالرام مرده ا
خودشم رفت    میبگرددرعوض دنبال دلربا  یبکن تویبه تو نداشته باشم تا زندگ  یبهم گفت که کار  الیدان
ردش   ی حدس زدم قاچاق شدی عراق م یکه مربوط به مرزا میرد ازش زده بود هیکنه آخه  داشیتا پ

به   دمیرس یم جهی ه نتکمتر ب گشتمیم شتریب یکردن اما تونسته بود فرار کنه چندسال گذشت هرچ 
بشم اما نشد تا   لرباکردن د دایموفق به پ دیکم کم کاره قاچاق دختر هم شروع کردم تا شا نیخاطرهم

  یکارم کردم اما وقت نیبه خودم قول داده بودم گذشتمو فراموش کنم هم یتو وارد باند شد نکهیا
دختر آروم و ترسو نبود   هیشب رفتارات  دمیدیاما م یچشمم به تو افتاد اولش حدس زدم دلربا باش

  لیشک بکنم اوا شتریب  شدیمباعث  یدادیکه بهم م ییشدمو فقط تشابه اما آرامشا  یاالتی خ  دمیفهم
خاص بود که  رتیغ هی یعالقه نبود از رو یاز رو یداشت ری که با ام ی تو به خاطر ارتباط یرو تامیحساس

  شمینه دارم عاشقت م دمیداشتم اما کم کم د دمشیدیتو م یکه گمش کرده بودمو تو یبه اون دختر 
  رییتغ ی لیخ  افتیاما ق یباور نکن   دیشا یمنو شکست   یشد ر یتو عاشق ام یشد اما خب وقت  نمیهم

به   گهیکه داشتم د یذهن یها یر یسالش بود گم کردم با درگ فدهیه  یکرده بود آخه من دلربارو وقت
اون خونه به  یکه تو یدالرام زدمی کناره گرفتم اصال حدس نم یکه با دخترعموم داشت  ییشباهت ها

بودم که  دهیشن  یدراورد نجایسر از ا یطور  هچ گفتمیدالرام باشه آخه م نیگرفته شده بود ا یفرزند
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که  یهست  یدالرام یگفتم حتما توهم کپ نیاز خودش داره به خاطرهم یسه تا کپ یهر آدم
که  یدادم به حس حیمسخرم ادامه ندادمو ترج  یبه فکرها گهید نیدخترعموهه منه به خاطرهم

 ی دونیکه خودت م  شویبدم بق   تیاهم زدی داشت درونم جوونه م

دوباره شروع   هیهم بستو سکوت کرد با دستاش صورتشو پوشوند بعد از چند ثان   یمحکم رو چشماشو
 کرد  

باال سرم اومد با خشم و   سایبه هوش اومدم نک  یوقت مارستانیب تو منتقلم کردن ی_شب عروسانیک
چون تونسته بود  هیانداخته بود پسره زرنگ انینفرت شروع کرد به حرف زدن دوباره پرونده تورو به جر

بود تا   ده یبا دقت کناره هم چ  رویباهوشه همه چ یلی و پسرعموهه توهم خ  نمیببره که من رام  یپ
انگار   مییطورا هی کنهی پروندت کار م یبودم فشرده داره رو دهیموضوعو کشف کنه شن نیتونسته بود ا

جا   هیقبال  سارو ی نک ادمهیاز خودشم توش بود من  ییردا  هیچون  شدیپرونده به خودشم مربوط م نیا
 دمید

که دستش  ییا پرونده هاب شهی خونه و هم  گشتیبرم  ریافتادم که شبا د ییاون موقع ها ادهی  کهوی
پرونده من  یافتادم که فشرده در حال کار بود پس داشت رو یم  یتمام لحظات ادهی گشتیبود برم 

 بشم کیبه پرونده هاش نزد دادیبود اجازه نم نی به خاطرهم کردی کار م

 ؟ی کدومشون خبر ندار  چیاز ه ؟االنی_االن چ

  نیا نیباهات حرف بزنم اما خب روشو نداشتم به خاطرهم خواستمی م نکهی_فرار کردم به خاطر اانیک
دوست و اشنا دارم که بتونن   ی ننشستم هنوز اونقدر   کاریچندسال ب نیا یچندسال گموگور شدم تو
 ندارم  یاما از دلربا خبر  رمیبگ الیاز دان یرد هیتونستم  یکمکم کنن با هزار بدبخت

 کجاست؟  یدونی ؟میخبر دار  الی_از دان

 کردنش سخته دایپ  یول _آرهانیک

 گفتم:  عیسر یهول با

 _کجاست؟ 

 _کانادا انیک
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 کردی کار م  یاونجا چ الیدان شدیگرد شده بهش نگاه کردم باورم نم  یچشما با

 موفقه  میلیشرکت سهام داره خ هی ی_توانیک

 پس موفق بود  یراحت شد حساب  الیاز دان المیلبام نشست عقال خ  ی رو یلبخند ناخواسته

 کنه  یتونسته باشه کار  ساینک دیشا  یاز دلربا بزن  یرد یتون یم ن ی_گفتم ببانیک

 ده یجواب سرباال بهم م پرسمی درباره گذشتم ازش م یببره اون هرچ  ییفعال بو دی_نه نبا

 ؟ یکار کن یچ  ییخوای_خب م انیک

 ؟ یبهم کمک کن یتون یم انی_ک

 _آره چرا نکنم انیک

 کاغذ از توش دراوردم از وسط نصفش کردمو بهش دادم  هیباز کردمو   فموی ک عیسر

 سی شمارتو روش بنو  ای_ب

 کن  ویس  تیتو گوش گمی م هی_خب چه کارانیک

 بدم  رو یاحتمال هر خطر دیکنم با ویاسمتو س تونمی_نم

 _باشه انیک

 س یفقط شمارتو بنو  یس ی_اسمتو روش ننو

  دیبا  کردمی م یکار  هی دیشدم با رهی به روبه روم خ  نوشتیکاغذ م یداشت شمارشو رو انیک  کهیدرحال 
مادر   نیببرم مثال رابطه ب یمونده بود که بهش پ  زایچ یل یخ  نکهیبه خصوص ا  کردمی م دایخواهرمو پ

 دهیکش رونیب  مزبون الها ریبه زور از ز  نارویهمه ا یکی با  ساینک یرابطه مخف  ایبا مادره من  ساینک
داره روش کار   یپرونده ا نیبودم که ا دهیشن  سایبار از نک هی میبود از طرف دهیبودم که از پژمان شن 

  تونستیالهام م رمی بگ شیجد دیپس صد در صد با  شهی به گذشته خودشم مربوط م  ییطورا هی کنهیم
  روی اطالعات خوب تونستیکه م  یچون اون پژمانو داشت کس  زدمی با اونم حرف م دیبهم کمک کنه با

   ارهیب  ریبرام بگ 
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 رش یبگ  ای_ب انیک

 ت؟ ی گوش یتو  یبزن یتون ی_شمارمو م

 زد  یلبخند انیک

 _زدم انیک

 فم یک یبلند شدمو شمارشو گذاشتم تو   یصندل  یرو از

 بکشم گوش به زنگ باش  ینقشه عال هی  دیبا دمی_بهت خبر م

 _باشه من تا آخرش پشتتمانیک

 به روش زدم  یلبخند

 پسرعمو  یهممونو داشت یهوا_ممنون که 

 یتو شه یبرم هم نمیبهش بزنمو به سمت ماش  یکه باعث شد لبخند گرم د یدرخش انیک یچشما
 ما بود  یهم پاسوز زندگ انیک شهیم  هینفر هست که پاسوز بق هی یهر کس  یزندگ

کمکم کنه   تونهیهست که م یکی اگه کانادا باشه   کردمی م دایپ الویدان دیاول با کردمیم یفکر  هی دیبا
  یخونه چون حساب  گشتمیبرم عتریسر دیاونم نقشه ها داشتم فقط االن با یسره دلربا که برا  مونهیم
 شده.... رمید

تو اتاقشه   ای  ستیخونه ن ایدر انداختم وارد خونه شدمو درو بستم خونه سوتوکور بود حاال  یتو دویکل
 کجا رفته؟ یعنیاالن که ساعت هشته  یول

داخل  یاز پله ها  نیبه خاطرهم  دمینشن  ییمبل انداختمو صداش زدم اما صدا یرو فمویک  مشکوک
تختش خوابش برده   یرو دمیسالن باال رفتمو به سمت اتاقش رفتم در زدمو دره اتاقشو باز کردم که د

 وقته خوابه؟ ده؟مگهی چرا االن خواب نیبا تعجب بهش نگاه کردم ا

بود   دهیخواب  یچشماشو بسته بودو با حالت مردونه خاص دمیسمتش رفتمو آروم کنارش دراز کش به
 بخوره  ی فی موهاش بردمو نوازشش کردم که باعث شد تکون خف یدستمو ال یبه آروم
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 آوردن  فی_جناب سرهنگ تنبل خانومتون تشر

 دو دوباره چشماشو بست بهم نگاه کر یخورد چشماشو خواب آلود باز کرد کم   یا گهیتکون د ساینک

 ؟ی _ا تو باز چشاتو بست 

 منو به خودش فشار داد آروم گفت:  ی وقت دیدستشو باال آوردو آروم منو به سمت خودش کش ساینک

 به تو بگم آخه؟االن وقته اومدنه  ی_من چساینک

 میاصال متوجه ساعت نشد دی_خب ببخش

 ی بهونه نکرد کوی _حاال باس خوبه ترافساینک

 موهام پنهون کرد  یبکنه آروم سرشو تو یکردم که باعث شد خودشم تک خنده ا یا خنده

لحظه  هی دمیحوصله ندارم رفتم خواب دمینگاه کردم د ونیزیتلو کمی یخونه نبود ی_وقت ساینک
نگران   یستین دمید یتا بکشمت تو بغل خودم که وقت  دمیدست کش یستیفراموش کردم تو کنارم ن

هفته خواستم  دمیبه ساعت نگاه کردم د رونیب  یافتاد تو با الهام رفت ادمیهنگ کردم بعد  یشدم کم
 ست یمن که ن یگفتم بذار خوش بگذرونه زندون  یبزنم ول زنگ

 روشنفکر  یآقا نی_آفر

  ییبه بعد نذارم تنها نیگرفتم از ا میتصم  دمویخوبش هنوز مونده دراز کش  یجاها  سای_واساینک
 ی خوشبگذرون 

 دی گرد شده بهش نگاه کردم که خند یچشما با

 رون ی تنها برم ب یذار ینم  یعنی_

 ن ی نه با ماش یول  ذارمی_مساینک

 بگه:  یبزنه و کناره گوشم به آروم یموهامو بوسه ا یکه باعث شد رو دمیانداختمو خند نیی پا سرمو

   زمی اش عزنگران خودت ب یستیمن ن  تینگران موقع دی خانوم کوچولو گزارشش بهم رس ی_باز تند رفت 
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 کردم  یخنده ا تک

 ادی _نکن قلقلکم م

 دیگونم گذاشتو بوس یکردو لباشو رو  یا خنده

  یدونیکار کنم؟م یبشه من چ تی زی قلبم بسوزه اگه چ یدلت برا سوزهینم  بمی_دلت به حاله ج ساینک
 خرج  یتو کل فتمیو ماه عسل و اوه اوه اوه دوباره م  یدوباره عروس رمویبگ گهیزن د هیچه قدر سخته 

 خنده   ریحرص بهش نگاه کردم که باعث شد بزنه ز  با

 کنم ی شوهر م  رمی شد منم م تی زیتو چ یخوبه منم بگم وقت  شعوری_زهرمار پسره ب

 اخم کرد.  یکم  ساینک

به خودت جرات    یطور نیخانوم کوچولو که ا یبر یسوال م ریبودنم به کنار مرد بودنمو ز ی_نظامساینک
 ی زنی خودم حرف م یجلو گهید یک یدرباره  یدیم

 گفتم:  

 رم ی گیزن م یگیم یمن دار  یجلو  یکنی جرات م یچه طور  ؟توی_تو چ

 ؟ ی شماها چ یول م یری تا چهار زن هم بگ م یتونی_ما مردا مساینک

عدالتو   دیباشه با  یزناتون ازتون راض دیگفته که با دی ری چهارتا بگ دیتونیم گهیکه م  ی_همون قانون
 ستم ین یمن اصال ازت راض  دیبرقرار کن 

 کنم ی برقرار م نتونی _خب عدالتو بساینک

 ستم ین  یاصال راض گمیدارم م  یکنی _تو غلط م

شد منم با حرص داشتم   رهیصورتم گذاشتو به چشمام خ  یسرشو روبه رو دیخودشو باالتر کش  یکم
 کردم یبهش نگاه م

 ؟ یترسی_ازم نمساینک
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 ازت بترسم  دی_چرا با

 کنم که... یاالن کار  تونمی_چون مساینک

 ؟ ی_که چ

  شدینم لی شدم اما دل  یدرسته غرق خوش دیچشمامو بوس یکردو آروم خم شد رو یتک خنده ا ساینک
 اخمامو پاک کنمو از دستش دلخور نباشم

تورو دارم   نکهیکار؟هم  یچ خوامیم گهیدلم خنک شد آخه من زن د شی_خوب حرصت دادم آخساینک
 هیکاف

 هردومون بسته بشه یشد که باعث شد چشما خم

 نباشم  گهیکه به فکر آرامش د  رمی گیآرامش از زن خودم م  ی_من اونقدر ساینک

 لبام نشست  یرو یمحو لبخند

  شمیهم بابا م گهیخوشبخت هم که هستم دو روز د رمی گ یآرامش م تمیاز حد ظرف شتری_از تو بساینک
 خوام یاز خدا م یچ گهیخب د

 پنبه دانه  ندی _شتر در خواب ب

 شتره  یک  یفهم ی اون وقت م یحامله شد ی_وقت ساینک

 برو کنار  سای_نکن نک 

 ی دیفهم یبغل  زهیم  زهیخوشگل ر  یار یخودت برام ب  نهیع یک ی  دیخانوم کوچولوم با  خوامی_نم ساینک

 ی ندار  یا گهی د سفارش؟یچ گهی_د

داشتم  شتری ب میمحکم منو گرفته بود از طرف  تونستمیوول خوردم تا از دستش خالص بشم اما نم یکم
 برم  ششیاز پ خواستیچون دلمم نم کردمی ناز م

 به خودم بره  شی خوشگل خوادی _خب سفارش که آره دارم مثال دلم مساینک
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 شه یکه بچم خوشگل نم ینطور ی_ا

 پسش زدم اما پرو پرو دوباره جلو اومد   دویخند ساینک

 ارم ی خودت برات م نهیدختر زشت ع  هی_هر وقت پسردار شدم 

داره صددرصد دخترم   یخوشگل نیپدرومادر به ا یدوما وقت یپسردار بش  یکن یم  جای_اوال شما ب ساینک
 اد یم  ایملوس به دن

 من پسرزا بودم  دی_شا

 که دخترزا باشه   رمیگ یزن م هی رمی_اون وقت منم م ساینک

 خت ی خنده دستشو به سمت موهامو آوردو بهمش ر  ریحرص بهش نگاه کردم که دوباره زد ز با

 کارو بکنم  نیا شمیمن مجبور م یکنی نگام م ینطور ینکن خب تو ا گهی_چشاشو نگا بعد مساینک

 زدمو با حرص صداش زدم  یغ یدوباره تکرارش کرد با خنده دوباره ج بعد

 تو پاسگاه ذارمشیم برمیم  یش یاونم راه حل دارم هربار که پسردار م یکردم برا  ی_شوخساینک

 گرد شده بهش نگاه کردم  یچشما با

 ؟ ی_چ

تونستم  یی دختر کوچولو بابا هیاومدن   ایدرراه به دن دی تا دختر بشه شا میشی_اونقدربچه دار م ساینک
 به کشورمم خدمت کردم   یور نطیدادم ا  لیلشکر تشک هی

دختردار بشم   خواستیاصال دلم نم خوردمی منم داشتم حرص م رفتیم سهیشدت خنده داشت ر  از
حرصش   تونمیاگه پسردار بشم خوب م   ی!!ولرهیمنو بگ  هیجا  دمیترسیعاشق دختر بود م سایچون نک

 خورهی اون حرص م کنمیمن حال م ینطور یبدم ا

 خم شدو آروم کناره گوشم گفت:  ساینک

  نمیبیبزرگ شدنشم م یحت  کنمیدختر خوشگل بغلمه و دارم نوازشش م  هیکه  نم یب ی_اون روزو م ساینک
خواب آلود بهش نگاه   کنمویدونه از چشمامو باز م هی تو صورتم  کوبهیبالش م هی ادی خوابم م یوقت
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قرار   مگه:بلندشو بابا گه یسرخ شده با حرص م تی که از عصبان نمیبی بعد چهره ناز کوچولوشو م کنمیم
قلقلک دادنش بعد از   کنمیتخت شروع م یرو ندازمشیم  رمشیگیپارک بعد منم م ینبود منو ببر 

  یلباسا یی:خانوم کجازنمیتو داد م شهیپ مییایباهم م ذارمشویدوشم م یرو  دیخوب خند نکهیا
 ببرمش پارک  خوامیپرنسس بابارو تنش کن م

 ییخوایم یاومد تی پارک بعد از مدتها از مامور یبر  یکرد جای ب  یلیشما خ   گمیم م_اون وقت من
 ی باش  یر یکب ی همش با اون دختره ا

 چشماش گرد شد ساینک

  ینطور یا یاز خودت دارمش چرا دار  زنمیکه دارم دربارش حرف م  ی_دالرام به خدا اون دختر ساینک
 ی زن ی دربارش حرف م

 بشه  ایموجود دن نیکرده دختربچه برام زشت تر ی_چون باباش کار 

منو محکم   شدیکردم واقعا از چنگالش رها بشم اما مگه م  یسع نباریبا حرص رومو ازش گرفتمو ا بعد
  نیغمگ یکه حساب  یرومو ازش گرفتم با لحن  یصورتم خم شد با دلخور  یحصار دستاش گرفتو رو یتو

 بودو آروم گرفته بودم گفتم: 

 که دختردار شدمو فراموش شدم   نمیبی و م_منم اون روز 

   ی_دالرام دخترمون پرنسس باباشه اما تو ملکشساینک

 دم یشن ادی حرفا ز  نیبرو اونور از ا سای_بکش کنار نک

و   ی_من دخترمو اندازه تو دوست ندارم اندازه خودش دوسش دارم اما تورو اندازه خوشبختساینک
 دوست دارم    یدیکه بهم م یآرامش

 و به سمتش چرخوندمو بهش نگاه کردم سرم آروم

من   دمیحرفا از دستت نم نیفقط ماله من سخت به دستت آوردم دالرام با ا ی_تو فقط ماله من ساینک
 دختر بچرو دوست داشته باشم   یکرد یدختر دوست دارم چون تو کار  نیبه خاطر ا
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چپ   نی حرفشو خوب گرفتم به خاطرهم نیبهش رفتم که باعث شد بخنده منظوره ا یغره ا چشم
 کناره گوشم زمزمه کرد  یخم شدو به آروم  سای چپ نگاش کردم نک

من االنشم خوشبختم چون تورو دارم اما با اومدن اون   یکه طناز قلبم شد یتو بود نی_اول اساینک
 شه یم نیمتو تض اتیبا ادامه ح شهیکامل م میجغله خوشبخت

حرصم   دیهم بستم. چه قدر ابراز احساساتش قشنگ بود البته با یرو  یبا آرامش خاص چشمامو
   شعوریپسره ب کردی بعد ابراز احساسات م دادیم

گونش زدم    یکه رو یبا بوسه ا نی به خاطر هم  هیمنظورش چ دمیفهم  سایفشرده شدنم تو بغل نک با
 گفتم:  یبه آروم

 اگه دختر شد...  ادیبار م یمرد نظام  هیخودت  نهی_اگه پسر شد ع

 آرامش باباشه  هیکه ما شهیم یدختر  هیشما  نهی_ع ساینک

 ... سای _نک

عقد   نکهیکه تو بهشت زهرا قبل از ا  ییاون حرفا یحت ای که درباره پسرمون زدم  یی_دالرام حرفاساینک
اتفاق   نیا خوام یوقت خدا بهم پسر ندرو فراموش کن از ته دلم نگفتم چون نم ج یدعا کردم که ه میکن
 دخترم راحته  واز زن المیخ  ینطور یسرتون باشه ا یرو شی باشه که سا  یکیبعد از من  خوامی م فتهیب

بزنه اشکمو پاک   یلبخند یکه باعث شد مردونه به آروم نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 کنه

به   فتهیامکان داره ب  یکه زنده موندنمون دست خداس هر اتفاق  هیطور هی_شغل من ساینک
پسر بزرگ    هی نکهیاول ا گمیم لیبه دو دل  نویبچم پسر باشه بعد دختر ا نیاول خوادیدلم م نیخاطرهم

خودمون نگهش   یبرا دمیدخترمه اون وقت بهونه دارم که شوهرش نم می ته تغار نکهیدارم دوم ا
 میداریم

 سا ینک  یمراقب خودت باش  شهی هم ی_تو بهم قول داد

 زنو بچشم باشه ندهی به فکر آ دیمرد با هی یقولمم ول ی_هنوزم روساینک
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 ؟ یبچمون پسر نشد چ نی_اگه اول

 پسر بزرگ ندارم   یعن ی زنهیاولم پرم  لی_خب اون وقت دلساینک

 شهیدومتم باطل م ل ی_خب دل

بهونه هم براش دارم دختره   دمی دختر بزرگ دارم شوهرشم نم هی ینطور یا شهی باطل نم  ری_نخ ساینک
 پرستار باباش باشه  خوادیبزرگه خودمه دلم م

 کردم  یا خنده

 یدی_در هر صورت دخترتو شوهر نم 

  یخودمون باق یبرا  ارمیکه شوهرش بدم دختر م ماوردی دختر ن دمیکال دخترمو شوهر نم   ری_نخ ساینک
آروم کنه کال دالرام   دهیباباش حرصش م  یمامانشو وقت ی ک ی دیمونس پدرومادرش باشه با دیبمونه با

  ید تا کار یمردا افر  یکال خدا دخترو برا یمن هست یدختر نعمته خودتو نگاه کن تو االن نعمت زندگ
  هیاحساس  شهیهم  ینی بیپول غرق شدن م یتو یتنهان ول که ییکنن خوشبخت باشن االن همه مردا

 کنن یم  نشیاشتباه تام  ی هست که از راه ها شونیزندگ یتو یکمبود

کرد  انیخواستشو ب یبه حرف زدن وقت میکناره صورتش گذاشتم با چشمامون شروع کرد دستمو
 زدم.  یلبخند

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

   دمیکش یپوف

 شده  یز ی_چ

 رون ی شده باشه که بخوام باهات برم ب یز ی چ دی_نه با

 نبود  یوقته ازت خبر   یلی_خب اخه خ 

 بود  نیبه خاطرهم  ینبود رانی _اخه شما ا

 بال  طونیبرگشتم ش یدی_از کجا فهم 
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 _کالغا خبر آوردن 

وقت بود که حامدو   یل یکه سفارش داده بودو خورد خ یاز شکالت داغ یکردو کم  یخنده مردونه ا تک
  سایبهتر شده بود اما خب نک  سایحامدو نک   نیتنگ شده بود رابطه ب  یلیراش خبودم دلم ب دهیند

  شاپ یحامد حساس بود اما نه به اندازه قبل درسته االن بفهمه با حامد اومدم کاف  یرو کمیهنوز 
 باهاش نداره   یادی مشکل ز دونمی اما خب م کنهیکلمو م

 نه هی معلومه خصوص  یاوردی که شوهرتو با خودت ن یدار  ی_خب خانوم حاال با من چه کار حامد

 ی حرفت هست  نیا یمن همچنان داداشتم هنوز رو یشوهرته ول سایاالن نک یبار بهم گفت  هی ادمهی_

 چرخوندو گفت:   یداد نگاه هیتک شیبه صندل  نهیباال دادو دست به س  ییابرو حامد

 ی باشه تو زن داداشم یرچ_معلومه که هستم هحامد

 خوامی کمک م هی_خب ازت 

 خانوم گل  ی_چه کمکحامد

 هیصدا زدنش بودم  نیزدم عاشقه ا یقبل خانوم گل صدام زده بود ناخواسته لبخند نهی ع نکهیا از
خونه  میرفته بود یبار وقت هیصدام بزنه اونم قبول کرد اما  ینطور یگفتم که ا سایمدت به نک

  لمروک نیا ن یکه بهم گفت خانوم گل به خاطرهم دیاز دهن حامد شن یاتفاق  سای (نکر ی پدرجون)پدره ام
 اورد ی ناراحت شد اما خب به روش ن زدیاسم صدام م نیاز دست حامد که به ا یترک دادو حساب 

 ی تو کمکم کن   خوامیاطالعات از گذشتم به دست آوردم م ی سر  هیمن  تشی_راس

 لباش بودو پاک کرد  یکه رو یشد لبخند یجد یکم  حامد

 _اطالعات؟ حامد

 یزایچ یسر  هیاومد فقط  ینم  ادمیاز گذشتم  یچیه  ن یگرفته بودم به خاطرهم ی_آره من فراموش
حل  یبرام گنگه برا ییزایچ هیموارد  یسر  هی یبهم دروغ گفته بودن البته تو سای خونواده نک یجزئ 

 دارم  اجیکردنش به کمک تو احت

 کار کنم  یچ تونمی_من در خدمتم محامد
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 اطالعاتو از کجا آوردم نیا  یازم بپرس ییخوای_نم

 دم یکش یبهم نگاه کرد نفس منتظر

 ان ی_ک

 : دیشدت خشم مشت شدو با حرص غر با تعجب بهم نگاه کرد کم کم دستاش از  حامد

 که برادرمو کشت  ی_همون عوض حامد

 _آره 

 _مگه نمرده بود؟حامد

 _نه فرار کرده

 نگاشو ازم گرفت  دو یتو موهاش کش یکالفه دست حامد

 حلش کنم تا به گردنش نمونه  خوامیخورده حساب باهاش دارم م یسر  هی_ادرسشو بهم بده حامد

 _پسرعمومه

 با تعجب سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد  حامد

 ؟ یگفت ی_چحامد

  شتریب  شدیباعث م  رفتی جلوتر م  یدادم که هرچ حیبراش توض   اتی ماجرارو با تمام جرئ همه
 چشماش گرد بشه 

 االن برادرو خواهرت زندن؟  یعن ی_حامد

 _آره  

 دارم  ادیز الیآخه من دوست به اسم دان هی چ لشیفام یگیکه م ی ال یدان نی_خب احامد

 دلم زده شد یتو یدیام جرقه
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 ؟ یازش ندار  یز یچ ی _عکسحامد

 بود  یچه شکل  ستین ادم یآخه  شناسمشینم  نمشی بب ی_نه من حت

 ؟ یکن  داشیپ  ییخوایم  ی_خب چه طور حامد

 ی تو بتون دی_خب گفتم شا

افتادمو ازش   یم  ادشی یسخت نهی ح شهیهم  دمیکشیازش خجالت م یانداختم کم نیینگامو پا  بعد
 خواستم یکمک م

منم  یقرار دار  یبا اون پسره عوض یک  یفقط نگفت فرستمیبرات م  شونویوگرافی_باشه چشم بحامد
 ام یب  خوامیم

 جبران کنه رویاون اومده همه چ ستیکردن ن  ی_حامد جان االن وقت تالف

 برادرمو برگردونه؟آره؟  تونهی_محامد

 ست یبکنه اونکه خدا ن تونهیکه نم  نکاروی_ا

  یوقت دمیچه قدر زجر کش  یدونیتنها برادرم بود دالرام م   ریجبران کنه؟ام تونهیم  ی_پس چه طور حامد
افسوس خوردم   یلیقاتلش مرده خ  ندمیش یبهم دادن وقت شی خبر کشته شدنشو اونم تو شب عروس

 کف دستش ذاشتمیزنده بودو خودم حقشو م  خواستیدلم م

 دیبا  میهمو داشته باش یهوا  دیجبران کنه ما آدما با رویکرده حامد برگشته همه چ ریی_اون تغ
 شه یزنده نم  یرعلیام یخفه کن  انویاگه ک  یتو حت میببخش

 شهی_دله من که خنک محامد

 هیمطمئن باش بعد از  میستیعذاب وجدان تا آخر عمر؟ما که آدم کش ن  متی ق ؟بهیمتی_به چه ق
 کنه یمدت عذاب وجدان ولت نم 

 د یتوموهاش کش یدست یعصب حامد

 کنم دا یخواهرمم پ  ینطور یبتونم ا  دیکنم شا دای_بهم کمک کن داداشمو پ
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 _دلربا؟ حامد

 _آره 

 منظورش توهه  کردمی فکر م لیاون اوا دمیاز زبون بابام شن روی اسم نیهمچ  هی_فکر کنم حامد

 بهش نگاه کردم زبونم بند اومده بود یناباور  با

که با چندتا   دسیچ یپ  یلیپرونده خ هی کنهیکه بابام داره روش کار م  هییاز پرونده ها یکی  ی_توحامد
 متصله گهیپرونده د

 ؟ ی کن داشی...پیتون ی_تو...تو م

 باشم دهیاشتباه شن دیبا بابام حرف بزنم شا دیو چرا اما دلربارو فکر نکنم با الی _دانحامد

 کنم یدربارش م  یفکر  هینزن خودم  ی_نه نه با پدرجون حرف 

 یل ی_باشه هرطور ماحامد

 میتکون دادم که باعث شد همزمان هردومون باهم بلند ش  یسر 

 ؟ یآورد نی_ماشحامد

 تو دردسرم  یبرا شهیبهت زحمت دادم حامد من هم دی_آره نگران نباش ببخش 

دنبال کاراش بهت   فتمی امروز م  نیماجرا هستم هم نی خانوم گل من تا اخر ا  هیچه حرف نی_امدحا
 میکن یم  داشیپ دمیقول م

فکر   نیشدم به ا نمیسوار ماش  یکردم وقت  یبهش زدمو با لبخند باهاش خدافس  یقدرشناسانه ا لبخند
بذارم   ونیدرم  سایموضوعو با نک  خواستمیباشم فعال نم زای چ یل یکم کم به فکر خ دیکه با کردمیم
ن ماجرا  یا یتو  ساینک  هیپا  دمیفهم یبکنم به خصوص از وقت  یکار  هیخودم  دیبا  شهیمانعم م دونمیم
  کنمیحل کردنش دارم تالش م  یبرا شتریب رهیگ

  ینقشه دارم که اگه ب یسر  هیماجرا با الهام حرف زدم اونم بهم قول داده بهم کمک کنه   نیا درباره
  شمیجلو بره صددرصد موفق منقص 
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ازش گرفته که   گهیاطالعات د یسر  هیگرفتمو گزارشو به اونم دادم اونم بهم گفت که  انی تماس با ک هی
 ینطور یحامد فرستادم ا یکردمو برا پی داد منم همه اون اطالعات و تا حی همشو برام توض یوقت
 کنه  دایپ  الویراحت تر بتونه دان دیشا

 لب شروع کردم به زمزمه کردن:  ریز  یباال بردمو به آروم یاهنگو کم یصدا

 

 رو داره    نیرنگ  یای دن هیچشماش  تو

 نداره یمن به جز اون که درد دل

 سراغم ادی نم یهستشو حت نه

 که بارون بباره  خوامینم نباشه

 بوده  یعشق و احساس یب یالیل هی

 واسه نبودش که زوده هنوزم

 سر درده که تو سرم هس  هی الشیخ

 دوده نهینفس تو س نباشه

 ی تو خوب بلد روی تلخ

 ست ی بودن کار تو ن   نیریش

 خوبت با منه  یروزا

 ست ی قسمت تو ن گهید که

 یکرد  وونهیتو د  وونروید من

 درمون  قبال

 یدرد االنا
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 بدون دلم هواتو داره   دورادور

   یقلب  منمو

 کسو کاره  یب که

 

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

رفته که   ادشیبهتر بود حتما  ینطور یدادم خونسرد باشم ا حی رومو از ساعت گرفتمو ترج ینگران  با
 دهیکه براش فرستادمو هم حتما ند یزنگ بزنه اون صدتا اس 

 ؟ یخوب   ی_دلساینک

 زدم  یحفظ ظاهر لبخند یبرگشتم برا سای به سمت نک  کهوی

 بد باشم  دی_آره چرا با

   یشد یطور  هیمدت  نی_اساینک

 برت داشته االتی خ  یخسته شد یکن یکار م یادیه آقا شما ز_ن

 دستام بود نگاه کرد یکه تو لمیاخماشو توهم برد به موبا یکم  ساینک

 ؟ یهست ی_منتظر تماس کسساینک

نگم به خاطره   یول میدادم بهش بگم منتظر تماس ک  حی هول کردم اما ترج ینگاه کردم کم لمیموبا به
 یچ

 _آره منتظر تماس حامدم

 تر شد  ظیغل  یاخماش کم ساینک

 _حامد؟اون چرا؟ ساینک

 حاله مادرجون خوب نبود منتظرم احوالشو بهم بگه یکم هیچ  یدونی...ممی_آخه...ا
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 زشته ینطور یا ششیپ  می_مادرش؟خب خودتو آماده کن تا برساینک

 خدا گند زدم یکردم وا هول

 میزحمت بکش خوادینم میمادرجون گفت که اصال نر یکارو کنم ول  نی_نه نه اتفاقا خواستم هم

 ابروش باال رفت  سایزنگ خورد نک  لمیموبا کهویحرفم تموم شد   نکهیهم

 _حامده؟ساینک

 _آره 

 از مادرش بپرسم یاحوال هیبدش به من تا منم  ی_حرفتو که زدساینک

 کار کنم    یخدا حاال چ  ینگران شدم وا یکم

   کردیبودو مشکوک بهم نگاه م ستادهیطور روبه روم ا نیهم سای نک تیاون موقع یتو

 یدی _چرا جوابشو نم ساینک

 تماسو برقرار کردم  عیبه خودم اومدمو سر ساینک یصدا با

 در عوض دستم پره  یجلسه بودم اصال حواسم نبود ول  دی_سالم خانوم خانوما ببخشحامد

 خوبن  ؟مادرجونی_سالم حامد جان خوب 

 چته دالرام؟ ی_خوبحامد

 هم خوبه مادرجون چه طوره حالش بهتره؟  سای_آره نک

 هنگ کرده با تعجب گفت:  یکه معلوم بود حساب چارهیب  حامد

 ست ین  شیزیدالرام؟مادره من که حالش خوبه اصال چ ی_خوبحامد

 راه بره تونهینگرانش شدم حاال م  یلی_خب خوبه خدارو شکر خ

 کردو گفت:  یتک خنده ا نیه موضوع و گرفت به خاطرهم لحظه سکوت کرد فکر کنم تاز هی حامد
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که اون پسره   ی طیکردم که با اون شرا دایپ  الیکه چندتا دان نهی_آها حاال گرفتم خب خبر خوبم احامد
 خونه ی م ارمیاسمشو ب ادیکه اصال خوشم نم 

 روبه موت بودم  یشدت خوشحال  از

 کار نکنه  ادی_واقعا؟خب مراقبش باش بذار ز

 کرد یا خنده حامد

با خودم جلسه داره دو  گهینفرشون پرواز داره به هلند اون دو روز د هیفردا  گفتمی_آره داشتم محامد
 هم هستن که شک دارم اون باشه   گهینفر د

 ی دست تنها نباش   ام؟تایمنم ب ییخوای_م

 دم یچنان چپ چپ نگام کرد که لرز ساینک

 اوضاع بهتر شد بهم زنگ بزن  یوقت فرستمی همشو برات م ییای_نه کجا ب حامد

 باهات حرف بزنه  خوادیم سایحامد نک  یراحت شد راست المی _خب خوبه خ

 کار داره ی!!!وا با من چسا؟؟ی_نکحامد

بشه چشاتو در   ش یزیحامد چ  یاحواله مادرجونو بپرسه فعال از من خدافس مراقبش باش  خوادی_م
 ارم یم

 کرد یخنده ا حامد

 حتما   _اوه اوه چشم خانوم گلحامد

 گهید یاخم از دستم گرفت شروع کرد به حرف زدن ول ه یگرفتم که اونم با  سای به سمت نک لمویموبا
کنم خدا  دایکه تونسته بودم آدرسشو پ شدیفکر باورم نم یبه حرفاش نداشتم رفته بودم تو یتوجه 

  یچیه گهیبعد د کنمی م دایکنم بعد با کمک اون دلربارو پ  داشیپ تونمیم ینطور یکنه خودش باشه ا
  ای دختر دن ن ی خوشبخت تر  ینطور یکنم ا دایقبر پدرومادرمم پ  تونمیاون وقت م شهیم لی خونوادم تکم

  ارویهمسر دن نی هم خواهربرادرمو کناره خودم دارم هم بهتر شهیچون هم گذشتم برام روشن م  شمیم
 هم دارم
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برگردم لبخند   سایباعث شد به سمت نک   نیشد به خاطرهم  نییباالپا یستم کممبل نش  یرو  کهیحال  در
 بهش بزنم  یبه روم زد که باعث شد منم لبخند یمحو

 عددو انتخاب کن  هی تا چهل   کی_از ساینک

 حرفا بود  نیگرد شده بهش نگاه کردم االن چه وقت ا یچشما با

 کار کنم؟  ی_چ

 از موهامو پشت گوشم زد  یتره ا ساینک

 ی چهلو انتخاب کن   دمیم شنهادیتا چهل انتخاب کن بهت پ کیعدد از   هی_گفتم ساینک

دادرو اجرا کنم   سایکه نک یگفتم بذار نظر  نیمدنظرم نبود به خاطرهم یکردم عدد خاص  یخنده ا تک
 مشتاقش نگاه کردم  یبا خنده به چشما  نیبه خاطرهم

 _باشه عدد چهل 

 گفت:  عیسر سای چهل نک گفتم نکهیهم

 کار دارم   ی_اوه اوه اوه کلساینک

 یلباسشو باال دادو انگشتا ینا یخودش بعد آست  دنیمبل بلند شدو شروع کرد به کش یاز رو بعد
  نیاصال ا هیچه کار نیآخه ا کردمیگرد شده داشتم بهش نگاه م یدستاشم به صدا دراورد با چشما

 ی چ ی عنیعدد چهل 

 ش ی شکست وونهیبسه د  یکنی کار م یچ ی_دار 

 گفت:  یطونی با لحن ش   دیبعد دستاشو بهم مال دیخودشو کش گهید یکم  ساینک

 چهل تا  ی_خودت گفتساینک

 گفتم چهل یچه عدد ی گفت ؟تویچ یعنی_

 کنم یم ادهی روت پ ویکه گفت ی_خب منم دارم عددساینک
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ل تا ماچم کرد که چه گهید یچ ی به سمتم اومدو محکم منو گرفت ه  کهویحرفش که تموم شد  نیا
  گهیکه د گشمید یگونه هام ده تا  یچشمام ده تا رو یتا زد رو ستیاز صورتم نموند ب یز یفکر کنم چ
  دیپرس بار ازم  هی وونهیپسره د نینمونده از دست ا یاز صورتم برام باق یز یاالن چ دیدون یخودتون م

 مونیحرص خوردم که نگو پش  نقدریا دیعددو بگو منم گفتم دو اونم رفت دوتا شکالت برام خر هی
بگه  ادیز ا یکم بگه به نفعشه  دونستیبود آدم نم  وونهی پسره د نیچرا نگفتم صد کال ا نکهیبودم از ا
منم  نی خاطرهمبه   گشتیبرم  عیدو روزه که سر تیمامور  هیحموم بود قرار بود شب بره  یاالنم تو

 که خوشحال بشه  کردمی درست م ی رنگ  یشام خوشمزه رنگ هیاالن داشتم براش 

فکر   میکه نه ا گهیربع د هیگفت  شهیحمومه م یکه تو شد یم یساعت مین هیساعتم نگاه کردم االن  به
شوفاژ گذاشتم تا  یرفتم حوله حمومشو برداشتمو رو نی به خاطرهم  ادیب  رونی ب گهیساعت د میکنم ن

باشه   گرمحولش   ادیم رونی از حموم ب یکاره که وقت نی عاشقه ا سایبودم نک  دهیفهم دایگرم بشه جد
 لب خدارو شکر کردم...... ری آروم ز شهیزدمو مثل هم یناخواسته لبخند

زنگ زدن که برم   یرفته بود قراره فرداشب برگرده پژمان همراهه الهام کل  سایکه نک شدیم یدوساعت هی
 یدادم تو  حی هم اصرار کرد که برم تا شبو تو خونه تنها نمونم منم قبول نکردمو ترج ساینک ششونیپ

 خونه بمونم بچه که نبودم بترسم وهلل 

بمونم  داریتا صبح ب  خواستیاومد دلم م یاصال خوابم نم دمیدیم لمیدوازده شب بود داشتم ف ساعت
و گرفتم چهار پنج بوق    انیبردم شماره ک میدهنم گذاشتمو دستمو به سمت گوش  یتو پسی چ یکم

  یخواب آلودش تو یصدا  کهوی خواستم قطع کنم که  ن ی بشم به خاطرهم دیخورد که باعث شد ناام 
 خاک به سرم خواب بود یوا  دیگوشم پچ

 د ییفرما_ب انیک

 _سالم

 آروم گفت:   یمتعجب یمکث کرد بعد با صدا ی کم انیک

 ؟ یی_دالرام توانیک

  د ی؟ببخشی_خواب بود

 نداره   ی_نه اشکال انیک



 دنده هیپناهان  یب

1208 
 

 ی فکر کردم االنم مثل قبل ید یخوابی و دو به زور م ک یقبال ساعت  ادمهی_

 کرده   رییکال تغ یهمه چ ی عنیکردم  ر ییتغ گمیم ی _وقتانیک

 زد  یکردم لبخند احساس

 ادتهی ی_چه قدر خوب همه چانیک

 آقا پسر  هی_حافظه من قو

 ؟ی_حاال چرا مزاحمم شدانیک

 کردم که باعث شد اونم بخنده  یا خنده

از فرصت استفاده کردم گفتم تنهام بذار بهش زنگ بزنم کارتم  نیبه خاطرهم  تیرفته مامور سای _نک
 داشتم

اون دوستت اسمش   شهیپ ایخالش  شهیپ  یر ینم  ؟چرایینه تنهااالن تو خو یعنی ت؟ی_رفته مامورانیک
 بود  یچ

 _الهام 

 _آها آره اون انیک

 امنه آپارتمانه  نجامیا  انیک  ستمی_بچه که ن

 د یکش  یپوف انیک

 _حاال تو نگرانم نباش 

 باال  امینم  مونمی م نیماش  یخونتون تو  یجلو امی تا ب یترس ی_اگه مانیک

 تو  ای در خب ب یچرا جلو ییای ب یی_نه بابا تازه اگرم بخوا

 گفت:   یبا لحن مشکوک انیک

 _واقعا؟ انیک



 دنده هیپناهان  یب

1209 
 

 ی بهتر بگم تو داداشم ایمنم دخترعموتم  یتو االن پسرعموم گهی_آره د

 _درسته انیک

 ؟ یتو دلربارو دوست دار  انی_ک

 _از چه نظر؟ انیک

 ازدواج  ی_برا

 ؟یپرسیم  نوی_نه چرا اانیک

 کردی م ریی لحنتم تغ شدیچشمات پر از غم م یبردی اسمشو م ی_آخه وقت

 ی قیدق یهمه چ یگذاشته رو یخوب   ریروت تاث سای شوهرت نک  نی_اانیک

 دم یخند دمویبه موهام کش یدست

 مینیما ا گهی_بله د

تورو هم دوست داشتم  کردی رهارو برام پر م هیگفت جا شهیبود م  ادیمنو دلربا ز نیب  تیم ی_صمانیک
 ی داداشتو دوست داشت شتریاما خب تو ب 

 کردم  یا خنده

 اد یازم بدت م نی_به خاطرهم

تو دوست   نهیدوست دارم دلربارو هم ع  ویبرام ارزش دار م یلیبرعکس خ   ادی_من اصال از تو بدم نمانیک
 داشتم یشتر یب تی م یخب با اون صم  یدارم ول

 ؟ ییای م نجایا ییایاگه ازت بخوام ب  انی_ک

 پشت تلفن برقرار شد که باعث شد نگرانش بشم یانداختم سکوت طوالن نیی پا سرمو

 ان؟ ی؟ک ی_الو؟رفت

 ست یشوهرت خونه ن  کهی شت؟درحالیپ  امی ب ییخوای _تو االن از من مانیک
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 ستمی تنها هم ن ی_خب تنها

 ست ی شوهرت خونه ن یگینم ؟مگهیچ یعن ی_انیک

 نجا یا ادیقراره ب  یعنی شمهیپ گهید یک ی_خب 

 گفت:  یبا خشم کنترل شده ا نی شده به خاطرهم  یرت یغ  یمعلوم بود کم انیک

 ؟ ی _کانیک

 _حامد 

 ه؟ ی_حامد کانیک

 _برادر شوهره سابقم 

 ادامه دادم یسکوت کرد با بدجنس انیک

 ی رعل ی _برادر ام

 اونجا؟  ادی _اون چرا مانیک

آخه   ییا یگفتم توهم ب  دهیچه طور تا االن نرس دونمیدرواقع نمباهاش کار دارم  ادی_ازش خواستم ب
  ییایاگه ب ینطور یا شی شناسیتو م شناسمینم الویکرده من که دان دایاطالعات پ یسر  هی الیدرباره دان

 ی کن ی م شیی شناسا

 که معلوم بود مشکوک شده و بهم اعتماد نداره گفت:  یبا لحن  انیک

 کنن؟  رمی دستگ ییخوای_مانیک

 !!؟؟ی_چ

 که زدم داداششو کشتم؟  یرودررو کن  یمنو با کس ییخوای_مانیک

 _باهاش حرف زدم آرومه نگران نباش 

 باشه ن تیواقعا شوهرت مامور  دیشا   نیبنداز  ریاونجا منو به گ امینقشس تا من ب  نای_نکنه همه اانیک
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 توهم  دمیکش اخمامو

 کنم ی آدرسو برات اس م ای ن ینخواست ایب  یبهت دروغ بگم خواست نمیبی نم یلیدل چی_ه

 دارم  خوادی_نم انیک

 ؟ ی_از کجا دار 

نگهبان    نیپول به ا یشمارتو از کجا آوردم؟کل  یدیاز خودت نپرس وونهیکردم د  بتی _خب تعقانیک
 پنت هوستون دادم تا شمارتو بهم داد

  دمیکش  یبود پوف شعوری نگهبانه چه قدر ب نیتوهم ا  دمیکش اخمامو

چون پدرجون   نجایا ادی ب یحامد قراره با چه بهانه ا دونمیحرف زدن تماسو قطع کردم نم  یاز کم بعد
جلسرو امشب    نیدرواقع مجبور بودم ا نجایا ادیبگه م تونستینم  تهیمامور سای که امشب نک دونهیم

دنبالم   ادیب  سایدنبالم منو ببره خونه خودشون تا شب که نک  ادیبذارم چون فردا قرار بود پژمان ب
پژمان زد به سرش که نصفه  کهویفرصتو از دست بدم به الهام هم سپرده بودم اگه  نیا خواستمینم
زنگ   انی نه آخه بهش گفته بودم که به حامدو ک ک مونشیپش ایبهم خبر بده   عیدنبالم سر ادی ب  یشب

   نجایا انیزدم که ب

لباسمم  دمیبه موهام کش یزنگ در اومد بلند شدمو دست یصدا  کهویفکرها بودم که  نیهم یتو
قبال باهاش هماهنگ کرده بودم    دمیدرو باز کردم که چهره خندون حامدو د نی مرتب بود به خاطرهم

کردم که اونم  یانداخت تو و درو بست خنده ا عیخودشو سر کهوی ردم درو باز ک یوقت  نیبه خاطرهم
 نفس نفس زد  دویخند

 وونهید ینجور ی_نگفتم ا

شوهرت خونه  دوننیچون م  نجایا ییایها نفهمن که م هیاز همسا یکس ی_خب خودت گفت حامد
 ست ین

 یاومد رید  نقدریچرا ا نیبش  ای_ب

که از  رونی ب ارمیب  نگیاز تو پارک  نو یخواستم ماش  امیمادرم اوردم تا اجازه داد ب یبرا لی _صدتا دلحامد
 بابام   نیهول زدم به ماش
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 د یخنده خودشم خند ری زدم ز  کهوی  یگرد شد ول چشمام

هم   رفتمویم  رونی ب  یواشکیداشتم  نکهیا مهی کرد تازه جر  ممونی جناب سرهنگ جر گهید یچی _هحامد
 کرد 

 مادرت خبر نداشت  ؟مگهیچ یعنی_

بمونم باهاش کلکل کنم  تونستمیکه با مامان حرف زدم نم دونستیپدرم نم   ی_خبر داشت ولحامد
 بهم داد نشویکردم تا ماش  یچرب زبون  یکل

 یپدرجون اومد نی_با ماش

 _بله  حامد

 داغون شد؟  نتی_ماش

 کرد پنچر  کامویبود الست ختهیر شهی خورده ش   نگیپارک یتو یک  دونمی_نه نم حامد

 براش بردم  ختمویر ییچا وانیل هیسره جام بلند شدمو به سمت آشپزخونه رفتم  از

 ی ار یم  ییدختر چا کهی _ساعت حامد

 بدش به من یخور ی_نم

 خورم ی_نه محامد

 بهش رفتمو نشستم یغره ا چشم

صداتونو بشنوه اگه بدونن   یکس  دیچون نبا یزنینم ی حرف چیاومد ه انیتکرار نکنم حامد ک گهی_د
 ی شناسی توکه مردمو م  کننیبد م یمرد خونس فکرا

 یبه نشوهه باشه تکون داد که همون لحظه صدا یسر   یحرف چیاخماشو برد توهمو بدون ه حامد
 به گوشم خورد  فونیآ

توهم بودو دستاش مشت شده    ینگاه نگران به حامد کردم که اونم نگاهشو ازم گرفت اخماش کل هی
 رفتمو بازش کردم  فونی ن به سمت آبود
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 _خودشه 

 آروم گفتم  نیشد به خاطرهم دایسروکلش پ قهیاز چند دق بعد

 تو  ای_ششش ب 

وارد خونه شد دره خونرو که   یحرف  چیجا خورد اما فکر کنم منظورمو گرفت چون بدون ه ی کم انیک
 بستم به سمتم برگشت 

 گذاشتنه االن وقته قرار وونهی_روزو ازت گرفتن دختره دانیک

 خونه الهام   رمی_منکه بهت گفتم فردا م

شده بود   رهیخ  انیجا خورد حامد با حرص به ک یحامد کم دنیبرگشت که با د دیکش  یپوف انیک
 : دیدوندوناش با حرص غر هیدستاش از شدت خشم مشت شده بودن از ال 

   یکن یکار  ی_قاتل داداشت جلوت باشه اما نتون حامد

 بهشون نگاه کردم  ی با نگران  دیتو موهاش کش یکالفه دست انیک

که تنها   ی کنه کس وهیکه زن داداشتو ب یمادرت باشه کس  یقلب یناراحت  یکه باعث و بان ی_کس حامد
  ییچه بال د یخفه کنه به نظرت با  گتویزند یرو یخوشبخت  یکه دو دست یداداشتو ازت گرفته باشه کس

دله خودتو خنک   یبتون  یکار کن   یهان؟چ  یکار کن ی؟چیبد  ش؟فششیش؟بزن ی؟بکشیار یسرش ب
 مرده دوباره زنده بشه کهی اون یو باعث بش  یکن

 نگاهشو باال آوردو به حامد نگاه کرد   انیک

  کنمی نم یمنم ظرر  شهیداداشت زنده نم یکن  یهرکار  دونمیکدومشو انتخاب کنم اما م دونمی_نم انیک
اونم  سوزهیم یک یوسط  نیاما ا شهیتوهم دلت خنک م  شمیزندان و اعدام م فتمی فوقش دوباره م

  لکنم بهت قو ییو شناسا الیدان تی هو نکهیکنه هم دایدالرامه بذار کمکش کنم تا خواهربرادرشو پ
 کنم ینم  یاعتراض  خورمیباهام بکن قسم م  ی که خواست یهر کار  امیب  یهرجا که بگ دمیم

 ی کن ی نم  ی؟اعتراضیکنم چ کتیت  کهی_ت حامد

 حامد گرفت  یعصبان  ینگاهشو از چشما  انیک
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 ندارم ی_نه اعتراض انیک

 د یتو موهاش کش یدست یعصب حامد

اما من با   دونمیباشه تورو نم  دی حضورمون مف ای پس ب میینجای_هردومون به خاطر دالرام اانیک
 رسوندم نجایخودمو ا  یبدبخت

 از شما نداشتم  ی_منم دست کمحامد

 گرد شده به سمتم برگشت  یشمابا چ انیک

 خالفکاره نمی_اانیک

 : د یچشماش گرد بشه اما حامد با حرص غر انیکردم که باعث شد ک  یا خنده

 ی چ یعنیخونواده  ی دون یاصال م  ستین یخونواده به راحت  یگذر از سد دفاع ری_نخ حامد

 کم کم اخماش توهم رفت  انیک

 یفقط از هم پاشوندن خونواده هارو بلد ای_حامد

با   سادمی وا انی ک یجلو عیسر شهیاوضاع داره بد م  دمیشد د  کیقدم به حامد نزد هیبا غضب  انیک
 التماس بهش نگاه کردم

 نداره آروم باش  یحامد منظور   انی_توروخدا ک

 زنهی م رونی ب  ادیم از دهنش داره ی هرچ نیبب نویاما ا گمی نم یز ی _من به خاطرتو سکوت کردمو چانیک

 سمت حامد برگشتم  به

 ی_حامد تو قول داد

مبل نشست   یرو تی هم با عصبان  انی شروع کرد به قدم زدن ک  دویتوموهاش کش یدست یعصب حامد
 مشکوک به هردوشون نگاه کردم 

 سروکول همــــــا  نی نزن ارمیب  ییچا رمی_م
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 حرفتو بزن  نی بش ایب  خوادی_نم انیک

 از مبل ها نشستم حامد هم کالفه نشست ی کی  یرو  دمیکش یپوف

 ؟ یشروع کن  ییخوای_حامد نم 

توهم برد حامد پوششو باز کردو   شتریکرد که اونم اخماشو ب انیبه ک نینگاه خشمگ هی یعصب حامد
 انداخت  زیم یکاغذارو رو

 توهه  نیا ی_همه چحامد

 نگاه به حامد کرد  هیحرکت حامد بهش برخورده  ن یکه معلوم بود ا انیک

ندادن که با   ادی تی و خونواده باال سرت بوده بهت ترب هیچ یدونیخونوادرو م  ی_شما که معنانیک
 ی بزرگ تر از خودت مودبانه رفتار کن

 گفت:  انیک نه یع  تی با عصبان حامد

باهاش رفتار    یچه طور  دیبا یقاتله برادرت نشست یجلو یندادن وقت ادیدادن اما  ادی_چرا بهم حامد
 که در شانش باشه  یکن

 هاشو مالش داد قهیشق  انیک

 بحثو تموم کن  نی_اانیک

 باال اوردو به حامد نگاه کرد بعد ادامه داد سرشو

  یکنیبهتر از دالرام درک م یاما تو خودت مرد یقاتله داداشت نشست یبرات سخته جلو دونمی_مانیک
گرفته شده  یچندسال باز  یبهت نارو زده بشه وقت یوقت  رنیازت بگ  رویکه دوسش دار یکس یوقت
 یکار کن  یچ دیاعتمادتو بشکنه با یول یاعتماد کن یبه کس  یوقت یباش 

 شی بکش دی_حتما باحامد

 هیاما  کردمیکارو نم  نیا گمی به مغزم خطور کرد اگه برگردم به  گذشته نم ن ی _اون موقع همانیک
 دادمیم ریی رو تغ  ییزایچ
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 مونه یکه از کردارشون پش یرو برداشت  ییادما نیا پیری _چرا تحامد

 هی شی زندگ یتو یهرکس می نزن   یحرف گهیموضوع د نیکرده قرار شد درباره ا ریی تغ انی _حامد ک
   کنهیم  یاشتباه

 که من اشتباه نکردم حماقت کردم  نهی_مشکل اانیک

 ی دونی _خوبه خودت محامد

هارو   یوگراف یکه داشت ب  نطورینزدو دستشو به سمت کاغدا برد هم یحرف  گهید دیکش  یپوف انیک
 شدمیمن دلسرد تر م ذاشتیرو کنار م  یک یاما هربار که  کردیبا دقت به عکسا هم نگاه م خوندیم

از برگه ها زوم شد کم کم  یکی یرو  دمیاما د ذاشتیکنار م روی شتریب یبرگه ها  انیک  گذشتیهرچه م
خوند بعد سرشو باال    رویوگراف یب  عیشدن برگرو برداشت و به عکس توجه کرد سر یطور  هیچشماش 

 اوردو به حامد نگاه کرد

 ی کرد دایپ  نارویا ی_چه طور انیک

 هم انداخت  یپاشو رو حامد

 دوروبرمن شناسمشونویکه م  نییکسا نای_احامد

 دوروبرته؟ نمیا یعن ی_انیک

 نگاه کرد انیدست ک یبه برگه تونگاه کرد با تعجب  انیبه برگه تو دست ک حامد

خودمه فکر نکنم   یکایاز شر یک ی نکهینه؟ایا دیگردیکه شما دنبالش م یال یدان یبگ  ییخوای _محامد
 باشه  نیا

 _شک ندارم خودشه انیک

 سمتم برگشت   به

 میکرد دای_داداشتو پانیک
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بلند شدمو کنارش نشستم برگرو از دستش گرفتمو به  نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
عکسش   یرو یروبه روش نگاه کردم ناخواسته دست شی وگرافی که گوشه برگه بودو بعد ب یعکس 
 دم یکش

 شما دونفر   نهیبه مادرتون رفته ع الیدان تی _جذاب انیک

ته ضربان  چشمم بهش افتاد ناخواس یشدم وقت قیاخماشو برد توهم به عکس داداشم دق یکم  حامد
اومد چه قدر جذاب  ینم ادمیاما برام ناشناخته بود چون  شناسمشیقلبم باال رفت احساس کردم م

 بود   یمن خاکستر  نهیبود رنگ چشماش ع 

 باشه یخونوادتون ارث یتو ی_فکر کنم رنگ چشم طوسحامد

 بود   یمشک  انیک یرنگ چشما  یول دیکردم که اونم خند انینگاه به ک هی

 د یبود هرسه تاتون به اون رفت  ی_مادرتون چشماش طوسانیک

 ؟ یازش ندار  ی_عکس 

 داشته باشه  الیدان  دیبود که محاصره شد شا  ییالیو یتو مونی_نه آلبوم خونوادگ انیک

 شده بود به سمت حامد برگشتم یاشک  یهمون چشمام که حساب با

 دنبالش؟  میبر ی_ک

 ادیدنبالش خودش داره م م یبر ستی_الزم نحامد

 جا خورد   یکه حامد زده بود حساب یهم از حرف  انیگرد شده بهش نگاه کردم ک یچشما با

 منه   یکای از شر یکی الیگفتم که دان میدار  شیهما هی_فردا حامد

 نگاه کرد  شی ساعت مچ به

 نه یشیم ماشیهواپ گهیساعت د هی _اشتباه نکنم تا حامد

 از جام بلند شدمو گفتم:  عیسر
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 دنبالش میبر دیبلندش  دی_خب چرا منتظر نشست

ها   هیاز همسا یکی اگه  یهم نگران خودت باش یکم دی دالرام با شهیفردا االن نم ی_بذارش براحامد
 ی چ  نتتی بب

 اون نگهبانه ای_انیک

 که شمارمو بهت داد  یبهش پول داد یگی_مگه نم

 اخم کرد  ی کم انیک

 داشت  ی_چه ربط انیک

 گفت:  یزدو با لحن مسخره ا یپوزخند حامد

 رونیرفته ب دهیکه انگار دالرامو ند یدوباره بهش پول بد یتونی_ربطش به ارتباطشه چون محامد

به سمت اتاقم    عیتوهمو با حرص به حامد که مسخرش کرده بود نگاه کرد سر  دیاخماشو کش انیک
  نمیبب تونستمیهم نم  ایرو یاصال تو نمیکه قرار بود داداشمو بب شدیمانتومو تنم کردم باورم نم  دمویدو

   شهیداره جور م  ی همه چ عیسر نقدریا

اومدم که  رونی از اتاق ب عیسر دمویبه خودم رس یسرم انداختم کم  یشال برداشتمو رو هی عیسر
 بود ده یپر چشمم به حامد افتاد که چشماش گرد شده بودو رنگ چهرش

