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 به نام خدا

  

هر  دی. بادیسف یهاهیکالو ها،یو شاد اهیس یهاهیها، کالواست؛ غم انویپ کیمثل  یزندگ

 .ستیآهنگ زندگ نیدو با هم نواخته شوند، و ا

  

به  کنمیم میرمان رو تقد نی. ادیمطالعه انتخاب کرد یرمانم رو برا نکهیاز ا ممنونم

 رو خلق کردم. "کایرینائ"که بخاطرش،  زمیدوست عز "فرشته"

 .شیبخاطر همراه "فاطمه"ممنونم از  و

  

 ۹۹زمستان ،یشمسو فاخته
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 اول فصل

. سوار میرفت یدیسرهنگ رش ندهیماتند دنبال ن یهاو با قدم میشد ادهیپ کوپتریهل از

دکمه طبقه چند رو زد. اما خدا اون خانوم تو  نمیو اصال نتونستم بب میبوم شدآسانسور پشت

 «طبقه ششم»گفت: میستادیا یبده که وقت ریآسانسور رو خ

 ینظام طیبشم. گرچه تو مح ادهیاول به من تعارف نکرد که پ یکس نیبنابرا م،یداشت عجله

راهرو نگهمون داشت و  یمشهد تو ندهینما م،ینداشت. وارد راهرو که شد ییمعنا زهایچ نیکال ا

زنه همراه دوتا مرد که محافظش  هیاتاق گرفته،  هیطبقه  نیواسطه تو ا»آروم گفت: یبا صدا

 «هستن...

 «شماره اتاق چنده دی. فقط بگمیدونیرو ما م هانیبله ا»حرفش رو قطع کرد: انیک سروان

 «کیصد و چهل و »گفت: یدیمشهد با ناام ندهینما

من، زن  یهمکارام جلو نکهیجلو رفتم. به ا یو ستوان مسعود انیزودتر از سروان ک من

و چند تقه به در  ستادمیدر اتاق وا یداشتم. جلو تیحساس نن،یرو بب یلخت و پت یخالفکارها

 یو مسعود انیه احتماال! کپنجر ریدر هتل بودن و ز نییپا یمشهد یزدم. چند نفر از همکارها

 یدر گذاشته بودم. صدا یچشم یمنتظر شدن. انگشتم رو رو ک،یهم دو طرف در آماده شل

 «!؟هیک»:دیپرس یمحکم

 «نظافت اتاق اومدم یبرا»کردم اعتماد به نفسم رو حفظ کنم: یسع

 مینظافت الزم ندار_

 در رو باز کنن. دیکه بگم و شا دیبه فکرم رس یزیچ

که گفتن اتاق صد  دمیدنبال شماها اومدن، من شن نکهیهستن، مثل ا یتو البچند نفر _

 !کیو چهل و 
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مغز همون مرد پشت در گذاشت. مرد  یفورا اسلحه رو رو یباز شد و ستوان مسعود در

. من زودتر جلو رفتم، انگار زنه آماده بود چون به سمتم میدستاشو باال گرفت و هرسه وارد شد

پشت سرش. شکرخدا مانتو و شال داشت.  چوندمیمچ دستش رو گرفتم و پحمله کرد. من هم 

 «کجاس!؟ یکیاون»:دیپرس انیک

تا محافظ  میو ساکت منتظر شد میبند زدنزدن. به هردوشون دست یحرف چیو مرد ه زن

داشت. آروم  یخاص تمیبعد، چند تقه به در خورد که ر قهیبرگرده. چند دق اشگهید

 «خودشه»گفتم:

هم اونطرف در  انیاون مرده رو مجبور کرد بره پشت در و در رو باز کنه. ک یمسعود

 بشه. میمحافظ وارد شد، با اسلحه مجبورش کرد تسل نکهیو به محض ا ستادیوا

**** 

روشن  یهابا چراغ سیپل نیو چندتا ماش میبود ستادهیهتل وا یبعد جلو قهیدق چند

 ی. بخصوص وقتاومدیخوشم نم اتیبعد عمل یماجرا نیاز ا وقتچیاونجا رو شلوغ کرده بودن. ه

 .میاومده بود تیمامور یبرا گهیشهر د هیتو 

آرزو  یداده بودم و با خستگ هیخودمون که سرباز آورده بود، تک یاختصاص نیماش به

 ندهیو نما انیسروان ک نیهام ب. هنوز چشمیروانتظامیهتل ن میزودتر تموم بشه و بر کردمیم

آوردم  رونیمانتوم ب بیرو از ج یزدن. گوش برهیشروع کرد و میوآمد بود، که گوشمشهد در رفت

 اون رو هم دعا کنم. رمیکه م ارتیبگه ز خواستی. مامان بود. حتما ماختماند یو نگاه

**** 

لحظه به چروک شدن چادرم فکر  هیتخت ولو شدم.  یانداختم و رو یارو گوشه ساکم

تو اتاق خوابم،  یشدم. وقت رهیهمچنان به سقف خ نیبشورمش. بنابرا خوامیافتاد م مادیکردم اما 

هستم.  سیپل شدیفراموشم م ییجورا هی کردم،یو سقف رو تماشا م دمیکشیتخت دراز م یرو

با همه خوب رفتار کنم.  کردمیم یسع شهیکه هم م،یو مال یاحساسات خترهمون د شدمیم
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 اد،یباهوش و مقتدر تو اداره هم خوشم م ی. و البته از ثناامیکه هست، من ازش راض یهرچ

 س!دوست دارم، برعکس مامانم! اوه، حالل زاده یلیبودنم رو خ سیپل

 خونه!؟ یثنااااا... اومد_

خودم اومده بودم خونه. از اتاق  نیواسه هم م،یگردیبرم تیاز مامور ینبود ما ک معلوم

 تو رفتارم بروز نکنه. میکردم خستگ یرفتم و سع رونیب

 سالم مامان جون!_

 میرو بغل کرد گهیدهم

 قبول! ارتیسالم دخترم، ز_

 !ارتشیبود... البته فقط تو قسمت ز یمامان، جات خال یباشسالمت_

 نوازش مامان صورتم رو گرم کرد: دست

 من! یدختر گلم به جا_

 :دیامانم پرسکاناپه نشستم. م یزدم و رو یلبخند

 !؟یهات رو عوض نکردچرا لباس_

 باال انداختم: شونه

 خسته راهم. دم،یتازه رس_

! بعد هم کننیم غیتبل ردندونیکه خم ییلبخند ناز بهم زد، مثل لبخند مدال هی مامان

 بهم گفت برم لباس عوض کنم و بخوابم.

ساکم رو  ییجاهام شدم. حوصله جابهاتاقم که برگشتم، مشغول عوض کردن لباس به

مامان مشکوک شدم،  کیعلتخت که افتادم، تلفن خونه زنگ خورد. به طرز سالم ینداشتم. رو

 خواستگاره! گفتیحس ششمم م
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رو  چکدومیداشتم که ه بیخواستگار جور واجور و عج یگرفته بودم، کل پلمید یوقت از

به هم  طمونیاز شرا یکیباالخره  نکهیا ایدر شان من نبودن،  چکدومی. اصال هدمیپسندینم

پسر  هیبا  یدختر نظام هینبودن و اصوال آب  یهم نظام چکدومی. بخصوص که هخوردینم

مامانم نامفهوم  ی. صداگنیم یچ نمیکردم بب زیهام رو ت. گوشرهیجوب نم هیتو  یرنظامیغ

 از تنم دربره.... یهام رو بستم تا خستگبه خودم زحمت ندادم و چشم گهیبود. د

**** 

هرچه زودتر سر حرف رو  خواستیرو برداشتم و کنار مامان نشستم. دلم م امییچا وانیل

 اشییو مامانم بعد خوردن چا دمیزود به آرزوم رس یلیبه تماس صبح حرف بزنه. خباز کنه و راجع

 گفت:

 زنگ زد یخانوم هی ،یواببخ یصبح که رفت_

 ام گرفته بود:چرا خنده دونمینم

 بود!؟ یک_

 تو! یکرده بودن، برا یمعرف_

 عجب!_

دستش به  ه،یتیو هشت سالشه. مومن و مهربونه... وال ستیب ه،یپسرش سپاه گفتیم_

 هم هستن! دیگذاشتن کنار. س دنیبراش خونه هم خر رسه،یدهنش م

 مامان دادم: لیتحو یکج لبخند

 !؟انییکجا_

 !دی! اون هم نپرسدمینپرس_

 ادشیاگه طرف هم گفته بود،  یحت ای. و کردیچند مورد رو فراموش م شهیهم مامان

 گفته! یکه چ موندینم
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 !هیهم مثل بق نی... االیخیمامان ب_

 !انی! بذار بیاریازش درب یتونینم رادیا_

 کردم خوشرو باشم: یگذاشتم و سع زیم یرو ینیرو داخل س وانمیل

 .یدونیباشه مامان، هرجور صالح م_

ها بحث و بود با ساعت یتو اتاقم. اومدن خواستگار مساو دمیرو ترک کردم و چپ صحنه

 و گذشته و حال و شغل من! ندهیبه آراجع هودهیب یوگوگفت

 یباز بذارم. رو میداشتندوست یسیپل یهاپرونده یذهنم رو برا خواستیهم دلم م من

رمان خوب  یکل تیشدم. تو سا ساینوانجمن تیزدن تو ساو مشغول گشت دمیتخت دراز کش

که من  نطوریبعد هم قهی! چند دقیواقع یواسه خوندن بود و البته منحرف کردن ذهن از زندگ

 یخونبه دست وارد اتاق شد و با لب یمامانم گوش دم،یخندیم یداشتم به رمان فرار

 «شنبه شب خوبه!؟پنج»:دیپرس

 «مامان آره خوبه ستیمهم ن»زدم: ناله

 شدم.... رهیخ میداشتنبه سقف دوست رمقیرفت و من ب مامان

**** 

کرده بودن و شکرخدا،  دایمن حضور پ یخواستگار یمعمول برادرم و خانمش هم برا طبق

دلم  دیده بود. شا. خواستگارم همراه مادر و پدرش اومگرفتیم ییبرادرم بود که چا نیا

با  یمن داشت. ول یبرا یشتریب تیمقبول دیاونوقت شا نم،یپسره رو تو لباس فرم بب خواستیم

طرحدار داشت و پدرش کت  یاومده بود. مادرش چادرمشک یآب راهنیپ و یکت و شلوار مشک

شدم و به پام بلند نشدن، جوابشون معلوم  ییرایشش دکمه. از همون لحظه که وارد پذ یطوس

بودن. من هم نشستم و پام رو انداختم رو پام. که  اوردهیهم ن ینیریگل و ششد. تازه، دسته

 .کننرو بخورن و زحمت رو کم  شونییچا
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اگه »لبخند کج زد و گفت: هیزدن، پدر پسره  یمعمول یهانشستن و حرف یاز کم بعد

 «صحبت کنن یاگوشه هیها برن نخانم، جووحاج نیاجازه بد

مامان پسره نشسته بودم  یبه من انداخت. من که درست روبرو ینگاه هی مامان

نباشه. با  ازین کنمیفکر م»گفتم: یلبخند ساختگ هیبا  نی. بنابراامیچشم و ابرو ب تونستمینم

 «اجازتون

 شهیکه هم یمن با تمام ادب دونستنیکردم. همه م دیشدم و خودم رو از نظرها ناپد بلند

 .کنمیو تحملش نم آدیخوشم نم ادبیاز خواستگار ب دم،یبه خرج م

خنده داداشم رفت هوا و من هم با خنده  یخواستگارها رفتن صدا نکهیبعد ا خالصه

و بعد  میکردیرو م یشگیهم یهابحث دیدسته مبل پرت کردم و نشستم. با یچادرم رو رو

 «!ومدهیثنا معلوم بود اصال ازشون خوشت ن»ابم.  با خنده گفت:برم بخو تونستمیم

. فکر کردن کجا اومدن که نه اشافهیپسره زشت. با اون ق ومد،یمعلومه که خوشم ن_

 «!دهیم ینیریبخره ش خوادیهم م نیگل!؟ آدم ماشآوردن نه دسته ینیریش

 «بودن یخونواده خوب ییخدا یول»کنار پرستو نشست و گفت: سلمان

ور دل من  یخوایم یتو تا ک دونمیمن نم»و با اعتراض گفت: رونیاز اتاق اومد ب مامانم

 «!یرو خواستگارهات بذار بیعج یرادهایو ا یبمون

 زدم و گفتم: لبخند

نشد و من و شما تا آخر عمر کنار  دایهم پ دیبشه، شا دایکه آدم مناسب من پ یتا وقت_

 میهم موند

 امرزی! پدرت خدابیبد یاگه بخاطر تنها نموندن من به خواستگارهات جواب منف یونیمد_

 ...نیریشماها به موقع سر و سامون بگ خواستیدلش م
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 یقتینبود پدر، حق ی. ولهالمی. مثل فمیکرد اریپدر چند لحظه سکوت اخت یادآوریبا  همه

 «!؟یدیگفت بهت که خند یچ سلمان باباهه». پرستو گفت:کردیمون رو ناراحت مبود که همه

 :دیخند سلمان

ها هم گفتن اون میزنگشون رو زد میرفت ن،یهست یکوچه بغل میکردیما فکر م گفتیم_

 ....میما دختر ندار

تموم شد. فکر کنم  یبه سادگ یبود که بحث بعد خواستگار نطوریو ا میدیخند یهمگ

 ی. به اتاقم برگشتم و دفتر جلدچرمدمیبودن که نپسند دهیها هم با رفتن من به اتاق، فهماون

شالم رو درآوردم و پرتاب کردم  دم،یکشیتخت دراز م یکه رو نطوریآوردم. هم رونیبنفشم رو ب

رو  سمیپل تیبنفش رو از کش کنار دفتر برداشتم و صفحه مربوط به شخص دکارگوشه تخت. خو

 یسیروش فکر کنم. پل خواستمینوشته بودم و م دمونیاز پرونده جد ییهاادداشتیباز کردم. 

ازدواج کنم. که من رو درک کنه و  سیپل هیبا  خواستیعشق من بود، و در اعماق قلبم، دلم م

همسر من باشه  خوادیخوشبخت که م سیاون پل دونستمیهنوز نم ما. امیمشغله هم رو بفهم

 !ه؟یک

**** 

. انقدر خط دمیکشیهام رو خط مدور سرنخ ج،یآدم گ هیدفترم نشسته بودم و مثل  یتو

 میبود یاتاقهمکارم که با هم، هم هیمرض یبود کاغذ سوراخ بشه. صدا کیبودم که نزد دهیکش

 من رو به خودم آورد:

پرونده  نیهم یکارت داره! فکر کنم برا انی! سروان ک؟یکنیم ریس یثنا تو کدوم باغ_

 !تونهیمیت دیجد

 یکه من برا کردیم یحسود دی. شادمینازک کردن مختصرش رو به وضوح د چشمپشت

دانشکده بودم و مقام  یراندازیانتخاب شدم. من مقام اول مسابقات ت انیسروان ک یاتیعمل میت

باشم  میشده بودم. خوب حق من بود که تو ت لیالتحصسوم جودو. با درجه ستوان سوم هم فارغ
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تو  اومدیبود و هرکس م یدیسرهنگ مج یهااز بچه انیم. سروان ککن ثابترو  هامیستگیو شا

و فقط  دادیم لیتشک میت شهیهم یدیاون باشه. سرهنگ مج میتو ت خواستیاداره، دلش م نیا

بود.  انی. البته اکثر کارها به عهده سروان ککردیمهم رو حل م یهاخودش، اکثر پرونده میبا ت

قاچاق،  یهاسروان شده بود. بخاطر حل پرونده عیبا دوتا ترف ینبود ول ادیاون هم سنش ز

 یروانتظامین یهااز بچه یلیخ یآرزو دیشده بودن و خوب... شا دیشه مشیت یهااز بچه ییچندتا

 شهادت با افتخار بود.

گفت  ی. در زدم و وقتانیهام رو برداشتم، بلند شدم و رفتم دفتر سروان ککاغذ خالصه

 هام:نافذش زل زد تو چشم یهاو آزاد داد. بعد با همون چشم دمیتو. پاکوبرفتم  دییبفرما

 !؟نیدیرس ییشد خانم شفق!؟ به جا یچ_

 رو قورت دادم: دهنمآب

 !دمیاون عالمت رو کجا د فهممینم کنم،یراستش، هرچقدر فکر م_

 کدوم عالمت!؟_

 !گهیشده بود د یهمون که رو دست مقتول خالکوب_

 .نجایا نیایمن امروز صبح کشفش کردم... ب ن،یدیپرسیخوب از من م_

به سمت من چرخوند و  یکمیرو  توری. موننمیرو بب تورشیرفتم تا بتونم مون زشیم کنار

 گفت:

 نوشته خاص هست. هیاش هم دسته یخنجر! رو هیدور  دهیچیماره، که پ هیقسمت،  نیا_

 هیطرف ناراحت نشه، مجبور بودم  نکهیا یمن برا یول م،یبودیم یجد دیبا شهیهم

 کوچولو لبخند بزنم:

 دهید ییجا هیکه  ادمهی! اما ویارباب ک یعنیکلمه هم  نیا ه،یمن هم متوجه شدم چ_

 کجا بود. آدینم ادمی کنمیفکر م یبودمش، هرچ
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 نگاهم کرد و بعد گفت: هیچند ثان انیک

 مثال کجا!؟_

 نیساعدش هم یدسته، که مثل دست مقتول، رو هیکه تو ذهنمه،  یریراستش تصو_

 .آدینم ادمیهست. اما قبل و بعد خاطره اصال  یخالکوب

 و گفت: دیپرپشتش دست کش یتو موها انیک

قاچاق که تو مدت خدمت شما  نیعکس مجرم ،یستوان محمود شیپ دیخوب، بر_

 کمک کنه! دی. شانینیشدن بب ریدستگ

 خوشحال شدم: شنهادشیپ از

 !رمیچشم قربان اآلن م ،یر خوبچه فک_

 !؟نیاون کاغذها چ ،یراست_

 هیبق نیافتاد که چندتا مسئله رو براش آورده بودم. فورا کاغذ مورد نظرم رو ار ب ادمی

 و گفتم: دمیکش رونیب

و  لیهم نوشتم که تحل نشییپا نیهست، ا یهمون کلمه که تو خالکوب یمعنا نیا_

 !هیچ یخالکوب یهاهرکدوم از شکل یمعنا

 !؟نیوقت گذاشت ادیز یخالکوب نیواسه ا نیکنیفکر نم_

 سرنخ ما باشه! نیترمهم تونهیم یخالکوب نیهم_

 گذاشت و گفت: زشیم یکاغذ رو رو انیک

 .دیبر نیتونیباشه، م_

واسه  رفتمیم ییکه به سمت اتاق شناسا نطوری. همرونیو از دفتر اومدم ب دمیکوب پا

 ...شنیم عیمردونه ضا طیمح نیچقدر دخترها تو ا کردمیفکر م نیبه ا ن،یعکس مجرم دمید
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**** 

و  بیعج یهاافهیق رچونه،یدست ز هینشسته بودم و با  یستوان محمود ستمیس پشت

موندن!  گهیفقط پنج نفر د دمیکه نگاه کردم، د ستی. به شماره لدمیدیها رو مترسناک مجرم

آخر  یتاموس رو زدم و اون پنج دیتلف کرده بودم. کل نجایرو هم ا. وقتم شدمیم دیداشتم ناام

و عکس مجرم بزرگ شد.  بوردیکردم و خواستم بلند شم؛ که دستم خورد به ک ی. پوفدمیرو د

اون مجرم،  افهیق دنی. با دتوریو نگاه باال برگشتم سمت مون نییبا سر پا هایزامب نیا نیع قایدق

 هام اومد.چشم یاست جلووکام بدون کمتمام خاطره

 هیها، تا بقاز همکار یکیدر همراه  یجلو موندمیم دیکه رفته بودم، با یاتیعمل نیاول یتو

خودم رو ثابت  خواستیدلم م یلیکنن. خ ریسرشاخه رو دستگ یبرن داخل و چندتا قاچاقچ

 دم،یشد نفهم داشیآقاهه، به من و همکارم رکب زد. از کجا پ نیشد که هم یچ دونمیکنم، اما نم

خورده بود و من هم گروگان گرفته شده بودم. قدرت  ریخودم اومدم که همکارم ت هب یوقت

 انیتوانم رو از دست دادم. سروان ک کردمیبود که حس م یهاش دور گردن و کتفام به حددست

 یهاتو دستمن  دنیاومدن و د رونیاز همکارها از تو اون خونه با چندتا مجرم ب گهیتا دو دوسه

 ام!آقاهه نیا

بعد  امعرضهیبود که احساس کردم انقدر ب یجور هیمن  یهاتو چشم انیسروان ک نگاه

اکثرا گروگان گرفته  هاسیافتادم که دختر پل ییهایسیپل لمیف ادی. کننیماجرا اخراجم م نیا

. حاال خودم میکردیشون م. چقدر هم با داداشم مسخرهکردنیرو خراب م اتیو عمل شدنیم

جودو رو به خاطر آوردم و از همون  یهادر شان من نبود. فن نیها؟! نه، ااز همون یکیشده بودم 

. زانو زدم و با ضربه نیدستش که دور گردنم بود، گرفتم و از پشتم آوردم جلو و پرتش کردم زم

اما به هر  د،یبهش رس انتظارش رو نداشت که زورم دیکردم. شا رشیگنیزم نه،یآرنج تو قفسه س

 .دمیخودم رو خر یبروصورت آ

 هیتک نیبودم، به ماش دهیترس کمیکردن. من هم که  رشیو همکارها فورا دستگ انیک

 «بد نبود»موقع ردشدن از کنارم گفت: انیزدم تا نفس تازه کنم. ک
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 یرو رو یخالکوب ن،یزدمش زم یساعد دست چپ همون مرده بود، وقت یرو یخالکوب

 بند!هم ای ،یگروههم ایبوده،  قیبا مقتول رف نیا دی. پس شادمیدستش د

خودم و سروان  ستمیخواستم اطالعات مربوط بهش رو بفرسته رو س یستوان محمود از

دوشم برداشته  یبار بزرگ از رو هی شیادآوری. بعد هم برگشتم به دفتر خودم. انگار با انیک

 دتیشد ثناجون!؟ پرونده جد یچ»آورد و گفت: رونیسرش رو از تو کاغذهاش ب هیبود. مرضشده

 «!؟دیرس ییبه جا

 «کردم دایدردبخور پسرنخ بزرگ و به هیآره، »گفتم: یروزیحالت پز و پ با

نه. اومده  ایاطالعات رو فرستاده  یستوان محمود نمینشستم و نگاه کردم بب زمیم پشت

به اطالعات و سابقه مرد انداختم. بعله، با مقتول  ینگاه هیاز کردم و رو ب لیبود رو کارتابلم. فا

که عضوش بود به دست  یبه مقتول و باند قاچاقرو راجع یاطالعات خوب شدیبند بودن. پس مهم

 ...وردآ

**** 

. رفته بود ندامتگاه ادیب انیبودم. چشمم به در اداره بود تا سروان ک ستادهیپنجره وا پشت

من  یرکیرزیطبق معمول ز هی. مرضرهیاز همون مجرم که من شناخته بودم بگ یاطالعات هیبلکه 

که کارم رو  نطوریبرگشتم. هم زمیشدم و پشت م دیکه گذشت، ناام قهی. چند دقدییپایرو م

بود. جز  یاتاقک نگهبان واری. اتاق ما پشت ددیدر پاکوب یکه نگهبان جلو دمیدادم، شنیانجام م

 میبعد تصم یاومده باشه؟! اول خواستم بلند بشم و برم، ول تونستیم یچه کس انیسروان ک

 دییتازه کنه. همون لحظه در اتاق خورده شد و با بفرما یبذارم تا نفس گریدندون رو ج کمیگرفتم 

 اومد داخل: بازمن، سر

 باهاتون کار دارن. انیخانم شفق، ستوان ک _

 به ابروهام نشوندم: یکی. اخم کوچکردمیرو حس م هیمرض نگاه
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 یهاکه مرغ زنمیم یاضافه خدمت هیبرات  ،یو احترام نذار یدفعه بعد پا نکوب یبهادر _

 !یکنن! مرخص هیهوا به حالت گر

. ذاشتنیخانم احترام نم یهاسیبه پل ادیز هایبعض نجایو رفت. ا دیبا اکراه پا کوب یبهادر

 رو بپزه. شیسبزبره قورمه دیزن با گفتنیبودم که م دهیشن

. لباس فرم نمیرفتم. بعد احترام گذاشتن، بهم گفت بش انیجام بلند شدم و به دفتر ک از

 !ادیتنش بود و خدا من رو لعنت کنه، که تو دلم گفتم چقدر بهت م

 یادیز زیکردم در مورد مقتول. چ ییبازجو چریاز محمود آرم»لب باز کرد: انیک باالخره

 دیبا یتو باند، هرکس تیرو بعد از عضو یبگه. اما گفت خالکوب خواستیهم نم دی. شادونستینم

 «بزنه.

 را کج کردم: لبم

 ومدیدستمون ن یچیپس در واقع ه_

 نینفر با ا هیکه پاتوق مقتول بوده رو گفت. گفت  یینه. اما آدرس دوتا از جاها بایتقر_

بوده. از  قیبا مقتول رف نکهیداشته که ممکنه اون کشته باشدش. مثل ا یمقتول خصومت شخص

 شد. یعصبان یلیکشتدش خ یکی نکهیا

 گفتم: ینطوریهم

 کنهیم یهم خودش از تو زندان دستور داده بکشنش. حاال هم واسه ما نقش باز دیشا_

 شد و گفت: رهیچند لحظه بهم خ انیک

 خودش؟!_

 کرده بودم گفتم: یاافاضه هی ینجوریکه هم من

 ممکنه._
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 و گفت: دیکش شاشیربه ته یدست انیک

 .میکنیم یخوب، بررس_

 بعد لبخندم گفت: انیداده باشم. ک یجواب هیزدم تا مثال  یکیکوچ لبخند

مون با گروهمون آماده شده. همه یکه برا یطبقه باال. تو دفتر میریاز امروز م ،یراست_

 .میکنیهم کار م

 اون سگه تو بره ناقال زدم: هیلبخند شب هی ونیشدن با آقا یحس هم اتاق از

 .یچه عال_

 .دیجا بشجابه یتا آخر وقت ادار دیرو جمع و جور کن لتونیوسا_

 !؟نیدیم یچشم قربان، اجازه مرخص_

 :زنهیکوله کرد، مثال لبخند موکج یلب هیهم  انیک بارنیا

 .دیبر نیتونیبله. م_

 . رونیشدم و بعد احترام گذاشتن از دفترش اومدم ب بلند

**** 

 یگلدون سفال یداشته بودم، تونگه خچالیبودم و تو  دهیخر شبیکه د ییرزها گل

بود من، با پاراوان جدا شده زیگرفته بود. م یرنگ و روح هی د،یدفتر جد نی. حاال ادمیچ کمیکوچ

 وتریکه متخصص کامپ یستوان رضوان زیمن، م یبود. روبرو مونیگروه دیکنج سالن جد بایو تقر

هم کنار  زیبود. دوتا م واریرو به د شیو صندل رونیرو به ب توریداشت. البته مون قرارگروهمون بود 

قرار گرفته بود  یبزرگ ستوان رضوان زیکنار م ان،یخود سروان ک زیها، و مپنجره ریمن بود ز زیم

تو دفتر  خوشگل گذاشته بودن. اون رو قبال سینف یهاقفسه کتاب پر از کتاب هیکه پشتش هم 

. وسط یروانتظامیهم کنار قفسه بود همراه پرچم با آرم ن رانیا دارهیپرچم پا هیبودم.  دهید انیک
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 یامن اصال از رنگ قهوه یداشت ول یطب یمشک یهایکنفرانسمون بود که صندل زیسالن، م

 . اومدیخوشم نم زشیچوب م

 یهاکه از بچه شناختمیرو م یفقط ستوان رضوان ان،یگروه ک یها براانتخاب شده از

. دلم میباهم آشنا بش یهمگ م،یمون بود. قرار بود امروز راس ساعت هشت و ناداره یبریسا

پاراوان برامون  هیباشه. اما فقط  نجایهم ا گهیدختر د هی نکهیا یدواریاز ام کردیتاالپ متاالپ

بودم که شده رهیبه گل رزهام خ چقدر دونمی. نمزمیو من هم گذاشته بودم کنار م بودنآورده 

مرد که با توجه به درجه  هیاومدم.  رونیب زمینفر وارد سالن شد. بلند شدم و از پشت م نیاول

 نییپا یکردم. در جواب سر یبود. فورا احترام گذاشتم و خودم رو معرف کمیهاش، ستوان شونه

از بخش مبارزه با مواد  یمیفه کمیکرد. ستوان  یو آزاد داد. بعد هم خودش رو معرف دباال کر

 یتونستیم نهیمثل آ ،یمشک یهاداشت با چشم کیبار یول یعقاب ینی. باومدیمخدر. بهش م

 .دادیاش رو جاافتاده نشون منبود اما چهره ادیهم داشت که ز شی! رینیخودت رو توشون بب

 . منانیب هیتا بق مینیکنفرانس بش زیخودم، پشت م زیپشت م یداد به جا شنهادیپ بهم

اول نشست. هر دومون ساکت و  یهم صندل یمیآخر نشستم. فه یهم قبول کردم و رو صندل

بودن،  یاشهیو راهرو همه ش یسمت در ورود یوارهاید نکهی. با توجه به امینشسته بود نییسرپا

ردها موندن با م ییتنها ل،یمدت کار و تحص همهنینبودم. اما هنوز بعد ا وننگران تنها بودنم

 .کردیمعذبم م

هم  یکیاومد. سالم عل یو بعد از ما، ستوان رضوان میمنتظر موند یهر نحو، هردو کم به

 ازین گهیخانم د هیو خداروشکر، اون دو تا باهم مشغول صحبت شدن. چقدر وجود  میبا اون داشت

و  میوارد سالن شدن. هرسه بلند شد گهید یآقا هیهمراه  انیبعد، سروان ک قهیبود. چند دق

هستن، از بخش اطالعات  وریسروان بهنام غ شونیا»آزاد داد و گفت: انی. کمیشتاحترام گذا

 «کننیم یاومدن و با ما همکار

 یکمی میداشت موننیکه تو قوان یزینداشت و مدل موهاش با چ شیاصال ر ور،یغ بهنام

کج به  یکمیکه  کیبار ینینازک و ب یهااف، با لببودن اما شف یا. چشماش قهوهکردیفرق م



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

17 

 ی. با لباس شخصومدیبودن م یداشت که واقعا به اطالعات یاش جذبه خاص. اما چهرهاومدینظر م

  ،که نشستانیبه لب داشتن و من همچنان معذب بودم. ک یلبخند هی. همه دهم اومده بو

که دستش بود رو  یاپرونده انیموند. ک یخال وریمن و سروان غ نیب یو صندل مینشست یهمگ

 گذاشت و گفت: زیم

 !ومدن؟یستوان زند هنوز ن_

 :شناختیم یمیستوان فه ظاهرا

 .کننیم رید شهیهم شونیا_

 گفتم: ناخودآگاه

 شد. بتشونیفکر کنم غ_

 یا. چند لحظه بعد در سالن با تقهاوردمی. من هم سرم رو باال نومدیدرن یاز کس ییصدا

احترام گذاشت  نکهیشدم تا ا رهیزنان اومد داخل. چند لحظه بهش خنفسخانم نفس کیباز شد و 

 «کردم رید دیسالم جناب سروان، ببخش»گفت: یو با صالبت خاص

گرفت. انقدر خوشحال شده بودم که با  یبه او آزاد داد و دختر تازه وارد کنارم جا انیک

دستم رو فشرد.  یشده بود که با گرم میار متوجه خوشحالباز باهاش دست دادم. اون هم انگ شین

 گفت: انیک

 به ما ملحق شدن. تیهو صیکشف جرائم و تشخ یستوان زند هستن، برا شونیا_

که در مورد باند قاچاق اعضا و مواد  دمونیشروع شد و هر قسمت از پرونده جد جلسه

 حیداشت راجع به مقتول و نحوه قتل به ستوان زند توض انیک ینفر محول شد. وقت کیبود به 

وجور آب، خودم رو جمع وانیل هیو خوردن  ادی. اما با تالش زختیهم رمن دوباره دلم به داد،یم

لطف کرد و بعد از هول  ،یسرکار خودمون و ستوان رضوان میرفت یجلسه، همگ ازکردم. بعد 

 زیاون منتقل کرد. حاال من به م زیوان رو به بعد از ممن، پار زیستوان زند به سمت م زیدادن م
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هم  نیداشت. ا دیستوان زند د زیاز م شتریمن ب زیداشتم. صددرصد او هم به م دید انیسروان ک

و  طنتیمن، با اون همه ش یعصا قورت داده نشستن و دست از پا خطا نکردن، که برا یعنی

 با مرگ بود... یمساو  ،یناآروم

**** 

از من اومده بود.  رتریستوان زند نشستم و منتظر شدم نمازش تموم بشه. اون د کنار

. بعد اون میرو کرد بهم، من هم بهش قبول باشه گفتم و دست داد ییسالم داد، با خوشرو یوقت

 گفت:

 !!ستیکه اسمشون معلوم ن نهیها الباس فرم خانوم یاز بد_

 زدم و گفتم: یلبخند نمک هیخودش  مثل

 ن ثنائه.اسم م_

 من هم الهام هستم._

 :میدست داد دوباره

 خوشوقتم._

 .نطوریمن هم هم_

 :دیپرس یبعد مکث کوتاه الهام

 !؟یاداره هست نیتو چند وقته تو ا_

 شدم. لیالتحصکه فارغ یاز وقت_

 !یاومد ارشدیپس با کارشناس_

 کردم: یکیکوچ خنده

 گهیآره د_
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 !ان؟یهمکارا چطور_

ستوان  یول ترن،یدانشکده هم جد یاز استادها ونیآقا نجای. ایجد یلیخ یخوبن، ول_

 شهیکه هم یترن. البته به شرطمهربون کمی یدیو خود سرهنگ مج انیو ستوان ک یرضوان

 !یکارهات رو خوب انجام بد

 کرد و گفت: یایخنده نخود الهام

دست مقتول رو  یبهم گفت تو خالکوب انیسروان ک ،ی... راستهیعیطب نکهیخوب ا_

 .یکرد ییشناسا

 و گفتم: دمیام کشدست به مقنعه هیگرفتن اعتماد به نفس  یبرا

که از  تمیمامور نیداشتم. اون هم تو اول یریکه شناختم درگ یبله، خوب آخه با اون_

 مونده بود. ادمی نی. واسه هممیاداره رفته بود

 !؟میدار یناهار چ_

که سرباز  ی. موقعهیامروز چ دونمی. نمارمیبا خودم م رم،یگیراستش من ناهار نم_

 !؟ینبود دیپرسیم

 گفت: یدیبا ناام الهام

 نه راستش!_

 !ادیآوردم، البته اگه بدت ن یخونگ چینداره، من با خودم دوتا ساندو یاشکال_

 :دیخند الهام

 چون گرسنمه! اد،یهم خوشم م یلینه اتفاقا خ_

**** 
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. انقدر از مغزم استفاده کرده نییهام رو ول کردم پاگذاشتم و دست زیم یرو رو سرم

اتاق گروهمون، فقط من و  یاداره نبود و تو انی. کدمیشنیارور رو م یهاپنجره یبودم که صدا

 موندم، الهام گفت: زیم یکه رو کمی. میبود یالهام و ستوان رضوان

 !رهیدر م تی!؟ خستگارنیب ییچا هیبگم برات  یخوای!؟ میثنا خسته شد_

 سرم رو بلند کردم و گفتم: رمقیب

 !؟یخوری. تو هم مکنمیدرست م کسیمیکاف هی رمی. مخوامینم ییچا_

 دارم. تینه قربونت من به قهوه حساس_

 ریتو مس دادیچقدر حال م م،یاتاق خارج شدم و به سمت آبدارخونه رفتم. خودمون از

و اتاق  تیو سا ییاداره، اتاق بازجو ی! تو بخش پشتذاشتنیم مها بهم احتراسربازها و گروهبان

 یداشتم از جلو یقرار داشت. انتهاش هم سالن کنفرانس بود و آبدارخونه. وقت یدیسرهنگ مج

 ی. اون وقت بعدازظهر معموال قسمت پشتدمیرو شن انیک یصدا شدم،یاتاق سرهنگ رد م

 گفت: یبا نگران انی. کگنیم یهام رو آروم کردم تا بشنوم چتر بود. قدمخلوت

اونوقت  ان،یدخترها از پسش بر ن دیخطرناکه، شا یلیخ ینجوریآخه جناب سرهنگ، ا_

 ...شهیخراب م یچهمه

 یذهنم رو مشغول کرده بود، جواب انیکه جمله ک ی. در حالدمیمن به در آبدارخونه رس و

درست کردم. بعد هم که به اتاقمون برگشتم،  کسیمیخودم کاف یم سرباز دادم و برابه احترا

بود که  ی!؟ چه کارمیاز دخترها منظورش ما بود یعنی. کردمیفکر م انیهنوز داشتم به حرف ک

 !م؟یانجام بد مینتون ام دیترسیم

 لحظه الهام افکارم رو پاره کرد: همون

 !؟یایتو م ،یبرم پزشک قانون خوامیمن م_

 رو ناراحت کردم: ابروهام
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 !شهینه من حالم بد م یوا_

آزاد داد و  انی. کمیو احترام گذاشت میمون از جا بلند شدهرسه ان،یورود سروان ک با

 گفت:

 .میدار یجلسه فور هی نجایا دییایب_

مرتب نکرده  یصندل یهم نشست. هنوز چادرم رو رو انیو خود ک مینشست زیدور م هرسه

و قبل  می. خالصه نشستمیستیدوباره خبردار با میو مجبور شد دنیگروه رس یاعضا هیبودم که بق

 شروع کرد حرف زدن: وریغ ان،یاز خود ک

 .میدیباند رس ییاز شناسا یخوب یبه جاها ن،یهست انیهمونطور که در جر_

 دئوپروژکتوریو مینداشت. چون وقت زیآورد گذاشت وسط م کیکاغذ و ماژ هیشد و  بلند

 دادن: حیو توض دنیرو روشن کنه. روش خم شد و شروع کرد کش

شرکت  هیهستن، مثل  یمجموعه داره که تو سطح شهر، ساق ریز نیباند چند نیا_

از  یشتریداره و خودش مواد رو به مقدار ب یخودش چندتا ساق یمجموعه برا ریهر ز ،یهرم

 یمنطقه هستن. )گردال هیها مسئول پخش مواد تو دسته نی. هر کدوم از ارهیگیسردسته م

 یها برادسته نی( بعد هر کدوم از استیمثل هرم گلدکوئ کرد،یبه هم وصل م دیکشیم یگردال

هم  یکیکرد،  ییکه تو زندانه و ستوان شفق شناسا هیهمون شونیکیدارن که  سیرئ هیخودشون 

داده بشن.  صیها تشخکنندهپخش هیهاس که از بقدسته یروسا یبرا یهمون مقتولمونه. خالکوب

 دیمثلثش کش یگنده باال یگردال هیبانده ) یاصل سیکه رئ ننفر وصل هیها هم به دسته نیهمه ا

 ...نکاریا ی. و حاال برامیکن داشیپ دیکه ما با هیکس نیو توش عالمت ضربدر گذاشت( ا

 حرفش رو قطع کرد و گفت: انیک سروان

 بذار من بگم.بهنام _

 گفت: انینشست و ک بهنام
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به دوتا خانم  نکار،یا ی. براارزهیطول بکشه، اما م یکمی دی. شامیباند نفوذ کن یتو دیبا_

 ....میدار ازیو دوتا آقا ن

به من انداخت  ینگاه هیالهام  یجا نخوردم. ول ادیبودم ز دهیشن یواشکیرو  نیکه ا من

 گفت: انیو بعد رو به ک

 !؟میا خانم من و ستوان شفقاون دوت_

 گفت: انیک

 ی. اما هرکسمیکنیم دایرو پ گهید یکی ن،یاگه قبول نکن ه،یاریها اختشما خانم یبرا نیا_

 !انهی ادیاز پس کار بر ب تونهیم میدونیمهارت و تجربه شما دونفر رو نداره و نم

 صاف کردم و گفتم: ییگلو من

 !؟میبکن دیحاال چکار با_

 گفت: انیک

اعضا،  ییها، که در کنار شناسادسته ییشناسا یبرا شنیم یخانم نفوذ هیآقا و  هی_

و  زیتمام ر ییشناسا نیدسته رو کشته و همچن سیرئ یچ یبوده و برا یقاتل ک میبفهم میبتون

 باند... سیرئ یتو دسته اصل رنیآقا هم م هیخانم و  هیها. و درشت

 :دیپرس الهام

 و کجاس!؟ هیک سیرئ میدونیمگه م_

 باالخره حرف زد: یرضوان

 یبزرگ داره برا سیرئ دمیها رو هک کردم و فهمو تلگرام چندتا از سردسته جیمن پ_

 یمعرف یسردستگ یبرا دیجد یاعضا یسر هیجشن قراره  نی. تو ارهیگیجشن تولد م هیپسرش 

. انهی ادیهم م سیخود رئ دونهینم کسچیداده بشه. اما ه لیبشن و مقدار مواد هر دسته تحو
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که  یای. نفوذمیدار اجیاحت یما به نفوذ نی. بخاطر همدهیاون رو ند افهیق االتا ح کسچیاصال ه

 .هیک سیبشه و بفهمه واقعا خود رئ کیبهشون نزد یلیخ

 متفکرانه گفت: الهام

 !؟مینکن ریهست دستگ یتو مهمون یخوب چرا هرک_

 جواب داد: انیک

 سیرئ م،یکن رینفر رو دستگ صدیس ستیهمه اون دو میبتون نکهیقبل ا نیمطمئن باش_

 .ستین یجمع کردن هم که کار چندان سخت دیجد ی. اعضارهیو م کنهیفرار م

من به  کننیام قبول مخونواده دونستمیبودم، اما نم جاناتیه نیکه کشته مرده ا من

 نه!؟ ایبرم  یتیمامور نیچن

 !؟میبگ یبهشون چ !؟یهامون چپس خونواده_

 جوابم رو داد: بهنام

کجا  دیبدونه دار دینبا کسچیو ه تیمامور میریم میدار نیگیها فقط مبه خونواده_

و  شهیم میگر ینفوذ نکهیچقدر طول بکشه. و ا تیمامور ستی. معلوم ندیکنیو چکار م دیریم

 نشناسن. دن،ید ابونیکه اگه خونوادش تو خ ی! در حددهیم تیهو رییتغ

 :دیپرس ی. رضوانمیو ساکت موند میبه هم انداخت ینگاه هیو الهام  من

 !؟انیباهامون نم یستوان مسعود_

 کرد و گفت: یپوف انیک

شده، مجبوره  یبستر مارستانیشون باومدن بچه ایمتاسفانه خانمش بعد از به دن_

 .یبمونه تو مرخص شتریچندروز ب

 :دیبعد، بهنام پرس هیثان چند
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 !؟نیکنیها قبول مخانم_

 جواب دادم: درنگیب من

 .کنمیمن قبول م_

**** 

و  رمیکجا دارم م دونستمیرو بردارم. نم ازمیمورد ن لیساکم رو باز کردم تا وسا پیز

و  ی! بهم گفته بودن لباس مجلستیمامور رمیدارم م دونستمیچکار کنم. فقط م خوامیم

ساکم  یو قراره چکار کنم. وقت رمیدارم م یعلوم نبود کدوم قبرمد روزم رو بردارم. م یهالباس

مونده رو با خونواده بگذرونم. مامان،  یچند ساعت باق نیبلکه ا رونیاز اتاق رفتم ب دم،رو جمع کر

 نکهی. به محض اننیمن رو بب تیشام دعوت کرده بود تا قبل مامور یسلمان و پرستو رو هم برا

رد و بدل شد.  نمونیب یگرم یو سالم احوالپرس دنیها هم از راه رسرفتم، اون نییها پااز پله

مشغول بود و  یلی. ذهنم خزمیبر ی. من بلند شدم تا براشون چامیکنار هم نشست ییرایپذ یتو

 معاشرت کنم. تونستمینم ادیز

چرا من  نکهیمن شروع شد. ا بیبحث انتخاب شغل عج شهیرو که بردم، مثل هم ییچا

 نیام از امرغ! حوصلهتخم ایاز کجا اومده و اول مرغ بوده  یسیعالقه به پل نیشدم و اصال ا سیلپ

 .کشتیتازه داشت من رو م تیمامور نیا جانیمن عاشق شغلم بودم و ه رفت،یسر م زهایچ

 رهیثنا داره م گفتی. سلمان مکردنیرو مسخره م تمیها داشتن دور هم ماموراون حاال

روش و ادامه  ذاشتنیگروگان داشته باشن، پرستو و مامان هم چهارتا م هی هایکه قاچاقچ

 مینیب یرو رو ییکه بخار چا نطوریرو برداشتم و شروع کردم خوردن و هم امیی. چادادنیم

 یابود؛ اما دلهره زیانگجانیکنم فکر کردم. واقعا برام ه رییقراره چطور تغ نکهیا هب کردم،یحس م

 .گرفتمیم دهیکه داشتم رو ناد

 !کشهیسقوطش آدم رو م یهادلهره یداره، ول جانیه یلی! خیصبا تو شهرباز یکشت مثل
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. میاز شام، پرستو و سلمان رفتن و من و مامان موقع جمع کردن خونه باهم حرف زد بعد

 میرو بغل کرد گهیمن برم اتاقم، همد نکهیسفارش کرد مراقب خودم باشم. قبل ا یمامان هم کل

 گرفتم. تیو از مامان حالل

. به مامان گفته اومدیمن نم یها. اما خواب به چشمدیقرآن خوندن خواب یبعد کم مامان

زنگ خورد و بهم  میصبح بود که گوش می. ساعت سه و نیک دونمیدنبالم، اما نم انیبودم که م

حاضر شدم و با  گشت،یو برم نییپا ختیریخودش م یکه قلبم برا نجوریگفتن برم دم در. هم

خانوم  هیشدم و سالم کردم.  یآب وششستی. سوار دورونیزدم از خونه ب ،یخداحافظ ادداشتی هی

 کرد. بعد گفت: کیعلبهم دست داد و سالم یبودن. خانومه با گرم نیآقا داخل ماش هیو 

رد به راننده( هم )اشاره ک شونیهستم، مسئول آماده کردن شما. ا یمن ستوان بهرام_

 .کننیم مونیبانیهستن پشت یاریاستوار اله

 زدم: لبخند

 !؟میریم میخوشبختم، االن کجا دار_

شروع  یبرا دیدنبالتون که بر انی. بعدش هم میسازآماده یخونه امن، برا میریاالن م_

 شااهلل.ان تیمامور

خوابم گرفته بود.  نیماش یهانگفتم. بخاطر تکون یزیدادم و چ لشیتحو گهیلبخند د هی

از  یکیساخت تو  یمیخونه قد هی. میدیموندم تا رس داریب یبخوابم. با بدبخت شدیاما روم نم

 تهران! یمیقد یهامحله

باز کرد و هرسه وارد  دیبا کل یها داشت که ستوان بهرامقلمبه رهیدستگ نیخونه از ا در

 دهیبود ملحفه کش اشییرایکه وسط پذ یادوتا کاناپه ینداشت و رو یچندان لی. خونه وسامیشد

از هال قرار گرفته بود.  یبودن. سه تا هم اتاق داشت و آشپزخونه با چندتا پله تو سطح باالتر

استراحت کن، صبح زود  یچند ساعت نجایا»ها رو باز کرد و گفت:از اتاق یکیدر  یبهرام انستو

 «کنمیم دارتیب



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

26 

 قبله کدوم طرفه!؟_

 فت:مکث کرد و گ هیچندثان ی. ستوان بهرامدهیاذان م گهید قهیچند دق دونستمیم

 !دونمیراستش نم_

 زدم: لبخند

 .کنمیم دایپ مینداره، با گوش یبیع_

تخت کهنه تو  هی. میسر تکون داد و رفت. من و ساکم تو اتاق تنها شد یبهرام ستوان

خاک  یتخت ملحفه بود که برداشتمش تا رو یخاک گرفته روش. رو نهیآ هیو  زیم هیاتاق بود و 

 نشستم و ساکم رو هم گذاشتم کنارم، اذون زد. ی. وقتنمیها نشو خل

 هوشیتخت ب یکه از نماز عشا داشتم، نماز صبحم رو خوندم و با چادر، رو ییوضو با

 شدم... .

**** 

کرد.  داریمت من رو از خواب ببا هزار زح یحدود ساعت هشت بود که ستوان بهرام صبح

بخاطر فکر  دی. شااومدیچرا اونقدر خوابم م دونمیبشم، نم داریعادت داشتم صبح زود ب نکهیبا ا

ام صبحونه رکاکائویو ش کیک هیشدم و  داریمصرف کرده بودم. به هر صورت ب یانرژ اد،یو دلهره ز

 میتر بود و توش، مثل اتاق گراتاق بزرگ نی. اگهیاتاق د هیمن رو برد به  یشد. بعد ستوان بهرام

اباالفضل تو دلم گفتم و  ای هی. میو ابزار گر یداشت با صندل زیو م نهییپشت صحنه، چندتا آ

 :دمیپرس

 کجاس!؟ یاریاستوار اله_

 .میتا ما راحت باش رونیاون رفته ب_

 :دمیرو در آوردم و دوباره پرس چادرم

 االن؟! میقراره چکار کن_
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 لبخند زد و گفت: یبهرام ستوان

 پر سواله! یذهنت حساب نکهیمثل ا_

 بهم ندادن. یچندان حیآره، آخه توض_

. کاش لباس فرمت رو اری... لباست رو دربیریگینداره جواب همه رو م یاشکال_

 .یدیپوشینم

 .میریکجا م دونستمینم_

اش هم مانتو و مقنعه یکردم. خود بهرام زونیچادرم آو یو مانتوم رو در آوردم، و رو مقنعه

 :رمیداشت. نتونستم جلو خودم رو بگ یخوشرنگ و بلند یلیخ ییطال یرو درآورد. موها

 !یقشنگ یماشااهلل چه موها_

 لبخند زد: یبهرام

 .یصندل نیا یرو نی... لطفا بشزمیممنونم عز_

از تو  شیآرا فیک هیرو عقب داد.  اشیپشت ینشستم و بهرام نهیآ یجلو یصندل یرو

 :دیپرس گشتیکه توش رو م نطوریکشو درآورد و هم

 !؟یتا حاال صورتت رو بند انداخت_

 .کنمیم نیصورتم رو ماش شهیهم زنم،ینه بند بندازم جوش م_

اتاق رو روشن کنه. بعد هم باالسرم نشست تا  دیپرده رو زد کنار که نور خورش یبهرام

 کارش رو شروع کنه.

 .زهیکه معلومه صورتت تم نطورینداره. ا یبیخوب ع_

 زدم! شبید نیهم_

 !یداشتیکاش با خودت برم_
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 برداشتم!_

 هان!؟ زهیابروهات هم به نظرم تم_

 .ادیدرب ذارمیآره، نم_

 مدلش عوض بشه. دارمیبرم کمیمن  یول_

 رو بدونم!؟ کتیاسم کوچ تونمیم_

 لبخند زد: یبهرام

 پروانه_

 :دمیزدم و پرس لبخند

 بشم!؟ یپروانه جون، قراره چه شکل_

 و گفت: دیخند پروانه

 یلیو خ یهست سی. چون پلیچهره بد رییتغ یحساب دیاونجور که به من گفتن، با نیبب_

 متیو گر ذارمیبرات لنز م کنم،یباشن. موهات رو رنگ م دهیکارها ممکنه تو رو داز خالف

 یبرا نجایا یایب یممکنه نتون ،یچون دفعات بعد ،یریبگ ادیخودت  دی. فقط باکنمیم

 .استارتیر

هم نگران کننده  یلیهاش بشم. خوب خمتوجه حرف یتا حساب دیلحظه طول کش چند

دادم تا کارش رو بکنه. بعد از برداشتن ابروهام، کار موهام شروع  هینبود. لبخند زدم و سرم رو تک

کرد و بعد هم  کالریشون رو د. پروانه همهدیرسیکمرم م نییبود و تا پا ییشد. موهام خرما

 !یفانتز یو بادمجون یپرکالغاز  یبیترک

خودشون مواج بشن،  ی. تا موهام برادیچیپ یگودیموهام رو با سشوار گرفت و تو ب نم

و  طونیام شکنم که چهره شیآرا یداد چطور صورتم رو کانتور کنم و جور ادیبهم  نهیآ یجلو

 کنم. نیوقت دارم تمر ندهیسخت بود، اما بهم گفت تا دو روز آ کمیرسه. جذاب به نظر ب
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 یهاخواننده هیشب شمینگاه کردم، واقعا عوض شده بودم. آرا نهیسر که خودم رو تو آ آخر

 :دمیام گرفت و پرسکرده بودن. خنده گهیآدم د هیبه کل من رو  میعسل یراک بود و لنزها

 !؟ننیبیم افهیو ق ختیر نیحاال همکارها من رو با ا_

 هم خندش گرفت: پروانه

 فکر کنم آره_

 چه بد یوا_

 !شنیم میهم گر ونی! خوب آقایکمیآره، _

 دادم تا تعجبم رو نشون بدم: نییلبام رو پا گوشه

 .ترسهیآدم م ینطوریا یعجب، ول_

 !؟یاز چ_

 همکارها گمم کنن. نکهیاز ا_

 کرد خودش رو کنترل کنه: یخنده زد و بعد سع ریز یپق پروانه

 بارته نه!؟ نیاول_

 رو پشت گوشم دادم: موهام

 .شمیم یبارمه نفوذ نیآره، اول_

 کنارم نشست و گفت: هیچهارپا یرو پروانه

 یکنن. اما نترس، مردها تو هر حالت داتیپ یشدبذارن تا اگه گم ابیفکر کنم برات رد_

 !دوننیلباسات رو هم م زیگاهت نکرده باشن، سان وقتچیاگه ه یحت شناسن،یها رو مما خانوم

 . بعد پروانه ادامه داد:میدیام گرفت و باهم خندخنده یحرفش حساب نیا از
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و  شناستتیهر کدوم از همکارها اونجا باشه م ،یراحت، وارد باند که شد التیپس خ_

 .یمراقب خودت باش یتونیم دونمیکه م نی. با اکنهیازت مراقبت م

 واقعا قوت قلبه! ،یهمه قاچاقچاون نیهمکار ب هیآره معلومه، اما حضور _

**** 

رفتن از اتاق رو  رونیب یتخت ولو شدم. انقدر خسته بودم که نا یرو خوندم و رو نمازم

به در خورد و  ی. همون لحظه تقسوختیها و پاها و پشت و شکمم هنوز منداشتم. تمام دست

خوشحال شدم و بغلش کردم. بعد هرسه  یلیالهام خ دنیاتاق شدن. از د پروانه همراه الهام وارد

 :دمی. با خنده پرسمیستتخت نش یرو

 !؟یکنیچکار م نجایتو ا_

 قبل از الهام جواب داد: پروانه

 چهره اومده.  رییتغ یاون هم برا_

 !؟میومدیباهم ن ییپس چرا دوتا_

 خواستگار داشتم. شبیآخه من د_

 گرفت: امخنده

 شد!؟ یخوب چ یوا_

 دهن کج کرد: الهام

 همکار نبود، من هم قبول نکردم._

 .یکرد یخوب کار_

 ازجا بلند شد و گفت: پروانه

 براتون! هیفردا روز مهمرفت. پس یاری. استوار الهمیشام بخور میبر نیایب گهیخوب د_



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

31 

**** 

کردم لنزم رو بذارم. دوش گرفته  یهام، سعو بعد پاک کردن اشک دمیکش یاازهیخم

رو هم  شمی. بعد از حمام، پروانه موهام رو فر کرد. آراکردمیم یاحساس خستگ نیبودم واسه هم

نه من اون رو شناختم  رون،یالهام شدم. الهام که از اتاق اومد ب میکردم و حاضر آماده منتظر گر

بود.  یو بلوط یعسل تیالیالهام ها یموها .میکردیزده هم رو نگاه مشگفت ییرو! دوتا مننه اون 

که  یلنز آب نیالهام سبز بود و بخاطر هم یها! چشمیآب یهاروشن با چشم یطونیش یابروها

هم به  یشده بود و اصال تابلو نبود. لنز عسل بایز یلیهاش خچشم یفقط دورش رنگ داشت، رو

 من فر و پف! یاون صاف و اتو کرده، موها ی. موهااومدیمن م یاهوهق یهاچشم

 ااهللیااهللی یاریکه استوار اله میهامون رو خشک کرده بودتازه صورت م،یاز تست گر بعد

 یعنیکه  میرد و بدل کرد ینگاه هیهم اومد. با الهام  گهید یصدا هیوارد شد. اما بعدش  انیگو

و  میهر دو احترام گذاشت انیسروان ک دنید. با رونیب میو رفت میموقع روز؟ آماده شد نیا هیک

 میو منتظر شد مینشست یهم آزاد داد. پروانه هم اومد و اون هم احترام گذاشت. خالصه همگ او

 داد و گفت: هیهاش رو به زانوهاش تکآرنج انیداره. ک کاریچ انیسروان ک مینیبب

 .نیورود به باند، فردا شب حاضر باش یخوب، برا_

 گفتم: من

 !هیفردا شب که مهمون_

شدن  یساق طیکه شرا ییدعوت هستن. دختر پسرها هایلیخ ،یمهمون یبله درسته. تو_

 یبرا دیریپسر ارتباط بگ نیبا ا دیبا یمهمون یرو دارن. ستوان زند هم جزو همون دختراس، تو

 شدن. یساق

عکس  هیدرآورد که توش تا خرخره پر بود.  بشیاندازه دفترچه از ج یاپوشه دکمه هی

 یها. معلوم بود سابقه داره. چشممیطرف نگاه کرد افهیشش در چهار داد دست الهام. هر دو به ق
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جناق بزرگ هم رو لپ راستش  هیداشتن.  یحالت چتر شیشونیپ یکه باال ییبا موها یالهیسبز ت

 الهام گفتم: بهداشت. رو 

 !هاسوونهید هیشب_

 گفت: انیک نسروا

 وتری. جنون هک و کامپستیمشکلش خطرناک ن یداره. ول یمشکل روان یکمی قایدق_

ام تو کارش... واقعا خودم هم شرمنده دیبر دی. باآدیمهم باند به حساب م یهااز مهره یکیداره. 

 باند رو هک کنه. سیرئ یتا رمز گاوصندوق و حسابها نیمخش رو بزن دی. اما باهانیاز گفتن ا

 !؟میدار ازیاطالعات ن نیچرا به ا_

 خودش رو نشون بده. شهیباند مجبور م سیرئ_

 :دمیپرس

 چکار کنم؟! دیپس من با_

 گفت: یبا کالفگ انیک

. نیکن دایرو پ گاهاشونیهمه مخف ینجوریتا ا ن،یرو بزن سیمخ پسر رئ دیشما... با_

 ینیبشیپ رقابلیغ جهیکه مشخص شده، اما نت هیهمش اهداف هانیالبراتوار. البته ا دیها، و شاخونه

 خواهد بود.

عکس  انی. عکس طرف تو دست الهام شل شده بود که کمیو الهام به هم نگاه کرد من

عکس معلوم بود از دور گرفتن و خودش خبر نداشته.  نیرو هم درآورد داد دست من. ا سیپسر رئ

ها و کوتاه شده بودن، با دوتا جناق کوچولو رو جفت لپ یرکه مدل بوکسو ییبود با موها یپسر

 اخم دخترکش. الهام گفت: هی

 داره! ییآشنا افهیچه ق_

 اش گرفت:خنده پروانه
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 !هیخسرو روانیس هیشب_

 .میدیخند زیر ییتاسه ان،یو سروان ک یاریبه حضور استواراله توجهیاه کشدار گفتم و ب هی

 گفت: یکوریخنده  هیبا  انیک سروان

 یمخزن ادیکه به نظر م نجوری! انینقشتون کامال آماده باش یاجرا یبرا کنمیمن فکر م_

 !هیکار جالب

 یاکاغذ از همون پوشه دکمه هی انی. کمیدیو الهام خجالت زده نگاهمون رو دزد من

 آورد و دست من داد: رونیب

 .نیشیم هیاطالعات و نکات، توج نیبا ا_

 بلند شد که بره. قبل رفتن گفت: بعد

شما دوتا به گردن  تی. مسئولنینینب بیو آس نیند ی. سوتنیمراقب باش یلیدخترها، خ_

 !هیدیمن و سرهنگ مج

 نگران بود. دلم براش سوخت. با لبخند گفتم: یلیخ نگاهش

 جناب سروان. میکنیرو م مونیتمام سع_

 داد و رفت.... لمیلبخند کمرنگ تحو هیهم  اون

**** 

استوار  نیاز پروانه، الهام سوار ماش یو بعد خداحافظ میرو بغل کرد گهیو الهام همد من

که  یتیبه سوئ میرفتیکه اومده بود دنبالم. هر کدوم م یاون نیشد و من، سوار ماش یاریاله

 جشن تولد. یمهمون میرفتیهم م لمونیبرامون آماده شده بود، بعد گذاشتن وسا

بود. توش انقدر خوشگل و راحت  یصورت سیاری وتایتو هیکه به من داده بودن،  ینیماش

 نیاز نشستن تو ماش ذاشتینم تم،یاضطراب شروع مامور یبشم! ول ادهیپ خواستیبود که دلم نم
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باهم  یهمراهم باشه. مثال پسرخالمه و از بچگ شهیلذت ببرم. راننده هم قرار بود، مثل محافظ هم

نشده  ی. اما اصال به هم معرفسمیمن پل دونستی. اون فرد مورد اعتمادم بود و ممیدبزرگ ش

 :دمیوسط و پرس دمیخودم رو کش کمی. میبود

 !دونمیمن اسمتون رو نم دیببخش_

 گفت: یتیمیصم گونهچیام بدون هپسرخاله مثال

 !گهی!؟ بهتون گفتن دهیشما چ یاتی. اسم عملنیمن رو روزبه صدا کن نیتونیم_

 !ییآشنا ی! و چه صدایچقدر جد اه

 .کایرینائ_

 .نیگذاشت یچه اسم سخت_

 برام انتخاب کرده بود. انیسروان ک_

 عجب!_

 من گفتم: نکهیتا ا مینزد یحرف چیه یربع هیتا  گهید

 ها.!؟ اعصابم خرد شد تو سکوت! استرس دارمنیبذار نیآهنگ ندار دیببخش_

 نی. انگار پشت ماشدیچیپ نیماش یآهنگ تو یصدا. بعد دمیخنده آرومش رو شن یصدا

بود. فکر  یبهنام بان یچه نخوا ی. آهنگ چه بخوااومدیجا مباند وصل کرده بودن، صدا از همه

 اضطرابم رو کم کنه... تونستیم یزیاز هرچ شتریآهنگ شاد، ب هیکنم 

**** 

 نگاه انداختم. روزبه گفت: هی نیماش شهیبرج لوکس نگه داشت و من از ش هی یجلو

 میدیرس_
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معذب بودم. احساس  یلی. بدون چادر، خدمیبه مانتو و شالم کش یدست هیشدم و  ادهیپ

 ییدختر مانتو هی دنید دیشا هیبق ی. اما خوب، براننیبیلختم و همه دارن من رو م کردمیم

 رو بهم داد، و گفت: فمیبود. روزبه ساک و ک یعاد

 .کنمیرو پارک م نیماش ،یالب یتو یتا برس_

 یرو رو فمی! کدمیشنیم ادیروزها تو اداره ز نیکه ا ییصدا هیداشت.  ییآشنا یصدا چه

خونه روزبه هم اروی نیقراره با ا دونستمیبرج رفتم. نم یهادوشم انداختم و با ساکم سمت پله

بودم که نتونم از خودم  یبکنه نه من دختر یکار بد زدی! درسته نه اون به سرش م؟یچ ایباشم 

 کنم، اما به هر صورت درست نبود. فظتمحا

 :دیکه شدم، نگهبان پرس یالب وارد

 !؟نیخانوم؟ با کدوم واحد کار دار دییبفرما_

و  دیبگم، دهنم باز موند. خدا رو شکر همون لحظه روزبه رس یکه مونده بودم چ من

 نجاتم داد:

 سالم آقاحشمت!_

 شناخت: ظاهرا روزبه رو نگهبان

 خانومتون هستن!؟ یبه سالمت ،یاحیر یسالم آقا_

 کرد: یکیاخم کوچ روزبه

 مهمونن. نجایا یمدت هیدخترخاله من هستن،  شونیا_

 خودش رو جمع کرد: نگهبان

 .دییبفرما د،یببخش_
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حضورش  یگرما ستاد،یکنارم ا قایرو زد. دق ازدهیو روزبه، دکمه طبقه  میآسانسور شد وارد

 کرد و گفت: بشیهاش رو تو ج. ناخودآگاه ازش فاصله گرفتم. دستکردمیرو حس م

 ...کایرینا نیبب_

 کایرینائ_

 کایریتو نائ ،یستین یاون آدم قبل گهید ،یبش اتیعمل انیوارد جر ی! وقتکایریخوب، نائ_

. پس شناسنیو چهره م تیشخص نیهم با هم هی. که بقدیجد تیچهره و شخص نیبا ا یهست

 !یکه واقعا هست ینه کس یکنیگناه م کایریعنوان نائتو به 

 کردم: اخم

 .کنمیهستم و دارم چکار م یکه من واقعا ک دونهیخدا م ه،یکاله شرع نیا_

باند قاچاق چندشاخه  هی ،یدیمهم انجام م اتیعمل هی یدار کا،یرینائ یدونیخودت م_

 !نهیرو بب نیمهمه! و فکر کنم خدا هم ا یلیخ نی! ایبریم نیو بزرگ رو از ب

 دونستمی. و مکنمیدارم گناه م دونستمی. ته قلبم، مشدینم یها راضحرف نیدلم با ا من

. روزبه ساکم رو برداشت و من هم میشد ادهیو پ ازدهیطبقه  میدیبدتر هم در انتظارمه. رس نیاز ا

 دیو پنج مال من بود. روزبه در رو با کل تا واحد بود. واحد شصتطبقه، شش ینگفتم. تو یزیچ

 باز کرد. بعد گفت: یکارت

هستم.  یخوددار یلیراحت باشه. من آدم خ التیبود. اما خ میمن و تو همخونه خواه_

 م بزرگ شدم. سفره خونواده یپا

 خونه شدم و گفتم: وارد

 !؟یریاالن م_

 .زنهیحرف رو م نیبود که با خودم فکرش رو کردم ا یطور هی لحنم

 !؟یترسیم_



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

37 

 رو از دوشم برداشتم: فمیک

 .کنمیم یبیاحساس غر کمی ترسم،ینه، نم_

 دمانیمبل گذاشت. هال چ یدر رو تا آخر باز کرد و با من اومد داخل. ساکم رو رو روزبه

 یرو ونیبود و روبروش تلوز دهیچسب واریروشن به د یداشت. کاناپه ال طوس ییبایمدرن و ز

بود که روش فقط کنترل  یلیو طو دیسف یلیمستط ونیزتلوزیهم م رشینصب بود. ز وارید

 کیفرش کوچ هیبود. وسط هم  ونیتلوز دارهیپا یهم باندها زی! دو طرف مشدیم دهید ونیتلوز

انداخته بودن. سمت چپ خونه  دیو سف یروشن و طوس یلیخ یصورت یهابا طرح یفانتز

 . چندتا در هم سمت راست بود.دیسف یهانتیشت و کابآشپزخونه بود که کانتر دا

 گفت: روزبه

هم  نجایدوتا اتاق هم حمام دارن. ا نیهم آشپزخونه. ا نیتا اتاق داره! اسه نجای! انیبب_

 که هاله.

 ها رفتم:اتاق سمت

 کدومش مال منه!؟_

 رو بذار. لتیوسا یترنداره. تو برو تو هر کدوم که راحت یمن فرق یبرا_

 رو باز کردم یورود یاتاق روبرو در

 !؟یندار لیتو وسا_

 .نجایا اوردمیمن هنوز ن_

 بود. روزبه گفت: نهییدر، سرتاسر آ یروبرو وارید

 نداره. سیکه سرو هیهمون اتاق نیا_
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 نفره،کیرو باز کردم. تخت  شیمن شد. در اتاق کنار یمبل نشست و مشغول تماشا یرو

بودن و  یست الجورد لی. تمام وسایپنجره و فرش فانتز ریز یمبل باد هیکمد،  نه،یدرواور و آ

رو باز کردم.  ی. دهن کج کردم و در اتاق بعددادیبه اتاق م یروح هیبود که  یفقط مبل، نارنج

لبخند پهن زدم و  هیست بنفش! رنگ مورد عالقه من!  یطرف بود، ولاتاق هم مثل همون نیا

گذاشته بودن. پرده رو کنار زدم. اوووف چه  یاگهواره یصندل ،یباد مبل یوارد اتاق شدم. به جا

 ! روزبه دم در اتاق ظاهر شد:یامنظره

 اتاق خوشت اومد! نیفکر کنم از ا_

 زدم: لبخند

 آره!_

 :دمیهم لبخند زد. چه عجب! پرس روزبه

 !؟میافتیراه ب دیبا یک_

 رو نگاه کرد: شیساعت مچ روزبه

 .گهید قهیحدودا چهل دق_

 نهییآ یمن رو تنها بذاره!؟ جلو قهیچهل دق نیداشت تو ا ی! پس چه لزومقیدق چقدر

 هیلباس بپوشم و  دیافتاد با ادمینشده بود، اما  شیزیچ شمینگاه به خودم انداختم. آرا هیرفتم و 

. گرچه پروانه همه رو با موس، مرتب و خوشگل کرد. اما من اصال ارمیب میفرفر یسر موها ییبال

 یخرج کنم. صدا خواستمیتو درست کردن مو داشتم که م یاستعداد هینبودم. خودم  یراض

 روزبه من رو به خودم آورد:

 دنبالت. آمیم گهیساعت د میمن برم. ن_
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 ،یمشک یهاتوجه کردم. چشم اشافهی. تازه به قکردیجوابم بود که نگاهم م منتظر

 شیهم ته ر یکمینازک. و  یهاو لب اومدیکج به نظر م یکمیکه  کیبار ینیپهن، ب یابروها

 آشنا بود درسته؟ من هم گفتم: یلیاش داده بود. خبه چهره یخاص تیکه جذاب

 !؟ینر شهینم_

 رو خورد: اشخنده

 بردارم و عوض کنم. نیهام رو از تو ماشبرم لباس دینه خانووم، با_

عوض کن.  اریتو اتاقم. تو برو و لباست رو ب نجایباال! من هم یاوردیخوب چرا از اول ن_

 .میبعد با هم بر

 !یمضطرب یلیتو خ کایرینائ_

 :دمیرو ازش دزد نگاهم

 .افتادمیاولشه، هنوز جا ن_

 رو از در برداشت و گفت: اشهیتک

 خوب. یلیخ_

. شدیبود چروک نم ریرو آوردم تو اتاق. لباسم رو درآوردم. چون حر لمیرفت. من هم وسا و

لباسم  دنیکردم. بعد در رو از پشت قفل کردم و مشغول پوش زونیها و مانتوهام رو آومه لباسه

ام برام کرده بودم و خاله یو خودم رو نگاه کردم. لباسم رو خودم طراح نهیشدم. رفتم جلو آ

بود  یداشت. دامنش پف اسکارلت یدیبود و از باال تا کمرش دکمه مروار ستادهیا قهیبود.  تهدوخ

به  یدست هیتور. ژپون دامنم رو صاف و صوف کردم و  هیبود و چند ال ریحر هیکه چند ال

از سر شونه تا آرنج. بعد هم  نیبود، پف پر چ یپف هیتک ال ریحر هامنی. آستدمیکش هامنیآست

و  یاروزهیففیط بیهم ترک رهاشیتا مچ. رنگ حر خوردیم یدیشد و دکمه مرواریتنگ م

 .ینارنج یهابود با رگه یاردککله
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هام رو باز کردم و بود. در جعبه سنجاق ختهیتلفن، دورم ر میکوه س نیع موهام

رو  زهیسنجاق زدم که بر یهم طور شیطرف سرم. نصف هیدسته جمع کردم دسته ینطوریهم

داشت. اون رو هم با سنجاق سمت  دیداشتم که روش روبان و پر و مروار مهیکاله ن هیام. شونه

شده بودم. تور  یسیانگل یهازادهاشراف هیکردم. حاال واقعا شب کمچپ سرم که موهام نبود مح

 تیمامور نیام گرفت. حاال واسه اخودم خنده دنیآوردم و از د میشونیپ یدار کاله رو روخال

رو هم انداختم  دمیو گردنبند بلند مروار یخیزمیر یها. گوشوارهزدمیهم م یپیچه ت یبرسرخاک

بودم  شیکیبند مچ  ریهام رو بپوشم. درگتخت نشستم که صندل یروکردم.  دیو روژم رو تجد

 تق به در اتاقم خورد:که تق

 !هاشهیم رمونی!؟ دیاآماده_

 زدم: ناله

 !آمیعاارره االن م_

 !؟یکنیچکار م_

 .بندمیهام رو مدارم بند صندل_

 !؟یخوایم کمک_

 نهههه..._

ور رفتن با سگک صندل، باالخره موفق شدم.  ی. بعد کلزدیتمرکزم رو به هم م چقدر

کردم و ادکلن زدم.  دیام رو هم با عجله تجدشنلم رو هم سر کردم و قزنش رو بستم. روژگونه

 .رونیب دمیرو چنگ زدم و دو میمجلس یدست فیک

بود  دهیپوش یخوش دوخت یلیخ یروزبه چند لحظه ماتم برد. کت و شلوار اندام دنید با

 یسانتبود و فقط پشت گردن سه قهیبژ. کتش هم بدون  یسانتسه قهی راهنیبا پ یبه رنگ فندق
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. بعد فورا دمید هیرو تو چندثان پشیمرتب کرده بود. همه ت فیداشت. موهاش رو هم با سبک کوئ

 ر و گفتم:سمت د مروم رو کرد

 !گهید میبر_

 ی. تو مهموندمیکشی. از روزبه خجالت ممیو سوار آسانسور شد رونیب میدر رفت از

 چکار کنم! خواستمیم

جلو نشستم و فلش خودم رو زدم تو دستگاه.  بارنی. امیو راه افتاد میسوار شد خالصه

 اش گرفت و گفت:روزبه خنده

 !ایمجهز اومد_

 :دمیخند

 .ازهیواقعا ن طیشرا نی! تو ادهیخودم رو دوست دارم، بهم آرامش اعصاب م یهاآهنگ_

بود.  دهیچیپ نیادکلنش تو ماش یداد. بو شینگفت و حواسش رو به رانندگ یزیچ روزبه

. زدیدل من رو م شینیریش ی. گرچه عطرش خنک بود ولرمیرو باز کردم که سردرد نگ شهیش

انقدر خوب صدا رو  نیماش یشروع شد. باندها یسچیطل رضایعل« تو یبود ینفس ک»آهنگ 

 مقدمه گفت: یمن هم بلندبلند بخونم. روزبه ب خواستیکه دلم م کردیپخش م

 !؟یارتباطت رو شروع کن یخوایم یچه جور یفکر کرد_

 :دمیتعجب پرس با

 !؟یبا ک_

 گهید اوشیبا س_

 !؟سیپل هی ای یلآدم معمو هی!؟ یهست یواقعا ک ،یدونیم یلیتو خ نکهیمثل ا_

 نگاهم کرد: یکوریلبخند  هیبا  روزبه



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

42 

افتاد،  یبه من اعتماد داشته باش، هر اتفاق یفکر کن. ول یتو هرجور که دوست دار_

 .یمن بمون کیکن نزد یسع

نشستم  نهی. دست به سومدیخبر داشت اصال خوشم ن تمیاون کامال از من و مامور نکهیا از

 و گفتم:

 !؟یالزم باشه چ تیمامور یاگه برا_

 نگفت....  یزینگاه بهم انداخت و چ هی روزبه

**** 

. از شدت میمدل باال پارک کرد یهانیماش هیو کنار بق میشد یمحوطه باغ بزرگ وارد

 میبش ادهیپ نکهی. قبل ادادمیام رو قورت مدهن نداشتهدلم نبود و مدام آب یاضطراب دل تو

 روزبه گفت:

 یدونیو اصال نم یبه مهمون ینره، تو از طرف نارون دعوت شد ادتیرو  یزیچ هیفقط _

 چه خبره. نجایا

 تعجب گفتم: با

 !م؟یقراره من و اون هم رو بشناس یعنینارون؟! _

 آره، مگه بهتون نگفتن؟_

 رو بدخط نوشته بود! یکینینه فکر کنم ا_

 تکون داد و گفت: یسر روزبه

 زا؟یچ جورنیو از نیکه چطور باهم دوست شد یکنیپس چطور با نارون هماهنگ م_

 لحظه مکث کردم و بعد گفتم: چند

 زنمیخوب االن بهش زنگ م_
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 باشه دهیاون زودتر از ما رس دیشا_

 ستیمهم ن_

الهام  یالهام رو گرفتم. بعد از چندتا بوق، صدا دیرو درآوردم و شماره جد دمیجد یگوش

 :دیچیتو گوشم پ

 دییبله بفرما_

 باشه ششیپ یکس دیشا گفتم

 کایریمنم نائ زم؟یعز یسالم نارون جون خوب_

 نکردم رهیرو ذخ دتیشماره جد زمیآه سالم عز_

 ؟ییکجا_

 یمهمون ریتو مس_

 .دهیراحت شد که هنوز نرس المیخ

 !؟ییتنها_

 ییمثال داداشم هستم. تو کجا نینه با ا_

که  میباهم هماهنگ کن دیبا گهی. ممیدیام تو باغم، تازه رسمثال پسرخاله نیمن هم با ا_

 .میکجا و چطور آشنا شد

 مثال هیهم به من گفت. اون اسمش چ نیا_

 گرفته بود امخنده

 ؟یروزبه. اون چ_

 نیآبت_
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 خنده گفتم: با

 یمیقد ادیز دیفکر کنم نبا م؟یهامون. حاال کجا و چطور آشنا شداسم نیبا ا یددم وا_

 میباش

. میآشنا شد میتو پاساژ مر یمغازه ادکلن فروش هیتو  شیماه پ میبگ گهیم نیاووم آبت_

. یمهمون یای. بعد هم من تو رو دعوت کردم با من بمیخوشمون اومد و دوست شد یلیاز هم خ

 من بدبخت قراره معتاد هم بشم!

 . با نگاه روزبه به خودم اومدم و گفتم:دمیو بلند خند رمیام رو بگجلو خنده نتونستم

 منتظرتم. نمت،یبیتو باغ م نجایا ایخوب نارون جان، ب یلیخ_

 روزبه گفت: م،یکرد یخداحافظ یوقت

 سرکار خانوم هاستین یباز نیا_

 :آوردیاخالقش در م نیداشت حرصم رو با ا گهید

هم اداره  نجایا ،یدیکه بهم دستور م یستیمن کارم رو بلدم و تو هم مافوق من ن نیبب_

که صالح باشه انجام  ی. من هرکاریاریدرم یبازسیو رئ یکنیم و تخم مکه واسه من اخ ستین

رو  گاردمیکه به من گفتن فقط نقش باد یی. تا اونجایهم حق دخالت ندار یعالو جناب دمیم

 و بذار کارم رو انجام بدم. زیاعصاب من رو به هم نر گهی. لطفا دیدار

ها، درخت ریبه خودم انداختم. ز ینگاه هیعقب،  یصندل شهیشدم و تو ش ادهیپ نیماش از

بودن و  دهیتازه رس ی. چند نفرکردیروشن م یکمیبود که محوطه باغ رو  دارهیپا یهاشبچراغ

. البد حضرت آقا شهی. خم شدم و زدم به ششدینم ادهیداخل عمارت. روزبه پ رفتنیداشتن م

 رو باز کردم و نصفه نشستم: نی. در ماشبودنقهر کرده 

 ن؟یارینم فیتشر یعالجناب_
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 یاز تو تو شتریممکن مراقب تو باشم، درست! اما ب یمن اومدم که تا جا کایرینائ نیبب_

وقته که با  یلیهم خ نیآبت م،یکنیپرونده کار م نیرو ا میوقته که دار یلیما خ اتم،یعمل انیجر

 مو ارتباط قتلش با باند معلورو بکشن  یآبادمیاون سلطان کر نکهیباند ارتباط گرفته. قبل از ا

. وگرنه شکست میرو با هم هماهنگ کن زیچو همه یبه حرف من گوش کن دیبشه. االن هم با

 !میخوریم

 هیباشم، نه فقط  کیتو پرونده شر ونیبه اندازه آقا خواستی. دلم مدمیکش یقیعم نفس

 شدم و گفتم: رهیطعمه! به روبرو خ ای ،یبازشب مهیعروسک خ

 !یسیهم پل پس تو_

 داد رونینفسش رو ب روزبه

 آره هستم_

 ه؟یات چدرجه_

 سروانم_

خودم  ذرهیاش از من باالتره، حاال واقعا اون حس اطاعت به من دست داد و درجه دمید

 رو جمع و جور کردم.

 نه؟ ای میبر یآیحاال م_

 قبوله؟ ،یکنیو به حرف من گوش م میکنیبا هم هماهنگ م_

 باشه قبوله._

 !؟یکنیشروع م اوشیارتباطت رو با س یجورحاال چه_

 !گهید کنمیم یکار هی نم،یتو، اوضاع رو بب میواال. بر دونمینم_
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. میها، وارد عمارت شددرخت نیرو قفل کرد و بعد گذشتن از ب نیروزبه ماش خالصه

 هی م،یوارد شد ی. وقتشدیراهرو که چندتا اتاق رختکن داشت شروع م هیبا  یسالن اصل

. خاک تو سر صدام که رهیبود جلو اومد تا شنل من رو بگ دهیقرمز پوش قهیکه جل خدمتشیپ

روزبه، شنل رو درآوردم و دادم دست  مااشارهی. با هزار زور و زحمت و اآوردمیشنلم رو درم دیبا

 و رفت. دیاسمم رو هم پرس خدمتشی. پخدمتشیپ

هم به کالهم زدم تا از محکم  یدست هیو  دمیام بود کشبه موهام که روشونه یدست هی

تنم کرده بودم. نگاهم  دهیشده بود. حاال خوبه لباس پوش رهیبودنش مطمئن بشم. روزبه بهم خ

 هیبود.  ادیز یلیها ختو سالن. تعداد مهمون میرو گرفتم. رفت فمیک یو دو دست دمیرو ازش دزد

سالن  یحرف زدن. باال ایمشغول خوردن بودن  ایعده هم اطراف  هیو  دنیرقصیمعده وسط 

ها مشروب دنیبود. با د ییرایپذ یزهایبود و چندتا نوازنده. سمت راست سالن هم که م یجید

 .ستمیحساس ن زهایچ نیافتاد مثال که به ا ادمی یهام گرد شد وللحظه چشم هی

از پسرها برگشتن و  یی. چندتارهیبگ امهیبود گر کیداشت که نزد یمنف یانقدر انرژ فضا

. لباس دخترها اکثرا نیینگاهم کردن. چندشم شد و سرم رو انداختم پا یادارانهیجور خر هی

نگاه به  هیدکلته بودن.  ایداشتن  یکوتاه فانتز یهانیآست ایکوتاه بود که  یعروسک یهایمجلس

کرده  یاخم هیشده.  یچه شکل اشافهیق ییجا نیاون با وارد شدن به همچ نمیروزبه انداختم بب

 دخترُکش! ذاشتمیاسمش رو م دیبود که احتماال با

که وسط بودن تماشا  ی. من داشتم رقص دختر و پسرمیستادیگوشه ا هیجلوتر و  میرفت

 اوشیپدر س ای اوشی. حتما داشت دنبال سدیچرخیاما روزبه چشمش تو تمام سالن م کردم،یم

 نیکردم. ب ترکیخودم رو به روزبه نزد شدم،یم ذوب منگاه پسرها داشت ری. من که زگشتیم

تر برام محرم ایباالخره آشغال و دخترباز، روزبه از همه دن ایمعتاد بودن  ای مشونآدم که ه همهنیا

 بود! روزبه گفت:

 ؟یاسترس دار_

 .یکمیآره، _
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 !؟یخوریم یزیچ_

 رو کج کردم: دهنم

 رو بخورم؟! هانیمال ا_

 نگاه به دور و بر کرد: هی روزبه

مالتون حرومه! رد مظلمه  ایام روزه یکه بگ یتونی. نمیتا چند وقت مجبور واش،ی_

 .میذاریم

 !شه؟یم دایشربت هم پ هاشونیخوردن نیتو ا نیجهنم. بب خوبیلیخ_

 بره گفتم: نکهیسرتکون داد. قبل از ا روزبه

 هایزود برگرد_

شد. خودم هم احساس کردم دارم به شدت  شتریرفت و من تنها موندم. استرسم ب روزبه

هام رو شل کردم. اصال بهش انداختم و دست ینگاه هی نی. واسه همدمیبدبختم رو فشار م فیک

 یدختر هیکه وسط بودن ادامه دادم.  ییهارقص اون یبه تماشا نیچکار بکنم. بنابرا دونستمینم

 یگوشش بود. موهاش بلند بود ول یگل گنده قرمز هم باال هیز تنش بود و قرم نبود سارافو

 چرخوندم،یچشمم رو اطراف م ی! البته کارش رو هم بلد بود. وقتدیرقصیپشت. با همه مکم

لباسم با همه فرق داشت. دامن  نکهیبخاطر ا دی. شاکننینگاهم م یرکیرزیهمه ز کردمیحس م

مغرور نشون  یلیکردم خودم رو خ یبودن. سع یو همه لخت و پت شتژپون ندا رشیز کسچیه

 هم کردم. کیاخم کوچ هیبدم. دماغم رو گرفتم باال و 

کنم. راه افتادم  داشیزودتر پ دیگرفتم برم سمتش شا میتصم گشت؟یمگه روزبه برم حاال

فر. سرم ن هیخوردم به  ییهویحواسم به دامنم بود که جمعش کنم،  یسلف. وقت یزهایسمت م

بهش زل زدم تا  شتریب دیشد. شا یچجور امافهیق دونمینم اوشیس دنیرو که بلند کردم، با د

 . از نگاه خاصش به خودم اومدم و مثال لبخند زدم:شهمطمئن بشم خود
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 !خوامیعذر م_

 خانم. کنمیخواهش م_

سر و صدا  اوشیس دنی! از کنارش رد شدم. پشت سرم، چند نفر با دیدارخش یصدا چه

 یکمیبه طرف بدم.  ینخ هینتونستم  جورهچیباال گرفت. ه کشونیراه انداختن و، سالم و تبر

 السیکه توش شربت پرتقال بود. فورا کنارش رفتم و گ السیشد؛ با دوتا گ تیجلوتر روزبه رو

 کرد و گفت: بشیاش رو تو ج. روزبه دست آزاد شدهدمیرو از دستش قاپ

 معلومه! یلیخ اتافهیده باال! از قچته باز استرست ز_

 بشم کیباال که به گوشش نزد دمیرو کش خودم

 .اوشیکنم خوردم به س دایتو رو پ اومدمیداشتم م_

 خوب؟!_

 فرصت رو از دست دادم، فکرش رو نکرده بودم..._

 دنیآوردم و با د رونیرو ب یدستم احساس کردم. گوش ریرو ز میگوش برهیلحظه و همون

 شماره الهام، فورا جواب دادم:

 !؟ییسالم نارون جان کجا_

 .کنمینم داتیتو سالنم! پ دمیسالم، من رس_

 . موهام رو جمع کردم.میسلف هست یزهایم کینزد_

 .یاونور میآیداد. االن م صتیتشخ شهیلباست انقدر باحاله که راحت م_

 باشه._

 که قطع شد، روزبه گفت: تماس

 نگاهت کرد!؟ یچطور_
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 !کنهینگاهم م یجورروزبه، انقدر اضطراب داشتم که متوجه نشدم چه دونمینم_

 دونستمیبه روزبه بگم نگاهش تا مغز استخونم رفت! خوب  بود هنوز نم دمیکش خجالت

 حیرو هم توض زهایچ نجوریباهاش حرف بزنم چه برسه ا تونستمیهست وگرنه اصال نم یک نیا

 یرو به من و روزبه معرف نیکردن. بعد نارون آبت دامونیپ نیبعد الهام و اون آبت قهیبدم! چند دق

بود.  مونیسازجزو صحنه هانیکه فقط سر تکون داد. ا نیکردم، آبت یروزبه رو معرف مکرد. من ه

 کنم. ییرو شناسا نیآبت یالعاده آشنافوق افهیانقدر مضطرب بودم که وقت نکردم ق

 دهیپوش یزرشک یماکس راهنیپ هی. الهام میچکار کن میواقعا من و الهام مونده بود بعدش

بود  ختهیتنگ تا مچ داشت. موهاش رو هم لخت کرده بود و ر نیهفت بود و آست اشقهیبود که 

واقعا متفاوتش کرده بود.  ششیقرمز داشت. آرا یهانیکه نگ یاقالده سیسرو هیدورش. با 

من و الهام  دیکه د نی. آبتمیکردیرقص رو تماشا م ستیو پ میبود ستادهیاهردومون کنار هم 

 گوشه، اومد کنارمون و گفت: هی میموند زدهخیو مثل دوتا جوجه  میدست هم رو گرفت

به  ینخ هی دی! زودتر برهارهیفرصت از دست م نیکنینم یپس شماها چرا کار_

 !نیهاتون بدسوژه

که کامال  رهیت یآب یهاچشم د،یدقت کردم. پوست سف اشافهیصداش، به ق دنیشن با

! یتپل یهامردونه و گونه ییهاو لب اومدیاش مکه به چهره یارهیدا نییپا ینیمعلوم بود لنزه، ب

صدا  نیاخم و ا نیمرتب شده بود. چقدر ا فیش هم با سبک کوئشده تیالیها یفندق یموها

 انداخت و گفت: ینگاه هیبهش زل بزنم. الهام  نیاز ا ترشیب دمیند زی. اما جاودبرام آشنا ب

 نه! ایاومده  یاون روان دونمیاصال نم_

 یحس هیروزبه در مورد پرونده،  یها. بخاطر حرفارمیکم ب نیآبت یجلو خواستینم دلم

 ها چرخوندم و گفتم:مهمون نیتره! نگاهم رو باز روزبه مهم نیآبت گفتیبهم م

و  میمن و الهام با شما دوتا هست کننیدوتا مرد کنار ما هستن، همه فکر م یتا وقت_

 نداره! مونیکار یخوب کس
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الهام  یبدن، دستم رو تو بازو یجواب نکهینگاه به هم انداختن و قبل از ا هیو روزبه  نیآبت

 انداختم و گفتم:

 ...میریما م نیبمون جانیهم_

 مونیخال یهاوانیل خدمتشیتر، پقبل کمیف. سمت سل میو رفت دمیالهام رو کش دست

 :دی. الهام پرسکردمیم یاحساس گرسنگ کمی. میرفتیسمت سلف م میرو برده بود. دوباره داشت

 !؟یرو شناخت نیآبت نیتو ا کایریثنا... ااا... نائ_

 !؟شینه! تو شناخت ای شناسمشیم دونمیبرام آشناس، اما نم تینهایراستش ب_

 !هیک دمینفهم یآشنا اومد ول یلیمن هم خ یبرا_

 یفکر چی. و من واقعا هکردنینگاهمون م هایلیخ م،یشدیها که رد ممهمون نیب از

 کسچیجلب کردن توجه ه ینداشتم. اصال من تا اون لحظه، برا اوشیجلب کردن توجه س یبرا

 بودم.  دهینکش یانقشه چیه

 !؟یدار اروی یبرا ینارون تو فکر_

 گفت: صالیبا است الهام

 !رسهیبه ذهنم نم یچینههههه ه_

 من هم!_

 میو نگاه کرد میسادیدختر و پسر بودن. من و الهام هم وا یتعداد هیسلف  زیم کنار

 یعالمه غذاها هیو  رمجاز،یمجاز و غ یدنیانواع نوش ،یبستن ل،یف. پفادیخوشمون م یاز چ مینیبب

. الهام هم دمیتوش کش یانگشت یبرداشتم و از چند مدل غذا یدستشیپ هیمختلف.  یانگشت

دختر گذاشته  یمهمونا یها رو فقط براکرد. فکر کنم اون لیرو پر از شکالت و پاست شیدستشیپ

که  زدمیبه خوردن. داشتم گاز م میسادینبود و وا یکه کس زیم یانتها میرفت خردهیبودن! 