 ثبتش کنن  نسیگ یکه تو ارمیسرت م  یی_اگه دالرام بفهمه خدا سرشاهده بالانیک

 امکان نداره  نی_احامد

  نکهینکن وگرنه بعد از ا خی یاون دختره سنگ رو یمنو جلو نقدریپس ا کنمیم ن یی من تع نشوی_اانیک
 رسه ی توهم دستت بهش نم شمیگموگور م رمیماجرا حل شد م  نیا

 _از کجا باور کنم حامد

 مشکل خودته  گهید نشی_اانیک

 قش؟یازدواج کرده؟اونم با رف یکجاس؟اصال خبر داره که فالن ؟االنیآخه چه طور  ی_ول حامد
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 چشماشو بست  یعصب   دویتو موهاش کش یدست انیک

 ومدهیجلو ن   نیبه خاطرهم  دی_آره فهمانیک

 کنم ی _باور نمحامد

بزنه که چشمش به من افتاد چشماش گرد    یباال انداخت خواست حرف یالیخ یبا ب یشونه ا انیک
 شدو نگران شد 

 ؟ ی_اومدانیک

با همون حالتش    کردیبهم نگاه م یگرد شده بودو با ناباور  یبه سمتم برگشت چشماش حساب  حامد
 بلند شد 

 نفهمم   روی_چ

 بده نیوروکر بشه اکه ک م ینگهبانه بد نیکه قراره به ا یپول نکهی_احامد

که   یجان یاما خب به خاطر ه گهیدارن دروغ م دونستمیحرفش تکون داد م دییبه تا  یبا اخم سر  انیک
 گفتم:  عیداشتم سر

 د ینزن  یسالن حرف  یتو دیآروم باش   دیفتی خب راه ب یل ی_خ

 دنی_دالرام ساعت سه صبحه االن همه خواب حامد

 د یفتیراه ب  عتر یسر کنهی نم بی ع  ی_کار از محکم کار 

  ینه حامد تک خنده آروم  ای  ستین   یکس نمیبب  دمیکش رونی به ب یسر  یواشکیاسانسور که باز شد   در
 هم با حرص کنارم زد  انیکرد ک

 وونه یدختره د دارهیب  ی_آخه االن کانیک

 میرفت  رونی ب یراحت از الب  الی نبود با خ یخبر   دمیکش یپوف

 _خوبه ورشکست نشدمانیک
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 نیا دیصددر صد با   دیدیبودو مارو م داریبود اگه نگهبانه ب  یمنظورش چ  دونستمیکردم م یا خنده
  دادیم  نرویهز

به سمتم   فتهیراه ب  نکهیهم رفت جلو و حامد هم سوار شد قبل از ا انیعقبو باز کردمو سوار شدم ک  دره
 برگشت 

 ش؟ ی نیامشب بب  ییخوایم  ی_مطمئنحامد

 تا نرفته   فتی حامد زودتر راه ب هیچه سوال نی_آخه ا

خلوت    یلیخ  ابونایخداروشکر خ کردی م یروشن کرد با سرعت داشت رانندگ  نویماش دویکش  یپوف حامد
 رفت ی تند م یبه راحت ن یبود به خاطرهم

 کنه یثبتت م  ینطور ی_از چراغا آرومتر رد شو اانیک

 ست ی_مهم ن حامد

 گفت:  زنهیکه معلوم بود داره طعنه م یبا لحن  انیک

 منو ثبت کنن   نایامکان داره دورب  شهی من بد م یاما برا سهی بابات پل دونمی_مانیک

کنه خونواده خودشه  ینم یباز  یکه پارت  یتنها کس یبرا سهیکه پل سهی_محظ اطالعتون پدرم پل حامد
 شهیها اصال به پدره من مربوط نم مهیجر نیدرضمن ا

 ردوبدل نشد بهتر   نشونی ب یمکالمه ا گهینگاه کرد و د رونیزدو به ب یپوزخند انیک

  نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیناخواسته  کردمینگاه م ابونایکه داشتم به خ نطوریهم
 هیکه از  ی داداش نمیبب مویقراره باالخره داداش واقع یعنی شمیم  کیبهش نزد  نقدریا شدیباورم نم 
روش   وبهقرار بود ر نکهیبود از ا  یق ینبود داداش حق ینیداداش د میخورده بود  ریش  هی مویمادر بود

 م یبرس عتریسر خواستیدلم م شدمیم وونهیتو چشماش نگاه کنم دل تو دلم نبود داشتم د سمویوا

 تندتر برو  کمی_حامد جان 

 ز دست بدما نویتندتر امکان داره تعادل ماش نی چنده؟از ا یسرعتم رو  یدون ی_دالرام م حامد
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 حامد  عتری_باشه فقط سر

  دمیکش یق یدادم نفس عم نیی پا شمو یش نی کم بود به خاطرهم ژنیهم بستم اکس یرو چشمامو

 زم ی عز  نمتیباالخره بعد از دوازده سال قراره بب  امیدارم م داداش

 

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

 

 انیک یفرودگاه که باال رفتم صدا یشدم از پله ها ادهیبا عجله دروباز کردمو پ ساد یوا  نیماش نکهیهم
 سادم ی ندادم اما با حرف حامد وا یتیاهم  دمیشن زدنویو حامد که صدام م

 یشیگم م ینطور یا سایکجاست وا ی_مگه تو بلدحامد

 ساد یبا اخم کنارم وا انیبه سمتشون برگشتم ک دمویکش یپوف

 می_بهتره هممون باهم برانیک

 باهاش موافقم  نبارویا لمی _برخالف محامد

هممون به راه  اموی بده بازومو گرفت که باعث شد به خودم ب یتیبه حامد اهم نکهیبدون ا انیک
جوجه هاش دنبالش    نهیمام ع  رفتی هرجا که اون م م یهردومون دنبال حامد راه افتاده بود میفت یب

  میبود

 : د یپرس یبا لحن آروم انیگذاشته بود چون ک ریتاث افممیق یتو دلم نبود فکر کنم رو دل

 دالرام؟  ی_خوبانیک

 دارم جان ی ه ی_آره فقط کم 

 تا خوشحال بشه  شهینگرانت م شتریب  نتتی بب  ینطور یا یکنترل کن  ی_بهتره خودتو کم انیک

 به خودمو احساساتم مسلط باشم  یکنم کم یسع دیبا  گفتی راست م   دمیکش یپوف
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 صداش زدم  یز یازم جدا شدو به سمت بوفه رفت با لحن اعتراض آم  انیک

 _االن وقته خوردنه؟

که  میموند انیمنتظر ک  نهیبه سمتمون برگشت با حرص دست به س سادویصدام وا  دنیبا شن حامد
 یجلو یکم  یتونیده نماخه بگو پسره گن یر ی هناق بگ یآب به سمتمون اومد ا یبطر  هیبا  دمید

 روبه روم گرفت  رویسرشو باز کردو بطر دمیاما با کمال تعجب د یر ی بگ تویتشنگ

 یسیوا چارهیاون پسره ب  یروبه رو  دمیاجازه نم ینطور ی بخور ا کمی  ری _بگانیک

هم شرمنده افکارم   یاز دستش گرفتم کم روی زدمو بطر  یبه فکرم بود ناخواسته لبخند  نقدریا نکهیا از
   کردینم  تمیاذ نیکارهاش بدون منظوره به خاطرهم  نیا دونستمیشدم م

 از آبو خوردمو به سمتش گرفتم  یکم

 دستت درد نکنه  ای_ب

 تکون داد  کنمیبه نشونه خواهش م یسر 

 _پروازش نشست حامد

 سمتش برگشتم   به

 کنن یدارن اعالم م نی_ببحامد

  میشد مام به دنبالش بربه راه افتاد که باعث   عیسر حامد

داشتم چشم   کهیدرحال  میسادیکه دورادور سالنو گرفته بود هرسه مون وا یبزرگ  شهیش  وارید پشت
 نکردم   دای که حامد بهم نشون داده بود پ یبه اون عکس  هیشب یاما کس نمی بب الو یتا دان کردمیچشم م

 _حامد پس کو؟ 

 ه یکیاون  ست ین  نیا ماشونی_صبر کن دختر هواپحامد



 دنده هیپناهان  یب

1223 
 

 شدنیم اده یکه ازش پ  ییکه بهش اشاره کرده بود برگشتم به دونه دونه مسافرا ییمایسمت هواپ به
کارم   نیا  دنیبا د  انیک دمیکش ی پوف دمویکوب نیزم ییپا  ینگاه کردم کم کم حوصلم سررفت با تخس

 تا خندشو پنهون کنه   دیبه لباش کش یدست

 ی_هنوز بزرگ نشد انیک

 _اونهاش حامد

  یکت وشلوار آب یکه تو یپسر قدبلند دنیبا د میبرگشت ع یکه حامد اشاره کرده بود سر یبه سمت  وکهی
حالت   هیخوش حالتشو با  یبودو موها دهیپوش  رشیز ی رنگ دیبود برگشتم لباس مردونه سف یکربن 

اومد ناخواسته  یبه سمت در ورود  دویکش  نیزم یرنگشو رو  یکجش کرده بود چمدون مشک یقشنگ
 بود    پیزدم چه قدر خوشت  یکه خدا به داداشم داده بود لبخند یتیهمه جذاب نیا زا

  شدیحرکت کنم آخه باورم نم تونستم ینم  سادمیبه سمت در رفتن اما من وا  عیهردوشون سر پسرا
  نمش یباالخره بعد از دوازده سال بب  تونستمیم

هم جلو   انیشد ک  انی مرتپش نما دی سف یزد که دندونا یباهاش دست داد اونم لبخند مردونه ا  حامد
جا    یچشماش گرد شدو حساب  ینگاه کرد فکر کنم شناختش چون حساب انی ک  افهیبه ق الی رفت دان

 بغل کردن   گرویشده بود باالخره هردوشون به خودشون اومدنو همد رهیخ انیبه ک یخورد با ناباور 

آخه من  دمیبهش گفت که نفهم ییزای چ هی زدیم انیچند ضربه کوتاه به پشت ک  کهی درحال الیدان
به خودم اومدم   یشده بودن اما وقت ری گونم سراز یاشکام رو یاز ک  دونمیباهاشون فاصله داشتم نم

 شده بود   سیخ  یصورتم حساب

گفت   یز یهش چب  انیجا خورد احساس کردم ک الیدان کهوی بغل هم بودن  انیو ک  الیکه دان نطوریهم
من چشماش هرلحظه متعجب تر   دنیکرد با د تشیچون آروم نگاهشو باال آوردو به سمت من هدا

 که من خواهرشم   شدیکه انگار باورش نم  یطور  شدیم

شده   نیزم خی سست به سمتم اومد پاهام توان حرکت نداشتن محکم م ییجدا شدو با قدما انیک از
 بودم  
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دستشو جلو آورد  یبه آروم نییپا  دیقطره اشک مردونه از گوشه چشمش چک   هی ستادیروم که ا روبه
به  دیشالمو که دور گردنم انداخته بودم آروم بازش کرد به کناره گردنم نگاه کرد فکر کنم نشونرو د 

 به کمرش گرفت   دویبه لباش کش یبده دست صی ت منو از دلربا تشختونس نیخاطرهم

 امکان نداره  نی_ا

 دالرامه الی_خودشه دانانیک

بود هم قد    نیاز اشک بود بهم نگاه کرد صداش چه قدر قشنگ و دلنش سیکه خ ییبا چشما الیدان
 شوهرم بهم داده بود  نه یع  ربرقی برادر ت هیبود خداروشکر خدا  انیک

هم بسته   ینرمو خوشبو فرو رفتم چشمام رو  هیجا هی یتو   کهوی فکرام غوطه ور بودم  یکه تو نطوریهم
 شدن  ری سراز شتری شدو اشکام هرلحظه ب 

 خواهرکوچولوم بغلمه   شهی_باورم نمالیدان

آغوش با آغوش   نیمنو محکم به خودش فشار داد البته ا  سا ینک نهیلرزونم دورشو احاطه کرد ع  یدستا
  یآوردو در نقش شوهر بهم اعطا کرد ب رونیاز غالب داداش ب سارویفرق داشت خدا نک  هی ساینک

 بهم برگردونده بود   موی کار داداش واقع نیداداش شدم اما خدا با ا

گ شده بودم اما حاال دارمتون خواهر کوچولوهام تن  ی _چه قدر دلتنگت بودم چه قدر دلم براالیدان
 ذارم ینم  نیازم دور ش ذارمینم

که باعث شد   دیبوس  مویشونیپ قی بغلش بودم خم شدو عم  یازم جدا شد اما همچنان تو یکم الیدان
 هم ببندم  یچشمامو با آرامش رو 

 ی_چه قدر خانوم شدالیدان

 شدم   رهی خودم بود خ یکه همرنگ چشما ییشدن به چشما ری سراز اشکام

 دلم زهی نازتو بشنوم عز یتا اون صدا یگ ینم یز ی _چرا چالیدان

 بود   یکی چشم چشم کرد فکر کنم منتظر  یکم

 _پس دلربا کو؟ الیدان
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 گفتم:  یسخت به

 _اون...اون...

 نگران شد دستشو دور صورتم گذاشت  الیدان

 براش افتاده  ی؟اتفاق ی_اون چالیدان

 میندار یازش خبر  دونمی_نم

 پر از غم شدن حامد به سمتمون اومد چشماش

 م یکن یم دایهم پ روی کی قانع باش اون  یکی  نی_حاال تو به احامد

 د یبه چشماش کش یدست الیدان

 م ی_بهتره زودتر برانیک

 گردهیمسافرا م نیداره ب  سیچندتا پل دمینگاه کردم د کردیبه اطراف نگاه م  ی که داشت کم انیک به
 ثبت کرده بودم  انویک  ری تصو نای ضربان قلبم باال رفت احتماال دورب

 حامد  سی خاک به سرم پل ی_وا

 خونسرد باشه حامد هم هول کرد  کردی م یبودو سع سا یپشتش به پل  انیچشاش گرد شد ک الیدان

 کنن ی م ییاالن منو شناسا نایراه ا یتو دی_بهتره عواطفتونو بذارانیک

 گرفتم الوی دست دان عیسر

 م یزودتر بر ای ب الی_دان

 شده؟ ی_چرا مگه چالیدان

 دم یم حی _برات توض

   دیرفتار کن  یعی_بچه ها طبحامد
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افته   ینم یاتفاق  چیبهم نگاه کرد با چشمام بهش فهموندم که ه یهول کرده بود با نگران  یحساب انیک
 باز کرد  پشویز دمیگرد شده د یرفت با چشما  الیحامد به سمت چمدون دان

 ؟ یکن یکار م  یچ ی_دار الیدان

به حامد که داشت با   میحفظ کنم با تعجب داشت موی خونسرد دادمیم حی نگران بودم اما ترج یکم
 میکردیو نگاه م  گشتیم الی چمدون دان یعجله تو

 ه؟ یچه کار نیحامد؟ا  یگردیم ی_د خب بگو دنبال چالیدان

 کالفه گفت:   گشتیکه مدنظرش بود م یز یکه داشت دنبال چ یدر حال  حامد

 ؟ی_کاپشن کاله دار ندار حامد

 _کاپشن؟؟!! الیدان

مجبور بود خودش   الیشد که دان ره یبه داداشم خ یطور  هینگاه کرد  الیکالفه راست شدو به دان حامد
ده بود و پشت کر انیکرد به سمت حامد گرفت ک  داشیپ ی خم بشه و دنبال کاپشنش بگرده وقت

اونم  انی شونه ک  یلحظه ها بود که حامد زد رو نیهم  یاطرافش کرده بود تو دنیخودشو سرگرم د
 به سمت حامد برگشت هردوشون اخماشون توهم بود  یو با هول  دیستر

 بپوش   نویا ریبگ  ای_ب حامد

  رهیخ کردی منگاه  انیکه متعجب داشت به ک  الیبه کاپشن کاله دار نگاه کرد بعد به دان یسوال انیک
 سرش  یحرکت کالهو انداخت رو  هیبا  دیاز دستش کاپشنو گرفتو پوش  عیسر ی بدون معطل  انیشد ک

 م ی_برحامد

داد دسته چمدونشو گرفتو دنبال   یف یبهم زدو دستمو فشار خف  یگرفتم اونم لبخند الویدان دست
 خودش کشوند  

 د؟ی کنی فرار م نایاز ا دیچرا دار هیچ ای باز  سیپل نیا دونمی_من نمالیدان

 حرفا دارم که برات بزنم   یلیخ  میتو بذار برس الی دان دمیم حی برات توض  روی_همه چ
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 زدم  یلبخند  دیکش یپوف الیدان

 ــــا یپی _خوشت

 لب تلفظ کرد ری ز یکردو وروجک  یخنده مردونه ا تک

 یکشی من بزرگ شدم خجالت نم هی_وروجک چ

 ی که لوس داداشت بود یهست ی تخس یهمون دختر کوچولو ی_به نظره من اصال بزرگ نشدالیدان

  یداداش واقع نباریزدم چه قدر خوشحال بودم که داداشم کنارم بود ا یشدت ذوق سرخوشانه لبخند از
دستاش بود فقط  یاالن دستم تو یازش نداشتم ول  یکه سالها ازش دور بودمو خبر  یخودم برادر 
 عموندوباره جم ینطور یا شهیشد همه دغدغه هام حل م دایاونم که پ میکن دا یدلربا رو پمونده بود 

 شه یجمع م

که   چارهیب الیدان میرفت  نیبدو بدو به سمت ماش  عیسر می اومد رونی که بود ب یفرودگاه با هر مکافات  از
   کردیمارو م  یکارا کردوی خبر نداشت با تعجب به ما نگاه م یچ یاز ه

پدال گاز  یحامد پاشو رو میشد  نیسوار ماش  عیسر دهی نکش هیزد مام به سه ثان موتویر  عیسر حامد
حبس شدمونو   ینفسا الی هممون البته به جز دان میدور شد یاز فرودگاه کم  یفشار دادو راه افتاد وقت 

 رون یب میداد

 تو دالرام یبود حت ریهممون گ هیپا میافتاد یم  ری_امشب اگه گحامد

 کردی م چارمی ب  سای_آره نک

 ی چیه گهی منو بگو د ی_باباحامد

 به سمتم برگشت  یسوال الیدان

 ه؟ی ک سای_دالرام نکالیدان

وقت    یلیبهش بگم شوهرمه آخه خ  دمیکش یخجالت م   ییطورا هی دونمیشدم نم  دیسرخ و سف یکم
اومد اما اون طور که معلومه و  ی نم ادمیاز خاطرات گذشتمون  میزی چ یبود که کنارش نبودم از طرف

 بودم  یم یمن باهاش صم الیو خوده دان انی ک یطبق گفته ها
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 ژوژو  یگ ینم یز ی _چرا چالیدان

 با اخم گفت:  انیزد ک  ییگرد شده بهش نگاه کردم که لبخند دندون نما یچشما با

 ه یچ گهیو هفت سالشه بزرگ شدهه ژوژو د  ستی_ب انیک

 زدن یصداش م  ینطور یهمه ا م؟کالیزدی باهم ژوژو صداش م  انیک ادتهی_الیدان

 ه یچ گهیدارم ژوژو د  یقشنگ نی_ژوژو؟خودم اسم به ا

 مشیدیبار که د نیاول یبرا  یبود وقت دهیخر یطوط هیپنج سالت بود بابابزرگمون  ی _وقتانیک
و از ژوژو ژوژ گفتیشونت نشست و شروع کرد به حرف زدن همشم م یرو  دیپر دیتورو د نکهیهم

 ژوژو  زدنیاسم صدات م نیاون روز به بعد کال همه به ا

 کردم  یا خنده

 _چه قدر باحال  

 زنن ی صدات م  ینطور یبشنوه ا  ساینک یوقت شهی_باحال ترم م حامد

خنده  دنیهم با د الیخنده دان  ریزدم ز یبلند یخاطر لحن حامد که معلوم بود دلش پره با صدا به
 کرد   یمن تک خنده ا یها

 ه یک سای نک نیا  دی_آخرش نگفتالیدان

 دومادتونه سای _نک

 جا خورد چشماش گرد شده بود   یحرف حساب نیا دنیبا شن الیدان

 _من دوماد دارم؟الیدان

 نثارش کردم  یا وونه یکردمو د یا خنده

عصاقورت دادس با اخالق    یرتی پسر اخمالو غ هی سا یبدم نک حی جان بذار من برات توض الی _دانحامد
 فاتحت خوندس نیکه دار ی دوماد نیگند خدا بهت رحم کنه با ا یحساب 
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 شهیدالرام عصا قورت داده م نیاز دست ا  می_چرا؟مگه کسالیدان

 _نه کال خودش ذاتا عصا قورت دادس حامد

وهرم بد  خودم از ش یجلو یدار  ارمیناخونام اون چشاتو از کاسه درب  نینکن باهم ی_حامد خان کار 
   یخوب نیشوهر به ا یگیم

چپ چپ نگام کرد   دمیبه سمتش برگشتم که د کردیگرد شده بهم نگاه م یبا چشما  نطوریهم الیدان
  دیمنو به آغوشش کش دویخند دنمیخجالت کش دنیهم با د الیخجالت بکشم دان یکه باعث شد کم 

 گفت:  کردی داشت کمرمو نوازش م کهیدرحال 

 نشدم؟  ییهنوز دا  ی_چه قدر خوشحالم سروسامون گرفت الیدان

 سرخ شدم  شتریب  یکم

 هنوز وقتش نشده ری _نخ

 دلشون بذارن  یکجا گهیعروس شده بچه د  شهیم یماه هی_حامد

 ؟ ی_تازه عروسالیدان

آره بازوبسته کردم که   یلبخند به معنا هیقشنگش که متعجب بود نگاه کردم چشمامو با  یچشما به
 د یبا ذوق خند

 گشتم یزودتر برم نمی بی خواهرمو م رانیبرگردم ا دونستمیشکرت اگه م ایخدا ی_واالیدان

 شونه هاش گذاشتم  یکردمو با آرامش سرمو رو یخنده ا تک

 ؟ یشناسی_حاال حامد تو از کجا پسرعمو و خواهر منو مالیدان

 هم شاخ دار  دسیچی _ماجراش هم پحامد

 کن کنجکاو شدم  فی_خب تعرالیدان

 بهم زد   یبهم نگاه کردو چشمک نی ماش نهیی از آ حامد
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 _خودت زحمتشو بکش حامد

 ...یبرا میبذار ستیبهتر ن  هی_آخه طوالن

 دنیدراوردم با د فمی از تو ک مویگوش عینگاه کردم شوک زده سر شدیکه داشت روشن م ییبه هوا  کهوی
 سرمو با ترس گفتم:  یساعت زدم تو

 بدبخت شدم حامد تندتر برو  ی_وا

 م یری آخرش لو م دونستمی_من مانیک

 کار کنم؟   ی_حاال چ

 توهم  دیاخماشو کش حامد

 دنبالت  ادیخونه فکر نکنم کله سحر ب میرسی _نگران نباش سره وقت محامد

نرفتم خونش صددرصد امروز کله سحر   شبید دهید یوقت  ستین دیپژمان بع نیاز ا یچ ی_اتفاقا ه
دنبالم   ادی ب تونهیاون ساعت سه بعداظهر که نم  میاز طرف رهی دنبالم تا خوابمو بهم بزنه انتقام بگ ادیم

 سازمان  رهی خونه خودش از اونجا هم م ذارهیمنو م

رفتم ن شبیکه گفتم د یکالفه شده بود به خصوص وقت ارهیکه معلوم بود سراز حرفام در نم  الیدان
 گرد بشه یخونش باعث شد چشماش حساب

 شوهرت کو؟  نیپس ا یمگه تو ازدواج نکرد ه؟اصالیک گهی_پژمان دالیدان

 تهی مامور تشی_خب راس

 کارس؟  یچ ت؟مگهی _مامورالیدان

 دارن فی_آقا سرهنگ تشر حامد

 حرف چشماش گرد شد   نیا دنیبا شن الیدان

   کنمیکم کم دارم هنگ م گهی_دالیدان
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 سمتم برگشت و ادامه داد: به

  نهیمنظورم ا یعنی؟یکن یسرهنگ عروس  هیبا  یتونست ی طور  ؟چهیازدواج کرد سیپل هی_تو با الیدان
 خوشش اومده  یطون یش  نقدریاز تو که ا  یچه طور  ؟اصالیباهاش آشنا شد یچه طور 

 بود ششونیکه دالرام پ هی_پسره همون خونواده اانیک

لب زمزمه کرد معلوم   ری ز یدر زدو لعنت رهیهم بست کالفه ضربه به دستگ یچشماشو محکم رو الیدان
 شده بود یعصبان  هیک ساینک  دهیفهم نکهیبود از ا

 دومادت سرهنگ باشه ینداشت  ال؟دوستیدان  ی_چرا ناراحت شد

 ی فهمیم هیا گهید زهی_مشکل چانیک

 : دیشده بود غر ینطور یچرا ا دونمیکه واقعا نم ی شده بود با لحن  یحرص  یکه کم الیدان

 ه؟یک گهیپژمان د نی_االیدان

 درواقع دوست که نه پسرخالشه ساسی_دوست نک

 سا یخونه پسرخاله نک   یشب بر  دی_اون وقت چرا تو باالیدان

ختم اونم اندا  نییسرمو پا نیبه خاطرهم  دمیخجالت کش  یکه به مغرش خطور کرده بود کم یفکر  از
بهش   یوگرنه االن چنان جواب  کردم ی م یب یباهاش احساس غر  یاخماشو توهم برد کم شتریب  یکم
 باشه   دایکه اون سرش ناپ دادمیم

 _جوابه منو بدهالیدان

 یسع  یخودش دست به کار شد هرچ  گمینم یز یمن همچنان سکوت کردمو چ دید یوقت حامد
 آخه داداشم بودا اونم داداش بزرگــــــــــــ ارم یدر ب  یقد باز  الیدان یجلو تونستمینم کردمیم

با دالرام بزرگ شده اسمشم  یکه از بچگ  یدختر  شهی پژمان خودش زن داره زنشم م الی _دانحامد
 الهامه

 _الهام؟چه قدر اسمش آشناس الیدان
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 از حرفاش جا خوردم مشکوک بهشون نگاه کردم  یکم

 که باهامون تماس گرفت؟  ستین یختر الهام همون د گمی_حامد م الیدان

 رون ی ب زدیگرد شده به سمتش برگشتم کم کم داشت چشمام از حدقه م یچشما با

 گفت ینم  یز یاز تو خبر داشتو به من چ یعنی!!!الهام با تو تماس گرفته؟؟؟ی_چ

که باهام   هیکه شوهره توهه همون مامور ساینک  دیمونده بگ نی هم یعنیشدم  جی_خودمم گالیدان
 تهمت هم بهم زده  یو کل دهیحرف زده و درباره گذشته ازم سوال پرس

 افتادم یداشتم پس م  دیشدت تعجب نفسم بر از

 که اومده بود   هی_خودشه همونحامد

 دهنش از شدت تعجب باز شد بعد باهمون حالتش به سمت من برگشت  الیدان

 ؟یار یقلب اون پسررو به دست ب یتونست یدختر تو چه طور  سهیم وامونده قلب  یعنی_الیدان

مدت الهام از داداشم   نیتمام ا شدیبرگشتم باورم نم  ابون ی ازش گرفتمو ناشناخته به سمت خ نگامو
 ازم پنهونش کرد  یکرده بود ول دایداداشمو پ  ساینک اینگفته بود  یز ی خبر داشتو به من چ

 یبه هرحال اما الهام چه طور  سای نک ه؟حاالیچ انمیفاز اطراف یعن یدوستم؟ ایطرفم؟با ک ایمن با ک  واقعا
 دلش اومد

 _دالرام حامد

 کرد یبهم نگاه م نیماش  نهییمچهولمو به سمت حامد برگردوندم که داشت از آ  نگاه

 لایالهام اصال خبر نداشت که دان شیوقت پ  یلیبه خ گردهیماجرا برم نی_قضاوتشون نکن احامد
 داداشته  

 که خبر داشت  سای_اما نک 

حل کرد به تو بگه  رو یهمه چ یوقت  خواستهیم دیشا کنهیاون پرونده هنوز کار م  ی_اون داره روحامد
 حرفاس  نیتر از ا دهیچی پ یل یماجرا خ
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 _اما من حق داشتم بفهمم  

باهاش حرف زده داداش تو باشه    سایکه نک  یال یکارو کرد اصال از کجا معلوم دان  نی_به نظرم بهترانیک
به طور قطع مطمئن بشه اون وقت مطمئنم    ساینک  یوقت  یول  یکردی م رشیاون وقت تو ذهنتو درگ

 گه یبه توهم م ادویم

 د یترکیاطالعات سرم داشت م نهمهیدو طرف سرم گذاشتم از شوک ا دستامو

  رسهی به مغزم نم یچ یه گهیشدم د جی_گ

 میرو رد کن  کنهی م دتیکه از طرف خونواده شوهرت داره تهد یخطر   نینباش بذار ا یز ی_نگران چحامد
 میزن یحرف م  میش یدور هم جمع م

   گردهیامشب ساعت نه برم  سایآخه نک  میدورهم جمع بش میبتون ا یزود نی_فکر نکنم به ا

 گردهیچه قدر زود برم هیت یچه مامور نی_احامد

 که باعث شد به سمتش برگردم  دیسرم کش یرو یدست الیدان  دمیکش یپوف کالفه

فقط من موندم چه  هیمرده زندگ دمیکه من د یاون پسر  ی_خوشحالم که سروسامون گرفت الیدان
 ی باهاش سر کن  یتونست یطور 

 کنهیضاوتش م داره ق ینطور یا الیکرده که دان یچه کار  سای کردم نگاه نک یا خنده

 طونه ی شروش یل یتو خونه خ  ساینک ستین  ی_اصال کاره سخت

 ماله شماس  اشیماله ماس خوش  اشی_اخالق سگحامد

 باشه   ینطور یا دمی_خب من خانومشم با 

 شده بود گفت:  ختهیبا غم آم  یبمش که حساب یبا صدا دیکش  یپوف انیک

 _کاش دلرباهم بودانیک

 شد  نیهمزمان باهم غمگ الیمنو دان نگاه
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 ؟یندار  ی_ازش خبر الیدان

 ؟ی تو چ  یچی _نه هانیک

 نبودم  رانیکه ا ؟منیپرس ی _از من مالیدان

 نگران نباش   شهیم دای_اونم پ حامد

 بهشون نگاه کردم  یتازه مکافاتم شروع شده بود با نگران  دمیکش یپوف سادیدر خونه که وا یجلو

  دهیگزارش م سایبه نک رویچون چاپلوسم هست همه چ  دارهینگهبانه احتماال ب   نیکار کنم؟ا  ی_حاال چ
 از جلوش رد بشم؟  یحاال من چه طور 

 ؟یدار   نگویپارک   موتی _رانیک

 _آره چه طور؟ 

 ی و االنم برگشت یدیخودت صبحونه خر یبرا  ی وانمود کن که مثال رفت یطور  هی_خب انیک

  میبهش بگم از طرف یبشنوه چ می تو خونه دار دهیخرنون  سایتازه نک ستیدستم ن یز ی_خب منکه چ
 شم یچون من جون به جونمم کنن ساعت هفت بلند نم  شهیمشکوک م شتریبرسه ب   سایبه گوش نک

  نیدنبالت؟خب توهم با ا ادیامروز زود م ارهیحرصتو در ب نکهیپژمان به خاطر ا  یگی_مگه نمحامد
 ی شد داریصبح زود ب  یپژمانو کم کن یرو  یبهونه مثال خواست

گاوم   ادی دنبالم اگه ن ادیمن فقط حدس زدم که پژمان االن م میدوتا مشکل دار یول هی_نقشه خوب
 ی ز یچ یر یکه من االن نه نون دستمه نه پن نهیمشکلمونم ا نیدوم دهییزا

 دی کش یپوف  یعصب  انیک

 ست؟ ین  یز یچ ییاطراف نونوا نی_اانیک

 کجا بود  ییباالشهره نونوا نجای_احامد

 ی ر یخونه بگ ییجا  نیهمچ هی یتو دی_مجبورانیک
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 انی ک ستین  ی_االن وقت شوخ

 د؟یکنیکار م  ینون چ دنیخر ینکردم شما برا  ی_اصال هم شوخانیک

 هاهم هست  یسوپر  نیا یکه تو خرهیمعموال هم لواش م خرهینون م  ساینک  دونمی_نم

 م یبسته لواش بخر هیها  یسوپر  نیاز هم می_خب االن برالیدان

 میندار ی_چاره احامد

 ترمز کرد   عیکه گفتم هول کردو سر یا دهی کش نیبا ه کهویکه  فتهیخواست راه ب  حامد

 گفتم:  یسره خودمو با نگران یتو زدم

 پژمانه  نیخاک به سرم اون ماش ی_وا

 که اشاره کرده بودم برگشتن   ینیبه سمت ماش  همشون

 _معلومه وضعش خوبه الیدان

 کرد  یحرص بهش نگاه کردم که تک خنده ا با

 م؟ یکار کن  ی_حاال چ

 ی میقد یشو بعد همون حرفا یوارد الب نگیرفت از پارک   ی_بذار بره تو وقتانیک

 دم ینخر یز ی_آخه من که چ

 رسه یبه ذهنم نم یز ی...پوف چ یگ یمثال م ایباز نبود  یسوپر  یگی_خب م انیک

 ی _به نظرم بهتره بهش بگحامد

 کنه یم  ری دستگ انویک  ینطور ی ؟ایشد وونهی؟؟دی_چ

 د یتوموهاش کش یکالفه دست انیک

 به عهده خودتون  شی داداشتو بهت رسوندم بق دمیدالرام من به هدف خودم رس ستی_مهم ن انیک
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   یفتی دستشون ب دمیمن اجازه نم انی_نه نه ک

 میندار  ی_فعال که راهانیک

  هیدی_به نظره من پژمان پسره فهم حامد

 میبد  روی زیاحتمال هرچ دیبا میکن سکیر میتونی_نمالیدان

 فهمهی م رویهمه چ  گردهیبرم سایشدم امشب نک چارهیب  ای_خدا

 توهم برد  ی اخماشو حساب الیدان

 زنتت یکنه؟می کار م ی_مثال چالیدان

شده پوف نگاش کن   یرتیغ یبه سمتش برگشتم معلوم بود حساب  عیسر نی کردم به خاطرهم هول
 حدسم درست بود

 دست بزن نداره سای_نه بابا نک 

 ی ترسیازش م نقدر ی_پس چرا االیدان

 _به نظرت اون پسره ترس نداره؟ حامد

 د یتوموهاش کش یکالفه دست الیدان

دنبال من تازه به حل پروندشم کمک   یاومد یگ یخب بهش م  دیکنی _اصال چرا ازش پنهون مالیدان
 ی کن یم

 شهی_نم حامد

 کنه ی با منو حامد نداره بفهمه با ما بوده قشقرق به پا م یخوش   یرو سای_نکانیک

باعث شد   لمیزنگ موبا یصدا  کهویبزنه که  یو مشکوک شد خواست حرف   یچهرش سوال الیدان
از تو   لمویبا ترس موبا شکستیم نوی بود که سکوت ماش لمیزنگ موبا یفقط صدا میهممون سکوت کن

 اسم پژمان وحشت زده سرمو باال اوردمو بهشون نگاه کردم  دنیدراوردم با د فمیک
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 _خودشه 

 _نگران نباش  حامد

 بگم  ی_بهش چ

 ی _بگو تو خونه احامد

 درو باز کن  گهیم  گمیدارم دروغ م فهمهی که م ینطور ی_خب ا

 تظر بمونه من نیماش ی_بهش بگو توانیک

 برم تو  یمن چه طور  ینطور ی_ا

  یر ی م لکسیر  یشیم ادهیتو توهم پ برهی م نویخب حامد ماش  یدار  نگویپارک موتیر  یگی_مگه نمالیدان
 دره هیپژمان که جلو نیسمت ماش 

 کرده بود  یعجب فکر  ولیعاقل بود خوشم اومد ا   نقدریداداشم ا نکهیا از

 بهتره  نی_آره ا

 لرزون تماسو برقرار کردم  یبا دستا عیسر

 _الو

که داشتم بخوابه اما خب در عوض باعث   یاز استرس یپژمان باعث شد ناخواسته کم  طونی ش لحن
 فتم یبه تته پته کردن ب  یشده بود کم

 ن؟ی_به به عروس خانوم چه خبرا خواب بود پژمان

 _ن...نه...نه 

 حفظ کنمو آروم باشم   مویبهم اشاره کرد که خونسرد الیدان

 دادمیم ی سوت دیآرامش خودمو حفظ کردم نبا  دمویکش یق یعم  نفس

 ؟یجواب داد رید  نقدری_پس چرا اپژمان
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 دم یآشپزخونه بودم...صداشو نشن ی...توزهی_خب...چ

 ؟ یشد  زیسحرخ  یی کهویدالرام؟ساعت هفت صبحه چه طور  ی_آشپزخونه؟خوب پژمان

 دست آزادمو به سرم گرفتم   کالفه

 گهیشدم د داریب  دونمی_خب نم 

 درم  یخب درو باز کن جلو یل ی_خپژمان

 کدوم در؟  ی_جلو

 زنگم زدم  نی بب ین یبی منو م ی_در خونتون بازش کنپژمان

 افتاده بودم وحشتناک بود  ریکه توش گ یت یهامو مالش دادم چه قدر وضع قه یبستمو شق چشمامو

 وونه؟ید ی زود اومد  نقدری_چرا ا

 دنبالت  امیب  دیباهات باشه اگه االن نبرمت ساعت سه با  شتریب  خواستی_دستور الهام بود مپژمان

 ام ی بمون منم م نیماش یتو  نیی_باشه تو برو پا 

 تو؟  امی ب یدرو باز کن  ییخوای_نمپژمان

 د یخونه هم نامرتبه ببخش   ستیلباسام مناسب ن  کمی تشی_خب راس

 سازمان  رسمیم رید  ینطور یدالرام ا ای فقط زودتر ب نی ماش یتو رمیخب م  یل ی_خپژمان

 ی ندار  ی_باشه فعال کار 

 _نه خدافس پژمان

 به سمتشون برگشتم بعد روبه حامد گفتم:  عیکرده بودم سر یط تویقطع کردم نصف موفق تماسو

 _برو حامد 
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  نگیپارک یزدم که باعث شد حامد هم بره تو موتویر عیسر سادیدار وا موتیدره ر یدور زدو جلو حامد
 دمیکش یق ینفس عم میشد  نگیوارد پارک  نکهیهم

 شکرت  ایخدا ی_وا

 کجا بودم  شبیکه د ارمیپدرومادرم ب  یبرا ی_مشکل تو حل شد اما ماله من نه حاال چه بهونه احامد

بود که از خونوادش  پسر شونزده ساله ها شده  نیا نهیلحن حامد ع دیهم خند الی کردم دان یا خنده
 و شش سالشه  ستیانگار نه انگار ب دیترسیم

رفتم خونشون   یشئونات اسالم تی منم با رعا دیترسیدوست دخترم بودم تنها بود م شهی_بگو پالیدان
 دم یمبل خواب یمنم رفتم رو دیکه دختره با مانتو شلوار رفت تو اتاقش خواب  یحتما بگ نمیا

 دیکش یرفت و پوف  الیبه دان یچشم غره ا حامد

 دنی_امروز زنم محامد

 د یخنده حامد خودشم خند ریز میحرف از شدت خنده هممون زد  نیا دنیشن  با

 سرهم کن یز یچ هیبگو شرکت بودم   ایاز دوستام بودم  یکی شهینگران نباش بگو پ وونهی_د

 شهیم  یچ نمی_حاال ببحامد

بغلش   یبزنه با خوشحال  یبرگشتم که باعث شد اونم به سمتم برگرده و بهم لبخند الی سمت دان به
 کردم که اونم منو بغل کرد 

 ی دوباره گم ش ی_نر 

 نمت یدوباره بب تونمیم یک دمی _نه بهت قول مالیدان

 داره  یبستگ سایبه نک یهمه چ دونمی_نم

 _شمارتو بده حداقل باهات حرف بزنم الیدان

 _باشه 
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  یاز همشون خدافس عیبعد سر  شیگوش  یدراوردو به سمتم گرفت تند تند شمارمو زدم تو لشویموبا
خارج شدم بعد به سمت پژمان که   نگیخودمو مرتب کردمو از پارک  یکم دمیبه شالم کش یکردمو دست

 بود رفتم    نیماش یتو

 ی که هست یب گفتم مرس ل ریآروم ز  دمویکش یق یعم  نفس

 

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

 

 محکم بغلش کردم که اونم منو به خودش فشار داد  یخوشحال با

 _چه قدر دلم برات تنگ شده بود عروسکساینک

 ن یو چهارساعت از هم دور بود ستی خوبه ب هیچ ایلوس باز نی_اه اه اه اپژمان

دست دادو همو  سایجلو اومد با نک  دویازم جدا شدو چپ چپ به پژمان نگاه کرد که اونم خند ساینک
 الهام شربتو که گردوند کناره پژمان نشست  مینشست  مویبغل کردن هممون به سمت مبال رفت

 شد کارت راه افتاد؟  ی_حاال چپژمان

 _آره درست شد حدس خودم درست بودساینک

 هیقو تمیقوه کاوشگر ولی_اپژمان

 میه ی_اساینک

 به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد ساینک

 ؟یدیکه نترس  شبی_دساینک

بعد با حرص دستشو پس زدمو نگامو ازش   دیکش موین یو آروم ب  دیبهش رفتم که خند یغره ا چشم
سر به سرم   یدستشو کل یسوت  شهیم دونمیبرد م  الغوزیالهام  نیا یآبرومو جلو شعوریگرفتم پسره ب

 ذارهیم
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اس  الیامروز دوبار با دان میحرف زد یاز هر در  مویتا ساعت دوازده خونشون بود  بای شب تقر اون
  سایچون نک شهیفعال نم دونمیاما م  نمشی زودتر بب خواستیکردم خخخ دل تو دلم نبود دلم م یباز 

  ترسمیاما خب م ادیبگم ب الیبه دان  ستی خونه ن  سایکه نک ییوقتا تونمیچند روز خونس هرچند م نیا
مرد  هی گهی کنه بهش م  یدوست داره براشم چاپلوس دونمیم ترسهیم سای نگهبانس از نک نیترسمم از ا

اون وقت معلوم  شهیم دهیهم وسط کش انیحامدو ک  هیرفتوآمد داره اون وقت کم کم پا  نجایبه ا
نکنم تا به   یگرفتم فعال سکوت کنمو کار  میتصم نیبه خاطرهم  فتهیب یا گهید یچه اتفاقا ستین

 وقتش 

 

 ........... 

 

  یتیموقع کردمی م یمونده بودو برنگشته بود هرکار  رانی به خاطرمن هنوز ا ال یگذشت دان  یروز  ده
گرفتم که دعوتش کنم   میامروز تصم نیارتباط داشته باشم به خاطرهم  الیاومد که با دان ینم  شیپ

  ینطور یگرفته ا یو مرخص  ضهی مر ینگهبان الب  دمیبه سرم زد که فهم  یفکر وقت نیخونمون درواقع ا
 باال  ادیب  یبه راحت تونستیم الیدان

قرار بود تا   نی زود برگرده ساعت سه هستش به خاطرهم یلی خ دونستمیم سارو ینک یکار  ساعت
االنم ساعت هشت صبح بودو منتظرش   میبمونه تا باهم وقت بگذرون شمیپ  الیساعت دوزاده دان

 از اونم راحت بود  المی رفته بود سرکار و خ  ساینک  ادی بودم که ب

 یرفتم تو ی اوک  یهمه چ دمید ینه که وقت  ایمرتبه  نمیدوباره به سالن نگاه کردم بب  یخاص  جانی ه با
  کهویت کنم درس  موی تا شربت آبل ختمی آب ر یتو مورویآب ل  نکهیآشپزخونه تا شربت درست کنم هم

خودشه  دمیکه د دمیضربان قلبم باال رفت با عجله به سمتش دو دیبه گوشم رس فونیآ یصدا
خونرو هم باز گذاشتم بعد خودم به سمت آشپزخونه   یزدمو دکمه باز شدن درو زدم دره ورود یلبخند

به سمت در   عیدرست کردن شربت دراورده بودمو مرتب کردم بعد سر یکه برا الرویاز وسا یرفتم کم
من  دنیاومد با د رونی از آسانسور ب یبا حالت جذاب الیدره آسانسور باز شد دان  سادمیوا نکهیرفتم هم

 زدو به سمتم اومد یلبخند

 ؟یچه طور  زمی_به به خواهره عزالیدان
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 اتو ی ب ی_سالم خوش اومد

 زد یکردو لبخند یوارد خونه شد به اطراف نگاهاز کنارم رد شدو   الیدان

 دیدار ی_خونه بزرگو قشنگالیدان

 _قابلتونو نداره 

از مبال رفتو نشست به سمت آشپزخونه رفتم تا   یک یبه سمت  دویخند دیخم شدو گونمو بوس الیدان
 بلند شد:  الیاعتراض دان یشربتمو اماده کنم که صدا عتریسر

 خورم ی نم یز یبمونم من چ  نجایا ادیز تونمینم ن یبش  ای_دالرام ب الیدان

   امیاالن م کنمی_شربت درست م 

  یشکر تو  کهی گذاشتم بعد به سمتش رفتمو کنارش نشستم درحال ینیس یشکرو برداشتمو تو عیسر
 گفتم:  زدمیهمش م ختمویری م وانایل

   کنمی _خب االن کناره خودت درستش م

 کرد  یخنده ا الیدان

 ی کنی ه خودتو م_هنوزم کار کارالیدان

 به سمتش گرفتم اونم از دستم گرفتو شروع کرد به مزه مزه کردنش  وانشویکردمو ل یناز  خنده

که بهش داشتم بهش نگاه کردم و لبخندم پررنگ تر شد چه قدر خوشحال بودم که  یمحبت خاص با
 داشتم یداداش واقع هی

با   یچه طور  یکجا بود یکارا کرد یمدت چ نیتمام ا  نکهیا یکن  فیبرام تعر  ییخوای_خب نمالیدان
 یکرد داشیپ و یشناخت یچه طور  انوی ک یشناس یحامدو از کجا م یآشنا شد ساینک

 ؟یهمشو بشنو یحوصله دار  هی _خب داستانش طوالن 

 دم یبگو همشو گوش م  زمیعز نجامیا نی_من به خاطرهم الیدان



 دنده هیپناهان  یب

1243 
 

 _باشه 

  یاز ب میز کجاش شروع کنم از دربه درا دونستمیهم بستم نم یچشمامو رو  دمویکش یق یعم  نفس
که از دستش داده  یرعلیبهم کرد از ام انی که ک ییپناهم شد از ظلما ساینک  نکهیاز ا مییاز تنها امیکس

  گهید یزایچ  یل یو از خ دمیکش میکه در راه حفظ بودن پاک  ییها یبودم از سخت

دستشو به سمت سرم آوردو   یبه آروم  نیبد شده به خاطرهم یحالم کم   دیفکر کنم فهم  الیدان
خودم   یمبل تو یپاش گذاشتمو رو یکارم کردم سرمو رو  نیپاش بذارم هم  یمجبورم کرد که سرمو رو

دادم فعال سکوت کنم  حی مشغوله نوازش کردن موهام شد ترج یجمع شدم اونم سکوت کردو به آروم
 آروم گفت:  کردیداشت موهامو نوازش م  کهی حالدر الیفکرامو متمرکز کنم دان یتا کم

 هیتو و دلربا لخت لخت بودن  ی موها یبار از دست موهات خسته شد هی یبچه بود   ی_وقتالیدان
  یکوتاش کن ییخوا  یم یبه مامان گفت شدیعاشقش م دیدیم یقشنگ که هرک یل یخ  ییرنگ خرما

 یموها نکهیسره ا شهیبا دلربا هم ادمهی یشیم مونیبعدا پش یمامان هم اجازه نداد گفت کوتاش کن 
 ماله هردوتون به اندازه هم بود  کهی درحال دیکردی جروبحث م شهیهم دترهبلن یک

 : دمیپرس  یاسم مامان وسط اومد ناخواسته با لحن آروم یوقت

 ی _مامانو دوست داشت

 جونم بهش بسته بود   ستی ن ادتیو دوست نداره؟مگه _کدوم پسر مامانشالیدان

 ادی نم ادمیگرفتم گذشتمو  ی_نه من فراموش

   دیلرز الیدان

 ؟ یمنو شناخت  یچه طور  ؟پس یگفت  ی_چالیدان

 ان ی_به کمک حامدو ک 

سخت بود    یل یخ  یگرفتم ناراحت شده بود فراموش یکه فراموش نیمعلوم بود از ا دیکش یپوف الیدان
طرفم خوشحالم چون تمام   هیاومد هرچند از  ینم ادتی تی از خاطرات قشنگ بچگ یچی ه ینطور یا
تاب   یب دمیفهم یوقت یکردم ول   یراحت تر زندگ  ینطور یکه خواهربرادر دارم ا  دونستمیمدت نم نیا

 کنم داشونیکه خداروشکر تونستم موفق بشمو پ شدم
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داداشم  یگذشته ها غرق بشم و برا  یوبدم وقتش بود که دوباره ت حی دادم ماجرارو براش توض حیترج 
 هام حرف بزنم  یاز سخت

فکر   یهرچ  کردی باال سرم نبود سرم وحشتناک درد م یکه چشمامو باز کردم کس مارستانیب ی_تو
  یکار کنم حساب یچ دونستمیاومد هول کرده بودم نم ینم ادمی یز یچ نجامیچرا ا نمیبب کردمیم

  دمسن وارد اتاق ش بای مرد تقر هی دره اتاق باز شدو  کهوی همون لحظه ها بود که  یبودم تو فیبالتکل 
گوشش گذاشتو با   یتو شویپزشک یبهش اعتماد کنم گوش یداشت که باعث شد کم  یچهره مهربون 

قلبم گوش داد دستشو به سمت چشمام بردو   یبکشم بعد به صدا قیلبخند به من گفت که نفس عم
  دونمیتخت نشستم نم یکرد رو دییتا مو یه سمت پرستاره برگشت و سالمتبازشون کرد بعد ب  یکم

بهم   یسر  هی  ایمنو با خودش ببره   ادی ب دیبا یکیاالن  طی اون شرا یتو دونستمی اما م بودم  یمنتظر ک
  یانداختم اشکام رو نیی سرمو پا ومدین  یکس دمید یکارو بکنه وقت  نیا دیبا ی ک  دونستمیبزنه اما نم 
  ناشکامو پنهو تونستمینم نیکردم بچه بودم به خاطرهم یترسناک ییشدن احساس تنها  ریگونم سراز

 کنم 

 اشکتو  نمی _نب

شده بود اونم   دیکه سف ییمرد بلند قد چهارشونه با موها هیسرمو باال آوردم   دمیصداشو شن یوقت
  یکس  دمیحرف زدن از حرفاشون فهم  یهم کموارد اتاق شد با هیپشت سرش همون دکتر قبل کدستی

 هو با من چ هیبفهمم که ک  تونستمینم  کردمی م یاقاهس اما هرکار  نی که قراره منو باخودش ببره هم
  یلبخند رو  یاما وقت ادی ن ادتی یز یچ  یزور بزن یترسناکه هرچ  یلیآخه خ  دمیداره کم کم ترس  ینسبت

حرفاش با دکتر تموم شد با لبخند به  یوقت شدمیدلگرم م یناخواسته کم دم یدیاون مردو م یلبا
 هک یکارش بهم منتقل شد طور  نی از ا یحس خوب  دیسرمو بوس یسمتم اومد سرمو نوازش کردو رو

شما   دمیاشکامو پاک کرد ازش پرس دویبه صورتم کش یبهش بزنم دست یاشکام لبخند نیباعث شد ب 
  دویخند  یخودم چ یمنم تعجب کردم گفتم خب بابا دتمیجد یابااونم بهم گفت که ب یهست یک

لحظه فکر کردم   هیاما  هیچ دمی فهم یحرفشو م نیا یخدا درسته نه سالم بودو معن  شهیگفت رفته پ
تصادف کشته شدن و  هی یداره پدرومادرم تو قتیبهم گفت که همشون حق کنهیم  یداره باهام شوخ

  یحت  ارمیب  ادیپدرومادرمو به  ریتصو تونستمینم کردمیم  یزنده موندم هرکار  ییمن به طرز معجزه آسا
  ماون لحظه تنها آغوش گر هیگر ریزدم ز  نیبه خاطرهم  می تصادف کرد یبفهمم که چه طور  تونستمینم

موهامو   کردیآرومم م دادیار مبه خودش فش  کردویمنو بغل م یوقت  کردیپدرانه اون بود که آرومم م
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پسر داره حسرت   هیوقت تنهام نذاره بهم گفت دختر نداره فقط  چینوازش کرد بهم قول داد که ه
  موالبته اگه حزانت شهیخودش بابام م  نیدختردار شدن به دله خودشو خانومش مونده به خاطرهم

ارومم   تونستیکه م یروانشناس اما تنها کس شهیپ رفتمیم  دیاون سن هر هفته با یتو دادنیبهش م 
  خواستی اقاجون اما دلش م گفتمیپدرجون البته اول بهش م زدمیکنه فقط اون بود صداش م

که خودمو براش   یگاه یپدرجون حت گفتمیبا عشق بهش م  نیصداش بزنم به خاطرهم   ینطور یا
ا داشتم هم مامان اونم چون هم باب کردمی نم یکس یاحساس ب  زدمیصداش م  ییبابا  کردمی لوس م

زن فوق العاده  هیدوست داشتم   یل یمامانمم خ دمیجد  نیفرشته بودن تا والد شتریکه ب یبابا مامان 
  هیبچه دار بشه اما برام جا تونهیبهم گفت که نم  یشیچرا دختردار نم دمیبار ازش پرس هیمهربون بود 

که احتماال بعد از   دادمیجواب خودمو م ینطور یپسر شده بود بعد ا هیصاحب  یسوال بود که چه طور 
بود چندسال بعدش به طرز معجزه   ری نتونسته بچه دار بشه هرچند پا قدم من خ گهیپسرش د نیا

 کیهمون  یبود تو ضیاورد اما خب چون مر ایبه دن یدختر ناز مامان  هیمادرجون حامله شد  ییآسا
بود حزانتمو دادگاه  یسال رفت و امد باالخره با هر مکافات  هیاز بعد  میفوت شد بگذر شیلگسا

  نیحرفا بود به خاطرهم نیتر از ا دهیچی بهشون داد آخه از خونوادم خبر نداشتن درواقع پروندم پ
منو ببرن پرورشگاه اما پدرجون نذاشت خودش   خواستی پروندم روشن بشه م  فیتکل  یدادگاه تا وقت

نکنن    نکارویکنه که ا یاون پروندرو راض یتونست قاض  نیبه خاطرهم داشت ییای بود بروب یقاض
بودم   دهیشن  یی زایچ هیبود آخه  ه یقض نیمرد مهربون بود اما مخالف ا هیپدرجون  نهیپروندم ع یقاض

  کردمیم  رفک  یاما هرچ دیداشته باش گهید یکی  دیتونینم د یفرزندخونده دار هیشما خودتون  نکهیمثل ا
منظورش پژمان بود آخه پژمان همش خونه ما پالس    دینداره شا یپدرجون فرزندخونده ا دمیدیم

صادر کرد منو فرستادن  ویرا ی قبول کردن قاض یپژمانو به فرزندخوندگ کردنیبود حتما اونا فکر م 
اومدن  یهرروز م  نکهیشدم آخه بدجور وابستشون شده بودم باا ضیمر دهیماه نکش هیپرورشگاه به 

 تونمیدستور داد که م دیبهشون د مویوابستگ یوقت یقاض  شدیاما بعد از رفتنشون حالم بد م دنمید
قبول کنن که تا االن هم   یمنو به فرزندخوندگ تونستنیروشن بشه اما نم  فمی بمونم تا تکل  ششونیپ

دست داده بودن  ازکه دخترشونو  شدیم یسال هی دمیپدرومادر جد دادنیهنگم که چرا اجازه نم یتو
پسر هم داشتن؟منظورم   هیگفتم   ادتهیدخترشون گذاشتنو مراقبم بودن  هی منو جا نیبه خاطرهم

  شتریب میکردی همش باهم کلکل م  میساختیبود اصال باهم نم   یخودمون بود پسر مغرور   ساینک  نیهم
 گرفتویگارد م کردینم  یاما اون کار  زدمیکتکش م رفتمیم  اوردمیکم م یوقت شهی هم میکردیوقتا دعوا م

  دمیکرده بود که نفهم میاونقدر عصبان ادمهیبار  هی دیکشی خودشو عقب م ای کردی از خودش مراقبت م
بهش   یاونقدر زدمش که خودش خسته شد دستامو گرفت و فشار  کشمیکه روشمو دارم موهاشو م
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براش   یکنم منم زبون تکار  یچ دونستمیوگرنه م یکه دختر  نهیبه خاطرا زنمتی نم  نکهیداد بهم گفت ا
 کردو ولم کرد  یدندون قرچه ا نهیبه خاطرهم رسهیزورت بهم نم   ریدراوردمو گفتم نخ 

گذشته هامون تلخ   یکه برا میباهم داشت یادیخاطرات ز سایلبام نشست منو نک یرو یمحو لبخند
 برامون خنده دار بود میاوردیم  ادشیبه  یبود اما وقت

از سالن ورزش   هیچ یصدا  نمیرفتم بب  نیبه خاطرهم دمیشن  نیی از طبقه پا یاد یز یبار سروصدا هی_
  کنهی و ورزش م زنهی بوکس مشت م سهیداره به ک یچه طور  دمیدیم  ساروینک یاومد وقت یم نییپا

  لدست بزن بودنمو کنتر  یدادم کم حیترج  نیشدم به خاطرهم یاالتی خ یادینه بابا منم که ز  دمیفهم
بهتر شد هرچند    سایه داره کم کم که بزرگ شدمو پونزده سالم شد رفتارام با نک کنمو کمتر بزنمش گنا

از من بزرگتر   یل یخ  نیداشتم به خاطرهم یاختالف سن یدوازده سال  هی سایخونه نبود با نک  یادیاون ز
نامدار  خونواده هی یخوشحال بودن آخه خونواده تهران   یل یشده بود پدرومادرش خ سی پل دایبود جد

  نیشدن عالقه داشت به خاطرهم سی به پل  شتریب سایبودن نک یقاض  سایبودن پدرو پدربزرگ نک 
 یکاره بشه تو یشدن نداشت خونوادشم به خودش سپرده بودن که چ یشدنو قاض لیبه وک یعالقه ا

  کردیکسب م دادنیکه بهش م ییپرونده ها یتو یادیز  یها تی اون سن کمش سرگرد شد آخه موفق
کال اونو کنار   م یکردی احساس م بایپرونده من روشن نشد تقر فیتکل  کردنیپدرومادرش بهش افتخار م 

  خواستیبرام مهم نبود چون جام خوب بود پدرومادرمو از دست داده بودم دلم م ادیگذاشتن منم ز
  یخاستگار   شپسر یمنو برا سایسالم شد مادره نک  جدهی ه نکهیبمونم باهاشون راحت بودم تا ا نجایا

  نیبرم به خاطرهم  امویب یعاد  نطوریاونجا هم  تونستمیمن نم یلیدال هیکرد البته قبلش بگم بر سر 
نبودن   یراض  ادیز  سایهرچند خواسته خودمون بود پدرومادر نک  میکردی من همراهه الهام اونجا کار م

که  دنیپرسیم ساینک راومدن از پدروماد یاونجا م یوقت ساینک  یالیچون فام میاما خب مجبور بود
  سایبه خواسته من مجبور شدن بگن خدمتکارمونه نک کنم ی کار م یمنو الهام به خصوص من اونجا چ

  عتریسنش باال رفته بهتره سر دنیدیفعال زوده اما پدرومادرش م گفتیم رفتیبار زن گرفتن نم  ریز
 سالش بود کیو  یازدواج کنه آخه اون موقع س

 ؟ یتازه عروس  یگی_مگه نمالیدان

 و هشت سالش بود   یاون س میباهم ازدواج کرد ی_نه وقت

 _هشت سال وقفه افتاد؟اما چرا؟ الیدان
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 دم یکش  یهشت سال چ نیا یکه من تو دونستی تعجب بکنه اون نم  ینطور یداشت که ا حق

  دمیعاقل شدم فهم گهیبزرگ شدم د ی بود هرچند وقت  یبطه تام و جر مثل را  سایمنو نک  نی_رابطه ب
  کنمیکه دارم تو خونش کار م  هیپسره کس ستیباهاش درست رفتار کنم اونکه داداش من ن دیبا

  ممحک سمی خودم وا  یپاها یرو گهیگرفتم د میاطرافم تصم یکرد نه فقط با اون با آدما ریی رفتارم تغ
  ی اما هربار که م زدی اومد سر م یکه داشت کم م یبه خاطر شغل  ساینتونه منو بشکنه نک  یبشمو کس
باهم  میشدیکه باهم مواجه م یاما همون دوبار  میرودرو نشن  ادیباهم ز میکرد یم یاومد سع

 کرد ی اومدم چون اوضاع من فرق م یمن کوتاه م هامی برخالف بچگ شهیهم شدیدعوامون م

 شد؟  یچ  تی _خاستگاریرعل یام

  سای اومد اخه نک یبشم خب خوشم م سایزنه نک کردمیفکرشو م ی_خب اولش مخالفت کردم اما وقت 
که مادرش   دونستینم  سایشدم البته نک مونیپش دمیمخالفتشو د  یبود اما وقت یخواسته هر دختر 

گرفتن برن تهران اما سره  میکنن تصم شیکه راض نیا  یکرده پدرومادرش برا یمنو براش خاستگار 
جاده   یو تو شهیم یدستکار  نشونی موضوع مسخره لج بود ماش هیسره  سای که با نک  یکس تحماق 

نشکستم  اد ی داغ از دست دادن پدرمادر به قلبم نشست اما ز گهیبار د  هی کننیو تصادف م  برهیترمز م 
اموش کنم تا راحت تر با  کردم همه محبتاشونو فر  یسع  امیکردم خونسرد باشم از پا در ن  یسع

  شدیکه چشمام داشت کور م یکردم اونقدر  هینتونستم منم گر ساینک دنیاما با د امیمرگشون کنار ب 
دوسشون داشت  یل یشکست اون به خونوادش وابسته بود خ سایسخت بود نک  یل یداغشون برام خ

 دونست یمرگشون مقصر م یبه خصوص خودشو تو 

 _مقصرو گرفتن؟ الیدان

 کارو کرده بود گرفتن  نیکه ا  یکس دمیکه من کش ینقشه ا_آره با  

 _تو؟ الیدان

  نجایجمع کنم از ا  المویهم بهم گفت که وسا سایجروبحثم شد نک  سایموضوع با نک هی_آره آخه سره 
 سالم بود ستیفقط ب میرفتن نداشتم از طرف  یبرا  ییبرم منم جا

 کردن  یتورو خاستگار  تی سالگ جدهی ه ی_مگه نگفتالیدان
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  ستیگوشش بدهکار ن نیا دنید یاما وقت ادیبا خودش کنار ب سایدوسال گذشت تا نک  ی_آره ول 
 گرفتن خودشون دست به کار بشن  میتصم

 _خب ادامش الیدان

منم بهش گفتم که  گشتنیبودم داشتن دنبال مقصر م دهیکه به پژمان زده بودنو شن  یی_منم حرفا
کاراشو   سای نبود نک  یبود تو ثمیاسمش م کردیاست خودش بود اما باور نم دست ر شناسمیمقصرو م

  کردیم

 کارو باهاش کرد؟ نی_چرا االیدان

 _سوءتفاهم 

 یخنده ها یصدا  رفتمیجلوتر م ی بودم هرچ دهیکه کش ینقشه ا یدادم حت حی براش توض زویچ همه
 تونسته بودم دستشو رو کنم  ینطور یا شدیباورش نم  رفتی باال تر م الیدان

 کارش کرد؟  ی_خب چ الیدان

  زی عز ساینک شی پ ینطور یموفق شدم که دستشو رو کنم ا دمیکه کش یبا نقشه بچگونه ا یچ ی_ه
 هم اون پسررو کشت   سایشدم نک 

 ی شد زیکه عز  یچ  یعنی_الیدان

موفق هم  ادی ب رونیتا از اون حالت عصاقورت داده ب کردمی کرد منم روش کار م  ریی_رفتاراش باهام تغ 
 کرد  رییدوباره تغ یبرگشت تهران همه چ  یشدم اما وقت

  نیکه همشون جد کنهی داره کار م یطی مح هیتو هیاون نظام  یبهش حق بد دی_دالرام باالیدان

 پژمان نی خونوادش شوخه هم  طیمح یتو میدار  یاما ما نظام دونمی_م

 ه؟ ینطوریا یگی_مگه نمالیدان

 نبود  یطور  نیاما قبال ا ه ینطوری_خب آره االن ا

 ی روش کار کرد ی _معلومه حسابالیدان
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 رنگ کردم   نارویدادم ا رییتغ  نوی_آره بابا موهام همرنگ دندونام شد تا ا

 بلند بشه   زمیاعتراض آم  یکه باعث شد صدا ختیکردو موهامو بهم ر یتک خنده مردونه ا الیدان

 _خب ادامش الیدان

  کننیکه چندساله دارن روش کار م شهیبهشون داده م  تیمامور هی شهیشروع م نجایاز ا ی_همه چ
  تیمامور  نیو پژمان ا سایحلش کنن به خاطر سابقه درخشان نک خوانیکه م  یاما نتونستن اونطور 

 رسن که دارن ب یدخترو وارد اون باند کنن تا به اهداف  هیکه  کشنیاونام نقشه م شهیبه اونا داده م

 ی_نگو انتخابشون تو بودالیدان

 شده بود   یعصب یچشاشو نگاه حساب دم یشده بود نگاه کردمو خند یرتیغ یچشماش که حساب  به

 من بودم  قای_دق

 چشماش گرد شد الیدان

به صورت فشرده و  سا یمنو انتخاب کردن دوماه نک نی_من باهوشو شجاع بودم به خاطر هم
شدو  دهیشده بودم همه نقشه ها کش یقو یو مبارزه کار کرد حساب  یوحشتناک باهام دفاع شخص

  دیداشت شا رتی روم غ یبرادر پشتم بود حساب  هی نهیع  سایاون مدت نک یبود تو سایتحت کنترل نک
  کهی داداشمه درحال نیواقعا ا کردنی فکر م ساینک یبه خصوص رفتارا  دیدیمارو م یهرک  اماباورت نشه 

 نبود   نطوریا

 پره گفت:   یاون باند دلش حساب یمنو فرستادن تو نکهیکه معلوم بود از ا یبا لحن طعنه دار  الیدان

 یزنش شد  نمیبی _آره مالیدان

 کردم  یا خنده

 میکه زنوشوهر بش دمیدیخوابم نم یتو  سای اما اون موقع منو نک یباور نکن دی_شا

 بگو  شویخب منو رنگ نکن بق  یل ی_خالیدان
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  حی ترج  نی به خاطرهم  زنهیاالن دربارش باهاش حرف بزنم باز آخر حرف خودشو م یهرچ دونستمیم
 ن یهم میاالن زنوشوهر سایکه منو نک نهیمهم ا ینگم خب که چ یز یدادم چ

 خودمون بود  انیک ن یاون باند هم سی _رئ

ازش   یباعث شد مشکوک با لحن سوالگرد شد که   یحرف چشماش حساب نیا دنیبا شن الیدان
 بپرسم: 

 خالفکاره؟  انیک  یدونستی_م

 خودته  هیپسرعمو سشیکه رئ  یشد  یوارد باند  نی بب رویکه تقد نهیتعجبم از ا ی_آره ول الیدان

 شناخت یخودشم منو نم   شناختمشیچون نم دونستمی_خب اون موقع من نم 

 ؟یکارا کرد ی_خب چ الیدان

ازم خوشش   انیاون پنج سال ک یاون باند بودم اما تونستم موفق بشم تو ی_به مدت پنج سال تو 
 اومد و...