. الهام پشتش به سالن بود. زسلفیسمت م اومدیداشت م. احتمال نود درصد دمیرو د اوشیس
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از  یگروه هیکالباس و نون  تست رو بکنم تو دهنم. دوباره  یلعنت کهیتاون  یطورچه دمینفهم

اش کردن. بعد برسه سرصدا راه انداختن و دوره زیبه م اوشیس نکهیها و پسرها، قبل از ادختر

چندشم  شششیکرد. با هم دست دادن. ا یمعرف اوشیرو به س یدختر هیاز پسرها،  یکیظاهرا 

 .دمیجویرو م امشد. با دهن کج داشتم لقمه

رو آزاد گذاشته بود.  اشییطال یبود و موها دهیپوش یارغوان یعروسک رهنیپ هی دختره

 گهید یانگشتیغذا هی. روم رو برگردوندم و زدیفاصله هم تو چشم م نیروژ قرمزش از هم

گاز  هی. من هم زدیرو درحال کش اومدن گاز م لیپاست هیبرداشتم تا بخورم. الهام داشت 

 ها رو نگاه نکردم.اون گهیزدم و د مبه غذا زیآمخشونت

نفر رو کنارم حس کردم. الهام  هیحضور  یمونده بود که گرما میانگشت یاز غذاها دوتا

. خودم سادهیلبخند دخترکش کنارم وا هیبا  اوشیس دمیکه به سرفه افتاد، سرم رو بلند کردم و د

 :دمیرو نباختم و پرس

 !؟نیدار یامر دیببخش_

 کرد: بشیدستش رو تو ج اوشیبود. س ریهنوز با خودش درگ الهام

 !؟نیشناسیشما من رو نم_

 بشناسم!؟ دیبا_

هم بهش زور اومده بود. زبونش رو تو لپش چرخوند  دیشا به،یبراش عج یلیبود خ معلوم

 و گفت:

 امشب تولد منه! اوشم،یمن س_

اش، خوشمزه یانگشتیمصرفم رو با دوتا غذا کباری یدستشیکه پ نطوریزدم و هم لبخند

 گفتم: انداختمیم زیم ریتو سطل زباله ز

 .دونستمیمن نم گم،یاوه تبربک م_
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 م رو پاک کنم.هادستمال برداشتم تا دست هی

 !؟نیاومد یبپرسم شما با دعوت ک تونمیم_

 ها برداشت:دست از سر شکالت الهام

 من دعوتش کردم._

 زد: مزهیپوزخند ب هی اوشیس

 سرکارخانوم. ارمیمن شما رو به جا نم_

 ابروش رو داد باال یتا هی الهام

 شده. شنهادیکار بهمون پ ی. برامیهست انیشا یهابرادرم از دوست نیمن و آبت_

 گروه باربده درسته!؟ یهااز بچه ان،یشا_

 .قایبله دق_

خونسرد  یلیشد و باز اومد تو کارمون دخالت کنه. خ دایسر و کله روزبه از کجا پ دونمینم

 کنارمون اومد:

 ن؟یینجایدخترها ا_

 ی. من فوردهید گاردانلیم هیها به روزبه نگاه کرد که انگار وسط گل یطور هی اوشیس

 لبخند زدم: هی

هم پسرخاله من  شونی! ... ازبانیهستن. م اوشیآقاس شونیا ،یآه روزبه خوب شد اومد_

 هستن آقاروزبه.

 روزبه گفت: ،یو روزبه دست دادن. بعد ابراز خوشوقت اوشیس

 .فتیهم ک نیا ای.... بمیتو باغ نیمن و آبت_
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سر تکون دادم.  هیداده بودم دست روزبه! به هرحال ازش گرفتم و  یک اومدینم ادمی

 گفت: اوشیروزبه که رفت، س

 !نینکرد یشما خودتون رو معرف_

 کارها! نیآخه من رو چه به ا ایلبخند پر از ناز و عشوه بزنم، خدا هیکردم  یسع

 هستم. کایریمن نائ_

 دست دراز نکردم مثل اون دختره سبک جلف! اصال

 زد: یلبخند معاشرت هیهم  الهام

 من هم نارون هستم._

 کردیم جابیا فشیشغل شر دیتر شده بود. شانرم کمیکرد. انگار  یابراز خوشوقت اوشیس

 یزیچ هی ی. با بدبختمیبگ مینداشت یزیتامون چاعتماد نکنه. ظاهرا هرسه یراحت به هر کس

 بهش حرف بزنم.کردم راجع دایپ

حواسم به دامنم  خوام،یخوردم بهتون. باز هم عذر م یمن اشتباه نیقبل از ا ،یراست_

 بود.

 یهر دختر ختیر نیاومد. فکر کنم با هم اوشیس یهالبخند دخترکش دوباره رو لب اون

جناق  نکهی. با ااومدیهاش بدم م. چقدر از اون جناقکردیاغوا م یمدت هی یبرا خواستیرو که م

 گفت: اوشیکرده بود. س تریرو عوض یکینیا یول کنه،یرو با نمک م یهرکس

 شده بودم که خوردم بهتون. باتونی. من هم محو لباس زادیم شیپ کنم،یخواهش م_

 .دمیکش میفرفر یهابه زلف یدست هیدادم و همزمان  لشیلبخند پر از عشوه تحو هی

 ...یمرس_

 :فشیدست کرد تو ک هویلحظه بود که الهام  همون
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 جواب بدم... رمیمن م خوره،یداره زنگ م میاوا گوش_

 فت:گ اوشیاسترس گرفتم. س کمیشد. با رفتن الهام  دیبه سرعت برق از نظرم ناپد و

 .ستادمیسرپا ا یلی. من خمینیاونطرف بش میبر نیاگه موافق_

 دمید م،یدیسالن رس یباال یافتادم. وقتلبخند به نشونه موافقت زدم و دنبالش راه هی

 یهایو صندل یچوب یهازیس. مچهارنفره یهایصندلو  زیقسمت پشت سن، مثل کافه پر از م

 ینسبت به سالن اصل یهم مهمون اونجا بودن ول یتعداد هیداشتن.  ریج هیکه رو یقدکوتاه رنگ

 :دیپرس اوشی. سودخلوت ب یلیخ

 !؟نیترکجا راحت_

 !کنهینم یفرق_

رو برام  یصندل اوشی. سمیاشراف داشت انتخاب کرد یجیکه کامال به سالن و د یزیم

 زیم یهام رو رو. بعد هم خودش روبروم نشست. دامنم رو مرتب کردم و دستنمیتا بش دیکش

. االن اگه روزبه شدیحالم داشت بد م گهیکه د کردینگاهم م دارانهیانقدر خر اوشیگذاشتم. س

لبخند زدم و  هیرو خراب نکن! با فکر روزبه  تیکارت رو درست انجام بده و مامور گفتیبود م

 :دمیپرس

 !ن؟یکه شما با من نشست ننینداره همه بب یاشکال_

 انداخت و گفت: یدست چپش رو پشت صندل اوشیس

 باشم. گرانینگران نگاه د ایجواب پس بدم  ینه من عادت ندارم به کس_

کجا بود؟!  چارهیکردم. االن الهام ب نییزدن ابروهام رو باال پانشونه آهان همراه پلک به

 کنه. دایها باربد رو پحتما اون هم رفته بود تو مهمون

 بپرسم چند سالتونه!؟ تونمیم_

 دادم: لشیتحو یپر از غرور یکوری لبخند
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 .دارنیها سنشون رو تو گاوصندوق نگه مخانوم_

 به هوا رفت و گفت: اوشیخنده س کیشل

 !ن؟یبپرسم. شما چطور با نارون آشنا شد دیحواسم نبود که نبا دیببخش_

 ادکلن خوشمون اومده بود. هی. هر دومون از دیاممم خوب موقع خر_

 .کننیم دایها چقدر راحت دوست پدختر_

 شیآرا یوقت دونستمیبشه، م دهید دمیو سف فیرد یهالبخند زدم که دندون یجور هی

 . بعد گفتم:رسنیتر به نظر مدارم چقدر قشنگ

 !؟نیدختر ندارشما دوست_

 هاش آوردهمون لبخندش رو رو لب اوشیس

 داشتم. نموندم باهاشون._

 ها نموندن!؟اون ای نیشما نموند_

 :دیخند اوشیس

بودن. خوب  یگذرونبا من راحت باش!... من باهاشون نموندم. چون دنبال پول و خوش_

 خودم رو بخواد. یدختر هی خواستیمن هم دلم م

 یزیزدم و چ یورهی. لبخند زنهیها رو به همه دخترها محرف نیخودم فکر کردم ا با

 یدر گوشش گفت. وقت یزیچ هی اوشیبشکن زد. بعد اون اومد و س یکیواسه  اوشینگفتم. س

 گفت: یکامال مصنوع اوشیرفت س

 .ارهیب یدنیگفتم برامون نوش_

 :دیپرس اوشیبود. س یمن هم مصنوع لبخند

 نه!؟ یحرفکم یلیخ_
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 .کمی_

 امیمن ک یبفهم یخواستیانگار م ینگاهم کرد یجور هی ،یدیلحظه که من رو د نیاول_

 که بهت خوردم!

 حواسم رو جمع کنم. شتریب دیبا ،یآدم مارموز عجب

شما  کنمی. راستش فکر مشناسمیرو نم یجز نارون و برادرش کس یمهمون نیمن تو ا_

 ...هیتون شبچهره کمیهم 

 !یخسرو روانیس_

 گرفت: امخنده

 .قایبله دق_

 با خنده گفت: اوشیس

گوش  یرانیکم ا یلی. خآدیمن اصال از صداش خوشم نم ی. ولگنیبهم م هایلیآره خ_

 .دمیم

 متوجه شدم تونیجید یهابله، از آهنگ_

 من رو جمع نبند. کنمیخواهش م_

 اریبرش خ هیسبز برامون آورد که روش  یدنیدوتا نوش خدمتشیپ هیلحظه  همون

 :دمیخدمت که رفت پرس شیدندون گذاشته بودن. پتو خالل ینیچنیچ

 !؟هیچ نیا دیببخش_

 و ودکا. موترشیل حان،یر ار،یمورد عالقه منه، معجون خ یدنینوش نیا_

 دهنم کج شد: ناخودآگاه

 .آدی. اصال خوشم نمخورمیاه من مشروب نم_
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 با تعجب گفت: اوشیس

 .یازهیپاستور یلیپس خ_

 کردم و گفتم: یپر از غرور اخم

 .ستین یزگیپاستور نیرو دوست دارم. ا میسالمت_

 براومد: ییاز در دلجو اوشیطرف. سو روم رو کردم اون امنهیرو زدم به س هامدست

 .خوامیمعذرت م زم،یناراحت نشو عز خوبیلیخ_

 اوشیبرنگشت. س یعیبه حالت طب امافهیانقدر چندشم شد که ق زمیلفظ عز دنیشن با

 دوباره گفت:

 !؟یدوست دار ی. چارنیب گهید یدنینوش هیبرات  گمیاالن م_

 شده بودم ی! مثال که راضیایکوفت تیمامور چه

 تویموه_

رو داد ببره عوض کنه.  هامونوانیبشکن زد و ل هاخدمتشیاز پ یکی یبرا بارنیا اوشیس

 :دمیتو هم قفل کردم و پرس زیم یهام رو رودوباره دست

 !؟یچرا خودت نخورد_

 لبخند زد: اوشیس

 مورد عالقه تو رو امتحان کنم. یدنیخواستم نوش_

 :دیپرس اوشینگفتم. س یزیلبخند کمرنگ زدم و چ هی

 !؟یات اومدچرا با پسرخاله یراست_
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 دیکه تعلل من رو د اوشینه. س ایرو بگم  زهایچ نیزوده ا دونستمیکردم. نم نگاهش

 گفت:

 .میباهم آشنا بش شتریمن دوست دارم ب_

 هیهم با لبخند  اوشیام گرفت. سخنده نیموفق شدم بخاطر هم یکمیکردم  احساس

 ام گذاشتم و گفتم:چونه ریچشمک دخترکش بهم زد. دستم رو ز

 تیمن شد و مسئول میام قپدر مادر من فوت کردن. شوهرخاله ش،یسال پ یلیخوب، خ_

ام کرد. خاله انتیام خدلش و به خاله ریزد ز یمدت، خوش هیثروت پدرم رو به عهده گرفت. بعد 

 نگم!؟ شهیشب... اوف م هیهم 

جلو  اوشیناراحت کرده بودم. س یلیرو خ امافهیدلش برام بسوزه. ق یلیخ خواستمیم

 اومد و گفت:

 نگو اما دوست دارم بدونم. یخوای. نمهیحتما خاطره دردناک زمیاوه عز_

 باال زدم و ادامه دادم: شونه

کرد. بعد اعدام  یمعرف سیاش رو کشت. و خودش رو به پلام شوهرش و معشوقهخاله_

 شدنش من موندم و روزبه!

 دادیرو به نشونه عجب تکون مکه سرش  یدر حال اوشیسرهم کرده بودم. س یداستان چه

 بزنه. یحرف هی. منتظر بودم زدیم زیم یهاش رو هم روانگشت

 متاسفم._

 قلپ ازش خوردم و گفتم: هیرو آوردن.  توهامونیزدم. موه یکمرنگ لبخند

 حاال تو از خودت بگو!_

 گفت: چرخوندیرو م وانیکه ل نطوریهم اوشیس
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بچه  یکردم. مادرم وقت یزندگ یتو رفاه و پولدار ادیم ادمی یخوب... راستش من از وقت_

 تا االن. کردمیم یو پدرم زندگ میبودم فوت کرد و بعد با نامادر

 باال انداختم ابرو

 سخته مگه نه!؟ یلیخ یبا نامادر یمادرت... زندگ یاوه متاسفم برا_

با هم  که یکنتاکت هیتر شده بودم، بعد بزرگ ی. خوب، وقتمیبه کار هم ندار یکار_

 چمیآورد و بهم گفت اگه بخوام تو دست و پاش بپ ریپدرم نبود من رو گ یروز وقت هی م،یداشت

 ندارم. شونیاصال کار گهی! من هم دکنهیم مونمیپش

 ازش!؟ یدیترس_

حال  شیسطح یهایگذروننه، ترس نه، حوصله دردسر نداشتم. گذاشتم با همون خوش_

 پدرم هستم نه اون! گاهیکنه. من وارث ثروت و جا

 رو به اسم اون کنه! زیپدرت همه چ دیخوب، شا_

 زد: یاروزمندانهیلبخند پ اوشیس

 معامله کنم. ادگرفتمیکه  یروز هیسه چهارم اموال به نام من شد. _

 .میدیساعته که هم رو د هی!؟ فقط یزنیها رو به من محرف نیچرا ا_

 بدونن! دی. باگمیرو م نیا آدیکه ازشون خوشم م ییمن به دخترها_

 زدم: پوزخند

 !یکنیپس امتحانشون م_

 خورد و گفت: توشیاز موه اوشیس

 آره فکر کنم._

 !؟یکنیرو امتحان م یبپرسم چ شهیعجب! م_
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 دوست!؟ هی ای خوانیپول م کهنیا_

! بعد من به فکرم تویبه سکوت گذشت و البته خوردن موه یاقهیتکون دادم. چند دق سر

 که الزمه بپرسم.  ییزهایبه چباالخره راجع دیرس

 مال خودتونه؟! نجایا_

 !یمهمون انیرو بدم ب الهامی. دوست ندارم به همه آدرس باغ و وهیااجاره نجاینه ا_

 کردم و گفتم: یکیاش گذاشت. من هم خنده کوچهم آخر جمله مزهیخنده ب هی

 !؟شهیتموم م یک یمهمون_

 !؟یخسته شد_

 !کمی_

 .ارنیرو ب کیک گمیاالن م باشه_

 شدم: زدهجانیه مثال

 !؟یهم دار کیک یوا_

 :دیخند اوشیس

 هامثال تولدمه_

 :دمیپرس خونسرد

 تو جشن تولدت شرکت نکردن!؟ تیپدرت و نامادر ،یراست_

 از جا بلند شد و گفت: اوشیس

 .آدیهم خوشش نم هایمهمون جورنیشلوغه و از ا یلینه پدرم سرش خ_

 هم بلند شدم و گفتم: من
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 عجب!_

 :دیکن پرسنگاه عاشق خفه هیبا  اوشیس

 دوستت؟ شیپ یریم ای یآیهمراهم م_

لبخند زد و برام دست  اوشی. سیگفتیم ینطوریا دینبا یعنینگاهش کردم که  یطور هی

 دراز کرد:

 !؟یهمراه من باش یدیافتخار م_

 و گفتم: سادمیبود. کنارش وا فمیدستم هم که ک هیزدم و دامنم رو گرفتم.  لبخند

 .دمیها دست نمبه پسر یراحت نیمن به ا_

 :دینگاهم کرد و پرس یبا کنجکاو اوشی. سمیسمت سن راه افتاد به

 !یهم دار دیشا ای!؟ یپسر داشتدوست ،یتو نگفت_

به قول خودش  یلیاگه خ انه؟یبگم داشتم  دیگرفت، با خودم فکر کردم با امخنده

 دادم و گفتم: رونینفسم رو ب نی! بنابراسعیباشم که ضا زهیپاستور

 داشتم. شیوقت پ یلیخ_

 خوب؟ چرا به هم خورد؟_

 ادیبه نظر ب یعیتلخند زدم که طب هی

. من هم اصال اهلش نبودم خواستیو همراه نم قیمن بود. رف یخوب... دنبال دخترونگ_

 .ستمیو ن

 !؟هیرات با اون... روزبه چطو! رابطهنطوریکه ا_

 . مثل برادرمه.میمن و روزبه باهم بزرگ شد_
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 هاخدمتشیاز پ یکیبه  اوشی. سمیبود ستادهیسن ا یرو قایتکون داد. دق یسر اوشیس

دختر و  هی دنیرفت. من داشتم رقص خدمتشیگفت و پ ییزهایچ هیکه لباسش فرق داشت 

کرده  نیکرده بودن. انگار بارها باهم تمر یرو براشون خال ستیکه همه پ کردم؛یپسر رو نگاه م

 انداخت و گفت: یهنگا هی اوشیبودن. س

 ازت درخواست رقص کنم! کنمیراستش جرات نم_

 و گفت: دیبلند خند یخنده نگاهش کردم. با صدا ذرهینسبتا گرد و  یهاچشم با

 نکردم! عیخوب شد خودم رو ضا_

که از من خوشش اومده،  کردمیاحساس م. دمیبه تورکالهم کش یدست هیزدم و  لبخند

 هیکارها نکرده بودم، از  نیداشتم. چقدر سختم بود. تا حاال از ا یادیراه ز یهنوز تا دوست یول

افتاده بودم. همون لحظه، چندتا  ریگ یا. خالصه تو بد منگنهکردمیطرف هم به گناهش فکر م

 ها گفت:از پسر یکیاومدن.  کمونینزد دختر هیپسر و 

 !؟یگرفتار شد یبزرگ! تو تور ک خاناوشیاوه س_

. ومدی. من هم خوشم نومدیخوشش ن ادیز نکهیمثل ا اوشیس یول دنیخند شونهمه

 دور نموند. رو به اون پسره گفت: اوشیکردم که از چشم س یظیاخم غل

 !دینفر هیفعال که شما هر چهارتاتون تو تور _

 گفت: گشونید یکیبه هم کردن و  ینگاه هی هااون

 . تازه از کانادا برگشتن.تایخواهر من هستن. آز شونیا_

 یداشتناصال دوست ،یپروتز یهاو گونه یو دماغ عمل یآب یهابا اون چشم تاجونیآز نیا

 یصدا هی. با دمیاون خجالت کش یباز بود که من به جا یلیلباسش هم خ قهی. دیرسیبه نظر نم

 گفت: یامزهیب

 !اوشیآقاس تونییآشناخوشبختم از _
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از من  کردی. مثال فکر ممیشیبا خودم گفتم االن غرق م ختیریو عشوه ازش م ناز انقدر

 یاز دخترها ان،یمعمول کمیو  ستنیکه به شدت اونکاره ن ییبه نظر من پسرها یسرتره. ول یلیخ

 اوشینداشتم. رو به س ی. اخمم همچنان رو صورتم بود. احساس خوبآدیخوششون م شتریب بینج

 گفتم:

 کنم. فعال. داینارون و روزبه رو پ رمیتون ممن با اجازه اوش،یآقاس_

هنوز فرصت هست تا بتونم  دونستمینشدم. م یاگهیو منتظر جواب د نییسن اومدم پا از

ها نمهمو نیفرار کنم. ب هایاز نگاه اون عوض خواستی. فعال دلم مرمیارتباط بگ شتریب اوشیبا س

! ی. وادمشیکه کنار سالن بود د یبزرگ نهیشوم کی. نزدنمیالهام رو بب دیتا شا گردوندمیچشم م

. پس الهام هم موفق شده بود. کنارشون رفتم و با دنیشنیو م گفتنیم یباربد بود. چه گل اب

 خنده گفتم:

 !؟یینجاینارون ا_

 سرم انداخت و گفت:به پشت ینگاه هی دنمیبا د نارون

 آره، چه خبرا!_

 اومدم. لبخند زدم و گفتم: اوشیهمراه س کردیفکر م دیشا

 !؟یکنینم یمعرف_

 باربد زد و گفت: یلبخند به رو هی نارون

 .میباهم آشنا شد یهم آقاباربد که تو مهمون شونیهستن، ا کایریدوست من نائ شونیا_

بودم. با لبخند  دهیچسب یرو دو دوست فمیطرف بخواد باهام دست بده ک نکهیترس ا از

 گفت: اشدهینخراش یکردم. باربد با اون صدا یابراز خوشوقت

 !نییرو برده شما اوشیدل س یمهمون نیا یهمه دخترها نیکه ب یپس اون پرنسس_

 شدم. باربد گفت: رهیگرد شد و بهش خ هامچشم
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 پ،یبشن. ثروتمند، خوشت یمعرف اوشیاز دخترها امشب اومده بودن به س یلیخ_

 دمشون رو بذارن رو کولشون و برن! دیفکر کنم با وجود شما با ی! ولدارندهیآ

 :دمیو من پرس میبه هم انداخت ینگاه هیو الهام  من

 کجاس! اوشیدل س نیدونیاز کجا م ن؟یگیرو م نیشما چرا ا_

 پوزخند زد: باربد

 مونهیهم اونقدر نم یتو مهمون خوره،یمعجون مخصوصش رو نم کسچیبا ه اوشیس_

تا  سهینمیکه دلش رو نبرده باشه رو سن وا یبخوره، و با کس یزیو چ نهیبش زیسر م یکه با کس

 !ننیهمه بب

 :دیانداختم. الهام پرس نییگرفت و سرم رو پا امخنده

 !؟یشناسیرو م اوشیتو آقاس_

 !ییجورا هیآره _

پنج طبقه  کیهمه جمع شدن وسط. ک کردیرو اعالم م کیکه اومدن ک یجید یصدا با

جلو.  میهم اومد باال سرش. ما هم با باربد رفت اوشیچرخدار آوردن وسط و س زیم هی یرو، رو

 هیالهام همراه باربد،  دنیبا د اوشی. سمیستادیوا اوشیچون باربد بود، راه باز کردن و کنار س

و هفت  ستیشمع ب اوشیالصه سداد. باربد هم جوابش رو داد. خ لیبهش تحو طنتیخنده پر ش

 بود! اوردهیهم کادو ن کسچیگفتن. ه کی. همه دست زدن و تبردیرو بر کیرو فوت کرد و ک

اول به باربد، الهام  اوشیکنه. با اشاره س میرو تقس کیاومد تا ک خدمتشیپ هیهم  بعد

با خنده  اوشیتر. ساونطرف میو رفت میدادن. جمع رو ترک کرد کیک اوشیو من و البته خود س

 گفت:

 که باربد با دوست تو آشنا شده! یچه تصادف_

 گفت: یلبخند کمرنگ زدم. الهام مثال با شرمندگ هی
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 هی. وگرنه براتون هدمیدیفهم میاومد یتولده. وقت یمهمون میدونستیما نم دیببخش_

 .میآوردیم

 لبخند زد: اوشیس

! پدرم ومدهیتولد من ن یبرا یکس .افتهیکارشون راه ب ینحو هیهمه اومدن به  نجایا_

 خودش گرفته! یکارها یجشن رو برا نیا

 یلحظه براش سوخت و بازوش رو نوازش کردم. وقت هیغم تو صداش بود که دلم  انقدر

دادم. اون هم بهم لبخند زد. برق  لشیتحو یلبخند مهربون و پر از همدرد هینگاهم کرد 

 هاش از نگاهم دور نموند.چشم

 بعد گفت:لحظه  چند

از  ومدیکه خوشت ن دمی. فهمخوامیها عذر مبخاطر اون خل و چل کا،یرینائ یراست_

 رفتارشون.

 زدم: لبخند

 تو که نبود. ریتقص ست،ین یامسئله_

رو هم تو سطل زباله چرخدار  هاشیدستشی. پمیرو خورد کمونیو ک مینزد یحرف گهید

 شده بود. رو به الهام گفتم: لیتکم تمیواقعا ظرف گهی. دمیانداخت گردوندیم خدمتشیپ هیکه 

 جون؟روزبه و داداشت کجان نارون_

 کامل گفت: یخبریبا ب الهام

 .دمشونیند گهیرفتن تو باغ د یاز وقت دونم،یواال نم_

نه  یدرآوردم و شماره روزبه رو گرفتم. بعد از چندتا بوق، صدا فمیرو از تو ک میگوش

 :دیچیچندان دوستانه روزبه تو گوشم پ
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 شماها؟ نییکجا_

 م:کردم لبخند بزن یکه کنارم بودن انداختم و سع ینفرسه افهینگاه به ق هی

 من خسته شدم. م؟یبر یآیم م،یما داخل سالن_

 !؟یخسته شد_

 طلبکارانه بود. لجم گرفت: لحنش

 !شت؟یپ امیب ییکجا_

 ن؟یستادیا وا. کجآمیالزم نکرده االن من م_

اومده بود، اون  شی. چندبار پکردنیمرد دعوام م یهمکارها یوقت اومدیبدم م یلیخ

. و هنوز هم پوستم کلفت کردمیم هیگر یکل شدمیتنها م نکهیها که تازه کار بودم. بعد از ااول

 داشتمخودم رو نگه ینشده بود. با بدبخت

 .میسن هست کیسالن نزد یباال_

 :دیپرس اوشیباشه پروند و قطع کرد. فکر کنم معلوم بود ناراحت شدم. س هی روزبه

 کا؟یرینائ یخوب_

 کردم لبخند بزنم: یسع

 آره خوبم!_

 ابروهاش رو ناراحت کرد: الهام

 .ومدیخوشش ن جانیاز ا ادیاش زفکر کنم پسرخاله_

 میتو نقشمون فرو رفته بود یلیخ

 شده بود! قیبا داداش تو که خوب رف یول_
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 نی. الهام، باربد رو به آبتدنیو روزبه کنارمون رس نینگفت. آبت یزیشونه باال زد و چ الهام

 و روزبه دست داد. بعد روزبه خطاب به من گفت: نیکرد. باربد با آبت یو روزبه معرف

 کاخانوم؟یرینائ میبر_

ده و التماس خود رو با دستور پدر خونوا کهیبرادرها بود که خواهر کوچ نیمثل ا لحنش

خواستم به  نیکردم. بنابرا یگعیاحساس ضا یلیو باربد خ اوشیس ی. جلوییخواهره بردن جا

 دوباره خودم رو باال ببرم: ینحو

 !میمن بهت زنگ زدم که بر یگذروندیخوش م یتو که تو باغ داشت_

 حرصش گرفته گفت: خردهیکه معلوم بود  روزبه

 .ایمنتظرتم، زود ب نیتو ماش_

 دست داد و رفت. باربد گفت: نیو باربد و آبت اوشیبا س یهم سرسر بعد

 !رهیگیبهتون سخت م یلیفکر کنم خ_

 رو کج کردم: دهنم

 مثال مواظبمه!_

 گفتم: اوشیرو به س بعد

 یبه بعد روزها نیاز ا دوارمی. امگمیم کیبود. بازهم تولدت رو تبر یشب خوب یلیخ_

 !یداشته باش یترقشنگ

 هاش رو مماس گوشم نگه داشت و آروم گفت:لب رانهیحرکت غافلگ کیدر  اوشیس

 همراه تو حتما!_

ازم فاصله گرفت؛ خودم هم  ینفسش تمام وجودم مورمور شد. وقت یاحساس گرما با

 و گفت: دیخند اوشیاحساس کردم که تا بناگوش سرخ شدم. س
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 ؟یدیات رو بهم مشماره_

پسرمه! با وص با اون نگاه الهام! حاال انگار واقعا دوست. به خصستمیوا تونستمینم گهید

 خجالت گفتم:

 ... خداحافظریاز نارون بگ_

شدم و  دیسر هم واسه باربد تکون دادم. فورا از نظرها ناپد هیالهام رو فشردم و  دست

 نشستم، روزبه با اخم گفت: یرسوندم. وقت نیخودم رو به ماش

 شنلت کو؟_

 گفتم: صالیا استرفته بود. ب ادمی یوا

 !؟شیریبگ یریم_

بعد برگشت و شنلم رو تو بغلم  قهیشد و رفت. چند دق ادهیبود. پ اعصابیب یلیخ روزبه

 گفتم: دمیپوشیکه شنلم رو م نطوریپرت کرد. هم

 چت شده!؟ یبگ شهیروزبه؟ م یکنیم ینجوریچرا ا_

 گفت: کردیرو روشن م نیکه ماش نطوریهم

 !یچکار کرد نمی. زودتر بگو ببکایریحوصله ندارم نائ_

رد و بدل شده بود گفتم. به جز  اوشیمن و س نیب یهرچ ازیرتاپیکردم و س شروع

باال و روزبه رو  میخونه، رفت میدیرس ی. وقتشدیمربوط نم اتیکه به اطالعات عمل ییهاقسمت

 :دمیدادم و پرس هیراهرو تک واریکاناپه ولو شد. به د

 ؟یچرا اعصاب ندار یبگ شهیم_

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست هی روزبه

 تو باغ چه خبر بود! یدونینبودم. نم یاخونهکثافت نیهمچ هیتو عمرم تو _
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 هی! شبیکرد عیضا اوشیس یبا اون طرز حرف زدنت من رو جلو ه؟یمن چ ریخوب تقص_

 !یآقاباالسرها بود

 کرد و گفت: یبهتر شده. پوف کمیحالش  دیرسینظر م به

 . دست خودم نبود.خوامیمعذرت م_

نبودم، با اون سر و  ییگرفت. خوب من هم تو عمرم تو همچون جا امهیچرا گر دونمینم

ها!؟ اما هردو موادفروش یبرم تو پارت خواستیو مشروب و کارهاشون! مگه من دلم م هاختیر

 دنیبرگشت و نگاهم کرد. با د زنم،ینم یحرف دی. روزبه که دمیو مجبور بود میداشت تیمامور

 از جا بلند شد و کنارم اومد: وراف ام،هیگر

 شده!؟ یچ_

 گفتم: هیگر با

اون خراب  یمنف یمن هم از انرژ زدم؟یخوشحال بودم و بشکن م یلیمن خ یفکر کرد_

رو سر هم  مونیناراحت شهینم لیدل یروزبه! ول می! مجبورشتریشده حالم بد بود و از گناهش ب

 !میکن یخال

دلم  شیکیهمه نزد نیافتاده بود روم. از ا اشهیزد. سا واریدستش رو کنارم به د روزبه

 . آروم گفت:ختیر

بهمون فشار اومد.  یلیشب بود و خوب... هر دو خ نی. حق با توئه! اولدیببخش_

 کنم. تتیاذ خواستمینم

 رو تموم کردم و گفتم: امهیمهربون شده بود. گر یلیهاش، خکردم. چشم نگاهش

 نداره... یباشه، اشکال_

هام که اشک نطوریآورد. دستمال رو گرفتم و هم یبرام دستمال کاغذ زیم یو از رو رفت

 گفتم: کردمیرو پاک م
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 من گرسنمه!_

 دست گذاشت رو دل خودش: یفور روزبه

 !ارن؟یسفارش بدم ب یخوریم ی. چرمیمیمن هم دارم م یوا_

 ام گرفت و گفتم:اش خندهبچگونه افهیق دنید از

 !؟یزنیبه کجا زنگ م_

 دادم: حینگاهم کرد. توض روزبه

 فود؟فست ای یزنیبه رستوران زنگ م نهیمنظورم ا_

 ؟یخوریم یهر دوش هست! چ دونمیآهان، نم_

 .خوامیهم م ینیزمبیآپ. سقارچ و مرغ، با سون تزایپ_

 !هامیدیپولش رو خودمون م_

 کردم: تعجب

 .دمی! خوب باشه خودم ممیتیوا ما که تو مامور_

 و گفت: دیخند روزبه

 .نمیالعملت رو ببعکس خواستمیکردم، م یشوخ_

 گفتم: دهیافتاده بود اداره م ادمیکه  من

 .المالهتی. بخوامینم ینیزمبیپس س_

رو از  میتخت نشستم و گوش یگوشه. رو هیتو اتاقم. شنلم رو باز کردم و انداختم  رفتم

 نبود... ینه؟ اما خبر ایداده  امیپ اوشیس نمیبب خواستمیدرآوردم. م فمیک

**** 
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با خودم آورده  ی. هرچرونیبپوشم و برم ب یچ دونستمیروزبه صدام زد، واقعا نم یوقت

 تایبردارم. نها یکه بدونم چ دنینم حی! درست به آدم توضیبود و مال مهمون کیبودم، ش

شال هم سر  هیبا شلوارش.  دمیها پوشرون یبود با کت تا رو رگلداریکه تاپ حر نشونیترساده

 .رونیکردم و رفتم ب

هات رو چشم یشد. پسر مگه تو جنبه ندار رهیدوباره چند لحظه بهم خ دنمیبا د روزبه

 ینیزمبیروزبه س دمیروزبه نشستم. د یمبل روبرو یو رو دمیکن آخه! با خودم خند شیدرو

 هم گرفته!

 !خوامینم ینیزمبیا روزبه! گفتم که س_

 بخور حرف نزن!_

 کردم: اخم

 چه طرز حرف زدنه!  نیوا ا_

 سرش رو بلند کرد: روزبه

از  دم،یبود که راحت بخور، خودم برات خر نینگفتم که! منظورم ا تیبا عصبان د،یببخش_

 .رمیگیاداره نم

. میمشغول شام خوردن شد ،یاگهیحرف د چیلحظه نگاهش کردم و بعد، بدون ه چند

 هم! هاشینیزمبیخوشمزه بود و... س یلیخ تزاشیانصافا پ

دراومد. و  میگوش یکه صدا کردمیفرو م سهیک هیها رو تو شام، داشتم آشغال بعد

 روزبه: یبالفاصله صدا

 !خورهیزنگ م تیگوش کایرینائ_

الهام بود.  ی. ولدمیدو میبه سمت گوش اوشه،یس کهنیرو رها کردم و با فکر ا هاآشغال

 الهام با خنده گفت: ،یجواب دادم. بعد از سالم و احوالپرس



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

72 

 !یرو ببر اوشیدل س یخوب موفق شد طونیش_

 ام گرفت:هم خنده من

 ؟گفت ی!؟ بعد رفتنم چیام رو بهش دادحاال شماره ،یناموفق نبود نیتو هم همچ_

 یهابه لب یلبخند محو و فکر هی! بعد هم دیباربد گفت خجالت کش ،یرفت یوقت_

ات رو از رو درآوردم و شماره میتا تنور داغه نون رو بچسبونم. گوش دمیاومد و من د خاناوشیس

 کرد. شیروش براش خوندم. اون هم وارد گوش

 زدم: پوزخند

 دخترها! هیالبد کنار شماره بق_

 !ستیپسرت نبابا حاال واقعا که دوست یا_

 ؟یمخ باربد رو زد یجور... تو بگو چهدونمیآره م_

تونستم چند کلمه باهاش حرف بزنم  ی! با بدبختهیچه آدم نچسب یدونی! نمیبه سخت_

بگم تا از من خوشش  یکم دستم اومد بهش چبفهمم. بعد کم خردهیرو  شیتیشخص پیتا بتونم ت

 !ادیب

 خاروندم:رو  موهام

من واقعا  ی! ولیرو با نمره باال پاس کرد تیروانشناس یخوش به حالت، تو واحدها_

 ازم خوشش اومد! اوشیشد که س یچ دونمینم

موها و مدل  شیهم بخاطر آرا ،یدیرسیتک به نظر م یلیهمه خ نیمعلومه، تو ب_

 .یپسرها نبود یول و قاط هیمثل بق نکهیلباست، هم بخاطر ا

 ومد؟یاز تو خوشش ن خوب چرا_

 با ناله گفت: الهام
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 باز بوووودددد.... یلیمن خ قهیآخه _

 و گفتم: دمیبلند خند یصدا با

 !اومدهیمدل خوشش م نیپس البد باربد از هم_

 و الهام گفت: میدیخند

 !یحجابیب نیبد بود از ا یلیثنا، حالم خ_

 و گفتم: دیمن هم ماس خنده

 برام کباب شد. یکردم و دل روزبه حساب هیکه گر یبه حدآره، حال من هم خوب نبود. _

 ثنا، روزبه هم از تو گزارش خواست؟ یراست_

! من هم همه یدیشن هایو چ یگفت هایکن چ فیواال نه اونجور، فقط بهم گفت تعر_

 کردم. فیرو براش تعر

 .سمیبه من گفت گزارش بنو نیآبت نیا_

 رو کج کردم: دهنم

 خشک و بداخالقه! باز صدرحمت به روزبه! یلیخ اروی نیبه نظر من ا_

 با خنده گفت: الهام

 عجب!_

 منظورش رو گرفتم و معترضانه گفتم: فورا

 !ستین یسوژه نکن، خبر یخودیالهام ب_

 و گفت: دیخند الهام

 !؟یدو نفر رو بشناس نیا یثنا، تو هنوز نتونست_
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بودم، اون هم جز دفعه اول  دهیند شتریرو که چندبار ب دمونیجد یهمکارها نینه واال! ا_

چه  شناسم،ینم نمیبب ابونیاالن اگه خودشون رو تو خ ی. واقعا حتکردمیتو صورتشون نگاه نم

 شون!کرده رییبرسه به تغ

 !؟یچ انیسروان ک_

. ادیب ینفوذ یفکر نکنم خودش برا یزل زدن بشناسم. ول کمیبا  رونیب دیاون رو شا_

 هم داره. یترمهم یکارها

موقع  نیا خوادیاز جونم م یچ نمیبرم بب ده،یم امیباربد داره پ نیخواهر، ا خوبیلیخ_

 شب!

 خنده: ریز زدم

 باشه... برو خداحافظ..._

 دمی. دکردمیقبلش چکار داشتم م ادیب ادمیتا  ییرایقطع کردم، برگشتم تو پذ یوقت

رو  اشیاب معصوم شده بود. رفتم پتومسافرتاش تو خوروزبه رو کاناپه خوابش برده. چقدر چهره

 روش. خودم هم رفتم اتاقم که اگه خدا بخواد بخوابم... دمیاز رو تختش آوردم و کش

**** 

چشمم خواب  هیشدم.  داریبودم از خواب ب دهیکه تا حاال نشن بیآهنگ عج هی یصدا با

 یهمراه روزبه داره خودکشتلفن دمی. درونیشالم رو سر کردم و از اتاق رفتم ب دار،یچشمم ب هیو 

 زدیهم که داشت بهش زنگ م یبخوره. اون کیتکون کوچ هی یکه روزبه حت غیدر یول کنه،یم

سروان  یرو جواب دادم. صدا ینگاه کنم، گوش نکهینبود. جلو رفتم و بدون ا ردارباصال دست

 :دیچیتو گوشم پ انیک

 پس! یدیاه چرا جواب نم_

 صاف کردم و جواب دادم: ییگلو



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

75 

 سالم، روزبه خوابه._

 کوتاه سکوت کرد و بعد گفت: یاهیثان انیک

 گزارشش رو نفرستاده؟!! شبی! هنوز خوابه!؟ چرا دمهیساعت هشت و ن_

رو کاناپه خوابش برد،  شبی. دمیهردو خسته بود اده،یز یلیخ تیراستش فشار مامور_

 براتون ارسال کنه. گمیشد بهش م داریب یحتما فرصت نکرده! وقت

 خودتون و روزبه شنود نذاشتن؟! یبرا نیدونیشما م_

 :دمیلحظه ترس هی

روزبه بود. فکر نکنم براشون  شیهم تمام مدت پ نیمن که نذاشتن مطمئنم. آبت یبرا_

 شنود گذاشته باشن.

 پر از خنده بود: انیک یصدا

 !ن؟یآبت_

 کردم: اخم

 بله._

به پشت کمرش  یروزبه رو لمس کردم تا مطمئن بشم شنود نداره. ول قهیآروم پشت  بعد

 نداشتم. یدسترس

 دوباره اومد: انیک یصدا

 .نیشلوغ باهاش قرار بذار یجا هیخواست باهاتون قرار بذاره، تو  اوشیاگر س_

 تلگرام کردم: حوصلهیب یموجیا هیرو شب هامچشم

 چشم._
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 نکهیبا ا یبه روزبه انداختم. حت یردم. نگاهکرد و من تماس رو قطع ک یخداحافظ انیک

هم خودش رو زده بود به  دینشده بود. شا داریب زدم،یرو دسته کاناپه نشسته بودم و حرف م

کردم بخوابم،  یانداختم و رفتم تو اتاقم. رو تخت ولو شدم و سع زیم یرو رو شی. گوشینفهم

 امیرو برداشتم و به الهام پ میساعت تو خواب ناز غلت بزنم. گوش نینداشتم ا تعاد گهید یول

بود که رفتم  نی. اخورهیم یاون داره با پادشاه هفتم بستن دمیفهم ومد،ین یجواب یدادم. وقت

رو باز کردم و بعد  ساینو_انجمن# تیبود بهش سر نزده بودم. سا یکه چندروز زمیسراغ رمان عز

 شدم. دشیجد یهاغول خوندن قسمتمش ،یفرار انکردن رم دایپ

هم به  یسر هی یوقت گذرون یرمان به سرعت تموم شد و من برا دیجد یهاقسمت

طول  ادیهم ز کارنیزده بودم بذارم. اما ا کایریکه به اسم نائ دمیجد جیپ یزدم تا پست رو نستایا

بود،  یکنم. ماشااهلل چه خواب داریتا روزبه رو ب رونی. سرانجام راس ساعت ده از اتاق رفتم بدینکش

کنم.  دارشیب یچطور دونستمیبشه. نم دارینه انگار عادت داره هرروز ساعت شش صبح ب رانگا

 که با دست راستم شالم رو نگه داشته بودم صدا زدم: یو درحال ستادمیکنارش ا

 شو! داریروزبه! روزبه! ب_

هاش. دوباره صداش کردم تا باالخره خورد و دستش رو گذاشت رو چشم یتکون هی روزبه

 شد: دهیازش شن ییصدا هی

 ساعت چنده؟_

 .قهیده و پنج دق _

 :دیازجاش پر روزبه

 !فرستادمیگزارش م انیسروان ک یبرا دیبا ؟ینکرد دارمیچرا زودتر ب یوا یا_

 الم رو صاف کردم و گفتم:رو باور نداشتم. ش اشیخبریب نیدسته مبل نشستم. ا یرو

 .یزنیبهش زنگ م یشد داریو ب یزنگ زد من جواب دادم. گفتم که خواب تیبه گوش_
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 گفتم: تفاوتیهاش رو نگاه کرد. بتماس ستیآلود لرو برداشت و خواب شیگوش روزبه

 من گرسنمه._

 بود. واریبه اطراف انداخت، انگار صبحونه من تو در و د ینگاه هی روزبه

 کرد! یزندگ نجایکه ا شهینم ینجوری. امیبکن یدیخر هی میبر دیبا_

 باال زدم: شونه

 !میخوب بر_

 .میحاضر شو بر_

وحشت کردم.  دمید نهیدرست کنم. خودم رو تو آ نهیآ یاتاقم برگشتم که شالم رو جلو به

 هیو  نمیشده بودم. مجبور شدم بش یزامب هیهام و شبچشم ریبود ز ختهیر هاملیر موندهیباق

من  دونهیروزبه که م ی. ولدیدیم شیمن رو بدون آرا دیبکنم. مثال که روزبه نبا یفور شیآرا

روزبه حاضر  دمیو د رونیربع بعد رفتم ب هی. خالصه میآریدرم یبازمسخره میدار یما الک و امیک

 .میه برشد و بعد اشاره زد ک امرهیچند لحظه خ دیو آماده منتظر منه. باز من رو که د

خارج  نینشونیشد تا از محله اع یطوالن کمی رمونی. مسمیو راه افتاد میشد نیماش سوار

. آخ میشد ادهیفروشگاه رفاه پارک کرد و پ هی ی. روزبه جلومیبرس هایمعمولو به محله آدم میبش

. میو راه افتاد میبرداشت دیسبدخر هیرو دوست داشتم.  یارهیاز فروشگاه زنج دیکه من چقدر خر

 :دمیبردارم پرس یزیچ نکهیاز ا قبل

 بکنم!؟ یروزبه قراره من بدبخت آشپز_

 لحظه فکر کرد و گفت: هیخودش هم  روزبه

نگفته!  یزیچ یمورد کس نی! راستش در ایبخور رونیب یهرروز غذا یخوایاگه نم_

 !میکه مستخدم داشته باش میانقدر خرپول باش کنمیبا خودته! فکر نم ارشیاخت
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 کردمیها رو نگاه مکه قفسه نطوریکردن. هم دیرو شهال کردم و شروع کردم خر هامچشم

 :دمیپرس

 ده؟یم یرو ک دهایروزبه پول خر_

 نه؟! ادیکمتر هم درب ینطوری. فکر کنم اکنمیبعدا فاکتور م کنمیمن حساب م_

 اداره هست!؟ بیجز ما به فکر ج یکس_

 یبانمک شد. با شناختن لبخندش قلبم هر یلیخ اشافهیزد که ق یورهیلبخند  هی روزبه

 :دیشده بود که روزبه پرس یچه جور امافهیق دونمیشدم. نم رهیبهش خ هی. چند ثانختیر

 !؟یکنیاداره فکر م بیبه ج یشد!؟ دار یچ_

درآوردم  یازخنگ ب یادیبگم شناختمت و تا االن هم ز دونستمیبگم. نم یچ دونستمینم

دادم همون روزبه بمونه.  حیندادم؟! ترج صشیاون دماغ کج تشخ ینه! چطور همون اول از رو ای

 زدن بود:ناله هیشب شتریدادم که ب لشیتحو یلبخند زورک هی

 ؟یدوست دار ییدرست کنم! تو چه غذا یناهار چ کردمینه نه! داشتم فکر م_

 اش گرفتخنده روزبه

 !ه؟یدستپختت چجور_

 :دمیخند

 !ییپرو یلیخ_

ماه رو برداشتم. بهمون بن  کیحدود  یبرا ازیو لوازم مورد ن میها گشتقفسه نیب

 ی. مردمیدرآورد یبازمسخره یکل دارهیرو برم انسیبرل یک نکهیدادن و با روزبه سر ا یکشقرعه

 یمیچقدر راحت و صم گهید تیشخص هیو مرموزه، حاال با  یجد یلیخ کردمیکه تو اداره فکر م

خونه، داشتم  میدیرس ی. وقتمیبودم خورد دهیکه خر ی. تا خونه چندتا خوراککردیباهام رفتار م

واسه  اوشه،یبهم گفت س یحس هیچرا  دونمیزنگ خورد. نم میکه گوش آوردمیهام رو درمکفش
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رو جواب بدم که تعادلم به هم خورد و ناخودآگاه،  یپا گوشلنگه هیهول کردم و خواستم  نیهم

سر  هاکینکرد و رو سرام دهیروزبه! اما فا رهنیتو پ د،یکه دستم رس ییجا نیولچنگ انداختم ا

دارم  دید یچرا وقت دونمیروزبه جر خورد و تا کمربندش اومد. نم رهنیخوردم و همراه افتادنم، پ

 ن؟یبا مرحمتم بخورم زم من خواستیدستم رو نگرفت. م افتمیم

قسمت سبز رو لمس کردم. حاال کنار درد خودم،  غمیلگنم شکست! همزمان با ج یوا

 میزندگ یهاصحنه نیدارتراز خنده یکیشده بود،  رهیخ رهنشیبهت زده روزبه که به پ افهیق

 و خنده ناله زدم: هیگر نیرو گرفتم کنار گوشم و ب یبود. گوش

 بلههه؟!_

 گفت: یامردانه یصدا

 من با... دیببخش_

رو نداشت. نذاشتم  تمیجز اون شماره خط مامور یابهیغر چیچون ه اوشهیس دمیفهم

 حرفش تموم بشه:

 د؟ییهستم. بفرما کایرینائ_

 .اوشمیسالم. س_

 از جام بلند شدم. یآخ بلند با

 !نیاالن خوردم زم نیمن هم ؟یزنگ بزن گهید قهیده دق هی شهیسالم، م_

 . باشه فعال!دمیرو شن غتیج یآره صدا_

رو پر کرده بود رو کانتر آشپزخونه،  دهایرو قطع کردم و رو به روزبه که همه خر تماس

 گفتم:

 افتم؟یکه ن یریدستم رو بگ شدینم_
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 اشاره کرد: رهنشیبه پ یدو دست روزبه

 !یام کردحرکتت شوکه نیآخه با ا_

ام بود. دوباره خنده دایروزبه پ یراهنیرپیجر داده بود و حاال ز کیناخونام دوتا بار یجا

 گرفت و گفتم:

 جر خورد. من هم داغون شدم! یراحت نیبود که به ا یاش آشغالچقدر پارچه_

فورا به اتاقم رفتم و با آخ و اوخ  نیماتحتم رو ماساژ بدم بنابرا تونستمیروزبه نم یجلو

 د،یروزبه پوش یبه چمدونم انداختم، لباس خونه که بشه جلو ینگاه هیدادم.  نیدردم رو تسک

 . روزبه تو اتاقش بود.دهایسراغ خر رونیرفتم ب یبودم. ناچار دوباره همونجور اوردهیاصال ن

 شروع کرد زنگ خوردن. رو کاناپه ولو شدم و جواب دادم: میگوش دوباره

 !خاناوشیسالم س_

 !؟یسالم! بهتر کیعل_

 :رو کج کردم دهنم

 ؟ی. تو چطورادینه ز_

 ه؟یات چخوبم. امروز برنامه_

 گفتم: نیافتادم. بنابرا انیلباس خونه و حرف ک ادیبگم.  یچ دونستمیباال زدم. نم شونه

 .دیبرم خر خوامیبعدازظهر م_

 !مینداره باهم بر یاگه اشکال ،یچه عال_

 زدم: لبخند

 .شمیهم خوشحال م یلیحتما خ_
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 دنبالت! امیپس بهم زنگ بزن ب_

 باشه حتما._

 هم گفت. ااهللی هیاومد و  رونیروزبه از اتاق ب م،یکه کرد یخداحافظ

 بود؟ یک_

 .میبود. بعد از ظهر باهم قرار گذاشت اوشیس_

 کجا؟_

 قرار شد بهش زنگ بزنم. ست،یفعال معلوم ن_

 عه_

 رفتم: دهایانداخت. از جام بلند شدم و سراغ خر دهایبه خر ینگاه هیمبل نشست و  یرو

 گرسنته؟_

 رو ناراحت کرد: ابروهاش

 !مهیو ن کیآره ساعت _

 بهت بدم! یزیفکر نکنم زودتر از ساعت سه بتونم چ یراستش رو بخوا_

 ریچقدر د یوا_

 روزبه! یاالن اون همه هله هوله خورد_

 افتادم و گفتم: انیک ادی

 ؟یزنگ زد انیاصال به سروان ک_

 :خودش زد یشونیمحکم تو پ روزبه

 !یبدبخت شدم نائ یوا_
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 شیخال یچند لحظه به جا میاتیبه اتاقش رفت و من بخاطر مخفف شدن اسم عمل روزبه

که قبال حدودش رو اعالم کرده بودم،  میموندم. شروع کردم به کار و همون ساعت سه و ن رهیخ

 دمیچ یغذاخور کیکوچ زیم یبود. ناهار رو رو ومدهین رونیکارم تموم شد. روزبه هم از اتاقش ب

 ها گذاشتم.گل تو بشقاب هیها رو شبسفره دستمال قه،یو با سل

صدا دراومد از  واریدر، شالم رو مرتب کردم و روزبه رو صدا زدم. اما از د یجلو نهیآ تو

 در اتاقش رفتم و با انگشت به در زدم. یروزبه نه! جلو

 !میناهار بخور ایروزبه ب_

تو اتاق نبود! چند  کسچیران شدم و آروم، در رو باز کردم. هنگ ومد،ین یبازهم جواب یوقت

از خونه  یعنیرفتم.  میروزبه زل زدم و بعد، فورا سراغ گوش یگرد به اتاق خال یهالحظه با چشم

اش رو گرفتم و منتظر شدم ! شمارهامیخنگ سیچه پل گهیمن د دم؟یو من نفهم رونیرفته ب

 :دیچیتو گوشم پ. بعد از چندتا بوق صداش هبردار

 !یسالم نائ_

 یخبر بد ای یکن یخداحافظ هی دینبا دم؟یمن نفهم یاز خونه رفت یو کوفت! ک ینائ_

نگو  نم،یچیم زیم یعالمن خنگ رو بگو ده ساعته دارم واسه جناب رون؟یب یریم یدار

 ندارن! فیآقا اصال تشرحضرت

 و پرت کردم رو کاناپه! دمیرو از سرم کش شالم

 جوابم رو داد: یبا خونسرد روزبه

خوب من هم  ،یمتوجه من نشد یبود یبذار حرف بزنم آخه! تو سرگرم آشپز کایرینائ_

 باشه؟ تو غذات رو بخور! گردمی! زود برمانیفرهاد... سروان ک شیمزاحمت نشدم! اومدم پ

 دادمیسفارش م تزایپ هیخودم  یبخورم، برا ییتنها خواستمیناراحت شدم. اگه م یلیخ

 بلند گفتم: ی. با صداکردمیم لیو تو اتاقم م
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 تا شب پات رو خونه نذار! ؟یدیفهم کردمینم یتنها بخورم آشپز خواستمیاگه م_

بلند شدم و  نیام بود، بنابرارو پرتاب کردم کنارم. گرسنه میرو قطع کردم و گوش تماس

ام چقدر جا داشت؟ خوب مگه معده یندارم، ولروزبه نگه یبرا خواستیاز عزا درآوردم. دلم م یدل

 یپنج بود که جلو کیها رو شستم و آشپزخونه رو جمع کردم. ساعت نزدظرف یحوصلگیبا ب

رو با  میفرفر یکردم و موها یمشک شیهام رو آراکنم. چشم دیرو تجد شمیتا آرا نشستم امنهیآ

 قرمز. یو روسر یبا شلوار لوله مشک دم؛یرو پوش میمشک یموس مرتب کردم. مانتو

 ریبه خودم نگاه کردم. تاپ قرمزم از ز نهیهام زدم و تو آلب یروژ قرمز رو رو یلیمیب با

 یباز بود. پارچه لَخت اشهیو بق خوردیم دارنیقزن نگ هیمانتوم فرشته بود.  قهیبود.  دایمانتو پ

داشت و مدلش هم گشاد بود. من عاشق برش خاصش بودم که از پشتش بلندتر بود و تا زانو 

زنگ  اوشیتختم نشستم تا به س یگردنم گره زدم و رو یدار جلورو مدل می. روسرشدیم زونیآو

 رو برداشت یگوش اوشیغمناک، س شوازیآهنگ پ هیبزنم. بعد 

 بله؟_

 زدم: پوزخند

 ؟ینکرد ویام رو سشماره_

 !یهست یچرا شناختم ک_

 بود، انگار اصال حوصله من رو نداره. یطور هی لحنش

 بله؟ یگیسالم م یسالم. پس چرا به جا کیعل_

 سالم. حوصله ندارم._

 بودم. من هم از دست روزبه شکار بودم و، اعصاب و حوصله نداشتم. دهیخوب فهم پس

 . خداحافظ.دیخر رمیم ییپس تنها_
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 هیشده بودم. چند ثان یام زدم. چه گرفتارچونه ریهام رو زرو قطع کردم و دست تماس

 زنگ زد. اوشینگذشت که س

 بعله؟_

 بعله؟ یگیچرا م امیمن ک یتو که شناخت_

 یدارو هی شهیم ام،حوصلهیب کمیمن  دیحالتون چطوره؟ ببخش خاناوشیسالم س_

 ن؟یکن زیحوصله برام تجو

 دنبالت. آمی. آدرس رو بگو االن مخوامیخوب معذرت م یلیخ_

 نه، مغرورانه گفتم: ایرو بدم  نجایآدرس ا تونمیم دونستمیکه نم من

بهم زنگ  یدی. اونجا رسفرستمیکه برات آدرسش رو م یپاساژ نیبه ا ایب ست،یالزم ن_

 بزن.

 باشه. منتظرم._

کردم. با  امکیپ اوشیس یو من آدرس رو برا میتماس رو قطع کرد یخداحافظ بعد

انداختم.  امیمشک کیکوچ فیو روژم رو تو ک امیگوش پول،فیاز جا بلند شدم و ک یکالفگ

رو  نمی. با عرض تاسف روزبه ماشرونیو از خونه زدم ب دمیدار قرمزم رو هم پوشساق یهایکتون

 ییزهایکه چه چ کردمیبه مقصد، داشتم با خودم فکر م میگرفتم. تا برس اسنپ نیبرده بود، بنابرا

نگه  دیمرکز خر ی. راننده جلوآدیم شیپ نمونیب ییهاتیچه موقع نکهیا ایبگم و  اوشیبه س

 :دیداشت و پرس

 ن؟یشیم ادهیپ نجایخانم هم_

 خودم اومدم و گفتم: به

 بله بله!_
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 زیچبه خودم انداختم. همه ینگاه هی اششهیبره، تو ش نیماش نکهیشدم و قبل ا ادهیپ

لوازم مورد  شهیکه هم ییهارفتم طبقه چهارم. مغازه میشدم و مستق دیمرتب بود. وارد مرکز خر

! ختیسر و ر نیچقدر معذب بودم با ا ،یزناونجا بودن. شروع کردم گشت کردمیم دایپسندم رو پ

ا من همونم! هنوز دوت کردیفکر نم یقبل با چادر اومده بودم و حاال عمرا کس یهافعهخوبه د

 بود. اوشیشروع کرد زنگ خوردن. س میبودم که گوش دهیند شتریب نیتریو

 سالم!_

 !؟یی! کجادمیسالم، من رس_

 گفتم: یاومده بود؟! دهنم رو کج کردم و بعد عاد شیمگه با جت شخص ایخدا

 طبقه چهارمم._

 کنم. داتیجا که پ هی سایباشه وا_

انداختم. استرس گرفته بودم و دهنم  فمیرو تو ک یکردم و بعد قطع تماس، گوش قبول

. اما شدیم دایپ یزیچ یشکالت هیخودم بود، حتما توش  یشگیهم فیخشک شده بود. اگه ک

چرا روژ رو با خودم آورده بودم،  دونمیبود! نم پولفیو ک یفقط روژ و گوش فمیک نیکه تو ا غیدر

 یزیچه برسه با چ شدیهام پاک ماز رو لب یپا هم به سختکه با سنگ ودب یجور هیچون 

 . کردینم دایپ دیبه تجد ازیخوردن، خالصه ن

لحظه  هیخر هم باهاشه! نره هی یول آدیکه از دور داره م دمیرو د اوشیس قهیچند دق بعد

 یبراش تکون دادم و مثال لبخند زدم ول یخودم رو جمع و جور کردم. دست عیاما سر دمیترس

لبخند دخترکش بهم سالم کرد. من هم  هیو با  دیرس کمینزد اوشیبود. س هیگر هیشب شتریب

 :دمیجوابش رو دادم و پرس

 هستن؟یآقا ک نیا د،یببخش_

 آورد و آروم گفت: کمیسرش رو نزد اوشیس
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 جاسوس او هم باشه! دیگل پدرمه، شا! دستهآدیجا باهام ممحافظمه، همه_

 کردم و آروم گفتم: یکیکوچ اخم

! افتهیدنبالم راه ب دمشاخیغول ب نیا کنمیم دیدارم خر یوقت خوادیمن دلم نم یول_

 بفرستش بره!

 !رهینم کایرینائ شهینم_

 که حرصم گرفت: جدا

هم  نیاونوقت ا م،یتو اتاقت تنها باش میبر میکه خواست یانقدر با من دوست شد رمیگ_

 بندم؟یهام رو مچشم گهیو م آدیباهامون م

هام چشم زریاالن با ل کنهیاحساس م نهیبب یدارم، که هر ک یاخم ترسناک دونستمیم

 رو به محافظش گفت: عیسر اوشی. سکنمیپودرش م

 .کنمی. موقع برگشتن خبرت مگهید یهرجا ایبمون  نیحامد برو تو ماش_

! رهینم گهیم یو الک رهیگیهم ازش دستور م یابونیمحافظ نداره و اون غول ب دونستمیم

کنارم قدم زد  اوشیشدم. س هانیتریو دنیاون حامد رفت، اخمم رو باز کردم و مشغول د یوقت

 و با خنده گفت:

 !هایشیترسناک م یشیم یعصبان_

 آرامش گفتم: با

 .آدیاز مزاحم خوشم نم_

 ؟یبخر یخوایم یخوب حاال چ_

 هم بپسندم. گهید زیچ دیلباس خونه! و شا_
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 نیچشم دوخت. داشتم به ا نیترینگفت و همراه من به اجناس داخل و یزیچ اوشیس

بخرم و دامن بلند.  زیبپوشم! بهتر بود شوم تونمیم یروزبه، چه لباس یکه جلو کردمیفکر م

 ی. تودادیهام رو نشون م! اما خوب شلوار حجم روناومدیچقدر هم من از دامن بلند بدم م

ناز بودن.  یلیخونه، توجهم رو جلب کرد. خ یعروسک یهاهنرایپ ها،هاز مغاز یکی نیتریو

. با لبخند رو پوشمیربع! با خودم فکر کردم ساق دست مسه یهانیدامنشون شانل بود، با آست

 گفتم: اوشیبه س

 ان!خوشگل یلیخ ه؟یچ هانینظرت راجع به ا_

 اش رو کج کرد:لب و لوچه اوشیس

 !؟یپوشیم نایتو خونه از ا_

 چشم نازک کردم: پشت

 مگه چشونه!؟_

 شونه باال زد: اوشیس

 !نیهم آدیبچگونه به نظر م کمی ،یچیه_

 خنده گفتم: با

 من کودک درونم زندس!_

 ریبودن و از ز یآجر قهیشون رفتم. همه هاراهنیو من سراغ رگال پ میمغازه شد وارد

لباس بهم  یبود. پارچه نخ یهم کوتاه پف هاشوننیبودن. آست ختهیر نییپا یسوزن نیبا چ نه،یس

کدوم رو بخرم.  دونستمیهاشون انقدر شاد بود که نمها و رنگ. گلشهیگرمم نم دادیم نانیاطم

 گفتم: وقبا ذ

 تره!؟کدوم قشنگ اوشیس_

 کرد و با همون لبخند دخترکشش گفت: ینگاه اوشیس
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 !آدیهاش بهت مبه نظر من همه رنگ_

ها . دوباره به همه گلشدیدادم. چندشم م لشیخنده مستانه تحو هیو  عشوه اومدم مثال

داشتن انتخاب  زیر یهاکه گل یو صورت یتونیدو رنگ ز تا،ینگاه کردم و نها هاراهنیپ یهاو رنگ

به چشمم  یاگهید زیتو مغازه زدم. اما چ گهیگشت د هیدستم انداختم و  یکردم. هر دو رو رو

 ستادمیفروشنده ا زیم ی. جلوومدین

 نیرو حساب کن هانیلطفا ا_

آوردم. اما قبل  رونیام بپولم رو از کوله فیک اره،یلباس رو درب یهاریفروشنده دزدگ تا

مچ دستم رو گرفت و با اون لبخند دخترکش  اوشیرو به فروشنده بدم، س امهیکارت هد نکهیا

 گفت:

 .زمینکن عز بتیتا من هستم دست تو ج_

برام  خواستیکه داداشم م ییهابود، جز وقت ومدهین شیبرام پ یزیچ نیهمچحاال  تا

 م،یاومد رونیحساب کرد. از مغازه که ب اوشیهام نشست و سلبخند محو رو لب هیبخره.  یخوراک

 جا کردم و گفتم:بهرو تو دستم جا دیساک خر

 ؟یبخاطر پول باهات دوست باشه، حاال چرا حساب کرد یدختر خوادیدلت نم یتو گفت_

 من خودم داشتم.

 فرو کرد بشیدستش رو تو ج اوشیس

! اخالقم کنمینگفتم براشون خرج نم یگفتم دوست ندارم بخاطر پول من رو بخوان، ول_

 !هینطوریا

 دیمردم رو بدبخت نکنه!؟ با یهارو نداشت که جوون نیزدم، اخالق ا یور هیلبخند  هی

شده بودن! چندتا مغازه بعد،  یداریخر ی! با چه پولهیریخ دادمیرو م هاراهنیپ نیا تیبعد مامور

. اما چون دمیخجالت کش اوشیس یبود، که واقعا جلو ریو لباس ز یساپورت و جوراب شلوار
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بود  یمشک یکیکه  ی. دوتا جوراب شلواراوردمیخودم ن یبخرم، به رو یشلوارجوراب خواستمیم

 حساب کرد. اوشیو باز هم س دمیداشت پسند یصورت کیبار یهاکه خط دیسف یکیو 

 :دمیپرس م،یرفتیکه کنار هم راه م نطوریهم

 !؟یشیها خسته نمکردن با خانوم دیاز خر_

 گفت: یرکیبا ز اوشیس

 رفتم!؟ دیها خرمگه تا حاال چقدر با خانوم_

 باال زدم: شونه

 !ینرفت دیدوست دخترهات خر! نگو که با دونمینم_

 نفر. هیدوبار. اون هم با  یکیفقط _

نشون دادم. چندتا مغازه بعد،  هانیتریو دنینگفتم و همچنان خودم رو سرگرم د یزیچ

 اومدیدلم نم وقتچیرفتم تو. ه کنه،یحساب م اوشیس نکهیبود. با فکر ا یفروش یهند کیبوت هی

دنبال چه جور  دیآمد گفت و از من پرسپول بدم. فروشنده بهمون خوش یهند یهالباس یبرا

و فروشنده،  میستادیا نشیتریو ی. جلوخوامیو شلوار م کیتون هی. من هم گفتم گردمیم یلباس

 شیکیداشت. اما  یدوزنرم بود که خامه یاش نخشلوار جلوم گذاشت. همه کیچند دست تون

و  هانی. لبه آستسهیوا هاینخ یکیتر از اونث شده بود شق و رقباهم بود که باع استرینخ و پل

هم دوخته  کیکوچ یهانهیآ هاشیزردوز نیداشت. ب یدوزهم، زر اشیقیقا قهیو دور  نشییپا

زده انقدر به دلم نشست که ذوق شیاروزهی. رنگ فنطوریاش هم همشلوار راسته نییبودن. پا

 «پرو داره!؟»گفتم:

 «نییبله بفرما»گفت: فروشنده

جا وارد اتاق پرو شدم و در رو بستم. اول همه کیدر اتاق پروش رو برام باز کرد. با تون و

هم سه ربع بود.  هاشنیو آست دیرسیهام مرون ری. تا زدمیرو پوش کیکردم و بعد، تون یرو بررس
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 هک دمیدیم نهیرو تو آ. داشتم خودم رفتیهام نمانقدر تو تنم خوشگل بود که خنده از رو لب

 :دمیرو شن اوشیس یتق به در خورد. صداتق

 .نمیبذار من هم بب_

از دور بودن فروشنده  یدر رو باز کردم و وقت یدلم بذارم؟ ال یرو کجا یکینیخدا ا ای

شد و بعد  رهیبا لبخند دخترکشش بهم خ اوشیباز کردم. س شتریب یکمیمطمئن شدم، در رو 

 چند لحظه تماشا کردن گفت:

 خوشگله!خانوم آدیبهت م یلیخ_

 :دمیهم خجالت کش یزدم و مثال کم لبخند

 !یمرس_

 :دیرفتم فروشنده پرس رونی. از پرو که بدمیرو بستم و، مانتو و شالم رو پوش در

 پسند شد؟!_

 زدم: لبخند

 .برمیرو م نیبله، هم_

 کارتش رو درآورد و من مثال تعارف کردم: یفور اوشیس

 خودم پول دارم! اوشیآقاس_

 داد: لمیتحو طنتیلبخند پر از ش هی اوشیس

 !هامیتعارف ندار_

همه رو حساب  اوشیست لباسم هم برداشتم و س یشال پهن و بلند هند هیمن  خالصه

 گفت: اوشیس م،یاومد رونیکرد. از مغازه که ب

 ؟!میبخور یزیچ هی میبر_
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 باال زدم: شونه

 .میبر_

 ره،یکه اومد سفارش بگ خدمتشی. پمیشد شاپیکاف هیطبقه همکف و وارد  میرفت

 چرا تو نگاهش پر شده بود گفت: ییهوی دونمیکه نم طنتیبا همون ش اوشیس

 !زم؟یعز یخوریم یچ_

 دمیبه شالم کش یدست یهم دلبر یخجالت و کم با

 .یشکالت کیش_

هام خدمت که رفت، من دست شیسفارش داد. پ یفرنگو توت یشکالت کیدوتا ش اوشیس

 هاش رو آروم آورد جلو و گفت:دست اوشیگذاشتم. س زیم یرو رو

 !؟رمیهات رو بگدست تونمیم_

 طرف: هیهام رو جمع کردم پوزخند، لب هی با

 فکر کنم هنوز زوده!_

 هی. دهیپوش یچ نمیکردم بب . تازه نگاهاوردیخودش ن یبه رو یشد ول عیضا کمی اوشیس

باال داده بود.  یرو کم هاشنی. آستیمشک نیبود با شلوار ج دهیپوش یتونیاسپرت ز راهنیپ

رو داشته باشه!  یهر دختر تونستیم پ،یت نی. خالصه با ازدیتو چشم م متشیساعت گرون ق

 اما من رو... نه!

 نیا ادیزبونم رفت،  ریز. طعم خوب شکالت که میرو آوردن و مشغول شد هامونکیش

 کیش وانیل هی نیمن رو از فکر خمس و ذکات ا اوشیس یرد مظلمه بذارم! صدا دیافتادم با

 آورد: رونیب

 از خودت بگو! کمیخوب خانم خوشگله، _
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 گرفتم: یرو به باز کمیش امین با

 بگم!؟ یمثال چ_

 لیو پاست یخونه نشست!؟ تو یری! سرکار م؟یخونی!؟ درس میکنیمثال... االن چکار م_

 !؟یخوریم

 !مزهیکرد. ب یخنده کوچک و

 بگم. یچ دونستمیزدم و چند لحظه فکر کردم. نم یمصنوع یلبخند

 .دمیخوب... من کار ترجمه انجام م_

 !؟یچه جالب، چه زبون_

 .یسیانگل_

 !؟یدرآمد هم دار_

 آال کردم:قزل هیام رو شبو لوچه لب

 .مهیکمک خرج شخص یکمتر از درآمد روزبه. ول_

 لبخند زد: اوشیس

 !؟هیشغل روزبه چ_

 باال زدم: شونه

کارها!  نیاز ا دونم،یو تجارت و چه م نسیزیب گهیبه من م شهی! همدونمیراستش نم_

 !ستیمعلوم ن قشیدق یول

 داد: هیتک یو به صندل دیخند اوشیس

 بوده!؟ تی. زبان، رشته دانشگاهنطوریکه ا_
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 گرفتم. ادینه، آموزشگاه آزاد _

 :دیتکون داد و پرس یسر اوشیس

 تموم شد!؟ دتیخوب، خر_

 یتکرار یلیهام خهم تو طبقه دوم بزنم. همه لباس یچرخ هی خوادیراستش دلم م_

 شدن!

 لبخند دخترکشش رو به لب آورد: اوشیس

 .میباشه پس پاشو بر_

 اشاره کردم: وانمیل به

 رو نخوردم. کمیهنوز ش_

 اش گرفت:به شدت خنده اوشیس

 خوب بخور! یلیخ_

طبقه  میگذاشت. رفت زیاز مبلغ حسابمون، رو م شتریب اوشیرو خوردم و بعد، س کمیش

نکرده  دیبود انقدر بدون دغدغه وقت، خر وقتیلیشدم. خ هانیتریو دنیدوم و من مشغول د

 بودم.

 گفتم: اوشیخطاب به س م،یزدیکه کنار هم قدم م نطوریهم

 !یتو از خودت نگفت_

 جا کرد و گفت:رو تو دستش جابه دهامیخر اوشیس

 ندارم! دنیواسه شن یدلچسب زیمن چ ،یدونیخوب م_

! من هم دوست دارم بدونم دانشگاه یبه مسائل چسبناک حرف بزنمن که نخواستم راجع_

 !؟یگذرونیم ی!؟ اوقات فراغتت رو چجوریخوند یچ
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 د و گفت:کر یخنده کوچک اوشیس

 لمیف ای. گذرونمیم قامیهم، اکثرا با رف میکاریب یهامحض خوندم. وقت یمیمن ش_

 .نمیبیم

 تکون دادم: سر

 خوبه!_

 یداشت. وقت یخوشگل یلیخ یعروسک یهاشرتیمغازه توقف کردم. ت هی نیتریو یجلو

 یخواب عال یها، شلوارک ست هم داشتن. براشرت یهم دنبالم اومد. ت اوشیوارد مغازه شدم، س

 هی. بعد از اون هم دمیخودم خر یشلوارک برا شرتیشد که دو دست هم ت نیا جهیبودن. نت

هوا  م،یرفت رونیکه ب دیتموم شده. از مرکز خر دمیخر دیرسی. به نظر میجفت صندل روفرش

 گفت: اوشی. سشدیم کیداشت تار

 .میرسونیدنبالم. تو رو هم م انیب زنمیاالن زنگ م_

 انزجار دستم رو باال آوردم: با

 .رمیگی. اسنپ منمیبش نیماش هیغوله تو ندارم با اون نره یاممنون، عالقه یلینه خنه_

 !؟یندار نیخودت ماش_

 نیدوتا ماش گهیاما خوب ثروت پدرم برامون مونده بود! د م،یکه اونقدرها هم پولدار نبود ما

 گفتم: نی. بنابراستین یزیکه چ

 نداشت، مال من رو برده امروز. نیروزبه بنز نیماش_

 لطفا بذار برسونمت._

 زدم: لبخند

 خوش گذشت! یلی. خدی. ممنون بابت خررمیبهم. خودم م ینه، ممنون. لطف دار_
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 گفت: تیبا رضا اوشیس

 .یسوار اسنپ بش کنمیباشه پس صبر م_

 میکه نتونه صفحه گوش ستادمیا ی. جوررمیاسنپ بگرو درآوردم تا  میزدم و گوش لبخند

 اوشیداشت. سدوبله نگه د،یمرکز خر یجلو کیاسنپ تو تراف قه،ی. بعد از چند دقنهیرو بب

 زد: یرو دستم داد و لبخند دخترکش دهامیخر

 !زنمیخوشحال شدم. بهت زنگ م_

 هم لبخند زدم: من

 باشه. خداحافظ_

 گفت: رفتمیم نییها که پاپله از

 مواظب خودت باش!_

ولو کردم.  یصندل یو خودم رو رو دمیکش یبراش تکون دادم و سوار شدم. پوف یدست

 راننده گفت:

 .میبزنم بعد بر نینداره، من برم بنز یو اشکال ن،یخانوم اگه عجله ندار_

 گفتم: کردینم یکه برام فرق من

 نداره. یباشه اشکال_

 تونستیم کردمیفکر کردم. حس م اوشیهام با سدادم و به حرف هیرو به پنجره تک سرم

 یرو عال یپسر معمول هینقش  تونهیم کردمیطرف هم احساس م هیباشه، اما از  یپسر معمول هی

 بود... یو چه کار سخت کردم،یرو کشف م شیواقع تیشخص دیمن بودم که با نیکنه! ا یباز

**** 



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

96 

 هامراهنیو شال رنگ پ دستفروشگاه حجاب، ساق هیزده بودم و از  ریدر مس توقف

بود و روزبه هنوز  می. ساعت نه و نکردمیخودم امتحانشون م یبودم. حاال داشتم برا دهیخر

 کال کار داشت. ایبخاطر حرف من بود  دونمیبرنگشته بود. نم

و از اتاق  دمیدستشون رو پوش هیالهام فرستادم. بعد هم  یرو برا دمیجد یهالباس عکس

دسته مبل انداختم و مشغول شام درست کردن شدم. اگه مامانم  یرفتم. شالم رو رو رونیب

 !کردیعاقم م پزم،یپسر همخونه شدم و براش شام و ناهار هم م هیبا  دیفهمیم

در رفتم  یبه صدا دراومد. با عجله جلو فونیهام بودم که زنگ آسمبوسه دنیچیحال پ در

و برشون گردوندم. بعد  دمیهام دوسر سمبوسه یه، فورا در رو باز کردم. دوباره باالروزب دنیو با د

 هامداشتم سمبوسه یشالم رو سر کردم و در آپارتمان رو باز گذاشتم. وقت م،یریپن یهاهم با دست

صبر کردم  نیمحلش نذارم. بنابرا خواستمیروزبه وارد شد. م ذاشتم،یم یدستمال کاغذ یرو رو

 اول خودش سالم کنه.

 خانوم کایریسالم نائ_

 چشم نازک کردم: پشت

 سالم لکیع_

 و گفت: ستادیپشت بار ا روزبه

 داره! یخوب یبه چه بوبه_

. مثال داشت سر حرف رو اومدینم یچندان یکردنسرخ یکه بخاطر هود، بو یصورت در

 .کردیباز م

 خونه!؟ یبرگشت یک_

 م گفتم:نگاهش کن نکهیا بدون

 هست. یدوساعت_
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 !؟یکنینم فیبرام تعر_

 !نینکرد لیشام م رونیبعد شام. البته اگه ب_

 .انیخوردم تو دفتر سروان ک تیسکوئیو چندتا ب یچا هینخوردم. فقط  یچینه، ه_

 !یو ناهار بخور یسیوا یخواستیم_

 برم. عیبهش زنگ زدم، مجبور شدم سر ریدعوام کرد که د انیآخه سروان ک_

 نرم شدم و گفتم: یمظلومش کم افهیق بخاطر

به دست و صورتت بزن. االن شام  یآب هیهات رو عوض کن و حاال، برو لباس خوبیلیخ_

 .شهیآماده م

هم سرخ کردم و بعد، همه رو  گهیزد و رفت. چندتا سمبوسه د یلبخند کمرنگ روزبه

 حلقه کردم. ارشوریو کنارش خ ختمیتو دوتا بشقاب. روش هم سس ر دمیچ

 بیجشیشلوار ش هیبا  یسدر شرتیت هیکه روزبه اومد.  انداختمیاز هنرم عکس م داشتم

! پشت زنمیم دیپسر رو د نیکور بشم که چقدر من ا اومد،یتنش کرده بود. چقدر بهش م یارتش

 گفت: کردیکه با اشتها به غذا نگاه م نجورینشست و هم زیم

 !ینائ یبه چه کردبه_

کرد و اسمم رو مخفف گفت. من هم روبروش نشستم و  تیمیبا من احساس صم باز

زنگ خورد. با  میکه گوش میکردم. مشغول شام بود یبارگذار نستامیهمون موقع، عکس رو تو ا

 ام زدم و جواب دادم:گاز از سمبوسه هیدهنم رو کج کردم.  اوشیاسم س دنید

 یسالم چطور _

 :دیشم رسپر از خنده به گو اوشیس یصدا

 سالم. دهنت پره!؟_



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

98 

 ام گرفت:هم خنده من

 !نییبفرما خورم،یآره دارم شام م_

 :دیخند اوشیس

 بده. امیبهم پ ینوش جان صرف شده! شام خورد_

 :دیاش تو دستش بود پرسسمبوسه نی. روزبه که آخرمیکرد یو خداحافظ رفتمیپذ

 !یبهش گفت ینجوریپس چرا ا_

 گفتم!؟ یچجور_

 !یزدیو باهاش حرف م یخوریشام م یدار یگفتیخوب نم_

 .شهیم ادی. روش زستینوچ! الزم ن_

 !ینائ هامیتیتو مامور_

 باال زدم: شونه

 یبراشون وقت داشته باش شهی. اگه همنهیهم ونیرفتار با آقا حی. روش صحمیخوب باش_

 .شنیپرو و متوقع م

خط تلگرام بود. به خوردن دونقطه یموجیا هیشب اشافهی. قکردیبا تعجب نگاهم م روزبه

 روزبه از جا بلند شد و گفت: هیادامه دادم. بعد از چند ثان

 خوشمزه بود. یلیدستت درد نکنه، خ_

 :دمیبه روش پاش یلبخند

 نوش جونت._
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رو  زیداشتم م یخوردم. وقت ییغذام رو تنها هیآشپزخونه رو ترک کرد و من بق روزبه

 ونیراحت رو کاناپه لم داده بود و تلوز یلیم به روزبه جمع شد. خچند لحظه توجه کردم،یجمع م

 .دمیترسیباهاش تو خونه تنها بودم نم نکهیمرد قابل اعتماد بود. اصال از ا نی. چقدر ادیدیم

قهوه  وانیفردا صبح گذاشتم. با دول یها رو برارو جمع کردم و شستن ظرف آشپزخونه

تر نشست. جا شد و صافجابه یکمیروزبه نشستم. روزبه  یرفتم و رو مبل کنار ییرایبه پذ یفور

 رو کم کرد و گفت: ونیتلوز یبعد صدا

 چطور بود!؟ دیخر نمیکن بب فیخوب تعر_

 یرو تو ییزهایچ هیکردم. اون هم  فیروزبه تعر یهم شروع کردم از اول تا آخر برا من

 :دیهام تموم شد پرسحرف یکرد. وقت ادداشتی شیگوش

 شدنتون چقدر زمان ببره!؟ یمیصم یکنیفکر م_

 باال زدم: شونه

 من بکن! یهابه حال دروغ یفکر هی. تو فعال دونمینم_

 !؟یترجمه کن یتونیهات. حاال واقعا مترجمه یبرا کنمیهماهنگ م ییجا هیباشه، با _

 نگاهش کردم و گفتم: چپچپ

 .تونمیمعلومه که م_

 گفت: یقلپ خورد. اما فورا با دهن کج هیاش رو برداشت و قهوه روزبه

 زد! خی_

 قلپ از مال خودم خوردم و گفتم: هیهم  من

 !ستیداغ ن ینه هنوز گرمه، ول_

 دادم و گفتم: هینگاهم کرد. من هم تک روزبه
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 جناب سروان! بوسهیدوباره درست کردن دست خودت رو م ایگرم کردن و _

 یدادم و به اتاقم رفتم. رو لشیلبخند کج تحو هیبود. من هم  رهیهمچنان به من خ روزبه

تخت نشستم و شالم رو باز کردم. چقدر سخت بود که دائم حجاب داشته باشم. تازه چادر سر 

رو باز کردم. به جمله  اوشیصفحه س دادم،یکه لم م نطوریرو برداشتم و هم می! گوشکردمینم

فکر کردم  یکمیشروع کنم.  یچجور دونستمیشده بودم و نم رهیخ« ...ستین یامیپ چیهنوز ه»

 سالم نوشتم. هیو بعد، فقط 

 کمینه.  ایدادم  امیپ دهیفهم دونستمیکرده بود و من نم یبودنش رو مخف نیآنال اوشیس

 ونیرفتم. روزبه داشت تلوز رونیبلند شدم و بعد سر کردن شالم ب ومد،ین یکه منتظر شدم و جواب

آروم جلو  یهاهم دور شده. با قدم یلیمعلوم بود تو فکر فرو رفته و خ اشافهیاز ق یول دیدیم

 دهیکه تا حاال ازش ند یو بعد با اخم دیاز جا پر کمیپخ بلند ترسوندمش! روزبه  هیبا  هویو  فتمر

 بودم گفت:

 سرکار خانوم!؟ ی. متوجه شدذارمیم خیات توبرو پرونده یدفعه بعد مافوقت رو بترسون_

. نیرو زم ختیریم امافهیتعجب داشت از ق کنمیشدم. فکر م رهیلحظه بهش خ چند

هام خود به خود لب نکهیقبل از ا ،یحرف چیرو نداشتم. بدون ه یرفتار نیاصال انتظار همچ

از  یلی. خدمیبشن، صحنه رو ترک کردم. بعد مسواک فورا به اتاقم رفتم و در رو هم کوب دهیورچ

. با حرص، شالم رو دمیفهمیکارش رو نم لیدل نکهیبخاطر ا شتریدستش حرصم گرفته بود. ب

 رو از تنم در آوردم. راهنمیتخت پرتاب کردم و پ یرو

رو  شمینشستم تا آرا نهیآ یعوض کردم، جلو میشلوار عروسک شرتیرو که با ت هاملباس

 امهیکم بغض کردم و بعد، گرکم دم،یکشیصورتم م یدستمال مرطوب رو رو یپاک کنم. وقت

بار بود به  نیبودم و دلم براشون تنگ شده بود. اول دهیام رو نددراومد. چند روز بود که خونواده

وقت  یی. نه به دلجوکردیم یهم با من بداخالق وونهید نی. حاال ااومدمیم یتیامورم نیهمچ

 اومدنش، نه به رفتار االنش!
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زنگ  یکه تموم شد، مشغول شونه زدن موهام شدم. اما وسطش، صدا شمیکردن آرا پاک

چندتا  امم،یرفتم. به جواب پ میافتادم و سراغ گوش اوشیس ادیبهم تک زد.  یکیبلند شد.  میگوش

 داده بود امیپ

 «حاال البد خوابت برده ]شکلک خنده[»  «ییپس کجا«  ». شام تموم شد؟سالم»

 تخت ولو شدم و نوشتم: یرو

 رفتم مسواک بزنم. ،یجواب نداد دمید_

 زود جواب داد: یلیخ

 عجب. خوب چه خبر_

 . نشستم تو اتاقم.ستین یخبر_

 س!؟روزبه خونه_

 .میخوردیآره. با هم شام م_

 !؟هیبپرسم روزبه چجور آدم شهیم_

 .شناختمشیباال زدم. خودم هم هنوز نم شونه

 چطور مگه!؟_

 بدونم. خوامیم ینجوریهم_

 !؟آدیم یتو چجور آدم به نظر_

 یرتیاش غواسه خونواده یول کنهیکه خودش عشق و حال م هییبه نظر من از اون مردها_

 !شهیم

 به روزبه داره.راجع یقضاوت نیبخاطر اتفاق جشن تولد، همچ دمیخنده و فهم ریز زدم
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 .دهینم ری. روزبه اصال به من گستین نطورینه ا_

 !؟نیندار یباهم مشکل_

 !؟اوشیس یپرسینه! چرا مخوب _

 تا جواب بده. دیطول کش هیثان چند

 ! ]شکلک خنده[رهیدرد بگمثل تو خونه تنهاس دل یبا خوشگل ترسمیآخه م_

 به ابروهام نشست و نوشتم: یکیکوچ اخم

 بود!؟ یمنظورت چ_

 .زمیعز یچیه_

 روزبه همه کس منه._

 !آدیخوشم نم ادیز نیراستش من هم از هم_

 چرا!؟_

 نی. اما راستش عادت ندارم اارمیمن به زبون ب یخوایم یچرا ول یدونیخودت هم م_

 ها رو بگم.حرف

. چند کردمیاالن تموم م نیپسرم بود همنبود و واقعا دوست تیگرفت. اگه مامور حرصم

 لحظه صبر کردم تا به خودم مسلط بشم. بعد براش نوشتم:

 .خاناوشیس ریشب بخ_

 نداشتم. یمنظور بد قهر نکن کایرینا_

 بود!؟ یپس منظور خوبت چ ای. ثانکایریاوال نائ_

 .فهمهیهم نم ی. کسنیبا هم باش نیتونی. مستیباالخره اون که واقعا برادرت ن_
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 من رو امتحان کنه! خواستیم ای گفتیرو م هانیواقعا داشت ا دونمینم

 [ی]شکلک عصبان!؟ یشناخت یدختر نیمن رو همچ یعنیدستت درد نکنه. _

راستش  شم،یدوست م یدختر هیدارم با  یبه ذهنم اومد. وقت ینطوریهم زم،ینه عز_

 تو خونه تنها باشه. گهیمرد د هیهر روز و هرشب با  ستیبرام جالب ن ادیز

 !؟گفتمیم دیبا ی. حاال چیبه سالمت دمیبودم که د دهیند یرتیغ ی! قاچاقچعجب

 [رونیب آدی]شکلک که از دماغش بخار م اوشیس_

 جووون ]شکلک خنده[_

 نیهمچ وقتچی. روزبه مثل برادر منه و تا حاال دستش بهم نخورده. من هم هششششیا_

 .ستیاز برادر ن شتری. اصال احساس من به روزبه بدمیبهش نم یااجازه

 !؟یرو افتتاح کرد دتیجد یهاچه خبر!؟ لباس گهی. دزمیعز خوبیلیخ_

 کردم. یپسره قاچاقچ یبرا یدهن کج هیخودم  با

 بله، اتفاقا االن هم تنمه._

 !؟نمیبب یاندازیعکس م_

که صورتم معلوم نباشه عکس انداختم.  یجور نهیآ یلحظه فکر کردم و بعد، تو چند

 براش فرستادم چند لحظه بعدش نوشت: یوقت

 کو!؟ اتافهیعه پس ق_

 ]شکلک خنده[ نهیآ یباال_

 ه صورتت هم بود بهتر بود.اگ_

 راستش دوست ندارم عکسم رو به همه بدم._
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 ام!؟من همه_

رو  گهی. لطفا بهم حق بده. هنوز همدمیدیرو د گهیما فقط دوبار همد اوشیس_

 .میشناسینم

 !م؟یبشناس شتریب یخوایخوب تو نم_

 آقا. ری. نخکشمیو بخواد از من بپرسه، من هم نازش رو م ارهیخودش ن یکرده به رو فکر

 .کنهینم یمن فرق یبرا_

 واقعا؟!_

 خوب آره._

 تا جواب بده. دیطول کش کمی

 !؟یفردا وقت دار_

 !؟یچ یبرا_

 .یاگه وقت دار میگفتم با هم بر نگ،یبرم کارت خوامیم_

 ستیبرم پ خواستیدلم م شهیکه هم من

 . ]شکلک افسرده[ستمیمن بلد ن_

 رو دوست دارم. جانی. من هگذرهیخوش م یلی. خدنیم ادیاونجا بهت _

 ساعت چند!؟ ی. ولآمیباشه م_

 دنبالت. آمیصبح م_

 دارم. ساعت چند اونجا باشم!؟ نیممنون خودم فردا ماش_

 .میساعت ده و ن_
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 !؟نگیاصال کدوم کارت_

 یآزاد نگیکارت_

 .نمتیبیباشه. پس م_

 !؟یبخواب یخوایم_

 بشم. داریب تونمینخوابم که صبح نم_

 ریخخخخ باشه. شب بخ_

 .ریشب بخ_

خاموش  یتموم شد و من نتم رو خاموش کردم. از جام که بلند شدم برا مونمکالمه

. مثل گهیم یبه در تا بشنوم چ دمی. ناخودآگاه چسبدمیحرف روزبه رو شن یکردن چراغ، صدا

 !؟میمون زنگ بزنبه خونواده شهی. مگه مزدیداشت با خونوادش حرف م نکهیا

در برگشت و بعد  یصدا دنی. روزبه با شنستادمیا نهیاتاق رو باز کردم و دست به س در

 هیشد. من هم  رهیبرگشت به من خ هویشده باشه  یزیروش رو برگردوند. بعد انگار متوجه چ

جلو  ستادمیوا شیشلوارک خوابم و بدون آرا شرتیبا همون ت دمینگاه به خودم انداختم و، فهم

 در!