 ازت خوشش اومد؟؟؟ انی!!!ک؟؟؟یگفت  ی_چالیدان

 الیپاش گذاشتم دان ینگاه کردم آروم سرمو بلند کردمو دستمو رو شی گرد شده و عصب یچشما به
  یآدم وقت شدیباعث م نیکه هم شدیم یرت یغ دادویون مزود عکس العمل نش یلی بود خ  ساینک  نهیع

 کنهداشته باشه که آرومشون  نویا  تیقابل  ایسانسور کنه   زاروی چ یسر  هی ایحاال   زنهی باهاشون حرف م

 از دست بدم  رویرعل یباعث شد من ام نیعاشق شد به خاطرهم   ی_اشتباه

 ه؟یک  یرعلی_امالیدان

  ینفوذ ریدرواقع ام  شدیبود دست راستش محسوب م  یرعل ی مشاور داشت که اسمش ام هی انی_ک
از هم خوشمون اومد واقعا هم دوسش داشتم اما  ریخبر نداشتم منو ام نمیخودمون بود اما من از ا

  نیبه خاطرهم  دیفهم انیاما خب ک میعاشق هم بود یما مخف  انی ک یها تی خب به خاطر حساس
  کردمیوانمود م یمن طور  میکه ما بازهم باهم دونستیمارو از هم دور کنه اما نم کردیم یهربار کار 

  یلیچون هدفم به دست اوردن اون اطالعات بود خ ادی خوشم م انی و از ک ادی بدم م  ریاز ام یعنیکه 
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هم  انیند کتونستم موفق بشم هرچ سای و نک ری اما خب با وجود ام دمیکش یسخت یلیاتفاقات افتاد خ 
 هوامو داشت   یلیخ

 سرش اومد؟  ییچه بال یرعل یافتاد؟ام ی_چه اتفاق الیدان

دوسش   رویکه هنوز ام  دیفهم میبود س یپل  مویبهش نارو زد ری که منو ام دیفهم  انی ک یر ی_شب دستگ
هم از من   ری خودش صفر بوده سهم ام یدارمو بهش دروغ گفتم قلبش شکست بهم گفت سهم من برا

   کنهی فرار م انی هفته قبلش ک هیمن  یصفره شب عروس 

 هیانداختم  نییسرمو پا گرفتیم  ییها جهی نت هیچشماش گرد شد فکر کنم داشت  یبا ناباور  الیدان
 گذشته ها غرق شده بودم   یوباره تود نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک

که از ته قلبم   رمی بگ روی وقت نتونم دست مرد چیکرد ه  یکرد کار  ی_حماقت کرد لباس عروسمو خون 
 عاشقش بودم 

 _کشتش؟ الیدان

 _آره  

 شه ی_باورم نمالیدان

 گذشتم دوباره غرق شدم:  یچشمامو بستمو تو دمیکش یپاک کردمو نفس اشکامو

  فاینقش پدر برام ا شتریب یعروس لیبرادر کنارم بود هرچند اون اوا هی نهیتمام اون مدتها ع سای _نک
 االن زنشم  شهی افتم باورم نم یم سای خودمو نک   نیرابطه ب اده ی یوقت  یعنی کردیم

 د؟ ی_چه طور شد که باهم ازدواج کردالیدان

اما  شگاهیمنو بندازن آسا  خواستنی سرم اومد که م ییبال هیگرفتم  یمن افسردگ ری_با کشته شدن ام
اجازه نداد تمام مدت کنارم بودو درمانم کرد به کمک الهامو پژمان هم سرپا شدم اما خب   ساینک
 بود که بهم کمک کردو هوامو داشت  ساینک شتریب

 ؟ یکردیم یزندگ   یک شهی_پالیدان

   ساینک  شهی_پ
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 گفتم:   یباهول عیتوهم که سر دیاخماشو کش الیدان

 _البته پژمانو الهام هم بودن

 _اون موقع اون دوتا زنوشوهر بودن؟الیدان

 اومد  یاز هم خوششون م ی_نه ول

به سرش   یبد  یفکرا خواستینگران بشم دلم نم یتر شد که باعث شد کم ظیغل  یاخماش کم  الیدان
 گفتم:  عیسر  نیت بدم به خاطرهم نشده از دس  یچیاعتمادشو هنوز ه ایبزنه 

   خورمیبود قسم م یفقط عشق خواهربرادر  لیاون اوا سایمنو نک نیبه خدا رابطه ب  الی_دان

 د یکش یپوف الیدان

 د یکه االن زنوشوهر نهینزدم مهم ا  یمن که حرف یخور یخب حاال چرا قسم م یل ی_خالیدان

 نشده از دست بدم  یچ یاعتمادتو هنوز ه خوامی_نم

 د یبوس  مویشونیخم شدو آروم پ  الیدان

  انیمدت از زبون حامدو ک نیا فتو یتعر دمیپاکم از دست نم  ی_من اعتمادمو به خواهرکوچولوالیدان
   دمیشن  یلیخ

 بخنده یحالتم حساب  نیا دنیانداختم که باعث شد با د نیی زدمو سرمو پا یخجوالنه ا  لبخند

 ی کشی هات خجالت م یبچگ نهیع ای ب  ادیبدت م  یشدبزرگ ن گمیم ی_وقتالیدان

 د یلپمو کش آروم

 ادامشو بگو  ی_خب خانوم راو الیدان

  یاوج گرفت طور  میمنو الهام سربارشون  نکهیمن حالم خوب شد اما کم کم کلکل سره ا یچیه گهی_د
الزم داشته  یهرچ گفتیحاظر نبود من برم کار کنم م سایموضوع دعوامون شد نک  نیکه بارها سره ا

  سمیخودم وا هیرو پا خواستیاما من دلم م کنهی م هیبرامون ته  میباش
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 داستان بود؟ نیا هی حامد کجا  دمیمن نفهم سایوا سای_واالیدان

 ه یرعل یحامد برادر ام  ییبخوا  تشوی_خب راس

 توهم رفت  یحساب   افشیحاکم شد کم کم ق نمونیب   ینیحرفم جا خورد سکوت سنگ  نیاز ا الیدان

 آره؟  نهیداره هم  انیکه حامد نسبت به ک ی_پس علت اون همه نفرت الیدان

 دیتوموهاش کش یدست کالفه

 شرمندش شدم    ی_پوف حسابالیدان

که  یمنو روشن کنه حاظره هرکار  فیبه حامد قول داده تکل  ستیخالفکار ن  گهیکرده د ریی تغ انی_ک
 هحامد بگه رو بکن

 ف؟ ی_تکلالیدان

 کنم دایبتونم شماهارو پ نکهی_آره ا

دوست داشت   یلیهوامونو داشت مامانو خ  یحساب یفداکار بود از همون بچگ  شهیهم  انی_کالیدان
 شدیاون مامان منه نه اون باهاش دعوام م نکهیاوقات سره ا یکه بعض یطور 

 داده حی برام توض رویهمه چ دونمی_م

 _واقعا؟ الیدان

 م یهی_ا

 کار کرد؟ یما چ  کیشر  نی_خب حاال االیدان

  یحامد خاستگار  یمنو برا نیبه خاطرهم دونستنیهنوز منو عروس خودشون م ری_خب پدرومادر ام 
 کردن

 که االن دوروبرته خاستگارت بوده؟  یهر مرد یعنیبابا  ی_االیدان

 توهم بره  شتری ب  یکردم که باعث شد اخماش کم یا خنده
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 به بعد طرفدار دومادمم نجایاز ا دمیحق م   سای_به نکالیدان

 کردم که باعث شد بخنده  یا خنده

 _آره البته به جز پژمان 

 با حرص گفت:  الیدان

 یی اومد از پس تودلبرو ی_اگه الهام نبود اونم از تو خوشش م الیدان

بدم به  حی براش توض شویدادم بق حی انداختم ترج نییسرمو پا دمویخجالت کش یحرفش کم  نیا از
 گرفت یشروع کردم چون بحث داشت ته م نیخاطرهم

خودم ساختم نجات   یکه برا یمنو از اون زندان خواستی ازم خواست به حامد فکر کنم آخه م سای _نک
ازم اون خواسترو داشت   نیبه خاطرهم شناختشیکرده بود م قیهم درباره حامد تحق ی بده از طرف

  نپرسشد نگو و  ییدعوا هیو حامد   ساینک  نی ونشون اون شبم بخ میرفت  ریبه اجبار پدرومادر ام  یچیه
 ستم ین وهیحساس بود معتقد بود من ب  وهیکلمه ب یرو ساینک

 اخماشو برد توهم الیدان

 یشی محسوب نم وهیب یهنوز ازدواج نکرد یوقت گهی_خب راست مالیدان

آخه  خواستمیحامد حاظر نبود با ناموس داداشش ازدواج کنه منم نم  گنیمردم نم یول  یگیتو م نوی_ا
کنم پس منم به  یکنارش زندگ تونستمینم  نیبه خاطرهم  نداختیاون م ادهیبود منو   ریام هیحامد شب

که اگه  داون نوشته بو یتو دیبه دست حامد رس ریدست نوشته از ام هی نکهیشدت مخالفت کردم تا ا
 ازدواج کنه البته اگه من خواستم شد حامد باهام  شیزیچ

 فته؟ یم یاتفاق  نیهمچ  هی دونستیاز داداشش خواسته بود؟مگه م رویزیچ ن یهمچ  هی_چرا الیدان

 خوادیم  دونستنیم سایو نک یرعل ی از زندان فرار کرد ام انیک  یهفته قبل از عروس هی_آره مگه نگفتم 
   زهی زهرشو بر

 د یتوموهاش کش یکالفه دست الیدان

 ازش تشکر کنم که تورو بهم رسونده   ایبرم گردنشو خورد کنم  دی_االن من باالیدان
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   الیضربه خورده دان یاون به اندازه کاف کنمینکن خواهش م یکار  چی_ه

دلربا   یحفظ سالمت یبرا یبا چه مکافات یخبر ندار  یدونیاون بدبخت نم یاز زندگ یچی _تو هالیدان
   اوردیمرد خونمون بود اون نونمونو در م میکه فرار کن میر ی بگ میتصم  نکهیقبل از ا یت کرد اون ح  یزندگ

 شدن  ری سراز اشکام

 دونم ی_م

 تفاوت باشم یکه باتو کرده ب ینسبت به کار  تونمینم ی _ولالیدان

به  م یاالن منو تو کنارهم نکهی هم الیدان کنهیداره جبران م مونهی_اون درسته حماقت کرد اما پش
 واسطه اونه

 یسر  هیبود که اومد سراغ من ازم   شی سه چهارسال پ  کنهی پرونده کار م نیا ی داره رو سای_نک الیدان
 یخبر ندار   یچی تره دالرام تو از ه دهیچی پ یل یماجرا خ کنهی روشن م  رویداره همه چ دیسواال پرس

 _خب بهم بگو تا بفهمم 

 ؟ یدونی_تا کجاشو مالیدان

  میهممون گم شد مویهردومون اون شب تصادف کرد نکهی_ا

بود نوه  یپسره قد شی از همون بچگ انیداد ک تی هو رییاما خب تغ  نهیرام شی اسم اصل  انی_کالیدان
عمو اون  یاما وقت میداشت اد یبود بعد از اون من اومدم باهم جروبحث ز مون یبزرگ خونواده پدر
  یل یاون از من خ میمرد خونه بش  موی باهم کار کن میگرفت  میشد تصم  ضیوردو رها مربالهارو سرمون آ

 میکردیم  یکه بگ یسالش بود اما من ده سالم بود قبول کردم هرکار  فدهیگفت ه شهیبزرگتر بود م
منو   نیکردیم شی همراهه زن عمو بسته بند نیکردی درست م ینی ریتو و دلربا همراهه مامان ش ادمهی
 یادیز ی عالوه بر اون کارا دیخریهامون بود ازمون م  ینیری که طرفدار ش یقناد هیبه  میبردی م انیک
 بره از بابابزرگ کمک بخواد   دادیاجازه نم انیاما خب غرور ک میکردیم

 _چرا؟ 
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از پا در اومد زن عموهم  انیرها فوت شد ک یهامون اون بود وقت ی_چون مسبب همه بدبختالیدان
آروم   انویک  تونستنیکه م ییتنها کسا نیدوست داشت به خاطرهم  یلیخ  انویبا ک به دنبالش رفت دلر 

دستش اومده بود   انیدلربا چون اون نقطه ضعف ک شتری دلربا هرچند ب شیکیمامان بود   شیک یکنن 
  یکار  نکهیا میبد  ریی تغ زویبامن قولو قرار گذاشت که همه چ میهست یبتیچه مص یتو دید یوقت انیک

خب    انیک ایبشم   یمن قربون ایقرار شد  نیبه خاطرهم دی برس ییجا هیبه  دیشمادوتا درس بخون میکن
  یوقت  ماا کردمیمنم کار م  کردیاون درسو ول کردو کار م  نی خودشو انتخاب کرد به خاطرهم انیک

  یانبار  یتو انیک  یاومد از ترس کتکا یم نییمعدلم پا خوندمیدرسامو م کردمو یمدرسمو تموم م 
منم   نیهممون حساس بود از همون سن کمش مرد خونه شد به خاطرهم یرو  انیک  شدمیپنهون م

   کردی کار م روقتی زحماتشو جبران کنم مامان تا د ینطور یتا ا  خوندمیخوب درس م 

 کرد؟ ی کار م ی_چ

رت  نشده بود برخالف اون صو یازش جار  یچشماش سرخ شده بود اما اشک  دی باال کش  شوین یب الیدان
 از اشک شده بود  سیخ  یمن حساب 

  داریمامانو دوست داشت اونم تا نصفه شب ب انیشده بود ک فیضع ی چشماش کم یاطی _خالیدان
به مامان کمک    نشستی پشت چرخ م ین یبیکه م یمرد اخمو قد نیهم کردیبه مامان کمک م موندیم
هممون  می بخواب میکه بر زدیسرمون داد م یوقت ذاشتی نم  انیاما ک  میکمک کن میخواستی مام م کردیم

به بعد خودش   نیقفل خونرو عوض کرد چون معتقد بود از ا یحت ادمهی میدیخوابیم میرفت یاز ترس م
 خونرو داشته باشه نیا دیکل یا گهینداره مرد د یخونس پس لزوم نیمرد ا

 _منظورش عمو بود؟ 

با    کردیکه م یساده ا یاما با ورزشها رفت ی باشگاه نم نکهی و دو سالش شد با ا ست ی ب انی _آره کالیدان
 شبه باال زد  کی یآورد قدشم حساب  یخوب   کلیه  کردیخونه بلند م  یکه خودش تو ییوزنه ها

 ؟ یچ یعنی_

و هفتادو هشت بود اما  کی  بایسالش بود تقر جدهی ه یوقت ادمهی هی_قد بلند بودنمون ارثالیدان
باکالس   یل یخ  کیبوت  هی هیتو رهیروز م  هیصدو هشتادوپنج  یسالش شد قدش رفت رو ستیب یوقت

دستمون به  کردیم انیکه ک یی درسته وضعمون خوب نبود اما با کارا فروختی که کت و شلوار م
  میکردیگرون تنمون م یل یلباس خ گمینم دیرسیدهنمون م
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 شد یگذشته هاش غرق م  یتو یکرد انگار داشت بدجور  یمکث

  خواستیتنش کرده بود م شویاونجا کت و شلوار مهمون رفت یهم اون روز چون داشت م  انی_کالیدان
بود به  یبزرگ یل یخ  کیمرده روش حساب باز کنه آخه قرار بود باهاش حرف بزنه تا براش کار بکنه بوت

قبول   انیکاراشون صاحب اون مغازه با درخواست ک یمعرف یداشتن برا ازیبه چند فرد ن نیخاطرهم
  کردیکه م یکت و شلوار  غیبا تبل  انیبشه اونم قبول کرد کم کم عکس ک نگینکرد ازش خواست که مدل

  یبرا میکه تونست  یکم کم وضعمون خوب شد طور  گرفتیکار م نیاز ا یبورس افتاد پول خوب یرو
آخه  ه کن هیکه بخوام ته یکنکورم هرچ ینو عوض کنه و برامدرسه م میریچرخ بهتر بگ  هیمامانم 

 بودم   یکنکور 

 نکرده بود فی برام تعر  نارویا انی_ک

 داشته که نگفته یحتما هدف  گفتمی_واقعا؟پس کاش بهت نمالیدان

 شده بود  رمیحرفاش کوتاه بشه آخه من د خواسته ی_نه فکر کنم م

داشت برامون تالش   ینطور یا انیک نکهیدرواقع مامان از ا میشدیکم کم خوشبخت م می_داشتالیدان
پسرعمومون نبود برادرمون بود  انی ک کردیم  ریخ یبراش دعا  شهیخوشحال بودو هم یل یخ کردیم

جونش به مامان بسته بود  انیدوسش داشت ک  یلیخ  ذاشتینم انیما و ک  نیب  یمامان فرق یحت
معروف شد سروکله   نطوریهم انیاسم ک یهمون مامان وقت زنهی زن عمو صداش نم گهید دمیدیم یحت

زنه خودت   شهیپ  یخونه منم تو بهتره بر  نیبهش گفت که مرد ا ادتویاجازه نداد ب انیشد ک  دایعمو پ
 که عمو زن گرفته  دیاون موقع بود که مامان فهم

 دونست؟ ی_مگه نم

بود عمو هم به زور وارد   دهیببره اما خب فهم  ییامان بوم  خواستینم  دونستیم انی _نه فقط کالیدان
خواست دست روم بلند کنه   ستادمیمامانو بغل کنه من اجازه ندادم روبه روش ا خواستیخونه شد م

بابا    فتنگفت فقط آروم گ یز یاون خورد اما چ روی لیس نی از پشت سر اجازه نداد به خاطرهم  انیکه ک
بهش گفت    سادیاست بزنتش که مامان نذاشت روبه روش واشد خو یعمو هم عصبان  رونی برو ب

 نیا خوادی چرا م دونستمیاون موقع نم رونیب  مینزنش اون نون آور خونمونه عمو داد زد که هممون بر
نسبت   تم همه رزل بودنش نفر  نیکار بکنه از ا یچ خوادیم  دمیرفتم فهم رونیب  یکارو بکنه اما وقت

که بلند   نشی ماش ری آژ یخورد کردم صدا  نشویماش شهیش  رونوی رفتم ب  نیشد به خاطرهم  شتریبهش ب
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مامان منم موندمو کتک خوردم عمو اون شب  شهیوارد خونه شد رفت پ عیسر  انی اومد ک رونی شد ب
کارو نکنه بهش گفت   نیکرد اما مامان به دستوپاش افتادو ازش خواست ا رونیتو منو ب   امینذاشت ب 

اتفاق   م یخواستینم  انیکه منو ک یتو اما در عوض کار  امیعمو هم اجازه داد ب کنهیخواد مب یهرکار 
کاره خودشو کرد صبح از خونه   یخوردم عمو وقت  یکتک اضاف هیفقط من  نیب  نیافتاد ا فتهیب

همه پوالرو   میگرفت که فرار کن می تصم  انیک  نیگذاشت رفت قرار بود دوباره شب برگرده به خاطرهم
که مطعلق به عمو بود اونارو هم برداشت مامان گفت که شما   میهم داشت نی برداشتو چندتا سند زم

هممون  می خواستیم  یوقت نیبه خاطرهم میقبول نکرد ان ی تا سرش گرم باشه اما منو ک امیمنم م دیبر
 میهممون فرار کرد جودو  نیکه زده بود برگشت خونه مچمونو گرفت اما با ا یعمو زودتر از حرف  میبر

  یدیرسیم یکه اگه راهو بلد بود شدی جنگل بزرگ باز م  هیبه  شی بزرگ بود دره پشت یالیو هیخونمون 
کنم عمو داشت   دایاما من تونستم مامانو پ میبه جاده اونجا بود که کم کم هممون از هم جدا شد

خب از پسش   یاما من اجازه ندادم چوبو برداشتمو منم شروع کردم به زدن اون ول زدی کتکش م
که منو زد  یطور  هیکنه عمو منو هول دادو  تشیاذ ذاشتمیاومدم مامانو پشتم برده بودمو نم یبرنم 

ندادم خواستم دوباره بلند شم از مامان دفاع   یتیاومد اهم یآسفالت از سرم خون م  یپرت شدم رو
که داشت به   ین یبه ماش ممسمتمون چش یدویم یکنم که همون لحظه چشمم به تو افتاد که دار 

وردو  به هردومون خ  نیشد تا اومدم پرتت کنم ماش ریاما د ای اومد افتاد داد زدم نه جلو ن یسرعت م
 نکهیگشتم تا ا یلیکرد همتونو گم کرده بودم دنبالتون خ رییتغ یشد همه چ یچ دونمینم گهید

کنم اما   یخودکش خواستمیم مواون شب هم تورو از دست دادم هم مادرمو افسرده شده بود دمیفهم
جاش امنه اما شک داشتم  انهیک  شهیپ دونستمیاز دلربا خبر نداشتم م یزنده ا گفتیبهم م یحس هی

  یمهندس دیکه ازمون جدا شدو گم شد دلربا بود جواب کنکورم رس یکس نیاون شب اول  ادمهیآخه 
کردم ازم   دایپ  انویتا ک اشتمدرس خوندن ند یبرا یا زهی قبول شدم اما انگ ف یدانشگاه صنعت شر

سراغ شمارو ازش گرفتم   رمیبگپروبالم   ریخواست که برم دانشگاه و درس بخونم تا بتونم خواهرامو ز
 گسید یک ی شهیاما دالرام پ ششهیگفت دلربا پ

 باشه   ده یچی پ مونیزندگ نقدریا شدیشدن به هق هق کردن افتادم باورم نم   ری به شدت سراز  اشکام

  یشدیچون اونجا خوشبخت م یهمونجا بمون  خواستمیخودمو بهت نشون بدم م  خواستمی _نمالیدان
به دانشگاه رفتمو درس  نی از دلربا هم راحت بود به خاطرهم  المی از بابت تو راحت شد خ المیخ

  با  کنهیقاچاق م کنهیمواد جابه جا م   ستیسابق ن انیک گهی د انیک  دمیدلربا گم شد فهم نکهیخوندم تا ا
قول  باهاش دعوام شد بهم  نیبه خاطرهم دونستمیمسبب گم شدن دلربارو اون م کنهی خالفکارا کار م
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گذشته نبود شد   نیرام گهیکنه بلکه خودشم گم کرد د داش یاما نه تنها نتونست پ  کنمیم داشیداد پ
درست کرد تا   ییایخودش بروب یکه برا یخالفکار به تمام معنا طور  هیکه هست شد  ین یشد ا انیک
کانادا   هیبورس  لیادامه تحص ی من برا نکهیبه داستان باز شد هم دیجد یآدما یسر  هی هیپا نکهیا

دربه در    انیکنن ک تیخواهرامو اذ  خواستنیکه م ییشد آدما دایپ دیآدم جد  یسر  هیگرفتم سروکله 
  خواستیبود م گهید زی چ هیکردن دلربا  دایکنه اما هدفش از پ داشیپ خواستی م گشتیدنبال دلربا م

  انیکشته شده منم از ک میگفت مویکرد دینکرد قطع ام داشیداستانا بکنه اما خب پ نیاونو هم وارد ا
باهام تماس گرفت تماسش   یک ی بار  هی نکهیکردمو ازش جدا شدم چندسال گذشت تا ا یر ی کناره گ

دلرباس منم  هیشب یلی گروهش هست که خ یتو یکیبهم گفت   انهیک  دمیفهم نکهیمشکوک بود تا ا
گفت   یول   یاونه حدس زدم تو باش هیشب یل یمسخرش کردمو گفتم دلربا مرده اما قسم خورد که خ

خونواده  هیباشه چون اون خونواده داره اونم   نجایحدسو زدم اما دالرام امکان نداره ا نیخودمم هم
  یا عقل جور در نم جوره ب چیشده ه دایپ  نجایا یاصال سروکلش چه طور  کنهیکار م  یچ  نجایا ینظام

پس امکان   یاما تو تهران ساکن بود شهیک یتو تاشی فعال انیک  دمیفهم میاز طرف یاومد که تو باش 
مطمئن   دم یاسمتو از زبونش شن  یمشکوک شدم که دلربا باشه وقت نیبه خاطرهم ینداشت تو باش 

برعکس   یطون یدختر شروش  هی  گفتیم ستیبه دالرام ن هیاصال شب گفتیم ان یک یول  یشدم خودت 
  یترسو بود میلیبود اضافه کنم خ ری آرومو سربه ز یلیدختر خ  هیدالرام ما که 

 کردم که با لبخند ادامه داد: یآروم  خنده

اگه عالمت داشت دلرباس اونم بهم گفت خب من از کجا   نهی_بهش گفتم که کناره گردنتو بب الیدان
کوتاه کنه که تو  یطور  هیلندن گفتم خب بگو موهاشو ب یل یموهات خ گفتیم نمیکناره گردنشو بب 

اخه  نهبهش بگم موهاشو کوتاه ک اد یقبول نکرد گفت دلم نم  ینیاز فاصله دور هم اون عالمتو بب  یبتون
  حی ترج یمشخصات مو شما دوتا بود ول  قایآخه دق دمیحرفو زده بود لرز  نیا نکهیاز ا هییلخت و خرما

چند روز بعدش بهم زنگ زد گفت    فهممیم دمیکه کش یبسپارم بهم گفت با نقشه ا انیدادم کارو به ک 
 اون عالمتو نداره  ستینه دلربا ن 

 بود؟  ی_نقشه؟نقشش چ

 کرد  یخنده ا الیدان
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از   یچه طور  کنهی از پشت بهش حمله م یکس یبدم وقت ادی بهش  نکهیبه بهانه ا گفتی_مالیدان
بود که  دهیاونقدر ترس واریبا چاقو چسبوندمش به د گفتیشدم م  کیهش نزدخودش دفاع کنه ب

 عالمت نداره دمیچشماشو بسته بود منم کناره گردنشو نگاه کردم د

هم  یاون روز که افتادم ناخواسته چشمامو محکم رو ادهی نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
  یحساب سایکردم البته اگه اون قسمتو که نک بعدش چه قدر حال  یبودم ول دهیبستم چه قدر ترس

 م یریحرصم داده بودو ازش فاکتور بگ

شما   نهیع ی ک ی دادیبهم خبر م زدویزنگ م  انیک یوقت ینطور یبه عقب برگردم ا تونستم ی_کاش مالیدان
تورو کناره خودم داشته باشم  تونستمیزودتر م  ینطور یا رانی ا رسوندمیخودمو م ع یسر یباندش  یتو

 افتاد  ینم ییاتفاقا نی همچ هیوقت  چیه دیاون وقت شا

به سمت در   یکه باعث شد با نگران   دمیقفلو شن یتو دیچرخش کل  یصدا  کهویبزنم که   یحرف خواستم
دستشو گرفتمو دنبال خودم   عیبود سر دهیرنگم پر  یحساب کهی هول کرد درحال  یحساب الی برگردم دان

 از اتاقارو باز کردم با ترس گفتم:  یک یکشوندمش دره 

  ییایتشنس تو ب انیبه خون حامدو ک  ساینک  الیدان  ییای ن رونی افتاد ب یبمون هر اتفاق نجای_هم
 شمیبدبخت م  رونیب

 _به خون منم تشنس الیدان

 گرد شده بهش نگاه کردم  یچشما با

 پسرخالتم کنهیمن داداشتم فکر م دونهیتره اون نم دهیچ یپ  نیاجرا از ا_بهت گفته بودم که مالیدان

 !!!؟؟؟ی_چـــ

چون تا ثابتش   نجامیبکن نفهمه من ا یکار  هیاالن  دمیم حی برات توض  روی_شششش همه چالیدان
 کنم داداشتم دارم زده اسلحه داره نه؟

 گفتم:  یبه سخت  دمیلرز

 _آره 
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 د یتوموهاش کش یکالفه دست الیدان

 می_بدبخت شدالیدان

 اومده اونم با دست پر  ؟آقاتونییخانوم کجا ی_دل

 صداش هول کردم   دنیشن  با

 نجا یا ادیب د یاتاق کارشه شا نجایشو ا میتخت قا ری _برو ز

 تونستمینشون بدم اما خب نم یکردم خودمو عاد یبستم سع  ییسروصدا  چیدرو بدون ه عیسر
   کردمیتالش خودمو م دیا باام د یلرزیپاهام به شدت م

در   نکهیکمد خودمو مشغول مرتب کردن لباسا کردم هم ی اتاق مشترکمون و تو  یپرت کردم تو خودمو
 اتاق باز شد به سمتش برگشتم 

 ؟ یینجای_اساینک

 حفظ کنم   مویکردم خونسرد یحفظ ظاهر زدمو سع یبرا یلبخند

 خونم؟ یآقا یزود برگشت   نقدری_چرا ا

به   یکم ستادویحرفم چشماش گرد شد روبه روم ا نیا دنیلبخند به سمتم اومد اما با شن  هیبا  ساینک
 شد کم کم رنگ نگاهش مشکوک شد  قیچشمام دق

 _زود برگشتم؟منکه ساعت خودم برگشتم خونهساینک

  نقدریا یچه طور  یاالن ساعت سه بود؟ول یعنیمشکوک بشه  شتریگرد شد که باعث شد ب  چشمام
 زود گذشت؟  

 هم بستم یصورتم خم شد که باعث شد نفساش به لبام بخوره ناخواسته چشمامو رو یرو یکم

 ؟ یکن ی ازم پنهون م یدار  روی _دلبندم چساینک

 ؟یشد  یاالتی _باز خ
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 کردم؟  یی_دالرام من خطاساینک

  یبدجور  دادیفشارش م یهم بستم باز دستش به سمت پهلوم رفت بغض کردم وقت یرو چشمامو
 کارش متنفر بودم  نیاز ا گرفتیدردم م

 ؟ یکن یازم پنهون م یدار  رویدالرام فقط بهم بگو چ کنمی نم تتیداره؟اذ یاشکات چه معن نی_اساینک

 گفتم:  یبلند  بایتقر یبا صدا کهویشد که  یچ  دونمیکه داشتم نم یو ترس  یشدت نگران از

 ی ـــــچـــــــی_ه

روم بود که   یادینبود فشار زصورتم خم شد دست خودم   یشد رو یچشماش عصبان  ساینک
 هم غوزباالغوز بود  ساینک  یرفتارا نیتحملش کنم ا تونستمینم

 ندارم  نیری عطر ش گفت؟منکهیم یخونه بود چ یکه تو یعطر مردونه ا ی_پس بوساینک

 نکرده بودم   نجاشویبهش نگاه کردم اصال فکر ا یناباور  با

 یتوهم عطر مردونه اونم بو ادی نم  ادمیسرد خب  ا یتلخن  ایمن  یعطرا ی دون ی_شما که مساینک
 ی داشته باش  نیریش

  عیبزنم اما سر  یغیکنار گوشم که باعث شد از شدت ترس ج  واریبه د دیباال بردو محکم کوب دستشو
فکر   الی امکان داره دان ینطور یبزنم ا  غیج  دینبا رمیترسمو بگ یدهنم گذاشتم تا جلو یدستمو جلو

 ره یلو م  یهمه چ ادویب  رونیب  ینطور یا کنهیم یداره کار  سایبکنه نک

 باال رفته بود گفت:  یکه کم  ییو صدا تی منقبض شده بود با عصبان یفکش کم  ساینک

من  یدیکه نفهم  یکردی م یغلط هی یداشت یعنی یچرا زود اومد یگیخونه بهم م  امیم ی_وقت ساینک
 خونه...  یعطر مردونه تو یبرگشتم بو  رتریساعت د میامروز ن 

 نعره زد:  یبلندتر  یصدا با

 خودتم هست  ی_اون بو روساینک

 اوردم یدر مقابلش کم م دیبودم اما نبا  دهیترس  یداد وحشتناکش حساب یصدا از
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 هان؟ یبگ یچ  ییخوای_م

 شدن  ری سراز اشکام

 میاز هم پنهون کن رویزی دالرام؟منو تو قرار نبود چ یکنی ازم پنهون م یدار  روی_فقط بهم بگو چ ساینک

ازم پنهونش کرده اون وقت از   یول  کنهیپروندم کار م  یرو  یداره مخف  دونمیباس خوبه خودم م حاال
 حرفو بزنه نیچه طور رو داره ا نیا دونمیازش پنهون نکنم حاال من نم  رویزی من انتظار داره چ

که اصال بهش نگاه   یطور  یشو گرفته بودم با حالت عصبحرفاش برام سخت بود خوب منظور   تحمل
 گفتم:  کردمینم

 ست یمن ن هیجا گهید  نجایا سای_برو اونور نک 

ذهنش اومده ناخواسته   یتو  یچ کردمی فکر م یشدم وقت یچشماش گرد شد کم کم عصبان  ساینک
 یفکرها نی از ا گهیگوشش تا د یمحکم بزنم تو  یک ی خواستی دلم م گرفتیخشم تمام وجودمو فرا م

 غلط نکنه 

 زدم:  داد

اومد تو خونه   یدر که هروقت مرد یمامور بذار جلو هی  رونی ب یر یبه بعد که م نیاز ا خوادی _دلت م
 بهت گزارش بده 

 شدن    ریباال رفتو محکم زد تو صورتم اشکام سراز دستش

  یول دمیسوال ساده پرس هیمن ازت  یحرفا بزن  نیخودم از ا  یکه تو رو ستمین  رتیغ  ی_انقدر بساینک
 ی کن یبه کجاها ختمش م نی بب

با   نی ندادم به خاطر هم شویبه بق دنیاما اجازه بار نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 گفتم:  یآرومو مظلوم یاز اشک با صدا یاشک توش جمع شده بود پشت هاله ا یکه حساب ییچشما

   یدست روم بلند نکن گهید یتو بهم قول داد ینامرد یل ی_خ

شدن اما   ریخونم حضور داره اشکام سراز  ینبود داداشم تو ادمی فراموش کرده بودم اصال  الوی دان حضور
 زدم:  غی بهش زدمو ج ی توجه به اونا مشت یب
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  ینطور ی ؟ایدوسم دار  ینطور ی؟ایکن ی ازم مراقبت م ینطور یآره؟ا یدیقول م ی نطور یا ی_نامرد عوض
 بهت اعتماد کنم؟  یکنی م یکار 

 دستش گذاشتمو مانع شدم  یبا غضب پهلومو چنگ زد که همون لحظه محکم دوتا دستامو رو ساینک

  یکنی زجر بکشم اما بازهم تکرارش م شهیکارت باعث م نیا گمیکه بهت م  هیچه طور عشق نی_ا
 هان؟نقطه ضعفم دستت اومده آره؟ 

اما تو  دهیچی خونه پ یعطر مردونه تو یچرا بو دمیپرس یکن یازم پنهون م  روی چ دمی_ازت پرسساینک
قولمو   ریکه بزنم ز ادی اونقدر به مغزم فشار ب یباعث شد یکرد یرتیو غ  یفقط منو عصب ینگفت  یز یچ

 دست روت بلند کنم 

 ی کنیدست روم بلند م ینطور یا ستمیکسو کار ن یمن ب  سای _نک

  دیخونه من با  یار یمرد ب  یگیم ی خودم دار  یکردم؟آره؟تو رو تیمدت من کار نیا ی_دالرام توساینک
 دارم  رتی کار کنم که بهت نشون بدم مردمو غ  یکار کنم هان؟چ یچ

کناره گوشم با لحن آرومش   واریهم بستم و زجه زدم آروم خم شد منو چسبوند به د یرو چشمامو
 گفت: 

کنم   تتی اذ خوامی بهت نشون بدم نم  ممیمردونگ خوامیدست روت بلند کنم نم خواستمی_نم ساینک
 یتنت هستو بدونم فقط بدون دار  یکه رو ییبو یحت  ایخونه  یتو یبو نی علت ا خوامینم  یحت
 که شکسته بود کم کم دوباره ترک برداره  ی قلب یکنی م یکار 

 . رمیآرومش باعث شده بود آروم بگ یصورتم خم شد صدا یرو شتریب  یکم

نکن اعتماد مردت مچاله بشه   یکار  شهیکاغذه مچاله که شد مثل قبل نم کهیت  هی_اعتماد مثل ساینک
 باهم فرق دارن یل یدو کلمه خ نیقبال بهت گفته بودم من بهت اعتماد ندارم بهت اعتقاد دارم ا

اعتمادش بهم  خواستمینم رونی بره ب خواستیازم جدا شد چشمامو باز کردم م یحرف چیه بدون
مهم بود به   یلیبود که عاشقش بودم اعتمادش برام خ یشکسته بشه اون شوهرم بود کس 

اشکام   کهی به سمتش رفتمو از پشت بازوشو گرفتم اما به سمتم برنگشت درحال عیسر نیخاطرهم
 شده بودن با بغض گفتم:   ریسراز
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که تو   میرفت من همون ادتیرفت؟ ادتی یکش یم شی به آت  ارویاشکام دن نیا یبرا یگفتیم ادمهی_
 کنه؟ی م انتی نظرت آرامش به صاحبش خ ؟بهیر ی گیکنارش آرامش م

 هم بست  یرو چشماشو

 کنه؟ی_نم ساینک

  انتی کنه بهش خ هیاز آرامش باشه اما بازهم آرامش از زنش تغذ یصاحبش خودش کوه ی_نه وقت
 که قدرتشون از دست بره  کننینم  یآدما کار  کنهیچون کناره اون احساس قدرت م  کنهینم

داشتم بهش نگاه   نطوریسمتم برگشت و با غم بهم نگاه کرد کنترل اشکام دست خودم نبود هم به
 کردم یم

طرف خودش   یمخصوصا وقت کنمی نم  انتیخ  کنهیم هیم تغذکه از آرامش یوقت به کس  چی_من ه
  م یسخت زندگ طیتمام شرا یکه تو  یهست یتو کس  سا ینک ستمیصفت ن   یمنبع آرامش من باشه من ب

 کنم  انتی بهت خ یکنار بود حاال چه طور 

 موهامو زد پشت گوشم دستشو پس زدمو با بغض گفتم:  یبه آروم ساینک

ازم   یز ی کار کردم؟هان؟چ  ینکن اعتمادم مچاله بشه مگه من چ یکار  یبهم بگ ادی_چه طور دلت م 
 خودته  یتایحساس  ای سا؟ینک یدید

 _دالرام من بهت اعتماد دارم ساینک

 بخور بذارش دم کوزه و آبشو  خوامیمن اعتمادتو نم ی_قبال بهم اعتقاد داشت 

با بغض بهش نگاه  واریحرکت منو چسبوند به د هی ی کنارش خواستم رد شم اما بازومو گرفتو تو از
 دی بوس موی اشک یچشما ی کردم آروم خم شد رو

 کنم  هیتنب ینکن صاحابشو حساب یندارن کار  دنیچشما حق بار نی_اساینک

 نکنه  هینکن تا گر  تی _خب صاحابشو اذ

 : دیشم غربا حرص خم شد کناره گو ساینک
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  تیگفتم؟نگفتم صاحاب جسم و روحت خودمم نگفتم همه چ یبهت چ  مونی_شب اول عروسساینک
  یخودم دار   یبدنت صاحبشون منم؟جلو یصورتت همه اعضا یچشما کله اجزا نیماله منه؟نگفتم ا

 ؟ یکش ینم  ؟خجالتیکن یم  تیکه ماله منن احساس مالک  ییزایبه چ

دلشو  ی که حساب  یدل ضعفه گرفته بودم اما باعث نشد که با لحن مظلوم ی حرفاش حساب نیا از
 ضعف انداخته بودم نپرسم: 

 کنم؟  هیصاحابشو تنب  ی_پس چرا گفت

 بشه  ینکنم اشک یکنم تا کار  هیخودمو تنب  دیمنم با یکن ی م شیاشک  ی_خب وقتساینک

 گفتم:  یدور صورتش گذاشتم به سخت دستمو

ازم نپرس کنارم باش آرومم کن اون  یالک یتقادت نشه اعتماد سواالنکن بهم تهمت نزن اع تمی_اذ
 وقت منم.... 

خفه شدم دستش آروم باال اومدو کمرمو نوازش کرد باالتر   گهیلباشو احساس کردم د ینرم  یوقت
 موهام فرو رفت کم کم دستش سمت صورتم اومدو اشکامو پاک کرد آروم ازم جدا شد  یاومدو تو

لباس خوشگلم تنت کن   هیو قرمز نباشه  یپوف گهیکه اومدم چشمات د رونی حموم ب  رمی _مساینک
 بره   رونیاز تنم ب  میبرام برقص تا خستگ ذارمیآهنگ م

 باز کردم  یبه آروم  چشمامو

 باشه غلط کردم  یکن هیگر ذارم ینم گهی_دساینک

 رفتمو بغلش کردم که اونم محکم منو به خودش فشار داد جلو

  یوقت دلت نم  چیه کننیکار م یاون اشکا باهام چ   تی تو اوج عصبان یحت  یدونستی_اگه مساینک
  یمن همه کس یتو برا ی ستیکس ن یب  یکس و ازت نشنوم تا منو دار  یکلمه ب گهید یکن هیاومد گر

   چکسمی اما اونطور که معلومه من برات ه

ازم جدا   دوی بوس  موینی نوک ب یکردو رو یتکون دادم خنده ا نیبه نشونه نه به طرف یزدمو سر  یلبخند
هم بستم   یاتاق بود نشستم چشمامو رو یکه تو ییاز مبل ها یکی  یرفت رو رونیاز اتاق ب  یشد وقت
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  فهمهیم رهباالخ دونستمیم گذرهی عطر نم یاز اون بو یبه راحت  دونستمیم دمی ترسیرفتاراش م نیاز ا
 ده یحتما صدامونو شن الیدان یوا ی عطر ا یگفتم بو یوا

  یتو دمیفهم  دمیآبو شن  یصدا ی به راه افتادم وقت سایمبل بلند شدمو به سمت اتاق نک  یاز رو عیسر
لبه   یافتاد که رو الیدرشو باز کردم چشمم به دان دموی دو یبه اتاق بغل عیسر  نی حمومه به خاطرهم

 تخت نشسته بود با باز شدن در با همون اخم به سمتم برگشت 

 دست بزن نداره  ی_تو گفت الیدان

 پاکشون کردم  عیشدن اما سر ری سراز اشکام

 گم ی_هنوزم م

 بود؟  یچ یلیس یدالرام؟پس اون صدا یزن ی_با خر حرف م الیدان

 شد   یعصبان وکهی  الینبود دان یز ی_چ

 شهیبشن کتک بزنن دست بزن محسوب نم یعصبان   کهوی _آها آدما الیدان

 نکهیا یبلند تر بود برا یل یچون قدش ازم خ ستادیروبه روم ا تی لبه تخت بلند شد با عصبان  یرو از
 سرمو باال گرفتم نمشیبتونم بب 

اما  دمی داداشو شن ینکردم صدا یزدت اما کار  دمیچه قدر برام سخت بود که شن  یدون ی_مالیدان
االن  نیهم تمیاهم یناموسم ب یشدمو رو رتیغ ی نگفتم فکر نکن چندسال اونور بودم ب  یز یچ

 ی کن  یزندگ یروان هیبا    ذارمینم  ییایباهام م  یکنی جمع م التویوسا

چه قدر منو  ی دونینم  یشناسینم سارویتو نک الیدان امینم ییجا نجاستی هم  می_من تموم زندگ
 دوست داره 

 دوست داشتن؟  یذار یم نوی_تو اسم االیدان

کوتاه اومد چون  نیبب یخونه بوده ول یقبلش تو یکی بود که  دهیعطرتو حس کرده بود فهم ی_بو
 یبو هیخونه  یگشتیبرم ی؟وقتی کردی کار م یچ یاصال خودت بود شهیم  یرتی غ نهیبی اشکامو م یوقت

 ؟ یدیاز خودت نشون م یخونه باشه چه عکس العمل  یفضا یعطر مردونه مشکوک تو
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 طبق عادتش دستشو به کمرش زد دویموهاش کش یتو یدست کالفه

 برو تا مچمونو نگرفته  ایرفته حموم ب  ساینک  الی_دان

 صورتم تکون داد  یروبه رو دیانگشت اشارشو به نشونه تهد الیدان

 رفتار کنم یکه چه طور  رمی گیم میخودم تصم  نمیازش بب  رویرفتار  نیهمچ هی_دفعه بعد الیدان

بغض   نییسرخوردم پا واریبه د دهی رفت ناخواسته همونجا چسب  یکنارم رد شدو به سمت در خروج از
ها هم باالخره   یسخت نیا دونمیم شهیاما دووم آوردم مثل هم  کردی گلوم داشت خفم م خیب یبد

   شهیتموم م

درست کرده بودمو برداشتم به   الیخودمو دان یکه برا  ییشربتا وانیبه سمت هال رفتم ل  یآروم به
حوصله   یکه توش انبار کرده بودم ب  یف یکث  یظرفا هیرفتمو گذاشتم کناره بق ییظرفشو نیسمت ماش 

حموم   یتو  سایمنم برم حموم االنکه نک  خواستیبه سمت اتاقم رفتم از تو کشوم حولمو برداشتم دلم م
خودش    سایدست نک  سپارمیاصال حوصله نداشتم خودمو بشورم م میفرصت بود از طرف نیبود بهتر

خسته بود   یل یزدم اما لبخندم خ  یگفت جانم ناخواسته لبخند  یدر زدم وقت نیکارارو بکنه به خاطرهم 
  هیمنم برم تو با  تاباز کرد  شتریدرو ب  دویحوله دستمه خند  دید یدرو باز کرد که وقت هیبعد از چند ثان

 لبخند وارد حموم شدم 

گرفته  ش یکه در پ  یبا کاره احمقانه ا یبود ول  میحموم ضربان خوشبخت یخنده هامون تو  یصدا
سرم اومد که به  ییشد بالها نمی هم زنهینم گهید و شهی ضربان قطع م نیباالخره ا دونستمیبودم م

محبوبم و با   تیکه دوسش داشتم با پر پر زدن شخص یغلط کردن افتادم با از دست دادن کس
 کرد    ریی تغ یعمد همه چ یکه مجبور بودم به جاش بذارم اما ناخواسته نه از رو  یکس  ین یگزیجا

 به قول معروف:  ای

 شد" ی بود و چ  یچ می"زندگ

 

 .......................... 
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 ؟ یکار کن یچ  ییخوای _حاال مالهام

 دست بذارم  یدست رو ینطور یا  تونمینم یول دونمی_نم

 از خودت  ریبه غ ی_دالرام تو نگران همه هستحامد

 تفاوت باشه؟  یب ییخوای _خواهرشه مپژمان

 میبکن  یفکر   هی دیبا میحرفارو تمومش کن   نی_بهتره اانیک

  گهینم  یچی به خاطر من ه  دونستمینگاه کرد م انیبا حرص به ک  پژمان

داشت    یول کنهیبهم قول داد که کمکم م نیداده بودم به خاطرهم حیپژمان توض یبرا رویچ همه
 کنه   رشیدستگ تونهینم  یتو خونشه ول انیک خوردیم نویحرصه ا

دردسر انداخته بودم حاال پژمان هم بهش اضافه  یکه راه انداخته بودم همرو تو یمسخره ا یباز  با
مجرم اونم به  هیاالن تو خونه پژمانه به جرم پناه دادن به  انی که ک دیفهمی م یشده بود اگه کس

اما به خاطر من   دنیبریو هم براش زندان م شدیم کاری صد در صد هم از کار ب  انیپرونده ک  ینیسنگ
 نداخت یخودشو به خطر م  یدگداشت زن 

  کردیقبل باهاش رفتار نم نهیع  گهیفرق کرده بود د انیشده بود که حامد رفتارش با ک   یچ دونمینم
 اوردم ی ازش سر در م یطور   هی دیمشکوکه با نمیا

 م؟ ینکن یکار  میدست رو دست هم بذار نطوریهم  دییخوای_مالیدان

   میکن یکار   میتونینم  گمیجان دارم بهت م الی_دانپژمان

 د یکش یشروع کرد به قدم زدن حامد پوف یعصب  الیدان

 م یحرف بزن   سایبا نک د ی_به نظره من باحامد

  کنهیکه م ی کار  نیاول  رهیگیم  رویهمه چ یبفهمه پ  سا ینک هیکاف  ی_به نظره من بهتره تو نظر ندپژمان
که از   کنهی م چارهی بعد منو ب کنهیتورو زنده به گور م  کنهی که م یکار  نیزندان دوم  ندازهیجناب قاتلو م

داداش دالرامه  هثابت کن ادی خان هم تا ب الی جناب دان  نینگفتم ا یز ی خبرداشتمو بهش چ یهمه چ
نقطه  شهیبد م یل یحساس بشه خ یز ی چ یبه کلش بزنه و رو  یوقت سا یجونشو از دست داده نک
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از دالرام   د یکنی اصال باور نم دیشی دالرام مربوط م به یطور  هیضعفشم دالرامه که خب همه شماها 
 ترکونهیم  نوهممو زنهیم شناسهیدوست و آشنا نم  هیجد  یل یکارش خ یتو شناستشیدالرام م دیبپرس 

 دیبزرگ کرد  ساتونوینک نیا یادی _شمام زانیک

 حساسه    یلیاون خ یشناس   ینم  سارویتو نک انی ک گهی_راست م

 م؟ یکار کن یچ ی گ ی_خب شما مالیدان

 گفت:  یفکر الهام با نگران یرفت تو  دویکش یپوف پژمان

 آقا حامد؟ میری از پدره شما کمک بگ ستینظر دارم بهتر ن  هی_من الهام

 چشماش گرد شد حامد

 کنه ی اون پرونده کار نم یوقته رو  یلی_پدره من؟اونکه خحامد

 ؟ ی_مثال از ک الیدان

 ش ی هفته پ هی_از حامد

جا   یکه بدبخت خودش حساب  می از پژمان بهش چشم غره رفت  ریحرفش هممون به غ نیا دنیشن  با
 خورد 

 زدم؟   یبد ه؟حرفی_چحامد

 وقته ازش فاصله گرفته  یلیخ خورهی_نه بدرد نم پژمان

 حرفه هممونو به زبون آورد  انیک

 اده یهفته ز هی_انیک

در   برهیجلو م عیو سر یجد اون کاراشو ساسیپرونده نک نیمامور آره تازه مسئول ا هی ی_براپژمان
 بکنه  یبهمون کمک   تونهینم نی اطالعات سرهنگ رات میجلو رفت یهفته ما کل هی نیطول ا

 کنه  دای_خب حتما جاشو تونسته پالیدان
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 _االن شما مشکلتون مکان دلرباس؟ حامد

صدا زده بود   کیبا اخم به حامد نگاه کرد معلوم بود بهش برخورده که حامد دلربارو به اسم کوچ انیک
  یار ینم ادیبه  نارو یتو رابطه ا ستی ن  نطوریا گهیم الیدان  ادیاز خواهرم خوشش م  نیا گمیپوف من م

  گهیم راستخب   گمیم فتمیم سا ی خودمو نک نیرابطه ب  ادهی  یبعد وقت گسیطوره د هیکه عالقشون 
خب آخرش باهم ازدواج  یکرد انگار داداشم بود ول یرفتار م  یطور  هیبود  انیک   نیهم نهیع ساهمینک

  شهیدوتاهم حتما عاقبتشون مثل ما م  نیا میکرد

 نکردم شوهرش دادم رفت  دایهنوز خواهرمو پ نیبب  توروخدا

 قا ی_دقالیدان

 گفت:  یبخش نانیحالت اطم هیداد بعد با  هیتک   یصندل  یبه پشت  یحالت اعتماد به نفس هیبا  حامد

 به من  دشی_بسپارحامد

 ؟ یار یم ری آدرسو به گ نی_اون وقت شما از کجا االیدان

 کنمیم دایکردم خواهرتم پ دای_همون طورکه تورو پحامد

 نقشتو بگو  یکن  دایپ شونویخواهره ا  ستی_شما الزم نانیک

  هیمطمئنم خبر گهی بهش نگاه کردم د تی هم با عصبان انیتوهم ک  دیاخماشو کش حامد

کردو بلند شد   یالهام تک خنده ا کنهی نگاه م انیاونم مشکوک داره به ک دمیسمت پژمان برگشتم د به
 به سمت الهام برگشت  الیدان

 د؟ی ری ندارم کجا م یقصد فوضول دی_ببخشالیدان

 گفت:  ی مانه خاص حالت خانو  هیبرگشت الهام هم با  الی به سمت دان پژمان

 ارم ی ب ییچا رمی م هیچه حرف نی_نه بابا االهام

بهتره حضور    نیبه خاطر هم دیدیم  یخوب  یها دهیا خورهی نم  ییچا یاالن کس دی ن ی_نه بهتره بشالیدان
 د یداشته باش
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 د یپژمان به سمت الهام برگشتو خند زنهیچه لفظ قلمم حرف م نی اوه اوه داداشمو بب اوه

 میبخور یار ی ب یز یچ خوادی نم گهیخوده مهمون داره م  نیبش  ری_بگپژمان

 نشست  شیقبل هیالهام اومدو جا دیخند  الیچپ چپ به پژمان نگاه کرد دان الهام

 ه؟ یحامد نقشت چ ی_خب نگفت 

 گرم ی_از بابام محامد

 زد  یپوزخند انیک

 نقشس که مارو بدبخت کنه نیبهتر  گهی_راست مانیک

 م؟ یکار کن  یچ دیکه ما با دیشما بگ شهی_جناب پرفسور متفکر محامد

 ست ین ی_به نظره منم بدکار الیدان

 م یکنیم یکار  هی میکه دار برهیبو م نیسرهنگ رات ینطور ی_اپژمان

 کنم  دایپ  یدسترس ساینک  یبه پرونده ها یطور  هی دی_کاره خودمه با

 خونه؟ ارهی _هنوز کاراشو مالهام

 کنم برم سازمان  یکار  یطور  هی دی_نه با

تو   یبر  یتونیکامال مردونس اصال نم  طشمیداده اونجا مح  لیگروه بزرگ تشک هی  ساینک شهی_نمپژمان
   یجونتو از دست بد ییخوایم