 نشستم و شروع کردم با خودم حرف زدن: نهیآ یرفتم تو و در رو بستم. جلو فورا

 تیمامور نی! مردشور ادیرو هم د میخود واقع کنم،یزدم، کم دارم گناه م یعجب گند_

 ی!؟ بابا اصال چه لزومننیرو باالخره لخت نب گهیددو نفر تو خونه باشن هم شهیرو ببره. اه، مگه م

 هاش نگاه کنم!تو چشم تونمینم گهیتو اداره د ی!؟ فردا روزادیمن ب ور دل نیداشت ا

 لرزان و ناالن گفتم: ییلحظه در اتاق زده شد. با صدا همون

 بله؟!_
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 .نمیبب رونیب ایب کایرینائ_

 !؟یچکار دار_

 !دقهی رونیب ایگفتم ب_

 سایخوب وا یلیخ_

در رفتم. روزبه  یو مانتوم رو انداختم تنم. شالم رو هم سر کردم و جلو دمیرو پوش شلوارم

 بود. فورا گفت: نییسرش پا

 !؟یتو من رو شناخت کایرینائ_

 زدم: امنهیرو به س هامدست

رو  گهیهمد ستیماها قرار ن مزه،یب افهیق رییتغ ذرهی نیبا ا نیبله. چرا فکر کرد_

 .میستی!؟ بابا احمق که نمیبشناس

 نگاهم کرد: یدیبا ناام روزبه

 !؟یرو هم شناخت نیآبت_

 از تو. رتریبله که شناختم. اما بخاطر دماغش د_

 ناله زد: روزبه

 یو مسخره باز میذاریسر خودمون م یکاله شرع میبابا من هم به فرهاد گفتم دار_

 ابونیاگه تو خ لیو فک و فام اسیقاچاقچ یبرا افهیق رییتغ نیاما گوش نکرد. گفت ا میآریدرم

 نشناختن! دیشا میگیبه دخترها هم نم ی. ولدنمونید

 تکون دادم و گفتم: یسر انه،یسروان ک نیحرف روزبه مطمئن شده بودم آبت نیکه با ا من

 تیمامور نی. خوب ما هم تو اآدیخوشم نم انیسروان ک یکارها نیواقعا که. اصال از ا_

 دستمون رو بشه!؟ میبد یسوت هی هوی!؟ خوبه گهیرو به ما نم زیچرا همه چ م،یکیشر
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 داد: هیتک واریبه د روزبه

 بگم واهلل! یچ_

هم پشت در اتاقم  گهید ،یکن یبا من بدرفتار یحق ندار گهیهم د یعالدر ضمن، جناب_

 !یستیایگوش نم

 بود. حق به جانب گفتم: بینگاهم کرد. نگاهش عج روزبه

 !؟هیچ_

کردم.  یاونطور نیرو عوض کنم. واسه هم کسمیمیخودم کاف یحرصم گرفت گفت ذرهی_

 .دیببخش

هم  یداراتم. درسته خونهمثال دخترخاله رمی. همکارتم، گستمایجان من زنت نروزبه_

 نیباز هم هم یاگه شوهرم هم بود یکه گوش به فرمانت باشم. حت شهینم لیدل یول کنم،یم

 !گهیخودت رو به روز کن د ذرهی. گفتمیرو م

انداخته  نییخصوص که سرش رو هم پا. بهدمیوضوح خجالت رو تو صورت روزبه د به

 داشتم.بود خودم رو نگه یبا هر بدبخت یام گرفت ولخنده تینهایبود. ب

 جناب سروان، من برم بخوابم. ستین یامر گهیاگه د_

 باشه برو._

رو نبر. آبروم رفت  نیماش قرار دارم. توروخدا اوشیبا س میفردا ساعت ده و ن ،یراست_

 با اسنپ اومدم! شیدفعه پ

 آخه! هیچطور دونمینم تیرانندگ_

 کردم: اخم

 حضرت آقا. هیعال میرانندگ_
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 رو با سرعت به نشونه قهر برگردوندم. روم

 :دیخند روزبه

 .ریبرات. شب بخ ذارمیرو م چیسوئ خوب،یلیخ_

 :دمیبه روش پاش یلبخند

 !ریشب تو هم بخ_

پسر  نی. چقدر ادمیخند زیبا خودم ر اش،یخجالت افهیق یادآوریاتاق رو که بستم، با  در

 !اومدیدر م شیسیاز جلد پل یبامزه بود وقت

 ...دمیزود خواب یلیشال و شلوارم رو درآوردم و خ مانتو،

**** 

بارم بود  نیپارک کردم و وارد سالن باشگاه شدم. مونده بودم کجا برم. اول نگیپارک تو

 یوقت صبح هنوز کس نیبود زل زده بود بهم. ا زیهم که پشت م یی. اون آقانگیکارت رفتمیم

لبخند  هیبود. با  قهیو پنج دق ستیده و ب قایبود انگار. به ساعتم نگاه کردم. ساعت دق ومدهین

 :دمیرو کردم به آقاهه و پرس یمعاشرت

 !؟ستیبرم داخل پ دیاز کدوم سمت با دیببخش_

 هاشقهیو پنج سال داشت و شق یلبخند دخترکش بزنه. حدودا س هیکرد  یسع آقاهه

 .اشافهیشده بودن. چندشم شد از ق یگندم

 !؟نیاریم فیبارتونه تشر نیاول_

 اوشیشماره س دنیدرش آوردم و با د فمیزنگ خورد. از ک میبدم گوش یخواستم جواب تا

 ناخودآگاه لبخند زدم:

 .دمیمن رس اوشیسالم س_
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 .شاپیتو کاف ای. بزمیسالم عز_

 !؟امیب دی. از کدوم طرف باامیمن تو سالن ورود_

 ارویهم به اون  ینگاه مین نکهیکرد و تلفن رو قطع کردم، بدون ا مییکه راهنما اوشیس

 رییتغ کمی یبودم. ول دهیدست دچپ لمیرو تو ف شاپیکاف نیرفتم. ا شاپیبندازم به سمت کاف

بود.  ستیمشرف به پ یهاشهینشسته بود که کنار ش زهایاز م یکیپشت  اوشیکرده بود. س

. روبروش نمیو با دست بهم تعارف کرد بش میبه پام بلند نشد. سالم کرد یول ستادمیکنارش ا

 گذاشتم. زیم یرو رو فمینشستم و ک

 و گفت: دیدستش بود نوش یاش که جلوقلپ از قهوه هی اوشیس

 !یچه به موقع اومد_

. کردیبراندازم م یبه راحت دارانه،ینگاه خر هیبا  اوشینگفتم. س یزیزدم و چ یلبخند

و  یالجورد یهاشالم طرح ی. تودیو شلوار سف یتنم بود با شال نارنج یشانتون الجورد یمانتو

به بندش گره زده بودن.  یدستمال نارنج هیبود که  یهم الجورد فمیمخلوط بود. ک دیسف

 تمیاذ کمیاش پشت پاشنه نیبودم بخاطر هم دهیرو بدون جوراب پوش میدالجور یهاکالج

 .کردیم

جمع  نیماش هینگاه کردم. دو سه نفر دور  ستیبه پ شهیو از ش اوردمیخودم ن یبه رو 

همچنان نگاهم  اوشیمن هم سوار بشم و امتحان کنم. و س خواستیدلم م یلیشده بودن. خ

ام رو پهنم، چهره یهاو خط چشم ی. روژ نارنجدمیدیخودم رو هم م ریتصو شه،یش ی. توکردیم

رو با  میفرفر یهاهم گذاشته بودم. زلف یخودم مژه مصنوع یبرا یمتفاوت کرده بود. با بدبخت

بودم. خوب شد روزبه صبح زودتر از من رفت  ختهیر میشونیپ یموس مرتب کرده بودم و رو

 خودم و خبر نداشتم! یبودم برا یاآنته ی! دنرونیب

 :دمیخودم دست کش یاز تماشا اوشیس یصدا با

 !؟میسوار بش میبر_
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 زدم: یکردم و لبخند پسرکش نگاهش

 .میباشه بر_

کارت  نیماش نیبود که توش چند ی. گاراژ مانندستیداخل پ میو رفت میجا بلند شد از

. شناختیرو م اوشیانگار ساومد و ازمون استقبال کرد  یپسر هیراننده.  لیقرار داشت و وسا

داد چطور کارت برونم. گفت اگه  ادیمختصرا به من  ،یاسمش بهرام بود و بعد سالم احوالپرس

. امیب نگیکارت یبرا شهیشرکت کنم و هم اشیتونم تو دوره چهارروزه آموزشیم ادیخوشم ب

دادن دور گردنم بذارم  یبالش مانند هیبست. بعدش،  ششیهم چندتا حتما و آره به ر اوشیس

 کاسکت که گذاشتم سرم. با دستکش مخصوص. هیو  یاز شکستگ یریجلوگ یبرا

پدال گذاشتم. بهرام دوباره بهم  ینشستم و پاهام رو رو نیماش یجالب بود. تو یلیخ برام

ترمز کنم.  هیکاف ها،یتو باقال رمیدارم م دمیداد و گفت که اصال نترسم و اگه د یحاتیتوض هی

 کوچولو استرس، شروع کردم. هیو با  رفتمیپذ

بهم خوش  یلیشد و قلق دورزدن دستم اومد، خ ادیسرعتم ز یهم سخت نبود. وقت ادیز

 لیو وسا نیماش هی. اونم دهیگفت باهام مسابقه م اوشیروندم و بعد، س قهیگذشت. دوازده دق

 .میگرفت و همزمان با هم، شروع کرد

اون از من بهتره چون بار هزارمشه. به هر حال  دونستمیببرمش. اما م خواستیم دلم

با  م،یاعتماد به نفسم رو از دست ندادم و گازش رو گرفتم. بعد از پنج دور که قرار گذاشته بود

 یهاکیموقع ترمز خوردم به الست ی. ولدمیرس انیزودتر به خط پا هیچند ثان ،یعل اریدست خدا و 

 کردم. یخوشحال یو بخاطر برنده شدنم کل دمیکش غیج جانیشدم از ه ادهیپ ی! وقتستیدور پ

 با خنده جلو اومد و به بازوم زد: اوشیس

 !هایهست یخودت شوماخر یبرا طونیش_

 سر دادم و گفتم: یامستانه خنده
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 !یلطف دار_

 دادیرو دستم م فمیکه ک نطوریهم اوشی. سمیشد شاپیوارد کاف ل،یوسا لیاز تحو بعد

 :دیپرس

 !؟میناهار بخور میبر_

 رو گرد کردم: هامچشم

 !مهیو ن ازدهیساعت _

 رستوران خوب وقت ناهاره. هی میبرس میتا بر_

 نباشم و بگم کار دارم. زونینظرم اومد بهتره آو به

 برگردم خونه، کار دارم. دیممنون، با_

 !کارمیمن تا شب ب_

 .دیبدم. ببخش لیتحو دیکار ترجمه دارم با هیمن  یول_

دستش رو دراز کرد تا  اوشی. سمیرفت نگیو سمت پارک میاومد رونیهم از باشگاه ب با

 وقتش بود. دستش رو محکم و گرم گرفتم. با خنده گفت: گهیباهام دست بده. فکر کنم د

 !یدیمردونه دست م_

 عشوه گفتم: با

 س!زنونه رینخ_

 رو رها کردم و ادامه دادم: دستش

 جالب بود. یلی. خنگیکارت یممنون برا_

 !یکردینام مثبت یاگه دوست داشت_
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 .کنمیبهش فکر مفعال وقتش رو ندارم. حاال راجع_

 دونمیبرم. نم رونیب نگیمنتظر شد اول من از پارک اوشیو س میکرد یهم خداحافظ از

اتوبان  یودبود تا ور ابونیکه نگاهم به خ نطوریبود. هم ومدهین شیاون محافظ کوفت گهیچرا د

که پشت  دمید نهیرو تو آ اوشیس نیرو رد نکنم، کمربندم رو بستم. موقع بستن کمربند، ماش

 .ارمیخودم ب ینداشت به رو ی. اما خوب، لزوممیبا هم بود یریمس هیسرم بود. قطعا تا 

 دیاز نظرم ناپد گهیبعد اون د یول دمشیدیم بارهی قهیتا مرکز شهر، هر چند دق بایتقر

اومده. هم  نیآبت دمیباز کردم. اما تا وارد آپارتمان شدم، د دیخونه، در رو با کل دمیرس یشد. وقت

 مو ناخودآگاه شال دمیخجالت کش پمینگاهم کردن. بخاطر سر و ت رهیروزبه هم اون، برگشتن و خ

تخت انداختم  یرو رو فمیو ک دهایسالم کوتاه و آروم، به اتاقم پناه بردم. کل هیرو جلو آوردم. با 

خونه، حاال آفتاب وسط آسمونه، نه تنها خودش  آمیکم م گفتیروزبه م نیو خودم هم نشستم. ا

 عنق منکسره رو هم دعوت کرده. انیس، اون کخونه

 امکیرو برداشتم و به روزبه پ می. گوشدیبه ذهنم رس یبهشون ناهار هم بدم. فکر دیبا البد

 دادم:

 «!؟مونهیم ناهار»

 بعد روزبه جواب داد: قهیقد چند

 «شهیمون داره تموم مصحبت نه،»

 دم،یو شلوار جد راهنیپ دنیهام شدم. بعد از پوشلباس ضیراحت شد و مشغول تعو المیخ

رفتم  می. مستقرونیرو با دستمال مرطوب پاک کردم. شالم رو سر کردم و از اتاق رفتم ب شمیآرا

و اصال به پسرها نگاه نکردم. صورتم رو شستم و وضو گرفتم. چند روز بود که نمازهام  سیتو سرو

 شینبود تو خونه آرا یازین گهیاما حاال که به روزبه گفته بودم شناختمت، د شد،ینم قتاول و

رفتم  ییهام، از دستشودادن ساق دست نییداشته باشم. دست و صورتم رو خشک کردم و بعد پا

اما  میاش کنتا بدرقه ستادمی. به رسم احترام و ادب وارفتیداشت م نیآبت نکهیل ا. مثرونیب
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کردم و به آشپزخونه رفتم. روزبه که در رو بست  یشینکرد. پشت سرش ا یاصال از من خداحافظ

 :دمیو اومد پرس

 درست کنم!؟ یناهار چ_

 !دونمیعَـ... نم دونمینم_

انداخت  نیی. سرش رو پاختیلحظه تمام وجودم ر هیکه روزبه فرو خورد،  یزمیعز بخاطر

 نظر برسم:به تفاوتیکرد. خودم رو کنترل کردم تا ب یو با انگشتش باز

 !رسهیبه فکرم نم یزیآخه واقعا چ_

 .شهیخوشمزه م یدرست کن یهرچ_

 رهیداد و صحنه رو به مقصد اتاقش ترک کرد. دست به دستگ لمیتحو یلبخند فور هی

 .شدی! کاش زودتر تموم متیمامور نیبود ا یتیمونده بودم. عجب مامور خچالی

و به اتاق رفتم تا نماز بخونم. چقدر نماز خوندن بدون چادر  رونیبسته مرغ گذاشتم ب هی

که  گفتمیم حیهام تسب. بعد نماز عصر، داشتم با انگشتدیچسبیبهم نم یعنیبرام سخت بود. 

کرده بود با مغز رفته بود  ریپاش گ نکهی. مثل ارونیبدوم ب یآخ بلند روزبه، باعث شد فور یصدا

دردش گرفته بود. جلو رفتم  یلی. ظاهرا خدمیخندیم دینبا یول دنشیام گرفت از دن! خندهیزم

 و خودم رو نگران نشون دادم:

 !؟ دردت گرفت!؟یشد یچ_

رو تنش  یو سدر یاساژ داد. همون ست ارتشدرهم، زانوش رو م افهینشست و با ق روزبه

 :دمینگفت. دوباره پرس یزیچ یکرده بود. منتظر بودم جوابم رو بده. ول

 !؟یشد!؟ خوب تیزیچ_

 تکون داد و گفت: یسر روزبه

 پام سر خورد افتادم! ریفرش ز نیا_
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 رو مبل! نی! پاشو بشیآخ_

که  دمید یرچشمیمن وارد آشپزخونه شدم، ز یکاناپه نشست. وقت یبلند شد و رو روزبه

 داشتمیبرم ازیکه پ نطوریبزنه! هم نیوارده به زانوش رو تخم بیشلوارش رو داد باال تا بتونه آس

 گفتم:

 به کانتر نخورد. ای نیخوب شد سرت به زم_

 . دیدراز کش بایداد به دسته کاناپه و تقر هیرو تک سرش

**** 

شدم. نارون بود. خواب آلود جواب دادم. بعد از سالم و  اردیب میزنگ گوش یبا صدا صبح

 :دینارون پرس ،یاحوالپرس

 ! کوفتت بشه!ست؟یپ ی! نامرد رفتیگذاشت نستاتیکه رو ا دمیچه خبرها!؟ عکست رو د_

! رهیم قهیخودش هردق نکهیبود. مثل ا اوشیس شنهادیامون بده جوابت رو بدم نارون! پ_

 !دهیعنکبوت تار تن نستاتیتو چه خبر ماشااهلل تو ا

 و گفت: دیخند نارون

داشتم  یناز و عشوه و دلبر یخشکه، پدرم درومده به خدا. هرچ یلیپسره خ نیآخه ا_

 خرج کردم!

 یزیچ قی! از طریچکار کن دیبا نیبب ،یرو خوب پاس کرد تیروانشناس یتو که واحدها_

 که بهش عالقه داره وارد شو!

 وارد کجا بشم!؟_

 و من گفتم: میدیخند هردو

 وارد قلبش شو! ت،یشخص یب_
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 به نام قلب هم داره!؟ یزیمگه چ_

 :ختمیرو به هم ر میو با دست چپ، موها نشستم

 !ستیباالخره سنگ که ن_

 !؟یاریدلش رو به دست ب ی!؟ تو موفق شدهیچه جور آدم اوشیس_

 نمونیب یادیز . فعال اتفاقاتستین دیقیو ب یبه نظرم وحش یول نه،یبخودبزرگ یلیخ_

 الزمه واسه شناختنش! و وارد قلبش شدن! یادی. حاال فرصت زافتادهین

که ندارم، خوب  ییزودتر خرش کنم، من هم گفتم چوب جادو گفتیبه من م انیک نیا_

 !کشهیطول م

 گرفت: حرصم

دختر مخت رو بزنه و  هیتا  دیکشیچند روز طول م ،یخودت بود یگفتیبهش م_

 !؟یکن انتیکارت خبخاطرش، به صاحب

 ترسمیم کنم،یو باوقار رفتار م نیمت یلیخ گهید ه،یک دمیفهم یاز وقت دم،ینپرس گهید_

 بذاره خیام توبرو پرونده

 نیشما دوتا دار گفتیم نجا،یاوووف! حاال اونروز هم پاشده بود تلک تلک اومده بود ا_

مخش رو  رفتیدختر بود، خودش م اوشیس نی! کاش انیکنینم یو کار نیگذرونیخوش م

 .میبود مونیو ما هم االن سر خونه زندگ زدیم

 خنده نارون گوشم رو کر کرد: یصدا

 شهیبا صد من عسل نم شد،یدوست نم نیآبت نیبا ا اهیدختر بود صدسال س اوشیس_

 خوردش به خدا!

 !؟شیبخور یخواستیمگه تو م_
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 :دمیو نارون فحشم داد. بعد من با خنده پرس میدیخند دوباره

 !؟یپوشیم یخونه چ ینارون تو تو_

غره چشم یکل نیآبت نیهم ا نیواال، تازه هم آدیمانتو و شال و چادرنماز، پدرم درم_

 !رهیم

 ایتر بود به سر و وضع خودم انداختم. او از من مومن یجواب نارون، نگاه نیا با

 اش!؟همخونه

 خونه!؟ آدیچقدر م نیآبت_

 کنه،یچکار م دونمی! اصال نمرهیهشت صبح م آد،یها. راس ساعت ده شب مفقط شب_

 !کنهیو مواد پخش م پرهیها ممقدار با خالف هی رهیم دمیفهم ادیز یهایاما با کنجکاو

 گرد شد و با شتاب گفتم: هامچشم

 شده!؟ یخودش ساق_

 !یکار یمنطقه شده کجا هیسردسته _

 !؟یپس خالکوب_

 بمون! یخوریبه درد م یلیها هم گفتن چون خاون رم،یم دیخواهی! نمکنمیگفته نم_

 عجب!_

 :دیچیروزبه تو خونه پ یلحظه صدا همون

 !دمیشو برات نون تست خر داریب ینائ_

انقدر باال  یگوش تیفینداشت، ک دهیگرفتم. اما فا یگوش یدستم رو جلو یدستپاچگ با

خنده  ری! نارون زرسوندیو به گوش طرف پشت خط م دیکشیصدا رو م ،یبود که مثل جاروبرق

 گفت: زیآمطنتیش یاهیزد و با کنا
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 !؟دهیخر ی! برات چکاخانوم؟یرینائ هییبه خبرهابه_

 سر روزبه رو جدا کنم. خواستیم دلم

 شدم! داریمن تازه ب م،یصبحونه بخور دهینون خر_

 خوب برو بخور نوش جونت! یلیعجببب خ_

 !؟نیکنیغذا چکار م ینارون شماها برا_

البته  اره،یهماهنگ کرده هر روز ناهار و شام برامون م یخانگ یمطبخ غذا هیبا  نیآبت_

 !خورهیتنها م ی. اون هم هرکارهیناهار که فقط منم، شام دوتا م

 ،یراجع به حرف روزبه نگو، اصال بهش نگو که به من زنگ زد یزیچ نینارون به اون آبت_

 رو ندارم. هاشیبازحوصله چس

 و جواب داد: دیخند نارون

 !؟یندار ی. کارگمیباشه نم_

 نه قربانت_

 بارنیروزبه دراومد. ا یمشغول شونه زدن موهام شدم که دوباره صدا ،یاز خداحافظ بعد

 بود: ستادهیپشت در اتاقم وا

 !؟یهنوز خواب ینائ_

 !آمیاالن م شم،ینه دارم آماده م_

. شالم رو هم مرتب دمیپوش شلوارراهنیدست، پرو بافتم و بعد از دست کردن ساق موهام

 ی. سالمدادیبار نشسته بود و پاهاش رو تکون م یرفتم. روزبه رو رونیسرم کردم و از اتاق ب

با خودم فکر کردم نکنه  شستم،یکه مشدم. دست و صورتم رو  ییبهش کردم و وارد دستشو

شنا کنم؟! حق داشته  گشتمیفکر کنه من دنبال آب م نیما با هم حرف بزنن و آبت پیبه تراجع
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هفت تا  قهی! با دنشینارونه! با اون لباس پوش ریتقص م،یگذرونیخوش م نجایا میبه روزبه بگه دار

چه  گهید نی! اایچقدر مسخره! اَه خدا کنه،یها گشته، حاال تو خونه چادر سر ماون یناف جلو

 !ه؟یایوفتک تیمامور

و مشغول  مینشست زیرفتم و صبحونه رو آماده کردم. با روزبه سر م رونیب ییدستشو از

 گفت: زدیتستش کره مکه رو نون نطوری. روزبه هممیخوردن شد

 !؟اوشیچه خبر از س_

 فعال ستین یخبر_

 !؟یموفق شد_

دختر نشدم براش، که بخواد من رو دختر دوستهنوز دوست یول شم،یدارم موفق م_

 دعوت کنه خونه!

 یداشت برا ی. چه لزوماوردمیخودم ن یبه رو یول دمیروزبه رو د رتیوضوح اخم غ به

 !میکنیچکار م میما دار دونستنیکه از اول م هانیبشه؟! ا یرتیمن غ

بذارن، تا از گزارش دادن  ابیو رد کروفونیبهتره برات م گفتیم ن،یفرهاد... همون آبت_

 !یراحت بش

 رو کج کردم و لقمه رو گوشه لپم دادم: دهنم

 .اندازمیرو هم جا نم یزیچ کنم،یم فیبرات تعر افتهیم یالزم نکرده، من هر اتفاق_

 آخه..._

 ننیهمکارها بش کنم،یرو خر م اوشیدارم س یوقت آدیآخه نداره روزبه، من خوشم نم_

رو اصال دلم  اوشیمن و س یشخص یهاحرف یول ته،یدور هم گوش کنن و بخندن! درسته مامور

 بشنوه! فردا روز تو اداره سوژه خاص و عام بشم! یکس خوادینم

 روزبه کامال مشخص بود یتینارضا
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 واقعا باورت شده دوست پسرته؟! نکهیمثل ا_

 انداختم و با اخم گفتم: یدستشینبود. کارد رو داخل پ ندیروزبه، اصال خوشا لحن

 رم،یبگ ادیهاشون رو باهاش دوست بشم و آدرس نیآره دوست پسرمه، خودتون خواست_

 هات رو هم خودت بخور!نون تست نیا ای! بهیو چه شکل هیبفهمم پدرش ک

در،  دنیکه جلوم بود سمت روزبه هل دادم. به اتاقم رفتم و بعد از کوب یچند نون تست و

 ی!؟ چکردمیداشتم دفاع م یشده بودم!؟ از ک ینجوریتخت پرت کردم. من چرا ا یشالم رو رو

 !؟ با خودم چندچند بودم!؟کردمیم یرو مخف

*** 

 (www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

ام تنگ شده بود. خونواده ی. دلم براکردمیم هیزانوم گذاشته بودم و گر یرو رو سرم

رفتارش  نیخونه دلم به روزبه خوش بود که اون هم با ا نی. تو اکردمیم یاحساس غربت و بدبخت

و  تیمیصم یوقت یباهاش دارم، ول یاوضاع سخت کردمیحالم رو گرفته بود. اولش فکر م

 .شمینم تیهرچقدر طول بکشه، اذ تیراحت شد. گفتم مامور المیدم، خیرو د شیطبعشوخ

ام باشه؛ وارد منتظر اجازه نکهیبه در خورد و روزبه بدون ا یفکرها بودم که تق نیهم تو

 گفت: زدیکه تو صداش موج م یفراوان یمانیشد. لبه تخت نشست و با پش

 ناراحتت کنم. خواستمینم خوام،یمعذرت م_

 واریت اومد و کنارم به دتخ یسرم رو بلند نکردم. روزبه تا انتها یول دمیرو باال کش دماغم

نه. دلم  ایلباسش رو عوض کرده  نمیدست و زانوم، نگاه کردم بب نیاز ب یرچشمیداد. ز هیتک

که  دی. لباسش رو عوض کرده بود. فهمنهیرو تختم بش رونشیب کروبیبا شلوار م خواستینم

 .دمنگاهش کر

 خوب قشنگ سرت رو بلند کن نگاهم کن!_
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شده بود  یشده فکر نکردم. اما جور یچه شکل هیبعد گر امافهیکه ق نیکردم. به ا نگاهش

مقدمه، دستش رو دور گردنم انداخت و من رو  یکرد. ب یحالت خاص هیروزبه رو  یهاکه چشم

قدرت تکون  یبود. ول ی! کمرم تو حالت بدرمیبگ شیآت ایکنم  خی دونستمی! نمدیتو آغوش کش

مونده بودن رو پاهام!  کاریهام ب. دستخوردیه تو گردنم مگرم روزب یهاخوردن نداشتم. نفس

 گفت: یلحن خاص هیروزبه با 

 !یکن هیگر خواستمینم زم،یعز دیببخش_

من رو  ایاومدم. خدا رونیرو که گفت، خودم رو جمع و جور کردم و از آغوشش ب نیا

 به روزبه نگاه کنم گفتم: نکهی!؟ بدون اکردمیکارها رو م نیببخش! چرا داشتم ا

 دلم گرفته بود. کمینداره. من  ی. اشکالدمیباشه بخش_

 :دیپرس یبا مهربون روزبه

 چرااا؟!_

 ام هستم.دلتنگ خونواده_

آورد.  رونیب اشیشلوار راحت بیرو از ج اشیچند لحظه مکث کرد و بعد، گوش روزبه

 گفت: کردیکه پشتش رو باز م نطوریهم

نشده که نگران شنود  یمن بهشون زنگ بزن، فعال اوضاع اونقدر جد رتکامیبا س ایب_

 .میباش

. روشنش که یآورد و انداخت به گوش رونیگردنش ب یدعا فیک یهم از تو یکارتمیس

 :دمیکرد با تعجب پرس

 !م؟یامون تماس داشته باشبا خونواده میتونستیهفته م هی نیا یعنی_

بهش زنگ نزنم، ممکنه نگرانم بشه و  تونمینم ضه،یمادر من مر یول دونهیفرهاد نم_

 خدانکرده سکته کنه!



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

121 

مامان  یرو از دستش گرفتم و شماره خونه رو وارد کردم. بعد از چند بوق، صدا یگوش

 :دیچیتو گوشم پ

 بله!؟_

 سالم مامان! منم!_

چقدر  یدونی! میدیخبر از خودت نم هیتو آخه  یی!؟ چه عجب! کجایسالم گلم خوب_

 نگرانت بودم!؟

زنگ بزنم.  تونمیسخته! نم یلیشلوغه، کارم خ یلیخوبم مامان. نگران نباش، سرم خ_

خوبن؟!  هی! بق؟یشماره زنگ نزن!... شما چه خبر!؟ خوب نیزنگ زدم. اصال به ا یاالن هم قاچاق

 براتون تنگ شده! یلیدلم خ

 برات! زنهی!؟ دلم شور میگردیبرم ی. کمیدختر گلم. هممون خوب نطوریما هم هم_

مامان! نگرانم نباش، فقط برام دعا کن. دعا کن زودتر همه  گردمیبرم یک ستیمعلوم ن_

 درست بشه. یچ

 .کنمی. حتما دعات مزمیباشه عز_

 !؟یباهام ندار یممنون مامان. کار_

 !یبره تو شلوغ ادتینه دخترم، مواظب خودت باش! نمازهات رو اول وقت بخون! نکنه _

 باشه مامان. به همه سالم برسون. خداحافظ._

ام گرفت و . من هم خندهکردیکه قطع شد، روزبه همچنان با لبخند نگاهم م تماس

 :دمیپرس

 !؟یکنینگاهم م ینطوریچرا ا_

 !یبامزه شده بود یلی! خیزدیبا مامانت حرف م یهات پر شوق شدن وقتآخه چشم_
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 تمرو تو بغلش انداخ یدادم و گوش هولش

 ها رو بشور!ظرف یاگه بلد ،ی! راسترونیبابت تماس! حاال از اتاقم برو ب یمرس_

 روزبه گرد شد: یهاچشم

 من بشورم؟!_

 !ستی! مرگ که نیدستشیاش دوتا استکانه و چندتا پ!؟ همهشهیم یآره مگه چ_

 آخه تا حاال ظرف نشستم!_

 زدم: لبخند

! فردا روز ازدواج یریبگ ادیکنارم تا  سایوا یول شورم،یرو خودم م ندفعهیخوب ا یلیخ_

 زنت بهت افتخار کنه! یکرد

 و گفت: دیاز ته دل خند روزبه

 باشه وروجک!_

لپم گذاشتم و با  یدر رو بست، دستم رو رو یرفت. وقت رونیو از اتاق ب دیرو هم کش لپم

وضع  نیرا از ا!؟ چت شده!؟ چیدیبروزش م یکه دار تهیخود واقع نیثنا ا»خودم فکر کردم:

 یبرا یو دار یسی! درسته پلآد؟یبدت نم یکنیم یکه دار ی!؟ چرا از گناهیستین یناراض

استخر  هی! خاک تو سرت! واقعا ای! به خودت بینداره گناه کن یاما لزوم ،یدیکشورت انجام م

 «!ی! گور به گور بشیکه توش شنا کن یآورد ریگ

 روزبه افکارم رو پاره کرد: یصدا

 !روووونیب میپاشو حاضر شو بر ینائ_

هم جو گرفتدش! از جا بلند  دی! نکنه عاشقم شده!؟ شاخواد؟یم یاز جونم چ گهید نیا

 در اتاقم رفتم: یجلو انداختمیسرم م یرو نیکه شالم رو کامال نماد نطوریشدم و هم
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 !؟رونیب میچرا بر_

 داد: هیبه آستونه تک روزبه

 که دلت باز بشه!_

 بود که نتونستم نه بگم یطور نگاهش

 .شمیباشه االن حاضر م_

**** 

بود توقف کرد. بعد هم وارد  یکه طبقه آخرش هم شهر باز یدیمجتمع خر یجلو روزبه

 خواستیدلم م ؟یشهرباز ای دیمن رو ببره خر خوادیم دونستمی. نممیمجتمع شد نگیپارک

خشک و  یاومده بود، به جز همکار شیبرام پ تیمامور نیباهاش آشنا بشم. تا االن که ا شتریب

 پیهم در حد سالم و خداحافظ! ت لیفام ینداشتم. پسرها یارابطه چیبا پسرها ه ،یجد

زنونه و مردونه!  شهیهم م،یو معاشرت کن مینیدورهم بش مینبود که بخوا یجور مونیخونوادگ

کنم!  دایپ یاحساس یریدرگ دی نبااصال گفتیجالب بود. اما عقلم م یلیاتفاقات برام خ نیحاال ا

 بودم بشه! دواریام

مقدمه از روزبه  یها. بمغازه نیتریو دنیقدم زدن و د میشروع کرد م،یمجتمع که شد وارد

 :دمیپرس

 !؟یدختر داشتتا حاال دوست_

 وضوح جا خورد: به

 !؟یپرسینهههه! چرا م_

 گرفت امخنده

 !یشد یجور هی! آخه امروز یجورنیهم_
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 نگاهم کرد: طنتیلبخند پر از ش هی با

 بد شدم؟ ایخوب شدم _

جفت  هی. بحث رو عوض کردم و رمیام رو بگخنده یکردم جلو یرو برگردوندم و سع روم

 کفش نشونش دادم:

 چند باشه؟ یکنیچقدر خوشگلن! فکر م هانیا یوا_

 باال انداخت شونه

 !م؟یبپرس میبر دونم،ینم_

 خوادینه نم_

 یونیو مد یسیتو رودروا اومدیبخره بدبخت بشم. خوشم نم اوشیمثل س دمیترسیم

بود. اما روزبه،  فیکث اشیع هیبه نظرم  اوشینبود، س اوشیبمونم. روزبه برام فرق داشت. مثل س

 تیمامور نی. گرچه کال تو اشدیهم سرش م غمبریبود و مهربون، خدا پ سیبود؛ پل یپسر خوب

 کنار! میگذاشته بود میبود دهیمحرم نامحرم بوس

 یپله برق یطبقه باال. رو یهابه پله میدیکه رس میرو هم رد کرده بود گهیمغازه د چندتا

 :دیروزبه پرس نبار،یو ا میستادیا

 !؟یتو دوست پسر داشت_

 رو کج کردم: دهنم

 نع!_

 نیهاش رو بانگشت ،یو به نرم دیلحظه بود که دست روزبه پشت ساعدم لغز همون

و چون  میدیپله رس یها برگشتم و بهش زل زدم. اما به انتهام قفل کرد. مثل برق گرفتههاانگشت

کف فرود اومدم. حاال  یهاکیسرام یاش و با مغز، روکرد لبه ریپام گ کردم،یجلوم رو نگاه نم

 کنم. هیگر ایبخندم  دونستمیزانوهام خرد شده بودن. نم ،یچیه گرانینگاه د
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 بازوم رو گرفت و بلندم کرد ریز یبا نگران روزبه

 شد؟! دردت گرفت؟! یچ_

 زدم: ناله

 نه مثل نوازش مادرانه بود!_

 خودش رو کنترل کرد: یگرفت ول اشخنده

 !نیبش ذرهی نجایا ایب_

 نیدرکردن ب یرو واسه خستگ هامکتی. حتما نمینشست هایبرقکنار پله مکتین یرو

ام، شونه یکه روزبه دستش رو گذاشت رو دادمیگذاشته بودن. داشتم زانوهام رو ماساژ م دیخر

 و کالفه گفتم: یحالت عصب هیبگه با  یزیچ نکهیاما قبل ا

 ؟یانقدر بهم دست نزن شهیاَه م_

درد زانوهام از  قه،یو، خودش رو جمع و جور کرد. بعد از چند دق دیدستش رو کش روزبه

رو  فمیرفته بود تو لک! از جام بلند شدم و ک کمیروزبه  یراه برم. ول تونستمیو مرفته بود  نیب

 گفتم: کردمیام پرت مشونه یکه شالم رو رو نطوریبرداشتم. هم

 !نیحتما کافه هم داره. قندم افتاد خوردم زم نجای. امیبخور یزیچ هی میپاشو بر_

 نیبا ا خواستیابروهاش بلند شد و راه افتاد. اما من دلم نم نیب کیاخم کوچ هیبا  روزبه

 و گفتم: ستادمیجا ا. همونمیحالت قهر به گردشمون ادامه بد

 خونه... گردمی!؟ اصال برمهیاافهیچه ق نیکه دلم باز بشه، حاال ا رونیب یتو من رو آورد_

 برگشت رو سوار بشم که روزبه ساعدم رو گرفت: یهاپله خواستم

 !؟یریکجا م_

 ناز و پشت چشم نازک گفتم: با
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 برام! یخونه! تا تو اخم و تَخم نکن رمیم_

 :دنشیناز کش دادیمزه م چقدر

 .میبخور یبستن میبر ای! بدیخوب ببخش یلیخ_

 یتو طبقه آخر بود. وقت یهمون حالت ناز و قهر، کنارش راه افتادم. کافه کنار شهرباز به

 :دیروزبه باالخره زبون باز کرد و پرس م،یو سفارش داد مینشست

 سوال بپرسم؟! هی_

 دهیکش زیم یبود که از جعبه رو یایکاغذبا دستمال یباال زدم. روزبه مشغول باز شونه

 !رونیبود ب

 که دستت رو گرفتم؟! یناراحت شد_

رو به وضوح از من بپرسه. من تو جلد  یسوال نیهمچ کردمیجا خوردم. فکر نم یکمی

ام از من انتظار داشتن و بهش عادت کرده بودم! خونواده شهیکه هم ییخودم بودم، نه اون ثنا

 ادیمقتدر و باهوش تو اداره بود، خوشم م یجلد خودم که کامل شده ثنا نیاز ا دونستمیهنوز نم

تو جلد  رفتمیم دیبا تیمامور نیبعد ا نکهیا اینگهش دارم و ادامه بدم؟!  خواستیم منه؟! دل ای

 !م؟یقبل

 کرد: ییرو نها ممیروزبه تصم یصدا

 !؟یدی! جوابم رو نمکایرینائ_

 نی. تا آخر اکردمیجلد جالبم استفاده م نیاز فرصت ا دیبودم نه ثنا! پس با کایرینائ من

 و گفتم: دمیبه شالم کش یوقت داشتم. دست تیمامور

 شدم راستش! ریروزبه، من غافلگ_

 دراومد: یروزبه از اون حالت اخم و گرفتگ چهره
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 دارم یپس هنوز شانس_

 !؟یچ یبرا_

شکالت و  پسیعالمه چ هیو قهوه با  یشکالت یلحظه سفارشمون رو آوردن. بستن همون

 که روزبه گفت: کردمینگاه م امیبستن افهیبه ق یشوکورول! داشتم با خوشحال

 ن دلت!به دست آورد یبرا یشانس_

! قلبم گفت؟یداشت م ی. چشدیگرد نم شتریهام از اون بکردم. فکر کنم چشم نگاهش

هم شوکه! روزبه  دیشده بودم. شا زدهجانی. هلرزهیهام داره مدست کردمیو حس م زدیتند م

 و همون نگاه خاصش، بهم زل زده بود. یاما با خونسرد

 اخم کردم: مثال

 !یدیم تیکمتر از من به محرم و نامحرم اهم یلیراستش فکر کنم خ_

 ینفر اول شهیهم هم نیهفته اصال نمازت قضا نشده و قبل از ا هی نیکه تو ا دونمیم_

و خودت  یاومد ایبه دن ینمازخونه اداره! تو خونواده مذهب یرفتینماز جماعت م یکه برا یبود

! من فکر یدونی. خودت هم ممیهست یخاص طیشرا هی ی! اما االن، من و تو تویهست یهم مذهب

نشاط و  ،یهست کایرینائ ی! چون وقتیاز ثنا بودنت دوست دار شتریبودنت رو ب کایرینائ کنمیم

 !نمیبیهات مرو تو چشم یراحت

 زدم: پوزخند

 یو حساب یپرونده همه رو خوند ان،یسروان ک میپس به عنوان افسر اطالعات ت_

 !ینظر گرفت ریرو ز هاتیگروههم

 رو برداشت و گفت: اشیقاشق بستن روزبه

 !یفکر کن ینجوریا یتونیم_
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دوست دارم؟!  شتریرو ب کایریرو خوردم و به حرفش فکر کردم. من نائ امیقاشق از بستن هی

 ترم؟!با نشاط

چه  دونمینم یبهش بدم؟! حت دیبا یدلم بذارم!؟ اصال چه جواب یروزبه رو کجا حاال

 بهش دارم! یاحساس

 !؟ینائ_

 :دمیرو گاز زدم و پرس شوکورولم

و مذهب  نیچقدر به د ؟یبزرگ شد یاجور خونوادهچه یتو تو ؟یحاال خودت چ_

رابطه  نینداره، ا یآخروقت! البته به من ربط شهیاما هم ،یخونیکه نماز م دمی! د؟یدیم تیاهم

 من از تو بدونم! ،یدونیحداقل همونقدر که تو از من م خوادیدلم م یخودت با خداس، ول

فکر  نکهیباهاشون فرق دارم. نه ا خردهیمن  یهستن، ول یخوب، خونواده من هم مذهب_

 بگم! یچجور دونمیفقط... نم فهمم،ینم غمبریخداپ ایو بارم  بندیب یکن

 !یدینم تیبه محرم و نامحرم اهم_

 رو بگم! نیا خواستمینم_

 تی! پس تو اهمیشده بود وانهید یمهمون یبخاطر فضا اوش،یتولد س میکه رفت یروزتو _

 محرمن برات؟ لیفام ی! دخترهایو به نظرم سر سفره پدرمادرت بزرگ شد یدیم

 نه اصال._

 پس االن...._

 رو قطع کرد: حرفم

 یکه حاضرم بخاطرش گناه کنم. حاال راض یهست ی. تو تنها دخترآدیازت خوشم م_

 !؟یشد
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 ظاهرم رو حفظ کردم یول دیطپ قلبم

 .کنهینم هیرو توج لهیهدف وس_

 .دهیها آدم حرف دلش رو گوش موقت یبعض_

 رو آروم کردم صدام

 باشن! یدل آدینم یاطالعات یانتظار نداشتم. به افسرها وریاز سروان بهنام غ_

 خوبه؟! ایبودن بده  یحاال دل_

 یا. گوشهدادمیباشم. پس من هم به حرف دلم گوش م کایرینائ خواستیهم دلم م خودم

 یترک نکردن عادت ثنا بودن، عادت مومن بودن! از طرف یبرا داد،یاز قلبم، وجدانم قلقلکم م

بودن  کایرینائ یمن به مدت دیبود. شا ندیداشت و خوشا یها و نگاه روزبه، برام تازگهم حرف

 .شتمدا اجیاحت

 جوابم رو بده.رو بخور. بعدا  اتیبستن_

من و روزبه، رد و بدل  نیب یحرف گهید ،یخوردن بستن انیشدم و تا پا امیبستن مشغول

بود دستش رو  نیروزبه دستش رو کنارم باز کرد. منظورش ا م،یاومد رونینشد. از کافه که ب

بودم، دستم رو تو دستش گذاشتم.  یجیروزبه، تو حالت گ یها. من که هنوز بخاطر حرفرمیبگ

 بود. نگقش یلیلبخندش خ

از تمرکزم  یمیدست روزبه، ن ی. گرمادنیها رو دمغازه میو شروع کرد نییطبقه پا میرفت

 :دمیپرس دمیدیرو م هانیتریکه و نطوریرو گرفته بود. هم

 درسته!؟ ،یدختر نداشتقبال دوست یگفت_

 .وقتچیآره، ه_

 بارته نیپس اول_
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 نگاهم کرد: یطور هی روزبه

 !یدخترم باشمن االن ازت نخواستم دوست_

 گرفت: امخنده

 زدم؟ یحرف نیمن همچ_

 بارمه؟! نیاول یپس چرا گفت_

 !آدینفر خوشت م هیبارته که از  نیبارته، اول نیدختر اول هیارتباط با _

 آره یحساب کن ینجوریا_

 لبخند گفتم: با

 !یانقدر لوس نهیپس واسه هم_

 لوسم؟_

 !یآریشاخ درم ای. خورهیبهت برم گمیبهت م یهرچ گه،یآره د_

 روزبه اومد: یهاهم رو لب یکمرنگ خنده

 عجب!_

به چشمم خورد  یقدبلند دیدختر سف یهامجسمه ،یفروش یمغازه دکور هی نیتریو تو

هم باردار  شونیکیمختلف بود. کتاب، قلب، بچه،  یزهایکه مثل فرشته بال داشتن و دستشون چ

تا حاال جز  یول ست،ین سیخس دونستمی. مرمیامتحان رو از روزبه هم بگ نیبود. خواستم ا

 .میبود دهینخر یزیچ یخوردن

 و گفتم: ستادمیا نیتریو یذوق جلو با

 خوشگلن! یلینازن خ هانیچقدر ا_



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

131 

 لبخند زد: روزبه

 !م؟یبخر یخوایم_

 رو کج کردم و ابروهام رو ناراحت: دهنم

 رو بخرم زهایچ نیحقوقم رو بدم ا آدینه دلم نم_

 :دیدستم رو فشار داد و دنبال خودش کش روزبه

 آدیمن دلم م_

. خرهیها رو ماز مجسمه یکیاالن برام  نکهی. ته دلم خوشحال بودم از امیمغازه شد وارد

 آقاهه هم گفت:. ارهیها رو باون مجسمه یهابعد از سالم به فروشنده، روزبه گفت همه مدل

 !زش؟یکدوم سا_

 :دیپرس یبا کنجکاو روزبه

 هم داره؟ یزبندیمگه سا_

 بله..._

سرش رو نشونمون داد. از اندازه انگشت داشت تا قد بلندش که حدودا قفسه پشت و

 زشیسا نیتررو هم گفت. منتظر بودم روزبه بگه کوچک هاشمتی. قشدیم یو پنج سانت ستیب

 :دیخرج کنه. اما روزبه از من پرس یکه پول کمتر اریرو ب

 !؟یرو دوست دار زشیکدوم سا_

روزبه رو  دیبه من گفت با یداشتم. اصال ک یسیبگم. با روزبه رودروا یمونده بودم چ من

 برام بخره! خواستیامتحان کنم؟! حاال م یودلبازتو دست

 روزبه جان، گرونه! خوامینم_

 ابروهاش نشست: نیب یکیکوچ اخم
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بگو! گفتم کدوم رو دوست  متشیبه قگرونه! من که نگفتم نظرت رو راجع یچ یعنی_

 ؟یدار

احترام خاص براش  جورهی خواستیش بود که دلش مهم جزو همون اخالق مردونه نیا

 .کردمی. من هم که زبونم بند اومده بود انگار. داشتم بربر نگاهش میقائل باش

 رو به فروشنده گفت: روزبه

 .دیاریبرامون ب نهیتریکه تو و یزیسا لطفا همون_

. خودش دست به کار شد! فروشنده قلب به دست و کتاب به ادیدر نم یاز من جواب دید

 کرد مهربون باشه: ی. روزبه سعنیتریدستش رو گذاشت رو و

 کدومش؟! زمیعز_

 گرفت: امخنده

 !نیا_

حساب کرد و فروشنده  یکه کتاب دستش بود اشاره کردم. روزبه با کارت اعتبار یاون به

لبخند خاص که تا  هیخوشگلش رو دستم داد با  یساک رنگ یتو روزنامه. وقت دیچیبرامون پ

 بودم گفت: دهیاونروز ند

 مبارکه._

دستم رو همراه دسته ساک گرفت.  م،یاومد رونیزدم و تشکر کردم. از مغازه که ب لبخند

 نیکه قبل از ا یداشت. حس یس جالبح ی. ولشدیجا نم فمیظر یهاانگشت نیهاش بانگشت

 یزبر هیآور بود. اما دست روزبه، گرم بود و چندش یلیبرام خ اوش،یتجربه نکرده بودم. دست س

. ازش فاصله داشتم و فقط دستمون تو دست هم بود. داشتم نگاهش شتدا یمردونه خاص

 روش رو برگردوند سمتم و گفت: هوی. کردمیم

 !نیزم یباز دوباره نخور_
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 انداختم. نییگرفت و سرم رو پا امخنده

 م؟یکن دیخر یداربازهم دوست_

ثابت کرده بودن  هامدهیو د هادهیبزنه! شن یحرف نیباشه که همچ یمرد کردمینم فکر

هام که پشت دندون یا! نگاهش کردم و با خندهانیو پول خرج کردن فرار دکردنیمردها از خر

 نگهش داشته بودم گفتم:

 !رونیب یبگم واهلل. تو من رو آورد یچ_

 و گفت: دیخند روزبه

 .ینیرو بب هانیتریکه و طرفنیا ایپس ب_

دستم رو  تونستیبود، نم فمیرو با روزبه عوض کردم. حاال چون دستم به بند ک جام

ابراز عالقه کوچولو  هیرو بدم. تا  یبه کس ی. ته دلم خوشحال شدم. دوست نداشتم فوررهیبگ

 و من رو به دست آورده. هیکر کنه خبرکرد، ف

 روزبه زنگ خورد: یبودم که گوش هانیتریو دنی. من مشغول دنییطبقه پا میرفت

رو آوردم همون دارالترجمه!...  کایری!.... اِ... خوب... نائمیرونیبله؟!.... سالم، ممنون! آره ب_

 باشه باشه... قربانت خداحافظ!