 کار کنم؟ یچ دی_پس من با

خودش    یمارو که رو نیپژمان نگاه سنگ میبهش نگاه کرد مویهممون به سمت پژمان برگشت کهوی
 هول کرد  یاحساس کرد کم 

 د؟ یکنینگاه م ینطور یا  دیچرا دار هی_چپژمان

 _کاره خودته الیدان
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 به ماها نگاه کرد کم کم اخماشو توهم برد یجا خورد کم   یحساب الیحرف دان   نیا دنیاز شن پژمان

  ری تو دهن ش  دیمنو نفرست ترسمیم  سایاز شماها از نک   شتریمن ب  دیمن اصال حساب نکن  ی_روپژمان
 به پرونده هاش دست زده ی کی  فهمهیاون زرنگه م

   یخودت  نهیگز نی حساسه پس بهتر یچه حرکات  یرو  یدونیم  شی شناسی_تو مانیک

 یی داشته باشه تو یدسترس تونهیکه به اون پرونده ها م  می_تنها کس حامد

 رفت تو فکر    دویکش یپوف پژمان

  دییتا  یکاره خودته خرش کن اونم منظورمو گرفتو برا یعنیانداختم که  یالهام نگاه منظوردار  به
 زد  یچشمک

 گفت:   یبه سمت پژمان برگشتو با لحن مهربون الهام

   یکنی هم کمک م سا یبه نک ینطور یپژمان ا یتونیم دونمی_من م الهام

 از دست هممون کالفس گفت:  یکه معلوم بود حساب یبا لحن  دویکش یپوف پژمان

 کنم یخودمو م  یخب باشه سع یل ی_جهنمو ظرر خ پژمان

 دیراحت شده بود خند الشیخ که یدرحال  الیدان دمیکش یحرفو زد ناخواسته نفس راحت  نیا نکهیهم

ش خوب  قلب  یبرا  نهیبب نجایهمه مارو ا انیاالن آقا م می بر  می_خب مشکل حل شد بهتر بلندشالیدان
   ستین

با همشون کالفه به سمت مبل رفتمو روش نشستم  یحرف همه بلند شدن بعد از خدافس نیزدن ا با
بدرقه بهونس  دونستمیکنارم نشست پژمان رفته بود بدرقشون کنه هرچند م طنتیالهام با ش 

 باهاشون کار مردونه داشته 

 شعور یداداشت چه قدر خوشگله ب  نی_االهام

 خسته بودم باهمون لحن کالفم گفتم:  کهیدرحال 

 _اگه به شوهرت نگفتم 
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  کندیپوستش م داشتویخودش برم یبرا بیس هی کهی حالت بامزه روشو ازم گرفتو در حال هیبا  الهام
 گفت: 

 گم ی_بگو اصال خودم بهش مالهام

 ؟ یگیبهش م ی_ا چ

 خانوم چه قدر خوشگلهدالرام  نیداداش ا گمی_م الهام

 زم ی خانوم عز ی_اون وقت جراتشو دار 

اومد باال پژمان به سمتمون اومدو  عیسر نقدریا یچه طور  نیا میهردومون به سمتش برگشت کهوی
 مبل نشست به الهام نگاه کرد  یرو

 به جونت؟  فتمی_کمربندمو باز کنم بپژمان

 کردو کناره پژمان نشست خودشو کش آوردو با ناز گونشو بوس کرد  یخنده ا  الهام

 نداشتم  یمنظور  یدون ی_تو که مالهام

 اونم آروم گونه الهامو بوس کرد که باعث شد الهام به روش بخنده دیبهش زدو خند  یچشمک پژمان

 زم یعز یکش ینفس م  یاالن دار  نهی_خب به خاطر همپژمان

گفتو روشو   یشیخنده اما الهام با حرص بهمون نگاه کردو ا  ریز میهمراهه پژمان باهم زد همزمان
 پژمان چه قدر زبون دراز بود   نیا ولیازمون گرفت ا

 ندازهی م ساینک ادهیمنو  هیچه قدر جد انی_کپژمان

 ساس یاز رفتاراش مثله نک یل ی_خ

 و حامد هم مثل خودم شوخن  الیدان میهی_اپژمان

 م یهممون دور هم جمع بش میتونیم میکن دایدلربارو پ _اگه الهام

 زدم   یپوزخند



 دنده هیپناهان  یب

1275 
 

 بره ادویباهامون ب ادیز ذاره ینم رهیحامدهم تا زن نگ کنهی م ریدستگ انوی ک سای نک میتونی_نه نم

 بهینج  میل یخ  یخوب نیحامد بدبخت حساسه پسر به ا نیا یرو یادیز  گهیپسره د نی_االهام

 به سمت الهام برگشت پژمان

 باشه   بی _مگه اسبه نجپژمان

خنده الهام که   یبکشه و بلند شه صدا  یغیبرد که باعث شد الهام هم ج  زی به سمتش خ  یشینما بعد
 نشست  دویبلند شد پژمان هم خند

من   یه  کنهی م فیاون تعر نویخودم داره از ا یچه قدر پرو جلو نیبب میقد یزنا یای ح ای _حپژمان
 پرو شده  گمینم یچیه

  یبه نشونه منف یکردو سر  یاومد کنارم نشست پژمان هم خنده ا  اطیکردم الهام با احت یا خنده
 براش تکون داد  

 گفت:   یبچگونه مظلوم یشدو با صدا میپشتم قا یبا حالت بامزه ا الهام

 قاپه یامشب نرو خونتون اقا هاپوهه منو م ی_دل الهام

 به الهام نگاه کرد  یاب مردونه اکردو با حالت جذ یخنده ا پژمان

 منو بخندونه  مونهی برام نم یخانوم گهید ینطور یشمارو بقاپم خانوم خانوما ا ادی_مگه دلم مپژمان

 روبهش گفت:   یبا حالت تهاجم  الهام

 شعور ی_مگه من دلقکم ب الهام

 یاما وروره خودم که هست یست ی_دلقک نپژمان

  شی کردم آخ یخونه پژمان به صدا اومد خنده ا فونیخواست با حرص فحشش بده که زنگ آ  الهام
 کردمی م یب یاحساس غر

 آوردن فیمام تشر ی_آقا
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 ی کلکل کن  یحساب یک ی با  یتونیجفت شمام اومدن حاال م گهی_بله دپژمان

آروم الهامو   یصدا  کردمی درو باز م کهیرفتم در حال  فونیکردمو بلند شدم به سمت آ یخنده ا تک
 که با حرص روبه پژمان گفت:  دمیشن

 _شب دارم برات الهام

 که مثال من نشنوم گفت:  یالهام آروم طور  نهیهم ع پژمان

دالرامو بفرستم دنبال   نیلحظه ا هی یادب؟حقته االن برا یبه تو بگم دختره ب   ی_آخه من چپژمان
   ارمی سرت ب ییبال هیبه جونت  فتمیب   رونی بره ب اهینخود س

 ؟ ی_جراتشو دار الهام

 بخوابم  ی نذاره شبا به راحت ادیروحت ب  ترسمینه جراتشو ندارم م یکه شما کنه ا یی_از اونجاپژمان

 ؟ یکنی کار م یچ  نجای_ا

به   ی واشکیتمام مدت داشتم  کنهیلبخند داره بهم نگاه م هیبا  دمیبرگشتم که د سای به سمت نک  کهوی
 دم یندخی م زیر  زیر دادمویحرفاشون گوش م 

هفته ما شش روزشو   یم؟تویکن  یزندگ  نجایا مییا یمن اون خونرو اجاره بدم ب  ییخوایم گمی_مساینک
 زمی زشته عز میینایخونه ا

 گوش بده سای_سسس نک

اشاره کردم اونم تخس شدو همراهم  کردنی به سمت پژمان والهام که هنوز داشتن باهم کلکل م بعد
 سادنیشروع کرد به فالگوش وا

 خونشون  رمی و دالرام م  سای_من امشب همراهه نکالهام

 گفت:  ایلحن دن  نیتر الی خیبا ب  پژمان

 ام ی _باشه منم مپژمان

   رمیخودم تنها م  خودی_بالهام
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بازوشو بالشت   ای نوازشت کنه ستین  یکس ینطور یبره؟ایخوابتون م ی_خب اون وقت چه طور پژمان
 کنه

 بدون توهم خوابم ببره  تونمیم می باش یاحساسات  نقدریتا ا  میستی_منو تو که تازه عروسو دوماد نالهام

 روبه الهام گفت:  یبا لحن طعنه دار  پژمان

 بخوابم  خوامیکه نازم کن م زنمیبچه ها نق م نهیمنم شبا ع نی _معلومه حتما اپژمان

 ی کن ی غرغر کارتو م ی_بله و شما هم با کلالهام

دالرام بپرس   نیاصال از ا وونهیخوب استراحت کنم د دیبا  شمیم داری_خب آخه من صبحا زود بپژمان
 کارارو بکنه نیا خوادیاز شوهرش م  نی بب

 کنه ی لبخند بهم نگاه م هیبا  دمیبرگشتم که د سایسمت نک به

 از الهام  نمیآقا ا  ریبگ  لی_تحو

 غرغر زنشو بغلش بخوابونه  یمن شبا با کل  نهیهم هست که ع ی کی به پس _خو ساینک

 گفت:  یکردو با لحن آروم یبهش رفتم که تک خنده آروم مردونه ا یغره ا چشم

 ارشمی _من مخلص خانومم هستم خودم شبا دربست در اختساینک

 خب حاال  یل ی_خ

 گفت:  ی آروم گونمو بوس کردو با لحن آروم ساینک

 ندارم  یموضوع مشکل نیخانوما منکه با ا  ؟خانومی_چرا از دست من دلخور ساینک

 روبهش گفتم:  یحالت تهاجم  با

 _نه توروخدا مشکل داشته باش 

 باال آورد  میتسل یدستشو به معنا  ساینک

 نه منو تو  زمی دوتاس عز نیاشتباه کردم االن موقع کلکل ا دی_من شرمنده ببخشساینک
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 ....ذای_مگه تو م

 گفت:  یکناره گوشم با لحن بامزه ا یدهنم گذاشتو به آروم یبا خنده دستشو رو ساینک

 گوش بده  زمیعز میابیدر دیلحظه هارو با نی_ششش اساینک

کلکالشون گوش   هیبا ذوق به بق  مویشد سادنمونیحرفش همراهه هم مشغول فالگوش وا نیزدن ا با
   انی ب نیی کدومشون حاظر نبودن از موضع خودشون پا چیه میداد

 بخواب   ریاونوقت شما شبا راحت بگ رمیخب من م  یل ی_خالهام

شما قرص   ین دویتوکه م  یکنی م غی ازم در دمویخوابیهم که قبال م  یاون دو ساعت ینطور ی_اپژمان
 برهی خوابم نم  یبغل که نباش نیا یدار  فیخواب من تشر

 خودمه   نهی_ع ساینک

که داشتن تن تن توش قند   یلبخند و دل هیبهم بزنه منم با   یسمتش برگشتم که باعث شد چشمک به
 به سمت اون دوتا برگردم   کردنیآب م

به ما نداشتن هرچند فکر کنم  ید یاون دوتا اصال د میشده بود میقا واریپشت د سایبگم منو نک نمیا
 رفته مهمون دارن ادشونیاصال 

 شم ی_خر نمالهام

 رم ینم  ییجا یبگ  یبغلم بوسم کن یلحظه هاست که بپر  نیامتحان کردم هم  زم یعز یشی_مپژمان

 ن ی_ا نه بابا بخواب تو خواب بب الهام

 بغلم تا بخوابم   ای_باشه ب پژمان

 امی_منتظر باش تا ب الهام

 روبه الهام گفت:  دهیکه معلوم بود داره هشدار م یا زانهیآم دیبا لحن تهد پژمان

 ؟ ییای_نمپژمان
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 دنده شده گفت:  هیتخس و  یکه معلوم بود حساب  یهم روشو از پژمان گرفتو با لحن الهام

 ر ی _نخالهام

 ی_باشه خودت خواستپژمان

مبل کنارش نشسته بود  یمبلو به سمت الهام که رو یحرفش مصادف شد با بلند شدنش از رو  نیا
هردوشون از   کردنی م تیکه داشتن همو اذ نطوریهم دی رفتو محکم گرفتش الهام سرخوشانه بلند خند

 ن ییمبل افتادن پا یرو

 ی روان وونهید یییی_آ الهام

 گفت:  دیخندیکه داشت م یدر حال  پژمان

 چیباهم ه  یسمیهمون طور که الهام و ساد کننیباهم نم  یفرق چیه یو روان وونهید زمی _عزپژمان
 ندارن یتفاوت

بردو دوباره افتادن روهمو شروع کردن به   ورشیکردو به سمت پژمان  یحرف الهام غرش نیزدن ا با
  یمن دستمو بذارم رو چشما شدیکه باعث م  ختیریهم م ییمزه ها هیپژمان  ن یقلقلک هم که اون ب

   کشنیکن خجالت نم  گاشونی ن شعورنیب نایمن چه قدر ا یو اونم دستشو بذاره رو چشما ساینک

 مثل کنن   دیخواست تول  دیم؟شایخودمونو بهشون نشون بد ستی_بهتر ن ساینک

 م ینی تا نب میذاریهم م یچشما یدستامونو رو ینطور یمنو تو هم ینطور ی_خب ا

اون بردارم منو   یچشما یچشمم برداشت که باعث شد منم دستمو از رو  یدستشو از رو ساینک
 بهش نگاه کردم  جیمه  یچسبوند با حال  یپشت  واریبرگردوندو به د

 ؟ یکن ینگام م ینطور یا ه؟چرای_چ

 خونه میبرگرد ای م؟بیمزاحمشون نش ستی_بهتر ن ساینک

 آقا  می_شام ندار

 ؟یپالس نجایا شهیهم نهی_پس به خاطر همساینک
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 چرا زحمت بکشم گهیالهام دارم د نهیع  یآشپز  میهی_ا

 بهم رفت که باعث شد بخندم  یچشم غره ا ساینک

 مینذاشت حدس زدم که امشب دعوت نمیماش  یپژمان قابلمه غذا تو ی_امروز وقت ساینک

   خندم باال نره اونا بشنون یدهنم گذاشتم تا صدا یجلو دستمو

غذا   گهید ی نطور یا فرستادیمام م  یبرا کردی وقتها غذا درست م  یلیعادتم دستش اومده بود خ الهام
شده بودم   ی نطور یا دایالبته جد کردمیماه به زور من سه بار غذا درست م هی یکال تو  کردمیدرست نم 

 الهام بود از پس تنبلم کرده بود  نیا ریتقص

پهن   نی زم  یپژمان با خنده رو دمیکه د نیچه وضع یتو مین یبب میدیآروم سرک کش ساینک همراهه
ناخواسته   دیخندیشکمش خم شده بودو داشت م  یازش رو یگوشه با فاصله کم هیشده و الهام هم 

  یهردوشون خشکشون زد با چشما کهویشد که  یچ دونمیشده بودم نم   رهیزدمو بهشون خ یلبخند
 که بودن پژمان با تعجب گفت:  یهمون حالت یه کردن تونگا  گهید بهمگرد شده 

 باال؟  ادی ب  ایزنگ زد تا دالرامو با خودش ببره  سایالهام نک  نمیبب سای_واپژمان

 االن... یعن یپس  موننیم نجایدالرام بهم گفت شام ا دونمی_نمالهام

 : دیادامه حرف الهامو گرفتو با حرص غر پژمان

   کننی _دارن نگامون مپژمان

  میهاشون بلند بزن افهیق دنیبا د سا یبه سمتمون چرخوندن که باعث شد همزمان همراهه نک  سرشونو
اما  دیخجالت کش  یتک خنده از الهام جدا بشه الهام هم کم هیخنده که باعث شد پژمان هم با  ریز

  دنیبود اونام شروع کردن به خند نی نگ پا قزوچون روشون رو نبود س

الهام   یپس بگو وقت کردنیفراموش م رویهمه چ کردنی کلکل م یدوتا عادتشون بود وقت نیا یعنی
نه   کنهیول م نینه ا نهیا میکن یساعتشو باهم کلکل م  ست یو چهارساعت ما ب  ستیتو کل ب  گفتیم

  دنیادامش م یاون ه

 کردنیم یا گهید یوگرنه معلوم نبود چه کارا  میینجایما ا دنیباس خوبه فهم  حاال
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 د؟ی دید زوی_همه چپژمان

 م یهاشو نه به جونه خودت چشمامونو غالف کرد ی_منکرات ساینک

 : دیغر سا یخودش که پژمان با حرص روبه نک ی شونیتو پ د یمحکم کوب یکی  الهام

 میما لخت بود دی؟شایتو اعالم کن ییایم یوقت  ی_شعور ندار پژمان

 کردم ی _خب اون موقع بازم چشمامو غالف م ساینک

که کرده   ییگرفتو به سمت الهام برگشت فکر کنم داشت حرص کارا سایروشو از نک   تیبا عصبان  پژمان
 خورد یبودو م

 میدیند یز ی_پژمان به خدا چ

 میکردیر م کا  یچ میداشت کنهیبشنوه فکر م  یخب بابا االن کس یل ی_خپژمان

 میچون تونسته بود میقد هم علت داشت میخنده و زد ریز  میبرگشتم همزمان باهم زد سایسمت نک به
 م یپژمانو حرص بد

  

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

 

 ناراحت؟  ایخوشحال باشم  دی_االن من با

 دست خودته دونمی_نمپژمان

 مونیکه باهاش کردم پش یهم بستم لحن دلخور پژمان باعث شد از رفتار  ی حرص چشمامو رو با
 بشم

  ی الهام خانوم ب نهیع شونینگو ا یکن یبغلم م نجایا ییایم  یاالن از شدت خوشحال کردمی _فکر مپژمان
 احساسن 
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  یلحظه پنچر شدم ول  هیسخته اصال  یل یبهش خ یدسترس یگ یپژمان جان آخه تو م خوامی_معذرت م 
 ی کن دایجاشو برام پ یتونست نکهیاز اخوشحالم 

 _قابله شمارو نداشت پژمان

 ؟ی _هنوز از دستم ناراحت

 اعصابم خورده ی_نه فقط کمپژمان

 _از دست من؟ 

بهتره منم برم وگرنه همه   هیعصبان   یحساب سایزدن نک یگند  هیگروه  ی_نه بابا از دست بچه هاپژمان
 ما یانگار مافوقمه حاال هم درجه ا کنهی م یمن خال یرو تشویعصبان 

 نیا یتماسو قطع کردم به سمت آشپزخونه رفتم پژمان رو یکردم وقت  یکردمو ازش خدافس یا خنده
 زدی با پژمان حرف م یطور  هی  سایاوقات نک  یحساس بود خب حقم داشت گاه  یلیخ  سای رفتار نک

 حرص بخوره   یکل پژمان  شدیباعث م نیدوتا باهم همدرجن هم  نیانگار نه انگار ا

  لی نهارو تنها م نی شلوغ شده بود به خاطرهم  یاومد خونه سرش حساب یم رترید یکم  دایجد ساینک
 ... کردمیم

دلربارو   هیپژمان موفق شده بود جا  گذرهیکه از تماس پژمان م شدیم یساعت نگاه کردم سه ساعت به
  یلیبانده که خ کی درباره  کنهیداره روش کار م سایکه نک ییپرونده ها نیاز هم یکی کنه درواقع  دایپ

  نهستن همه جا لونه کرد یسرسخت یخب خالفکارا  یول  ستنین  انیک یمخوفن هرچند به مخوف

به اون خودش   مش یحرف زدم اونم گفته که بسپار انیبا ک گفتیپژمان م هیباند  نیهمچ هی یتو  دلربا
   میبکن ییکارا هیقراره کار کنه هرچند اونطور که معلومه هممون  یبلده چ

که پژمان بهم داده  یچون اونجا طبق اطالعات  میموفق بش مینتون  دمیترسیاسترس داشتم آخه م یکم
 بود    ساینک نیذره ب   ریبود ز

بهش نگاه کردم با   یزده شد وحشت زده چشمامو باز کردمو با هول  میشونیپ یکه رو  یبا بوسه ا  کهوی
رفتم که  یدستاش بود با اون لبخند گندش چشم غره ا   یدسته گل رز قرمز که تو هیکه  ساینک دنید

 باعث شد بخنده 
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 ی مونیجن بوداده م نهیبگم ع  ی_اخه من به تو چ

 ؟ یدی_ترسساینک

 د ی_نه فقط زهرم ترک 

 دسته گلو به سمتم گرفت  دویخند ساینک 

 م یبه تنها ضربان زندگ  می_با عشق تقدساینک

زهرمو ترکونده   شی پ هیچند ثان نیزود فراموش کردم که ا  یلیو ازش گرفتم خزدمو دسته گل  یلبخند
 بودن   یعیبود آخه عاشق گل رز قرمز بودم مخصوصا حاال که طب

 دم یکش ینفس قیتوشون بردمو عم موی نیب

 چه قدر خوش بوهه مییی_ا

 درخشون بهش نگاه کردم که باعث شد چشماش بدرخشه  یو چشما  یخوشحال با

 _به چه مناسبت آقا؟ 

به سمتم خودشو کشوند آروم منو تو اغوشش کشوند که باعث شد با آرامش چشمامو   دیخند ساینک
 هم ببندم  یرو

 دم ی_امروز روز مادره به مناسب روز مادر برات خرساینک

 منکه هنوز مامان نشدم ی_ول

 ندم یمامان دختر آ دمی خر شوازیخب من پ  یشی_باالخره که مساینک

 با حرص گفتم:  دیموهام پنهون کردو نرم خند  یسرشو تو ساینک

 _باز شروع شد 

 گفت:  یمبل خوابوندو به آروم یزد منو رو یقهقه ا ساینک



 دنده هیپناهان  یب

1284 
 

ازم   یتشکر عال هی دیقائلم درضمن با یادیبرات ارزش ز یکه بدون   دمی_روزه مادره برات گل خرساینک
   یبکن 

 بهش رفتم یغره ا چشم

  هیچه کار نیازت تشکر کنم ا یخب خودم بلدم چه طور  یل ی_خ

کنم پسش بزنم اما  یبخندمو سع  یگردنم قرار گرفت باعث شد با خوشحال نیسرش خم شدو ب  یوقت
اون  یول زدمشیهم م دادمیهم فشش م نیبه خاطرهم  کردی م یرو  ادهیکم کم داشت ز شدیمگه م

بذار   کنهی که کاره خودشو م نیدادم سکوت کنم ا  حی منم با حرص ترج کردیهمچنان کاره خودشو م
 ......نستهیتا قلبم وا بخورمکمتر حرص 

با خنده از پشت آروم    ساینک ذاشتمیکه پر از آب کرده بودم م یا شهیگلدون ش یگالرو تو کهیدرحال 
   گونمو بوس کرد

 گفت:  رفت ی داشت به سمت هال م کهیحال  در

 شهی نم دیگل پژمرده بشه دوست دارم حرف نباشه اصال زمانشم تمد نیکه آخر  ی_تا زمان ساینک

زود پژمرده  ای  ریبودن خب د  یعیگال طب  نی؟ایچ یعن یگرد شده به رفتنش نگاه کردم  یچشما با
 ؟ یچ یعن یحرفش  نیا شهیم

 که زد باعث شد بلرزم   یحرف با

 انیدونش پژمرده بشه زمان دوست داشتنتم پا نیآخر هیکاف خورمی_به روحه مامانم قسم مساینک
 پس ازشون خوب مراقبت کن  ابدیم

داشت؟ما که   یاخه چرا؟چه هدف یول  هیکامال جد دمی به روحه مامانش قسم خورد فهم  دمید یوقت
 کرد؟یبود که داشت باهام م یر چه معامله خنده دا نی خوب بود ا مونی زندگ

 چندتان  نمیشروع کردم به شمارششون بب  تندتند

 زدهیعدد س یرو  شماردمیکه داشتم م نطوری هم زدمیگل م  یرو  کیضربه کوچ هیشمردنشون  یبرا
گلو از تو گلدون  ست؟شاخهی نرم ن هیچرا مثل بق  نیا نمی بب سایشدم وا یطور  هی کهویبودم که 
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قطره اشک از گوشه چشمم  هیزدمو  یناخواسته لبخند  هیمصنوع  یکی نیدراوردمو متوجه شدم که ا
ابراز احساساتشم از  یفقط بلده سکته بده حت وونهیپسره د فهممیقسمشو م ی حاال معن نییپا  دیچک
 ست یعقل ن یرو

بعد دراخر   نییپا یز یبر یساده دله طرفو هور  یبا حرفا  یعنی نیهم یعنیخاص  یها عاشقانه
 شکرت که دارمش   ای خدا یاثبات عشقت بهش بفهمون  یبرا  اروی حرکت دن  نیباتریز

 

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

 

 باال رفته بود آب دهنمو با ترس قورت دادم   یضربان قلبم حساب دمیکش یپوف

 _چه قدر گندن

 ؟ یدی_ترسپژمان

 شم یالزم مفقط دارم شلوار  دمی_نه بابا نترس 

 دالرام برم  هی_بهتره من به جا الیدان

 کنه ی بهش شک نم  یدلرباس کس هیاون شب  شهی_نم انیک

که انگار دارن بهم  ییآروم بازومو گرفت بهش نگاه کردم با چشما الیهم بستم دان یرو چشمامو
 شد  رهی نگران باشم بهم خ دیکه نبا فهموننیم

 من مبارزه کنه یبا ادما خوادیکه بدون ترس اومد جلو ادعا کرد که م هیهمون دختر  نی_اانیک

 ساد یوا الیبرگشتم به سمتم اومدو کناره دان انی سمت ک به

 یقرار نبود بترس  یهست ی _تو دختر شجاعانیک

 فقط نگرانم  ترسمی_نم
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 ؟ یهست ی_نگران چ انیک

 کنن ی م رتیدستگ ینطور یدوروبر باشن تورو بشناسن ا ن یمامورا ا نمی_نگران ا

 یدر عوض همه برنامه ها یول کنه ی م ریمنو دستگ ینطور یا زنهی گدار به آب نم  یب  نقدریا سای_نکانیک
   زهی ریپروندش بهم م

  یز یبودم نگران چ نستادهیوا  نجایراحت ا نقدریاگه بود ا ستیاطراف ن  نیا  ی_دالرام مامور پژمان
 نباش 

 دم یکش یپوف

 د یدور نقشرو باهام مرور کن هی شهی_بچه ها من هول کردم محامد

 د یکش  یپوف انیک

که با حسام دارم   یسره قرار  رمیمن م  شهیوارد م  یتو دالرام هم پشت سره من مخف رمی _من مانیک
که پشت   الیدان  کننی کرد باهم فرار م دایدلربارو پ  نکهیبعد از ا کنهیم دایدلربارو پ رهیدالرام هم م

توهم با  کنهی خالصشون م نی با ا کنهی م بشونیداره تعق یکس  نهیشده اگه بب میتو باغ قا یدرختا
 ی ر یم یر یگی دنبالمونو گازشو م ییای م عیپژمان سر نیماش

 من که... یپژمان؟ول نی_ماشحامد

 تو ره ی تو م نی با ماش انیرفته ک ادتی_مگه الیدان

گند بزنم بهتر   ترسمیتا حاال نکردم م ای باز سیپل نین از ارفته بود فقط م ادمی دی_آها ببخشحامد
 باهم عوض بشه الی منو دان هیجا  ستین

 ؟ یگاز بد یتونیاما نم یکن یرانداز یت ی تونیتو م  یعنی_پژمان

  ری صد در صد گ یاحتمال داره دنبالمون کنن اون طور  شهی افتضاح م میرانندگ کنمیهول م ی_وقت حامد
 میافت یم

تو خونه منه هرچند معموال من  زایگر بیتعق نیا نمیمن پشت فرمون بش دی که با ینطور ی_اپژمان
 فرار کنم دیمعلومه با نباریا یول   کنمیم  نایدنبال ماش 
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 کار کنم؟  یخب پس من چ یل ی_خالیدان

   ینی بی نم یاز کس  یحرکت مشکوک  نیدوروبرا باش بب نی_تو احامد

 منم با دالرام برم تو؟  ستی _بهتر نالیدان

 ی چ ننیتورو بب  یدلربام ول کنهیفکر م  کنهی شک نم نه یمنو بب ی_نه اگه کس

 من داداش دلربام  گمی_خب مالیدان

خندشو   یتا جلو  دیبه لباش کش  یدست دویکش ینثارش کردم خودشم پوف یا وونه یکردمو د یا خنده
   رهیبگ

 برگشتم  انی سمت ک به

 م؟ ی_بر

 _آره سوارشو انیک

 دم یکش یق ینفس عم  میشد نیسوار ماش  انیک همراهه

 که افتاد تو کاره خودتو بکن فرار کن   ی_هر اتفاق انیک

 رون ی ب می_ما قراره هممون باهم بر

 مخصوصا من  میفدا کن یکس  یجونه خودمونو برا دی نبا  یول دونمی_مانیک

 شدم   میتک نفره قا یصندل ری و ز  نییسرمو بردم پا دمیکش یپوف

 افته نگران نباش  ینم  یاتفاق  چی_ه

بهتر بود  ینطور یکردم خودمو آروم کنم ا یضربان قلبم باال رفت اما سع یکه راه افتاد کم نیماش
   کردمیآروم م ستی که سخت تر ن انیباند ک   اتی حرفا که از عمل  نیخودمو با ا

باال   ییباشم که خدا نیفکر نکنم و فقط به فکر ا یز یدادم به چ حی لب اسم خدارو زمزمه کردم ترج ریز
 شهیاز اون دسته مشکالته که حل م نمیآورده ا رونیهمه مشکالت منو سرافراز ب  یسرمه که تو
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ف  اومدمو به اطراف نگاه کردم برخال رونی ب  یصندل ر یشد آروم از ز ادهیپ انیتوقف کردو ک  نیماش
  بای مهم دارن تقر اتیعمل هینبود درواقع پژمان گفته بود که امروز  اطیح یتو یاالن آدم اتمونیحدس

  شتریب ود خونه نب نیا یرو ادیاالن ز  سایتمرکز گروه نک نیلب مرز به خاطرهم رنینصف آدماشون م
 اونا بود   یکارا یرو

که  سهیرئ گهید یک ی ستین یباهاش قرار داره اصل کار   انیکه امروز ک یپژمان پسر  یگفته ها طبق
زده اما هنوز    ییحدسا هی سایکه نک  گفت یالبته م میکن ییشناسا تشویکه هو مینشد نیهنوز موفق به ا

 نگفته  یز یچ  یبه کس  یبه طور جد

  سایبود چون هم تعداد آدماشون کم بود هم تمرکز گروه نک  اتمونی عمل یاجرا یزمان برا  نی بهتر امروز
بود که بعد  هیاصل کار نجایهم بود اما خب ا گهید ینداشتن جاها نجاروینبود البته فقط ا نجایا یرو

 ساکنه  نجایبرد که دلربا ا  یاز سه هفته پژمان پ

  دیداشت نبا یبه من بستگ ینقشم تمرکز کنم همه چ یرو  اموی ب رونی هام ب الیکردم از فکروخ  یسع
  یحواسمو حساب  کهیدرحال  نیباشه و مراقب باشم به خاطرهم یحواسم به همه چ دیبا دادمیگاف م

 شدم   ادهیپ  نیاز ماش یواشکی نهیمنو نب یجمع کرده بودم که کس 

 که رفته تو شدیم قهیگفت پنج دق شهیم بایتقر انیک

حواسمو به روبه روم   ستین یمطمئن شدم کس یزدم وقت دیشدم پشت سرمو د میقا نیماش  پشت
 حله   ینبود پس همه چ یقرار داشت دادم کس الیوکه 

ساختمان خودمو چسبوندم به  واریپشت د دمیدو ع یلب تا سه شمردم بعد سر ریدلم آروم ز یتو
 سرمو چسبوندم بهش   واروید

کردم خونسرد   یسع زدمی که درونم ترشح شده بود به شدت نفس نفس م یاد یز  نیخاطر آدرنال به
 دلربام   ستمیبترسم چون من دالرام که ن دینبا  نهیمنو بب یک یباشم احتمال داره هرلحظه 

 ساختمون گذر کردم   واریدزدا از کناره د نیا نهی ع اطیاما با احت  یخونسرد با

ز  که به طبقه باال با یدر مخف  هی دیاطرافا با نیبهمون داده بود ا نجایکه پژمان از ا ینقشه ا طبق
  یل یاوضاع خرابه بتونن ازش فرار کنن که حاال خ یگذاشتن که وقت یمواقع یدرو برا نیباشه ا شدیم
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خبره    یحساببودم خخخخ   نایکه خودم پنج سال جزو هم دونمیم ییاز اونجا نویا کردی به من کمک م
 شدم 

توجهمو به خودش جلب کرد   واری همرنگ با د بای در تقر ه ی کهوی گشتمیکه داشتم دنبال در م نطوریهم
  کردمی همون طور که به اطراف نگاه م ستادمیزدمو به سمتش رفتم روبه روش ا یناخواسته لبخند

 چه خبره نمیتا بب  دمیبه داخل کش  یآروم باز کردم سرک یدرو با نگران ستین  یکس دمید یوقت

شدم درو که بستم محکم   واردش  دمویکش یبود که اصال تهش معلوم نبود پوف  یک یتونل نسبتا تار هی
 بود   کیتار ی ل یمعلوم نبود خ ی چیآب دهنمو باصدا قورت دادم ه دمیبهش چسب

ترسمو کنار بذارم   دیبا  کردمی مقاومت م دیبهم دست داد اما با یقلبم گذاشتم حس خفگ یرو دستمو
کرده بود که پا به   یبزرگ سکیبه خاطرما جونشو به خطر انداخته بودو ر انیک شمیموفق نم  ینطور یا

  البتهشده بود که امکان داشت بکشنش  ییوارد جا می گذاشته بود از طرف  سای نظارت نک ریمحوطه ز
باهاش قرار گذاشت حسام   روز ید یآخه وقت رهیبا حسام گرم بگ یتونسته بود حساب  انیهرچند ک

 کار کنه  انیکه با ک مشتاقه یلی معلوم بود خ

طور که به    نیخوب فکر کنم هم ی زایخونسرد باشمو به چ کردمیم یسع داشتمی برم یتند بلند یقدما
 هیکردم که به  یرو ط یا گهیپنجاه متر د هیاز چند تا پله که مقابلم بود باال رفتم  دادمیراهم ادامه م

 باشم  اقبمر شتریب دیبه بعد با نجایاحتماال خودشه از ا دمیکش ی قینفس عم دمیرس گهیدر د

که به چشمم خورد باعث شد چشمامو ببندمو به   یبازش کردم نور  ییسرو صدا چیآروم بدون ه درو
 بود   ینوران  ی لیبرام خ  رونی ب طی بود مح کی تار  یلیخ  نجایا ستی بازش کنم ن  یزور کم

 بشم الیالن باالس تونسته بودم وارد وکه خودشه س دمیچشمم به اوضاع عادت کرد د یوقت

  نجایمن از ا یفکر نکنم لو برم مشکل اصل نیبود به خاطرهم نییو حسام طبقه پا   انیقرار ک محل
 االن کجاست؟  نیخدا آخه من از کجا بدونم ا یکن ا دایو دلربارو پ   ایحاال ب شهیشروع م

توش   یشلوارم که به سخت  بیاز تو ج  لمویموبا نینبود به خاطر هم ینگاه کردم کس یاطراف کم  به
 شهیدلربا پ یعنی نیتک ننداخته بود ا انیکه ک دمیچپونده بودم دراوردم صفحشو روشن کردم د 

 دوروبرا باشه   نیپس امکان داره هم ستیحسام ن 
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 نکهیرفتم هم گهیبه سمت در د ستیتوش ن یکس  دمیباز کردم د شویکیسمت اتاقا رفتم دره  به
 دم یسالن سمت چپ شن یتو رو یدختر عصبان هی یصدا کهویخواستم بازش کنم 

مالقات داره منم حضور   دشیجد کی حسام با شر یتا وقت یکن  دارمی_احمق من به تو گفتم زودتر ب
 آقا  ای یتو خدمتکار من دونمیمخالفت کردن؟من نم شونیا یبه آقا گفت یگیداشته باشم اون وقت م

بود اما صداش چه   یعصبان نکهی با ا  زدمیاتاق نفس نفس م یدرو باز کردمو خودمو انداختم تو عیسر
 نکنه خودش باشه نمیبب سایشدم وا یطور  هیخودمه  یصدا  کردمیاحساس م  ییطورا هیقدر ناز بود 

اصال   ایدوروبرا باشن  نیشون اآدما ایباشه   ششیپ یکار کنم؟احتمال داره کس  یحاال چ  دمیکش یپوف
 پسم بزنه  ایبزنه  غی ج  کهوینکنه   دهینشون م یچه عکس العمل نهیمنو بب   یبه کنار دلربا وقت  نایا

اوضاع دارم به  نیا یشدم رفت تو وونهیهم بستم د یچشمامو محکم رو دمویکوب  میشونیبه پ یدست
 کنم ی فکر م ایچ

آروم دره اتاقو باز   یل یخ  امیاتاق رد شد باعث شد به خودم ب یپاشنه بلندش که از جلو یکفشا یصدا
 تشابه صداس  هیفقط  ایخودشه  نمیکردم تا مطمئن بشم بب 

بودم برگشتمو بهش   دهیکفشش و شن  یکه صدا یبه اون سمت دمیکش رونیبه ب  یدر آروم سرک یال از
 کردن  پی شروع کرد به تا  تیدراوردو با عصبان   لشویاز مبال نشست موبا یک ی ینگاه کردم رو

 میهم باش هی شب   نقدریا شدیباورم نم دمیدیناخواسته چشمام گرد شد انگار داشتم خودمو م دنشید با
 بود   لمایف نیا نهیع

آروم صداش زدم که باعث شد با   یلرزون  یشدم ناخواسته با صدا الی خیاومدمو درو ب  رونیاتاق ب  از
 میاز هم فاصله داشت  یصد متر  هیگفت  شهیکه م دنمیبا د ارهیسرشو باال ب  تشیهمون عصبان 

مبل بلند   یجا خورد از رو  یچشماشو باز کرد حساب  یوقت  دیچشماشو مال یچشماش گرد شد با ناباور 
 ت کردم اون آروم به سمتش حرک  نهیسست به سمتم اومد منم ع یبا قدما شدو

 نم یبی امکان نداره دارم خواب م نی_ادلربا 

تنها تفاوتمون   میخودم بود الحق که دوقلو بود نهیع قا یشدن چه قدر خوشگل بود دق ری سراز اشکام
کرده بودو دو طرف   ویتنش بود من مانتو اون موهاشو و یبود اون لباس قرمز چسبون کوتاه نیا
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دوازده   یشالم پنهون کرده بودم اون کفشا  ریبلندمو ز یشونه هاش پخش کرده بود اما من موها
ساده تنها    شیچهره خوشگلش بود اما من آرا یرو  ینیسنگ ش یپاش بود من اسپرت اون آرا یسانت

انداممونم باهم مو  یهم بود حت نهی اندازه صورتمون ع  یبود حالت چشما لبامون حت ن یتفاوتامون هم
   نمیبی دارم خودمو م کردم یاحساس م  زدینم

 ن ییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی

 _دالرام دلربا 

  مویکرد یاون چند قدمو همزمان باهم تند ط  میشدن چند قدم مونده بود که بهم برس ری سراز اشکام
 شدن  ری گونم سراز یرو  یشوقم حساب  یاشکا میمحکم بغل کرد گرویهمد

 زمی عز ی_قربونت برم آج 

 لذت ببرم   شتریب شدیپر کرده بود که باعث م  موینیب یتو   یعطرش حساب یبو

  شهیدالرام باورم نم شهی_باورم نمدلربا 

 دستمو سمت صورتش بردمو اشکاشو پاک کردم  میبا شوق بهم نگاه کرد مویجدا شد ازهم

 نجام ینکن من ا هی_گر

 ؟یکرد  دامیپ ی_چه طور دلربا 

 ی سخت _به

  ییلبخند دندون نما یدوباره محکم منو بغل کرد که باعث شد از سره خوش  دویگونمو گرم بوس دلربا
 لبام ظاهر بشه یرو

 یی نجای_خوشحالم که ادلربا 

چون  دیدی فکر کنم اونم درخشش چشمامو م  دیدرخشی م یازش جدا شدم چشماش حساب یآروم به
به   میهست یتیچه موقع یو تو مییافتاد که ما کجا  ادمیتر بشه کم کم  ظیباعث شد لبخند گرمش غل

 گفتم:  یبا هول عیسر نیخاطرهم
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 میهم هست قراره با اونا فرار کن  الی دلربا دان میبر دی_با

 ؟ یگی_داداشو مدلربا 

 نهیی هم پا  انی_آره تازه ک

باورش سخت بود که  دادمیبهم نگاه کرد بهش حق م یاز قبل گرد شد با ناباور  شتریچشماش ب دلربا
 داشته باشه  کجایبعد از دوازده سال هممونو   کهوی

 انی _ک...کدلربا 

 _آره  

نگران بود به  یانگار هول کرده بودو حساب  دیبه موهاش کش یدست دیشن  دموییتا یوقت  دلربا
 کرد یسرتاپاش نگاه

 فرار کنم  تونمیلباسا نم  نی_من با ادلربا 

 مانتو تنت کن هی_خب 

من   دیبه سمت اتاقش دو  عیسر یحرف   چیبدون ه عیانداخت بعد سر یحرفم بهم نگاه نیا دنیشن  با
  دوهیخوب م نقدریا یکفشا چه طور  نی دختره با ا نیموندم ا

به سمت کمدش رفت وارد اتاقش شدم چه قدر  عیسر  یسمت اتاقش رفت درشو باز کردو با هول به
اوه خواهرم چه قدر  یعال نیزاید هیبود   یبنفش و صورت یاز رنگ ها یبی اتاقش قشنگ بود ترک

 قس یخوش سل 

خوشتراشش   ینگام به سمت پاها کنهیمانتو تنش م  هیداره تندتند  دمیبه دلربا دادم که د حواسمو
 باال دادمو گفتم:   ییابرو هیرفت 

 کنه ی م کتی ت کهیت الیدان ی_شلوار پات نکن 

 کشتمی م انیرحم کنه ک  الی_داندلربا 
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 یبا عجله کفشا  رونوی ب دیاز تو کمدش کش  یشلوار ل هی عیسر دیکردم که خودشم خند یا خنده
به سمت کمدش   عی راست که شد سر دیلژدارشو کندو شلوارو پاش کرد بعد دوباره همون کفشارو پوش 

اخت بعد به سمتم سرش اند یرو  دویکش رونیشال از تو کمدش ب  هیرفت دکمه مانتوشو نبسته بود 
 گفت:  یبا هول  واومد 

 می_بردلربا 

چندتا مردو   هیپا یصدا  کهویکه   رفتیم  شیداشت خوب پ  یهمه چ میدیدو  عیگرفتمو سر دستشو
نگاه  هی یکرد خودشم موند ول  میقا  واریجلومو گرفتو منو پشت د یدلربا با هول  ن یبه خاطرهم  میدیشن

 شد   میکنارم قا واری شد خودشم اومد پشت د مونیپش  نیبه سرتاپاش کرد به خاطرهم

  واریاز کنارمون رد شدن آروم از پشت د نکهیبهم بزنه هم  یکردم که باعث شد لبخند نگران  یآروم  خنده
 با حرص به سمت دلربا برگشتم میاومد رونیب

   میفتی ب ریبه گ شهیاخرش باعث م اری _دلربا اون کفشاتو درب 

غول   هی کهویدرشون آوردو گرفت دستش همون لحظه  دیکش ی به کفشاش نگاه کردو پوف  دلربا
اما خونسرد بهش نگاه   دمیترس  یجلومون سبز شد دلربا با وحشت بهش نگاه کرد منم کم   یابونیب

 کرد یبه هردومون نگاه م  نطوریهنگ کرده بود داشت هم یحساب  چارهیکردم ب 

 _خانوم شما... غول

 نفهمه پس خفه شو و گمشو برو  یز ی _بهتره آقا چدلربا 

 دییگاومون زا ؟پوفینطور یا ؟اونمیدستور بد دیاالن با وونه یچه طرز حرف زدن بود دختره د نیا آخه

 به دلربا نگاه کردم   یبزنه با نگران میسیدراورد خواست ب  مشویس یب عیسر غوله

   کنهی_داره آدماشو خبر مدلربا 

به   نیبکنم به خاطر هم  یکار  هی دیکه با امی به خودم ب عی سر نکهیا یبود برا یحرفش کاف نیهم
  نیزد چون با ساق زده بودم احتماال ا یزدم کناره کتفش که نعره ا  دلیحرکت م هیبا  دمیسمتش دو

 بود  ادشی نعرش نشون از درد ز
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دادم بعد پامو   چشی دادمو از پشت بازوشو گرفتمو محکم پ یجا خال  عیسمتم حمله کرد منم سر به
  هیاز ثان  یکسر  یچون همه حرکاتم تو فتهی بهش زدم که باعث شد ب یپشت پاهاش بردمو ضربه ا

 کنه ب  یبه من کمک بزرگ   ادویاز پا در ب  یحرکاتو نداشت تونست به خوب   نیدراکوالهم انتظار ا نیبودو ا

  دمی گرد شده بود و گرفتمو دو یب دست دلربارو که چشماش حسا عیسر

 ؟ی شد ی_زنه بروسل دلربا 

 کردم  یخنده ا تک

 هم خطرناک تره  یشدم که از بروسل  ی_نه زنه کس

 با تعجب گفت:   دلربا

 ؟ ی_شوهر کرددلربا 

 م یهی_ا

 عیسر می ریم میدار یر یبه خودش اومد که از چه مس ی بزنه که وقت   یزد خواست حرف یلبخند دلربا
 گفت: 

 میطرف بر نیاز ا ای ب ندازنی م رمونیگ نجایا مینر نجای_از ادلربا 

  ستیدنبالمون ن یکس دمید یبه پشت سرم نگاه کردم وقت  یبا نگران دمیدنبالش دو دویکش دستمو
 دادم رونی ب  ینفس راحت

خوشحال   یل یخ  میرفتی م رونی ب یبه راحت  میداشت نکهیاز ا میشد الیو  اطیوارد ح  عیسر یدر مخف  هی از
  نیبه خاطرهم مینداشت یادیفاصله چندان ز یبه آزاد رفتیم  شیداشت خوب پ یبودم همه چ

 بود یسرتاپام غرق خوش 

 میدیهمراهه دلربا باهم دو عیبلند شد با وحشت به پشت سرم نگاه کردم سر  یرانداز ی ت یصدا  کهوی
کردن  یرانداز یکرد به ت اومدو شروع رونیاز پشت درختا ب  عیسر دیشن یرانداز ی ت یحامد که صدا

تموم شده بود  راشی ت کنهی نم ی رانداز یت  دیکرد د کیشل  یکرد کم کم هرچ نی چندنفرشونو نقش زم 
 داد زد:  حامد
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 د ی_بدوحامد

 کم کم اونم جلو زد   بای هردومون بود حامد هم کناره من بود تقر یجلو  دلربا

 یصدا دنیبا شن  نیکردمو افتادم زم یپشتم به شدت سوخت ناله ا کهویلحظه ها بود که  نیهم یتو
 سادنینالم هردوشون وا

 زدم:  غیج  عیسر 

 د ی_فرار کن 

 گفتم:  یبه سمتمون اومدن به سخت یشتر یب یبه سمتم اومد خواست بلندم کنه اما آدما حامد

 کنم ی ببر برو خواهش م نجای_دلربارو از ا

 تنهات بذارم  نجایا تونمی_نم حامد

 نگران نباش برو  شهینم  میزیمن چ_

کمکم کنه تا بلند   خواستیو م کردی م هیدست دلربارو که داشت گر عیاوضاع بده سر دید یوقت حامد
  نکهیاز ا دمی شن  زدوی اسممو صدا م هیکه داشت با گر غشویج  یشمو  گرفتو دنبال خودش کشوند صدا

  کردنیم یرانداز یکه ت  ییکسا دمید یخوشحال بودم به خصوص وقت  یل یبدم خ شیتونسته بودم فرار
 بلند نشد گهید یر ی ت یشدم صدا نیمن نقش زم دنید یوقت

تکون بخورم   ی برام نمونده بود که حت یینا شدیکم صداها برام ناواضح شد چشمام داشت تار م کم
 سوخت یپشتم به شدت م

 د یآقا نگران نباش می_خانومو گرفت

 دم ینفهم یز یچ گهیرفت و کم کم د ی اهیس چشمام
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 )پژمان(

 سوار شدن    عیحامدو دلربا سر دمیگرد شده د یچشما با

 _پس دالرام کو؟ 

 _بروووووو حامد

بشه و  دهیآسفالت کش یرو  نیماش یکایپدال گاز فشار دادم که باعث شد الست یپامو رو عیسر
 از جاش کنده شد نیماش

موهاش چنگ زد دلربا باهمون حالتش که داشت به   یتو یحامد هم عصب   کردی م هیبه شدت گر  دلربا
 گفت:  کردی م هیشدت گر

 کشنش ی اونا م میبرگرد دی_ما بادلربا 

 قلبم باال رفت   ضربان

 رنمون یگیم می برگرد میتونی_نم حامد

اونا  ستمیاون که من ن میکن ی کار  هی دی_اون به خاطره نجات من خودشو به خطر انداخت بادلربا 
   فهمنیم

نگران    یحرفاشون داشتم حساب نی کمرم نشست از ا یرو یقورت دادم عرق سرد یدهنمو به سخت آب
 شدمیم

 شده؟  ی_چ

 گفت:   دیبه در کوب یمشت کهی درحال  یبا کالفگ حامد

 خورد   ریفرار دالرام ت نی_ح حامد
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  یخطر  ن یبه خاطرهم  میدور شده بود الیاز و یحساب   سوندمیگوشه وا هی نویگفتمو ماش  ییخدا ای
 به سمت حامد برگشتم  کردی نم دمونیتهد

 ؟ یگفت ی_تو االن چ

دلربا و   یهق هق ها دنیداد با د  هیتک  یصندل  یهم بستو سرشو به پشت یچشماشو رو یعصب حامد
 : دم یهم بستم و نال یحرفاشون چشمامو رو 

 م ی_بدبخت شد

 

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

 

 یکردیکمکش م یموندیاونجا م دیبا ی_تو عوض الیدان

  میافتاد یخودمونم به دام م ینطور یا میکن  یکار  میتونست ینم  گمیدارم بهت م یفهم ی _چرا نمحامد

 تا نره حامدو بکشه گفتم:  گرفتمیم الویدان یداشتم جلو  کهیحال  در

 کارو نکرده  نیحامد که از عمد ا  الی_آروم باش دان

 نداره داد زد:   یتن صداش کنترل یاش به خصوص رورفتار  یکه معلوم بود اصال رو الیدان

 افتاد  یاتفاقا نم نیکدوم از ا چیه رفتمی _اگه من به جاش مالیدان

 یستادیا یجلوشون م یموندیم یاز گل ضد گلوله خلق شد  ی_بله جنابعال حامد

  نباریبرد که باعث شد ا  ورشی حرف حامد فوران کردو دوباره به سمت حامد  نیا دنیبا شن الیدان
   رمشی محکمتر بگ

 ...زمی_من اگه امروز خون تورو نرالیدان



 دنده هیپناهان  یب

1298 
 

و قرمز   یاشک یچشماش حساب  کهیدرحال  تی ادامه حرفشو بزنه چون با عصبان  الیاجازه نداد دان الهام
زنه بنده  گهیعث شد همه خفه بشن بله دکه با دیمعروفش کش یغایشده بود بلند شدو از اون ج

 دارن فیتشر

تو سرو کول هم  دیافتاده اون وقت شما دار ری دالرام بدبخت اونجا گ دی_بهتره هردوتون خفه ش الهام
 یچ دیسراغ دالرامو گرفت با  سا یکه االن نک  دیبکن یفکر  هیحده؟به جاش   نیتا ا د؟عقلتونیزنیم

 م یبهش بگ

 گفت:  هیبا گر  دلربا

دوباره از    دیکردی نم دایوقت منو پ  چیاصال کاش ه کردمی منه کاش قبول نم ره ی تقص ی_همه چدلربا 
 دستش دادم

 ولش کردم   نیکنه به خاطرهم یکار  خوادینم  دمیبه سمت حامد پرتاب کرد فهم  ی نگاه غضبناک الیدان

خودشو پنهون کردو    الیبغل دانبه سمتش رفتو بغلش کرد دلربا تو  دیحالو روزه دلربا رو د الیدان یوقت
 زجه زد 

 منه که نتونستم ازتون مراقبت کنم یها یاقتی ل یب  ری دلم تقص زهیعز ستی تو ن ریتقص  نای_االیدان

خونه   یتو  ینیسکوت سنگ میباعث شد هممون با ترس همزمان به سمتش برگرد  فونیآ یصدا  کهوی
  خیباشه مو به تنم س  ساینک  نکهیاز ترس ا  دیرسیبه گوش نم  دنامونمینفس کش   یصدا  یحاکم بود حت

 شد 

زنگش مکرر و بلند بود    نباریبشه چون ا  شتریبلند شد باعث شد ترسمون ب فون یآ یکه صدا دوباره
 فونیمبل از کناره دلربا بلند شدو به سمت آ یاز رو یکه به خودش اومد الهام بود با نگران یکس  نیاول

 حبس شده بود  نمونیامون تو سنفس مویشده بود رهی رفت هممون بهش خ 

  دویکش یپوف  دید رویتصو یبردو فشارش داد وقت ریتصو شی دست لرزونشو به سمت دکمه نما الهام
 درو باز کرد بعد به سمت ما برگشت  

 انه ی_ک الهام



 دنده هیپناهان  یب

1299 
 

الهام به  دمی کش میشونیبه پ یدست میداد رونی ب  یحرف هممون آروم نفسمونو به راحت نیا دنیشن  با
 و ترس  ی اونم پر بود از نگران یکه دستش بود آروم عرقمو پاک کرد چشما  یسمتم اومدو با دستمال 

 افته پژمان نگران نباش  ینم  ی_اتفاق الهام

تکون دادم که اونم به سمت دلربا رفتو کنارش   یحرفش سر  دییآروم به نشونه تا دمیکش یپوف
 خودشو باال رسوند وارد خونه شد   یچه طور   دونمیکه نم قهیدق مینشست بعد از گذشت ن

از زدوخورد بلند شدمو  یر یجلوگ  یبرا عیبرد که دوباره سر ورشیحامد به سمتش   دنیبا د انیک
 جلوشو گرفتم

 دم یخودم جرت م ادی سرش ب یی_خدا سرشاهده بالانیک

 داد زدم:  تی عصبان با

 دخترا نشستن انی_خفه شو ک

تر   نییپا  یکه کم  یبعد با لحن  دیدور خودش چرخ دویموهاش کش یتو یچنگ  تی با عصبان انیک
 اومده بود گفت: 

دلربا    زدی فکر کنم با دلربا اشتباه گرفتنش چون حسام همش صداش م مارستانی_بردنش بانیک
 هم نگرانش بود یحساب 

ش  خود نهی ع زدی با دالرام نم ییمو جیه  شیینگاه کرد خدا انیبه ک  شیاشک یبا بغض و چشما   دلربا
 بود 

دلم  شدیکه باعث م ینگاهشو به سمت دلربا برد کم کم رنگ نگاهش عوض شد دلربا با لحن انیک
 اشکاش گفت:   نیب ی براش بسوزه به سخت

 ن؟ی منه رام رهی _تقصدلربا 

 داده   ت یهو ریی تغ انیافتاد که ک ادمی کهوی یجا خوردم ول  یکم نیگفت رام انیدلربا به ک  نکهیا از
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دلربا بسته شد که باعث شد چند قطره اشک از گوشه چشماش   هیبرگشتم چشماش رو انی سمت ک به
دلربا   یاز روبه رو الی دان نیبه خاطرهم  ششیبه دلربا اشاره کرد که بره پ  یبه آروم الیبشه دان  ریسراز

 مبل بلند بشه یکنار رفت تا دلربا بتونه از رو

 رفت  انی سست به سمت ک یبا بغض و قدما  دلربا

 انینداشتم ک ینزنن باهاشون رفتم به خدا من به حسام عالقه ا یب یبه تو آس نکهی_فقط به خاطرادلربا 
کنارش    نکهیشرط گذاشت ا هیمنو بکشه اما   خواستی همه اون حرفا دروغ بود فقط مجبور بودم م

 هم من  یمونیهم تو سالم م ینطور یا رمیوقت سراغ پسرعمومو نگ  چیه گهیبمونمو د

  کردمی ازش نموند فکر م یو نابود کردم که اثر  ستین  یطور  هی_داداششو کشتم جسدشو انیک
 گرفتمیسالها داشتم ازشون انتقام م نیکشتنت تموم ا

 بودو محکم بغل کردو به خودش فشارش داد  سادهیدلربارو که روبه روش وا انیک

مرامش نموند   یتو  یرحم گهیکه د یشدم مرد انی گمت کردم شدم ک ی_خانوم کوچولو وقتانیک
 عوضم کرد  یحساب  تیدور

 _دلم برات تنگ شده بوددلربا 

   شتری_من ب انیک

 سرشو باال گرفتو با بغض گفت:  دلربا

 کنمیخواهش م  انی_دالرامو نجات بده کدلربا 

دستشو پشت سره دلربا   الیدان ادی ب  رونیب  انیبه سمتشون رفت که باعث شد دلربا از آغوش ک  الیدان
 چسبوند  نشیبردو آروم سرشو به قفسه س

 دم یدیحرفاس نجاتش م  نیاز ا تریقو شهینم  شی زی_اون چالیدان

 دم یتوموهام کش  یدست یعصب

  یخونه ماس چه جواب ادیکه م یی جا  نیاول ستیبفهمه دالرام خونه ن سایم؟نکیکار کن  یچ دی_االن با
 بهش بدم؟ 
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 ا شد  دوباره حاکم بر فض یسکوت

 هیخفه گر  ییداره به شدت با صدا دمینگامو از همشون گرفتمو به سمت الهام برگشتم که د کالفه
   کنهیم

 کنه  هیزنم گر ینطور یخدا منو لعنت کنه که باعث شدم ا یا

 مبل بلند شدمو به سمتش رفتم حاله هممون داغون بود  یرو از

 نوازشش کردم  آروم

 ی کنیم هیگر یدار  ینطور ی_چته خانومم آروم باش من که نمردم ا

 د یکن  یکار  دیتونینم سایافتاد بدون نک  ری_همشونو دور هم جمع کرد اما خودش گالهام

  م یتونی_خوبشم محامد

 داد زد:  تی د با عصبانبا حرص به حامد نگاه کرد که حام انیک

 به من نگاه نکن فکر نکن اون دختر فقط ناموسه توهه ناموس منم هست  ینطور ی_احامد

 کنه ی مراقبت م ینطور ی_آدم از ناموسش اانیک

  ینطور یا یکردی حرفو به خودت بزنه اگه تو از دلربا بهتر مراقبت م نیا دیبا ی ک ی؟ی _خودت چحامد
 شد ینم

 نعره زد:  انیک

از حلقومت    تویمتر صدیاون زبون س امیوگرنه م یبهش بچسبون یز یچ  یپسوند خانوم هی_بهتره انیک
 ؟ی طلبکار هم هست یپسره عوض رونی ب کشمیم

 یقاتله داداشم یوقت  یحرف بزن  یس یمن وا یتو رو شهیچه طور روت م  یبهتره خفه ش  یکی _تو حامد

 شمی_کم کم دارم قاتل خودتم مانیک
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 یهم به جلو الی از الهام جدا شدمو به سمت حامد رفتم و دان عیبرد که سر زیخ  انی به سمت ک حامد
 گرفت  انویک

 د یپریبهم م  یتاموجر  نهیچرا ع  دی_بس کن الهام

 د یکوب  واریبه د یزدو مشت  ینعره ا انیک

   ی_لعنت انیک

 دم یبرسه من نجاتش م یب یبهش آس  ذارمی_من نم حامد

 ؟ ی_چه جور الیدان

 مش یخری _محامد

 زد  یپوزخند انیبه حامد نگاه کرد ک  تی با عصبان الیدان  نباریا

 بشم  شونمیک ی نیقاتل ا رمی گیم میتصم یجد  یدارم جد گهی_دانیک

 میسره دالرام معامله کن خوادیکه م  یز یچ یدر ازا ستین ی_به نظره منم بد فکر 

 مواده و.... خوادیکه م یز ی _اون تنها چانیک

 لحظه دلربا با وحشت گفت:  هی یبرگشت هردوشون چشماشون گرد شد برا الی به سمت دان  کهوی