 بود روزبه؟! یک_

 س!جلو در خونهفرهاد بود. _

 !میستیما که تو دارالترجمه ن_

 یول رون،یب میاومد ییبه فرهاد گفت دوتا شدی. درسته نمومدیاز دروغش خوشم ن اصال

 !چوندشیبپ یجور هی تونستیخوب، م

 .میریخوب االن م_
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گرفته شده بود. ساک  یکمی. حالم میشد نیو سوار ماش میرفت رونیب دیهم از مرکز خر با

 دیروزبه باالخره فهم م،یرفت ریکه تو مس یکمیرو بغل کرده بودم و ساکت نشسته بودم.  فمیو ک

 :دیمن ساکتم و پرس

 حالت خوبه؟ ینائ_

هم ندادم. دست روزبه  ی. اصال سرم رو برنگردوندم. جوابکردمیرو نگاه م رونیپنجره ب از

 ام نشست:چونه ریز

 !؟یناراحت_

بگم. از تماس دستش با صورتم،  یچ دونستمیرو برگردوند سمت خودش. نم صورتم

 .گرفتیهام جا نمخون تو رگ

 نصفه موند؟! دمونیچون خر_

 انداختم و دستش از صورتم جدا شد. نیی. سرم رو پامیستادیچراغ قرمز ا پشت

 . غصه نداره!زمیعز میریخوب دوباره م_

 رو برده بودم اشیکشلذت منت یاندازه کاف به

 ناراحتم.بخاطر دروغت _

 :دیبه صورتش کش یلحظه نگاهم کرد و بعد دست چند

 گردش؟ میاومد ییدوتا گفتمیم گفتم؟یم یخوب چ_

 باال انداختم و گفتم شونه

 چطور مگه؟ تا بگه چکار داره! یگفتیم ش،یچوندیپیم گهیجور د هی_

 .دیبه فکرم نرس_

 کردم. سکوت
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 ی! آمادگرهیگفرهاد چقدر سخت یدونیخودت م ی! ولینائ ستمین ییمن آدم دروغگو_

 زنگ زدنش رو هم نداشتم.

 خوب. یلیخ_

 هم شروع شد. با تعجب گفتم: مانیهایسرسبز شد و بوق پشت چراغ

 !؟یافتیچرا راه نم_

 !یدیتو که نخند_

که با توجه  یبود احساس نیریراه افتاد. چقدر ش تیام گرفت و روزبه با رضاخنده واقعا

به  یحس چیداشت. اما مطمئن بودم فعال ه یمن تازگ یهم برا دی! شادادیروزبه به من دست م

 ...کردیرو راحت م المیخ نیروزبه ندارم. و ا

**** 

توقف کرد.  شد،یمغازه دودهنه که به عنوان دارالترجمه ازش استفاده م هی یجلو روزبه

 دایرو گرفت که قبال باهاش هماهنگ کرده بود. تا اون رو پ ینفر هیو روزبه، سراغ  میوارد شد

بود و همه لباس فرم  ییمایآژانس هواپ هیدارالترجمه انداختم. شب یبه فضا ینگاه هیکنه، من 

 کمی. دادنیبودن و چند نفر هم انگار جواب ملت رو م وتریداشتن. چندتا دختر و پسر پشت کامپ

که سقفشون کوتاه  ییکرد. از جاها ییزبه رو به طبقه باال راهنمااومد و، من و رو یخانوم هیبعد، 

 یبود که به پامون بلند شد. روزبه من رو معرف یچرم بزرگ زیپشت م ییآقا هیبود نفرت داشتم. 

 .میو با تعارف اون آقاهه نشست کرد

 دیسف هاشقهیشق ی. آقاهه نسبتا جوون بود ولاومدیپارچه م یینو یدفترش بو یفضا تو

 هاش رو به هم قفل کرد و گفت:بود. دست دهیهم پوش یشده بودن. کت و شلوار طوس

 یترجمه ما عال یچون همه کارها م،یدینم یخوب راستش ما کار ترجمه رو به هرکس_

. اما چون جناب سروان از ما خواستن، رهیسوال م ریز یترجمه مبتد هیهستن و اعتبارمون با 
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تا هم ما نمونه کار شما رو  دیمتن ساده ببر هیکار،  نیاول یبهتره برا .میکنیکار شما رو قبول م

 .دیکار آشنا بش طیهم شما با شرا م،ینیبب

 :دمیپام انداختم و پرس یرو رو پام

 هست؟! یخاص طیشرا_

 لیتو همون موعد تحو دیکه با شهیم نییهر کار تا یبرا یاما خوب، زمان ،یلینه خ_

 .دیبد

 تکون دادم و روزبه گفت: یسر

 شیمعرف سیبفهمه پل دیاصال نبا د،یبه خانم پرسو راجع نجایاومد ا یفقط، اگر کس_

 .کنهیوقته باهاتون کار م یلیخ دیبگ دیکرده، با

 تکون داد و با لبخند گفت: یسر آقاهه

 پر کنن. دیفرم ساده هست که با هیحتما. _

 دیبا ی! حاال چیکد مل ،یکاغذ از کارتابلش برداشت و دستم داد. نام، نام خانوادگ هی

. شروع کردم نوشتن، خوندیبه روزبه انداختم که داشت با دقت فرم رو م ینگاه هی نوشتم؟یم

 :دیپرسروزبه آروم  سم،یرو بنو میتا خواستم شماره مل ،یبحر کایرینائ

 !؟یکنیچکار م_

 :گوشش گفتم کنار

 !ننیبیها که فرمم رو نماون سم،ینویمشخصات مامانم رو م_

پر  یاطالعات جعل یسر هیفرم رو هم با   هینگفت. بق یزیاش گرفت و چخنده روزبه

 دادم، آقاهه گفت: لیفرم رو تحو یآدرس خونه رو درست نوشتم. وقت یکردم ول

 .نیاریشناسنامه هم برامون ب یفتوکپ هینداره  یاگه اشکال_
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 گفت: روزبه

 .ارهیکه کار رو براتون ب گهیشااهلل دفعه دان_

 نتیقطر پرکتاب کم هیکرده بود،  مونییکه راهنما یاشاره همون آقاهه، همون خانم با

 شده برام آورد. آقاهه گفت:

 .مینیتا ما کارتون رو بب ن،یمجموعه داستان کودکان رو ترجمه کن نیفعال ا_

 زدم: یلبخند مصنوع هیمون عالفه، خونه یهنوز جلو انیک نکهیرو گرفتم و با فکر ا کتاب

 چند روز وقت دارم؟! نیا ی. برامیبر گهیتون ما دبا اجازه_

 دو هفته._

و  میدیرس ی. وقتمیو به سمت خونه شتافت میکرد یو روزبه فورا تشکر و خداحافظ من

رو داره؟! انتظار داشتم تو  نجایا دیکل یعنینشسته رو کاناپه!  انیک میدید م،یوارد آپارتمان شد

شد؟! اگه  یوارد خونه کس اجازهیب شهیبدم اومد. چطور م یلیمنتظرمون باشه! خ ابونیخ

. با کردمیدر اتاقم رو قفل م کشه،یو تو خونه سرک م آدیم یکی ستمیخونه ن یقتو دونستمیم

هام رو ماساژ که کردم، لنزهام رو درآوردم و چشم یکار نیسالم ساده، وارد اتاقم شدم. اول هی

 !هیمزخرف زیدادم. واقعا لنز چ

 گفت: هیبا گال انی. کاومدیو روزبه م انیک یصدا

 اومدم باال. نیومدین دمیوقته منتظرم. د یلیخ_

 !یدار دیکل دونستمینم_

 واسه روز مباداس! چه خبر!؟_

 . تو چه خبر؟ستین یخبر خاص ،یچیه_
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و  یکاری. االن بیبود یمی. گفتم که قبال تو باند عظییایکردم امروز با من ب هماهنگ_

 گرفتم! عی. من ترفیمنطقه بش یهایساق سیکه رئ خوامی. میکنیم یکارخرده

 !میبکن دیبا ییچه کارها ایخدا_

 ...کایرینائ_

خوشبختانه . ستادمیدر اتاق رو باز کردم و پشت در ا یال واشیرو آروم کرد و من  صداش

 روزبه اومد: ی. صداشدینم دهید امهیدر باز نبود و سا ریز

که خودش به زور  تونهیچکار کنه؟! نم گهیخدا د! بندهیریگیسخت م ادیز یفرهاد دار_

 تون!من رو ببر خونه ایبگه ب

 !میکنیوقت تلف م میدار_

بره؟! من  نیکه ا رهیم یتا اون مرحله دوست یهفته ک هیهفته گذشته! تو  هیفقط _

 .دهیمطمئنم کارش رو خوب انجام م

 بلند شد: انیک یصدا

 !رون؟یب دیاریم فیخانم شفق تشر_

 یرفتم و انتها رونیشالم رو مرتب کردم. از اتاق ب نه،یآ یکردم و جلو یکجخودم دهن با

 از جونم! خوادیم یچ نمیکاناپه نشستم. منتظر بودم بب

 لیمی. گزارش رو برام ایفور یلیازتون. خ خوامیهفته م نیا یبرا یگزارش کتب هی_

 .نیکن

 بله چشم._

 به روزبه کرد و گفت: رو
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مواد فروش کله گنده! فعال  هیمعامله با  یبرا بارنیگرفتن، ا یمهمون هیدوباره _

 .میکن ریدوتا باند رو دستگ میاما فکر کنم همزمان بتون م،ینکرد اشییشناسا

 به من ادامه داد: رو

 نگفته؟! یزیبه شما چ اوشینه؟! س ای کننیما رو هم دعوت م دونمینم_

 معذب بودم. یلیخ ان،یک ی. جلودمیبه شالم کش یدست

 بهم نگفته! یزینه، چ_

 اما باربد، نارون رو دعوت کرده!_

تر از تو بوده! دماغم رو باال گرفتم و روم اون موفق ریبگ ادی یعنیبود که  یجور هی لحنش

 رو اونطرف کردم:

 خوش به حالش!_

. نهیاش رو نبخنده انیدهنش گرفت تا ک یروزبه دستش رو جلو دمیگوشه چشم د با

 بود. اوشیپروندم و به اتاق رفتم. س یدیبلند شد. ببخش میگوش یهمون لحظه صدا

 !اوشیسالم س_

 !؟یخوب سالم خوشگل خانوم._

 تخت نشستم و شالم رو درآوردم یرو

 !؟یخوبم. تو چطور_

 !؟یا. امروز چکارهستمیمن هم بد ن_

 !رهیگرفتم. دلم هم داره ضعف م دیکار ترجمه جد هیندارم.  یفعال برنامه خاص_

 و گفت: دیبلند خند یبا صدا اوشیس
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 !؟یهنوز ناهار نخورد_

 زدم: ناله

 خونه. دمینه، تازه از دارالترجمه رس_

 !؟ی. موافقمی. ناهار رو با هم بخوررونیب میدنبالت، با هم بر آمیم_

 آخه روزبه هم ناهار نخورده!_

 دختر نداره؟!روزبه دوست_

 گرفت: امخنده

 تا حاال! دمیداشته باشه! من که رفتار مشکوک ازش ند دی! شادونمینه!... نم_

 زرنگه! یلیپس خ_

 :دمیخند

 !چون من متوجه نشدم؟_

 !یکرده که تو متوجه نش یچون کار_

 نکهی. بخاطر استادی. چند لحظه بعد، روزبه تو آستونه اتاقم ادمیرو شن انیرفتن ک یصدا

 و بالشم رو پرت کردم سمتش! دمیخجالت کش کمی د،یدیباز من رو بدون شال م

بهتر باشه. چون االن واقعا حال دوباره  رونیب میبر یهرحال فکر کنم عصر. بهدونمینم_

 رفتن رو ندارم. رونیب

 !یباشه گلم، هرجور تو راحت_

 رو مهربون کردم: صدام

 !نمتیبیم یعصر زم،یعز دیببخش_
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 نداره. فعال خداحافظ. یاشکال_

 خداحافظ._

به  یروزبه مواجه شدم. لبخند یابروها نیب کیرو که قطع کردم، با اخم کوچ تماس

 و گفتم: دمیروش پاش

 !م؟یبخور یحاال ناهار چ_

 دهید ن،یزم یپاش رو ی. بالشم هم جلوکردیبود و نگاهم م ستادهیا نهیسبهدست روزبه

 !شدیم

 گفت؟یم یچ_

 .میبر یمن هم گفتم نه، عصر رون،یب میگفت ناهار بر_

 هامون رو شنود کنن.فرهاد داده خط_

 گرد شد: هامچشم

 از اول؟!_

 امروز!نه، تازه از _

 راحت شد و گفتم: المیخ

 من تو اتاقم لوازم دخترونه گذاشتم! دیاجازه اومده تو خونه! شا یکه ب ومدیاصال خوشم ن_

 اش گرفت:خنده روزبه

 هامون نرفته.نترس، تو اتاق_

 گفتم: کردمیمانتوم رو باز م یهاکه دکمه نطوریجام بلند شدم و هم از

 م؟یبخور یناهار چ ینگفت_



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

142 

 به ساعتش انداخت و گفت: ینگاه هی روزبه

 !ارن؟یب رونیتا آماده بشه من مُردم! بگم از ب_

 باال زدم: شونه

 باشه._

 ام گرفت:و خنده دمی. خجالت کشارمیمانتوم رو درب خواستمیبود و من، م ستادهیا روزبه

 !؟یهات رو عوض کنلباس یرینم_

داد و رفت. بعد از برداشتن بالشم، در اتاق رو بستم و  لمیتحو یطنتیلبخند پر از ش روزبه

فکرش رو  وقتچیکه ه یزیچ گذروندم،یرو داشتم م یبیعج ی. چه روزهایصندل ینشستم رو

 کنه! ریرو بخ ی! خدا سومگهیپسر د هیپسر، و دوست شدن با  هی. همخونه شدن با کردمینم

زبه لبه کاناپه نشسته بود و داشت با رفتم. رو رونیرو عوض کردم و از اتاق ب هاملباس

. یپپرون تزای. من هم گفتم پخورمیم ییتزایبه من اشاره کرد که چه پ دنم،ی. با دزدیتلفن حرف م

 :دمیروزبه رو شن یکه صدا شدمیداشتم وارد آشپزخونه م

 !ینیزمبیبا س یپپرون همدونهی_

 یفوررو روشن کردم تا قهوه یبرقیهام رو شستم. بعد کترلبخند زدم و دست ناخودآگاه

و نگاهش کردم. لم  ستادمیدرست کنم. روزبه بعد از دادن آدرس، تماس رو قطع کرد. پشت بار ا

 ام گرفتچشمش رو باز کرد و نگاهم کرد. خنده هیهاش رو بسته بود. داده بود و چشم

 نخواستم! ینیزمبیمن که س_

 !یدوست دار ینیزمبیس یول_

 بعد، روزبه رو پشت سرم احساس کردم. هیم رو کردم. چند ثانو پشت دمیخند

 برام؟! یکنیناز م ای! ؟یاالن قهر_
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سرم  گهید تونستمینداشتم! نم یقصد نیکردم تا بناگوش سرخ شدم. اصال همچ احساس

اش رو گرفته، وارد آشپزخونه شد و خنده یرو برگردونم. روزبه که کامال معلوم بود به زور جلو

. اون هم اومد و روبروم نهیرو نب امافهی. با دست چپم شالم رو درست کردم که مثال قستادیکنارم ا

ام گرفت خنده اشافهیق دنیاش گذاشته بود تا نخنده. از دنداشته لیسب ی. دستش رو روستادیا

 خنده! ریز میو هردو، زد

و من صحنه رو ترک کردم تا قهوه درست کنم.  دیبه گوش رس یلحظه تق کتر همون

 :دینشست و پرس زیروزبه پشت م

 آد؟یخوشت م یتو از چه جور پسر ؟ینائ_

 جواب دادم: رانهیغافلگ

 !؟یپرسیسوال رو م نیچرا ا_

 شهیاصال نم ه،یبا خودم فکر کردم عجب دختر دمت،یبار تو اداره د نیاول یبرا یوقت_

 .دمیخندیبا خودم م یاز دست تو کل م،یباهم همخونه شد یباهاش حرف زد! اما وقت

 به  بازوش وارد کردم یکیگذاشتم و با خنده، ضربه کوچ زیم یرو رو هاقهوه

 !؟یکردیمن رو مسخره م_

 دیخند روزبه

 !یزنیبا خودت حرف م نکهیس! به خصوص ابامزه یلیکارهات خ یبعض ینه واال ول_

 رو تو دستم چرخوندم و گفتم: وانیزنان، ل دلبخن

که افسر بخش اطالعات  آدیبه نظرم اومد چقدر بهت م دم،یلحظه که تو رو د نیمن اول_

 !یباش

 گرفت یحالت خاص هیروزبه  یهاچشم
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 تنم بود؟! یلباس شخص_

 گفتم: جانیه کمی با

! من هم با اومدنت فکر گرفتیات هم همه رو مو جذبه یفرق داشت هیروز با بقآره، اون_

 افتادم! ریشما مردها گ نیب یکردم حساب

 سرداد و گفت: یاخنده روزبه

 ام؟پس با جذبه_

 هام کدوم رو گرفته بود!حرف نیاز ب نیبب حاال

 که... ییهاوقت یآره، ول یباش یجد یوقت_

دراومد. روزبه بلند شد که در رو باز کنه. و من با خودم  فونیزنگ آ یلحظه صدا همون

 حرفم رو نگفتم! هیفکر کردم خوب شد بق

رابطه  نیا تونستمینم گهید آد،یخوشم م شیو مردونگ یکه از مهربون گفتمیبهش م اگه

رم قرا یو بعد، من رفتم تو اتاقم که برا میروزبه خورد یهایرو با شوخ تزایرو جمع و جور کنم. پ

. اوشهیس دنیبهم غلبه کرده بود که مطمئن بودم بخاطر د یبیدلهره عج هیحاضر بشم.  اوشیبا س

شدم.  شیلنزهام رو گذاشتم و مشغول آرا ی! با بدبختانداختیبه جون آدم دلهره م هاش،مچش

مات زدم. موهام هم که  یرو صورتم انجام دادم و بخاطر رنگ شالم، روژ ارغوان یمعمول شیآرا هی

 از صبح موس خورده و مرتب بود.

از خودم قصه بسازم  دیکه امروز چقدر با نیبه ا دم،یپوشیکه داشتم لباس م نطوریهم

 !گهیساعت د مین یداده برا امیپ اوشیس دمیرو چک کردم و د میفکر کردم. گوش

 یبا شلوارش، نخود ریز یاحلقه نیآست کیو رو بود با شلوار همرنگش. تون ریز مانتوم

تر کرده اش رو خوشگلهم پارچه یکرم و قرمز و صورت زیر یها. گلیبودن و سارافونش ارغوان

سنجاق گل رز هم بهش زدم  هیگوش چپم.  یهام رو از سمت راست سرم بافتم تا باالبود. زلف
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که روزبه  کردمیقرمزم منتقل م یفانتز یهام رو به کولو شالم رو سر کردم. داشتم خرت و پرت

 در زد.

 گفتم: ینسبتا بلند یبا صدا فرستادم،یم اوشیس یبرا یکه آدرس حدود نطوریهم

 تو! ایب_

و انگشتر ستم رو بندازم. سرم  ییرو انداختم دوشم و سر کشوم رفتم تا رومانتو امیکول

 نی. که ادونستمیخودم و نم یبودم برا ی! جذاببابایشده! ا رهیروزبه بهم خ دمیرو بلند کردم و د

 !کنهیم امیبررس قهیپنج دق پوشمیم یپسر هرچ

 خنده گفتم: با

 ؟یاومد یداشت ی! کار؟یکنیانقدر با دقت نگاه م یمگه وارد صحنه جرم شد هیچ_

 برسونمت؟! یخوایا... م_

 لحظه فکر کردم و بعد گفتم: چند

 شه؟ی! مشهیبد نم میسر بلوار قرار گذاشتم، اگه برسون اوشیبا س_

 چرا بد باشه؟_

 !سیرئ دونمینم_

دهن قورت هم نثارش کردم که فکر کنم پسر مردم از دست رفت. به وضوح آب یچشمک

! با خنده دوتا کردم؟یم میرو کجا قا طنتیهمه ش نیچندسال، ا نیا دونمی. نمدمیدادنش رو د

 رو گرفتم و گفتم: امیبند کول

 !هاشهیم رمی! دگهید میحاضر شو بر_

و کت  نیاومد. شلوار ج رونیبعد ب قهیبه اتاقش رفت و پنج دق یحرف چیبدون ه روزبه

 کردمیشونه زده بود که مرتب بشن. حس م هیبود. موهاش رو هم فقط  دهیپوش یاسپرت مشک
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و  دمیمسئله، خند نیدلم بخاطر جالب بودن ا یپسر دارم! تومن دوست آدیکه اصال خوشش نم

رو روشن کرد. به  نیروزبه ضبط ماش م،یراه افتاد ی. وقتنگیپارک میرفت میروزبه مستق همراه

 :دمیانداختم و پرس ینگاه کردیکه همراه آهنگ حرکت م نیماش ونیتلوز یرنگ زریاکوال

 ؟یناراحت یزیروزبه تو از چ_

 یرو سر فرمون خال شیتینارضا خواستیفرمون رو گرفته بود. فکر کنم م یدو دست روزبه

 نگاهم کنه جواب داد: نکهیکنه! بدون ا

 نه!_

 دونمیشدم. نم رهیخ رونینگفتم. از پنجره به ب یزیجا کردم و چپام جابه یرو رو امیکول

! بتیعج یهانقشه نی! با اانیرو قبول کردم. خدا بگم چکارت کنه ک یکوفت تیمامور نیچرا ا

 اوشیس یگور شده باباگوربه کنهینفر اعتراف م هی. باالخره دیکن ریهمه رو دستگ دیزیمثل آدم بر

 داشت.گوشه نگه هیسر بلوار و روزبه  میدیزود رس یلی!؟ خکجاس

 ومده؟یهنوز ن_

 آوردم رونیب امیرو از کول میگوش

 .زنمیاالن بهش زنگ م_

 :دیرو گرفتم و بعد از چند بوق، صداش به گوش رس اوشیس شماره

 زم؟یجانم عز_

 ؟ییهستم. تو کجا یغاتیبنر تبل ریسر بلوار. درست ز دمیسالم. من رس_

 .کمیمن هم نزد_

 باشه منتظرم._

 :دیرو که قطع کردم، روزبه پرس تماس
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 کجاس؟_

 .کهینزد_

تنهام  ای. خدامیگوش کرد شدیکه پخش م یتو سکوت به آهنگ اد،یب اوشیهم تا س بعد

 نذار!

**** 

 دوم فصل

* 

 هامحرفتو رو رنجوندم با _

 تنهام کنمیحس م چقدر

 دارم یاحساس بد چه

 زارمیاحساس ب نیا از

 نرو تنهام نذار نه

 واروونهیعاشقتم د من

 نه نه نرو تنهام نذار نه

 واروونهیعاشقتم د من

 هات رو رد کردمشد چشم یچ

 شد من با تو بد کردم یچ

 دونمینم یدونینم

 مونمیبدجور پش یول
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 نرو تنهام نذار نه

 واروونهیعاشقتم د من

 نه نه نرو تنهام نذار نه

 وار وونهیعاشقتم د من

 نه ای یشنویرو م صدام

 رو هامیخستگ یصدا

 واست تنگه یلیخ دلم

 تنهام رو یهادست نیبب

 نرو تنهام نذار نه

 واروونهیعاشقتم د من

 نه نه نرو تنهام نذار نه

 ...واروونهیعاشقتم د من

* 

اندرکاران از مردم و دست روانی. سمیدیکش غیو ج میاتمام آهنگ ترانه، همه دست زد با

 یکه از سالن خارج بشن. نگاه شدنیکم بلند متشکر کرد و بعد به پشت صحنه رفت. مردم کم

 :دمیانداختم و با خنده پرس اوشیبه س

 جا؟نیهم مینیبش میخوایما م_

 لبخند زد: اوشیس

 .میخلوت بشه، بعد بر کمی_
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 دهیاصال نماس شمی. آرانمیخودم رو بب افهیآوردم تا ق رونیب فمیرو از ک امنهیو آ رفتمیپذ

دست چپم رو  اوشیگذاشتم، س فمیرو که تو ک نهیبه دردم خورده بود. آ یلیخ کساتوریبود. ف

 هام قفل کرد.انگشت نیهاش رو بگرفت و انگشت

 .میبر_

خنک که به  ی. هوامیاومد رونیاز سالن ب ت،یروند آهسته بخاطر جمع هیو با  میشد بلند

! ستارهیو ب اهیبه آسمون انداختم. س یهام رو دور بازوهام جمع کردم و نگاهپوستم خورد، دست

. سوار دیکش نی. دستم رو گرفت و سمت ماشدیقبل از خودش به مشامم رس اوشیادکلن س یبو

 .میافتادو راه  میشد

 بازوم رو نوازش کرد و گفت: اوشیدادم. س هیتک یرو به صندل سرم

 ؟یخوشگل خانوم خوب_

 دادم و گفتم: لشینما تحولبخند دندون هی

 خوبم._

 ؟یخسته شد_

 کنسرت! میریام. بهش نگفتم متو فکر روزبه کمینه. _

 .زدیاگه نگران بود حتما بهت زنگ م_

 آوردم: رونیب فمیرو از تو ک میحرف فورا گوش نیا با

 بودم! لنتیخوب من که سا_

برام  امیثبت نشده بود. نتم رو روشن کردم و همزمان، صدتا پ یچیه میرو صفحه گوش اما

 هم روزبه بود. فقط نوشته بود: شیکیاومد! 

 نگرانتم. ؟ییکجا_
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 شکلک پوزخند فرستادم و نوشتم: هی

 کنسرت. حالم خوبه، نگران نباش. میاومده بود_

 :دیپرس کردیم یکه رانندگ طورنیهم اوشیس

 داده؟ امیپ_

 بودن! یکینگران روابط من با اون نجوریدوتا هم نیا

 آره._

 تو فکر نباش! گهیپس د_

ترسناکش  کردمیها احساس موقت یهاش بود که بعضلبخند دوستانه هم رو لب هی

لبخند روزبه،  یادآوری. با شدیم یداشتندوست زد،یبهم لبخند م ی. برعکس روزبه که وقتکنهیم

 به خودش گرفت. اوشیناخودآگاه لبخند زدم. اما س

 م؟یشام بخور میخوب، خوشگل خانوم، بر_

 لحظه فکر کردم و جواب دادم: چند

 نه ممنون، لطفا من رو برسون خونه._

 گفت: یحالت حرص هیبا  اوشیس

 !یالبد نگران شام روزبه هست_

 چپ نگاهش کردم و گفتم:چپ مختصرا

 باشه؟ یچ لشیدل کنهیم یچه فرق_

 ....خوامیاز من کنار توئه! نم شتری. چون بدونمیخودم م بیمن اون رو رق_
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 دهیبود که من شش هفته براش زحمت کش یاحرفش رو خورد. و اون، جمله هیبق اوشیس

 بودم.

 ؟یچ یخواینم_

 فرمون رو فشار داد اوشیس

 ...یچیه_

 اوشیس یرد و بدل نشد. وقت اوشیمن و س نیب یحرف چیدم مجتمع ما، ه میبرس تا

شدم و  ریبشم، دستم رو گرفت. مثال غافلگ ادهیکنم و پ یخداحافظ نکهیداشت، قبل از انگه

اش رو علنا ابراز کنه. عالقه خوادیم دونستمیدلم غوغا بود. با تموم وجودم م ینگاهش کردم. ول

 !دادیم جهینت دیسال رو تو شش هفته کرده بودم. با هیمن کار 

 ...کایرینائ_

 مقدار شوق هم مخلوطش بود: هیلبخند مهربون به روش زدم که  هی

 جانم؟_

 دستم رو هم گرفت یکیاون اوشیس

 ....دونمیزود اتفاق افتاد م یلی... خمیمدت که با هم بود نیراستش، ا_

 همهنیا اوش،یم تا آروم آروم حرفش رو بزنه. از سو تحمل نداشت دیطپیتو دهنم م قلبم

 بود. دیواقعا بع یو سردرگم یدستپاچگ

 زم؟یعز یبگ یخوایم یچ_

 عشوه گفتم که زودتر خالص کنه! کمیرو با  زمیعز

 ....کایرینائ یدونیم_

 !شکستیرو نم اشیلعنت غرور
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 مند شدم...من... من.... بهت عالقه_

کارم رو  یعنی نی! ایمند شد. چقدر خوب که به من عالقهزدمیم یدلم داشتم بندر تو

 انجام دادم. یعال

هام رو . دستآدیخوشش م دنمیخجالت کش نیاز ا دونستمیانداختم. م نییرو پا سرم

 فشرد و گفت:

 دل نباز! یبه کس کنمیخواهش م_

 یعنیبگم.  یچ دونستمیام گرفت. نمبود، نگاهش کردم. خنده نییکه سرم پا همونطور

 دختر دلبسته شده بود؟ هیواقعا به  ،یبود و پدرش قاچاقچ هایپسر که سامان دهنده ساق نیا

! روزبه شدمیدل ببازم تا حاال باخته بودم و اصال با تو دوست نم خواستمیاگه من م_

 مثل برادر منه.

 بغلم کرد رانهیغافلگ اوشیس

 کایرینائ یمرس_

 گفتم: کردمیرو باز م نیکه در ماش نطوریاومدم و هم رونیآغوشش ب از

 .ریخوش گذشت! شب بخ یلیکنسرت، خ یممنون برا_

 لبخند دخترکش جوابم رو داد: هیهم با  اوشیس

 .ری. شبت بخزمیبه من هم خوش گذشت عز_

دست تکون دادم. تو آسانسور،  اوشیس یوارد ساختمون بشم، برا نکهیشدم و قبل ا ادهیپ

بهم ابراز عالقه کرده. در آپارتمان  اوشیبه روزبه بگم س یجورکه چه کردمیداشتم با خودم ذوق م

 طفهتو ن غمیاومده خونه ما! ج انیباز ک دمیبکشم و به روزبه بگم، د غیرو که باز کردم، تا اومدم ج

. کردمیهام رو باز مدر رو بستم. پشتم رو کرده بودم و داشتم بند کفش ن،ییخفه شد و با سر پا
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تاپ بود. تو لپ انیو آورده بودم باال که خم نشم! روزبه اومد کنارم و آروم سالم کرد. سر کپام ر

 من هم آروم جوابش رو دادم و گفتم:

 !نجاسیباز که منکر ا_

 یهالیسب یاش گرفت و دستش رو روداده بودم خنده انیکه به ک یبخاطر لقب روزبه

 اش گذاشت:نداشته

 !یبرگشت ریچقدر د_

 کردم و گفتم: امیبه ساعت مچ ینگاه

 !ستین ری! اونقدر هم دازدههیساعت _

 کردم شالم رو جلو بکشم یبه سمتم، سع انیشدم. با برگشتن ک ییرایروزبه وارد پذ همراه

 سالم!_

 دختر جوون؟ هی یبرا ستین روقتیسالم! د_

 رو باال دادم: ابروهام

 نه! کایرینائ یبرا_

حال  م،یبود تیدادم و به اتاقم رفتم. خوب بود تا تو مامور لشیهم تحو یحرص یلبخند

 .ادیب شیپ تشیکاش موقع ی. اگرفتمیرو م نیا

**** 

 هی نی. تو ادمیرو شن انیرفتن ک یبودم که صدا شمیمشغول پاک کردن آرا نه،یآ یجلو

آدم رو ندم. چون اصال جواب احترام و ادب  تیبهش اهم گهیعادت کرده بودم د ،یاماه و خرده

روزبه از پشت در اتاقم به  یصدا قه،یبهتر بود! بعد از چند دق یلی. باز حداقل تو اداره خدادینم

 :دیسگوش ر
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 رون؟یب یاینم ینائ_

 رو کج کردم: دهنم

 ؟یفعال نه. شام خورد_

 آره..._

بود و روزبه رو بهونه کردم.  روقتینرفتم شام! گرچه د نیمن رو بگو بخاطر ا ایخدا یوا

 نیآب گرم، داشتم به همه اتفاقات ا ریرفتم حمام. ز شم،یشونه باال زدم و بعد از پاک کردن آرا

 یرکیرزیز طنتیو ش یو دلبر یگرعشوه تیکه با نها اوش،ی. ارتباط من و سکردمیمدت فکر م

کمتر  ره،یشکل نگ کردمیم یسع یبود. ارتباط من و روزبه، که هرچ دهیماه به ثمر رس هیمن، تو 

من رو مجاب کرده بود مرد  هاش،یطبعو شوخ هایمردونگ هاش،ی. روزبه با مهربونشدمیموفق م

 یالرو از البه نیا_ کردیمن، برعکس اون که ته دلش به ازدواج هم فکر م ی. ولهیاالعادهفوق

اتفاق  دونستمیو ازدواج کنم. نم نگاه عاشق بشم هیبا  خواستیدلم م _بودم دهیفهم هاشرفح

 خالفکار نندازم! هیبودم اون نگاه رو به صورت  دوارینه؟ و ام ای افتهیم

... کردیم تمیاز همه اذ شتریب میام و خود واقعخونواده یبرا یدلتنگ ها،نیکنار همه ا در

ثنا؟ آه! قلبم آماج احساسات مختلف بود و  ای کایریمن کدوم بود؟ نائ یخود واقع م؟یخود واقع

 بکنم! دیباهاشون چکار با دونستمینم

مطمئن بودم  دم،یدست و شلوار نپوشساق گهی. ددمیپوش راهنیاومدم و پ رونیحمام ب از

! موهام رو دهیگرفته خواب داد،یرو نشون م قهیدق ستیدوازده و ب م،یروزبه تا االن که ساعت گوش

فر  یتا حالت فِِرش رو حفظ کنه. مو دمیمقدار موس زدم و سشوار کش هیبعد خشک کردن، 

 واقعا دردسر بود. شیدارنگه یاومد ولیبهم م یلیخ

ها خاموش رفتم. چراغ رونیاز اتاق ب دادم،یم یهام، موهام رو بازکه با انگشت یحال در

آشپزخونه  یهابازهم فراموش کرده بود هالوژن ترسم،یم یکیاز تار دونستیم کهنیبود. روزبه با ا

 نها روشچراغ هویعادت کنه، اما  یکیهام به تارشدم که چشم خکوبیرو روشن بذاره. تو جام م
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با قهوه  زیگرد وسط م کیکوچ کیک هیعالمه بادکنک،  هیروزبه،  ان،یالهام، ک دنیشد و من با د

 ستادهیا حرکتیگرد ب یهااستتار کرده، با چشمکه  یشوکه شدم. مثل آفتاب پرست هیو چندتا هد

وسط  ط،یشرا نیحالم بهتر بشه. تو ا کمیو دهنم گرفتم تا  ینیب یبودم. دوتا دستام رو جلو

 خودم هم تولدم رو فراموش کرده بودم. یحت ت،یمامور

اومدم. بغلش کردم و  رونیمن از شوک ب کارشنیبا خنده جلو اومد و بغلم کرد. با ا الهام

 با ذوق گفتم:

 بود ادتونیکه  یمرس_

 گفت: طنتیبازوهام رو گرفت و با ش الهام

 بود. به ما هم خبر داد. ادشیروزبه _

اخم داشت.  ذرهیاز دستش گرفتم و بعد به پسرها نگاه کردم. روزبه  یشگونین نامحسوس

 زدم و گفتم: شونیهمگ یبه رولبخند  هیباال آوردم!  یچه افتضاح دمیاز حالت اخمش، فهم

 .گردمیاالن برم_

واسه »نگاه انداختم و گفتم: هیبه خودم  نهیعجله به اتاقم رفتم و در رو بستم. تو آ با

جلو پسر مردم؟  یرفت ینطوری! همایحیسرش رو چسبونده به زانوهاش! دختره ب انیکه ک نهیهم

 «فکر کردم اون تحفه رفته و روزبه هم خوابه! دونستم،یاه خوب من چه م

و لنزهام رو گذاشتم. انقدر دستم راه افتاده بود که تو پنج  دمیرو پوش امیست هند فورا

 کردم. شیهم لباس عوض کردم، هم لنز گذاشتم و هم مختصر آرا قهیدق

ش رو صاف گردن انیرفتم. اخم روزبه باز شد و ک رونیرو هم برداشتم و از اتاق ب میگوش

 گفتم: انیکرد. با خنده نشستم و رو به ک

 و روزبه خوابه! نیفکر کردم شما رفت دیببخش_

 قدردانم رو به روزبه دوختم نگاه
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 روزبه! یمرس_

 شد: رهیهام خبهش عادت کرده بودم به چشم گهیبا اون نگاه خاصش که د روزبه

 نداره یقابل_

 که سمت چپم نشسته بود بازوم رو هول داد و گفت: الهام

 .میتولد رو شروع کن نیایخوب بسه! ب یلیخ_

بود با  کیگرد کوچ کمیرو روشن کرد. ک کمیک یبا فندک شمع عالمت سوال رو بعد

 نوشته بودن تولدت مبارک! یاسی. روش هم با خامه ییروکش کاکائو

 گفت: خوردیاش رو مکه قهوه نطوریهم انیک

 روزها باشه! نیفکر کنم آرزوتون تموم شدن ا_

با همون شال و مانتو کامال حجاب داشت.  یبه الهام کردم. چادر سر نکرده بود ول ینگاه

 انیبه حرف کراجع یکرده بود. نظر خاص شیآرا میلنزهاش رو هم گذاشته بود و مثل من، مال

بود، شمع رو فوت  تیمامور نیشدم و بعد از آرزو کردن، که واقعا تموم شدن ا الیخینداشت. ب

تولد متفاوت!  نیا یبرام دست زدن و البته خودم هم دست زدم! ذوق داشتم برا هکردم. هرس

ها که مشغول خوردن شدن، من شروع کردم باز گذاشتم. اون هایدستشیو تو پ دمیرو بر کیک

 اوش،یسه نفر و البته س نیجز ا کا،یریها شده بودم. من به عنوان نائبچه نیکردن کادوهام! ع

رو که برداشتم با  هیهد نی. اولکردیرو نداشتم. پس واقعا توجهشون من رو خوشحال م کسچیه

 :دمیخنده پرس

 ه؟یمال ک نیا_

پسر خودش رو  نیدستش رو باال آورد. چقدر ا انیانداختن و بعدک یبه هم نگاه همه

 ! کادوت تو سرت بخوره!ینه نگاه مهربون ی. نه لبخندکنهیچس م

 زدم و گفتم: یمن لبخند پهن اما
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 !یمرس یوا_

کنه  یادآوریرنگ بهم  نیبا ا خواستی! میشمی یشال هنرمند هیرو باز کردم.  کادو

 شال رو باز کردم و، با خنده و آه گفتم: ؟یچ ای سم؟یپل

 لباس فرممون افتادم! ادی یوا_

 کی یشدم. روزبه، ط رهیدماغش گذاشت و من با تعجب بهش خ یانگشتش رو رو انیک

 شد تا در گوشم بگه: کیدستش رو کنار گوشم گذاشت و خودش هم بهم نزد رانه،یحرکت غافلگ

 االن! اوشهیفرهاد شنود گذاشتن، تو مرحله جذب اعتماد پدر س یبرا_

گوشم، تمام بدنم مورمور شده بود. با فاصله  ریروزبه ز یهانفس یمن، از حس گرما اما

 گفت: یگرفتنش، الهام فور

از جلو  شدیبود! آدم روش نم بیبود. چقدر هم گشاد و بدترک یالباس فرم ما سرمه_

 پسرها رد بشه!