 د یبکن  دیکارو نبا نی_نه نه امکان نداره ادلربا 

 بهش کردو گفت:  یبه سمت دلربا برگشت نگاه معنا دار  الیدان

 _هنوز دوست داره درسته؟الیدان

شون حسامه که دلربا  بود؟اگه منظور یگرفت منظورشون ک  الیدستاش مشت شد و روشو از دان انیک
 اد یخودش گفت ازش خوشش نم 

 گفت:  یانداخت به سخت نییسرشو پا دوینگاه کرد خجالت کش  انیبه ک  یبا نگران  دلربا

 _آره دلربا 
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 نگاه کرد  الی سرشو باال آوردو به دان عیسر دلربا

 مدت مراقبم بوده نیتمام ا دینزن   یبی_توروخدا بهش آسدلربا 

 : د یپرس  انیروبه ک  یبا لحن مشکوک الیشد دان  یحالت چشماش عصب انیک

 ان؟ی ک یشناسیرو م  اروی_تو الیدان

 د؟ی زنی حرف م  ی_درباره ک

 : دیبا حرص روبه دلربا غر الیمنو دان یبدون توجه به سواال انی به سمتم برگشت ک الیدان

 درسته؟ ی_دوسش دار انیک

  ینطور یچرا داره ا نیمن کرد که باعث شد چشمام گرد بشه انگاه به  هی یهول کرد با نگران کهوی  دلربا
 کنه؟ ی نگام م

  قایچون دق دونمیم ییاز اونجا نویا خوادیازم کمک م دمیشدم فهم  قیبه نگاهش دق  یکم یوقت
 دالرام بود  نهینگاهش ع

 برگشتم  انی سمت ک به

 _به نظرت مهمه؟ 

 گفت:  یبه سمتم برگشت و با حالت تهاجم انیک

 ؟ یفهم یم میطرف یا گهیبا کس د میستیبا حسام طرف ن  ست؟مای _به نظرت مهم نانیک

 میکشف کن تشویهو میکه هنوز نتونسته بود هیبهش نگاه کردم نکنه منظورشون کس  مشکوک

 مثال؟  ی_ک

که  یاون کس یعنیحرکتش  نی انداخت ا نییدلربا سرشو پا دیتو موهاش کش یدست یعصب  انیک
 نگفت  یز یچ نیبود و دوست داره به خاطرهم  انیمورد نظر ک

 م یسره خودش معامله کن دی_باالیدان
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 مبل نشست   یرو دویکش  یکالفه پوف انیک

   ادینداره پسره ازش خوشش م ی_اون نقشه کاربرد انیک

 انداخت و ادامه داد:  یدلربا نگاه معنادار  به

 اد یدلربا خودشم ازش خوشش م  میف_از طرانیک

حرکت دلربا   نیا دنیبا د الی فرو کرد دان قشی یهم بستو سرشو تا تو یچشماشو محکم رو دلربا
 بود معلوم نبود    یتوهم حاال علتش چ  دیاخماشو کش یکم

 دارم   ی_من نقشه االیدان

  ییهم شناسا انیصددرصد تا االن ک  ساسیاون باند تحت کنترل نک  دیکن یکار  چیه دیتون ی_شما نم
 شده حتما تا االن هم متوجه شده که دالرام اونجاس  

 دلرباس  کنهی بده فکر م  صیتشخ تونهی_اونکه نم الهام

خدا عجب   ینبود که دالرامو دلربا دوقلوان ا ادمیموضوعو  نیاصال ا دمیتوموهام کش یدست کالفه
 میافتاد یر یگ

  یبا نگران لمیصفحه موبا یرو  سایاسم نک دنیزنگ خورد کالفه به سمتش رفتم با د لمیموبا وکهی
 سرمو باال اوردمو بهشون نگاه کردم 

 منظور نگاهمو گرفتن   همشون

 صورتش گرفتو گفت:    یدستاشو جلو حامد

 خدا یوا یوا ی_واحامد

   کنهی _پژمان بفهمه قشقرق به پا مالهام

 کالفه گفت:  عیسر انیک

 مونه ی الهام م شهیپ  نجایبراش جور کن بگو مثال امشب ا یز یچ هی_جوابشو بده انیک
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 باهاش حرف بزنه  خوادینگفته بعد م یز یچرا به خودم چ گهیبگم م نوی_ا

 مبل نشست  یرو یدیبا ناام  دلربا

 می_بدبخت شددلربا 

 بهمه  ه یدلربا افتادم صداشون چه قدر شب ادهی  کهوی

 ؟ ی دالرام صحبت کن  هیبه جا  یتونی_دلربا م

 به سمتمون برگشت  الی گرد شده بهم نگاه کرد دان یبا چشما  دلربا

 نهی کار هم نی_بهترالیدان

 قرار گرفته بود گفت:  شیگر ر یهول کرده و صداشم تحت تاث یکه معلوم بود حساب دلربا

 تونمی...نه نه...نمتونمی_من...من...نمدلربا 

  هی ستی حساب کنم حالش خوب ن  دیدلربا نبا یماجرارو تموم کنم رو یطور   هی دیبا  دمیکش یپوف
 دهیم  یز یچ یگاف

 یکه باعث شد صدا فونیآ یتماسو برقرار کردمو زدم رو  نیمعطل نکردم به خاطرهم  نیاز ا شتریب
 هولم کنه یحساب شی عصب

 پژمان؟ یدیجواب م  رید نقدری_چرا اساینک

 ؟ یخوب   سای_سالم نک 

 _ممنون الهام خوبه؟ساینک

   رسونهی _آره سالم م

 خونه نبود   دمی_دالرام اونجاس؟رسساینک

 دیموهاش دست کش  یراه رفتو تو یعصب  الیدان

 نجاس ی_خب آره ا
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 د یکش یراحت شده پوف   الشیکه معلوم بود خ  ساینک

 مردمو زنده شدم  دهیجواب نم لشوی_پس چرا موباساینک

 ... زهیچ می_خب ا

 بهم اشاره کرد بگم شارژش تموم شده  عیکه سرالهام نگاه کردم  به

 تموم شده حتما   شی_خب طبق معمول شارژ گوش

 دنبالش خودشو آماده کنه  امی_باشه بهش بگو دارم مساینک

  یبا هول عیهول کنمو سر یحالت دلربا باعث شد منم کم نیا دنیبا د دیبه الهام چسب دویلرز دلربا
 بگم:

 _نه نه 

 کردم ی داشتم رفتار م  هیاز خودم حالم بهم خورد چه قدر ضا دادمیم یداشتم سوت نقدریا نکهیا از

 معلومه تو چته پژمان؟ چی_چرا نه؟هساینک

 الهام بمونه شهیامشب پ خوادیدنبالش آخه دالرام م  ایبگم نه ن  خواستمیم ستین میزی _من خوبم چ

 گفت:  متعجب یحرفم جا خورده با لحن  نیاز ا یکه معلوم بود حساب ساینک

   مونهیسالگرد نامزد رونی ب میشام بر یالهام بمونه؟ما که قرار بود امشب برا شهی_پساینک

  دیکش یپوف  یهاشو گرفتو حامد عصب  قهیشق  انیدوتا دستاشو باال سرش برد ک  الی حرفو که زد دان نیا
 فته ی ب تونستیم  یبدتر چه اتفاق نیاز ا یعنی

 گفت:  عیسر یکه معلوم بود هم دلخوره هم عصب یبا لحن  ساینک

 الهام بمونه شهیپ خوادیچرا امشب م نمیبده به دالرام بب  وی_گوش ساینک

 حرف بزنه آخه رفته حموم   تونهی_نم

 امروز صبح رفت حموم  نی_حموم؟اونکه همساینک
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 خدا لعنتت کنه حامد  یهم فشار دادم ا یهم بستمو لبامو رو یرو چشمامو

  نهیع یشناس یدوتا رو م  نیحرفا تو که ا نجوریاز ا طنتوی ش دویرفته بودن خر  ی_امروز با الهام حساب 
 رفت حموم   نیکرده بود به خاطرهم ادی بچه هان عرق ز

 مونه؟ی_بهت نگفت امشب سالگرد نامزدساینک

 نگفت   یز ی_نه چ

   دادمیمعلوم بود ناراحت شده بهش حق م دیکش  یپوف ساینک

 رفته   ادشیاونجا حتما  امی_خودم مساینک

از دست من  یالهام بمونه الهام کم  شهیپ  نجایخب بذار امشب ا یداد یر یچه گ سایبابا نک  ی_ا
 باز باهم دعوامون نشه نیبمونه حداقل منو ا نجایدلخوره باهم دعوامون شده بذار دالرام ا

امشب  یبرا یبرنامه داشتم خودشم کل یمن امشب براش رستوران رزرو کردم کل یهم فی _چرا نمساینک
 میبگه تصم  یز یبه من چ نکهیفراموش کردو بدون ا نارویهمه ا کهویداشت چه طور شد  جانیه

 گرفت شبو اونجا بمونه 

 ازش بپرس شیدیهروقت د دونمینم نشوی_ا

 راه خونتونم   یتو رهیکتم نم یحرفا تو نی_من اساینک

که قبال   یبلند شدو به سمت اتاق  عیدلربا سر میبهم نگاه کرد یکه قطع شد هممون با نگران تماس
 همراهه الهام رفته بود تا لباساشو عوض کنه رفت درو هم محکم بست  

 باشه   شونیمونده امشب سالگرد نامزد نمی _همانیک

 شانس  نی_لعنت به االیدان

 نجاس یتو راهه ا دیدست بجنبون عتریبهتره سر یول زنمیم  حرفو نیا  خوامی_من معذرت م 

 دییگاومون زا ی_حساب انیک
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چشمش به   نجایا ادیب  سایدالرام حرف بزنه گفتم امشب نک هی_اول که پژمان گفت دلربا به جاالیدان
شب  گهیم نیا یبمونه ول   نجایاجرا کنن که مثال دعواشون شه بعد دلربا ا یلمیف هی فتهی دلربا ب
 ...یعنیدالرام مشتاق بوده پس   میاز طرف شونهینامزد

 م؟ یدالرام جا نزن هی_چرا دلربارو جا

موضوع فکر نکرده بودن حامد با   ن یهمزمان باهم گرد شد معلوم بود اصال به ا  انی و ک الیدان یچشما
 : دیحرص غر

 ؟ی کنی کار م یچ  تیتو سالگرد نامزد شونهیامشب سالگرد نامزد_حامد

به  یکه توش دلربا بود رفت چشم غره ا یچون بلند شدو به سمت اتاق دیمعلوم بود خجالت کش الهام
 ره یبهم بگه و روشو ازم بگ  یینثارش کردم که باعث شد برو بابا ی شعور یحامد رفتم و ب

 میبکن  یکار  نی همچ هی میتونینم گهی _حامد راست م الیدان

 م یبگ تویبهش واقع  می تونینم  می_از طرفانیک

 : دم یطعنه دار پرس یبا لحن  کالفه

 م؟ یکار کن یچ  دییفرمای _پس شما م

  میخفه کن  روی کی  خواستیبودن دلمون م یمبل نشست هممون از شدت عصب یرو یعصب  الیدان

 ازدواج خودمو الهام  یموضوع نشده بودم البته بعد از ماجرا هینگران  نقدریحاال ا تا

  میندار یچاره ا نجا یا ادی داره م سای _نک

 مبل بلند شدم  یرو از

 پا نده میگی_به دلربا م

به   یمشت آروم یعصب الیکه زده بودم گرفت دان یفکر کنم منظورمو از حرف  دیاز شدت خشم لرز  انیک
 ضرب گرفت  نیزم ی رو  دویدسته مبل کوب
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 شهیم  ساینک  یمنو تو دلرباس برا ی؟برایگیم یچ ی دار  یفهم یم چی_به شوهرش پا نده؟هحامد
 ؟ یچ یعنی نیدالرام ا

 الیدان نهیآب بخوره حامد با پاش ع کمی از شدت خشم بلند شدو به سمت آشپزخونه رفت تا  انیک
 مشونش گذاشت یرو ینگاه کردم چشماش دوبه شک بود دست الیضرب گرفت به دان نی زم یرو

  میندار  یخودمم سخته اما چاره ا ی_گفتنش برا

 گفت:  ع یسر الیکنارش رد شدم خواستم به سمت اتاق دخترا برم که دان از

 م یکنی م فیتعر  ساینک  یبرا روی_اگه قبول نکرد مجبورش نکن فوقش همه چالیدان

الهام که اجازه   یصدا دنیبه نشونه باشه تکون دادمو به سمت اتاق رفتم آروم در زدم که با شن  یسر 
وارد اتاق شدم درو بستمو المپ اتاقو روشن کردم   دمیکش نییدرو پا رهی داده بود برم تو دستگ

 لبه تخت نشسته بودن   یهردوشون رو

 زدنی د معلوم بود داشتن باهم حرف مالهام هم کنارش نشسته بو ختیری صدا اشک م  یداشت ب  دلربا

 نن ی بیم بی چشمات آس وونهید یکن یم هیگر نقدری_چرا ا

چونش گذاشته  ری دستاشو ز ستادمینگفت به سمت دلربا رفتم روبه روش ا یز یروشو ازم گرفتو چ   الهام
الهام از کناره دلربا بلند شد روبه روم   کردی نگاه م نیپاهاش روبه جلو خم شده بودو به زم یبودو رو

 گفت:  یبه آروم ستادیا

 اجبار نکن  ادیز  دهی_حرفاتونو شنالهام

دلربا   یبهم بزنه و از کنارم رد بشه با بسته شدن در روبه رو ین یگفتم که باعث شد لبخند غمگ یا باشه
 لبه تخت نشسته بود خم شدم   یکه رو

 _دلربا 

بعد   نمیبی شدم دالرامو م وونهید  کردمی چرا اما احساس م دونمینم شدم  یطور   هیصداش زدم  یوقت
 بودم   ومدهیموضوع کنار ن  نیاخه هنوز با ا زدمیدلربا صداش م 

 آروم گفت:   یبا لحن خسته ا  دلربا
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 زهی بهم بر شی نه تنها جونه خواهرمو به خطر انداختم باعث شدم زندگ خورهی_از خودم حالم بهم مدلربا 

 خورهیبهم نم   شیزندگ ی_اگه تو کمکش کن 

 ی اگه بفهمه چ کنمی م یدارم نقش باز  فهمهیسرهنگه م هیکنم اون  یدالرام باز  ه یجا تونمی_من نمدلربا 

 که با شوهرش رفته رستوران یباش یدختر عاد هیکن  ی_سع

 تونم ینم شونهی_امشب سالگرد نامزددلربا 

  دیدونیم د یجور کن شماها دختر یبهونه ا هیکنه تو  ینگران نباش فوقش اگر خواست کار  یتونی_م
 د یخودتون کن  عیمردو مط  هی یچه جور 

 لبه تخت نشستم  یزدم کنارش رو یگونه هاش قرمز شد ناخواسته لبخند یکم دلربا

 زنه یبا خودش مو نم  دنتمیخجالت کش نیهم یحت  یخودش نهی_ع

 آره؟ یس ی_توهم پلدلربا 

 م یهی_ا

 _منم مجرمم درسته؟دلربا 

 بشه  یر یگ یپروندت پ دیبا دونمی_فعال نم

 آروم گفت:  دویکش یپوف دلربا

 اد یبال سرم ب  نیزندان خب بذار منم هم فتهی که دوسش دارم قراره ب یکس ی وقت  ستی_مهم ندلربا 

 ؟یرو دوست دار  ی_ک

 االن هم دلم براش تنگ شده یسالها مراقبم بوده حت نی که تمام ا ی_کسدلربا 

  ری گیپ ادیز خواستمی منم نم رونیب  ادی از اون فاز فعال ب خواستیتکون داد انگار م نیبه طرف  یسر  دلربا
 ماجرا بشم چون االن وقتش نبود   نیا
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بهش   تونستمیکاش م ینگاهشو باال آوردو به سمتم برگشت چشماش پر بود از غم و بدبخت  دلربا
 کمک کنم  

 با بغض گفت:   دلربا

 نگاه کنم  سا یآقا نک یحت  ایدالرام  یتو چشما تونم یکارو بکنم بعدا نم نیا تونمی_من نمدلربا 

 یی بفهمه که تو دلربا  ستیقرار ن شهیفقط نما نی_ا

 کار کنم؟  یچ  دی_اگه فهمدلربا 

وقتا  شتریدالرام ب نجایا ای ب که شد یفردا با هر بهونه ا فهمهی نم ی_اگه خوب تو نقشت فرو بر 
 نجاست یا

بشه که  یته دل من خال  شتریب شدیکاراش باعث م  نیکرد ا  هیدستشو دوره صورتش گذاشتو گر دلربا
 بکنه  یواقعا کار  تونهینم

 کارو بکنم نیا تونمی_من نمدلربا 

خب حق داشت   اوردمی بهش فشار م  دیلبه تخت بلند شدمو به سمت در رفتم نبا یاز رو دمیکش یپوف
 ازش انتظار داشته باشم  دیکارو انجام بده نبا نیا تونستینم

 گفتم:  یبرم به آروم رونی ب نکهیکه باز کردم قبل از ا درو

 م یدیم حی توض  رویهمه چ  ساینک  ی_باشه خودتو ناراحت نکن برا

 بهش زدم  یبخش نانیهم نگاه کرد لبخند اطم سرشو باال آوردو ب  دلربا

 م یگردونی_نگران نباش خواهرتو برم
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 ( سای)نک

مالحظه باشه  یقدر ب نیدالرام ا شدیسرعتمو باال بردم باورم نم  دمویتوموهام کش یدست کالفه
باره   نیباهاش درا  دیالهام با شهیاونوقت رفته پ ختمی برنامه ر یامشب کل یکه من برا دونستیم

 غرورمو بشکنه   ینطور یا دیمردم غرور دارم نبا هیکه من  کردیاصال درک نم زدمی حرف م

 باال بردم   یپخشو کم یصدا  دمویکش یپوف

 

 ی کل هنوزم

 مونده  اشتباه

 باهم مینکرد که

 زوده  واسمون

 مثل نور فانوس چشمات

 برا تو   زمیسوپرا

 مخصوصه  شهیهم

 تو جمع کن  ارو ی خوب

 واس تو شه همه فداش بذار

 خونمیواسه همه م من

 مخاطباش  یخوت اما

 تو  با

 خوبه  یچ همه
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 چشمات 

 نوره  هی مث

 شوره یغمو م دردو

 خونه

 تو زندونه  یب

 حالـــــــه 

 وونهید منه

 تو  یب

 داغونه  بعدت

 همه بگن اشتباهه بذار

 دم یکه بها نم من

 نم یبی فقط تورو م من

 گن یم یچ  شنومینم

 بازم ی من به تو م عمدا

 نازمی م یهست یهرچ به

 فقط بمونو  تو

 سازم یم حالتو

 

  دمیکش یقینفس عم  ستادمیدر خونه پژمان ا یجلو
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  یزن یداشته پس با آرامش باهاش حرف م یلیکارش دل  نیا یحتما برا سا ینک یبش  یعصبان  دی_نبا
 داره یقانع کننده ا لیحتما دل  یحرفاشو بشنو دی قبلش با یبش یاز دستش عصبان  یحق ندار 

قفلش کردمو به   موتیشدم با ر ادهیپ نی برداشتمو از ماش لمویبه فرمون زدم موبا یضربه کوتاه  کالفه
 رفتم   یسمت الب 

 ی جناب تهران ری _شبتون بخ

آسانسور همش کالفه  یتکون دادمو به سمت آسانسور رفتم تو ینگهبان الب  یبه نشونه سالم برا یسر 
 نیا  نهیع  یداشتم خودشو بگو اول صبح جانیامشب چه قدر ه یبرا دمی کشی هام مدست تومو

خندم گرفت   یلبخند گنده که حساب  هیباال سرمه اونم با  دمیچشمامو باز کردم د یها وقت وونهید
بود درواقع منو دالرام   ادشیمن  نه یاونم ع نکهیگفت خوشحال بودم از ا کی سالگردمونو بهم تبر یوقت

 یادیمن باعث شد ز یها تی از مامور یک یبه خاطر   مونیدوران نامزد میکرده بود یدامشب نامز
مون فرا  یسقف اما سالگرد نامزد هی  ری ز میپنج ماه که باهم رفت بایتقر شهیکه االن م یبشه طور  یطوالن

 بود  دهیرس

 اما حاال...   دیذوق کردو گونمو بوس   یدارم اونم کل زیامشب برات سوپرا یصبح بهش گفتم که برا  امروز

 مینداره اگه امشب نتونست یشدمو زنگ در خونه پژمانو زدم اشکال  ادهی آسانسور که باز شد ازش پ دره
  یکارش اصال درست نبوده و حساب نیبفهمه که ا دیاما دالرام با میریم گهیشب د هیرستوران  میبر

 ناراحتم کرده

 ینطور یچرا ا  نیبود چشمام گرد شد اوال ا دهیپر یرنگ صورتش کم  باز شد کهویتامل در   یاز کم بعد
 ده یرنگ صورتش پر نقدریتازشم چرا ا کنهی درو باز م

 ه؟ی ا افهیچه ق گهید نی_ا

 میعاد میلیمن مگه چشه خ افهی_هان؟قپژمان

انگار   هیعاد ری غ نقدریچرا ا شهیم  شی زیچ هیپسره  نیبهش نگاه کردمو از کنارش رد شدم ا  مشکوک
  زنه یداره با بچه حرف م 
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کنم بعد با   یدگی کردم به مشکل خودم اول رس یخونه که شدم نگاهمو از پژمان گرفتمو سع وارد
 حال بدش حرف بزنم  نیپژمان سره ا

 سادهیافتاده وا یبا سر  لرزهیم یپاهاش کم  کهی دالرام درحال دمیکه توجهمو جلب کرد د یز ی چ نیاول

 د یبا لبخند به سمتم اومد باهام دست دادو خند الهام

 چشممون به جمالتون روشن نشده شهیم یهفته ا هی  سای_به به آقا نکالهام

کارش دلخور   نیاحساس کردم که از ا شتریچشمم بهش افتاد ب  یتکون دادم وقت یسر  یغم خاص با
 شدم 

 کنهی منو پر م هیسرم شلوغ بود دالرام درعوض جا یکم  دی_ببخش

اومدم   یقبل که از در م  نهیع یاز الهام گرفتمو به دالرام نگاه کردم هنوز بهم نگاه نکرده بود حت مونگا
 حرفاس  نی تر از ا یجد هیبره بهم نکرد پس قض  رونیاز تنم ب یخستگ  شدیتو سالم گرمش که باعث م

اهاش که  ازم فاصله گرفت به پ ی کم دمیگرد شده د یبا چشما   ستادمیسمتش رفتمو روبه روش ا به
 نگاه کردم  لرزدیم یکم

 دالرام؟ یترسی_چرا ازم م

بود دستمو به   یصورتش چ ی تو یو هول  یهمه نگران نیعلت ا دونمینم دی به موهاش کش یدست
 یبرق گرفته ها ازم فاصله گرفت با چشما نیا نهیکه ع ارمیسمت چونش بردم خواستم سرشو باال ب 

 شده بود  یچ  یعنیگرد شده بهش نگاه کردم کم کم به رفتاراش مشکوک شدم 

 ه؟یرفتارا چ  نی_ا

 به سمتم اومدو منو به سمت مبل برد  پژمان

 باهات رفتار کنه  ینطور یخب حق داره ا یکه تو اخماتو توهم برد ینطور یپسر خب ا نیبش  ای_بپژمان

نظر گرفتم   ری ما نشستن دالرامو موشکافانه ز یبه رومبل رو یدالرام نگاه کردم که همراهه الهام رو به
درواقع دالرام اصال از من  دیترسیاز من نم ینطور یوقت ا  چیدالرام نبود اون ه هیاصال رفتاراش شب

 داره... نیاما ا دیترس ینم
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 اومدمو بهش نگاه کردم  رونی ب  االمیدالرام از فکروخ  یحرص یبا صدا  کهوی

بلند شو برو    ذارمیمحل نم ین یبی م ؟خبیبه من زل زد یه  یندار  یبابا تو کارو زندگ ی_ادالرام
 گهیخونتون د

بود انگار هفت پشت   یطور  هی لحنش  یتو یگرد شده بود سرد یاز شدت تعجب حساب  چشمام
االنم بهم نگاه   یحت  زنهی حرف م ینطور یداره باهام ا نایا یانگار نه انگار شوهرشم که جلو  بسیباهام غر

 شد؟  یغضب  نیا ییکهویداشت؟چرا  یرفتاراش چه معن نیا کردینم

  یفکر کنم حساب  نامیا دیکوب شیشونیبه پ یزد اما الهام برعکس با کف دستش ضربه ا  یلبخند پژمان
 ش ی رفتار ناگهان نیرفتارش جا خوردن اونم از ا نیاز ا

 گذاشته بود ری لحنمم تاث یرو  نیجا خورده بودم به خاطرهم  یرفتارش حساب  نیا از

 دالرام؟ یکردم که از دستم دلخور  ی_مگه من کار 

دلم براش ضعف بره   یحرکتش ناخواسته کم نیبا حالت قهر روشو ازم گرفت که باعث شد از ا دالرام
که قهر   شهیچرخوند چون دالرام هم یبشه بفهمم سرشو اشتباه نیاما دل ضعفم نتونست مانع ا

اما االن به  نهیکه منو اصال نب یبه سمت  کردی م لشیمتما  یکم  چرخوندویسرشو به سمت چپ م کردیم
 راست برگشته بود  سمت

 قبل نبود نهیرفتارش ع  نیبودم ا قیدق  یلیحرکات دالرام خ یرو من

که الهام سمت چپش   نهیپسر خب حتما به خاطر ا  هیچه حرف نیکالفه شدم ا یحرفام کم  نیا از
 تو صورت هم رنینشسته به سمت اون برگرده که م

 ی فهمی امروزت فکرکن م یرفتارا   ی_از دستت ناراحتم برو خونه رودالرام

 ست؟ ین ادتینداشتم برعکس با خنده رفتم سره کار  یجروبحث  چی _اما من امروز با تو ه

  نیهمچ هیدالرام  ادی نم ادمیشدم   قیبه لباسش دق  دیسش کشبه لبا یهول شد دست یکم دالرام
 نمیافتادم که پژمان بهم گفته بود که رفته حموم پس حتما ا نیا ادهی  کهوی ی داشته باشه ول  یلباس

 لباس الهامه  
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اگه   یبابا حت ینمه تر بود ا هیبود معلومه خشکش کرده اما هنوز   سیخ  یشدم کم قیموهاش دق به
 شدمــــــا  یپوف عجب گرفتار  خوردیکه سرما م ینطور یکنم ببرمش ا شیراض تونستمیم

 بهم نگاه بکنه گفت:  نکهیبدون ا یبا لحن دلخور و طلبکارانه ا دالرام

 ساعت دهه نیاما ساعتو بب  مونهی_امشب سالگرد نامزددالرام

 خودشو جمعوجور کرد بعد رو به من گفت:   یکم پژمان

  مشیعرق کردنشم بهونه بود تا به زور بفرست میبود منو الهام آرومش کرد از دستت شکار یل ی_خپژمان
 آروم بشه کمیحموم تا 

 شدی گرد شده بهشون نگاه کردم کم کم داشت شاخام سبز م یچشما با

 رون؟ی ب ادی بامن ب خوادیدالرام نم ی_تو مگه نگفت

 قورت داد  هول شد به الهام نگاه کرد بعد به سمتم برگشتو آب دهنشو  یکم پژمان

شده بود که داشت به  ییخالفکارا  نیا نهیداشته باشه؟چرا ع تونستیم  یحالتاش چه معن نیا
به   تی حساس   نایحرکات ا یدارم رو نقدریاصال من چرا امشب ا ای گفت؟یبازپرس پروندش دروغ م

 دم؟ یخرج م

شده منم بهش گفتم اگه  ریساعت شام د دمید یوسط نکش وقت چاررویپژمان ب هیپا خودی _بدالرام
  یامشب برات مهم بود مرخص ی لیجوابتو نده که خب کاره خودشو کرد جوابتو داد اگه خ یزنگ زد

 دنبال من   یاومد یزودتر م  یگرفتیم

  حی ترج یباش  نجایحدس زدم ا  یستین  دمید ی_اتفاقا امروز دو ساعت زودتر برگشتم خونه اما وقت
خواب ظهرتو بهم   خواستمینم یبودی خواب ظهرت م یتو تو نجایا دمیرسی دنبالت چون تا م امیدادم ن

بهت زنگ زدم از   یکل  یمن تا ساعت هشت منتظرت بودم اما برنگشت یبش  یرغضبی تا امشب م زمیبر
 که االن هست  ین یساعت شد ا نیافتادم به خاطرهم کیتراف یده بار تو  نجایا دمیتا رس میطرف

 گفت:  اوردیکه داشت حرصمو در م یکه معلوم بود اصال متقاعد نشده با لحن دالرام

 بهونه نکن  کو ی تراف یخودی _بدالرام
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 ؟یدیم  لی_حرفه خودمو به خودم تحو

مشکوک بود اخه  شییزایچ  هیمبل بلند شد  یباال انداختو با قهر از رو یشونه ا ی الیخ یبا ب  دالرام
 با قهر بلند شه  نهیوقت عادتش نبود دست به س چیدالرام ه

 نگاه هم بهم ننداخته بود  هی  یکرده بود حت  رییچرا کال تغ دونمینم امشب

خواست بره دنبالش که اجازه ندادمو خودم بلند شدم به سمت تراس رفته بود منم آروم به   الهام
خب اون زن بود داشت برام   یخودش بود ول ری هرچند تقص ارمیاز دلش درب  خواستمیسمتش رفتم م

 دمی خرینازشو م  دیمنم مردش بودم با کردی ناز م

بود  دهی بهم چسب کهی اشتم درحالشکمش گذ یاز پشت سرش دستمو دورش حلقه کردمو رو آروم
 ترس باشه یلرزشش از رو ن یا دهینم  یفکر کنم جا خورده بود وگرنه معن د یبغلم لرز یتو یحساب 

 ؟ یکن ی برام ناز م ی_خانوم خوشگله دله آقات دار 

 رشم ی _نخدالرام

آوردم آروم دستشو  رونیکتم ب بی بودمو از تو ج  دهیکه براش خر یکردمو حلقه خوشگل یآروم  خنده
 دستاش گذاشتم  یتو روی مخمل ی گرفتمو جعبه کوچولو

نگاهش   یاما وقت  نهیخوشگلشو باال آورد تا منو بب  یزدو به سمتم برگشت باالخره اون چشا یلبخند
قدم عقب رفت که داشتم پس  هیهول کردو  یطور  هی بهم افتاد از شدت تعجب دوتا شاخ دراوردم 

   فتادمیم

 کرد ی داشت بهم نگاه م یگرد شده بود با ناباور  یحساب  چشماش

 امکان نداره نی...انی_ادالرام

شده بود که  یینایا نهیع  افشیامکان نداشت ق یچ  گفتیم یداشت چ نیتعجب بهش نگاه کردم ا با
 بود گهید یک ی فهایق دنیمنتظر د نهیمنو بب افهیانگار انتظار نداشت مثال ق

 : دمیبا تعجب پرس موشکافانه

 امکان نداره دالرام؟ ی_چ
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 گفت:  یلکنت خاص با

 ی باش   سایتو نک  نکهی_ادالرام

 به سرش اثابت کرده بود   یز یگرد شده بهش نگاه کردم فکر کنم چ یچشما با

هردو طرف موهاشو زد پشت گوشش دالرام عادتش بود   دویتو موهاش کش یکالفه دست دالرام
  نیا یتو یعن یپشت گوشش اما  زد ی دوطرف موهاشو م کرد یکارو م  نیهم موندی م یز یچ یهروقت تو

عطرم متوجه   یبو یحت  ایتن صدام  یاز رو یعنیباشم؟ سایامکان داره من نک یمونده که چه طور 
 نشد؟

 ؟ یکن یکار م یچ نجای_تو ادالرام

قدم به سمتم اومدو با حالت   هی شدمیشدت تعجب گرد شد کم کم داشتم نگرانش ماز  چشمام
 : د یلب غر ریز  یتهاجم

 آره؟ دهی_نقشه جددالرام

 ؟ یگیواس خودت م یدار  ی_چ

 ؟یهست ی تو واقعا ک عی_راستشو بگو زود تند سردالرام

پروا به   یشدم که اونم ب  کیقدم بهش نزد هی نیکنه به خاطرهم یباهام شوخ  خوادی م دمیکم فهم کم
کنه اما من  داشیتا پ  گشتیم ییزایچ هیچشمام دنبال  یچشمام زل زد موشکافانه داشت تو

   شناسمشیشدم که نم رهیخ  ییبه چشما کردمی احساس م

  دمیشما کادو خر یو من االن برا یشوهره خانوم دالرام رستگار شما زنه بنده ا میتهران  سای_من نک 
 یکه امشبمونو بهم زد یداشت  یمحکم لیدل  دونمیم یخونه الهام ول یچرا اومد دونمینم

لختشو باال زد که باعث شد همون طور که باالش زده بود به دو طرف سرش کج بشن   یموها دالرام
  تونستیم  یرفتارا چه معن  نیمونده اما ا ییزایچ هی یکالفه دست به کمر بهم پشت کرد معلوم بود تو

 دادیاز خودش نشون م وونهید نیداشته باشه که ا
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 هیگر  یتم به سمتش برم بگم چرا دار چشمام گرد شد خواس دمیکه شن شوی نیب  دنیباال کش یصدا
در عوض خودش به سمتم برگشت فکر کنم با   ستادمیا دیکه کش یپوف یصدا  دنیکه با شن یکن یم

که  یبه نشونه باشه تکون دادو با چشم به جعبه ا یسرش بود کنار اومد چون سر  یکه تو یمسئله ا
 بود اشاره کرد  تاشدس یتو

 ه؟ یچ نی_ادالرام

 بهش زدمو موهاشو زدم پشت گوشش یلبخند

 ی فهم ی م ی_بازش کن 

کنه با ذوق بچگونه آروم   میقا شوی ناراحت  کردی م یاومده بودو سع رونی از اون فازا ب یکه حساب  دالرام
چه قدر خوشحال شده که براش کادو   نیبب  کردیدختر بچه ها رفتار م نیا  نهیبازش کرد هنوزم ع 

 انگار باره اولمه دمیخر

 انگشتش کرد   یآروم درش آوردو تو دیجعبه چشماش درخش یلقه توح دنید با

 ا یقیقشنگه دستت درد نکنه خوش سل یل ی_خدالرام

 ینبودم که االن تو زنم نبود هی_خوش سلق

چرا اما برعکس تمام   دونمیبه خودشون گرفتن نم یحالت خاص هیبه سمتم برگشت چشماش  دالرام
  کردمیبغلم ضعف م یفشار دادنش تو یبرا دویلرزیچشماش دلم م دنیکه با د گهید یها تیموقع

که باعث شد خودم   دیچ یوجودم پ  یتو یحس سرد  هیاون حس بهم دست نداد برعکس  نباریا
 تعجب بکنم 

  یکردم کم  ینگاهشو ازم گرفتو به سمت آسمون برگشت آروم به ستاره ها نگاه کرد سع دالرام
 شدم یم وونهیچون داشتم د شدینم ی نطور یخونسرد باشم ا

 نه؟ یدوسم دار  یل ی_خدالرام

 ی دون یبه دلت صابون نزن خودت که م خود ی_من اصال دوست ندارم خانوم کوچولو ب 

 شده به سمتم برگشتگرد   یجا خورد با چشما  یحساب دالرام
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 ؟ یکن ی نم هیبرام گر رممی بم  یعنی_دالرام

 باال انداختم  یالی خ یبا ب  یا شونه

 کنه ی نم هیکنم؟مرد گر هیگر دی_نوچ چرا با

 نگاشو ازم گرفت معلومه ناراحت شده بود دالرام

 _خوشگلم؟ دالرام

 گهید یبرعکس تمام زمانها نییقطره اشک از گوشه چشمش بچکه پا  هیزدم که باعث شد   یپوزخند
 کردم ی شک م تمیکم کم داشتم به سالم فتادی اتفاق ن نیاما ا گرفتیم  شیدلم آت دیکه با

 شده بودم؟  ینطور یچرا ا کردمی خودم حس نم ینسبت به دالرام تو  یحس چیه چرا

از پشت بغلش کردمو به خودم  شدرو برطرف کنم  جادیا یبتونم سوءتفاهم ها نکهیا یبرا
 چسبوندمش 

  امیچون خودمم باهات م کنمی نم هیگر یر ی _دوست ندارم چون عاشقتم اونم با سلول سلول تنم بم
خوشگل    امی هم دنبالت م ایاون دن یبر  دارمیوجه دست از سرت برنم  چیبهت گفته بودم که به ه

 ی تو ماه قلب من  ین یباتری چون ز یستین

  کردمیداشتم اشکاشو پاک م یشدن آروم دستمو سمت صورتش بردم وقت  ری به شدت سراز اشکاش
 بهم دست نداد   یحس چیه

دادم  حی کنم ترج یکار  دیترس یکه انگار م یطور  هیبهم نگاه کرد   یصورتش خم شدم با نگران  یرو  آروم
  دیرش بودم چرا بازنم تهمت بزنم من شوه ینگاه ها  یمسخرمو کنا بذارمو کمتر به معن  یفکرا نیا
 کنم  یکه کار  دیترسیم

مورد   وهیآبم یراست  میبخور وهیقرار بود بعد از رستوران ببرمت باهم آبم دی_برات رستوران رزرو کردم پر
 بود؟   یعالقت چ

 دیبا ارمی سر از موضوع در ب دیمشکوک بهش نگاه کنم با  یهول شدنش باعث شد کم دیلرز کهوی
 دنیتو سرش کوب یز یشده احتماال چ ینطور یافتاده که دالرام ا یبفهمم تو نبود من چه اتفاق 
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   یبدون دیتو با  ی_تو شوهره مندالرام

 بود   بانهی غر دادیکه بهم م ینبود اما حس بانهی حرکاتش برام غر نیباال داد ا یی باال اوردو ابرو سرشو

 گفت:  یتخس  با

 ه؟یمورد عالقه من چ یدنینوش یدون یتو نم یعنی_دالرام

 کردم   یا خنده

 ندونم شهیمگه م دونمی_چرا م

  شدینگرانش باعث م یچشما شدیداشت مانعم م یحس هیشدم خواستم ببوسمش اما نتونستم  خم
 ازش فاصله گرفتم  نینداره به خاطرهم  تشویبفهمم اونم موقع

 خونه   می_برو لباساتو بپوش برگرد

 د یترسی چرا ازم م کردی م میشدنش داشت عصب هول

 م؟یبمون   نجایامشب ا شهی_مدالرام

 تعجب بهش نگاه کردم با

 م یبمون نجایا ییخوای امشب سالگردمونه م م؟دالرامیبمون   نجای_ا

کردم که   یچه کاره اشتباه نمیفکر کنم بب  شدیکه داشت باعث م ییشدن ترسها ریسراز اشکاش
 بترسه به سمتش رفتمو شونه هاشو گرفتم ینطور یا

 ؟یشد ینطور ی_چته دالرام؟چرا ا

 م یبمون  نجایبذار امشب ا  سای_نک دالرام

 _چرا؟ 

 بمونم نجایامشب ا خوامیفقط م  دونمی_نمدالرام

 کردم   یشوخ  خوامی کردم گفتم بچه م یغلط هی_دالرام من امروز 
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ترساش داشت   نیهول شدنش ا نیشدن ا  ریازم فاصله گرفت اشکاش به شدت سراز دیوحشت لرز با
 کردی م میروان

 ...تورو...خدامی_امشب...خونه...الهام...بموندالرام

 یکار  هی  دیشدم به سمتش رفتمو آروم صورتشو نوارش کردم با رهیکه گرفته بود کالفه خ ی لکنت به
 شد یم ضیحتما مر ینطور یا کردمیم

 خونه خودمون میندارم فقط برگرد  تیب کار_باشه امش

 م؟ یبمون  نجایا  ییخوای_چرا نم دالرام

 کردم؟  ییمگه من خطا یکنیم هیگر  یدار  ینطور ی_چرا ا

 بمونم نجایا خوامیم ستی _نه حالم خوب ندالرام

 شم ینم کیبهت نزد  خورمیشبه باشه به روحه مامانم قسم م  یترست برا دونمی_م

 سا ینک  ی_قسم خورددالرام

 هم بستم پس درست حدس زده بودم ترسش از امشب بود  یمحکم رو چشمامو

قراره امشبو به  یعنید؟یترسیم ینطور یکار کرده بودم که ا یغم نگامو ازش گرفتم مگه من چ با
 بهم زد؟  نیخاطرهم

پوف بهتره خونسرد باشم خب   فته یاتفاق ب  نیامشب ا دیدورشه از شانس گند من با یبازم تو حتما
 ی درکش کن دیبازنته 

 منتظرتم  نیی_برو خودتو آماده کن پا

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

  یا کننیکار م  یدارن چ ستیبود معلوم ن ومدهیمنتظرشم اما هنوز ن نیماش ی که تو شهیم یربع هی
 بابا پوف 
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اومد اشکاشو پاک کرد تا   نیبه سمت ماش یاومد وقت یمتوجهش شدم که داشت به سمتم م کهوی
 کرده بود  هیباال گر  یعنیمن متوجهش نشم پس 

 شد   رهی پاش گذاشتو به روبه روش خ یرو  فشوی ک یحرف  چیسوار شد بدون ه یوقت

 ی ترسیازم م  لی دل یب  ینطور یا  نمیبی م یوقت  یکن یچه قدر کالفم م یدونی_م

 ست یفقط امشب حالم خوب ن ترسمی_من ازت نمدالرام

 باشه   ینطور یدورشه اما فکر نکنم ا یکه حتما تو دیبه ذهنم رس میفکر کردم اولش که باال بود یکم

 از حفظم  خاشوی چون تار یباش   ضی_فکر نکنم مر

سرخ شده مشکوک بهش نگاه  یحساب  دمیکه د هیعکس العملش چه طور نمیسمتش برگشتم بب  به
سرخ   ینطور یآره ا لیاون اوا دیکش یخجالت نم زدمیحرفا م  نیاز ا یوقت بود وقت یل یکردم دالرام خ

 شده بود   یطور  نیچرا دوباره ا ن یپس ا کردی نم  ینطور یا گهیاما االنا د شدیم

 لحن مشکوک ادامه دادم:  باهمون

   یخوب شد ش یدو هفته پ  نی_هم

سرخ شدناش تنگ شده بود  نی ا یچرا اما دلم برا دونمیزدم نم یهم بست لبخند یکه رو چشماشو
  کردی پرو پرو نگام م زدمیقبال که دربارش حرف م 

  کشهیاخه کدوم از زن از شوهرش خجالت م  دی جانم خجالت کش ی_ا

  یشعور   ی_خب تو بدالرام

برد که باعث شد نتونم  یا گهیکردو نگاشو به سمت د ی که اونم تک خنده ا دمیخند یبلند یصدا با
   نمیلبخندشو بب

 برام  _بخند  

 فت ی راه ب  ری _نخدالرام

 رم یگ یگازت م ی_نخند
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 با حرص بهم نگاه کرد  دیکش یپوف

 می آب انار بخور میاون چشات برم بر ی_من فدا

 دیچشماش درخش  دالرام

 م ی_آره بردالرام

شکرت دوباره حالش خوب   ایخوشحال به سمت پنجره برگشت خدا دویکه اونم خند دم یذوق خند با
 شه یم یچ مین یبساط شبم تونستم راه بندازم حاال بب دیشده بود شا

 ی نباش  ضیکه مر کنمی _کم کم دارم شک م

 : د یبا حرص چشماشو گردوندو غر دالرام

 بابا  ی_ادالرام

 ی شیم ینطور یا یش یم ضی _هروقت مر

 بس کن  کنمی لتوپارت م زنمیم  سای_نک دالرام

 یشد  ض یماه دوبار مر نیبدونم چرا ا  خوامیم ی_چرا بس کنم زن خودم

 دستاشو گرفتم  دمویبرد که خند زیبه سمتم خ  نباریا دالرام

 خفت کنم   ای یشی_خفه مدالرام

 خفه کن بشم دم یشا ای شمی_خفه نم 

 دهنش گذاشتمو فشارش دادم بعد روش خم شدم  یهمون لحظه محکم دستمو رو یتو

 ؟ یخفم کن  ذارمیم یخانوم کوچولو فکر کرد هی_چ

  ع یبهم دست داد که باعث شد ازش سر  یحس بد هیاما  دمیکه برداشتم خم شدم گونشو بوس دستمو
چرا  هیچ  بیعج یحسا نیا دمی موهام کش یتو یازم کناره گرفت کالفه دست عیجدا بشم اونم سر

 شم یم ینطور یا
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دستمو سمت   نیزدن نداشتم به خاطرهم یبرا یمنم حرف زدینم  یحرف  چیدالرام ه میراه بود یتو
  دمیزد که اصال نفهم یگلزار دالرام پوزخند یکردم با پخش شدن صدا یاهنگو پل هیپخش بردمو 

 ه یچ شیمعن

 

 نــــــه

 فکره من نباش  به

 باهاش   امیم  کنار

 ازم  یساده رد شد یل یخ  نکهیا با

   دلت

 قکره من نبود  به

 من نموند  هیپا که

 ازم  یدید یآخه تو چ بگو

 برو 

 برو  یلعنت د

 من که بد شکسته ام هیپا نمون

 گه ید

 ار یاسمم ن نه

 راحتم بذار  تو

 گذشته خسته ام  نمونیب  یهرچ از

 نگو ازم بهش یز یچ اصال
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 صاحبش شهیر  خیبد ب  آره

 بودم اصال ولش   یمن ک نکهیا

 تو هم بهش  ییایقدر م چه

 نگو ازم بهش یز یچ اصال

 صاحبش شهیر  خیبد ب  آره

 بودم اصال ولش   یمن ک نکهیا

 تو هم بهش  ییایقدر م چه

 ست یمهم ن اصال

 ی بذار  تنهام

 ا یدن هی ازم

 ی دار  فاصله

 ست یمهم ن اصال

 بمونم   تنها

 تو اما  بعده

 وونم ید انگار

 نگو ازم بهش یز یچ اصال

 صاحبش شهیر  خیبد ب  آره

 بودم اصال ولش   یمن ک نکهیا

 تو هم بهش  ییایقدر م چه
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خواستم   کنهی نگاه م ابونیبا غم داره به خ دمیتوقف کردم به سمتش برگشتم د یفروش وهیآبم  یجلو
 بشم که صداش منو متوقف کرد  ادهیپ

 سا ی_نک دالرام

 سمتش برگشتم به

 _جانم؟ 

 بهت بگم یز ی چ هی خوامی_مدالرام

 زم؟ ی عز ی_چ

 بستمو به سمتش برگشتم با غم بهم نگاه کرد  درو

  دمیدیازش م دایکه جد ییها یپنهون کار  نیبه ا شهیهست که مربوط م  یز ی چ هی کردمی م احساس
تحت فشار   خواستمیباهام حرف بزنه نم ادیاما خب سپرده بودم به خودش که هروقت صالح بدونه ب 

 بذارمش  

 هیچ دونستمیبزنه اما نم خواستیکه م  ینگران بشم از حرف یشد باعث شد کم  ری زکه سرا اشکاش
   دمیترسیم

 هم بست   یشد چشماشو رو  مونیپش  کهوی بزنه اما   یآب دهنشو قورت داد خواست حرف  دالرام

 ؟ یدل یبگ یخواستیم  ی؟چیکن  یم  یبی _چرا باهام غر

 باز کردو بهم نگاه کرد  چشماشو

 خواد؟ی م یدلم چ یدونی گشنمه م یل ی_خدالرام

بود که واقعا برام ناشناخته بود   ی حس خجالت خاص  هی نگاهش  یکه زد چشمام گرد شد تو یحرف  از
 باشم  دهیچشماش د ینگاهو تو نیا ادینم  ادمیاصال 

 ؟ یبخر  کیو ک  رکاکائویبرام ش شهی_مدالرام
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 دستمو به سمت صورتش بردمو اشکاشو پاک کردم  آروم

 م؟یبخور یز یچ میبر  ییخوای _چرا نخرم م

 خواست  رکاکائویدلم ش کهوی_نه دالرام

 رم یگی_چشم برات م 

 گفت:  یشم که به سخت ادهیپ خواستم

 خوش به حالم  اسیدختر دن نیکه تورو داره خوشبخت تر یهرک یهست ی_تو مرد خوب دالرام

 دمیبه سمتش برگشتمو بهش نگاه کردم د دیتلفظ کرد که ناخواسته قلبم لرز  یطور  هیآخرشو  جمله
هم  یچسبونده بود چشماشو رو شهیباال نره سرشو به ش  شیگر یهم فشار داده تا صدا یلباشو رو

  کردمیسر در نم  ختیریصورتش م  یکه داشت به پهنا ییبسته بود اما من از فلسفه اشکا

درباره عوض شدن  ادیز خواستمی نم  ارمی کم کم ازش سردر ب دیشده که با  یز ی چ کنمی م احساس
خودشو سبک کنه بعد باهاش حرف   کمی بذار  شدیم تیاذ  شتریب ینطور یاخالقش ازش سوال بپرسم ا

باهاش حرف بزنم به  کمیحسو حالتش تنهاش بذارم بهتر بود   نیا یتو خواستمیاما نم  زنمیم
به دالرام داشتم اما با   یب یحس عج  نکهیبشمو بستم با ا  ادهیکرده بودم تا پ  که بازش یدر  نیخاطرهم

 دمیآغوشم کش یحسم رقابت کردمو دالرامو تو

 مثل تورو دارم  یکی که  امیمرده دن  نی_من خوشبخت تر

 کردم   یکارو نم نی منو ببخش به خدا اگه مجبور نبودم ا سا ی_شبتو بهم زدم نکدالرام

 زدم  یلبخند

  یخونه من تورو برا  یگشتیباهام برنم ویموندی خونه الهام م یشد؟وقت یخراب م  یشب من ک   یدونی_م
که اونم  ختی شبه من خراب نشد فقط برنامه هام بهم ر نی هم یکنارم باش  نکهیا خوامیوجودت م 

مشکلو فقط تو   نیا دونمیم یشد  ضی ماه دوبار مر نیچرا ا نمیدکتر بب برمتی فردا م ستین  یمشکل
 ی بابتش ناراحت باش  ینطور یا ستین یاز ی از زنا دارن پس ن یل یخ یار ند

   دهیانداخت معلوم بود دوباره خجالت کش نییپا  سرشو



 دنده هیپناهان  یب

1330 
 

 موضوع نیبه ا یداد  یر ی_تو چه گدالرام

 خم شدمو کناره گوشش زمزمه کردم   آروم

االنم جزو   یر ی گیازم کناره م ویشیم ری گوشه گ ینطور یا یشی م  ضیهربار که مر شناسمتی_دالرام من م
 اخالقاتو همشو از حفظم  یهمون شباس تو زنم

 چشمام گردوند  یتو شویاشک  یچشما دالرام

 بمون باشه  ینطور یباش هم ینطور یهم شهی_همدالرام

 گه ی_چشم امر د

 ی که سفارش دادمو بخر  ییزای برام چ یر ی _نمدالرام

 دم یکش شوینی کردمو آروم ب  یا خنده

 به چشم  ی_ا

 

 

 

 

 

 )دلربا( 

در بسته شد  نکهیبرام تکون دادو رفت هم یدست دویکردم اونم خند یزدمو ازش خدافس یلبخند
 دلم نشست  یتو یغم بزرگ دیلبام پر کش یلبخند از رو
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تراس چشمم  یتو یوقت شبید  شدیشاخام داشت سبز م هیتهران سایپسره نک  نیا دمیدیم نکهیا از
خودم   یداشتم روبه رو شدیگرد شده بود اصال باورم نم یهول کردم چشمام حساب  یبهش افتاد حساب

 فتم ی ذره مونده بود پس ب هی یعنی دمشیدیم

اتفاق افتاده بود که  نیا یپسره ماله من بود اون وقت شده بود شوهره خواهره من آخه چه طور  اون
 امکان نداره؟هنوزم باورم نشده بود نیدم؟ایمن نفهم

داده بود اما چه طور دلش  یسالها منو باز  نیتمام ا ی عن یباشه   سایطور امکان داره اسمش نک چه
 اومد 

رفتار    یاما با من اونطور  هیمیو صم  کنهیبگو چه طور با دالرام خوشوبش م  ضشوی ضدونق یرفتارا اصال
 کرد؟یم

بود زن گرفته بود  نیحسام گذاشتو بهش سپرد ازم مراقبت کنه هم شی منو پ نکهیعلت ا پس
واقعا   یعن ی سی پل نایا شهیخالفکار بود پ هیما  شهیپ دادیم یمن بفهمم داشت همرو باز  خواستینم

 داشت که نتونسته بودم ازش پرده بردارم؟  یمرد هزار چهره چه راز  نیبود ا یچ شی قیحق  تیهو

  گرفتیدستمو م یوقت کردمیخودمو کنارش تجسم م شهی به گلوم فشار آورده بود هم یبد  یلیخ  بغض
آخه   یدست اونو گذاشته تو دست خواهرم ول ری اونوقت دست تقد زدیآرامش تمام وجودمو بوسه م

چرا خواهرمو ازم پنهون کرد اونکه  مینشده که منو دالرام باهم خواهر نیمتوجه ا یچه طور 
که بهم   ییبه کنار قوال  نایکه هم با من باشه هم با اون؟اصال ا هیچه طور خودش راض یول ونهباهردوم

باالخره   یقراره همه چ گفتیم  نکهیا یعنیهمه اونا دروغ بود؟ ینعی؟یداده بود خوشبختم کنه چ
 اره؟ یهوو سرم ب  خواستیبود م نیدرست بشه منظورش ا

 بود    ساینک یزدم فکر کنم من هوو باشم نه دالرام چون اون االن زن رسم  یپوزخند

 یاغده ها وی همه چ ری به سرم زده بود بزنم ز  یحت ایبرم باال سرش خفش کنم  شب ید خواستیم دلم
حداقل اگه هدفت  یباهام تا کن   ینطور یکنم بهش بگم چه طور دلت اومد نامرد که ا یدلمو خال  نیا
 ؟یبه خودت وابسته کرد یمنو حساب  ویبهم دروغ گفت  نهمهیبود چرا ا نیا

 شدن  ری اشکام به شدت سراز دیچی تو کله بدنم پ یبد یلیانداختم ضعف خ نییسرمو پا  آروم
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  یزندگ رهی بگ تویآهم زندگ دوارمی ام کنمی حاللت نم یقالب یساینک  کنمیبه خدا حاللت نم   گذرمینم  ازت
 خواهرمو   یخودتو نه زندگ

 اما... کنهیخوشبختم م  کردمی احمقو بگو چه قدر به بودنش دل خوش کرده بودم فکر م منه

  یموقع هاس که م نیهم شهیهمون دلربا چون هم ایسراغ دالرام   رهی م رونی االن که رفته ب دونمیم
 هــــه کثافت نامرد  زدی اومد به من سر م

درباره بچه   یحت  کنهیبهم گفت که خوشبختم م کنهی به من قول داده بود که باهام ازدواج م اون
به دالرام هم زد گفت دختر   شبیحرفو د  نیعاشق داشتن دختر بود هم  میهامونم باهم حرف زده بود

  یکی که داشت از  نیبچم اما ا یقرار بود بشه بابا  ارمیدوست داره اما قرار بود من براش دختر ب یلیخ
   شدیبابا م گهید

ندارم شانس   یکرده بود حرف  هیبود که خدا به خواهرم هد  یمرد عال  هی سا یبه حاله دالرام نک  خوش
وسط خواهره    نیخت بشن اخوشب  دوارمیبگم اما ام نویسخته ا ی لیبرام خ نکه یبود با ا نیمنم هم

سال  نهمهیبعد از ا نکهیجبران ا  یمن اون ضربه نخوره حداقل برا نهیکرده بذار ع یمظلومم چه گناه
  یکه من عاشقش بودم زندگ یتا اون با عشق رمی باالخره منو به آغوش گرم خونوادم رسونده بود کنار م

صاحاب داره صاحابشم   گهیببرم چون اون د  نیقلبم از ب یتو سارویکم کم اسم نک دیکنه هرچند با
 بفهمه  یز ی از موضوع چ خوادی که اصال دلم نم هیکس

هم   یاز دستم دلخوره حساب ینذاشت معلوم بود حساب  سایمبل بخوابم اما نک یخواستم رو شبید
داده  ریگ ا سینک  یبخواب گهید هیجا  هی ییخوایحاال م یکرد ی م یر یقبال فقط گوشه گ گفتیم زدیغر م

باشه من که زنش    یهرچ دمیکشی خب خجالت م یول  گفتیخب راستم م ضمیمن مر نکهیبود به ا
کنم  یسع  دیدالرام بود که زود عقد شده بود نه من پس با نیهنوز عقد نکرده بود ا نونبودم م

کنم پسش بزنم تا دالرام نفهمه که شوهرش با من هم در ارتباطه و منو هم  یسع دیفراموشش کنم با
 شنیدو نفر خوشبخت م سوزهینفر م هیحداقل   ینطور یدوست داره ا

  ساینک  زنمی که من م ییگندا نیبشه وگرنه صددرصد با ا ر ی موضوع زودتر ختمه بخ نیا دوارمیام پوف
 طالقم بده خخخخ  برتمیم

نگاه کردم  وارید یکس دونفرشون که بزرگش کرده بودن زده بودن رواتاقشون شدم به ع وارد
اون لباس   ی به دالرام تو یچون وقت میاومد یبهتر بگم بهم م  ایاومدن  یزدم بهم م یناخواسته لبخند
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  کنارمهدر  یکه مرد  نیاز ا گرفتمیو دل ضعفه م دمیدیانگار خودمو م کردمیکه تنش بود نگاه م یعروس 
 فقظ ظاهر داستان بود نه باطنش   نایکه عاشقشم اما ا

نگاه  گشونویناز شده بود به سمت چپ برگشتمو عکس د یکه تنش بود حساب   یاون لباس  یتو دالرام
  یسیمدل پل یدود نکیع هیتنش بود  یلباس ارتش سایکردم که باعث شد ناخواسته محوش بشم نک 

صدبرابر بشه   تشیجذاب شدی لش کج بود باعث مکه مد  یچشماش زده بود که با اون کاله یرو
ابهتش چند برابر بشه دالرام   شدیگرفته بود که باعث م یزده بودو ژست مردونه قشنگ  قبع  ناشویآست

چشماش بودو   یرو  یسیپل یدود  نکیع هیتنش بود اونم  ساینک نهیع یلباس ارتش هی قایهم دق
کج   سایبود نک  یکی پشونی ت سا ینک نهیع  قایخوشگلش کرده بود دق  یکه سرش کرده بود حساب یکاله

بلند شو جمع کرده بود   یخودش کج شده بود موها نهیدالرام هم روبه رو پشت بهش ع وبود سادهیوا
اما   کردینگاه م  نیداشت به دور یجد   سایسرخ کرده بود نک  یکه اصال معلوم نبود لباشو حساب  یطور 

 لباش بود   یخوشگل رو یلبخند دندون نما هیدالرام 

خواهرمو    یچه قدر خوشحال بودم که خوشبخت نییپا د یاز چشمم چک یقطره اشک از سره خوش هی
بود   یکناره مرد شیخوشبخت  شی هرچند تحملش برام سخت بود چون همه عکساش زندگ دمیدیم

 که قرار بود ماله من بشه نه اون 

نگرانم بود  یدادم حساب حیبراش توض رویم همه چگرفت  الیتماس با دان هیاومدمو  رونی اتاقشون ب از
  یبا الهام هم حرف زدم الهام دختر بامعرفت  یراحت شد کل  الشیخ  فتادی ن  یاتفاق چیگفتم ه یوقت  یول

 که واقعا به دلم نشسته بود  یمهربونو تو دل برو بود طور  میل یبود خ

  نی به خاطرهم شدینم کیبهم نزد کردینم  یرو ادهیز دید یحاله بدمو م ینبودم وقت ساینگران نک گهید
 فتهی ب  یبراش اتفاق  دمیترسیدالرام بود م یسالمت مینگران نبودم تنها نگران  سایاصال از جانب نک

االن خوش بگذرونم به  یکمتر فکر بکنم کم دادمیم  حی روشن کردم ترج ونویزی تلو دمویکش یپوف
 دنیو شروع کردم به رقص یام س یزدم پ نیخاطرهم

 

 یدوسم دار  یگیم

 یذار ینم تنهام
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 روز  هیمنو  ی حت ین ینب اگه