 خنده زدم و گفتم: ریز رستان،یدوران دب یادآوری با

 بود! ی، مثل شلوار کُردخصوص شلوارشگشاد بود، به یلیعاره مال ما هم خ یواااا_

. دمیدیبار بود خنده فرهاد رو م نیخنده فرهاد و روزبه هوا رفت. و من اول کیشل

 هیکه  فشیو رد دیسف یهاهاش، جمع شده بودن و دندونگونه یهاش بخاطر برجستگچشم

شدم و بعد، فورا  رهیخ دنشیداشتن، مشخص شده بودن. چند لحظه به خند رهیدا میحالت ن

. یبعد یالهام دادم و رفتم سراغ کادو لیتحو یمصنوع یاکردم. خنده شیهام رو دروچشم

 :دمیبرداشتم و پرس

 ه؟یمال ک نیا_

 با دهن پر گفت: الهام

 مال منه!_
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بود که توش  کالیموز یاشهیش یگو هیالهام،  یو تشکر کردم. کادو دمیرو بوس صورتش

قشنگ بود. از  یلینشسته بودن. خ مکتیتا خرس دختر و پسر که رو ن. رو سر دواومدیبرف م

 هیانکار کنم که  تونستمیروزبه! نم یآخر. کادو یالهام دوباره تشکر کردم و رفتم سراغ کادو

 هیرو باز کردم.  ییتو جعبه بود. در جعبه کادو اشهیشده بود. هد میدگشخص خاص تو زن

زده رو انقدر ناز بود که همون لحظه با ذوق بغلش کردم. ذوق! یبا لباس زمستون یعروسک روس

 به روزبه گفتم:

 !یییییخوشگله روزبه مرس یلیخ یوا_

 بودم. عشق! یبود که من ازش فرار یزیروزبه پر از همون چ نگاه

**** 

. انقدر از کارم خوششون کردمیرمان ترجمه م هیبودم و داشتم  دهیتختم دراز کش یرو

من تا آخر عمرم مترجمشون  کردنی. بندگان خدا فکر مدادنیه فقط بهم داستان ماومده بود ک

بود. بعد  اوشیزنگ خورد. س میبودم که گوش یکشنریکلمه از د هیکردن  دایپ ری! درگمونمیم

 گفت: اوشیس م،یکه داشت یامانهیصم یوالپرساز سالم و اح

 زم؟یعز یدر چه حال_

 .کنمیدارم ترجمه م_

! تا االن هم هنوز یدادم جواب نداد امیبعد رفتنم بهت پ شبیتالشت. د نیبه ا نیعافر_

 زنگ زدم! گهید ینشده بود نیآنال

 و گفتم: نشستم

نتم رو روشن کنم. صبح  فتادین ادمیسرم گرم بود اصال  شبیتو رو خدا، آخه د دیببخش_

 هام.شدم و بعد صبحونه، نشستم سر ترجمه داریب ریهم د

 !یجاش رو جا انداخت هیکاملت عشقم. فقط  حیتوضممنون از _
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 لحظه سکته زدم هیبرام شنود گذاشته  نکهیتصور ا با

 کجاش؟_

 سرت چرا گرم بود؟_

 کردن... رمیاومدم باال، غافلگ یهامون. وقتروزبه برام تولد گرفته بود. با دوتا از دوست_

 ادامه دادم: جانیه با

 یلیشدم، خ ریرفته بود تولدمه، واقعا غافلگ ادمیخوب بود، چون خودم هم  یلیخ_

 .میدور هم بود نطورایا کیخوشحالم کردن. بعد هم تا ساعت 

 .دادینم یجواب اوشیس

 ؟ی! رو خطاوشیس_

 درآمد: اوشیس یصدا

 تولدته؟ یپس چرا به من نگفت_

 گرفت: امخنده

 نبود. ادمیگفتم که خودم هم _

 ؟یچرا قبال بهم نگفت_

 !یدینپرسخوب تو که _

که آدم تولد دوست دخترش رو  سعیضا یلیبگم. خ یچ دونمی.... نمکایرینائ یوا_

 فراموش کنه!

 دادم و لبخند زدم: هیتک وارید به

 !یدونستیخوب تو که نم ستم،یمن ازت ناراحت ن_
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 .میتمام امروز رو با هم باش دیدنبالت. با آمیپس پاشو آماده شو م_

 سردادم و گفتم: یامستانه خنده

 هام رو چکار کنم؟آخه پس ترجمه_

 فردا انجام بده!_

 و جواب دادم: دمیخند زیدادنش. ر تیته دلم ذوق کرده بودم بخاطر اهم ناخودآگاه

 باشه. قبوله._

 ام رفت:دارش قربون صدقهخش یاون صدا با

 اونجام. گهیساعت د هیفدات شم خوشگله. من _

 .نمتیبیباشه، م_

 دافظفعال خ_

به سر و وضع  یرفتم. نگاه نهیآ یتماس رو قطع کردم و فورا جلو ،یاز خداحافظ بعد

پر تافت و  یحمام نرفته و با همون موها شبیام، ددخترونه ینمازیخودم انداختم. بخاطر ب

و  دمیتوشون کش یگوسفند شده بود. دست دهیسیپشم نر هیبودم! حاال موهام شب دهیموس، خواب

 وارد حمام شدم. هدوش کوتا هی یبرا

که برگشته خونه. حتما  دمی. فهمدمیحرف روزبه رو شن یاومدم، صدا رونیحمام که ب از

در اتاق رو باز کرده! سرم رو برگردوندم و تختم رو نگاه کردم.  دم،یجواب نم دهید یوقت

طبق معمول  تخت! با خودم از خجالت سرخ شدم و بعد هم یرو پرت کرده بودم رو رهامیزلباس

 ام گرفت.خنده

موس زدن و  ری. بعد از خشک کردن مختصر موهام، درگارمیخودم ن یدادم به رو حیترج

 یشناسآدم وقت اوشیساعت مونده بود. س هیربع به تموم شدن  هی بایشدم. تقر دنیسشوار کش
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 یاقهیبه کار شدم. پنج دقو دست نهیکنم. فورا نشستم جلو آ رید آدیبدش م دونستمیبود و م

 .دمیلباس پوش بعدکردم و  شیآرا

که  ییهامات، زلف شیبودم. آرا یبه خودم نگاه کردم، واقعا راض نهیتو آ یوقت آخرسر،

لگ و شال  ،یرسارافونیکرم، با ز-یمشک یطرف برده بودم، بافت مدل نروژ هیدار به مرتب و پف

رو  میمشک یدوش فیانداختم. ک ییردم و، ساعت و رومانتوک دیچرکم رو تجد یی. روژهلویمشک

 مینبود. گوش ییرایرفتم. روزبه تو پذ رونیهام ادکلن زدم و از اتاق بهم برداشتم. به گردن و مچ

 زنگ بزنه. اوشیرو گرفتم دستم تا س

 بلند، روزبه رو صدا زدم. یکاناپه نشستم و با صدا لبه

آلودش، خواب افهیق دنیبود! با د دهیاومد. فکر کنم خواب رونیاز اتاقش ب هیچند ثان بعد

 ام گرفت و گفتم:خنده

 !یباش دهیخواب کردمیفکر نم د،یببخش_

 هم بهت مخلوطش بود، به من دوخت یدوباره نگاه پر از خواستنش رو که کم روزبه

 ؟یریکجا م_

 .رونیبخاطر تولدم ببردم ب خوادیم اوشیس_

کاناپه نشسته بودم، کامال روبروم بود.  ی. چون رو لبه پشتستادیا بدون فاصله جلوم روزبه

که به گردنش  نطوری. روزبه همدمیبه شالم کش یگرفتن اعتماد به نفس، دست یو برا ختیقلبم ر

 را آنطرف کرد شیرو د،یکشیدست م

 . شدیزودتر تموم م یلعنت تیمامور نیکاش ا_

 .شدی. روز به روز هم بدتر مشهیم یعصب اوشیمن با س یهارفتنرونیب نیاز ا دونستمیم

 تموم بشه. خوادیمن هم دلم م_
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و از خونه  دمیزبر روزبه رو کش یهاچرا، لپ دونمیزنگ زد و من، نم اوشیلحظه س همون

. تو آسانسور، دادیکه حضورش بهم م یخاص یبخاطر نگاهش، بخاطر همه گرما دی. شارونیزدم ب

 ...شمیتموم بشه، چقدر دلتنگ روزبه م تیمامور یوقت کردمیفکر مداشتم با خودم 

**** 

. بعد میبا هم دست داد ،یشدم و همزمان با سالم و احوالپرس اوشیس نیماش سوار

عقب به دستم  یشده بودن، از صندل دهیچیپ یدسته رز قرمز که با کنف و طناب کنف هی اوش،یس

 :زده گفتمبود که ذوق بایداد. انقدر ز

 قشنگن! یلیخ اوشیس یمرس یوا_

 به غبغب انداخت و با غرور گفت: یباد اوشیس

 !هیعال امقهیسل دونمیم کنم،یخواهش م_

 رهیخ ابونیکردم و به خ یاداد. خنده پر عشوه لمیلبخند و چشمک دخترکش هم تحو هی

 بهم انداخت و گفت: یینگاه گذرا کرد،یم یکه رانندگ نطوریهم اوشیکه گذشت، س یشدم. کم

 ؟یچرا ساکت_

 هستم. یکوفت تیمامور نیفکر ا تو

 بگم؟ یخوب چ_

 بود؟ یکن تولدت چطور فیخوب... تعر_

 .هیداشتم و هد کیخوب بود. ک یلیخ_

 ؟یگرفت هیهد یچ_

 هام نشست:به لب یپهن لبخند

 خوشرنگ... یشال هنرمند هیهم  نیبرام آورده بود و آبت یبرف یگو هینارون _
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 حرفم رو قطع کرد: اوشیس

 هاتون اون دوتا بودن؟مهمون_

 رو به تعجب زدم: خودم

 خوب آره، چطور؟_

 اومد: اوشیس یابروها نیب یکیکوچ اخم

 ن؟یشد قیبا هم رف یلیخ_

 ؟یپرسیچرا م_

 !یها بگردبا مواد فروش آدیخوشم نم_

 گفتم: رتیهام رو گرد کردم. با حشوکه شدم و چشم مثال

 فروش؟مواد _

و تعجبم رو حفظ  رهیام نگکردم اصال خنده یسع یخان شد، وللحن جناب هیشب لحنم

 کنم.

 چندتا دختره! یاون نارون هم ساق ره،یس و داره باالتر هم مسردسته نیبله، آبت_

بهم کرد  ینگاه اوشی. سکردمینگاه م اوشیشوکه بودم و فقط با دهن باز به س یحساب

. برعکس، اومدیهاش بدم مدست یشگیهم یبود، گرفت. از سرد فمیک یوو بعد، دستم رو که ر

 .دیکرد و بوس کیهاش نزدگرم بود. دستم رو به لب شهیروزبه هم یهادست

 بهت کادو داد؟ یرو کور کنم. روزبه چ جانتیه خواستمینم د،یببخش_

 دوباره جون گرفت: لبخندم

 !یعروسک روس_
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 ه؟یچ یعروسک روس_

 ها که فقط دوتا چشم دارن.عروسک بانمکاز اون _

 ها چندتا چشم دارن؟عروسک هیمگه بق_

 گفتم: هیگرفت و با گال امخنده

 دماغ و دهن ندارن! یعنی_

 هم به خنده باز شد: اوشیس یهالب

 من بهتر باشه! یآهان! خوب پس فکر کنم کادو_

 یزیچ شدیهرحال نم به گرفت؟یکل روز وقت من رو م نکهیا ایگل بود دسته منظورش

 رونیب یکیجعبه کوچ یبه سخت نش،یشلوار ج بیاز ج اوشیگفت. تا من با خودم فکر کنم، س

 :دمیو جلوم گرفت. با خنده جعبه رو گرفتم و پرس دیکش

 ه؟یچ نیا_

 :دیخند

 تولدته! تولدت مبارک! هیهد_

 به روش زدم یمهربون لبخند

 ممنووون!_

نوشته  یسیبهش وصل بود. به انگل رشیپالک که زنج هیرو باز کردم.  یجعبه مخمل در

 :دمیموندم و بعد پرس زدهرتی! چند لحظه حکایریبود نائ

 اوش؟یطالس س_

 با غرور و لبخند گفت: اوشیس
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 بله! کمه واسه خانوم خوشگله من! اما قبولش کن!_

طال دوست نبودم!  وقتچی. هادینبودم که از طال خوشم ب ی. دختردیگوشه لبم ماس لبخند

 دادم: اوشیس لیتحو یبود. لبخند محو یمتیقگرون هیاما خوب، هد

 نه! ایقبول کنم  تونمیم دونمیممنون! نم یلیخ_

 !یتونیمعلومه که م_

 موندم: یباق د،یپسندیم اوشیکه س یو خوب یمعمول یکایریدادم و تو نقش نائ هیتک

 ...ستمین زنغیت یکه من از اون دخترها یدونیم_

 گرم فشرد بار،نیدوباره دستم رو گرفت و ا اوشیس

. نه دمیخر هیتو هد ی! من خودم با اراده خودم و بخاطر دل خودم براهیچه حرف نیا_

! باز هم همون یشیدخترها نم هیاصال برام مثل بق ی! اگه هم قبول کنیهست و نه انتظار یمنت

 .شمیاحت منار ی! اگه هم قبول نکنیمونیپرنسس خاص من م

 :یلبخند واقع هیزدم،  لبخند

 ممنونم._

 یجور خاص هیو نه ترسناک!  فینه دخترکش بود، نه کث بارنیهم لبخند زد، ا اوشیس

زود به سراغم اومده  یلیپسر، خ هی. عذاب وجدان سرکار گذاشتن کردیبود که من رو ناراحت م

 بودم.... ضمیاحساسات ضد و نق ریبود و من، درگ

**** 

 دونستمینم بار،نی. امیشد نیو بعد، دوباره سوار ماش میهتل خورد هیرو تو رستوران  ناهار

خوب  ستیامروز قرار ن گفتیبهم م یحس هیداشتم.  یبیجور دلشوره عج هیمقصد کجاس! 

 تموم بشه.
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که متوجه شدم وارد  رفتمیروزهام کلنجار م نیا ختهیبا خودم و افکار به هم ر همچنان

 :دمیانداختم و پرس یاشراف یهابه خونه ی. نگاهمیلواسان شدمنطقه 

 زم؟یعز میکنیچکار م نجایا_

 داد: لمیتحو طنتیلبخند پر از ش هی اوشیس

 !دزدمتیدارم م_

! اومدیم یبه کفشم داشتم، به نظر جد گیبه نظر من که اندازه هندونه ر اشیشوخ نیا

 کردم و گفتم: یمصنوع یاخنده

 چه جالب!_

 و گفت: دیاز ته دل خند اوشیس

 خونه پدرم! یعنیخونه ما...  میریم میدار_

 :دمیپاچه شدم و پرسدست یهام گرد شد. کمچشم ناخودآگاه

 !م؟ینیپدرت رو بب میریم می... داریعنی_

 !مش؟ینیاگه بب یشیناراحت م_

 باشم: یکردم عاد یسع

 !یشدم. آخه قبلش بهم نگفت رینه... فقط غافلگ_

 ؟یچقبل _

 !گهید نجایا مییایب نکهیقبل ا_

 لبخند زد و گفت: اوشیس
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بهت نگفتم تا تو عمل انجام شده قرار  نی! من رو ببخش! واسه همیاین دیفکر کردم شا_

 !یریبگ

 میگوش یعاد یلینگفتم. چند لحظه بعد خ یزیرو به سمت پنجره برگردوندم و چ نگاهم

 یعنیبراش فرستادم.  م،یکه قبال با روزبه هماهنگ کرده بود یکریآوردم و است رونیب فمیرو از ک

 یرو تو میانداختم و دوباره گوش نستامیهم به ا ی! بعد نگاهنیکن یابیمن رو رد یگوش نکهیا

 گفت: اوشیس م،یتوقف کرد ی. وقتتمگذاش فمیک

 .میمونیپدرم نم شیپ ادی! فقط... زمیدیرس_

 زدم: لبخند

 باشه!_

تشن مثال نگهبان بود که غول هیزد و در بزرگ خونه باز شد.  کیدوتا بوق کوچ اوشیس

بهش  شدیکه م اطیاز ح ی. قسمتمیشد الیبزرگ و اطیتکون داد. وارد ح یسر اوشیس یبرا

درخت و گل کاشته شده بود.  اط،یح هیساختمون، سقف داشت و بق یتا جلو یگفت جاده ورود

خونه بود.  ی. و انتها، ساختمون دوبلکس و اشرافشدیم دهید اطیح کنجهم  دیتاب دونفره سف هی

 یبهارخواب طبقه دوم، به جا یهاو نرده ینورپرداز یهالوژن کار شده بود برا یروونیش یریلبه ز

 نوشته شده بود! قیبودن که با خط نستعل ینرده ساده، شعر

اب تمام وجودم رو دلشوره گرفتم. اضطر شتریساختمون رفت و من، ب یتا جلو اوشیس

 دنید ی. اصال خودم رو براکردیام مکالفه ارمیخودم ن یبه رو نکهیا یفرا گرفته بود و تالش برا

در انتظارمه.  یتو خونه چ دونستمیطرف، واقعا نم هیآماده نکرده بودم. از  هایقاچاقچ سیرئ

 اوشیس یرو برا نیاومد و در ماش گه،یتشن دغول هیکه  کردمیخونه رو نگاه م ینما شتمهنوز دا

که  نینگفته بود ستن،یآقا خونه ن»بهش گفت: ارویکه اون  دمیشد و شن ادهیپ اوشیباز کرد. س

 «نیآیم
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 ایبشم  ادهیپ دونستمیفاصله گرفتن. نم نیچون از ماش دمیرو نشن اوشیجواب س گهید

 اومدمیپسر م هیبا  دینبا ب،ینج بایو تقر یدختر معمول هی. به عنوان ادیب اوشیصبر کنم س

در رو برام باز کرد و با  اوشیمثال که من بهش اعتماد داشتم! چند لحظه بعد، س یاش! ولخونه

 خنده گفت:

 ؟یشینم ادهیپ_

در  اوشیانداختم. س اطیبه ح یشدم. دوباره نگاه ادهیبه روش زدم و پ یزورک یلبخند

 رو بست و گفت: نیماش

 !ستیمتاسفانه پدرم خونه ن_

 !؟یکن ریاون رو هم غافلگ یخواستیپس م_

 پوزخند زد: اوشیس

 !دیآره، شا_

 دادم: اوشیزدم و تاب رو نشون س یآلودداخل خونه، لبخند ذوق مینر نکهیا یبرا

 م؟یتاب بخور ذرهی میبر شهیم_

 هم لبخند زد: اوشیس

 حتما! زمیآره عز_

با پاش شروع کرد تاب دادن. من هم  اوشی. سمیو نشست میبه سمت تاب رفت زنونقدم

 اوشیچکار کنم. س ای بگمیچ دونستمی. نمدادمیم یهام رو بازمضطرب نشسته بودم و انگشت

 گفت: متیدست چپم رو که سمتش بود، گرفت و با مال ،یحرکت ناگهان کی یط

 ؟یخوب_

 بود: دیکه به لب آوردم پر شک و ترد یلبخند
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 خوبم._

 ؟یدار پس چرا انقدر استرس_

 کردم: نگاهش

 خونه! یچرا من رو آورد دونمیراستش نم_

 اش رو با من به صفر رسوند:فاصله اوشیس

 ؟یترسیاز من م_

خوب  زیکه همه چ گفتمیم یبگم. چ یچ دونستمیدهنم رو قورت دادم. واقعا نم آب

 یکایرینائ هیشجاع،  یکایرینائ یجاچرا من به بود؟ینم اوشیو خالف انتظار س رفتیم شیپ

 مضطرب بودم؟

 هام رو پشت گوشم دادم:به خودم زدم و زلف یتلنگر

 .ترسمیها متشنغول نیاز ا ترسم،یاز تو نم_

 دیاز ته دل خند اوشیس

 !یبامزه گفت یلیتشن! خغول_

 شد و ادامه داد: یجد

 .کنمیاآلن مرخصشون م_

هش گفت جز نگهبان دم در، ب اوشیها فورا جلومون ظاهر شد! ساز غول یکیزد و  سوت

برگردن. اون هم فورا اطاعت کرد و رفت!  گهیسه ساعت د-بزنن و دو یدور هیهمه برن  هیبق

 لبخند دخترکش به لب آورد: هیهام حلقه کرد و دستش رو دور شونه

 خانوم من نترسه!خوشگل گهیتا د رنیاالن م_
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لونه سوسک  هیبه  نکهیهام، تمام بدنم مورمور شده بود، مثل احس دستش پشت شونه از

 کرد: کیهاش رو به گوشم نزدلب اوشینگفتم. س یزیداده باشم. لبخند زدم و چ هیتک

 تو؟ میبر یایعروسک م_

 ابروم رو باال دادم یتاهی

 !ستیپدرت که ن ؟یچ یتو؟ برا میبر_

 .نیرو بب من یهایاتاق بچگ میبر ایب_

 . شونه باال زدم:شدینم دهید یترسناک زیهاش، چبهش انداختم. تو چشم ینگاه

 .میخوب بر یلیخ_

 ونی. دکوراسرفتمیو م خوندمیم یالکرسهیداخل خونه. تو دلم آ میو رفت میشد بلند

مختلف منظره بودن.  یپر تابلوها وارهایبود. د متیقو گرون کیش یداخل خونه، از مد افتاده ول

داشت و  یاساده دمانیها بود. چاتاق هیبق یکه روبرو میشد یو وارد اتاق میها باال رفتاز پله

هم پوستر  ییتاستی! و بییدا یو عل یزیخورده خداداد عزآفتاب یپر بود از پوسترها وارهاشید

 .یشرکت آئود یهانیانواع ماش

 هیتخت،  ریفاصله کنارش. خم شد و از ز یتخت نشست و من هم با کم یرو اوشیس

 هیمن هم برم تک یعنیداد و دستش رو کنارش زد.  هیتک واریتخت به د یآورد. انتها رونیآلبوم ب

صفحه  یهادادم، آلبوم رو باز کرد. عکس هیتک یهام، کنارش رفتم و وقتبدم. بعد درآوردن کفش

مربوط به  یهااره. چندتا دختر جوون با چهرهد ییبود که دورش دالبر طال هایمیدق نیاول، از ا

 رو نشون داد و گفت: شونیکی اوشیها بودن. سو چهل تو عکس یدهه س

 هامن.هم خاله هانیمادرمه. ا نیا_

 زدم و گفتم: لبخند

 !یپدرت هیشب دی! شایستیمادرت ن هیشب ادیبگم ز دیبا یشیاگه ناراحت نم_
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 زد و گفت: یتلخند اوشیس

 بعدا نظر بده. نیها رو هم ببعکس هیحاال بق_

 لبخند زد: اوشیبود. س یرو ورق زد و صفحه بعد، عکس عروس آلبوم

 پدر و مادرمه! یعکس عروس نیا_

. یاستخون یهاشدم. صورت گرد و گونه رهیچهره پدرش، به عکس خ دنیزده از د جانیه

 نییکه تا پا یشیرطرفه بود با خط هی! موهاش هم ینافذ مشک یهانازک وچشم یهاجناق، لب

بود. با  اوشیس نیهاش، عداشت. چشم یمیبود. و مادرش، چهره مهربون و مال دهیگوش رس

 :دیپرس اوشیو شفاف. س یهمون حالت ببر

 کدومشونم؟ هیحاال شب_

 .امرزهیمادرته! خدا ب نیهات عچشم یپدرت. ول هیشب_

 به روم زد یلبخند اوشیس

 ممنون._

. صفحات کردیاصال بهش فکر نم ایاعتقاد نداشت،  هانیو ا امرزهیبه خدا ب ادیکنم ز فکر

کرد.  فیها رو برام تعربود.خاطره نصف عکس اوشیس یو نوجوون یبچگ یهاآلبوم، عکس یبعد

 یبرا کردمی! حس منهیهمراهش آلبوم رو بب اوشینبوده که س کسچیانگار، تا اون لحظه ه

به نظر برسه. به  ینجوریکه ا کردیم ینقش باز یجور هیهم اون  دیشا م،فرق دار اوشیس

 بهش اعتماد کنم. تونستمینم وقتچیهرحال، من ه

. هیچ یبرنامه بعد دونستمیهاش رو درآورد. نمهم کفش اوشیآلبوم، خود س دنیاز د بعد

از پشت پنجره تو اتاق  یکم یلینور خ گهیبود، د یو چون هوا ابر شدیم کیکم داشت تارهوا کم

 هام حلقه کرد و گفت:دستش رو دور شونه اوشی. ساومدیم

 تو.... کایرینائ_
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هاش زد. چشم مهیمن رو خوابوند و روم خ هویبگه. اما  خوادیم یچ نمیبودم بب منتظر

من  یچیکنم. ه دایمخمصه نجات پ نیاز ا دیبا گفتنیبدنم م یهاتمام سلول یترسناک نبود ول

و من احساس  دیکشیتو گردنم نفس م اوشی. سکردیبه باد دادن ناموسم مجبور نم یرو برا

 کردم و گفتم: یظیافتادم. اخم غل ریها گسوسک هتو لون کردمیم

 برو کنار... اوشیس_

 مست گفت: یهانگاهم کرد و با چشم اوشیس

 ...کایریبا من باش نائ_

 و...... بلند شیگیم یدار یچ فهممینم_

 با تو باشم... خوامیمن دوستت دارم، م کایرینائ_

هام رو پام گرفته بود، با تمام توانم هولش دادم و از جا بلند شدم. با عجله کفش امهیگر

 . بازوم رو گرفت:کردمیم

 ه؟یادیباهات باشم... توقع ز خوامی... من دوست پسرتم... میریکجا م_

 هام رو تو کفش فرو کردمدستش رو پس زدم و بند کفش تیجد با

 یمثل همون دخترها یفکر کرد ؟یفکر کرد ی! تو راجع به من چادهیهم ز یلیآره خ_

 خودشون رو بچسبونن به تو؟ خوانیام که به زور مهرزه

 هم بلند شد و هر دو بازوهام رو محکم گرفت: اوشیس

 من باش... امروز رو با هی نی... همیبر ذارمینم_

 نه... هرگز!_

 پر از خشم و حرص شد اوشیس چهره

 ؟یباش تیبا اون پسرخاله عوض یبر یخوایپس م_
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 بودم. دوباره هولش دادم و به سمت در رفتم: یهم عصبان کردمیم هیگر هم

 ....یکرد دمیناام_

که  رفتمیهم دنبالم اومد. انقدر تند م اوشیبعد س هیرفتم و چند ثان رونیاتاق ب از

 یپاش رو چ دونمی. نمدیدویپا برهنه دنبالم م اوشیشدم. س اطیبهم برسه. وارد ح تونستینم

در،  یتشن جلوبدم خودم رو به در رسوندم. غول تیاهم نکهیرفت که آخش بلند شد. من بدون ا

 . در رو باز کردم و رفتم....زدیم چرت شیرو صندل

**** 

هام رو بستم. رنگ غروب از بعد بند کفش یدور شدم و کم اوشیاز خونه س اده،یپ یپا با

. فقط چند گشتمیبرم میبود. و من... داشتم از خونه دوست پسر اجبار دهیپاش نیابرها رو زم نیب

 یراحت نیگذاشت به هم اوشیدوستم داشت که س یلیقدم تا بدبخت شدن فاصله داشتم. خدا خ

پر بود. من  یلی. دلم خشدیهم خراب م تیاما مامور بزنمش و فرار کنم، تونستمیمبرم. گرچه 

. با شدمیم دیناام میواقعا از زندگ شد،یخراب م تیبه گناه افتاده بودم و حاال اگه مامور همهنیا

 انداختم. دل آسمون هم پر بود. یرعد و برق، سرم رو بلند کردم و به آسمون نگاه یصدا دنیشن

بارون مخلوط شدن. من، خودم رو گم کرده  یهاهام، با قطرهرو رها کردم و اشک امهیگر

و صفت مزخرف  طنتمیاما نه انقدر! ش کرد،یبودم. درست بود، ثنا بودن من، تو اداره و خونه فرق م

برام  ت،یمامور نیکنترلش کنم. اما ا کردمیم یسع شهیبود که هم یزیچ ون،یراحت بودنم با آقا

غرق بشم. من بخاطر  خوامینم ایغرق بشم. خدا خواستمیواسه شنا کردن! نم ایدر هی بود شده

دنبال  خواستمیکه هرگز نم ی. تو شاهدرفتمیرو پذ تیمامور نیکشورم ا یهانجات جوون

 ؟یکن دامیپ شهیم ایخودم رو گم کردم... خدا دونم،یخودم برم. اما م یهاطنتیش

روم، شوک زده سر  یامامزاده جلو هی دنیاما با د نم،یرو بلند کردم تا آسمون رو بب سرم

به تابلوش  یو خاص امامزاده نگاه کردم. بعد هم نگاه ی. به گنبد مخروطستادمیجام ا

 «زاده عبداهلل )ع(امام»انداختم:
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به  دادم،یشالم م ریکه موهام رو ز نطوریمسجد بود. وارد شدم و هم هیکنار  امامزاده،

هام درآوردم و رفتم داخل. فقط که داشت، کفش یقشنگ یدر چوب یامامزاده سالم کردم. جلو

. اومدیهام بند نمبود. اشک حیبود، اتاق ضر یکه ورود یچند نفر داخل امامزاده بودن. بعد از اتاق

 بود! دهیحال بد، امامزاده من رو طلب نیتو ا رچطو

 حیکه بتونم ضر یبرگشتم. کنار در، جور یباره به اتاق ورودو دو دمیچرخ حیدور ضر آروم

هام رو چشم گهیکرده بودم که د هیزاده صحبت کردم. انقدر گربا امام یو کم ستادمیا نمیرو بب

. با اون سر و کردنینگاه م رهیکه داخل امامزاده بودن، بهم خ ییهادارم. اونباز نگه تونستمینم

که تو امامزاده رفت و آمد دارن نبودم. دوباره به امامزاده سالم  ییدخترها هیشب دیشا خت،یر

امامزاده، چندتا مزار  اطی. تو حدیباریتند م یول زیبود. ر ومدهیاومدم. بارون بند ن رونیدادم و ب

بود که  هنگذشت هیزانوهام گذاشتم. چند ثان ینشستم و سرم رو رو شونیکی نیی. پادمید دیشه

 یول اوشهیس کردمیآوردم. فکر م رونیرو ب یگوش حوصلهینگ خوردن. بشروع کرد ز میگوش

 شالم بردم ریبشه، ز سیکمتر خ میگوش نکهیا یروزبه بود. جواب دادم و برا

 سالم..._

 یاز نگران شمیم وانهیدختر دارم د ییسالم... تو کجا_

 ستمین اوشیس شیپ_

 بارون؟ نیاالن تو ا ییپس کجا ؟یچ_

 :دمیرو باال کش دماغم

 تو امامزاده عبداهلل_

 ؟یکدوم امامزاده عبدالله_

 بودم: کالفه

 ن؟ینکرد دایمگه جام رو پ_
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 ؟ییگفتم... بگو کجا نیبه آبت_

 پوزخند زدم ان،یک یاتیاستفاده از اسم عمل بخاطر

 لواسون._

 با شتاب گفت: روزبه

 دنبالت... آمیلواسون؟! همونجا بمون م_

 تو امامزاده بمونم. تونمینم ختمیسر و ر نی. با ارمیگیم. اسنپ خوادینم_

. برو تو یآیکال خارج شهر به حساب م شه؟یچقدر م نجایاسنپ از اونجا تا ا یدونیم_

 .امیمسجد تا من ب

و به صفحه  دمیتو مسجد برم؟ نق زنان پا کوب تونمینم گفتمیم نیبه ا یجورچه حاال

! همون لحظه، یکوفت تیمامور نیشدم. لعنت به ا رهیروزبه قطع کرده خ دادیکه نشون م یگوش

لبخند  هیسرم. بهش نگاه کردم.  یخانوم نسبتا جوون، کنارم اومد و چترش رو گرفت باال هی

 داد و گفت: لمیدوستانه تحو

 !یخوریداخل، سرما م میبر ایب_

 زدم: لبخند

 .ستیممنون... سر و وضعم مناسب ن یلیخ_

 گرم بود یلیرو گرفت. دستش خ دستم

 س! پاشو!نداره، امامزاده مال همه یاشکال_

که  یواری. پشت ددیچکیهام آب م. از لباسمیشدم و دوباره وارد امامزاده شد بلند

 :دینشستم. چترش رو کنارم گذاشت و پرس هاکیسرام یوسطش در بود، رو

 ؟یکنینم ارتیز_
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 کردم... ارتیبار ز هی_

 رفتیهاش نملب یمهربونش از رو لبخند

 قبول باشه._

 یخانوم چادر هی ها،یابونیبود مثل دختر خ دهیرس ییکنه. کارم به جا ارتیکه ز رفت

 ینیبیآقا م». تو دلم گفتم:دمیدیرو م حیگوشه از ضر هیبا اخالق خوب ارشادم کنه!  خواستیم

 یچادرم، برا یتموم بشه. خسته شدم. دلم برا زیکن زودتر همه چ یکار هیافتادم؟  یریچه گ

 «!ادیز یلی.... ثنا بودنم تنگ شده! خیامامانم، بر

 :دیبرگشت. کنارم نشست و پرس هیچادر خانوم

 بارته؟ نی. اولنجایا آمیم یلیبودمت. آخه من خ دهیتا حاال تو امامزاده ند_

 زدم: یکمرنگ لبخند

 بارمه. نیبله، اول_

 !یشیم پس حتما حاجت روا_

 دادم هیتک واریرو به د سرم

 دوارمیام_

 معصومه. یلیات خچهره_

 ممنون_

 ستین یکیمعلومه دلت با ظاهرت _

که  ییها. حاال حرفگشتمیخدا بگم چکارت کنه. االن تو اسنپ بودم و داشتم برم روزبه

تو کاسه  ذاشتنیداشتن م دادم،یها مدختر بدحجاب لیخودم حفظ بودم و تو  گلزارشهدا تحو

 خودم!
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 مجبورم_

 بپرسم چرا؟ شهیم_

 شهر... نیا یهااز آدم یلیبخاطر خ_

 ؟یکنیم یبخاطر خودت هم کار_

 لحظه نگاهش کردم. چند

 مردم از خودم بگذرم... نیبخاطر ا دیمنه که به خودم فکر نکنم. با فهیوظ_

 یچ دونستیبه پستش نخورده بود. نم یمورد نیشده بود. تا حاال همچ جیخدا گ بنده

 بگه بهم.

 ؟یکه براشون چکار کن_

 نجاتشون بدم._

 ؟یاز چ_

 یو بدبخت یاز گرفتار_

 شدم! و البته کنجکاو جیگ یراستش رو بخوا_

 الهام افتادم و گفتم: ادیبگم.  یچ دونستمیزدم. نم لبخند

 رمیتماس بگ هی دیمن با دیببخش_

صفحه مرطوبش رو پاک کردم. شماره الهام  ،یآوردم و با دستمال کاغذ رونیرو ب میگوش

الهام  یشاد، صدا شوازیآهنگ پ هیخانوم جوون مشغول دعا خوندن شد. بعد از  گرفتم،یرو که م

 گوشم رو پر کرد:

 به سالم بر پرنسس خانومبه_
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 بهم داده بود، دهنم کج شد و گفتم اوشیکه س یلقب یادآوری با

 سالم. چه خبرها کیعل_

 ؟یخوب_

 امخوبم. زنده_

 .گذرهیداره بهت سخت م یلیمعلومه خ_

 . از باربد چه خبر؟دیشا_

 میشد یمیبا هم صم ی. حسابرهیم شیپ یعال یچ. همهیچیه_

 :دمیمقدمه پرس یب

 هم داشته؟ یبرسرخاک یهاازت درخواست_

 به وضوح جا خورد الهام

اهل  شتریبهش ندادم، اون هم ب ییرو نیکنه؟ من همچ یدرخواست نیهمچ دیوا چرا با_

 عاشقانه! یزهایتا چ هیبازخل

 گرفته بود امهیگر دوباره

 داشتم... یکیمن امروز _

 دادیگوش م خوند،یکه دعا م نطوریجوون چهارتا گوش هم قرض گرفته بود و هم خانوم

 گمیم یمن چ نهیبب

 ؟یبرسردرخواست خاک ؟یچ ؟یداشت یکی_

 بغضم رو کنترل کنم کردمیم یسع

 آره..._
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 اوش؟یبهت گفت؟ س یک_

 شدن یجار هاماشک

 ...اوشیآره س_

هام گذاشتم. الهام چشم یو من دست چپم رو رو دیچیامامزاده پ یاذان تو فضا یصدا

 زده بودشوک یلیخ

 ؟یگفت یبگم.... تو چ یچ دونمینم یوا_

چه  یدونی... نارون... نمکنمیرو نم کارنیا ... گفتم هرگزرونی... از خونه اومدم بیچیه_

 انتظار نداشتم... اوشیحرف رو بهم بزنه... از س نیا کردمیبود... فکر نم یحال بد

 ی! مثل همه پسرهاگهیخوب اون هم آدمه د غمبره؟یمگه پسر پ ؟یچرا انتظار نداشت_

 !یامروز

 ...هیبراش فرق دارم با بق کردمیفکر م_

 کرد و گفت: یمکث الهام

 .یروش حساب باز کرد یجد یلیتو خ_

 شده... بیعج مینارون... خسته شدم... زندگ_

درست  زی. همه چمیصبر داشته باش دیشده. اما با بی. مال من هم عجدونمیآره م_

 . نگران نباش!شهیعاشقانه خوب تموم م یها. آخر همه قصهشهیم

 شه؟یخواب ختم مکه به رخت یعشق... عشق_

 یهاکه من تو چشم ی... عشقریخآخر؟ نه میبه س ی! زدهیچه حرف نی! اکایرینائ یوا_

 .نمیبیروزبه م

 دمیرو شنود کنن از جام پر شیگوش نکهیترس ا از
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بهش ندارم. حواست  نیاز ا شتریب یاحساس چیالل شو نارون! روزبه مثل برادر منه. ه_

 !یگیم یرو جمع کن چ

 با آرامش: الهام

 مونیاالن خودش هم پش اوشیس دی. شاستیها ناپاک نهمه عشق یبرادرته. ولباشه _

 رو بهت داده. شنهادیپ نیباشه که ا

 زدم هیتک واریرو فشار دادم و دوباره به د هامچشم

 .ستیازش ن ی. فعال که خبردونمینم_

درست  یچنداره. آرامش خودت رو حفظ کن. همه دهیهم فا هی. گرزمینگران نباش عز_

 شهیم

 کنمیم یباشه... سع_

 من هم بفرست. یتولدت رو برا یهاعکس ،یراست_

 زدم لبخند

 ...شبید ی. ممنون برافرستمیباشه برات م_

تا کادوها رو هم خودش هرسه یاون بود. حت یزیراش برنامهاز روزبه تشکر کن. همه_

روزبه  کردمیفکر نم یبود تولدته، ول ادمی. من میبد هیبود. اما به ما گفت که هد دهیبرات خر

 .رهیبخواد برات جشن بگ

 ذاشتم؟یدلم م یرو کجا یکی نیشلوغ بود. ا لیداسماعیبه اندازه بازار س ذهنم

 !یعجب! تو هم که به من لو داد_

 :دیخند الهام
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خنگ هم  نی. آبتمیدیخر نیرو من و آبت کیک ی. ولرمیجلو خودم رو بگ شدیآخه نم_

چت  کمیبخره! داداشم  یزینشستم تا او چ نیبار تو ماش هی. سنیاسمت رو نگفته بود روش بنو

 !گهید زنهیم

 ی. با صدادونستیرو م نیو الهام هم ا شهیمون شنود ممطمئن بودم مکالمه م،یدیخند

در.  یجلو دهیکردم و جواب دادم. روزبه بود. بهم گفت رس یاز الهام خداحافظ ،یبوق پشت خط

 :دمیپرس

 ؟یکن ارتیز یاینم_

 فکر کرد و گفت: یکم روزبه

 .آمیباشه. م_

 فمیرو تو ک می. گوشدادیرو قطع کردم. خانوم جوون، سالم نماز مغربش رو م تماس

 دهیپوش یاسپرت مشک شلوارراهنی. پحیگذاشتم. روزبه وارد شد و بعد سالم دادن، رفت اتاق ضر

لبخند  هیبه من.  ینگاه هیبهش انداخت و  ینگاه هیلبه خز. خانوم جوون هم  یهود هیبود با 

. دستم رو سمت دخترجوون میبرگشت و من بلند شدم تا بر ارتی. روزبه از ززدمکمرنگ به روش 

 «سمیمن پل»شدم و کنار گوشش گفتم: کشیدراز کردم. دستم رو که گرفت، نزد

 «ممنون»ه دادم:لبخند، دستش رو رها کردم و ادام هی با

 :دیروزبه پرس می. راه که افتادمیشد نیو سوار ماش میاومد رونیروزبه از امامزاده ب با

 ؟یبارون موند ریز_

 تکون دادم سر

 !یدیزود رس_

 گاز دادم و اومدم. نگرانت بودم._
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که شروع شد،  یاضبط رو روشن کردم. ترانه م،ینزن یحرف گهید نکهیا یزدم و برا لبخند

 ....اومدیم اوشیچقدر به حال امروز من و س

**** 

 یحال رو چ نیاسم ا دونستمیغم بغل گرفته بودم. نم یتختم نشسته بودم و زانو یرو

بهم نداده بود. ما  یامیپ چیتا االن ه روزیاز پر اوشی... سیدلتنگ ،یبذارم. عادت، عالقه، وابستگ

بهم  اوشیس کردمیو اگه تلگرامم رو چک نم میکردیبا هم چت م روقتیها تا دکه اکثر شب

دختر  یاز اول من رو برا یعنی م؟یاز هم نداشت یخبر چیشده بود که ه یحاال چ زد،یزنگ م

چقدر  ایخدا یمدت کم انقدر موفق بودم! وا نیبود که تو ا نیپس واسه هم خواست؟یبودنم م

 فکر کردم... هایتانرسیهستم. مثل دختر دب یمن دختر احمق

بدون لنزم  یهاو چشم شینشستم. به صورت بدون آرا نهیآ یجام بلند شدم و جلو از

 نیخودم بشم. ا هیشب شتریعقب تا ب دمیبودن. با دو دست کش دهیچینگاه کردم. موهام به هم پ

ام مانع احساس دخترونه دادمیاجازه م دیمن بودم. ثنا شفق. دختر سرگرد سبحان شفق... نبا

از حد اجبار گناه کنم.  شتریباعث بشن ب هامطنتیش دادمیاجازه م دیبشه. نبا امفهیانجام وظ

مسئله  نیا خواستمی. اگه ممیذاشتیبود که سر خودمون م یگرچه همون اجبار هم کاله شرع

 !دادمیاستعفا م دیبا رم،یبگ یرو جد

و شال  دمیرو با مخلفاتش پوش امیشمی راهنیدم. پکر یاسبرو شونه زدم و دم موهام

هم بزرگ و  اومد،یباشه، سر کردم. هم بهش م رونیتار موم ب هی یحت نکهیرو بدون ا میهنرمند

 شهیوارد آشپزخونه شدم. هم میرفتم و مستق رونی. از اتاق بپوشوندیجام رو مپهن بود و همه

خودم  یبرا یزیچ هی ای پختم،یخودم م یبرا یزیچ هی دیبا ایحالم خوب بشه،  خواستمیم یوقت

هم من  یاتفاق یحت گهید خواستمینم یشدم. روزبه خونه نبود. ول ی. مشغول آشپزدمیخریم

 ....نهیحجاب بب یرو ب

**** 
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چند  نی. اخوردمیو ماست م پسیآشپزخونه نشسته بودم و با اخم و سرعت، چ زیم پشت

بهم گفته بود  انینبود. ک یخبر اوشی. هنوز هم از سخوردمیم گهید یهااز وقت شتریروز، ب

کنه  بیرو تعق اوشیکنم، اما من بهش گفتم بهتره س دایجاها رو هم پ هیکنم تا بق یباهاش آشت

 اگه عجله داره!