 یمار یبده ب  حالت

 وونم یتو د  یب یگیم

 شونم یپر ینباش 

 حرفا  نیپره از ا گوشم

 خونمیم کلکتو

 از برم  حرفاتو

 سرم  رهینم کاله

 طونو یش  نهیع تو

 من از تو بدترم  یول

 پاره  شیآت  طونمویش

 ی به هرکس دمینم دل

 دوست دارم  یگیم

 ی بهم برس  یتونینم نه

 خوام یم  یواقع عاشق

 قلبمو بغل کنه که

 ی گیم  یعاشقه هرچ  کهیاون

 کنه  عمل

 از برم  حرفاتو
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 سرم  رهینم کاله

 طونو یش  نهیع تو

 من از تو بدترم  یول

 پاره  شیآت  طونمویش

 ی به هرکس دمینم دل

 دوست دارم  یگیم

 ی بهم برس  یتونینم نه

 

 

 

 

 

 )دالرام( 

تخت دراز    یرو  نیبود به خاطرهم ومدهیندادم هنوز دکتر ن دنیکرده بودم اما به اشکام اجازه بار بغض
موذب بودم   یاتاق بودن حساب یتو  هیاسمش چ  دونمیکه نم اروههی نیا یبودم چندتا از آدما دهیکش

 برد ینم م کردم چشمامو ببندم بخوابم اما خواب یندم سع یت یبهشون اهم نکهیا یبرا  نیبه خاطرهم

کار   یاالن داره چ یعنی می خوش بگذرون   یکل سای بود قرار بود با نک مونیسالگرد نامزد شبید
شده تا حداقل    یبفهمم چ دمیاس بهش م هیها بهش گفتن که منو گرفتن؟اصال بذار االن  کنه؟بچهیم
 زندمو سالمم راحت کنم   نکهیاز ا الشونویخ

 از اون غوال برگشتم با اخم گفتم: یکی مت س به
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 د؟ یدار لیجناب شما موبا دی_ببخش

 نمه اخم کرد هیبه سمتم برگشت   غوله

 _اجازشو ندارم 

 زنگ بزنم   یکیبه   دیمن کار دارم با یندار  خودی_ب

 د یشما بهشون زنگ بزن  ست یالزم ن  انیراهن دارن م  ی_آقا تو

  یقدر خوب ول کردن؟چهیرفتار م  ینطور یا اشونیبا زندون   نایا یعن ینه بابا  زدیقدر مودبانه حرف م چه
 زنگ بزنم  یا گهیبه کسه د  خوامیم دیبه آقا زنگ بزنم شا خوامی م دونهیاز کجا م  نیا

  گهیکسه د گن یم  نایکه ا ییاز اون آقا ری من دلربام خب دلربا هم به غ کننیفکر م  نایقلبم گرفت ا کهوی
 هش زنگ بزنه نداره که ب  رویا

 یدلم برا ای خدا نییپا دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی دمیسرم کش یمالفرو رو  دمیکش یپوف
 کشه ینجاتم بده نقشه م نکهیا یتنگ شده حتما االن داره برا ساینک

 

 

 

 

 

 )دلربا( 

 _دالرااااامساینک

  یوقت دمیاومدمو به سمت اتاق دو رونی از اشپزخونه ب یهول کردمو با نگران  یصداش حساب دنیشن  با
چشمامو بستمو بهش پشت کردم درسته بار اولم  عیسر  دمویکش  ینی ه کهوی  دمیباال تنه لختشو د
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 النا یاما ماجرا دمیکش یقبال قرار بود شوهرم بشه ازش خجالت نم  یول دمی دینبود که باال تنشو م
 نم یمثل قبل راحت باال تنشو بب  گهید  دیاون شوهره دالرام بود پس نبا کردی فرق م

 _دالرام ساینک 

بودمو  دهیکه د یر یاون تصو کردمیم یمتعجب و مبهوت بود اما من همش داشتم سع صداش
از   نارویهمه ا کردمی م یسع کشی شکم چند ت دشیقلمب یبازوها یعضله ا یها  نهی فراموش کنم س
 ذهنم دور کنم  

نه همه   گهیمال من نبود قبال بود اما االن د گهیخب د  یبود ول   کلی چه قدرم خوش ه شعوریب  اوف
 رون ی کنم همشو از سرم بندازم ب یسع دیها مطعلق به خواهرم بود پس با تی اون جذاب

 _دالرام نگام کن ساینک

شوهره خواهرم نبود کاش مثل قبل بود   سایخدا کاش نک یمشکوک شده بود ا سایلحن نک دوباره
اومد   یدلش م یچه طور  نکهیا شدیروبه روم زشت نم  سای چهره نک ینطور یبودم ا دهیکاش اصال نفهم 

 داد یم یهردومونو باز 

 ای گرفتمی برعکس دل ضعفه م دم یکشی خجالت نم دمی دیباالتنشو م یباهاش راحت بودم وقت قبال
از   چسبوندی سفتش م نهی سرمو به تخت س یبرعکس وقت   دمیکش یعذاب نم کردی که بغلم م ییوقتا

  زنمی اما االن دارم همش پسش م شدمیکه دوسم داشت سرخوش م یکس  محکم بودن نهمهیا

 گرفتمیماله دالرامه عذاب وجدان م سایافتاد نک  یم ادم ی ی نبودم اما وقت یمعتقد  ادیدختره ز من
 حق من نبود  گهیچون اون د

   سادیروبه روم وا سایکردم نک احساس

 شونویزندگ ییخوایفقط م یشوهره اونو بدزد ییخوای تو که نم  یخونسرد باش  یکن یسع دیبا  دلربا
داره مطمئن باش بعدا که دالرام  یبه تو بستگ یاالن همه چ یمراقبت کن انتی و از اطراف  یحفظ کن

قبل   نهیع یشوهره خودت بدون  ساروینک   یمدت کوتاه یکن برا  یپس االن سع  دهیبفهمه حقو بهت م
  یباز  هیباال تنش لخته ضا  ینطور یا ای کنهیمبغلت  یکن وقت یسع یکردیکه خودتو کنارش تجسم م

مدت کنارش باش بعد از حل شدن ماجرا   نیا شهیم دهی خواهرت از هم پاش یزندگ  ینطور یا یار یدر ن
 نه دالرام   یکنار بکش دیکه با ییتو نیا
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 ؟ یدیخجالت کش  یدالرام؟از چ یکن ی_چرا نگام نم ساینک

 دیحالت بامزه سرمو باال گرفتم با هیبا  دمید یرو نم  یی صورتم بودو جا یطور که دستم جلو همون
 اما در غالب دالرام  شدمیخودم م

  رونیهارو ب یاون منکرات ینطور یا جنبهی دختر ب هی یجلو   یکش ی_جناب سرهنگ شما خجالت نم 
 ینداز یم

 کرد  یتک خنده مردونه ا ساینک

 د؟ یچشماتون بردار یستتونو از روشما د شهیجنبه حاال نم  ی _دختر خانوم ب ساینک

فقط به   دمویکش یپوف  ستیهنوز لباس تنش ن دمیباال انداختم دستمو برداشتم که د  یبا تخس ییابرو
   دمیکشیداشتم زجر م  کردمی از گردنش نگاه نم نترییبه پا  نکهیصورتش نگاه کردم از ا 

 گفت اومد تو دهنم موهامو نوازش کردو پشت گوشم زد شهیم بایقدم جلو اومد که تقر هی ساینک

 کنم؟ یفردا تنم م یمگه به شما نگفتم اون لباسمو بشور  شبی_من دساینک

 شرمنده سا یاصال حواسم نبود نک دیببخش یوا ی_ا

 شد  کیبه صورتم نزد کمی ساینک

 تموم نشد؟ گذرهیم تیضی هفته از مر هی_ساینک

 نه یتر آوردم تا نگاه خجالت زدمو نب  نیینگامو پا یکرد کم  یمکث

 بره یاما شبا به زور خوابم م یباور نکن  دیدلتنگت شدم شا یلیخ  یخواب ی_چون شبا کنارم نمساینک

 سوزه؟ یاون مبل شکست نامرد دلت برام نم  ی_گردنم روساینک

 ر ی _نخ

 دالرام؟  ادی_چه طور دلت م ساینک
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همون لحظه به   یتو دمیاما د شهی صورتم خم م یاالن رو دادمیخم شد هرلحظه احتمال م گهید کمی
 چشماشو باز کردو به چشمام نگاه کرد  یآروم

 یباهام سرد شد رم؟چرایدل ضعفه بگ دنشونیاز د شن یچشما مثل قبل باعث نم  نی_چرا اساینک
برام   شهیخب تو هم   یول یهم خوشگل ینطور یهرچند ا یکنی نم شیدالرام؟چرا مثل قبل برام آرا

 ی کردی م شیآرا

 کنمیم شیبه بعد آرا   نی_باشه از ا

سالگرد تموم شد   یحتما عادتونه که وقت  یکارو کن نیا خواد ینم  یدوست ندار   یوقت خوادی_نم ساینک
 آره  دیبش تی اهم یکم کم نسبت به شوهر بدبخت ب   گهید

 ؟ یار یهوو سرم ب یبر   ییخوایم هی_چ

 . دیبوس  موینی کرد نوک ب یخنده ا ساینک

باز  یا گهیکس د  چیه یبرا ییکرده اونم تو رییتغ  ینطور ینفر ا هی یسنگه فقط برا _قلب من ازساینک
 فکر کنم قبال حکمتو صادر کرده باشم زمیعز یخانوم شما محکوم به حبس ابد  یدل شهینم

قشنگو  یحرفا نیکه ا کردمیعصا قورت داده بود تعجب م بیپسر مغرور و عج  هیکه  ساینک نکهیا از
باهاش    یاما االن کم شدیکه کال چشمام گرد م لینبود اون اوا ینطور یمن ا ی بلد باشه پس چرا برا

و   یحرفارو که تو فقط ماله من نی هم نهیع  شدیحرفا داشت خر م نیبا ا چارهیکنار اومده بودم دالرام ب
 شدمیمحکم تر از قبل م شتریکه صاحاب تو فقط منم ب  گفتیم  یوقت زدیجور حرفا به منم م نیاز ا

 کنم  هیهست که بهش تک یکی  کردمی چون احساس م

 بگه؟  یز یچ خوادی _نفسه آقاش نمساینک

 بگم آقا  ی_چ

 _قربون آقا گفتنت ساینک

 نگاشو ازم گرفت  یبا غم خاص  دمیچشمامو آروم باز کردم که د دیبوس  مویشونی پ  یشدو به آروم خم

 ندارم  تی کار ییای اومده کناره ن شیکه برات پ  یدی و با احساسات جد یی_تا خودت نخواساینک



 دنده هیپناهان  یب

1340 
 

 نیا یتو  تونستمیبهم انداخت و از کنارم رد شد دستام مشت شدن نم  یو دلخورانه ا نیغمگ نگاه
داره   سایحفظ بکنم نک   شویزندگ  یچه طور  ایخدا  زهیبهم بر شونیزندگ ترسمیبکنم اما م  یکار  طهی ح

 شه ینابود م

 

 

 

 

 )دالرام( 

کردم حسام با اخم به دکتره نگاه کرد تازه از   یکمرم پخش شد ناله ا هیناح یکه تو یدرد وحشتناک با
 گرفته بود تا ازم مراقبت کنه  یمرخص شده بودم حسام برام دکتر شخص مارستانیب

 رهی گیدستور م گهید یکیز بانده درواقع سرپرستش چون معلومه ا  نیا سیکه رئ هیهمون پسر حسام
 سهیحسام خودش رئ  گفتیاما پژمان م

 _حالش چه طوره؟حسام

 هیچهارتا بخ  هیداد فکر کنم  رونی نفسشو با فوت ب دیبه اطراف زخم گلوله کش  یدست کهیدر حال  دکتر
 درد داشتم   نقدریچرا ا دونمیاما نم گذشتیاز عملم م یهفته ا هیخورده بود  یا

 مسکن بهش بزنم؟  شنیاستراحت کنن بهتر م کمی _دکتر

کور بود   یعن ینثارش کنم  یدلم فحش یبه نشونه نه باال داد که باعث شد تو یحوصله سر   یب  حسام
   رمی میمن دارم از درد م دیدینم

 اد یمسکنش داره م ستین یاز ی_نحسام

منظورش   یعن یاد؟یداره م گفتیبود که داشت م یگرد شده بهش نگاه کردم مسکن من ک یچشما با
خدا  یدلربا پس منظورشون مسکن دلرباس ا  گنیهمش به من م نایا نمیبب  سایوا یساس؟ولینک
 !!ست؟ین  ساینک یعنی
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 هیبا  یحت کردی بود باور نم دهیکس اصال حرف اون پسره که منو دلربارو باهم د چیمدت ه نیا تمام
 کردیفکر م نی خواهر دوقلو داشته باشم به خاطرهم هی من  شدیخالصشم کرد حسام باورش نم  ریت

 کنه  هی کاره خودشو توج خواستهیم چارهی اون پسره ب

 برم  نجای_پس بهتره من از ادکتر

 دیاریب فی_ممنون از زحماتتون فردا صبح هم تشر حسام

 _چشم حتما فعال با اجازه  دکتر

 به سمتم برگشت  ترف ی ور م  لشیداشت با موبا کهیپسره در حال  نیرفتنه دکتر ا با

داشت چشماش سبز بودو حالت   یرنگ خوشرنگ یقهوه ا یپسر نسبتا قد بلند بود موها هی حسام
داداشو   هینه به پا   دیرسی اطراف خودم نم یپسرا هیبه پا  تشیگفت خوب بود آخه جذاب شهیچهرش م

 نبود  اسیبا حامد هم قابل ق یحت  دیرسی و پژمان م انیک  هیشوهرم بود نه به پا

 ؟ یفرار کن   یخواست ی_چرا محسام

 بهش بدم  یچه جواب پرسنیازم م یسوال فکر نکرده بودم که وقت نیاصال به ا دمیلرز

 گذاشت  بشیج  یتو لشویموبا حسام

 فکر کنم جونت برات مهم باشه  ی فرار کن یکن ی سع دمیبار ند هیده سال  نیا ی_توحسام

 _من فقط... 

 ؟یدید نویهمون رام ای نای_کحسام

 کردم خودمو بزنم به اون راه   یشد سع  جادی تنم ا یتو یحرفش لرزش  نیا دنیشن  با

 ؟ یقرار داشت انی_نه مگه با ک

 زد  یپوزخند حسام

 یقرار دار  یبا ک  دمینفهم ومدمین نیی _من اون روز اصال پا
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 _بهت هشدار داده بودم نه؟حسام

چه  خوادی م  یعنیبهش نگاه کنم   یبه سمتم اومد که باعث شد درد کمرمو فراموش کنمو با نگران   آروم
 کنه  یغلط

خودتو از ما   ویفراموش کرد انویک یکه شد ی_بهت اعتماد کردم گفتم بعد از اون همه شکنجه احسام
 ی دونیم

مالفه  نییچشمم بچکه پاقطره اشک از گوشه  هیو  رهیدلربا شکنجه شده بود باعث شد قلبم بگ نکهیا
تو االن   ستیاما االن وقتش ن  گرمیازشون م درویکه کش  ییتختو چنگ زدم به وقتش انتقام دردا یرو

 ی کن نقشتو خوب اجرا کن یپس سع  ییدلربا

  هیبه جا  یکنی ولت کنم درعوضش برام کار م یخواست  ؟ازمیگفت  یدستوپام بهم چ ر یز ادتهی _حسام
 یجوابمو داد یچه طور  نیاما بب  میسوگول یشد  یخونم بش یاز خدمتکارها یک ی نکهیا

ترس   شدیکه باعث م دمیدیم ییزا یچ هی شی سبز لجن یاون چشما  یاز ترس بند اومده بود تو زبونم
 برم داره 

منم که تورو از چنگ داداش نامردم نجات دادم  نیمنم ا شی باعث و بان یاالن کناره اون نکهی_احسام
قابشو  یبتون دیآشنا کردم تا شا یدیکه االن جونتو براش م یتا نکشتت من بودم که تورو با اون 

 یمنم بکن  یبرا یکار  یتونستیم دیشا ینطور یصاحبش ا  یبش ویبدزد

  رویبود؟قاب ک  یک دلربا عاشق یعن یبود؟  یاالن منظورش ک نیا کردمیتعجب داشتم بهش نگاه م با
 بود؟ دهیدزد

چه   یدونیم یاحمق از عشق اونم فرار کرد یفقط فرار نکرد ؟تویبهش بگ یاالن چ ییخوای_م حسام
 اره ی سرت م ییبال

 بود؟   یمنظورش ک  یعنیشده بودن به هق هق افتاده بودم خاک به سرم  ری سراز اشکام

 ؟ ی_ک...ک

 د یتوموهاش کش  یزدو دست یپوزخند حسام
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 ؟ یک یدون یتو نم یعنی_حسام

 ادامه داد:  ی با لحن طعنه دار  بعد

 کنهی قشقرق به پا م نجایا ادی االن ب کهیمنه همون سیرئ  کهی همون یعاشقش کهی _همونحسام

 کنه تمی_کمکم کن حسام نذار اذ

 ی کنم؟تو تنها باهاش طرف  یکار  تونم ی_مگه من محسام

 و اشکامو پاک کردم دمی به چشمام کش یدست

  ارمی براش م یز یچ یبهانه ا هیمتقاعدش کنم  تونمیطرف عاشقمه خب حتما م  هگینم نیا مگه
 که منو نکشه کنمی م شیراض

با ترس خودمو عقب    نیشد چشماش خطرناک شده بود به خاطرهم لیبه سمتم متما یکم حسام
 گفتم:  یبا هول  دمویکش

 نداشته باش  می_توروخدا کار

اما پروتر   دمیلبه تخت نشست دستشو سمت صورتم آورد خودمو عقب کش  یزدو رو  یپوزخند حسام
 حرفا بود چون دستشو همچنان به سمتم آورد نیاز ا

نگاه چپ بهت    یکیاجازه ندادم  میکنی ازت مراقبت م میو دار یخونه ا نیا ی _ده ساله که توحسام
 ی کردنابودش  یچه طور  نیاما بب  یدار  نجایا یخودت ارزش احترام یبکنه برا

 دمیقول م شهیتکرار نم گهی_د

 بود آره؟  نیرام ؟نقشهی فرار کن  یخواستی_فقط بهم بگو چرا محسام

 نجا یا ادیقراره ب نی_نه به خدا نقشه اون نبود نقشه خودم بود من اصال خبر نداشتم رام 

حرفا    نیهرچند االن وقت ا میبود دهینقشه منو حامد بود که کش نینبود ا انیهم نقشه ک واقعا
 کشتن یوگرنه منو م   کردمی م یکار  هی دیبا  ستین

 بودن؟  یک دادنیم  تیکه داشتن فرار ی_اون دختروپسر حسام
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 شوهره اون پسره   شدی_دختره م

 گفت:  یشتر یبا تحکم ب نباریا دیکش یپوف  حسام

 بودن؟  ی_کحسام

 ی فرار کن یپنهون  نجایاز ا دیکه با ی _بهم گفتن که تو گفت

 متعجب به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد  ییبا چشما  حسام

 _من گفتم؟ حسام

 جمعش کنم؟   یکار کنم؟چه طور   یکه به زبون آوردم حاال چ  دیبه ذهنم رس یحرفا چه طور  نیا ایخدا

 گفتم:  یدهنمو به زور قورت دادمو به سخت آب

 _آره  

 مشکوک بهم نگاه کرد حسام

 ؟یآدمام دنبالتونن باز فرار کرد یدید  ی_پس چرا وقتحسام

 شناسمیتورو نم  یمن که همه آدما یدیمارو بکشن تو فهم خوانیم نای_آخه دختره بهم گفته بود ا
 ان یهمون نفوذ کردمی بودن فکر م بهی اون چندتا برام غر

 _اونارو تازه استخدام کرده بودم حسام

 ره یگیاره کناره هم قرار م د یعیطب  یهمه چ ولیهم بستم ا یرو  یبا آرامش خاص چشمامو

 کالفه به سمت در رفت همزمان گفت:  دویکش یپوف شدیتخت بلند م یاز رو  کهی در حال حسام

 نجا ی ا ادیبده بلند شده داره م ح یخودت براش توض  دونمی_من نمحسام

 سمتم برگشت  به

   هیلی_نکشتت خ حسام
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کار   یخدا حاال من چ یوا  گفتیم روی داشت ک نیبسته شدن در از شدت ترس نفسم بند اومد ا با
کمکم   یمخمصه ها نجاتم داد نیا یتو شهیهم یکنارم بود شهیتو هم ایخدا کشنی منو م نایکنم؟ا

 کن جون سالم به در ببرم 

  نجایبکشم بتونم از ا نقشه خوب هیدست رو دست بذارم بهتره  شدینم ینطور ی ا کردمی م یکار  هی دیبا
 گرفتمیتماس م هیبا بچه ها هرجور که شده  دی خالص بشم هرچند با

  رفتمویبغلش فرو م یتو ینطور یدرد داشتم کاش االن کنارم بود ا  یلی تکون بخورم خ تونستمینم اصال
  گرفتمیآرامش م

همه دردو غمامو فراموش   شدمیخارق العاده م یای دن هیوارد  شدمیم سای وارد آغوش نک یوقت
  ساینک  ایکار کردن   یاالن بچه ها چ دونمینم  کردمیم هیفقط آرامش بود که از وجودش تغذ کردمویم

د  یپس نبا ستنیکار ن  یب دونمی م دنیباالخره نجاتم م دونمیم یبا نبود من کنار اومده ول  یچه طور 
روش    یپس صددرصد داره حساب  ساسیاز موارد پرونده نک  یک یباند  نیبکنم چون ا یکاره احمقانه ا

 کنه ی کار م

شروع کردم   رویلب آهنگ ریهم بستم آروم ز یاز سره درد کردمو چشمامو با بغض رو یمظلومانه ا ناله
 به زمزمه کردن 

 

 عشق

 بسته دلو بهت داده  چشم

 خودم به دامت افتادم  یپا با

 از جون آدم  ییخوایم یچ گهید

 عشق

 یز یر هی یها  یقهر و آشت نیا یتو

 یضیمگه مر  یه یزنیم بهم
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 ی ز ی همه بغض چه قدر عز نیا با

 عشق

 یشون یوسط پ یا بوسه

 ی مونیم شه یکه تا هم یزخم هی

 ی درمون ی جون خودت درد ب  به

 عشق

 یغم قشنگ پر طرفدار  هی

 یتو که فقط مردمو دار  فیح

 ی ر یو م  ییایم

 یکار  یب چون

 عشق  جنابی عال یآها

 عذابش  فرشته

   شهیتو نم فیحر

 صاحابش   یقلب ب نیا

 خواد ی م وونروید منه

 عشق یخوش  ینطور یا تو

 بازم دمت گرم  یول

 عشق یکش  یم بایچه ز 
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اما   هیک نمیبب خواستمی همون لحظه ها بود که دره اتاقم باز شد م یتو شدمیشدت درد داشتم سر م از
هم فشار دادم فکر کنم   یهم بستمو لبامو رو یبرگردم از شدت درد چشمامو محکم رو تونستمینم

 نعره زد:  یبلند یکه وارد اتاقم شده بود متوجه دردم شد چون با صدا یکس

 _حســـــــــــــــــــــــــام 

لرزه به که زده بودو باعث شده بود چهارستون خونه ب ینه به خاطر نعره بلند  دمیصداش لرز دنیشن  با
 خودشه اما امکان نداره  کردمی برام آشنا بود احساس م یصداش بدجور   نکهیخاطر ا

 شده؟  ی_بله چحسام

 ی مراقبش باش   دی_من به تو نگفتم با

 با خشم داد زد:  یبلندتر  یصدا با

 رهی می داره از درد م نکهی_ا

 شده  ینطور یا یچه طور  دونمیحالش خوب بود دکتر هم گفت خوبه من نم   نی_احسام

شده؟احمق اگه اون  ینطور یا یچه طور  یتا بدون ارم یکه سرش اومدرو سره توهم ب  ییبال  ییخوای_م
 که االن آرومش کنه  زدیمسکن بهش م هیواقعا دکتر بود 

 به دکتره گفتم مسکن بهش نزنه   نیباشه به خاطرهم  داریبهتره ب  ییای_گفتم تو محسام

امکان داره   یچه طور  یشک ندارم خودشه ول یعنیبه سمتشون برگردم مطمئنم خودشه  تونستمینم
 باشه اونم حسام بشناسدش طبق گفته   نجایا

 ... ی...ولیده سال از دلربا مراقبت کردن ول  نیا یباشه که تو یهمون پسر   دیپسره با نیا حسام

افتاده که حقش   ریمخمصه گ یتو یکه حسام بدجور  دادیکردم شواهد نشون م یشدت درد ناله ا از
مسکن   هیاون دکتره   یچون نذاشت شعوریآبکش سوراخ سوراخت کنه پسره ب نهی االن ع دوارمیبود ام

 به من بزنه 

نباشه   نجایا  گهیساعت د میتا ن نجایبا جت خودشو برسونه ا  یزنی به دکتره زنگ م یر یاالن م نی_هم
 زوووووود  کنمیم زی خودتو اون دکتره احمقو حلقه آو
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هم  یچشمامو از شدت درد که رو  دمیلرز دم یقدماشو که شن یصدا  رونی کنم حسام از اتاق رفت ب فکر
شد معلوم بود کنارم نشسته اونقدر درد داشتم که   نییبازش کنم تختم باال پا تونستمینم  دادمیفشار م

 دادم سکوت کنم   حی ترج  نیبه خاطرهم  زنمیم  غیلبامو از هم باز کنم ج یوقت مدونستیم

 نمش یبب  تونستمیچشمامم باز کنم نم تونستمیاگه م یحت  نیبهش بود به خاطرهم پشتم

به خاطر لمس    ایاشک گوشه چشمم به خاطر درد بود  دونمیموهام فرو رفت نم  یدستش تو آروم
 ده بودم وقت بود حسش نکر  یلیکه خ  یدست کس

   ینی بب یب یآس ذارم ی_نم

  کردموی که داشتم خفش م ییرفت باالخره صدا رونی که ب دمیبسته شدن در فهم  یصدا دنیشن  با
باشه    نجایممکن بود ا یچه طور  کرد ی کار م یچ  نجایا نی خدا ا شهیباورم نم هی گر ری دادم زدم ز رونیب

  مول یدرد لعنت نیالبته اگه ا  مونمی پس زنده م کنهینم  دیجونمو تهد یباشه پس کس ینطور یاگه ا
 کردیم

  کنهیدلربا پنهون م یدستشو تو موها یمن دلربام اما اون چه طور  کنهینکنه فکر م  نمیبب  سا یوا یول
 کرد ی داشت دلربارو نوازش م یمگه ماله من نبود پس به چه حق

اگه خبر   یکه تو دالرام دونهی دالرام اون م یگیم یدار  یهم فشار دادم چ  یمحکمتر رو چشمامو
پس چه  ه ینطوریاگه واقعا ا یول وونهیاومده تورو نجات بده د کرد؟خبی کار م ی چ نجاینداشت پس ا

چه طور من متوجه  یول  نجاسیوقته ا  یلیخ  نکهیا یعن ی نیا برهی ازش حساب م نقدریطور حسام ا
 دم؟نش
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 )دلربا( 

زده بود به سرمونو    یخوابینصفه شب بود باهم ب کهیساعت  دینم خندذوق بهش نگاه کردم که او با
 !! کین کیپ یبرا  رونیب میاومده بود

  یپاهاش گذاشته بودمو به نما ینشسته بودو منم سرمو رو میکه انداخته بود یرانداز یز یرو ساینک
حاکم بود با    نمونیکه ب  یکنارش با سکوت میبا خودمون آورده بود یخوراک  یکل  کردمی روبه روم نگاه م

 کردم ی م افتیآرامش در یحساب  دی وزیکه م یمیمال مینس

بخوام   نکهی از ا رمی آرامش بگ  شتریاز وجودش ب شدی که باعث م کردی موهامو آروم نوازش م ساینک
   شدمیاز قبل وابسته م شتریداشتم بهش ب  میبرام سخت بود از طرف  یل یازش جدا بشم خ

بهم  ادیز گهیآخه د  ستیمثل قبل ن کنمی کرده بود احساس م ریی ذره رفتارش باهام تغ هی ساینک
 افتاده  ییاتفاقا هی  کنمی احساس م کردیرفتار م یعاد کنهی نوازشم نم ادیز شهینم  کینزد

همون  نیی منو بنداز پا ایب یگفتم اگه از دستم خسته شد نجایشب آوردمت ا هی ادتهی _دالرام ساینک
 که داداشت بودم ییوقتا

 شهیداداش بودن شروع م نیاز هم یهم بستم همه چ یرو چشمامو

 ادمهی_آره 

 کرد یتک خنده مردونه ا ساینک

  وونهید یکن ی کار م یچ یچشمام گرد شده بود گفتم دار  نییپا یمنو بنداز  یخواستی م ادتهی_ساینک
 ن ییاز دستت خسته شدم بندازمت پا  یخب خودت گفت  یگفت

زدمو بهش نگاه کردم کنجکاو   ی کرد غلت کی برداشتو به لباش نزد شوییچا وانیدراز کردو ل  دستشو
 هیپس  کردم ی خواب غفلت سر م یافتاده حتما اون موقع ها من تو نشونیب  یچه اتفاق نمیبودم بب

 مدت در نقش داداشش بوده  

 ت یخاستگار ادیب   ذارمیپس زدمو نم  روی رعلیام از پس یخسته شد  ی_بهم گفتساینک
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خدا  یماجرا نقش داشت؟وا یتو رهمی ام یعنی شدیبود؟باورم نم ؟اونمیرعل یگرد شد ام کهوی چشمام
 جا چه خبره  نیا

 ی دست بوس انیب  گمیخب نزن فرداشب بهشون م  یلیبهت گفتم خ ادتهی_ساینک

 گس ید یکیاونکه کشته شده آره منظورش  گسید یرعل یام هیحتما منظورش  نه

باحال داشت حرف   یل یکردمو بهش نگاه کردم آخه خ یخنده ا  امی ب رونی ب االمیکردم از فکروخ  یسع
برداشت بازش که کرد به سمت دهنم آورد آروم دهنمو که باز    روی کی دستشو سمت شکالتا بردو  زدیم

 شد  رهی رگشت به ستاره ها خبذارتش تو دهنم به سمت آسمون ب نکهیکردم قبل از ا

 یی خوای نباشه که م یکه حرف دلتو نفهمه و اون  یکن یزندگ ی_چه قدر سخته کناره کس ساینک

 بهش نگاه کردم   یدلخور  با

 _منظورت منم؟ 

که ناراحت نگاشو ازم   دمید ی چشماش چ  یتو دونمیآوردو بهم نگاه کرد نم نیینگاهشو پا  ساینک
 گرفت 

که خودت    یبکن  ییکارا هی یفهم ی نم  یچ یه ویخر نکهیحفظ ا  یبرا  یشیاوقات مجبور م ی_گاهساینک
 ی خبر ندار  یز یکه از چ  ینشون بد انتیبه اطراف  دیچون با یخب مجبور   یول یی خواینم

رفتو به من نگاه پاش بلند کردمو روبه روش نشستم نگاشو از جلوش گ  ینگران شدم سرمو از رو یکم
 کرد 

 ؟ یزن ی حرف م یرمز  ؟چرایگیم یدار  ی_چ

  ینطور یهمه رفتاراشو از حفظم ا  یاونقدر عاشق دالرامم هستم که به خوب نکهی_خوشحالم از اساینک
 بدم  صی تشخ کیاز ف  نالویشد اورج دایازش پ یکپ هیروز  هیاگه 

حرفاش چه    ستمیمن دالرام ن دونهیکه م نهیخدا نکنه منظورش ا یهول کردم وا  یگرد شد کم چشمام
 قدر دوپهلو بود  

 رونیاونقدر ضربانش باال رفته بود که کم مونده بود از دهنم بزنه ب  قلبم
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از همسرت پنهون نکن االنم   روی زی وقت چ چیگوشت کن ه زهیآو گمیبهت م یز ی چ هی_دالرام ساینک
مشکلو حل نکردم   نیبه بعد هم تا ا نیاز ا شهیم یچ مین یتا بب میدیادامه م یباز  نیهردومون به ا

 میخواب  ی کناره هم نم

  یل یحرفش خ نیا فتادمیچشمام گرد شد از شدت تعجب داشتم پس م کهوی حرف  نیا دنیشن  با
  دیشا  اوردمیکم م دیاما نبا ستمیمن دالرامش ن دهی خودشه فهم  دمیمنظوردار بود وحشت زده لرز

 باشه یک ی در تار یر یت

 ؟ ی_چه مشکل

 دربارش حرف بزنه  خواستی کرد انگار دلش نم یمکث  ساینک

ازم   نمیبی م یول  یخواب یشبا کنارم م یوقت  یچرا باهام عوض شد ویکرد رییبفهمم چرا تغ نکهی_اساینک
 زنمیتا خوده صبح غلت م کشمویعذاب م  یخوابیبغلم نم یمثل قبل تو ویری گیکناره م

 شدم؟  داریاالن ب یگیم  یدیچرا نخواب گمیبهت م  ی_پس چرا وقت

 کنم یمشکلو حل م نیهم  نباش من ا یز یخانوم کوچولو نگران چ یبش  تیاذ خوامی_چون نم ساینک

شدم چه قدر به بودن دالرام وابسته بود پس عشق   رهیازش گرفتمو با غم به روبه روم خ  نگامو
   هیقیکه به دالرام داشت حق ی منو اون نبود عشق  نی مثل عشق ب نشونیب

مشکلو حل کنمو دوباره دلتو به  نیا نمیبش  تیبرسه که کناره خوده واقع یروز   کنمی_آرزو م ساینک
خونه  یبر   یبلند نش ییمن نباشم تو از تنها یبچه بهمون بده تا وقت هیخدا  کنم ی آرزو م ارمی دست ب

 الهام 

دلش  کنمیدوست دارم خدا برام حفظش کنه هرچند احساس م یل یکه خ رویمرد کنمی_منم آرزو م
 خب... ی ول  گسید یکی شهیپ

 شد  قیبه سمتم برگشت بهم دق ساینک

 ست ین یا گهیکسه د چیه هشیتوهه پ شهیفقط پ یدوسش دار  یلیکه خ  ی_دله مردساینک
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  خواستی شدنو با بغض رومو ازش گرفتم پس دالرامو دوست داشت منو نم  ری گونم سراز یرو  اشکام
تمام سهم من از   یعنی دادهیم می مدت داشته باز نیچرا پس تمام ا گهیم قتوی اگه واقعا داره حق یول
  یبا باز  خواست یکارا داشت؟م نیاز ا یبود؟اما چه هدف شیاسم واقع نیا یعن یبود؟  نیهم ساینک

 برسه؟ یدادن من مثال به چ

سرت   تونهیم  ایدن نیا یتو یچ نیمغرورم عاشق شده بود اما عاشق خواهرم نه من سخت تر از ا  مرده
 بند باشه   گهید یک یکه اون نفسش به  ادیخوشت ب یتمام مدت از کس نکهیا ادیب

  یشده پژمان داره رو رهیبه روبه روش خ   یبا اخم خاص شهیمثل هم دمیسمتش برگشتم که د به
هنوز از جابه جا شدن منو دالرام  سای نک  یمشغولن ول یحساب  سایهمراهه نک گفتیم کنهی پرونده کار م

 خبردار نشده  

که از همون  نیرامنگرانم باشه  دمیبا دمیبهش حق م پرسهیو احوالمو م زنهیهرروز بهم زنگ م الیدان
   زنهی اوقات بهم زنگ م یخب اون بعض  یول   الهیدان نهیبهش وابسته بودم اونم ع  یبچگ

خودش دوست داشتنم فقط   نهیدوسش داشتم اما خب ع میلیتر بودم خ   یمیصم  انیبا ک  یاز بچگ  من
دوست   یکس  هیرها گذاشته بود اما من اونو جا هیمنو جا  انیبود که بهش داشتم ک یحس  یاز رو

 که عاشقش بودم   الی دان نهیخودش دوسش داشتم ع هینداشتم جا

پژمانو الهام به روال  یزندگ گردهیبرم   ساینک  شهیدالرام پ شهیماجراها تموم م  نی باالخره همه ا دونمیم
وسط فقط دو   نیا کنهی هم فرار م انیکانادا ک گردنیبرم کنی که با حامد شر الیدان گردهیبرم   شیقبل

 منو قلبم    موننی م فینفر بالتکل

کار   یقلبم بود چ یکه تو یمرد مغرور  نیرفتم کانادا اما خب با ا الی با دان دیشا  میشیقلبم تنها م منو
 کردم ی فراموش م ی اونو چه طور  کردمیم
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 )دالرام( 

  اد یاوقات دوباره دردم م یباالخره سرپا شدم هرچند گاه نجامیکه من ا هیگفت دو هفته ا شهیم بایتقر
   کردمیسراغم اما خب نسبت به قبل مقدارش کمتره االنم داشتم لباسامو عوض م

  نارویا شهی روش م یدختره چه طور  نیا مونمیداشت که اصال من م ییلباسا هیاتاق دلربا بودم  یتو
 ...نـــــــــیخب آخه ا یبوده ول  یطی مح نیهمچ هی یتو دم یهرچند بهش حق م کنهی تنش م

باال    دمیکش پشمی ز دمویدلربارو پوش یها شرتیاز سو یکی پام کردمو  یشلوار ل هی دمیکش یپوف
  یرو سای نک نکهیمن سازگار نبود به خصوص ا دیخب به عقا یلباساشم خوشگل بودن ول  شییخدا

  نجایمن ا میدعوام کنه از طرف  نهی بی منو م یوقت خواستمی نم نیحساس بود به خاطرهم یپوشش کم 
 یشال سر کردنو کنار گذاشتمو موها نیخودم قائل بشم به خاطرهم  یبرا تیمحدود ادیز دینبادلربام 

  سایشدم به قوله نک  پیخوشت دونستمیشدم اما م افمی ق الیخ  یباال بستمش ب   یبلند لختمو دم اسب
 ست یکردن ن شیبه آرا  یاز یهم خوشگلم پس ن  ش یمن بدون آرا

 دهیکه شن ییدرد داشتم اون صدا یکه حساب یسمت در اتاق رفتمو ازش خارج شدم اون روز  به
  یتشابه صدا بود چون اگه خودش بود قطعا تو هیکردم فقط  رشی خودم تعب یبرا یبودمو اشتباه 

چشم انتظار منتظرش موندم اصال برنگشت پس امکان   ی هرچ یول  شمیپ گشتیهفته دوباره برم نیا
 نداره اون باشه 

  دیبا شهیم رم یدستگ ییزایچ هی نمی حسام بب شهیپ رفتمیداشتم م امی ب رونی ب االمیکردم از فکروخ  یسع
  یامروز سع دیدست رو دست بذارم به خصوص با ینطور ی که هم شهیبکنم نم ییکارا هیکم کم منم 

 چه خبره نمی بب رمیگتماس با خونه ب  هیکنم 

  نیزم یرو  نیکه پام بود نگاه کردم بندش باز شده بود به خاطرهم یخوشگل دی آلستار سف  یکفشا به
از شدت درد   واریبا مخ رفتم تو د  کهویقدم جلو گذاشتم   هیبلند شدم  نکهیخم شدمو بندشو بستم هم

نالم باال   یکه باعث شد صدا  دیکش یوحشتناک ری ت مینیروبه روم صورتم توهم رفتو ب   واریبرخوردم با د
  دادمیدماغم گذاشته بودمو مالشش م یبره چشمامو بسته بودمو دستمو رو
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جلوم نبوده پس  یوار ید یعنیخب   کردمیحرکت م  می مستق بستمی داشتم بند کفشامو م یوقت من
   یک یم و رفتم تو دل االن من رسما بدبخت شد  میری گیم جهینت

سرخ شده از دردمو باز کردم   یبرداشتمو چشما مینیب یدستمو از رو  دیچی پ مینی ب یتو  یبی عطر غر یبو
گرد شده بودو دهنم از  یقدم عقب رفتم چشمام حساب هی ناخواسته  دنشیبه سمتش که برگشتم با د

 باز شده بود صدریدهنم اندازه غارعل  یدیدیمنو م  یعن یتعجب باز موند 

 ؟ ینیمنو بب  یانتظار نداشت هی_چ

بهم  تی زدو با جد  یپوزخند ومدین رونیازش ب  ییبازو بسته شد اما صدا یماه  نهیلبام ع  یباناباور 
 نگاه کرد 

 یکه زد  یاونم بعد از اون گند ین یبب نجایمنو ا دمی_هرچند بهت حق م

بدش دامن   یکه زدم واقعا بو یگند گفتیراست م نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 ... نجاینخوردم اون وقت ا ری بار ت هیبودم  انیخودمم گرفت پنج سال تو باند ک 

 ی که برات در نظر گرفتم فرار کن یه یتنب  ریاز ز یتونیاصال نم خورمی اشکاتو نم نیگول ا گهید نی_بب 

جهش خودمو پرت کردم تو بغلش که باعث شد چشماش   هیبا  نیتحمل بکنم به خاطرهم نتونستم
 فشار دادم  نشی گرد بشه و بهم نگاه بکنه خودمو محکم بهش چسبوندمو سرمو به تخت س

 گفتم:  هیگر با

 یاومد ری د نقدریت تنگ شده بود چرا ادلم برا  یلیدلم خ زهی عز شهیباورم نم   یینجایا شهی_باورم نم 
 یاومد  ری د نقدریآخه چرا ا کننی م تمیاذ یگینم کشن ی منو م نایا یگینم

هفته   نیپسره خر گفته بودم بهت بگه که ا نیکنن دوما به ا تی تورو اذ کنن ی م خودی ب نای_اوال ا
 کار دارم   ستمین

چشماش بود که   یتو یطور که بغلش کرده بودم سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم حالت خاص همون
 ندادم   یتیبهم دست داد اما اهم یا بانهیحس غر هیچرا  دونمینم

 میبر نجایاز ا ای_ب
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 _کجا ببرمت؟ 

 خونمون  می_برگرد

 برمت ی_هنوز آماده نشده منکه بهت قول داده بودم گفتم هروقت اماده شد م

 گمیم  مویکه توش بود مونی همون خونه قبل گمیون خونرو نم _ا

بهم   یحس  چیاز موهامو زد پشت گوشم ه یگرد شد دستشو سمت موهام آوردو تره ا چشماش
 نداشتم یتوجه  نایخوشحال بودم که به ا  دنشیدست نداد اما خب اونقدر از د

 برمت ی _باشه م

  میباعث شد به سمتش برگرد  دمیکه از پشت سرم شن ییهم بستم صدا یبا آرامش رو  چشمامو

 ؟یی نجای_ا باربد احسام

 توهمو به حسام نگاه کرد  دیاخماشو کش ساینک

 نگرانم نشه  ستمیهفته ن نیکه ا ی_باربدو زهرمار مگه من به تو نگفته بودم بهش بگساینک

 شرمنده بهم نگاه کرد  دویپشت گردنش کش یدست حسام

  یمدت سرمون حساب نیا یدون یداشتم خودت م ادیکردم گفتم آخه کار ز_نگفته بودم؟فکر حسام
 شلوغ بود 

 به سمتم برگشت    دیتوموهاش کش یکالفه دست ساینک

 ام ی_برو تو اتاقت االن منم م

 _باشه 

  دنشیاز د نقدر یندادمو سرخوش به سمت اتاقم به راه افتادم ا یتیاهم گهید نشونیب  یمکالمه ها به
 خوشحال بودم که حدو حساب نداشت  
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حتما اسمشو  هیاالن نفوذ ساینک  وونهیباربد صدا زد خب د ساروی تعجب کردم که حسام نک نیا از
 داده رییتغ

قراره کناره  ی ستیتنها ن گهیاالن د نکهیا یبد تیاهم ز یچ هیبه  دیبا یفکر کن  دینبا نایاصال به ا پوف
  شهیروزنامه ها زده م  یاسمتون به عنوان زنوشوهر قهرمان تو ینطور یا یباندو منهدم کن نیشوهرت ا

 یخوشحال بودم که دردها   نقدریا دم یبا ذوق خند دمویاتاقم دور خودم چرخ یتو سرخوشانه
   کردمی کمرمو احساس نم یکوچولو

 تو   یبخورمت چه قدر خوشمل   گریرفتمو به خودم نگاه کردم اوف ج نهیی سمت آ به

  دمیکشورو که کش یک ینکردم اون  دا یکه مدنظرم بود پ  یز ی به سمت کشو بردمو بازش کردم چ دستمو
که داشت دنبال رنگ مورد نظرم گشتم اوف چه  ییرنگ ها نیدلربا افتاد با ذوق ب  یچشمم به رژ لبها

 داشت   مییبود عجب رنگا قهیخوش سل 

کارم که تموم   دمیلبام با خباثت تمام مال یبرش داشتمو رو عیکردم سر دایرنگ مورد عالقمو پ یوقت
 زدم   یخودم چشمک ری به تصو نهیی شد از تو آ

به  یکردو سر  یبه لبام نگاه  سای در اتاقم باز شد با لبخند به سمتش برگشتم نک کهویبستم که  درشو
 تکون داد   ینشونه منف

  دیبا ایپنهون کار  نیبابت همه ا  ری؟نخ یگول بزن  یتون یمنو م یلباتو سرخ کن ینطور یا ید_فکر کر
 ی تقاص پس بد

نگاهم که  یبه سمتش رفتم عشوه رو مخلوط همه حرکاتم کرده بودم حت یزدمو با طناز  یناز لبخند با
 هدف من بود قایچشماش بلرزه که دق یاون ته مها یز ی چ هیباعث شد 

   زمیشوهره عز  دمیم حی برات توض  روی_همه چ

 یشد  هیتنب نکهیبعد از ا یول  یکارو بکن نیا دمی_با

  گهینکن د تی_اذ

 خودش گذاشته بودو مسخره کردم  یکه رو یبا طعنه اسم  بعد
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 نس یگز ن یبهتر  یآها آره بارب یاسمتو مخفف کنه مثال بارب  تونهی_باربد آدم نم

 : د یو محکمش غر یبهم رفتو با لحن جد یچشم غره ا ساینک

اصال ازم حساب  وی زنیصدام م  یبارب  یاما تو فسقل برن ی باربد ازم حساب م  گنیهمه بهم م نجای_ا
 ی بر ینم

 صدات بزنم؟  ی_خب تو بگو چ

 پسوند  شوندویپ ؟بدونیدی_همون باربد فقط باربد فهم

 ؟ یکار کن  یچ ییخوایم هیخب باربد خان حاال نقشه چ یل ی_خ

 کنن ی کار م  یبچه ها چ نمیبب  میگذرونیم نطوریندارم هم  یعال که نقشه خاص _ف

 هم نداره یزحمت  هی_اوه نقشه خوب

 ی _باز تو تخس شد

 بهتر بگم تخت دلربا   ایکردو به سمت تختم رفت  یخنده که خودشم خنده مردونه ا  ریته دلم زدم ز از

دادو پاهاشو دراز کرد دست راستشو باز کردو بهم   هیهمون باربد خودمون به تاج تخت تک ای ساینک
تخت چهاردستو پا به   یزدمو به سمتش رفتم رو یمنم با ذوق لبخند  ششیاشاره کرد که برم پ

کتف سمت راستش   یدلم براش ضعف رفت آروم کنارش جا گرفتمو سرمو رو د یسمتش رفتم که خند
  لشویدستش موبا یک یبه خودش چسبوند با اون   شتریدستش دورم حلقه شدو منو باونم  کهگذاشتم 
 دراوردو روشنش کرد  بشی از تو ج

 ؟یعوض کرد لتوی_موبا

  رونیب  ختیاز دستم افتاد دلو رودش ر روزی_آره د

 ؟ یکن ی خوشگله ماله منم عوض م نمی_ا

 برات سفارش بدن یکی گمی_چشم به بچه ها م

 یی _دستت طال آقا
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 نکهیاز ا خواستمینداشتم فقط م لشیموبا یرو یادی چرخ زد منم توجه ز نستا یا یتو یکم  اس ینک
 کردم هیلبخند محو آرامش تغذ  هیهم بستمو با  یچشمامو رو نیبه خاطرهم  رمیکنارشم آرامش بگ

 ؟ ی_درد ندار 

 درد ندارم   یباش   نجای_نه تو که ا

 تو مسکنم درسته نهی _پس منم ع

خوشحال   یل یمنو مسکن دونسته بود خ نکهیآغوشش جمع شدم از ا یتو شتریب  یزدمو کم یلبخند
حرکت منو بلند کردو   هیدستشم به سمتم آورد آروم با   یکی کنار گذاشتو اون   لشویموبا سایبودم نک 

هم بستمو خودمو جمع کردم   یپاهاش گذاشت بعد به خودش چسبوند با آرامش چشمامو رو  یرو
 موهام فرو کردو نوازششون کرد  یدستشو تو یاونم به آروم 

  نیاز مهمتر یک ی از پس تعجب کرده بودم کال مغزم هنگ کرد  یخورد ری ت ویبهم گفتن فرار کرد ی_وقت
 دختر؟  یکرد یحماقت   نیهمچ هیچرا  نجایعقب زدمو اومدم ا تامویمامور

 به خدا مجبور بودم   دونمی_نم

راست و   روی بسپر به خودم دارم همه چ رویگفتم همه چ شهیحل م  نای_منکه بهت گفتم باالخره همه ا
 نکن  یمن کار  یبدون هماهنگ گهید کنمی م سیر

 _باشه چشم 

رفت و   شرتمیسو پیهم بستم دستش سمت ز یگذاشتمو با آرامش چشمامو رو نشی س یرو سرمو
 ستش نگاه کردم باز کردمو به د  یچشمامو کم دیکش  نشییپا  یکم

 ؟ یکنی کار م یچ ی_دار 

 نم یبب  تویبخ  خوامیم اری_درش ب

 داره پسره تخس   دنیمگه د هی_خب بخ

سرم گذاشتو به  یبود دستشو رو  دهیکش نییتا نصفش پا شرتمویسو پیز  کهیاخم کرد درحال  کمی
 چسبوند بعد دوتا دستاشم دورم حلقه کرد نشیس
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 ی کردی تاپ تنت م  شرتاتیسو ری _قبال ز

 کردم یتنم م یتو اون طور  یاونو برا کنهی فرق م نجای_خب اون قبال بود اما ا 

 ی منو حرص بد یخواستیم نکهی_آره به خاطرا

  یتوجهم رو کهی در حال دمیگونه ش کش یکردمو با ذوق به چشماش نگاه کردم انگشتمو رو یا خنده
 چشماش بود گفتم: 

 تاپ تنم کنم  ییخوای_م

 ی کنیبذار تو خونه خودمون تنت م  میقانع نمی ما به هم ستی_الزم ن

 سرده باربد خان؟  نقدری_چرا چشمات ا

 ؟ یزن ی_حاال چرا با طعنه صدام م

 یینجایا یبه من نگفت ویدیهمه نقشه هاتو کش ی بگ یز ی به من چ نکهیبدون ا  نکهی_به خاطر ا

از دستت دلخورم به  یبدون دیهمه کارهامو به تو بگم دختر درضمن درباره چشمام با  دی_منکه نبا
 سرده  نهیخاطرهم

 توهمو با حرص بهم نگاه کرد دیاخماشو کش دمیشدمو خودمو باال کش کینزد  بهش

 طون ی _نکن برو اونور دختره شساینک

 رم ی نم ینکن یتا باهام آشت  خوامی_نم

  کیکردو پسم زد اما دوباره خودمو بهش نزد یشدم که خنده مردونه ا کینزدبه لباش  یطون ی ش با
بوسه  یشدو به آروم  کیچشمامو بستم که خودش نزد یکردم که باعث شد بغلم کنه. با خوشحال 

 زد چشمامو باز کردم   میشونیبه پ  ینرم

 بال طونی ش  یکنیم یکار دار  ی _تو با من چساینک

 ی کن یکه تو با من م ی_همون کار 
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 نباش دلربا خانوم  یز ینگران چ برمتی م نجای_مطمئن باش زودتر از اساینک

خودم   یبغلش بخزمو تو یکه اسممو تلفظ کرده بود باعث شد تو یکردم به خاطر لحن  یناز خنده ا با
 جمع بشم 

 اد ی_اسمم قشنگهـــــا ازش خوشم م

 یخوشگل  نیاسم به ا ادیخوشت ب  دمی_باساینک

 جون  ی_آره برعکس اسمه تو بارب 

 نکن بزنم لهت کنم یدلربا کار  یبارب   ی_باز تو گفتساینک

بهم نگاه کرد اما من با ناز موهامو زدم   یاومدم با چهره عصب رونیاز اغوشش ب  دمویشوق خند با
 پشت گوشم 

 ی بارب  گمیبهت م  یه  یصدام نزن  می_تا به اسم قبل

 ی دل گمیهت نمب  می_االن از دستت عصبساینک

 جونم  یدل ی بهم بگ دیبا شعوریپسره ب یکنی م خودی _تو ب

 همه راهو  نیا رهیم ی_اوه اوه نه بابا ک ساینک

 نگران نباش تنبل خان  میری م نی_با ماش

   نیتخت بلند شدو قدشو راست کرد اوف جذبه شوهرمو بب  یبا حرص بهم نگاه کرد از رو ساینک

 بعد...  کنمی م متیتقس یمساو یکارت کنم؟اول به قطعه ها یچ خوامی م یدونی_مساینک

 یچسون ی_اون قطعه هارو با بوس کردن بهم م

دنبالم   دویهم خند  سایبدوم که نک   عیبزنم سر یغ یبرد که باعث شد ج  زیحرف به سمتم خ نیزدن ا با
خواستم از   نکهیرفتم هم  نییاز پله ها با عجله تندتند پا رون ی درو باز کردمو خودمو انداختم ب کهویکرد 
چسبوندو   دش شد بعدش منو از پشت به خو دهیکش شرتمیاز پشت کاله سو کهوی خارج بشم  الیدر و

 د یباال کش شرتمو یسو پی با اخم ز
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 ی تنت کرد هیچ نیا زمیکال عز اری_درش ب

 گه ید  یکار کنم از پس هولم کرده بود یب چ_خ

 بهم رفتو دستمو گرفت   یغره ا چشم

 م؟ یریکجا م  می_دار

 _جهنم 

   گذرهی_اوخ جون جهنم خوش م

 د یکش یپوف

 ییا ی ن رونی تا وقت شام از اتاقت ب نهیا هتی_تنب 

 ی مونی م شمی_باشه توهم پ

 بهم رفت  یغره ا چشم

 برم  دیمن کار دارم با ری_نخ ساینک

 ؟یذار یبابا بازم تنهام م  ی_ا

 هتونهی جزو تنب نمی_اساینک

  کهیاز پله ها با غرغر باال رفتم در حال  دمویکش رونی دستمو از تو دستاش ب یبا تخس  دمویکش یپوف
لبخند   دمیبه سمت اتاقم رفتم با خشم بازش کردم به سمتش برگشتم د دمی کوب ی م نیزم  یپامو رو

 لباشه با خشم گفتم: یرو یمحو

 نمت ینب گهی_بهتر...د

که نشسته  ی نشستم موهام از شدت سرعت  نهیتختم دست به س یمحکم بستمو با غضب رفتم رو درو
 صورتم اومد که باعث شد با خشم کنارشون بزنم   یبودم تو
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  ستین یعمرا اصال وقت شهیکنه اصال برو بدرک فکر کرده دلم براش تنگ م تی لده اذهمش ب شعوریب
 گذره یبهم خوش م  شتریب  ینطور یخوبه ا میلیخ  ییتنها کشمی راحت تر نفس م

 

 

 

 

 

 )دلربا( 

 کار کنم؟  یچ  دیمن االن با سای _نک

 من بهت هشدار داده بودم ستی_مشکل من نساینک

 ی شعور یب یل ی_خ

 نکن دوباره بلند شم  یکار  ی_خودتساینک

 زدم:  غیج  بلند

 ی کنیم یچه غلط  ی_مثال بلند ش 

 اخماشو توهم برد  یکم اونم

 ارم یکه سرت اومدرو دوباره سرت م  یی_همون بالساینک

 ازش گرفتمو بغض کردم   یبا دلخور  رومو

 اره یبرام در م  میزده بود ناکارم کرده بود اونوقت قد باز شعوریب پسره

  یلباسمو باال زدمو به پهلوهام نگاه کردم حساب  سادمی وا یقد نهییآ یاتاقو با خشم بستمو جلو دره
 سرم آورده ییچه بال نی نداره بب یاصال جنبه شوخ یکبود شده بود عوض 
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 داد  هیبه چارچوپ در تک  یب با حالت جذا دمیکش  نییاتاق که باز شد لباسمو پا در

 هم قبولت دارم  ینطور ی نداره ا ی_اشکال ساینک

 بهش رفتم یغره ا چشم

 یی پرو یل ی_خ

از   نشوینگاه سنگ سادیکنارم وا دوی رومو ازش گرفتم که خند  یکردو به سمتم اومد با دلخور  یا خنده
بهش   نهییو از تو ابه سمتش برگشتم تی با عصبان نیخودم احساس کردم به خاطرهم  یرو نهییآ یتو

 گفتم: 

 ؟ید یخوشگل ند هی_ها چ

 دمی_خوشگل اخمالو ندساینک

 ن ی_خب حاال بب

 کنمیکارو م  ن ی_منم دارم هم ساینک

 صورتم اومده بود باال بره   یکه تو ییکه باعث شد موها دمیکش یپوف

 که تو قلبمه ستین  یکه کنارمه اون ین یا یدونستی_مساینک

 _بدرک 

 که کنارمه  هیاون  نسییآ یکه تو ستین یدوسش دارم اون  کهی اون یدونیم نمی_خب حتما اساینک

 خورد  ییجا هیسرت به  دمیکش یداشتم موهاتو م یجناب فکر کردم وقت ی_قات زد

وگرنه تا   یتازه گازتم گرفتم تا باعث شد ولم کن  ستین ادتی نتیسرم خورد به قفسه س میه ی_اساینک
 االن کچل شده بودم 

 حرفاش عادت داشتم نیخب به ا یسرخ شدم ول  یکم

 ؟ یکن ی م یطور  نیدردم اومد چرا ا یلیخ  سای _نک
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 نمی بب یذار یمگه م یبفهمم چه خبره ول دیدالرام جان من شوهرتم با گمیم یخودته ه رهی_تقص ساینک

 به خاطر اون ضربس  ستین  تیزی فت چرفتم دکتر گ  شعوری_ب

 بدونم اون ضربه ناکارت نکرده  دی_خب باساینک

 ناکار نشدم  ری _نخ

 زم؟ یعز یخور یهنوز بدرد م یعن ی_ساینک

  یعن یدر رفت منم دنبالش کردم  دوی خند یبلند یکردم که اونم با صدا یشدت خشم و خجالت غرش از
 کردم یم کشی ت کهیافتاد ت یاگهه به دستم م دونستمیم

پژمان  کهویکه  میبود یخوشگذشت وسط باز  یلیخ میکردیم یداغ باز  یصندل  سایبا نک  میداشت روزید
  میپخش کرد یقیموس هی مویکناره هم گذاشت  یاونا اومدن چندتا صندل یوقت  دنیو الهام هم سر رس

الهام آهنگو قطع کرد منو   یدونش وقت نیآخر نیکه هم م یکرد رویباز نیچند دور ا میدیچرخ یدورش م 
عقب    رویاز پشت صندل ساینک  کهوی  مینیدونه بود بش هیکه فقط  یصندل  یرو می خواست  نکهیپژمان هم

با افتادن پژمان منم تعادلمو از دست دادم به   یگیمنو م  یول فتهی کارش باعث شد پژمان ب نیبرد با ا
بخوره به    یدل صن هیم که باعث شد پاکرد لیمتما گهیسمت د هیروش خودمو به  فتمی ن نکهیخاطر ا

 ادی که از دردش نفسم بند ب مییجا

خب   یبودم ول  میرفتم دکتر همش نگران دخترونگ روزیبود د نیهم سر هم سا یامروز منو نک یدعوا
با من   یکه چه نسبت دیصدا زد ازش پرس سارو یدکتر نک  یوقت  دمیند یب یآس فتادوی ن  یشکرخدا اتفاق

  یهنوز دخترم ول دونستیگفت که شوهرشم دکتره چشماش گرد شد آخه دکتره م ساینک  یداره وقت
 بزنه   یحرف دیبهش عالمت دادم تا اخر گرفت که نبا  یخب کل

 کنم   تشیکنه منم خوب بلدم اذ تی اذ خواستیخان امروز تخس شده بودن م  ساینک  گهید یچیه

  گهیم کنهیپژمان داره کارارو م میوضع راض  نیاز ا یلیخ هی زی ام طنتی شادو ش یفضا  هیخونمون  یفضا
روزا تموم بشن دلم  نیا خواستی چرا اما دلم نم  دونمیباند نفوذ کنن نم یتونستن تو سایهمراهه نک

 داره  یان یپا یباالخره روز  یهر خوش  شدیخب نم یادامه داشته باشه ول نطوریهم  خواستیم
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 )دالرام( 

   دمیباال کش  موی نیب

  ادیم سایاالن نک  نکهیا دینشسته بودم به ام ییتراس تنها یسرد بود رفته بودم تو یلیهوا خ شبید
  دهیچی هم دور خودم نپ یپتو مسافرت  یآغوش گرم اون حت دیازش نشد به ام یخبر  چیاما ه شمیپ

 بگمبهش   رون ی سرما خوردم اما حاظر نشدم از اتاق برم ب  یازش نشد االنم حساب یخب خبر  ی بودم ول
کجاست آخه   ستین  نجایکه ا ییوقتا نیا دونمیمن نم  ستی ازش ن یهرچند اونطور که معلومه خبر 

 نشد   یازش خبر  شب یشبا اصال خونه نبود البته فکر کنم چون د

 هام  هیبالشمو گرخودم تنها بودمو  شبیاما د  خوابونهی بغلش م یمنو تو ادوی م کردمیم  فکر

 مورد عالقم بود  یاز آهنگا یکیکه  یشروع کردم به زمزمه آهنگ  یبغض به اروم  با

 

 بره یچهرت پر از احساسه که دردامو م انقدر

 شترهیعشق ساده ب هیکه من دارم به تو از  یحس

 شکنهیلبخندت که اخمامو م باستی ز انقدر

 تلخمو خاموشم اما مطمئنم قلب تو روشنه من

 حرفام  هیبه پا  ن یبار بش هی واسه

 خوااااااااام یته قلبم تورو م از
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 شدمو کردم به تو عادت   وابستت

 د یعشقم تو با ونتمید

 ی ....ماله من باش یمن باش  ماله

 شدمو کردم به تو عادت   وابستت

 د یعشقم تو با ونتمید

 ی ....ماله من باش یمن باش  ماله

 از تو بگذره خوادینم چکسیکه ه یمهربون  قدران

 شترهیحس ساده ب  هیکه من دارم به تو از  یحس

 با منه  یکه هر لحظه ا التیخ  نیدلنش انقدر

 زنه یوجود تو م یسرزندمو نبض من فقط با گرما من

 

خودشه اما اصال   دونستمیبهش ندم م  یتیسرم بندازمو اهم یاتاقم که باز شد باعث شد پتورو رو دره
  یسایاصال نک لرزوندینگاهش تنمو م یسرد کردمیبهش نگاه م یوقت نمی بب افشویاومد ق یخوشم نم 

 مغرورو قد شده بود   یقبل نبود دوباره حساب 

 نید آخه من به ا تمیمامور یباشم تو دیبا گهیم یعصاقورت داده شد ینطور یچرا دوباره ا گمیم  بهش
 بود حتما   تیرمامو یبگم کناره منم تو یچ

گرفتم  میبشن تصم ری هم ببندمو اشکام سراز یشد که باعث شد چشمامو محکم رو نییباال پا  تختم
بکنه اما من  هیمنو تنب  یاون ه  یبشه تا ک هیتنب کمینکنم بذار   یاصال زود وا ندمو باهاش آشت نباریا
 کارو نکنم  نیا
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  عیسر  یحرکت آن هی یپتو بودم محکم گرفتمش اما تو  ریز کهی پتو قرار گرفت در حال یرو دستش
 یرو یلبخند کوتاه مردونه ا  دمیبا تعجب بهش نگاه کردم که د رشیپتورو کنار زدو خودشم اومد ز

 کردم شی سره هردومون بود خندم گرفته بود اما مخف یلباشه پتو رو

 ؟ یچرا قهر کرد ی_دل

شد به   کیهم بستم احساس کردم بهم نزد یگفتمو همچنان چشمامو روبهش ن یز یچ اصال
 دم یکنار کش عیسر شهیم  کیداره به لبام نزد دمید یچشمامو باز کردم وقت نیخاطرهم

 دوست ندارم  گهی_برو اونور د

 _مگه دست توهه؟ساینک

 _نه پ دست عمته

 اون روزم بهت گفتم نویا  یماله من ییچه نخوا یی _اوال من عمه ندارم دوما تو چه بخواساینک

 شم؟یپ  یومدین شبی_چرا د

 نبودم نجای_چون اساینک

بودم   نجایمنکه ا کنهینگاه م گهید هیجا هیبرده توهمو به   یاخماشو کم دمیسمتش برگشتم که د به
عطرش عوض شده؟چرا  یکجا بود؟اصال چرا بو شبی د یعنیمنو تنها گذاشته بود؟ یپس چه طور 

 ده یتلخ نم یقبل عطرش بو نهیع

 ؟ ی_کجا بود

 _کار داشتمساینک

 _شب؟ 

 فشرده شده کمی شهیم سی _آره کارام داره راست و رساینک

به  یره که چموضوع کلکل کنم باالخ نیباهاش سره ا نی از ا شتریب  خواستیازش گرفتم دلم نم نگامو
 کال شبا خونه نبود شبینبود نه تنها د  شمیپ شبیکه د نهیکه ختم بشه بشه مهم ا یز یهرچ
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 بهش نگاه بکنم گفتم:  نکهیبدون ا یدلخور  با

 سرما خوردم   شبی_د

 _چرا؟ ساینک

 انداختمو بغض کردم:  نیی پا سرمو

 دورم نبود  میزی تراس نشستم چ یرفتم تو  نیبه خاطرهم ییای_فکر کردم تو م

 سرم برداشت   یتوهم پتورو از رو  دیاخماشو کش ساینک

 _چرا اون وقت؟ ساینک

 ی کنی منو بغل م ییای م کردمی_فکر م

 ... شبیمن د یدونی_دلربا تو که مساینک

 ست ین  نجایا یبه من نگو دلربا من خودم اسم دارم االن که کس نقدری_ا

 ی زنی باهام حرف م  ینطور یا ادی خوشم نم چی_هساینک

 ی کن ی سرد رفتار م نقدریبامن ا  ینطور ی تو ا ادی_منم خوشم نم 

   دمیمانتو از توش دراوردمو پوش هیتخت بلند شدمو به سمت کمدم رفتم   یرو از

 کالفه گفت:  بستمیداشتم موهامو م کهیحال  در

 ؟ یکن یکار م  یچ ی_دار ساینک

 خونه گردمی_برم

 ست ی آماده ن گمی_کدوم خونه؟احمق دارم مساینک

 کنم ی خفت م ییایخونه الهام دنبالم ب رمی م ستیبه جهنم که آماده ن  ست ی_بدرک که اماده ن
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خواستم درو باز   یبه سمت در حرکت کردم وقت یحرف  چیسرم انداختمو بدون ه   یشال رو هیخشم  با
رنگ    ینطور یا نکهیشد چشماش از شدت خشم سرخ شده بود از ا دهیکنم بازوم محکم از پشت کش

بهش ندادم   ی تیاهم شدمیداشتم شلوار الزم م نکهیجا خوردم اما با ا یکرده بود حساب  رییچشماش تغ 
 محکمتر از قبل گرفتش دمیکه د دمیکش  ازوموب

 شکست  وونهید  یکنی کار م یچ ی_دار 

 ی کردیبرام قدقد نم اوردمی رو سرت مبال نیبشکنه اگه از اول ا خوامی _بدرک مساینک

گندت    یاخالقا نیکه تا االن با ا یحرف بزن   یبا کس ی نطور یا یحرف دهنتو بفهم تو حق ندار  ی_ه
 ساخته

 خوادیکه دلت م یهر جهنم دره ا یبر   یگورتو گم کن ی تون یم ی_مگه من مجبورت کردم بمون ساینک
 ی باش 

 لشویبهش نگاه کردم موبا یبشه با ناباور  ریگونم سراز یکه ول کرد باعث شد اشکام رو  بازومو
دهنم   یاز شدت هق هق دستمو جلو  نییسر خوردم پا  واریبهم زدو رفت آروم به د یبرداشتو تنه ا

 نیبرو بهم گفت مگه من مجبورت کردم ا  گفتیبهم م شدیگذاشتم تا صدام باال تر نره باورم نم
 خواد یمنو نم گهید  یعن یمنو دوست نداره  گهید ین عی فاشحر

تا   رفتمیم دی با رفتمیم نجایاز ا دیبلند شدم با نی زم یاز رو یمچاله شد به سخت   یع یبه صورت فج قلبم
 اون راحته هم...  الهی هم خ ینطور ینباشم ا ششیپ گهید

  نیمن فقط هدفم ا یدونیم یخبر دار  یباال گرفتمو با بغض به باال نگاه کردم خدا تو از همه چ سرمو
اما در عوض   یبود خدا؟خونوادمو بهم برگردوند یاد یبود خونوادمو کنارم داشته باشم خواسته ز

 هک یکارش کرده بودم چه طور دلش اومد بهم بگه برو اونم من  یمگه من چ یشوهرمو ازم گرفت
 راحت بهم گفت برو    یلیاون وقت خ امیهاش کنار ب یر ی نسته بودم با همه اخالقا و سخت گتو

 یساده بهم گفت برو وا نقدریدوست داره که ا رویا گهی کسه د دیوسطه شا یا گهیکسه د هیپا دیشا
 نه خدا

  یومبا بغض از پله ها به آر نیشدن به خاطرهم   ریاما دوباره اشکام سراز دمی به چشمام کش یدست
 لشکر شکست خورده به سمت در رفتم  نهیمتوجه اطرافم باشم ع  نکه یرفتم بدون ا  نییپا
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 ایاگه همه دن کردمی بهم بگه برو فکر م سایمثل نک یبرسه که کس یروز  کردمیوقت فکرشو نم  چیه
 اما االن همه فکرهام برعکس از آب دراومد کنهی کارو نم نیا سایپسم بزنه اما نک

  اطیکه دورادور ح ییادما یرفتم از جلو نییبود پا  رهی دا میکه ن ییباز کردمو از پله ها  روی خروج دره
  یبکن  ن ینفر دینبا یحت یفش بد دینبا  یداد بزن دیبودن بدون توجه عبور کردم دلت که بشکنه نبا

  رهی گیخدا داره اون انتقامتو م هیبگو دله شکستت   روی فقط سرتو باال بگ

 ارم؟ یب  نوی_خانوم ماش 

بشم من دالرام بود دل  نایا نیتوجه بهش از مقابلش عبور کردم منکه دلربا نبودم تا سوار ماش  بدون
  رانیکرد به دل و  لیاما االن دالرامو تبد سایارام نک 

که  یباز شد بدون توجه به کس  یدر برق  دمیبه سمت در بردم خواستم بازش کنم که د دستمو
که  ییزایازش خارج بشه از اون در خارج شدمو با بغض از اون خونه از عشقم از همه چ خواستیم

 دوسشون داشتم همونجا جاشون گذاشتم فاصله گرفتم 

  یحت دیرسی نم یخوب زیچون به گداها چ مکردیم ییعشق گدا موندمویم دیبود نبا نیکار هم ن یبهتر
حتما دلشو  خوادیمنو نم گهیچون معلومه د زدیمدت حتما پسم م هیبعد از  موندیاگه دوباره کنارم م 

 ماههمن فقط  بازهینم  یدلشو به کس شناسمیکه من م ییساینک  رممکنهیباخته اما غ گهید یکیبه 
 خودش بود  یشگیحرف هم  نیقلبش بودم من ملکش بودم ا

 ادامه دادم نطوریگرفته بودم هم شی که در پ یدهنم گرفتمو به راه یکردم دستمو جلو  بغض

خنجر    کهویدل خوش کردم   یبه هرک دنیعقشمو همش ازم دزد نهیرسم زمونه هم نطورهیهم شهیهم
  سایکه نک  ییای رو ی از زندگ نمیمن ا یشانس زندگ از نمیا سایبود حاال نک ریام ش یشدو ضربشو زد اول 
 شدن "برو"  رونیکلمه همشون و هیبهم قولشو داد با 

  ینطور یا بودمی بهش وابسته نم نقدریبرام سخت بود حداقل کاش ا یکلمه سه حرف نیقدر تحمل ا چه
  یول دمی نالیکه خوردم م ییشبا کمتر از زخم ها ینطور یا شدمیم رونی کمتر و  دیرفتن راحت بود شا

به حرف من   دیبا  گفتیم شهیخودش هم   دمیاون گفت برو منم دارم به حرفش گوش م نیحاال بب
 یبرا لیدل هیپس حتما  زدیم لی با دل  زدی که م یکه هر حرف یقد یسایبود نک   سایاون نک یگوش بد

 داره   ییجدا نیا
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  یوقت برا چیقانع کننده باشه اما مطمئنم ه ای دن یمن برا یش براخود یقانون برا یبرا دیشا لشیدل
قلب زخم خوردم قابل قبول نبود هنوز قلبم باورش نشده  یبود قانع کننده نبود برا نمونی که ب یعشق

 بود تهگرف  یاعماقش جا یکه تو دیتپیم  یکس یبود که دوباره پس زده شده چون هنوز داشت برا

  نی توجهمو به خودش جلب کنه به خاطرهم امویب  رونیب   االمیباعث شد از فکروخ  ین یبوق ماش یصدا
  دمیاخمامو کش زنهیرنگ داره بوق م  یلند کروس مشک هی دمیاشکامو پاک کردم به سمتش برگشتم د

اومد چشمم که به راننده افتاد باعث   نییسمت شاگرد پا شهیش  کهوی توهم خواستم فحشش بدم که 
 هم   یبکشم تو یشد اخمامو حساب

ننشست چون با سرعت دنبالم اومد گوشه  کاری اما اونم ب دمیدو عیمعطل کنم سر یذره ا نکهیا بدون
به  نکهیهم دیبازومو از پشت کش دویباالخره بهم رس  نکهیتا ا دیول کردو دنبالم دو نشوی ماش ابونیخ

 بکنم  یخاص  یصورتش زدم که باعث شد احساس سبک  یتو یلیس هیسمتش برگشتم 

که زده بودم کج شده بود دستشو  یشدن سرش به همون سمت یصورتم جار  یمهابا رو یب  اشکام
 گذاشتو با تعجب به نگاه کرد  یلیمحل س  یرو

آره بعد منم  یکن  یازم عذرخواه یی ایبعد ب  یباهام حرف بزن   یتونیهرطور دلت بخواد م ی_فکر کرد
 خونه برات زهر بپزم  میبرگرد ایب  یکرد  یغلط هی زمیباشه عز گمیم بخشمتیم

بهش ندادم قلبم اونقدر   یتی بود اما اهم  زیه نگاهش رعب انگبا حرص بهم نگاه کرد درست ساینک
منو اون  نیب دارهید نی آخر نی ا دیکنم شا یاالن همشو خال  نیهم خواستمی شده بود که م نیسنگ

 فته ی ب ختشی چشمم به ر خواستیدلم نم گهیباشه چون د

نگفتم چون دلم   یز ی بهت چ یمدت سرزنشت نکردم که چرا خواهر برادرامو ازم پنهون کرد نی_تمام ا
مراسم  هیخونمون  یهمشونو جمع کنم تو خواستمی غرورت بشکنه و سرزنشت کنم م خواستینم
دختر   خوادیمنم دلم م نمیبیم  کنمیبهت بگم حاال که فکرشو م  خواستمیکنم م زی تورو سوپرا  رمیبگ

 ا پسر ت میباش هداشت

 نکردم   یبا حرص روم خم شدو دستامو محکم فشار داد از شدت فشارش نفسم بند اومد اما ناله ا  

 شون؟یدید ؟مگهیشناسیتو خواهر برادرتو از کجا م   یلعنت یگ یواس خودت م  یدار  ی_چساینک
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پسرعمومه    دونمیزندس م انیآره ک شهیم  ینطور یپنهون بمونه ا یهمه چ ییچون تو بخوا ی_فکر کرد
 داد  ح یبرام توض  رویهمه چ

 شد جادیتنش ا یتو یبهم نگاه کرد از شدت خشم لرزش   یبا ناباور  ساینک

 سراغت اومده؟ ی_اون عوض ساینک

چون   یدرسته اون آدم کشته اما تو از اون نامردتر   ینه اون تو قاتله احساسات من  ییتو ی_عوض
 خشمت ب  ینم سا ینک  بخشمتینم  یعشقشو گرفت یجونشو نگرفت 

 د یتو موهاش زدو دوره خودش چرخ  یچنگ یبهم نگاه کرد عصب  یچشماش گرد شدو با ناباور  ساینک

 _امکان نداره...امکان نداره  ساینک

 سمتم برگشتو نعره زد: به

   یدادیم میباز  یمدت داشت نیتمام ا  ینگفت یز یبه من چ وی بود انی _تو با کساینک

خونوادمو  نکهیا ریز یعمر زد هی یپنهون کرد تمویعمر ماه هی یداد میعمر باز هیخودت که  نهی_ع
 سای نک گذرمیازت نم  یازشون خبر دار  ویشناسیم

  یخودمو عقب م کردمویکشوند منم تقال م نیبا غضب مچمو محکم گرفتو به سمت ماش ساینک
 دم یکش

 ام یجا نم چیمن با تو ه ی_ولم کن عوض 

 انتکار یدختره خ هیک ساینک  فهمونمی_حاال بهت م ساینک

 نی هم یهست یآشغال عوض  رتی غ یمرد پست فطرت ب  هی ستین یاز ین ی_شناخته شده ا

تو صورتم اونقدر محکم زده بود که اگه منو  دیکوب ی ک یسمتم برگشتو با پشت دستش محکم  به
 ابون یبه جدول کنار خ  خوردیسرم م نویافتادم رو زم یم گرفتینم

 : دیکردو غر کیمنو با خشم به صورتش نزد ساینک
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  ینطور یهمه سال ازت مراقبت کردم که آخرش ا نیا گنی م ی به ک ینامرد عوض   فهمونمی_بهت مساینک
 ؟ یو فحشم بد یس یتو روم وا  ییبا پرو

 ی بر  یتونیم یمراقبم باش ی_مجبور نبود

بعد بلندم کردو منو   دیشدو محکم منو کش یعصب  شتری داده بودم ب  لشیخودشو تحو یحرفا قایدق
درو با خشم بست   شی صندل یبلند بود با مخ خوردم تو   یشاست نش یچون ماش نیانداخت تو ماش

 فشار داد   رویمرکز موتیخواستم درو باز کنم فرار کنم سوار شدو ر  نکهیهم

 ی_ولم کن بذار برم عوض 

 _خفه شو فعال باهات کار دارم  ساینک

  یخون ممی نیب  کردمیاومد احساس م  یاه افتاد از گوشه لبم خون مپدال گاز فشار دادو به ر یرو پاشو
نگاه کردم اصال برام مهم نبود   رونی گرفته به ب یندادم فقط با دل  یتیکدومش اهم چیشده اما به ه

بود  کشتهداشت اون منو  یکارم کنه چه فرق یچ خوادی برام مهم نبود م یحت بردی داشت منو کجا م
  ریجسم مونده بود که بذار ز ن یخودشو فقط ا یازم گرفته بود حت رویروحمو عشقمو قلبمو همه چ

 بزنه  نمیزد بذار ا ایهمه دن نیداره ا یتیکتک بخوره چه اهم یدستشو پاش ه

بشن به سوزش گونم اصال    ریگونم سراز یداغم رو  یهم بستم که باعث شد اشکا یرو چشمامو
  یکرد سوزش قلب  یکه داشت کله جسممو احاطه م کردمی ه سوزش قلبم توجه منداشتم فقط ب یتوجه 

 اورد یکه داشت واقعا از پا درم م

بهتر جون بدم  ینطور یا دیفکر نکنم شا یز یدادم به چ حی هم فشار دادم ترج  یمحکم رو چشمامو
  یبود که باعث و بان  یکه احساساتمو پرپر کرده بود همون کس یفراموش کنم که کس ینطور یا دیشا

 شدنشون بود   جادیا

شد چون االن آسمون  کیهوا تار  یک دمینفهم امیب رونیب  الیباعث شد از فکروخ  سادیکه وا نیماش
 گفت شب شده بود  شدیشده بود م کیتار یحساب 

  سایکار کنه نک یچ خواستیم یعن یت بود ترس برم داش  سادهیبود لب پرتگاه وا  یپرت یل یخ هیجا هی
باز کرد  عی که دور زد دره سمت منو سر نویجلوش روشن بودن ماش یشد چراغا ادهیپ  نیاز ماش

  دیشدن مقاومت کنم اما چنگ زد به بازومو محکم منو کش ادهیخواستم از پ
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شلوارم پاره شد  نیزم  یداشت محکم با زانوم افتادم رو یادیارتفاع نسبتا ز نی چون با زم نیماش
به   یزجه زدن چنگ یبلند یافتاده بودم شروع کردم با صدا ن یزم یرو نطوریدستمو ول کرد هم ساینک

 زدمو به سمتش پرتش کردم   نیزم یخاکا

  یر یمنو بگ یتون ینم یدونیم ی توکه نامرد نییپا ینداز ی منو م ین یبی ارتفاعو نم یکور  ی_پسره عوض 
که به  یز ی از خودم از هرچ مونیاز تو از زندگ  سایآررررررره ازت متنفرم نک  نییپا  ی کشیاون وقت منو م 

 متنفــــــــــــــــــــــــــرم  شهیتو مربوط م

زانوهاش خم شد به شلوار پارم نگاه کرد زانوهام   یموهاش زدو روبه روم رو یتو  یکالفه چنگ ساینک
 سوخت یم یشده بودو حساب   یخون

 _بلند شو ساینک

 باال گرفتمو با نفرت بهش نگاه کردم  سرمو

 ی مجبورم کن  یتونیتو هم نم  شمی_بلند نم 

 دستشو پس زدم با اخم بهم نگاه کرد   ع یدستشو به سمت زانوم آورد که سر ساینک

 ی بهم دست بزن  گهید ی_دستتو بکش کنار حق ندار 

 اد ی ب ادی سرت م ییولت کنم برم تا هر بال نجاینکن هم ی_کار ساینک

  ییخوای برو مردم االن فقط جسمم مونده م یکه گفت یبرام مهمه؟من همون لحظه ا ی_فکر کرد
 بکن فقط راحتم بذاااااااااااار  خوادیدلت م  یهر غلط  نیی دره بندازش پا نیاز هم یبسوزونش خواست

زنگ خطر   یبودم که االن صدا ختهیخودم ر یتو ینداشتم اونقدر  ی صدامو حرکاتم اصال کنترل یرو
 اد یاز حد مجاز پر شدم به صدا در ب شی و ب  لهیتکم  دادیکه داشت هشدار م تمیظرف

 : دمیکوب  نیبه زم  یزدمو مشت زجه

  یاالن تو خودت شد یسخته کناره همه مشکالتم حداقل تورو داشتم ول یلیبرام خ یک ی  نی_تحمل ا
  گهید تونمینم  ساینک تونمینم ادهی ز یل یمن خ فینح یشونه ها یبرا  یکی نیمشکلم تحمل ا نی بزرگتر

 کشم خداااااااااااااا  ینم گهید دم یبر گهید ارمی دووم ب
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بلندم کرد دستشو به سمت مانتو و شلوارم بردو   نیزم  یدستشو به سمتم آوردو آروم از رو ساینک
 شروع کرد به تکوندنش

 نکن  شهینم  میترم دمید بی کارا قلبه آس  نیول کن با ا  نارویا سای_نکن نک 

نه به خاطر   سوختیدلم به حاله خودم م کردیو درد م  سوختیپس زدم زانوهام به شدت م دستشو
دار شدم به خاطر قلب شکستم آخه تا   حهی اسات جرنه به خاطر احس میشلوار پاره شده و مانتو خاک

هاشو بهم چسبوند اما االن خودش شد   کهی بود که ت سای نک نیحاال چندبار شکسته بود هربار هم هم
 کرده بود  مشیکه هزار بار ترم یشکستن قلب  یو بان باعث

خاطر  داده بودم به سمت جلو حرکت کردم قدمام سست بود به   هیتک نی طور که به ماش  همون
حنجرم   شدی از قلبم بلند م یبلند اد یاز حنجرم و فر یز یناله ر داشتمیکه برم  یسوزش زانوهام هم قدم

 بابت سوزش زانوم و قلبم به خاطر سوزش خودش

فضارو روشن کرده بود   یکم نیدادم چراغاش روشن بود به خاطرهم هیتک  نشیبه کاپوت ماش   آروم
 پام بود    ریچون همه شهر ز میپرت و مرتفع بود هیجا هی دونمیاما م میکجا بود دونمینم

بادهم زورش از   یحت  برهیمنو با خودش م رمی ذره خودمو محکم نگ هی کردمیاحساس م دیوزیکه م باد
موفق   دمیکش  ایانتقام از دن یبرا ینقشه ا یداشته باشم که وقت دیبا یچه انتظار  گهیبود د  شتریمن ب
 بشم؟

من تلخ   یشده بودم چه قدر داستان زندگ  رهیصورتم به روبه رو خ   یوون رور ییبا اشکا نهیبه س دست
مردم   یوقت  یول  نوشتیرمان ازش م  هیمطمئن بودم  کردمیم  فشی تعر یک ی یاگه برا یعنیبود 

 :( اد ینفر ب هیواقعا سره  یهمه بدبخت نیا کننی فکر نم  سندسینو التیتخ کردنی فکر م خوندنشیم

 آروم گفتم:  یسخت به

 _من مردم  

 گرفته بود یخودمو رها کردم باد مانتو و شالمو به باز   آروم

 قلبم ی_هم من هم قلبم هم اسم تو تو
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اما   یتو دالرام باش   دینبود که دوست داره شا  یاز طرف کس یدیکه شن یچون حرف  ی_تو نمردساینک
 ستم ین سایمن نک

 دونم ی_م

 ؟ یزنیزجه م  یدار  ینطور یا ستموین  سای نک یدونی_مساینک

 رهی تو چشمات خ یوقت دمتیاون خونه د یکه تو یبار  نی از همون اول  سایوقته گمت کردم نک  یل ی_خ
 داشت  قتیحق  یخودمه ول  التی تخ  دیندادم گفتم شا  یت یاهم ینگاهت تنمو لرزوند ول  یشدم سرد

  ساتیعشق نک هیعشق توش نبود که به پا ینداشت چون نگاهم اونقدر   قتینگاهم حق ی_سردساینک
 برسه 

بهم   کردیچشماش دل گرمم م یگرما  کردمینگاش م  یمن چشماش پر از عشق بود وقت  یسای _نک
 ذارهیوقت تنهام نم ج یداده بود ه نانیبهم اطم  یحت دمیوقت از دستت نم چیه  گفتیم

  دونستمیوقت نتونستم برطرفش کنم چون م  چیکه ه ی منم چشماش پر از غم بود غم  ی_دلرباساینک
 کنم  دایبراش پ  تونستمیکه نم  خواستیخونوادشو م خوادیم یچ

  یول  فتمیاز شدت لرزش تنم زانوهام سست شدن خواستم ب دمیلرز دمیاسم دلربارو از زبونش شن  یوقت
 به سمتم برگشت   سای گرفتم نک نی خودمو با کاپوت ماش 

 تو  ی_دلربا

 گرفته بودم خم شدو به چشمام نگاه کرد  نیخودمو به ماش کهی لمقابلم در حا ساینک

 من  ی_آره دلرباساینک

  یصفت  چیشدن ه  ری باال رفت خواستم بزنمش که مچ دستمو محکم گرفت اشکام به شدت سراز دستم
 که در شانش باشه و بهش بچسبونم   کردمی نم دایپ

من عاشق اون شدم نه تو   یامشب بفهم نیهم  قتویتو آره بهتره همه حق ی_دلربا خواهر دوقلوساینک
 من تشنه روحه اونم نه تو دالرام  

 _خفه شـــــــــــــــــــو
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 بشنو  شمیبق  یدیشن  نجاشویخانوم کوچولو تا ا یبشنو  قتارویحق  ییخوای_چرا نمساینک

  یلو چشمام افتاداز ج یبه اندازه کاف ید یفهم خوامیبشنوم نم  یز یچ گهید خوامی_نم

 با خشم نگاهشو ازم گرفتو بلند شد   ساینک

 تو خوشش اومده  هیپسره از چ نی ا دونمی_من نم ساینک

 گهیراحت داشت از عشق پسر د  نقدریتعجب بهش نگاه کردم منظورش کدوم پسره بود؟چه طور ا با
 شد؟شرفش کجا رفت؟   یچ کهوی بود پس  یرت ی غ یل یخ زد؟اونکهینسبت به من حرف م یا

  ییبایها و ز تی فکر کنم فقط عاشق جذاب یچی ه یرفتار کن یچه طور  ینه بلد  ی_نه اخالق دار ساینک
 ن ی هات شده هم

به   کردیشلوارش فرو کرده بودو داشت به شهر نگاه م بی ج  یبهش نگاه کردم دستاشو تو یناباور  با
 شد  رهی نخوردو همچنان به شهر خ یکوناما اون ت سادمیبلند شدمو به سمتش رفتم کنارش وا  یسخت

  یکه به راحت یرت ی مرد بود مرد غ ساینبود نک  سایامکان نداشت اون نک نیمن نبود نه ا یساینک نیا
 حرف بزنه  ینطور یا تونستینم

 _تو....تو....

 ستمی ن  یشناسیکه تو م یاما اون زنمی م ییحدسا هیهرچند   هیک دونمینم ستمین سای_من نکساینک
 شناسمیکه من م یستین  یهمون طور که تو اون 

نبود اما شک   ساینک  نهی امکان نداشت درسته رفتارش ع نیگرد شده بهش نگاه کردم ا یچشما با
لباس   وهیش یحت   کلشی صورتش قدش ه شناختمیم یاز صدفرسخ ساروی نداشتم خودش بود من نک

 خودش بود   نهیع دنشیپوش

 شوهره توام هیشب نقدریچرا ا  نکهیا یکنی فکر م یبه چ یدار  دونمی_مساینک

 هضم بود  رقابلی امکان نداشت حرفاش برام غ نیبهش نگاه کردم ا یناباور  با

 گفت:  یز یزدو با لحن تمسخرآم  یپوزخند ساینک
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 شما  یسای گفت برادر همون نک شهی_من باربدم مساینک

بهتر   ای  سایکه نک  فتمیافتادم خواستم ب یهم بسته شد از شدت تعجب داشتم پس م یرو چشمام
 بگم باربد منو محکم گرفت 

 درسته؟ نمیبی _دارم خواب م

 نه  یبگم آره ول خواستی_دلم مباربد

به خس خس افتادم   یاومد وقت  یباال نم   ینفسم به راحت نمی نفس زدم چنگ زدم به قفسه س نفس
 گفت:  یبا هول   عیباربد سر

 ؟ی_چته؟آسم دار باربد

  نیزم   یدستشو به سمت پشتم بردو محکم ماساژم داد تند تند آب دهنمو قورت دادم رو عیسر
 گذشته افتادم ادیهم بستم و به   ینشستم چشمامو رو

 خانوم کوچولو" یمنو هنوز نشناخت یدون یاز گذشته من نم یچی _تو هسا ی"نک

 " شهیبه گذشته منم مربوط م ییطورا هی هیپرونده خونوادگ هیپرونده  نی_اسا ی"نک

 ندارم  یداداش داشته باشم اما خب ازش خبر   دیشا دونمی_نمسا ی"نک

 !!! ؟؟ی تو داداش دار  یعنی_

 _نه" ساینک

که زده بودم قرمز   یگرد شدش نگاه کردم چشمام به خاطر زور  یحساب یباال آوردمو به چشما سرمو
حالت   ی لبا شکل ابروهاش حت ین یفرم ب  قایبود همرنگ خودش دق  اسینک نهیشده بود چشماش ع

 ... یعنیخودش بود پس  نهی موهاش ع

 منو دلربا؟  نهی ع ی_تو برادر دوقلوش 

  میازهم جدا شد سایاما منو نک دیگم کرد گرویشما همد نکهیاختالف ا هی_آره با باربد

 زد  یپوزخند
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 بهتر بگم از باراد جدا شدم   ای_باربد

  انیک نهیباراد بود؟باراد و باربد؟ع  سایاسم نک  یعنی شدیگرد شده بهش نگاه کردم باورم نم  یچشما با
 داده بود؟  رییتغ تشویهم خالفکار بود هو سای نک یعنیبود؟ نی رام  شیقیکه اسمه حق

و   ایبود دن  نیبه خاطر ا  دیار شاشد من خالفک سیاما اون پل می_منو باراد درسته باهم دوقلو بودباربد
 ی نطور یمقصر بودن که اون خوشبخت بشه من ا انمونیاطراف

 ادامه داد  یزدو با آه  یپوزخند

اوقات دوتا دقلو سرنوشتشون از   یسرنوشت هامونم مثل هم بشه گاه شهی_دوقلو بودن باعث نم باربد
 تو و خواهرت  نهیع  یمنو اون حت نهیع شنیباهم در تضاد م  شتریهم ب یصد تا خواهربرادر ناتن 

 ؟یمن گم شد نهیوقت درباره تو باهام حرف نزد؟توهم ع  چیه سای_چرا نک 

نهفته بود که اصال   ییحس ها  هیحاالت صورتش   یکرد تو یزدو به اطراف نگاه یپوزخند باربد
اون   یعنی ینطور یچون ا ستین سا یخوشحال بودم که مرد مقابلم نک  نیببرم از ا یبهش پ  تونستمینم

 اومد   یبهتر باال م یراحت شدو نفسم کم المیخ  نیمنو پس نزده از ا

 _نه پس زده شدم باربد

 بود؟   یتعجب بهش نگاه کردم منظورش چ با

 هیفقط   یپسر دارم کال طبق اطالعات من خونواده تهران  هیگفت که من  یم شهی_اما مادرجون هم 
 دونن یهمه م نویا ساسیدارن اونم نک ینوه پسر 

 تر شد  ظی غل پوزخندش

 قبول نکردن  یاونا منو به فرزند نکهی_به خاطر اباربد

 بود   ریتصو  رقابلیبود اصال تصورشم غ  یکردن رباوریحرفاش غ  اوردمیشدت تعجب داشتم شاخ درم از

که دادگاه بود   نی نبود؟پس به خاطرهم یخونواده تهران ی بچه واقع یعنیفرزند خونده بود  ساینک پس
 ... گروید یک یقبول کنن چون اونا  یمنو به فرزند دادیاجازه نم 
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  چارهیباربد ب نیهم  یحت  یزندگ  ساینک   یمن زندگ یزندگ  دس؟چرایچی پ نقدریا  یچرا زندگ ایخدا یوا
 گره کور توشه  نقدریا

 سه سالمون بود که از هم جدامون کردن میهست یتو پرورشگاه یسایهمون نک ای_منو باراد باربد

گذشته هاش فرو رفته باشه شروع کرد به   یکه انگار تو  یدهنمو با تعجب قورت دادم باربد با لحن  آب
 دادن:  حیتوض

 یده پونزده تا پسربچه ها هیصبح شروع شد منو باراد همراهه   ازدهیاز ساعت  یهمه چ ادمهی_باربد
از   پیاک هیهمراهه  شهیدختر بچه هم بود منو باراد هم نمونیلبته با میاتاق باهم بود هی یتو گهید

چهارتا   املش  پمونیاک میبود طونی ش یل یسه سالمون بود اما خ نکهیبا ا میسوزوندیم شیبچه ها آت 
پسرو دوتا دختر بود همه از دستمون خسته شده بودن اما خب دوسمون داشتن اون روز قرار بود  

چون بچه   میاز طرف  میآخه اجازشو نداشت یواشکیاونم  می پرورشگاه بر یپشت اطیهمراهه بچه ها به ح 
سروکله   نکهیتا ا بود ای رفتن مه رونی ب  یواشکی یبرا یهمه چ میرفتن از اتاقو نداشت  رونی حق ب میبود

 شد  دایاونا پ

 بود گفتم:  دهیچ یصدام پ  یکه به خاطر لحن باربد تو یغم خاص با

 ساس؟ ی _منظورت پدرومادر نک 

وارد اتاق شد   مونیبعدشم مرب  هیکه وارد اتاق شد مادرش بود بعد پدرش چندثان  یکس  نی_آره اولباربد
اما  د یباراد ثابت موند چشماش درخش ینگاهش رو نکهیهممون چشم گردوند تا ا نی خانومه ب

لبخندش به   یلیمهربونه آخه خ   کردمی تر شد احساس م ظیلبخندش غل  سادمی منم کنارش وا نکهیهم
ما   یخانومه جلو کردنینشسته بود به سمتمون اومد همه بچه ها پراکنده شده بودنو سروصدا م مدل
  یقطره اشک هیعلت  دونمیزد نم ی دستاش گرفتو لبخند یزانوهاش خم شد دست هردومونو تو یرو

که بود باعث شد همزمان همراهه باراد دستمونو  یچبود اما هر  یچ نییپا دیکه از گوشه چشمش چک
اما باراد اشکشو پاک   دمیراه دستمون متوقف شد من دستمو عقب کش ونیم  میگونش ببر سمتبه 

هم بسته  یناخواسته چشمام رو دیچی پ مینی ب یتنش تو یبو یکرد خانومه هردومونو بغل کرد وقت
داشتن درست بود اون خانومه مادره  دوست یلیبود پسربچه ها مادرشونو خ   یعیشد خب طب

  گهید میمامانمونه بچه بود  میکردیبود که منو باراد احساس م  یطور  هینگاهش   انبود ام مونیواقع
 نبود  مونیحال یز یچ
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  شدیصداش بود که باعث م یتو  یسوز  هیهم بست   یانداختو چشماشو محکم رو نییپا  سرشو
 ن ییپا  دیچک یاشکام نداشته باشم قطره قطره  اشک از گوشه چشمم م یرو  یکنترل

 که بود شروع کرد به ادامه دادن:  یهمون حالت یتو

باهاشون وقت    یاونجا منو باربد هم حساب ومدنیهفته قشنگ بود هرروز م هیتا   ی_همه چباراد
  میاونارو داشت نکهیاز ا میخوشحال بود  مویگذروندیم

 توروهم دوست داشتن  یگینم ؟مگهی_پس چرا پس زده شد 

 یسر  هی می قبول کنن اما خب گفتن چون برادر یکه هردومونو به فرزند دادی_ پرورشگاه اجازه نمباراد
اسم مراحل   نکهیخانومه قبول کرد اما هم شهیم یآخرش چ مینیبشه تا بب ی ط  دیبا  یمراحل قانون

کم  مشد به سمت شوهرش برگشتو نگران بهش نگاه کرد فکر کن جادیتنش ا یتو  یاومد لرزش یقانون
  شدی م مونیکم داشت پش

 _چرا؟ 

گرفتن که   میتصم نیکنه به خاطرهم  یط شویحاظر نبود مراحل قانون دونمیم  نویاما ا دونمی_نمباراد
 انتخاب کنن که خب اونا بارادو انتخاب کردن  مونو یک یفقط  یزودتر تموم شدن همه چ یبرا

  یبرا ادی حرف ز کردمی مرد تنها بود احساس م نیباال اوردو چشماشو آروم باز کرد چه قدر ا سرشو
  یواقع یبود که به معنا یگفت باربد کس شهیبده م  حیهمشو توض  تونستیگفتن داشت اما خب نم

 تنها بود  

منو ول کردن داداشمو ازم گرفتن از  ینبردن با نامرد دیکردم گفتم منو هم ببر هیگر ی_هرچ باربد
شدم با   ر یگفت گوشه گ شهیم بای رمق خورد بعد از رفتن باراد تقر اهمی من روزگار س یهمون سه سالگ

برام رفع   ماون گفتمیبهش م ازهامویراحت بودمو ن   یکم هامیاز مرب یکی تنها با  زدمی کس حرف نم چیه
 کردیم

 ؟ یدیرس  نجای_چه طور شد که به ا

 دیبا من عشقش نکش رهیوزگار با هرکس که عشقش بکشه راه م_ر باربد

 ادامه داد یبه منظره روبه روش زدو با خستگ یپشتش بردو قالبش کرد پوزخند دستاشو
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شروع شد من دست از سره اونا برداشته بودم   سایحماقت احمقانه خونواده نک هیاز  ی_همه چباربد
که کرده بودم   یشد که منو به خاطر جوون دایپ یلشون وقتسال دوباره سروک زدهیاما اونا نه بعد از س 

  یضبود پدرو پدربزرگش قا یدادگستر  کی هیپا لیبودن مادرش وک  یبدبخت کنن خونوادش نظام
باراد بودم به   هیشب نکهینظام بودن به خاطر ا یبودن خالش مشاور دادگاه بود عموهاشم همشون تو

 اسم خونوادگشون خراب نشه منو فرستادن کانون تا کمتر بهشون ضربه بزنم  نکهیخاطر ا

 ؟یکار کرده بود  ی_مگه چ

کردم که باعث شد   یاز سره نوجوون ییحماقت ها هیپونزده سالم شد از پرورشگاه فرار کردم  ی_وقت
  نکهیاخالصه   رفتیچون به اسم اون در م شدیپسرشون بد م یبرا ینطور یخبرش به گوششون برسه ا

  ازتمکنه بند  رمیکه داداشم دنبالمه تا دسگ یکه االن هستم شدم کس ینیسرم آوردن که شدم ا ییبال
 اون تو

 خونواده اونا مقصر بودن؟  یعنی شهیامکان نداره باورم نم نی_ا

  نیهمچ  هیکه  شهیخودمم باورم نم  گردمیبه گذشته برم  یخودشون خبر ندارن وقت  ی_آره ولباربد
 دونمی اون نم نهیع هیچه مزه ا دونمیطعم آغوش مادرو نم  ساینک نهیداشته باشم من ع یسرگذشت

اون پدرمادر   نهیخونواده نبودم ع  یاون سوگول نهیآخه ع هیخونواده چ دونمی نم  یچ  یعنیپدر  هیسا
   دمیاون محبت ند نهیع نداشتم

 ؟ یکن  یخودتو بهش معرف  ی_چرا برنگشت

 زد  یپوزخند

نداشت البته  ینداشتم اونم با من مشکل یمشکل چیه  سایکارو نکردم؟من با نک  نیا یکرد_فکر باربد
شصت و پنج درصد عوض   یخونوادش بودن که منو بدبخت کردن هرچند تو  کردمی طور فکر م نیا

که بود   ینوزده سالم بود به هر سخت  ادیم  ادمیبود  میهم با خونوادش سه سای نک  میزندگ   ریشدن مس
 شدیکرده م لیقبول شده خوشحال شدم عقال اون تحص  یدانشگاه افسر  دمیکردم فهم  دایپ درسشوآ
   نهیمنو بب خوادینم گهیپسم زد بهم گفت که د  دیمنو د یاما وقت رهیدست منم بگ تونستیم
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دونه دونه حرفاشو به زبون  یطور  هی سوختیباشه دلم براش م رحمی ب نقدریا ساینک  شدینم  باورم
نسبت به   کنمی که هنوز احساس م یمحبت ایغمشو  اینفرت تو صداشو باور کنم   دونمیکه نم اوردیم

 داره   ساینک

 _چرا؟ 

بودم امکان داشت دوروبرش   هش یشب   میاز طرف شدی_چون من خالفکار بودم براش بد تموم م باربد
  یچون اون به عنوان پسر خونواده تهران زهی بهم بر شی زندگ رنوی منو با اون اشتباه بگ دمیپلکیم ادیز

  هیاون پرورشگاه دونستینم یداره چون کس  یکپ هی شونیخبر نداشت که ا ی شناخته شده بود کس
نقطه  شدیبه اسم اون تموم م  کردمی که م یهرکار   میداشت تیهو هی سای منو نک  نیبه خاطرهم
اون شد آقا   یبال سرش آوردم کم کم من شدم فرار  ینم ازش استفاده کردمو کلبود م نیضعفش هم 

 ره یدزدو بگ خوادیکه م سهیپل

نباشه برام باورش   یخونواده تهران  یپسر واقع  سایکه نک شدیشدن باورم نم ری گونم سراز یرو  اشکام
   گسید یکیاما  زنهی که با شوهره خودم مو نم زنمی حرف م یبود که دارم با مرد نیسنگ

بود؟چرا  یچ  ایهم بود اما باطنو شغلشون درتضاد هم بود واقعا فاز دن  هیظاهرشون که شب برخالف
  ساینک نهیع  تونستیباربد م دسیچی بهم پ نقدریسرگذشت آدما ا کرد؟چرایباهامون رفتار م ینطور یا

ر  ییکال تغ  شیزندگ   ریمس  ینطور ی شد ا  یافش قربوناطر ی آدما یمای خوشبخت بشه اما به خاطر تصم
 کرد  

 حواسمو بدم بهش   امویب  رونیب   االمیصداش باعث شد از فکروخ  دنیبا شن 

خواستم   یتا حاال هرچ  خورهی اون داره م زنمیزد من خوردم اما االن من دارم م ای دن شهی_همباربد
داداشمو کور   یدلربا بسازم که چشما یبرا یزندگ هی خواستمیعالمت سر برام فراهم بشه م هیبا  هیکاف

من  کهبهش بفهمونم  خواستمیکنه م  یپنت هوس زندگ  یتو تونهیکه م ستی کنه بفهمه فقط اون ن
دلربارو    خواستمیکه داره ماله خونواده پولدارشه م یخودمه اما اون هرچ یدارم صدقه سر  یهرچ

اون جاشو برام پر بکنه   دمیکه د یی ها یکه داشتمو اون جبران کنه کم محبت یینم حصرتاخوشبخت ک
همه خالفکار   نیا ستی من ولش کردم اما اون دست بردار ن نکهیبا وجود ا ی تهران  سایاما جناب نک

بهم بفهمونه که اون قدرت   خوادیکنه م تمیاذ خوادیمن زوم کرده م یشهر هست اما باراد رو نیا یتو
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  یمن حت نهی ع رحمنی که ب هییدست کسا ایبهش بفهمونم که کور خونده دن  خوامیدستاشه اما م یتو
   دمیکه دستور م نمم نیپس االن ا شترهیاز اون ب ایخوده نامردش اما سهم من از دن نهیگفت ع  شهیم

 :ادامه داد کردیکه بدجور داشت نگرانم م  یزدو با لحن   یپوزخند

 تونمیکه م شمهیپ یگشت و گشت تا فرمون افتاد دست من االن کس ای_اما خب باالخره دنباربد
دوست داره   یل یخ  سایمعلومه نک  رمی سالهارو از داداشم بگ نیکارها باهاش بکنم تا انتقام همه ا  یلیخ

 مونه یدلش م یرو  زایچ  یلیمن داغ خ نهیاونم ع ینطور یدلش بذارم ا یرو روی داغ بزرگ تونمیپس م

 کارم کنه؟ یچ خواستیم  یعنی دمیگرد شده بهش نگاه کردم از شدت ترس لرز یبا چشما

که زجرم دادو نقشه هامو نقش برآب کرد   ییسالها نیو بابت همه ا فتهی به پاهام ب کنمیم ی_کار باربد
  نباریاما ا هر یبگ  ارویناله ها و نعره هاش کله دن یمن صدا نهیکه ع ارمی سرش م  ییتقاص پس بده بال

 نه اون  شنومینم یز یچ  شمویمنم که کر م نیا

 بیبهم آس  خواستیم یعنیقدم عقب رفتم  هیشد با وحشت  کیقدم بهم نزد هیسمتم برگشتو  به
 بزنه 

  ساینک  یزندگ یقربون  خوادیم یقربون یسر  هی یاوقات زندگ یکنم اما خب گاه  تتیاذ خوامی_نم باربد
اون باشم خوشبخت   هیجا تونستمیشدم م  یمنو ببرن اما نشد من قربون  تونستنیاونا م  مییمنو تو
  سا ینک یزندگ یگفت قربون  شهینم  ییتو شیبعد یقربون  فتادیاتفاق ن  نیبشم اما ا یکس هیبشم 

دلربارو ازم   رکانهینقشه ز هیداره با  رنظریمدته کارامو ز هیکه  دونمیم یشیمن م یزندگ   یقربون یشیم
 هی هو یجواب ها  رمیگیگرفت منم تورو ازش م 

خبر    یچی از ه سایسره منه همش نقشه خودمه نک رهی همش ز نایخبر نداره ا یز ی _به خدا اون از چ
 نداره 

 زد  یپوزخند

مرد زنش براش از   هی یکه تو االن ماله اون نهیاون مهم ا اینقشه تو باشه  کنهیم  ی_چه فرقباربد
    رمیازش بگ ساتوینک   یبخش زندگ  نیمهمتر خوامیه منم م مهمتر یز یهرچ

 گفت:  یروم خم شدو با لحن طعنه دار  روبه
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 ی زن داداشم یناسالمت کنمی نم  تتی_اذباربد

 بذار برم بذار برگردم خونه یگ ی_اگه راست م

 ی افته خانوم تهران  یاتفاق نم  نی_اباربد

  یچ ایمنو کجا ببره  خوادیم دونستمیاخه نم دمیبلندم کرد از شدت ترس لرز نیزم  یگرفتو از رو بازومو
اسلحشو از پشتش دراورد   یحرکت آن  هی یتو کهویخواستم مقاومت کنم که  نی کارم بکنه به خاطرهم
 مطلق   یاه یکناره گردنم و س د یبا دستش محکم کوب 

 

 

 

 

 

 )دلربا( 

 ن ییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 ؟ یمئن _مطپژمان

 _آره 

 م؟ یکار کن یچ دی_حاال باپژمان

 میبه نظرم بهتره زودتر دست به کار بش کنهیم دایپ  خیماجرا داره ب یچی _هانیک

 فکر  ی با اخم رفت تو پژمان

  دمیتا حاال نه د کنمی اون پرونده کار م یمنم همراهش رو  دهیانجام نم روی بدون من کار سای_نک پژمان
 بفرسته تو  یاون باند نه نفوذ یبره تو
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 گهیخواهره من داره دروغ م   یعنی_الیدان

 نگاه کرد  کردیبهش نگاه م   تیکه داشت با عصبان  الیسرشو باال آوردو به دان پژمان

 دهینزدم حتما اشتباه د  یحرف نی _من همچپژمان

  یتو سای اره نک خبر د زیهمه سال اونجا بودم مطمئنم خودشه اون از همه چ ن یا دمی_من اشتباه ند
سال اون مراقبم بوده   نهمهینداره ا  دویشناسیکه شما م  یت یهو نیشما ا  یساینک دیاون بانده اصال شا

 که قرار بود باهام ازدواج کنه اونه  یکس

از   نکهیاز ا شتر یب  رمینگاه بهم انداخت که باعث شد ناخواسته نگامو ازش بگ  هیبه سمتم برگشتو   انیک
  شتریب ان یبود من با ک  نیبه خاطرا  دیشا شدیحس بهم منتقل م  نیا انیخجالت بکشم از ک الیدان

 پسرعموم  الیداداشمه و دان انیک  کردمی اوقات احساس م یگاه یبودم حت یم یصم

 ع برگشت نگاهشو ازم گرفتو به سمت جم انیک

 ست یجونه دالرام در خطر ن یعن ی ینطور ی_اانیک

هم تو خونه باشه هم سازمان هم  تونهیهمزمان م سای نک  یچه طور  ادی جور در نم ییزایچ هی_حامد
 باند  یاونجا تو

 موندم ن یهم ی_منم توپژمان

 گفت:   تی با شکاک  کردیبود نگاه م زی م یسرد شدش که رو ییچا وانیداشت به ل کهیدر حال  الهام

 کاسه هست  مین  ری ز یکاسه ا هی_الهام

 زد  یپوزخند الیدان

 از خودش داره  یکپ هی_احتماال اونم الیدان

که معلوم بود   یحرفشو گرفته بود چون با لحن نیتوهم انگار طعنه ا دیاخماشو به شدت کش پژمان
 ناراحت شده گفت: 

 نداره اون تک فرزنده یکپ  ری _نخپژمان
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 میبد  یدالرامو فرار  میتونیوقته که م نی ه اونجا شلوغه بهتر_امشب کانیک

 فهمن یاونجا زومن م  یسازمان رو یبچه ها شهی_امشب نمپژمان

 نجا یا امی امروز گفت که شب امکان داره برنگرده خونه بهتره من ب  سای_آره نک

 با تحکم گفت:   عینگاهشو از من گرفتو سر الیدان

 نیبه خصوص االن که ا میوقتو هدر بد نیاز ا شتری ب  دیاونجا نبا میبر دیامشب با نی_همالیدان
 اومده  شی مشکل پ

 خب باشه  یل ی_خپژمان

 م یلو نر گهید نباریا  میبکش ینقشه درست حساب  هی نییای_ب انیک

 دیبهش نگفت   یچیشده ه  ریتا االن د دیماجرارو بگ سایبه نک   ستی_به نظره من بهتر نالهام

موفق   دیشا میکنی بارم تالش م  نینبره ا ییاز ماجرا بو سایکه نک می_ما تا االن دهنمونو بستالیدان
 میشد

 میموفق بش  دینداره با دی_شاانیک

 نگران بودم   یفکر بود بدجور  یهم تو انیاخماش توهم بود ک ینگاه کردم حساب الیدان به

ه کردم چندتا پرنده رد شدن که باعث  سره جام بلند شدمو به سمت تراس رفتم آروم به آسمون نگا از
 افتادم   ساینک  شبید یحرفا ادهیهم بستمو به  یبزنم چشمامو رو یشد لبخند

  کردمیشده بود اما احساس م ینطور یچرا ا دونمیبود نم  روحیسردو ب  یلیخونمون خ یمدت فضا نیا
  یبرده بود اما به رو  یپ شی وقت پ یل یبهتر بگم از خ  ای ستمیبو برده بود که من دالرام ن ساینک

  رهیگیازش فاصله م یکه ه ید یدالرام جد نیحتما از ا  کنمی دارم اشتباه م دم یشا اوردیخودش نم 
 نی دلخور شده فقط هم
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 )دالرام( 

 دم یچی هم بستمو از درد به خودم پ یبغض چشمامو محکم رو با

 ؟ یدرد دار  هی_چباربد

 _راحتم بذار  

   یمهمون خودمون نجایفعال ا زمی عز شهی_نم باربد

 ی شیم مونی_باربد پش

 زدو به سمت در رفت  یپوزخند باربد

  نمی داداشمو نب دنیکه زجر کش  شمیم  مونیپش  ی_وقتباربد

 بذار برم  کنمی خواهش م کننیم تمیهام اذ هی_بخ

نت  جونش به جو  کهیندارم با اون  یبا تو کار  یبر  ذارمی_هروقت کارم باهات تموم شد باشه مباربد
 بستس کار دارم 

از اتاق   ذارهیکرده و نم یزندون  نجایشدن سه روزه که منو ا ری گونم سراز یبسته شدن در اشکام رو با
به خاطر ضربه   میاز طرف دادمی داشتم از شدت درد جون م کردیدرد م یهام حساب هیبخ  رونی برم ب

   کردیگردنمم درد م یعیدسته اسلحش که به پشت گردنم زده بود به صورت فج

به بچه ها از خجالتم در   سپارهینداشتم مجبور بودم باربد بهم گفته بود اگه سروصدا بکنم م  یا چاره
   گمینم یز ی از ترس سکوت کردمو چ  نیبه خاطرهم انیب
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داداش  هی  سایکه نک شدیهنوز باورم نم زدمی خودم جمع شدم از شدت درد داشتم نفس نفس م یتو
کسوکار نبودم من خواهربرادرمو    یب گهیکسو کار بود اما منکه د یاونم مثل من ب یرف دوقلو داره از ط

 نمشون ی داشتم بغض کردم البته اگه بتونم بب

  نیدر برم اما ا نجایبود که من از ا  ت یموقع  نیامشب بهتر شدیبرگزار م نجایا یحساب   یپارت هی امشب
گرفته  یبلند شم با قلب نکهیبخورم چه برسه به ا تکون تونستمیبود اصال نم دهیامونمو بر یدردم بدجور 

 خودم جمع شدم  یآروم تو

 چشــــــــات 

 آرامشه اوج

 قلب من  ینباش 

 کشه  ینم نفس

 صداااااااات

 نوازشه  برام

 زنم ی که م صدات

 خواهشه یبرا

 خواااامیم

 کنم ازت  خواهش

 حواستــــــــو همه

 فقط  یمن بد به

 باروووون بباره   اگه

 چندتا دووونه  هی
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 شم یم یحال چه

 دوووونه یم خدااااا

ـ  چه  ی حال خوبـــــــ

 قلبامونه  تو

 خوامت یقدر م چه

 دونه یم خدا

 

اوج خودشو گرفته بود  یهم بستم سروصداها حساب   ینخونم چشمامو رو گهیکردم ادامشو د یسع
 کنم   یکار  هی  دیمعلوم بود شروع کرده بودن پس وقتشه با

عرق از گوشه گوشه  یکردم به شدت نفس نفس زدم حساب  یخوردم که از شدت درد ناله بلند یتکون 
محکم  کهوی قدم از تختم دور نشده بودم که  هیاومدم هنوز  نییتخت پا  یشده بود از رو ری بدنم سراز
 کردمو شروع کردم به زجه زدن  یناله ا یبا بدبخت  نیخوردم زم

 ی د بلند شو لعنت یشد فیضع نقدری_اه لعنت بهت چرا ا

شدن   ریاشکام به شدت سراز الیدان دنیباز شد وحشت زده سرمو باال آوردم که با د یاتاق ناگهان دره
 رو نداشتم نمی داداشمو بب نکهیجا خورده بودم اصال انتظار ا یحساب  دنشیبا د

 ی_داداش

کردم سرمو   یمحکم منو به خودش فشار داد به بازوش چنگ زدمو ناله ا دویبه سمتم دو عیسر الیدان
موهام بردو سرمو به خودش   یدستشو تو الیزجه زدم دان یبلند یاغوشش پنهون کردمو با صدا یتو

 فشار داد

 نباش دالرام اومدم نجاتت بدم  یز ینگران چ  نجامی_شششش من ا الیدان

 ؟یومدینامرد چرا زودتر دنبالم ن  یمدت کجا بود نی_تمام ا
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  طشیجلو اما شرا  مییایب میسرمون اومده بارها خواست ییمدت چه بالها نیا یدون ی_تو نم الیدان
   شدیکار م نیمانع ا شدینازل م یآسمان  یبال  هیهربار  شدیفراهم نم

 کار کرد؟  یچ ستمیمن ن دیفهم  یکنه؟وقتیکار م  یچ سای _نک

  نیزد ا یلبخند کوتاه یآروم با غم بهم نگاه کرد ول  دیکش  یم بستو پوفه یچشماشو محکم رو الیدان
 ی چ یعنیجا بخورم  یرفتاراش باعث شده بود حساب 

 د ی_نفهمالیدان

 تعجب بهش نگاه کردم با

 د؟ ینفهم یامکان نداره چه طور  نی_ا

 کرد   ی_دلربا به جات باز الیدان

  سا یدلربا شبا تو بغله نک یعن ی ؟یچ یعنیحرفاش   نیجا خوردم ا  یحرفش حساب  نیا از
 اون شب دلربا...  یعن ی...یعن یده؟یخوابیم

  یلی دلربا خ  فتادهی ن  یاتفاق  چیاون دوتا ه نیاما ب  یکن ی فکر م یبه چ یدار  دونمی_دالرام مالیدان
   دهیکه عاشقشه اما به خاطره تو پاشو پس کش هیکس ساینک  گفتیم کردی مراعات م

که چهارده سال ازش دور بودم دل ضعفه  یخواهر  یو از خودگذشتگ  یهمه مهربون نیاز ا ناخواسته
بهم داده بود اما دلربا که خبر   یخواهر فداکار   نیهمچ هیگرفتم چه قدر خوشحال بودم که خدا 

 منه یسا یبلکه نک  ستی باربد ن دهید کهینداشت اون 

 ... سایکه دلربا دوسش داره آخه نک  ستی ن  یاون ساینک  الی_دان

 از دور زنه من بردار  فتویکث ی_دستا

 باربد   ا یبود  ساینک  نیا دونمیحاال نم می هردومون با تعجب به سمت در برگشت کهوی

 با خشم نعره زد: خورهینم یتکون الیدان دید یگرفته بود وقت الیخشم اسلحشو سمت دان با

 ر ی _بهت گفتم از زنه من فاصله بگ
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 کردم یاشتباه نم  نبارویبود شک نداشتم که ا سایزدم خودش بود نک یحرکتش لبخند نیاز ا ناخواسته

 دنیکه با د ینگاه کرد از شدت خشم الیبا خشم به دان  سایآروم منو از خودش جدا کرد نک  الیدان
منقبض شده بود اوه خدا  یهاش باال زده بودو فکش حساب قهیشق دیبود لرز دهیصحنه مقابلش د

 رحم کنه 

 ؟ ی زنه منو بغل کن ی_چه طور به خودت اجازه دادساینک

 _چون زنه تو خواهره منهالیدان

اون لحظه نگاه  یبهش نگاه کرد تو یمسخره ا افهی آوردو با ق   نییزد اسلحشو پا یپوزخند ساینک
 یصدا  کهویکنه خواستم بگم واقعا داداشمه که  یکار  دخوایبهم هشدار داد که م سایخطرناک نک 

  نی زم یافتاد رو دمیبه سمت داداشم برگشتم د  یباعث شد مغزم قفل کنه با ناباور  دمیکه شن  یک یشل
 گرفت:  الی دان نهیبا خشم به سمتش رفت اسلحشو به سمت س ساینک

 بعد خالصت کنم یفعال زجر بکش خوامیخورد به پات م  یاشتباه فهیضع میراندازی_فکر نکن ت ساینک

مهابا   یرسوندم اشکام ب  الیکه داشتم خودمو کشون کشون به سمت دان یبا وجود درد یسخت به
افتادم   ریام ادهی کهوی بود  دهیرنگ صورتش پر  زدوینفس نفس م دمیباال سرش رس یشدن وقت  ریسراز

 از دست بدم  گموید زی عز هی خوامیه نم اون صحنه ها دوباره تکرار بش دینه نه نبا

 توروخدا اریدووم ب الی_دان

  غیبرگشتمو ج سایکرد شلوارش غرق خون شده بود به سمت نک یپاشو محکم گرفته بودو ناله ا الیدان
 زدم: 

 بکن  یکار  هی  رهیم یداره م ین یبی _نم

 یاومده بود تو ری ام کهویبغلم کرده بود  سایافتادم که نک یاون روز  ادهیبا غضب بهم نگاه کرد  ساینک
در نقش داداش نبود   سایبار نک  نی تفاوت که ا نیصحنه االن دوباره تکرار شده بود با ا نیا نهی اتاق ع

 در نقش همسرم بود

مغز   یگلوله تو هیاالناس که  کردمیکه احساس م  یطور  هی شدیم  یعصبان شتریهرلحظه ب  چشماش
 گفتم:  عیسر نیکنه به خاطرهم یمنم خال
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  شی زینذار چ سای نک کنمی گمش کرده بودم توروخدا کمکش کن التماست م کهیهمون  سای_داداشمه نک
 بشه

 گفت:  یچشماش گرد شده بود با ناباور  ساینک

 ؟ یگفت ی_چساینک

 جناب سرهنگ  یر ی بگ ادیاز زنت  دی با  روی داداشاشونو فراموش کنن مردونگ ستنی_همه که مثل تو ن

دستش وحشت زده بهش نگاه   یاسلحه تو دنیبا د م یتعجب به سمتش برگشت  با ساینک همراهه
باربدو نسبت به   یاون خشم و نفرت تو چشما یوقت فتهیب  یبد یقراره اتفاقا  کردمی کردم احساس م

 رن یازم بگ  ری ام نهیهم ع ساروینک  دمیترس یم شدیم خیمو به تنم س دمیدیم ساینک

 کنهی توهمو داره با خشم بهش نگاه م دهیکش یاخماشو حساب  دمیبرگشتم د سایسمت نک به

 بشه؟   داتیدوروبره زنه من پ ی_چه طور جرات کردساینک

 گفت:  یزدو با لحن طعنه دار  یپوزخند باربد

 دارن؟ فیتشر نجایافتاد که خانومتون ا ادتونیشد    یورا چ نی_به به جناب سرهنگ از اباربد

  یکپ نیبودم ا  دهیفهم لیمن که اون اوا نهی گرد شده به هردوشون نگاه کرد اونم ع یبا چشما الیدان
 چشاش شک کرده بود  یجا خورده بودو به سالمت  ساسینک

 هم بستو با درد گفت:  یرو چشماشو

   نمیبی دوتا م رو ی همه چ یخون از دست دادم دارم اشتباه نقدر یخدا ا ی_واالیدان

برگشت با لحن    الیبه سمت دان کردی با خشم نگاه م سایاسلحش دستش بودو به نک  کهی در حال باربد
 گفت:  یطعنه دار 

 هی شهیدومادتون براتون آشکار م یامشب چهره واقع د ین یبی اشتباه نم رویزیجناب شما چ  ری_نخ باربد
 ولش کرد شهیداداشش تنهاس و دوروبرش باشه به ظررش تموم م  دید  یکه وقت ینامرد عوض 

 داداش دوقلو داره؟  سای گه؟نکیم یداره چ نی_دالرام االیدان



 دنده هیپناهان  یب

1394 
 

 شد یشدن خودمم باورم نم ری سراز اشکام

 ندارم   ی_نه من داداشساینک

 زد  یپوزخند باربد

 حسو دارم   نیتو هم نهیچون منم ع شنومی م نوی_خوشحالم اباربد

گذشته دوباره   ینشونه گرفت با وحشت بهش نگاه کردم صحنه ها سایاسلحرو به سمت نک باربد
 چشمام ظاهر شده بود یجلو

 عقال تا من انتقام حالو روزه زنمو ازت نگرفتم یبکن  یتونینم  یغلط چی_تو هساینک

 نیا میهمو بدزد یبا خودت مشکل داشتم قرار نبود ناموسا  ؟منی_زنت؟هـــــه پس زنه من چباربد
 شید یدزد ویدیزنه منو وسط کش هیمنو تو اما تو پا نیب  دعوا مردونه بود

 کرد   یاخم وحشتناک ساینک

 زنتو دارم  یکپ  یکار دارم وقت یمن به زنه تو چ یکن ی بلغور م  یدار  ی_بفهم چ ساینک

  یعنی؟یچ  یعن ی یچه طرز حرف زدنه کپ نیبود ا شعوری برگشتم چه قدر ب  سایبه سمت نک  یدلخور  با
 من نبود باهاش کار داشت؟  یاگه زنه باربد کپ 

 االن منظورش از زنم همون دلرباس؟ نی_االیدان

به نشونه مثبت تکون دادم که از شدت خشم سرخ شد فکر کنم دردشو فراموش کرده   یسر  یآروم به
 روبهش گفت:  تی به سمت باربد برگشت و با عصبان  الیشده بود دان یرت ی غ یبود چون حساب 

 با تو نداره ینسبت چیزنم زنم نکن اون دختر ه  نقدری_االیدان

 همراه با پوزخند کنار لبش گفت:  یبا لحن طعنه دار  باربد

ساله  جدهیمن بودم که از اون دختره ه نیا یخوندیدرس م  یداشت وی_اون زمانا که شما نبودباربد
 یبود یکدوم گور مراقبت کردم من بودم که پناهش شدم من بودم که نجاتش دادم اون موقع تو 

 هـــــــــان؟؟!! 



 دنده هیپناهان  یب

1395 
 

 نداشته باش  یکار  نایمنو توهه به ا نیماجرارو تمومش کن دعوا ب  نی_اساینک

 دختر رو وسط بکشم هیپا ستمیندارم مثل تو ن  یکار  چیه نای_من با اباربد

  یدیکه به سف یشد دستاش به شدت مشت شدن طور   جادی تنش ا یتو یاز شدت خشم لرزش ساینک
 بهش نگاه کردم   یزد با نگران

 باشه  دایکه اون سرش ناپ ارمیسرت ب یینکن بال ینکن کار  ی_بحثو ناموسساینک

 ی بکن  یتون یم یچه غلط نمی بب ایب  ؟آره؟خبی_کم بال سرم آورد باربد

 : د یدندوناش روبه باربد غر یاز ال ساینک

 دستوپام باشن  ریشاهد جون دادنت ز خوامیبرن نم  نجا یاز ا نای_بذار اساینک

 انداخت  سایبه نک یکردو نگاه مسخره ا ییخنده با صدا باربد

  رمیگیبا کشتن خانومت آروم م ی من جون بد یدستوپا ری تو قراره ز نباریجناب ا  یکنی _اشتباه مباربد
 ذارم یدلت م  یچون داغ از دست دادنو رو

 ؟ یکش ی اسلحه م فهیضع یرو یمرد روبه روش  هیبا   یندار _جرات ساینک

انتقام از تو دوروبره   یوقت به خودم اجازه ندادم برا چی وگرنه من ه یتو شروع کرد رویباز نی_اباربد
 بپلکم  تی زندگ ی حت ای زنت 

 نعره زد:  تی با عصبان ساینک

 دم یمن زنه تورو ندزد گم ی_دارم بهت مساینک

 چون معلوم بود براش سوءتفاهم شده کردمی موضوعو حل م نیا دیبه سمت باربد برگشتم با عیسر

 ندارم  یخبر نداشت حرفه منو باور کن من باهات دروغ یچ یاز ه  ساینقشه من بود نک  نای_باربد همه ا

ت  شده بود انگار خودشم داش یطور  هی افشیق کردیبهم نگاه کرد فکر کنم داشت حرفامو باور م باربد
 کنه یم تمونیداره اذ ینطور یکه ا شدیم تیاذ
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   یانجام شد پنهون یواشکیکارا  نیخواهرمو نجات بدم همه ا خواستمی_م

 گفتم:  یبهم کرد به سمتش برگشتمو به سخت یبه سمتم برگشتو نگاه دلخورانه ا ساینک

که  یعطر مردونه ا یبو گشتمیداشتم دنبال خواهربرادرم م سایبود نک  نیهم های_همه اون پنهون کار
 بود الی عطر دان یبو میبودو سرش باهم دعوا کرد دهیچی خونه پ یاونبار تو

 زد  یگرد شده بود باربد پوزخند یبهم نگاه کرد چشماش حساب  یبا ناباور  ساینک

 ؟ یکن یزود آدمارو قضاوت م  ؟هنوزیاخالق گندتو ترک نداد نی_هنوز اباربد

 ؟ یخودت قبولشون کن ویاون ننداز نویا ری خودتو تقص یاشتباه ها  ینگرفت ادیهنوز  ؟توی_تو چ ساینک

  امیب خواستمیفرار کردم چون م ن یشما بود من به خاطرا ری _اشتباه؟کدوم اشتباه؟همشون تقصباربد
 تو  شیپ

 _با خالف؟ ساینک

بهش نگاه بکنمو با عالمت سر بهش بفهمونم    ینگاه بهم انداخت که باعث شد با نگران هیبا غم  باربد
 نگاهشو ازم گرفتو آروم گفت:  نیبگه به خاطرهم یز ی چ دیکه نبا

 _من خالف نکردم  باربد

باربد غم  دمید یبود اما وقت  ریمنم گ هیپا ینطور یبگه ا روی نه نکنه همه چ یهم بستم وا یرو چشمامو
 راحت شد  المیخ  یکم دیغر ساینفرت روبه نک  هیدو با صداشو خور

هرجا لونه کردم  یمن ولت کردم اما تو ولکن نبود یپسم زد یوقت یازم گرفت موی_همه چباربد
 ی سرم آوار کرد یمورو ملخ رو نهیع  سارویپل

 نهیخالفکار هم ی_سزاساینک

 میهان؟منو تو تنها همو داشت هیکنه چ یکه پشت برادرشو خال  یکس ی_خفـــــه شـــــــو سزاباربد
 اما تو...
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  یکرد یمن پست نزدم تو خودت کار  یخودت بود خودت راه خالفو انتخاب کرد  ری _همش تقصساینک
  نیا نیبه خاطرهم   یفساد غرق بش یتو خواستیمن دوست داشتم دلم نم اد ی بالها سرت ب نیکه ا

 یتر شد  صی اما متاسفانه هربار حر یر یبگکارهارو کردم تا ازش فاصله 

 ؟ یر یمقام بگ  قیکارات ترف  نیبا ا یخواستیم  یگی_چرا نمباربد

از خونواده   یشدم عضو یمقام نگرفتم شدم باعث افت خونوادم وقت قیتو من ترف ی_با اون کاراساینک
نزنم پدرومادرم    یحرف یبه کس ستمین  شونیمن بچه واقع نکهیاونا ازم قول گرفتن که درباره ا یتهران 

  هی درخواستاومدن اونجا   یوقت نی به خاطرهم  شدیکردن مادرم بچه دار نم یسه سال انگلستان زندگ
همه بفهمن که من ماله  دنیمنو به خونوادشون نشون م یوقت خواستنیبچه سه سالرو دادن چون م

 اومدم  ایاونجا به دن یخودشونم ول 

بزرگ   ینوه پسر  یشد یتهران   سایگرفتن به اسم خودشون به اسم نک دی_برات شناسنامه جدباربد
چون پدربزرگت آرزو داشت نوه پسر   یمعروف بذار ادامشو من بگم خوشبخت بود یخونواده تهران

کردن من به  یکردن اونا کار  یداشت خونواده تو در حق من نامرد ادیز یداشته باشه چون نوه دختر 
 بشم دهین روز کش یا

اون   قایبود دق  یبه اسم من در رفت بابابزرگم قاض یتو اون گندو زد ی_اونا مقصر نبودن وقتساینک
 ی کن ی قبول نم قتویهان چرا حق یآبرو هممونو برد  یفهمیدستش چرا نم  ریپرونده رفت ز

_من بچه بودم پونزده سالم بود اما بابابزرگت حکم کرد منو بفرستن کانون اصالح نوجوانان باربد
  کننی م یسالو نگهدار  جدهی ه ریز  یزندان کانونه اونجا خالفکارها گهید ؟اسمیچ یعن ی یفهمیم
 ؟ یچ یعن ی یدونیم

 اون کارو من کردم  کردنی _با اون کاره تو همه فکر مساینک

 تو بودم  یبود کپ یداشتم گناهم چ کار به تو  ی_من چباربد

که کرده  ی کار  یبهش دروغ گفته رده تورو زدن به سزا  دیبابام رفت چون پدرش فهم  ی_آبروساینک
 تورو رسوندن  یبود

تهمت ها براش سخت بود چون  نیانگار تحمل ا دیبه پشت گردنش کش یزدو دست یپوزخند باربد
   گرفتیخودشو م یجلو  یلیداشت خ 
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 اونور آب  ی_من رفتم زندان تو رفتباربد

از پدر   ری کس به غ چیمنم که رفتم کانون ه نیا کردنی همه فکر م ینطور ی_مجبور بودم باربد اساینک
 بفهمه که من دوتام   یکس  خواستیخبر نداشت نم میمن پرورشگاه نکهیبزرگم از ا

که از گوشه  یطره اشکانداخت اون ق نییسرشو پا  ساینک  نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
براش سخت بوده پس    یلیحرف خ   نیزدن ا  کردمی زد احساس م  شیآت گرمویج  نییپا  دیچشمش چک

 پناه بوده  یاونم مثل من ب

از  میبفهمه ک یکرد یکار  یزنم برد شیآشکار نشه اما تو آبرومو پ  تمیعمر تالش کردم هو هی_ساینک
 کجا اومدم  

 سرشو باال آورد و ادامه داد  ساینک

 داره؟ یخونواده زنت بره چه مفهوم  شهیآبروت پ   یدونی؟میچ  یعنی یدونی_برادر زنمه مساینک

برگشت معلوم   سایاز اون گرفتو به سمت نک عینگاهشو سر یرفت ول  الینگاهش به سمت دان باربد
  یکلماتشو به لحن آروم ول  نباریقرار گرفته بود چون ا ساینک   نیلحن آروم و غمگ ری بود تحت تاث

   اوردیبا نفرت به زبون م ختهیآم

  یتام وجر   نهیع  ینطور یباهم حرف بزنن ا  ننیآدم بش نهی حاظر نبودن ع یدالشون پر بود ول هردوشون
 داداشن   نایانگار نه انگار ا زدنی اونم با اسلحه داشتن باهم حرف م

بار   هیچه دردشه  نمیبب   نمیحرفاش بش هیبذار پا یدیبار از خودت نپرس هیسالها  نیهمه ا ی_توباربد
 دوباره همونجا خونه کردم  یچرا هربار که خونمو خراب کرد یدیبار از خودت پرس هیفقط 

  ختیریاشک م ینطور یمرد مغرور محکم روبه روم ا شدی شدن باورم نم  ریمردونش سراز یاشکا باربد
 ادامه داد: نطوریتموم هم تی لرزه محکم با جدصداش ب شدی اما اشکاش باعث نم

 _به جرم ناکرده افتادم زندان باربد

 کاره من نبود؟  یگیکردن؟باز م دایمواد پ  فتی_تو ک ساینک
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  چیمن ه یبدون  خوامینه چون من حکممو دادنو زندونو رفتم اما م ای  یباور کن  ستی_برام مهم ن باربد
کارو با   نیاومدم خالفکار شدم خونواده تو ا رونی از کانون ب نکهینرفتم بعد از ا یخالف  چیوقت سمت ه

 از زنت بپرس  یمن کرد شک دار 

که داشت بهم  یهم با درد الیبا تعجب به سمتم برگشت که باعث شد نگاهمو ازش بدزدم دان ساینک
 بدم   حیبراش توض  یحاال چه طور   اینگاه کرد خدا

 دالرام؟  یدینم  حی_چرا براشون توض باربد

 ن ییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

بالها سرم اومد توکه از همه  نیبودم بهش بگو نقشه خونوادش بود که ا گناهی_بهشون بگو من ب باربد
 ی خبر دار  یچ

 گفت:  یبگه با لحن آروم  یکه مبهوت اون وسط مونده بود چ ساینک

 _حرف بزن دالرامساینک

 کار کنم یچ دونستمینم  دمیترسیم  سایالعمل نک  دهنمو قورت دادم از عکس آب

 نترس حرفتو بزن  نجامی_دالرام من اساینک

 جناب  ترسهی_از قضاوتت مباربد

 آروم گفت:   یبه سخت ساینک

 دمیقول م کنمی _قضاوتت نمساینک

  یسوءتفاهم ها رفع بشه ول نیآب دهنمو قورت دادم بهتره شروع کنم تا همه ا  دمویکش یق یعم  نفس
عذاب  سای فقط نک  ینطور یا شدی باربد بهتر از قبل نم یزندگ  شدویگذشته ها پاک نم یوقت دهیچه فا

 ن یفقط هم گرفتیوجدان م

وته باربد  داداش دوقل  دونستمیدم خونه به خدا نم ییای که همش م  ییتو کردمی _اون موقع ها فکر م
   سامینک   گفتیم  کردینم  یخودشو معرف 
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 سمت باربد برگشتمو با بغض گفتم:  به

 ی_بهش بگو خبر نداشتم باربد

که از قضاوت    دیهم بست فکر کنم فهم یبا غم چشماشو رو سایزد نک یپوزخند سایروبه نک  باربد
 ازش پنهون کرده بودم  زارویچ یسر  هیبه خصوص که االن   دمیترسیکردنش م

بود  یبه هربهونه ا یحت  ای  کردمی بود درو براش باز م نی به خاطرهم  خورمیقسم م ییتو کردمی_فکر م
 رفتمی م رونی باهاش ب

 شدن   ری به شدت سراز  اشکام

 نکن  هی _باشه دالرام گرساینک

خالفش   نی ا یتو ایرفتم   رونیب گهید یک یکه با  یکوب یتو سرم م  نویباالخره ا دونمیم ساینک تونمی_نم
 بودم  میسه

 من توام کردی خبر نداشت فکر م  یچ ی_دالرام از ه باربد

 ی تو ضمانتش کن  خوادی _من حرف زنمو باور دارم نمساینک

 کردو به سمت من برگشت  سا یبه نک  یز یباال دادو نگاه تمسخرآم  ییابرو باربد

مهره سوخته  هیکه من  فهمهیم ی نطور یروشن بشه ا یدالرام تا براش همه چ  ی _بهتره حرفتو بزن باربد
 بودم  

چرا   یحت  ای یکنیرفتارات دوگانس چرا از مدرسه فرار م  نقدر یتعجب بود که چرا ا هیبرام جا شهی_هم
 یوقت یبود که تو مدرسه بود یروز باربد اومد دم خونه ساعت هی شهیتو خونه مثل هم  ییایم  یواشکی
بذارم    هبهم گفت ک یمدرسه باش  دیمگه نبا  یکنیکار م  یچ  نجایچشمام گرد شد بهش گفتم ا شدمید
 سمت پاتقمون  یر یم یدار   یواشکی دمیمنم درو باز کردم د دهیم  حیبرام توض  روی تو همه چ ادیب

 _پاتوق؟ ساینک

  خیکلمرو به زبون آورد که مو به تنم س نیا یطور  هیبه سمتش برگشتم  یزد با نگران یپوزخند باربد
 به تته پته کردن افتادم نی شد به خاطر هم
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 _آخه...م...من...

 جناب  شدمی پنهون م هیبق دیاز د شدمویم میبود که من قا یی_منظورش جاباربد

 گرفتمو گفتم: سای با اخم به سمت باربد برگشت با غم نگامو از نک ساینک

 دم یترس یم  نای_از هم

 به سمتم برگشت   عیسر ساینک

با   ینبود بهیهات بوده تازه با غر یبوده مربوط به بچگ ینترس دالرام هرچ یز ی _نه نه از چساینک
بهش کمک   ای ی رفتینم  رونی منم وگرنه باهاش ب  یفکر کرد  یتازه اشتباه گرفته بود یداداشم بود

 ی کردینم

 دشو زد به اون راه خو  سایچشمامون گرد شد نک  سایحرف نک نی من هم باربد از ا هم

 بگو   شوی_خب بقساینک

 کنهینگاه م  سایداره مشکوک به نک دمیهمون حالت متعجبم به سمت باربد برگشتم که د با
  یلیکه باربدو داداش خودش دونسته بود خ  سایحرف نک نینه چون ا ایاالن لبخند بزنم  دونستمینم

   خوردیآب م

با ذوق   نی به خاطرهم  دهیباز کرد اولش فکر کردم باز برام شکالت خر فشویپنهون شد دره ک ی_وقت
با تعجب    دمویمتوجه شدم چند بسته مواد توشه ترس دمیکه د فشویک یتو یمنتظرش موندم ول 
 بهش نگاه کردم   

 باال آوردمو به باربد نگاه کردم چشماش پر از غم شده بود  سرمو

 یقسم خورد که تو نیچ نایا  دمیباغ دفنش کنم ازش پرس  یتو  ییجا هی_ازم خواست اون موادو 
 ست یمواد گذاشتن و ماله خودش ن  فشیک

 انگار هنوز دو به شک بود د یتو موهاش کش  یدست دویکش  یپوف ساینک
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ول   ابونایخ   یاز تو تو یکپ هی خواستی حفظ کنه نم شوی آبرو خونوادگ  استخوی _کاره بابا بزرگت بود م
اون افتاد کانون اصالح نوجوانان و تورو   ینطور یکارو کرد ا نیا نیبکنه به خاطرهم  یبگرده و هرکار 

 یماجراها دور باش  نیفرستادن اونور آب تا از ا

 ن ییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی ساینک

 کاره بابا بزرگمه؟   یدی_از کجا فهمساینک

رفتار دوگانت در تعجب   نیاز ا شهیهم یفت یخواست به دردسر ب  یبهت کمک کنم دلم نم خواستمی_م
  پت یهم ت دمیدیخونه م یگشتیساعت مدرسه تو برم  انی بعد از پا  رونی ب رفتی باربد م  یبودم وقت

دو گانت وقف بدم به   یها تیکنم و خودمو با شخص ریی من تغ  کردمیم یرت سععوض شده هم رفتا 
   زدمی داشتم باهات حرف نم یقالب  سایکه با نک ییوقت سره ماجراها چیه نیمخاطره 

 دراورد فشی پس چه طور دوباره اون بسته ها سر از ک یبهش کمک کرد  یگی_مگه نمساینک

از پشت   ییصدا کهویکنم که  مشیخاک قا  ری_اون موقع خواستم بسته هارو بردارم تا ببرم ته باغ ز
حرف    یکی باغ دارم با  یتو یپنهون  دیفهم یمادرجون وقت میو متوجه مادرجون شد میدیسرمون شن

کرده   رکنم تا مامان نفهمه که از مدرسه فرا میمشکوک شدو به سمتمون اومد خواستم باربدو قا زنمیم
   دیشد فهم ریاما د

  یحساب  خواستی م نیمن اونجا بودم جا خورد اولش فکر کرد توام به خاطر هم نکهی_مادرت از اباربد
  یباور نکن د یشد شا رهی دالرام رفت به چشمام خ یبه دالرام گفت بره تو وقت نی دعوام کنه به خاطرهم

  نجایا کهنشد برخالف انتظارم بغلمم کرد بهم گفت    یعصبان  ستمیاما از چشمام خوند که من تو ن
بارش برم چون   ری کردم ازم خواست که ز فیماجرارو براش تعر یچه قدر بزرگ شدم وقت کنمی م کاریچ
 تورو براشون حفظ کنم  تونستمیم ینطور یا

 گفت:  یشد با لحن لرزون   رهیبهش خ  یبا ناباور  ساینک

 ؟ ی_از چ ساینک

مادرت   یشونیتو بچه واقع کردنی چون همه فکر م شونی بچه واقع یبمون   یبچشون باق نکهی_از اباربد
  خواستمی کارو بکنم نم نیمنم قبول کردم که به خاطرتو ا نیکرد به خاطرهم   فیبرام تعر رویهمه چ

 دادگاه گفتم جنسا ماله خودم بوده یتو نی به خاطرهم زهیبهم بر تی زندگ
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  ینباشه با لحن مبهوت   یکه براش باور کردن دادمیگرد شده بود بهش حق م یچشماش حساب  ساینک
 گفت: 

 آبرومون بره  شتریکه باعث شد ب ینطور ی_من موندم اساینک

که نوه   دیفهمی م یکرد اگه کس یر ی بزرگتر جلوگ یها یز ی آبرو ر یسر  هیپدربزرگت از  ینطور ی_نه ا
  رهیگی ه همه داده بود که نوش جاشو م پز تورو ب یچون کل  رفتی آبروش م هیپرورشگاه  شیپسر

برد که باعث شد   یپدربزرگت اون آخرا به ماجرا پ  کهی دروغ گفته در حال  کردنی همه فکر م ینطور یا
   یاونجا بمونه تا تو موفق بش  یتا باربد چندسال رهیبگ  مویتصم ونا

 خبر نداشتم؟  نایکدوم از ا چ ی_چرا من از هساینک

بودم نوزده سالم  یکانون زندون  ی_خواسته خونوادت بود منم به خاطر تو قبول کردم چهارسال تو باربد
  یآزاد شدم کابوس شبا یوقت یپسم زد یتو با نامرد ادته؟امای که شد آزاد شدم اومدم دنبال تو 

  منه کهیدرحال  کنهی بد گفتن بهت گفتن که همش داداشت داره خالف م یپدربزرگت شدم از من کل
کردم   داتیپ  یبدم که وقت حیبرات توض  رویکنمو همه چ داتیتا پ گشتمیدبخت داشتم دنبال تو مب

 اونجا بود که من خالفکار شدم   یپسم زد

 ه ینطوریداستان ا دونستمیکاره خودته نم کردمیفکر م  خورمیخبر نداشتم قسم م نای_من از اساینک

بهش تالش کردم فقط   دنیبافتمو در راه رس گهید یایرو هیدوباره  یازم گرفت اهاموی_هربار که روباربد
اما  یتو که پدرومادر داشت  یکمکم کن ییای ب یباهام حرف بزن   ییای بار ب هیباالخره   نکهیا زیچ هی دیبه ام

 ستمیکرده ن لیمن به لطف شما صاحب پدرومادر نشدم مثل تو تحص 

 داد ساینگاه به من کردو بعد دوباره نگاهشو به نک هیغم  با

 _مثل تو برادر شوهر ندارم باربد

 اخماشو برد توهم  یحرف گرفته بود کم  نیکه منظورشو از ا  ساینک

 برادر شوهر من برادر شوهره توهم هست ی_دار ساینک

 ذارم یت مداغ دالرامو رو دل  یدلربا رو ازم گرفت  ستیمال من ن گهیچون دلربا د ستی_نباربد
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  یجلو سای هم ببندم نک یچشمامو با ترس رو ادوی به سمتم گرفت که باعث شد نفسم بند ب اسلحشو
به اون   ری ت ینطور یاسلحه باربد خودشو گرفت ا یروبه رو  سادوینشسته بودم وا  نیزم یمن که رو

   گرفتی شده بود انگار همه خاطرات گذشتم داشت دوباره جون م  ری اشکام به شدت سراز خوردیم

دلربارو از اون شکنجه خونه نجات دادم اولش فکر   یوقت هیخواهرش دختره دلسوز نهی_دالرام ع باربد
نداشت   رویخواهره دوقلوشه پناهش شدم چون کس  دمی فهم قاتیتحق یسر  هی  یکردم دالرامه اما ط

  ارنیسرش ب ییبودن تا بهش ضربه بزنن اما من اجازه ندادم بال دهیزدد نیدلربارو از رام ایاون عوض
  کهیکارو بکنم چون تو اون نینابود کردن تو مجبورم ا ی بزنم اما برا  بیبه زنت آس خوادیاالنم دلم نم

 ی قرار بود سهم من بشه ازم گرفت

 منو از تو نگرفته باربد  ی_کس

دلربا چشماشو   دنیشد با د لی آوردو به سمت چپش متما نییصداش اسلحشو پا  دنیبا شن باربد
  نهی بب نجایهم بست انگار انتظار نداشت دلربارو ا یرو

 اونا خونوادمن  کنمی خواهش م نیی پا  اری _اسلحتو بدلربا 

آورد باربد به دلربا نگاه   نشیی به سمت باربد رفت دسته لرزونشو سمت اسلحه باربد بردو آروم پا  دلربا
باربد آرومه از فرصت استفاده کردو   دید یدلربا وقت ن یبود به خاطرهم  نییفقط نگاهش پا  کردینم

 آروم اسلحرو از دست باربد گرفت  

  یتو ینیسکوت سنگ  ستادیبا روبه روش ادلر شدیحفظ م  سایجونه نک  ینطور یراحت شد ا  المیخ  یکم
از پشت محکم گردن  انیک کهو یکه  شهیم یکه االن چ کردمی فکر م نیاتاق حاکم بود داشتم به ا

 نیزم یحرکت رو هیبا  عیتونست سر انی حرکتو نداشت ک نیباربدو گرفت باربد که اصال انتظار ا
 به سمتشون رفت  دویاخماشو توهم کش ساینک ابوندشبخو

  یباالخره تو چنگ خودم م یدیاره اما نفهم یکه بهم ضربه بزن یسالها دلربارو ازم گرفت  نی_تمام اانیک
 یافت

گرد   یاون لحظه حسام با چشما  یشدن تو زیاز خودش رها کرد و باهم گالو انوی محکم دست ک باربد
به سمت اسلحش   عیلحظه سرنگاه حسامو گرفت چون همون   یمعن سایفکر کنم نک دیشده سر رس

تو شوک با وحشت به سمتشون  م یکه بلند شد باعث شد هممون بر یک یشل یصدا  کهوی برد اما   زیخ
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  یخورده ب   ریت  انیک دید یشد نفس نفس زد باربد وقت  یاز گوشه لبش خون جار  انیک دمیبرگشتم د
  یرانداز یبلند شد خواست به سمت حسام ت نیزم  یاز رو یهم به سخت انینکرد ک یحرکت موندو کار 

 : میزد غی با وحشت همراهه دلربا باهم ج  ادیباعث شد از پا درب  یبعد  ریت  کهویکنه که 

 ــــــــــــــــــــــــــانی_ک

 یبعد کی شل  یکرد اما حسام خواست فرار کنه که همون لحظه صدا کیبه سمت حسام شل ساینک
تنش بود   یلباس نظام  کهیبره پشت سرش پژمان با اخم در حال  ناله حسام هم باال یباعث شد صدا

 وارد اتاق شد 

 بابا  یا دمیرس رید شهی_مثل همپژمان

خودشو   یبا اون پاش به سخت  الی برگشت دان الیچشماش گرد شد به سمت دان انیک دنیبا د  کهوی
  ورشی ان یک بلند شدمو به سمت   عیسر نیکم کم به خودم اومدم به خاطرهم  دیکش انی به سمت ک

 بردم 

 گفت:  یلرزون یبا صدا الیکشه دان  یداره نفس م یبه سخت دمید دم یباال سرش رس یوقت

 داداش   اری_دووم بالیدان

  میدار ی باال دوتا زخم انیب  دیاورژانس بگ ی_به بچه هاپژمان

 میما تازه هممون دور هم جمع شده بود فتهی براش ب  یاتفاق دینگاه کردم نه نبا انی بغض به ک با

 رسنی اورژانس م یاالن بچه ها اری دووم ب انی_ک

 زد آروم گفت:  یلبخند یسخت به

  گهیخواهربرادرت گذاشتم د یبهت قول دادم دستتو که تو دستا ادتهی مونمیزنده نم  نباروی_اانیک
 راحته   المی که هست خ الیبه قولم عمل کردم دان  نیبب رمی م ذارمیم

چشماش    کهو ی شهیم  شتریتوهم رفت معلوم بود دردش هر لحظه داره ب شتری کم کم اخماش ب  انیک
 بود افتاد الیدان یهم بسته شد دستش که تو دستا یرو
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  یگردنش گذاشت با نگران  یبه سمتمون اومد خم شدو دستشو رو  سایبهش نگاه کردم نک یناباور  با
  گهیم یچ  نمیبهش نگاه کردم بب 

حالتش دلربا تندتند تکونش   نیا دنیبه نشونه متاسفم تکون داد با د یآروم راست شدو سر  ساینک
 زد:   غیدادو ج

  اری دووم ب انی ک یزنده بمون  دیچشماتو باز کن قربونت برم تو با  انی_چشماتو باز کن توروخدا ک دلربا 
   یباش  دی توهم با میتوروخدا ما تازه دور هم جمع شد

شده بود با بغض به   ری دلربارو بغل کردم که چنگ زد به بازوهامو زجه زد اشکام به شدت سراز آروم
چسبونده به   شویشونیپ دمیبرگشتم د الی نگاه کردم اونم با غم نگاهشو ازم گرفت به سمت دان ساینک
به   زی عز داغ دیمن با یصحنه ها چه قدر برام سخت بود تا ک   نیتحمل ا کنهیم هیداره گر انویک نهیس

 چرا؟چرا؟  ایدم؟خدا یدیخونوادمو م یکشته شدن اعضا دیبا   یک نشست؟تایدلم م

 اورژانس اومدن یکنار بچه ها دییا ی_بچه ها بپژمان

  دمیبه چشمام کش یاورژانس مشغول کارشون شدن دست یبلند شدم بچه ها ن یزم یاز رو یسخت به
 کرد    سشی تا اشکامو پاک کنم اما دوباره اشکام خ

گفت انگار شرمنده  ینم  یز یانداخته بودو چ نییسرشو پا ستادمیرفتمو روبه روش ا سایسمت نک به
 نداشت  یر یتقص چیشرمنده باشه اونکه ه  دیچرا با یبود ول

 ؟ یانداخت ن یی_مردم چرا سرتو پا

 _شرمندتم ساینک

   ی_دشمنت شرمنده تو چرا شرمنده باش 

  دمیباغم سرشو باال اوردو بهم نگاه کرد آروم دستشو سمتم آورد تا بغلم کنه اما خودمو عقب کش ساینک
خودشون بود    مارستانیاورژانس که مخصوص ب یکه باعث شد چشماش گرد بشه با چشم به بچه ها

  ردوک ینگاه کردنی داشتن رفت و آمد م گاهیپا یاز بچه ها یاشاره کردم خودشم به اطراف که بعض 
 بزنم    ینیکه باعث شد لبخند غمگ  دیبه پشت گردنش کش یستد

 فعال برم بغلش  تونستمیدلم براش تنگ شده بود اما خب نم درسته
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 به سمتش برگشت   سایبره که نک  رونی خواست ب باربد

 منم کنارتم  نباریباربد ا یکن ریی تغ یتون ی_مساینک

 گفتم: یبه سخت  زدیزجه م انی به سمتش برگشت به دلربا نگاه کرد که داشت باال سره ک باربد

 ؟ یبا جناق داداشت بش خوادی _دلت م

 زد  یپوزخند باربد

 من کنه یفدا شویجوون تونهیکه نم برن؟دلربایچندسال برام م   یدون یم تونمی_نم باربد

 بسپار به ما   شویبق سایوا یکردکه  ییکارا هی_اشتباه نکن اون دوست داره تو فقط پا ساینک

 یصحنه زدم چه قدر صحنه قشنگ نیبه ا یشونه باربد گذاشت ناخواسته لبخند یدستشو رو ساینک
 ایبه دن یوقت  چارمیبچه ب  خوردمی م نویحاال صاحب برادرشوهر هم هستم همش حرص ا ولیبود ا

عمه که همون بهتر   مونهیتازه عمو هم داره م یینداره اما حاال هم خاله داره هم دا یکس  چیه ادیب
 کار   یچ خوادیخخخ وهلل عمه م  دارهن

 پشت همن مگه نه؟ شهیداداش داداشا هم می_وقتشه دوباره بشساینک

 بود پژمان به سایخوده نک   نهیحرکتش ع نیا دیکش یپوف یو عصب  دیتوموهاش کش یکالفه دست باربد
بامزه بود انگار   یل یحالتش خ نی ا ساینگاه بندازه بعد به نک هیسمتمون اومد که باعث شد به باربد 

 شده بود   جیگ یکم

 سرشو باال گرفتو با عجز گفت:  پژمان

 ؟واقعایخودشم خلق کرد ی کپ  گهید یکی افتاده بودم حاال تو  ری گ نیمن از دست ا ای_خداپژمان
 ؟ یزجر کشم کن  ییخوایه؟میکارا چ نیهدفت از ا

و باربد   سای به نک  ینگاه کرد سوال میکردیبا خنده بهش نگاه م  میآوردو به ما که داشت نیینگاشو پا بعد
 شد   رهیخ

 د؟ ی_االن کدومتون پسرخاله منپژمان
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 زدم   ینیغمگ  لبخند

 شونی_اباربد

گرد  یچشمابا  سا ینک یدستا ی برگشتو دستبندشو دراوردو زد رو سایپژمان به سمت نک دمید کهوی
 صحنه جا خورده بود  نیا دنیبا د یشده بهشون نگاه کردم دلربا به سمتمون اومد اونم حساب 

   میاالن فقط خودمون بود نیبرده بودن به خاطرهم  انویو ک الی اورژانس دان یها بچه

 ساس ینک نیا ی_پژمان اشتباه دستبند زد

 بهم نگاه کرد  یجد ی لیخ پژمان

احساس نوچه  شهیهمه سال که پسرخالم بود هم نیبندازم زندان ا نویا خوادی دلم م دونمی_مپژمان
اگه باربد   نمیزندان بب  ندازمیم  نویاما حاال ا ردستیاحساس ز میشد سیپل دادیبودن بهم دست م 

   یچ یعنیسرهنگ بودن  فهممیم کشمی نفس راحت م کمی ینطور یداره ا یپسرخالم باشه چه مزه ا

  مویبهم زد یبا غم لبخند میمنو دلربا هم به سمت هم برگشت دیکرد باربد هم خند یخنده ا ساینک
 چه قدر خوشحال بودم که خواهرم سالم بود  میبغل کرد  گرویآروم همد

 داداشم بهتر از منه؟  ی کرد ؟فکریمنو زندان بنداز  ادی_دلت مساینک

 ست یباشه به اندازه تو عصاقورت داده ن  ی_صددرصد مطمئنم...هرچپژمان

 شد یم مونیحرفش پش   نیگرد شده به سمت باربد برگشت انگار داشت از ا یمشکوک با چشما پژمان

 ی ازش ندار  یدست کم کنمی_هرچند احساس مپژمان

 د یبه پشت گردنش کش یدست باربد

 می داداش ی_ناسالمت باربد

 باز کرد  سارویدستبند نک  دویکش یپوف پژمان

 خدا کرمتو شکر  یعصاقورت داده تر ه  یکی از  یکی گهید  می_شانس ندارپژمان
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 ؟ ی_سرهنگ سلطان

 بهش گذاشت   یبه سمت پله ها برگشت پسره احترام نظام پژمان

 ه؟یدستور چ  میکرد ری _همرو دستگ

داشت بهشون نگاه   یجا خورد با ناباور   یحساب چارهی و باربد که به سمت پسره برگشتن پسره ب ساینک
 باربد روبه پسره گفت:  کردیم

 ؟ یکرد ریهمرو دستگ ی_مطمئنباربد

 به باربد گذاشتو گفت:  یاحترام نظام  پسره

 _بله جناب سرهنگ 

چالگونه داشت باربد دوتا دستاشو بهم چسبوندو   سا ینک نهی کرد اونم ع یتک خنده مردونه جذاب باربد
 باال اورد 

 ن موندم جناب سروان_مباربد

 کار کنه   یهنگ کرده بود مونده بود چ چارهیب گهینگاه د ه ی ساهمیبا تعجب بهش نگاه کرد به نک  پسره

دراوردو با لحن محکم و   شوییکارت شناسا  بشیج یاز تو  دیکش یپوف دیصحنرو د نیکه ا ساینک
 مخصوص به خودش گفت:  یجد

 د یکن  رشیبرادرمنن دستگ شونیا می_من سرهنگ تهرانساینک

 اخه چرا؟  یکنم ول ری_داداشتونو دستگ

 روبه پسره گفت:  یبهش نگاه کرد بعد با لحن دستور  تی با جد ساینک

 که گفتمو بکن  ی_کار ساینک

باربد زد باربد با غم به سمت دلربا برگشت دلربا اشکاش   یدستبند به دستا ه ی یاز سره ناچار  پسره
 شدن  ریسراز
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 ی پام بمون  کنمی نم_مجبورت باربد

 ؟یموند ی م ی_تو بوددلربا 

 با غم نگاشو از دلربا گرفت  باربد

 _نه باربد

 ستن یمعرفت ن  یدلربا_همه که مثل تو ب 

هم به سمت پسره اشاره کرد که باربدو باخودش   سا یزدم نک یبهش نگاه کرد ناخواسته لبخند باربد
 اشکاشو پاک کرد   دویکش به چشماش یببره با رفتن باربد به سمت دلربا برگشتم دست

 دلربا نگران نباش  شهیدرست م  ی_همه چ

  ری گونش سراز یشوقش رو ینگاه کرد اشکا میکه کناره هم بود سایسرشو باال آوردو به منو نک دلربا
 شدن

اما  دهیم  یداره هردومونو باز  کردم یفکر کردم باربده فکر م  دمیبار شوهرتو د  نی اول یبرا  ی_وقتدلربا 
ماجراها پامو   نیکردم بعد از تموم شدن ا یسع شهیتورو عقد کرده و شوهرت محسوب م دمید یوقت

 عقب بکشم 

 کرد   یمکث  دلربا

   ستمیمن تو ن دهیبهم گفت که فهم  سایشب نک هی_دلربا 

 بهم زد  یدلربا لبخند گرم خواهرانه ا نییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

که با تو   یی که همه حرکات زنشو حفظه دونه دونه رفتارا هییمردا نی تر ابیاز کم  یکی  سای_نک دلربا 
سرشو به کدوم سمت   کنهی قهر م  یزنش وقت  فهمهیکه م  قهیمرد دق هیمتفاوت بودو برام گفت فقط 

   رهیگیقاشق چنگالشو کدوم دستش م خورهیغذا م یوقت  یحت  ای چرخونهیم

 بهم زد  یلبخند بهش نگاه کردم که اونم لبخند گرم هیبرگشتمو با  سایسمت نک به
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شوهره توهه و اون به  دونستمیم نکهیمن به خاطرا م یدیشب کناره هم نخواب  هی سای_منو نکدلربا 
 ...شبید نکهیتا ا اوردی به روم ن یول  ستمیمن تو ن  دونست یم نکهیخاطر ا

 حرفشو ادامه نداد  هیبرگشت و بق  سایبه سمت نک   دلربا

 خوامی معذرت م یداداش من نهیتو ع دادمی_اگه مجبور به انجام اون کار نبودم انجامش نمدلربا 

 زد دستشو به سمت شال دلربا بردو سرش کرد  یلبخند ساینک

 ی به بعد دوتا داداش دار   نی_از اساینک

 بهم زد   یسمت من برگشتو چشمک به

من   ینی بیمردم هستم م هیاداش خودت تازه د یداداش کپ  نباری_دوباره داداش شدم دالرام اساینک
 چه قدر خوشبختم 

  رخندهی ز میزدمو همراهه دلربا باهم زد یلبخند

 

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

 

 )ده سال بعد( 

نور آفتاب داشتم آب پز   نیا ریز  یعن ی دمیکش یکالفه پوف میهممون منتظر اومدن آقا بود کهیدرحال 
داغ   نقدریشده اونم ا  یهوا چه قدر آفتاب نیبب  میه ما کار دارامروز ک دیباری بارون م یه روزیاز د شدمیم

 بودم حداقل گرمم نبود ی راض  شتریب هیبارون یبه خدا من به اون هوا

 بهش خوش گذشته ادیفکر کنم ز ادینم رون ی چرا ب نیبابا ا ی_ا

بهم رفت که   یوجود چشم غره ا نیاما با ا زدیموج م  یچشماش نگران یبه سمتم برگشت تو  دلربا
 بکنم  یباعث شد تک خنده ا 

 _اومد ساینک
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اومد با   رونیباربد از در که ب  میهممون به سمت دره باز شده برگشت سایحرف از زبون نک نیا دنیشن  با
بره دنبالش اما منو دلربا و الهامو پژمان و  سای جا خورد حق داشت قرار بود فقط نک یما حساب  دنید

  میاومده بود هم الیدان

 یا دمید سارو یلحظه نک هیاحساس کردم  دیلباش بودو د یکه رو یلبخند محو شدیاون فاصله م از
وقت   هی شنیم  یباهم قات ی بزنم چون بدجور  نایصورت ا  یرو یعالمت هی  دیبه بعد با نیخدا از ا

 دست باربدو گرفتم بردم خونه  یاشتباه یدید

بهتر بگم بارادو باربد    ایو باربد   سایاز نک یدست کم نمیمنو ا دمیخودم برگشتم د یسمت کپ به
 بردیم  گرفتیدست دلربارو م یاشتباه  سایوقت نک هیکه بدتر بود اگه  ینطور یبابا ا یا مینداشت

 می شیم  ریرتوش ی ش  یلیخ  ینطور یموضوع بکنم ا نیا یفکر برا هی دیخاک به سرم با ی؟وایچ

باربد  نکهی به سمتش رفت باهم دست دادنو همو بغل کردن هم سایبه سمتمون اومد نک باربد
زدو به   یوجود لبخند نیبچه بغلش بود برگشت چشماش پر از غم شد اما با ا هیچشمش به دلربا که 

 سمتش رفت انگار بهش حق داده بود  

 ن ییپا  دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی دنش یبا د  دلربا

 _سالم دلربا 

 ؟ ی_سالم خوبباربد

 نیکه داشتم به ا نطوریبغل دلربا نگاه کرد هم یانداخت باربد با غم به بچه تو نییسرشو پا دلربا
 بود خم شدو کناره گوشم آروم گفت:  سادهیکه کناره دستم وا  ساینک کردمینگاه م یصحنه احساسات 

 ر یبرو اون بچرو از دست دلربا بگ  شهی_فکر کنم داره سوءتفاهم مساینک

 گفتم:  یبه سمت دلربا رفتمو نفسو بغل کردم به سمت باربد برگشتم و با لحن باحال  عیسر

 گناه داره  شهیبچه له م نیا  دیهمو بغل کن دییشما بخوا  دیشا دی_ببخش

زد و   یلبخند سایباربد به سمتم برگشت که نک  دهیانداخت معلوم بود خجالت کش نییسرشو پا دلربا
 گفت: 
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  یشد  عمو شهیم یسال هی_

داشت کتمان  شعوریکرد ب ینگاه کردم که خوب منظورمو گرفت و تک خنده ا سایحرص به نک با
 کردیم

 گفت:  یچشماش گرد شد به نفس اشاره کردو به سخت باربد

 بچه توهه؟ نی_اباربد

 که مثال بهش برخورده گفت:   یبا لحن باحال سادیباربد وا  یروبه رو ساینک

 اسمشم نفسه باباس  یاون دختر منه شماهم عموش  نگیبه درخت م نی_اوال اساینک

 نیکنم چون دوباره ا  تیترب  نویا  دینفسو ازم گرفت من با  دوینگاه کردم که خند سایچپ به نک چپ
 کلمرو گفت 

بپرسه   خواستی که م یسوال ینگاه خاص بهش انداخت معلوم بود برا هیبه سمت دلربا برگشت  باربد
 روبه دلربا گفت:   یبه سخت دوی پشت گردنش کش  یشک داشت دست  یکم

 ؟ ی_ازدواج نکردباربد

 میتصم شونیخب ا  یکردن ول ی خودم ازش خاستگار  ی قایچندتا از رف  یی_خب راستشو بخواالیدان
 هم باشن  هیشب  دیهردو دومادمون با گهیشانسه د رنی بگ مونی دوماد مثل دوماد قبل هیگرفتن 

هم   رایبرگشت که الم رایبه سمت الم   یباربد سوال دیخودشم خند الیخنده دان  ری ز میباهم زد همزمان
 بهش زد  یلبخند

 همسره پژمانه؟  ارم ینم  ادیبه  شونوی_اباربد

 توهم دیاخماشو کش الهام

همسر   شنی خواهره حامدن م شونیسادم؟ایکناره شوهرم وا یخوشگل نیمن به ا ینیب ینم  ری _نخالهام
  الیدان

   دیپشت گردنش کش یدست باربد
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 _شرمنده ناراحتتون کردم باربد

 کند ی م خی اومد موهاتو از ب یزنم م یدادیادامه م گهید کمی_پژمان

 خنده  ریبا حرص به سمت پژمان برگشت که همه زدن ز الهام

 حوصلم سر رفت  ییایپارک پس چرا نم  یبر یامروز منو م  ی _بابا بابا تو مگه نگفت

 گفت:  ساینک عینگاه کرد که سر  سایبه نک یباربد سوال میبرگشت  مایبه سمت ن  هممون

  فیتشر  طونیش شونیا کمیپسر  هیدخترو  هیدوتا بچه داشته باشه  دیبا ه؟آدمی_خب چساینک
 شد ادهیبودن االن پ  نیماش یداشتن تو

 عمو شدم  شهیم یسال هی ی_مگه تو نگفت باربد

 روبه باربد گفتم:  یلحن طعنه دار  با

مثل اونبار که بچه هارو تو خونه    کننیوقتا پسرشونو فراموش م   یلیدارن خ فی تشر شعوریب شونی_ا
خونه الهام   ادی که برگشت خواست ب  سایکار مهم داشتم نک هیخوابونده بودم خودم رفتم خونه الهام 

 رو فراموش کرده بود  مای فقط نفسو با خودش آورده بود ن

 خب حواسم نبود   ذارهیآدم نم یآبرو برا نی بابا بب ی_اساینک

 بکشه  یبا حرص پوف  سایخنده که باعث شد نک  ریز میزد هممون

 ؟ یدوتا فرق نذار خب چرا نفسو فراموش نکرد نیا نی_انقدر ب پژمان

 ذارهیبه نظره خودت آدم نفسشو جا م  _اسمش به خودشه نفسساینک

 ارهیباال ب میبردم که باعث شد بخنده و دست تسل  زی به سمتش خ  یشینما

 یخالفکار حرفه ا هی شهیروشنه م  یل یخ  ماین ندهی االن آ نی_از همالیدان

 گفت:  یتوهمو با لحن جد  دیاخماشو کش ساینک

 که... ارمیسرش م  ییزندان بال ندازمش ی_غلط کرده مگه من مردم بذارم خالفکار بشه خودم مساینک
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 د یکش یحرفشو خوردو کالفه پوف هیچشمش بهم افتاد بق یوقت

دوسش   کنهیفکر م  فهمهیعاقله م مای ن دیماجرارو تموم کن  نی_من هردوتاشونو دوست دارم اساینک
 بار کن  یباقال  ارویندارم اون وقت خر ب 

نگاه   هیجا خورد سرشو باال آوردو  ی بدبخت هم حساب  مای زانوهاش خم شد ن یرو   ماین  یروبه رو باربد
 کرد بعد به سمت باربد برگشت  سایبه نک

 دلم براش ضعف بره گفت:  شدیبا لحن بچگونش که باعث م  ماین

 ی من  یبابا هی_شما چه قدر شب ماین

 منه  هیبابات شب زمیعز   یکنی _اشتباه مباربد

 بلند شد  سایاعتراض نک یبوس کرد که صدا  مارویگونه ن باربد

 ؟ یاون تو چه طور دخترمو بوس نکرد ندازمتیدوباره م یبچه هام فرق بذار  نی_ب ساینک

آخرش منو سکته نده ولکن   نیبکنم ا  یکرد که باعث شد من با حرص دندون قرچه ا یخنده ا باربد
 ست ین

 ؟ یمن ی_شما عموماین

 ؟یدوست دار  میهی_اباربد

 ؟آخهیمن پسرتو جا نذار  یبابا  نهیع یبچه دار شد یخاله دلربامو گرفت  یوقت شهیم  یلی_آره خ ماین
 بترسه  دیشا

خودشو زد به   دویکش یاونم پوف دمیبرگشتم که د سای حرفش با غضب به سمت نک نیا دنیشن  با
 خودشو زد به اون راه  ساینک  نهیو اونم ع  دیخجالت کش یچپ دلربا کم یکوچه عل

 کردو گفت:  یخنده جذاب باربد

 گهی_چشم امر دباربد

 ندارم؟ ؟عمهی_عمه چماین
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من   کنهیمصرف م ژنیمامانت راحت تر اکس یمامان عمه نداشته باش زهیکار عز یچ  ییخوای_عمه م
 ی کن یم  یشما راحت تر پلستشنتو باز  ینطور یراحت باشم خونه آرومتره ا

 د یباربد هم خند رمینگام کرد که باعث شد رومو ازش بگ یو چپ چپبه سمتم برگشت ساینک

 ست ین  دیبع یز یچ ی عمه هم داشته باش دی _از کجا معلوم شاباربد

 کنم یراحت پلستشن باز   تونمینم ینطور یخوام آخه ا  ی_نه عمه نمماین

 ی بچه استفاده کرد نی_دالرام تو باز از نقطه ضعف اپژمان

 گفتم:  یشالمو مرتب کردم با لحن بامزه ا یکم دمویبه موهام کش یدست

 شده  غیبه اسم عمه در یچه بخواد چه نخواد از فرشته آسمون مایمن ن زهی _عز

 _دالرام ساینک

ندادمو رومو ازش گرفتم که باعث شد با خنده باربد پژمان   یتیاهم خوردیم سای که نک  یبه حرص  اصال
 خنده   رین زهمشون زد جهی هم بخنده در نت

 برگشت سایبه سمت نک  ماین

 م؟یست یهم ن هیداداشت چرا منو نفس شب  نهیتو ع ایخواهرشه  نهی_بابا چرا مامان عماین

 کردو گفت:  یتک خنده مردونه ا ساینک

 پسره گلم دیستی_شما که دوقلو ن ساینک

 از اونا خوشگلتره  ستی خواهراش ن هینگاه کن اصال شب توییدا زمیعز  یمن  نهی_شما عالیدان

باال آورد باربد   میدستشو به نشونه تسل دویکه خند میبرگشت الی دلربا با حرص به سمت دان همراهه
ساله پژمان و الهام هنوز بچه دار نشده  هیسه سالش بود و نفس  مایبلند کرد ن ماروین دویهم خند

  یمشکلخوشبخت بودنو باهم   نایبچه دار بشه اما خب با وجود همه ا تونستیبودن آخه الهام نم
 نداشتن
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هرچند    میبود  یمیبود باهاش صم   یدختر خوب رایازدواج کرده بود الم رایبا خواهره حامد الم الیدان
 زدن یاومدن بهمون سر م یبار م  ه یکانادا بود هرماه  الیدان  یآخه تموم زندگ کردنی م یاونا کانادا زندگ 

 سخته  یلیاز هم خ  نایدادن ا صیتشخ  نکهیه؟ایچ دیدونی م دی_مکافات جدالهام

 نیمثل ا ی ز یچ هی هیکاف یو باربد موند  ساینک  نی من هروقت ب زهی عز  ستی_اصال هم سخت نپژمان
که   یبگو کس  زروی جمله سحرآم نیزد فقط ا ی:پژمان گند زد اصال اشاره نکن چه گندی حرفو بهشون بزن

 یتاداف ری دختراهم هروقت گ نی ب  ساسینک نیدراورد هم سارویرئ نیا یصداشو باال بردو داد زد ادا
دراورد تا سوسکرو بکشه   شوییدمپا  کهی زد فرار کرد دلرباس اون  غیج  کهیسوسک اون یوا  یبگ هیکاف

 دالرامه

که پژمان  یصیتشخ  یراهها  نیا گفتیراست م دیخنده پژمان هم خودش خند   ریز میزد هممون
 من از دلربا ازش خوشم اومد صی بود به خصوص نحوه تشخ نهیگز نیپامون گذاشته بود بهتر یجلو

 الیبهش زد دان یلبخند سادویبغلش بود روبه روش وا ماین کهی به سمت دلربا برگشت درحال باربد
 هممون گرد بشه یکه باعث شد چشما سادیوا نشونیاخم کرد رفتو ب  یکم

خواهرمه توهم   یکیچون داداشت شوهره اون  شهی نم  نیبر ا لیدومادمون دل یکپ نی_ببالیدان
 ی خواهرم نش یک ی نیشوهره ا

  یبرا میداشت مویحرفش هنگ کرده بود نیهممون حاکم شد دواقع هممون از ا نیب  ینیسنگ سکوت
بارو  دست دلر  الی اون فرصت دان یکه تو هیمنظورش چ مینی بب میکردی م شیلی و تحل  هیخودمون تجز

 خودش برد همزمان گفت:  ن ی گرفتو به سمت ماش

 شهیم  یچ مینیبب  یخاستگار   دیاری ب فی_با خونواده محترم تشرالیدان

 ستادی کناره داداشش ا یخاص  تی زد اما با جد یلبخند مردونه ا ساینک

 م؟یبکن   مونویخاستگار نجایهم  ستی بهتر ن نجانیهم شونی_خونواده اساینک

 ستادیشونه به شونه داداشش ا ساهمیبرگشت نک  سایبه سمت نک  الیدان

 بچه ها؟   ییدا دیدهیاجازه م ا ی شما آ کنمیم یداداشم ازتون خاستگار  ی_من خواهرزنمو براساینک
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 به نشونه متاسفم تکون داد یکردو سر  یخنده ا الیدان

 _با اجازه بزرگترها بله الیدان

  دیهممون به آسمون هفتم خدا رس یخنده ها یحرفش صدا نیزدن ا با

  یکه آخر داستان زندگ  کردیفکرشو م یک میهممون دوره هم جمع بود نکهیقدر خوشحال بودم از ا چه
اگه اون شب  انی بود هرچند ک  یخال شمونیپ  ریو ام ان یک هیختم بشه فقط جا  نجایبه ا سای منو نک

نبودن خخخخ   سای هم اگه بود االن دخترو پسر خوشگلم از نک ریحکمش اعدام بود ام شدیکشته نم
  فتادیم یا گهید ی معلوم نبود چه اتفاقا

  سایکه سرش با نک یبود اونم قرار بود با همون دختر  شی مراسم عروس ریهم کانادا بودو درگ حامد
  یبا خوش  یکه همه چ  نهیبالها سرمون اومد ازدواج کنه هرچند مهم ا نیدعوامون شدو همه ا یحساب 

 تموم شد  

من   یبرا سای پناه شد نک یکیاون  یهر کدوممون برا میدنده بود هیپناهان  یهردوتامون ب سای نک منو
هم زنده   نمونیکاش والد یخواهر برادرامونم هستن که ا گهیاون اما حاال عالوه بر هم د یو من برا

 بودن 

 ندهیدر ا  کردمی احساس م میهمه روشن شده بودو هممون خوشحال بود یبرا  یهمه چ گهید حاال
 طور باشه  ن یهم دوارمی ام فتهی قرار بود برامون ب یقشنگ تر  یاتفاقا

 شکرت......... ایخدا

 

 

 شو وانهیشو د وانهیرها کن عاشقا د  لتی"ح

 اندر دل آتش ورآ پروانه شو پروانه شو     

 کن رانهیکن هم خانه را و گانهیرا ب  شیوهم خ       

 با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو"   ایآنگه ب           
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                               ); 

 باشه بایپاک و ز یپر از عاشقانه ها تونیپناه حق زندگ در

                          

 رمانکده  تیعاشقانه وابسته به سا یبهمن زاد عضو انجمن بزرگ رمان ها انایک سندهینو

 

 پر طرفدار:  یرمان ها سندهینو

 عشق مشترک  تقاص

 بال  طونی زهرمار و دخترش برج

 به رخم نکش  پولتو

 که ماه شد  یدزد خانم

 چشمانت  یآوا

 پولدار  دروغ

 مرد خشن من  دو

 گمشده مهیعشق ن  یب

     خانم فداکار          تیمامور
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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