نکنه لخت  کنهیگفت. حتما با خودش فکر م ااهللی هیدر خونه رو باز کرد و  دیبا کل روزبه

 ستادی. کنار کانتر امیهم نگاه کن یهاتو چشم میتونینم گهیآبروم بره. اونوقت د یباشم و حساب

 :دمیو سالم کرد. جوابش رو دادم و پرس

 ؟یداد لیهام رو تحوترجمه_

کتاب داد گفت  هی. یخوایم یمرخص یگفتم چند روز یناراحت شد وقت یلیآره. خ_

 .ستین یامسئله یهروقت تمومش کرد

 م:رو کج کرد دهنم

 خوب، دستت درد نکنه. یلیخ_

 و نشست دیروبروم رو کش یصندل روزبه

 نیانقدر با من سرسنگ اوشیچند روزه چت شده؟ بخاطر قهرت با س یبگ شهیم ؟ینائ_

 ؟یهست یس و عصبانحالت گرفته دونم،ی... چه منکهیا ای ؟یشد

 زدم: پوزخند

هستم. من خودمم، ثنا شفق!  یشدم، نه عصبان نیبا تو سر سنگ اوشینه بخاطر قهر س_

 که نرفته؟ ادتی

 شدن بیروزبه دوباره مهربون و عج یهاچشم

 که عاشقشم فراموش کنم؟ یکس شهیمگه م_
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بهم ثابت  ییجورها هیرو نداشتم.  هاحرفنیحوصله عشق و ا گهی. اما واقعا ددیلرز قلبم

و  کننیولت م ،ینذار ارشونیرو ندارن. آخرش اگه جسمت رو در اخت اقتشیشده بود مردها ل

 !گذرونهیخوش م گهیدختر د هیهم داره با  اوشی! حتما االن سگهید یکیسراغ  رنیم

 هام رو باز کنم گفتم:اخم نکهیرو از روزبه گرفتم و بدون ا نگاهم

 .نی. هممیما فقط همکار_

چشم،  رو تو سطل آشغال بندازم، اما با گوشه پسیچ یجام بلند شدم تا بسته خال از

 دادمیتمام حواسم رو م دیبا گهیبهش توجه کنم. د خواستمی. نمدمیدیزده روزبه رو مچهره بُهت

 گونه خودم. به سمتش برگشتم و گفتم:بچه یهاطنتینه ش ؛یکوفت تیمامور نیبه ا

 . گرم کن بخور.خچالهی یناهارت تو_

که  آوردمیزده نشه. داشتم شالم رو در م نمونیب یاگهیبه اتاقم رفتم تا حرف د فورا

ام انداختم و در رو باز کردم. روزبه کتاب شونه یتق به در اتاقم خورد. دوباره پر شال رو روتق

 مهربون گفت: یهاشده رو جلوم گرفت و با همون چشم نتیپر

ان . به عنویو عذاب بکش یکن الیکمتر فکر و خ ،یاگه سر خودت رو گرم کن دی. شاایب_

. نگران شنیبهت جذب م شتریب ،یکن یهر چقدر به پسرها کم محل گم،یهمکار بهت م هی

 .دهیم امیپ ای زنهینباش، حتما بهت زنگ م

 هیهاش نشوند و به اتاقش رفت. در اتاقم رو بستم و بهش تکگوشه لب نیلبخند غمگ هی

 ی. کتاب رو رودادمیم تیبه دلم اهم دیفعال نبا یروزبه سوخت، ول نیغمگ افهیق یدادم. دلم برا

و به سقف چشم  دمیتخت دراز کش یتخت انداختم و شال و شلوارم رو درآوردم. خودم هم رو

 میکه با بابا سقف رو رنگ زد یسقف پر ستاره اتاقم تنگ شده بود. خاطره روز یرادوختم. دلم ب

 لیوسا میدر حرص خورد که دارهام رد شد. مادرم چقچشم یاز جلو م؛یدیعالمه ستاره کش هیو 

. دیو دراورم ملحفه کش زیتخت و م ی. آخر هم خودش رومیزنیرو جمع نکرده سقف رو رنگ م
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 دادنیم ادمونیکردن. تو دانشکده  هیگرفت و بعد هم شروع کردم گر ضمخونه، بغ یادآوریبا 

 پوست کلفت نشدم. وقتچیمن ه یول م،یپوست کلفت باش

به دست و  یآب هیکه  رونیو رفتم ب دمیکردم و سبک شدم، دوباره پوش هیکه گر یکم

کاغذ  یرو ییزایچ هی ش،یگوش یکاناپه نشسته بود و داشت از رو یصورتم بزنم. روزبه رو

 متعجب گفت: ام،افهیق دنیمتوجه اومدنم شد سر بلند کرد. با د ی. وقتنوشتیم

 ؟یکرد هیگر_

سر تکون دادم. چهره و  دهیورچ یهاگل کرد و با لب میچرا باز دوباره دخترونگ دونمینم

 شد: یلحن روزبه پر مهربون

 ؟یکرد هیچرا گر زمیعز_

 دمیبودن کش سیهام که هنوز خبه مژه یکاناپه نشستم و دست لبه

 اتاق خودم، مادرم... یخونمون تنگ شده... برا یدلم برا_

 :ستادیکنارم ا روزبه

 ؟یرو عوض کنم به مامانت زنگ بزن کارتممیس یخوایم آد؟یبرم یست من کاراز د_

 کردم و گفتم: یمکث

 گردم؟یبرم یبگم ک شه؟یتموم م یک یکوفت تیمامور نیبگم؟ بگم ا یآخه بهش چ_

 و گفت: دیبه پشت گردنش دست کش روزبه

 رو ندارم. اتیمن طاقت ناراحت_

خودم رو  یو بازوها دمیتر بود. نگاهم رو دزدهاش بدون لنز قشنگکردم. چشم نگاهش

 و به سلمان فکر کردم. دمیکش یبغل کردم. آه

 .میبا هم حرف بزن کمی ایب_
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سر ال کاناپه نشستم. روزبه  نی. بلند شدم و انمیاشاره کرد که من هم کامل بش روزبه

 :دیهاش رو تو هم قفل کرد و پرسدست

رو تو  شیخال یجا شهیهم ؟یزنیاز پدرت نم یحرف وقتچیبپرسم چرا ه تونمیم_

 .کنمیهات احساس محرف

 پام انداختم یرو رو پام

 ؟یام نخوندمگه تو پرونده_

 .کننیرو باباهاشون حساب باز م گهیجور د هینه؟ آخه دخترها  ای یچرا خوندم. باور کرد_

 تا خودم رو کنترل کنم دمیبه شالم کش یدست

 من باور نکردم..._

 خوب؟_

فکر کنن واقعا  هایرو بهتر انجام بده و قاچاقچ تشیمامور نکهیا یبرا دیبوده... شا عهیشا_

 یپرستبه ما وطن شهینبود. من مطمئنم. پدرم هم یکرده. تا بهش اعتماد کنن. اما واقع انتیخ

 گذاشته باشه. رپایهمه اعتقاداتش رو ز . محالهدادیم ادی یو فداکار یدوستو مردم

 من پرونده پدرت رو خوندم_

 :دمیپر

 واقعا؟_

باند قاچاق رفته.  هینفوذ تو  یتو، برا ی. اون هم مثل حاالیآره. پاک پاک. با سوابق عال_

شون رو هم لو داده... ! چندتا لونهرحمیب سیرئ هی! با تریتر و قوبزرگ یلیخ نیباند از ا هی یول

 شده... یچ دونمیدش... من هم نمبع

 :دیام راه گرفته بود پاک کردم. روزبه پرسگونه یکه رو یاشک
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 بود؟! یپدر خوب_

 تکون دادم سر

 یکه بود، با وجود خستگ ییها. اما همون وقتمشیدیدیسرش شلوغ بود و کم م یلیخ_

االن داشتم  نیبرامون جبران کنه. هم کردیم یتمام ساعات نبودنش رو سع اد،یز یمشغولو ذهن

. صبح مشیبود دهیبرگشته بود و چند روز بود ند تی. بابام از مامورکردمیبه خاطراتمون فکر م

سقف اتاقم رو رنگ  یبهش گفتم قول داده بود م،یاومد خونه. بعد از صبحونه که دورهم خورد

و اومد خونه. داداشم چقدر  دیمو خر! همون موقع رفت رنگ و قلمیرفت یگذاشت یول یکن

 ! کردیحسادت م

همون موقع شروع کرد سقف اتاقم رو رنگ  یخون بود ول یخوابیهاش از بچشم ادمهی

عالمه ستاره زرد و  هیکرد و بعد، روش  یا. سقف اتاقم رو سرمهکردمیزدن. من هم کمک م

 یی. گفت هر وقت آرزودیتختم کش یهالل ماه هم باال هیدار و ستاره دنباله هی. دیکش دیسف

 ستاره نگاه کن و آرزوت رو بگو... نیبه ا یداشت

بگم. روزبه فورا خودش رو کنارم رسوند، اما با  یزینتونستم چ گهیامونم نداد و د هیگر

آشپزخونه، دست  یتر شدم و توکردن، آروم هیگر قهیاشاره دست، نذاشتم بغلم کنه. بعد چند دق

 :دیکه رو کاناپه نشستم روزبه پرسو صورتم رو شستم. دوباره 

 ؟یموقع چند ساله بوداون_

 قبل از کشته شدن پدرم بود.... کمی_

! فورا به اتاقم رفتم اوشی... سایالهام بود  ایشروع کرد زنگ خوردن.  میلحظه گوش همون

دلهره گرفتم و گذاشتم انقدر زنگ  اوشیشماره س دنیتخت برداشتم. با د یرو از رو یو گوش

دوباره زنگ  اوشیو نگاهم کرد. تماس که قطع شد، س ستادیه تا قطع بشه. روزبه تو آستونه ابزن

 و قهر گفتم: تیلحظه جواب دادم. با جد نیآخر بار،نیزد. ا

 بله؟_
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 دیچیتو گوشم پ اوشیدار سخش یصدا

 ؟یسالم خوشگل خانوم! خوب_

 سالم. کیعل_

 مکث کرد و بعد گفت: اوشیس

 دلم برات تنگ شده!_

 زدم: هیکنا

 خودم؟! یبرا_

کردنت رو هم  تیتو رو از خودم برونم. قصد اذ خواستمی. نمکایرینائ خوامیمعذرت م_

 نداشتم....

 !یاما هر دوش رو انجام داد_

من گوش  یهاکنجکاوانه به حرف م،یبا هم قهر اوشیچرا من و س دونستیکه نم روزبه

 دیآه کش اوشی. سدادیم

که با همه  یدونیمن رو ببخش. م کنمی. خواهش مخوامیواقعا ازت عذر م. دونمیآره م_

 برام. یفرق دار

 ی. اما باز هم ناز کردم و با ناراحتدمیشنیاز زبونش م گذشتنیکه تو ذهنم م ییزهایچ

 گفتم

من  کردمی. فکر میمن فرق داشت ی. تو هم با همه برااوشیاصال انتظار نداشتم ازت س_

اما درمورد  ،یباورم دار زنمیبهت م یحرف هی یوقت کردمی. فکر میخوایم مرو بخاطر خود

 .کردمیهردوش اشتباه م

 ناله زد اوشیس
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دختر  یدونیخودت م کایرینائ نیو باورت دارم!... بب خوامتیمعلومه که بخاطر خودت م_

 دونم،یو چه م پی! من پولدارم و خوشتذارمیمحل نم کدومچی! اما من به هادهیدور و بر من ز

که دخترها بخوان به قول خودت، خودشون رو به من بچسبونن دارم. اما من از  ییهایژگیهمه و

اش مثل بابام خونواده ایدور و بر منه،  ی. هرکیهست یو معمول نی. چون متآدیم متو خوش

! که با تو خوامیام... تو رو مها خستهآدم نیحداقل معتاد به مخدر و الکلن! من از ا ایهستن، 

 باشم! یمعمول

و  یهمه ناراحت اوش،یس یهااخم کرده بود. حرف یبه روزبه انداختم که حساب ینگاه

 نیبه ا دیبا یعنیلحظه با خودم فکر کردم  هیچند روزم رو آروم کرده بود.  نیا یخرداعصاب

 گفتم: نیخر بشم؟ به نظرم خوب نبود. بنابرا یزود

 بهت اعتماد ندارم. گهید_

پام رفت  اط،یدنبالت اومدم تو ح ی. وقتدمیکش یسخت یلیچند روز خ نیمن ا کایرینائ_

طرف  هی. از رفتمیبودم. با خودم کلنجار م ی. بعد هم تو خونه بستردیو بر شهیش کهیت هیرو 

بذارم. اما باالخره...  رپایغرورم رو ز خواستمیطرف هم نم هیدلتنگت بودم و ناراحت قهرت، از 

 ؟یبخشیبه تو باعث شد غرورم رو بشکنم و بهت زنگ بزنم. حاال من رو م امعالقه

 لحظه فکر کردم و گفتم: چند

بارت  نیآخر دیبا ی. ولبخشمتیم دم،یدیم یزیچ نیبود ازت همچ بارنیچون اول_

 باشه.

 پر از شوق شد: اوشیس یصدا

 !شهیهم مثل یمهربون یلی. خزمیعز یمرس_

 گفت: اوشیلبخند صدادار زدم. س هی

 دارم زیسورپرا هیحاال برات _
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 ؟یچ_

 یجشن، ول یدارم برا ریهفته تاخ هی دونمیگرفتم. م یمهمون هیتولدت  یفردا شب، برا_

 .فرستمیکه برات آدرسش رو م یخوب مهم خوشحال کردن توئه. ساعت نه تو باغ

 بگم. یچ دونستمینم

 من.... اوشیآخه س_

 یدادم و کل کیهام رو دعوت کردم، سفارش شام و کنگو نه که همه دوست کایرینائ_

 .ختمیبرنامه ر

 گرفت امخنده

 .امیخوب باشه. م یلیخ_

 خانومخوشگل یمرس_

 پات خوبه؟ ،یراست_

 !هیعال یپرسیحاال که تو حالش رو م_

 دروغ نبود. بازهم دچار عذاب وجدان شده بودم. اوشیس احساسات

 !یخوشحالم که خوب_

لبخند  هیمونده بود.  رهیو قطع تماس، روزبه با همون اخمش به من خ یاز خداحافظ بعد

 دادم لشیمثل اون سگه تو بره ناقال تحو

 .میکرد یآشت_

 ؟ی. گفت کجا بریبه سالمت_

 فردا برام جشن تولد گرفته!_
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 از من گرفت و رفت. بلند گفتم: نگاهش را روزبه

 !یتو هم دعوت_

**** 

بپوشم. استرس فردا،  دیبا یچ یمهمون یبرا دونستمیبودم و نم ستادهیکمدم ا یجلو

. اگه اومدیآهنگ از اتاقش م یبود، چون صدا داریخواب از سرم پرونده بود. روزبه هم ب

 !میخواب نداشت چکدومیصداش رو کم کنه اما حاال که ه گفتمیبخوابم بهش م خواستمیم

که تلگرامم  نطوریاومده. سراغش رفتم و هم امیاعالم کرد که برام پ میگوش نگید یصدا

 اوشیس ،یشگیهم یبود. بعد از سالم و احوالپرس اوشیمبلم نشستم. س یرو کردمیرو باز م

 :دیپرس

 ؟یدیچرا نخواب_

 ؟یداری. تو چرا ببرهیخوابم نم_

 بخوابم. تونمیفردا نم جانیمن هم از ه_

 گرفت و نوشتم: امخنده

 فردا؟! ]شکلک خنده[ جانیه_

 !یتو مهمون درخشهیکه پرنسس من فردا م کنمیفکر م نیآره. به ا_

 خنده و خجالت براش فرستادم. نوشت: کریاست هی

 دعوت کن! یرو دعوت کن یکس یخوایاگه م ،یراست_

 ک بزنن!به همه بگو ماس_

 اوشیس گهیاز خودم ول دادم! به هر حال د یادهیا نیهمچ هویچرا  دونستمیهم نم خودم

 خونده بود.
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 ]شکلک خوشحال[ گمیبهشون م دمیم امیحتما امشب پ زمیباشه عز_

 بپوشم یچ دونمیمن نم_

 بایز یبپوش ی. تو هرچآدیم شیهمه دخترها پ یکه معموال برا هیمشکل نیا_

 !]شکلک بوسه[یشیم

 [حیممنون]شکلک لبخند مل_

 نوشتم: گهید امیپ هی

 ؟یپوشیم یتو چ_

 .ستمیرو هنوز مطمئن ن راهنیو پ یکت و شلوار مشک_

. بلند دمیدر اتاق، سرک کش یو بلند شدم. از ال دمیدر خونه رو شن یلحظه صدا همون

 «روزبه!»صدا زدم:

تختم ولو  یشونه باال زدم و رو رون؟یموقع شب رفته بود ب نیا یعنی. ومدین یجواب اما

پوستم  نکهی. آخرش به بهونه امیکردیچت م تیاهمیبه مسائل بتا دوساعت راجع بایشدم. تقر

که خالص شدم، دوش گرفتم  اوشی. از دست سمیکرد یبخوابم، خداحافظ دیو با شهیخراب م

 نیپاورچ نیاومدم، حوله به تن، پاورچ رونیاز حمام ب یصبح راحت باشم. وقت ازنم یبرا گهیتا د

هم به  یکه هنوز برنگشته! نگاه دمیدر رو باز کردم و با تعجب د یرفتم سمت اتاق روزبه. ال

اش رو گرفتم. اما با به اتاقم برگشتم و شماره ست،ین دمید یو آشپزخونه انداختم. وقت ییرایپذ

 !آدیبه مدم صداش از تو اتاق روزیکمال تعجب د

 یکه صدا دمیکشیلباس عوض کردم و موهام رو موس زدم. داشتم سشوار م دانهیناام

 ی. با پام، در اتاقم رو هول دادم که بسته بشه. سشوارم که تموم شد، صدادمیتق بلند در رو شن

 اش شده!آهنگ روزبه دوباره بلند بود! معلوم نبود امشب چه
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. آروم چند بار به در اتاقش رونیو رفتم ب دمیاب پوش. حجومدیبخوابم اما دلم ن خواستم

شده بود.  دهیلحظه وحشت کردم. مثل موش آبکش هیسر و وضعش،  دنیزدم و رفتم داخل. با د

 :دمی! جلو رفتم و پرسبارهیمن متوجه نشده بودم که بارون م

 دهیمثل موش آبکش رون؟یب یموقع شب رفته بود نیات شده؟ چرا اچه ؟یروزبه خوب_

 !یشد

گذاشتم. داغ بود. فورا لحاف رو  اشیشونیپ ی. پشت دستم رو رولرزهیکردم م احساس

 و با تحکم گفتم: دمیکش رشیاز ز

 ....نمیهات رو عوض کن پاشو بببلند شو از رو تختت! پاشو لباس_

 رو پس زد دستم

 ! دست از سرم بردار...کایریولم کن نائ_

 سیبشه. تب کرده بود و االن هم خ شیزیچ دمیرستیگرفت. خواستم برم اما م حرصم

 گوشه! هیمونده بود 

 چراغ رو زدم: دیکردم و کل اخم

هات رو عوض لباس گردمی! بلند شو! تا برمرسهیکه زورم بهت م یدونی. منمیپاشو بب_

 !کنمی! وگرنه خودم عوض میکرده باش

برگشت. از اتاق  نیهاش گرد شد و دوباره به حالت غمگآن چشم هیکه  دمید یرچشمیز

رو روشن کردم تا  سازی. سر راه رفتم آشپزخونه و چاارمیتخت رو ب یکیرفتم تا لحاف اون رونیب

به  ااهلل،ی! بعد از برداشتن لحاف، با اهم و کردمیهم م یدارضیمر دیاوضاع، با نی. تو اادیجوش ب

بود و کز کرده بود گوشه تخت. لحاف رو بهش  دهیهاش رو پوشلباس خونهروزبه برگشتم.  تاقا

دادم و با حوله دست و صورتش، موهاش رو خشک کردم. مجبورش کردم دراز بکشه. آهنگ 

 :دمیرو قطع کردم و پرس شیگوش
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 حالت خوبه؟_

 خوبم_

 لرزونش معلوم بود چقدر خوبه! یصدا از

 ؟یکنیتو تنت احساس لرز م_

 و گفتم: دمیها شده بود. لحاف رو تا گردنش کشپسربچه نیتکون داد. ع سر

 بعدا بخواب. ی. بخورش گرم بشآرمیم یاالن برات چا هاینخواب_

درست کردم. بعد در اعماق  یبازهم سر تکون داد و من به آشپزخونه رفتم. چا روزبه

. گرفتمیسردرد م ادیتم، چون زبا خودم داش نوفنیاستام شهیگشتم. هم نوفنیساکم، دنبال استام

رو بخوره. قرص رو هم  اشیجاش نشست تا چا یکردم به اتاق روزبه رفتم. تو داشیپ یوقت

 :دمیبهش دادم و پرس

 ؟یشد ینطوریچرا امشب ا یبگ شهیم_

رو گرم کنه.  اشینیب ،یبخار چا دادیرو گرفته بود و اجازه م وانشیل یدو دست روزبه

 ام زدم:چونه رینشستم و دوتا دستم رو ز نیزم یکنار تختش رو

 من باهات درد دل کردم! حاال نوبت توئه!_

 بهم انداخت: یسرفه زد و نگاه تلخ روزبه

 !ستین یزیچ_

 یشکل نیو ا رونیب یرفت لتیو موبا نیبارون بدون ماش نیموقع شب تو ا نیپس چرا ا_

 ؟یبرگشت

کنه باهاش ازدواج  یازت خواستگار اوشیاگه س کنمیها با خودم فکر موقت یبعض_

 !یکنیم
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 ن،یبود، تلخ، غمگ بیعج یلیخوردم. صاف نشستم و به روزبه زل زدم. نگاهش خ جا

 و گفتم: دمیبه شالم کش ی! دستبیعج مند،هیگال

هم  اوشی. از سکنمیازدواج نم یقاچاقچ یعوض هیبا  وقتچی! من هیکنیاشتباه م_

 .آدیخوشم نم

آدم عاشق  شدیاما عالقه هرگز! مگه م سوخت،یم اوشیس یبود که دلم برا نیا قتیحق

 بشه؟ یقاچاقچ هی

 ابروهام نشوندم و از جا بلند شدم: نیب یکیکوچ اخم

 بخور و بخواب. تیقرص رو با چا نیا_

. بارون بند اومده بود شدیم دهیرفتم. پشت پنجره آشپزخونه، ماه کامل د رونیاتاقش ب از

 :دمیخودم رو بغل کردم و از خودم پرس یر حال کنار رفتن بودن. بازوهاو ابرها د

 «ثنا؟ یبش یقراره عاشق ک واقعا»

**** 

شماره الهام رو گرفتم  مهیساعت، سرآس دنیشدم. با د داریساعت ده صبح بود که ب بایتقر

شستن دست و ! بعد از دیخر میتا بر میرو گفتم. بعد با هم قرار گذاشت یمهمون انیو بهش جر

. حاضر که دمیسر کش ریش وانیل هیکردم و لنزهام رو گذاشتم.  یمختصر شیصورتم و وضو، آرا

 یجلو رفتم و پشت دستم رو رو نیاتاق روزبه رفتم. غرق خواب بود. پاورچ هشدم، آروم ب

دستم رو  عیهاش رو باز کرد! سرگذاشتم. خوشبختانه تب نداشت. اما متاسفانه چشم شیشونیپ

 لبخند کج زدم: هیو  دمیکش

 ؟یدیخوب خواب_

 به بدنش داد: یلحاف کش و قوس ریز روزبه

 ؟یریبد نبود... کجا م_
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 رو بدزدم. نیماش چی. اومدم سوئدیخر رمیبا نارون م_

 اشاره کرد شرتشیسوئ بینشست و به ج روزبه

 هامهبیفکر کنم تو ج_

 گفتم: گشتمیرو م هاشبیکه ج نطوریهم

 صبح برات سوپ درست کردم. گرم کن بخور.بعد نماز _

 ؟یگردیناهار برنم یبرا_

بکنم و بعد آماده  یاستراحت هیام. تا خونه میونپنج-ساعت پنج رید یلیفکر نکنم. اما خ_

 .میبر میبش

 ؟یگفت نیبه آبت_

 کردم و گفتم: دایرو پ چیسوئ

 نه خودت بهش بگو. فعال خداحافظ_

 کیتمام اتومات نیبا ماش ی. رانندگرونیو از خونه زدم ب دمیرو پوش هامیعجله کتون با

 د،یمرکز خر دمیرس یسخت بود. عادت کرده بودم کالج رو تا آخر فشار بدم! وقت یکمیبرام 

 ،یمنتظرم بود. بعد از سالم و احوالپرس یبرقرو پارک کردم و وارد شدم. الهام، کنار پله نیماش

 گفت: . الهام با خندهمیزدن شد قدممشغول 

 کنه! ریخرو به یخدا سوم رن،یگیخدا شانس بده زرت و زرت برات تولد م_

 کردم و گفتم: یکیکوچ خنده

! من که واقعا میکرد ریکه من و تو توش گ یاوضاع نیهمچ ارهین کسچیخدا سر ه_

 خسته شدم.

 بود. نیسنگ یلیبار خ نیاول یبرا_
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 آره واقعا_

 ؟یبخر یخوایم یحاال چ_

 با خودم آورده بودم که سوخت شده! دهیپوش یلباس! دوتا مجلسمعلومه _

 گل کرده بود یالهام حساب طنتیش

 !یبدرخش دیو با یبعله، شما گل مجلس_

 گفتم: کنانهیبه بازوش وارد کردم و گال یاضربه

کرده که  زیسورپرا زیسورپرا اوشیشب! انقدر س ینارون! استرس دارم برا الیخیب یوا_

 دلهره افتاده به جونم!

ها رو که لباس نطوری. همدیمزون کش هی نیتریدستم رو گرفت و من رو به سمت و الهام

 گفت: میدیدیم

 یعال زیو اعتماد به نفس داشته باش. همه چ یهست یک اریب ادی. به ستیدلهره الزم ن_

 .رهیم شیپ

 دمید یلباس د،یطبقه آخر مرکز خر نکهیتا ا میمزون و مغازه رو گشت نیهم چند همراه

 سیمزون تاس دونهیبودن و فقط همون  یها هنوز خالکه خوشم اومد. تو اون طبقه، همه مغازه

 نیتریکه داخل و ی. به جز لباسمیداخل انداخت یهابه رگال یو نگاه میشده بود! با الهام وارد شد

چشمم رو گرفت. از فروشنده خواستم بهم بده تا  تینهایهم بود که ب یاگهیلباس د ودم،ب دهید

صاف  دنمیکاناپه مزون لم داده بود. با د یاومدم، الهام رو رونیو ب دمشیپوش یامتحان کنم. وقت

 زد: ینشست و لبخند پهن

 !آدیبهت م یلینازه خ یلیخ یوا_

 هم لبخند زدم و خانوم فروشنده گفت: من

 درسته؟ نیخوایم یقاط یمهمون یبرا_
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 به الهام انداختم و گفتم: ینگاه

 بله!_

 با خنده گفت: فروشنده

 .برنیم دهیبه سن شما کمتر کار پوش یآخه دخترها_

 یپرنسس میبود اما مثل دوتا لباس قبل یقشنگ تینهاینگاه کردم. لباس ب نهیرو تو آ خودم

 :دمینبود. پرس

 متش؟یخوشم اومده، چنده ق یلیخ_

. من شوکه و میبه هم انداخت یدراومد، من و الهام نگاهاز دهن فروشنده  متیق یوقت

 دانهی. الهام نااممیمزون رو ترک کرد میبزن یدور هی! لباس رو عوض کردم و با جمله دیالهام ناام

 گفت:

 قشنگ بود! یلی! خشیخریکه نم دمیفهم دم،یات رو دشوک زده افهیق یوقت_

 رو تو بازوش انداختم: دستم

 تر!گرون تردهیپوش یبه لباس پول بدم؟! هرچ همهنیا دیآخه چرا با_

رو از ما  زشیپول همه چ خواستیتو طبقه آخر، م رهیاش نممغازه کسچیخوب ه_

 !رهیبگ

 بپوشم! تونمینم شتریبار ب هیکه  یلباس یاون هم برا_

 !شیپوشیبعدا دوباره م یدیچرا؟ خوب خودت خر_

 نتونم بپوشم و مجبور بشم اهداش کنم! گهیباهاش بسازم که د یممکنه خاطره مزخرف_

خانوم  هیخورد که  یچشمم به لباس م،یشد ادهیپ یبرق. تا از پلهنییطبقه پا میبرگشت

 :دمیو با شوق پرس می. فورا با الهام جلو رفتکردیمغازه م نیتریداشت تن مانکن پشت و
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 لباس رو پرو کنم؟ نیا تونمیم دیببخش_

 زد و گفت: یفروشنده لبخند خانوم

 گه؟ید یهارنگ ایرنگ  نیحتما. هم_

 .نمیبب شهیاگه م دونم،ینم_

 . مغازه لباس عروس بود. خانوم فروشنده گفت:میالهام داخل رفت با

 ؟ینامزد ای نیخوایعقد م یکار رو برا نیا_

 زدم: لبخند

 !خوامیجشن تولدم م یراستش برا_

 فروشنده به وضوح تعجب کرد. خانوم

 !هیجشن بزرگ یلیحتما خ_

 و خنده گفت: هیبا کنا الهام

 پسرش براش باغ گرفته!دوست_

 :دمیبه پهلوش وارد کردم و پرس یاآرنج ضربه با

 نم؟یرو بب اشگهید یهارنگ تونمیم_

 لباس رو که داخل کاور بودن، نشونم داد. یهارگال رفت و رنگ یفروشنده جلو خانوم

 !نهیتریو رنگ قرمزش هم که تو و دیسف ،ییمویبنفش، ل ،یصورت_

 دوباره با خنده گفت: الهام

 برداره؟ گهیرنگ د نیبنفش باشه و ا_

 :دیزد و پرس یفروشنده لبخند خانوم
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 ن؟یکنیبنفشش رو امتحان م_

 بله_

لباس  یعنیدامنش ژپون بخواد،  ریکه ز ی. لباسدمیکمک خانوم فروشنده، لباس رو پوش با

رو باز کردم تا موهام  پسمیبزرگ قسمت پرو، خودم رو نگاه کردم. کل نهیمورد عالقه من! تو آ

 که تا بناگوشش رفته بود گفت: یادورم. الهام دوباره با خنده زهیبر

 !آدیبهت م یلیخ نمیرو بب تیعروس شاالیا_

 :دمیام گرفت و پرسشوق و ذوقش خنده از

 چنده؟ متشیق_

 بیاش به جاجاره یباال بود ول دشیرو گفت. خر دشیاجاره و خر متیفروشنده، ق خانوم

 .دیارزیم دنشیپوش بارهیبود. اما انقدر خوشگل بود که به  هودهیگرچه ب خورد،یمن م

. نهیتا وسط س بایتقر شدیم یپشت گردن بود که جلوش هفت ستادهیا قهیلباس،  باالتنه

. پوشوندیدست رو هم م یداشت که رو ریهم تا آرنج تنگ بودن و بعد کلوش حر هاشنیآست

به لباس  یهاش دوخته بودن، جلوه خاصو دور آرنج قهیکه لبه  یو خوش نقش فیدانتل ظر

 نییشده بود. پابزرگ خورده بودن شروع  یهانیدامنش که چ هیالهیال یرهای. از کمر، حردادیم

 سهیتور پل هیال هیدامن  ریهم داشت. ز یپهن دوخته شده بود و دنباله کم رشیحر یهاهیتمام ال

. رنگ خوردیم یدیمروار کیکوچ یهادکمه قهیبود که ژپون معلوم نباشه. پشتش هم از کمر تا 

 از همه به دلم نشسته بود. شتریلباس ب یبنفش ارغوان

 :دمیخانوم فروشنده پرس از

 االن ببرمش؟ تونمیم_

 اش گرفت:فروشنده خنده خانوم

 ؟یخوایم یک یبرا_
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 امشب!_

 !دنیلباس خر یبرا یاومد ریچقدر د_

 شد! ییهویآخه _

 ؟یکنیباشه ببر. اجاره م_

 بله!_

بخاطر  ی. با ناراحتدمیو کارت کش میقرارداد نوشت ف،یرو درآوردم و بعد با تخف لباس

 که خانوم فروشنده گفت: کردمیکه داده بودم به قبض نگاه م یپول

 !نیهم لطف کن یکارت مل هی_

 گفتم: دانهیو من ناام میبه هم انداخت یو الهام نگاه من

 !ستین شمیپ یچیواال من ه_

 گفت: یمصنوع یبود. خانوم فروشنده با لبخند نطوریهم هم الهام

 !یگردونیمکه شما لباس رو بر نهیتضم یآخه کارت مل_

 لحظه فکر کردم و گفتم: چند

 رو به جاش بدم؟ یمبلغ تونمیخوب م_

 .گردونمیمن برم نیپس آورد یو وقت نیبد دیپس مبلغ کامل لباس رو با_

با  بایداد! تقر دیپول کامل لباس، بهم قبض رس یو برا میرو به قرارداد اضافه کرد نیا

و  میسوم حقوقم، لباس رو که داخل کاور گذاشته بود برداشت کیبخاطر رفتن  یحال افسردگ

 . رو به الهام گفتم:میاومد رونیب

 ؟یخوایتو لباس نم_
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 ؟یخرینم یزیموهات چ ینه من دارم! تو برا_

 که داده بودم افتادم و گفتم: یادهیا ادی

 گفتم به همه بگه ماسک بزنن! یوا_

 خنده زد و گفت: ریز الهام

 ؟ی! حاال خودت ماسک داریزد یعجب حرف_

 نه!_

 !نطوریمن هم ندارم! پسرها هم هم_

 زدم و گفتم: میشونیکف دست به پ با

 !دمیکه ند نجای. امیکن دایها پچرت و پرت نیمغازه تم تولد و از ا هی دیبا_

 هاش متنوعه!ماسک یلیرو بلدم خ ییجا هیمن _

 جا.همون میچه خوب پس بر_

**** 

نصفه هم  هیبودم و  دهیروزبه خر ینقاب کامل برا هی. میبود دهیپسرها هم نقاب خر یبرا

و  نایاآپارتمان الهام میبپوشن! رفت خوانیم یچه رنگ دونستمیچون نم د،ی. هردو سفنیآبت یبرا

آپارتمان  می. بعد هم برگشتزیم یرو میو گذاشت میها اسم زدنقاب ی. رومیرو برداشت لشیوسا

 ما.

بهش گفتم که پاشه جمع کنه  ،یروزبه خونه بود. بعد از سالم و احوالپرس م،یدیرس یوقت

تو  می. با الهام رفتاوردمیخودم ن یحالش گرفته شد، اما به رو دمی! به وضوح دنیآبت شیبره پ

 کردمیگرم م ریکه ش نطوریکاناپه. هم یرو میختیرو هم ر لمونیو وسا میبخور یزیآشپزخونه چ

 آروم گفتم: یبا صدا
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 نارون..._

 اکم.پپاک  گهیکه باربد بهم داده بود گذاشتم خونه. د یراحت باش بگو الهام، ساعت_

 شدم خوشحال

 نبوده بهش بگم... کسچیمدته مونده تو دلم ه هیهست که  یزیچ هیچه بهتر! الهام _

 نهیتا بش دیکش یصندل الهام

 خوب بگو!_

 الهام: یرو کم کردم و نشستم روبرو ریش ریز

 نداشتم. یمیدوست صم وقتچیراستش من ه_

 هام رو گرفت:دست الهام

 !یدونیم قیال اتیدوست یبه من بگو اگه من رو برا زمیخوب عز_

 زدم لبخند

 الهام جان.... یماه یلیتو خ_

 رو آروم کردم و ادامه دادم: صدام

 مند شده!روزبه به من عالقه_

 با خنده گفت: الهام

 باهات تنها باشه! خواستهیشد! نگو م زونیآو دیمن رو د گمیم ؟یگیم یجد_

 خنده و خجالت چشم درشت کردم: با

 !یالهام خفه نش یوا_
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. داشتم توشون کاکائو و شکر هاوانیتو ل ختمیرو که گرم شده بود، ر ریشدم و ش بلند

دستش بود و کاور کت و  کیکوچ ییساک مقوا هی. رونیکه روزبه از اتاقش اومد ب ختمیریم

 زدم و گفتم: یشلوارش. به روش لبخند

 بخور ریش ایب_

 لشیکانتر اومد و وسا یحفظ کرده بود. جلو شبیهنوز همون لبخند تلخش رو از د روزبه

هامون، افتاد و نقاب من، از توش افتاد. چون نقاب کیما. ساک کوچ یدهایخر یرو ختیرو ر

طرفش  هیداشت و  یزر یبود که دورش نوارها نقابمیمال منه. ن دیبنفش بود، روزبه فورا فهم

طرف کرد. من هم با اش گرفت و روش رو اونبنفش پر کرده بود. الهام خنده یهم کامال پرها

 .کردمیزده نگاه مخجالت افهیق

 به ناله زدم: هیخنده شب هی

 خونه. میگذاشت میدیهم خر نیتو و آبت یبرا_

 شد و گفت: رهیبهم خ بیجنگاه ع هیبا  روزبه

 پس! میامشب بالماسکه دار_

 !بایآره تقر_

. نفسم رو رونیاز خونه رفت ب ع،یسر یخداحافظ هیو بعد  دیرو داغ سر کش رشیش روزبه

و  دمیکش یاازهیرو جلوش گذاشتم. خم رشیش وانیدادم و دوباره کنار الهام نشستم. ل رونیب

 گفتم:

 م؟یبزن یچرت هی شهیبه نظرت وقت م_

 گفت: نیو در همون ح دیکش ازهیهم خم الهام

 آره فکر کنم بشه..._

**** 
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که  ختمشونیری. داشتم رو تخت ممیو به اتاق من رفت میرو برداشت دهامونیخر همه

 الهام گفت:

 ؟یحرکت رو زد نی! خودت اآدیرنگ م یبو گمیچقدر سقف اتاقت قشنگه! م_

و زرد!  یاو بزرگ نقره کیبود با صدها ستاره کوچ یاتعجب به سقف نگاه کردم. سرمه با

 گفتم: یبا شگفت

 س!نه... من رنگ نزدم... حتما... حتما کار روزبه_

هام حلقه قرار گرفتم که اشک تو چشم ریکه روزبه برام کرده بود، انقدر تحت تاث یکار از

ازش  دی! باییه بود؟ تنهاسقف رو رنگ زد نی! چطور با عجله ادادیم تیزد. چقدر روزبه بهم اهم

 ...کردمیم ژهیتشکر و هی

**** 

حاضر شدن برامون نمونده بود. هردو موهامون  یبرا یوقت کاف م،یشد داریاز خواب ب یوقت

هامون و . الهام موهاش رو اتو زد و من با موس و سشوار مرتب کردم. بعد، لباسمیرو شست

 .نهیآ یجلو میو نشست میدیهامون رو پوشصندل

هاش رو تا آخر باال گرفته و دست بافتیهاش رو از سمت چپ سرش مداشت زلف الهام

 بود. نق زد:

واسه  میخودمون رو به اشتراک بذار دیمشقت با نی! با امیتوروخدا عجب سرکار نیبب_

 برسر!خاک یسر هی

 گفتم: دمیخندیکه م نطوریام گرفت و هملحن و کلماتش خنده از

خدا که به کنار، مامانم  د،یکه نکردم! کجاها که پام نرس ییچه کارهارو بگو  چارهیمن ب_

 !ذارهیام نمبفهمه زنده
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مسجد در  نیمسجد، از ا نیتو ا رهیم آدیدرم جیبس گاهیپا نیداداش من رو بگو! از ا_

 کجا! رهیم یتو اون حوزه مقاومت! حاال اگه بفهمه خواهرش داره چه شکل رهیم آدیم

 هاهم باربد رو نصف کنه بندازه جلو سگ دی! شاکنهینصفت م اوه اوه پس_

 میکرد یمیمال شی. بعد گذاشتن لنز، آرامیو بعد به کارمون مشغول شد میدیدو خند هر

و روژ قرمز. من  یدود هیزدم، الهام هم سا یبنفش و روژ ارغوان هی. من ساادیکه به لباسمون ب

موهاش  هیموهاش رو بافت تا پشت گردنش و بق یجلو یلبا موهام چکار کنم. الهام و دونستمینم

خوب  یلیتا پهن به نظر برسه. خ دیکش رونیبافت رو هم ب یهااش بافت. حلقهشونه یرو هم رو

 شده بود.

 تخت نشستم و گفتم: یرو دانهیناام

 من موهام رو چکار کنم؟ شهیم رمونیالهام داره د_

 گفت: کردیکه داشت نقابش رو امتحان م الهام

 .آدیم یلیدورت، به اون حالت دامن لباست خ یزیبه نظر من که بر دونم،ینم_

 پسرها افتادم و گفتم: ادی

 !ستین یهیتوج چیبودنمون هم ه سیو پل میکنیرسما گناه م میالهام ما دار_

 چند لحظه بهم نگاه کرد و بعد با دهن کج گفت: الهام

 بگم! یچ_

 با خنده ادامه داد: و

 !شنیم ریغافلگ دنمونیپسرها از دعوضش _

. لباسش مثل مال ستادیبه خودم نگاه کردم. الهام کنارم ا نهیزدم و تو آ یهم لبخند من

قطره پشت گردنش  هیهاش جلوش بودن و به شکل دکمه یبلند. ول نیبود و آست ستادهیا قهیمن 
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هم از جنس خود  کیبارکمربند  هیرون!  یچاک از رو هیبود با  یبود. دامنش هم ماکس یخال

 و گفتم: دمیبه روش پاش ی. لبخنداومدیبه الهام م یلیخ یمشک نگلباس داشت. ر

 !یخوشگل شد یلیخ_

 لبخند زد: الهام

 !نطوری! تو هم همیمرس_

 واقعا موهام رو چکار کنم؟_

 دورت! زیبر_

 فی. الهام کسهیتر وانبودم، فرقم رو از کنار باز کردم تا زلفام پف یچندان راض نکهیا با

. میشال سبک سرمون انداخت هی. هردو فشیمن رو هم گذاشت تو ک یبرداشت و گوش یربغلیز

 .میرفت رونیهامون از آپارتمان برو برداشتم و همراه کفش چیسوئ ،یبعد زدن ادکلن به مقدار کاف

 .میکجا هست نهیزنگ زد تا بب اوشیراه، س نیب

شده بود. در باغ رو نگهبان برامون باز کرد و  شتریباغ، استرسم ب میدیرس یوقت خالصه

گل کرده بود  طنتشی. الهام که دوباره شمیمدل باال پارک کرد یهانیماش هیرو کنار بق نیماش

 با خنده گفت:

 !شودیو هم اکنون ستاره مجلس وارد م_

 عقب گفتم: یصندل کردمیکه شالم رو پرت م نطوریگرفت و هم امخنده

 بخدا! رهیآبرومون م یدیم یسوت هیب الهام تو امش_

 هم شالش رو در آورد و در حال مرتب کردن موهاش گفت: الهام

 خانوم! کایرینائ رینخ_
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برج  نیها عاز من قدبلندتر بود، با اون پاشنه کمی. الهام که میشد ادهیرو زدم و پ نقابم

 بازوش انداختم و گفتم: یشده بود. با خنده دستم رو تو الدیم

 !یآنتن کم دار هیفقط _

 :اوردیکم ن الهام

 !یبش یبرج آزاد هیتو هم پاهات رو باز کن شب_

 دهیها رسپله ی. جلودیچیام تو باغ پقهقهه یخنده و صدا ریحرف زدم ز نیاز ا اریاختیب

بنفش! نقابش هم نصفه بود به  راهنیپ هیو  ی. با کت و شلوار مشکدمیرو د اوشیکه س میبود

ها من و الهام، از پله دنی! مثل نقاب زورو! با دلیاکل اینوار  ن،یپر، نگ چیبدون ه. یرنگ مشک

من  ی. جلومی. من و الهام سالم کردداشتیدست از سرم برنم ،یدلهره لعنت نیاومد. ا نییپا

 ریاز ز یباغ، حت یکیهاش، تو تارو همزمان با جواب دادن، برام دست دراز کرد. برق چشم ستادیا

هام آروم انگشت یلیدست دادن، خ ینقاب هم معلوم بود. دستم رو تو دستش گذاشتم اما به جا

 .دیسرو بو

 :دمیپرس

 ؟یمن رو شناخت عیچطور انقدر سر_

 زد: یاروزمندانهیلبخند پ اوشیس

 از رنگ لباست! و البته پف دامنت!_

ها آهنگ و همهمه مهمون ی. صدامیگرفت و بعد، همراه هم به سمت سالن رفت امخنده

ها متوقف شدن. سالن با چندتا سوپر نوازنده اوش،یبا اشاره س م،ی. وارد سالن که شداومدیم

 هیو  شدیزنده اجرا م یقیسن، موس یروشن شده بود. رو یرنگ یهاپروژکتور گرد و هالوژن

 شدن!. که با متوقف شدن آهنگ، متوقف دنیرقصیداشتن وسط م هاتعداد از مهمون

 گفت: جانیلک بود با هلونه لک هیکه موهاش شب یجید
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 ! به افتخارش!دیستاره مجلس باالخره از راه رس_

انداختم و  نییها به سمت ما برگشت و برامون دست زدن. من سرم رو پانگاه همه

. دو میسن رفت کیدرست از وسط سالن تا نزد اوش،ی. همراه سچوندمیهام رو به هم پانگشت

هم  هایلینشسته بودن. خ هایلیشده بود که خ دهیهم چ دیسف یهایو صندل زیالن مطرف س

نگه داشته  یما خال یکه ظاهرا برا یاچهار نفره زیسلف بودن و مشغول خوردن! پشت م زیدور م

 یزیاز خدمتکارها چ یکی رگوشینبود. ز یاز حضور الهام راض ادیز اوشی. سمیشده بود، نشست

 گفت و فرستادش بره.

خدمتکار برامون  هی. بعد، میدونفره گرفت یآورد و چندتا سلف رونیرو ب اشیگوش الهام

 یاومد. الهام با همون انرژ زمونیکه باربد کنار م کردمیمزه مرو مزه تومیآورد! داشتم موه تویموه

 :دیاز جا پر طنتشیو ش

 باربد!_

 ؟یکرد ریسالم خوشگله! د_

 بود! کیتراف_

گفت. بعد الهام رو با خودش برد  کیکرد و تولدم رو تبر یبا من هم سالم احوالپرس باربد

 :دیبا آرامش پرس اوشی. سمیبا هم تنها شد اوشیو، من و س

 ؟یدختره اومده بود نیچرا باز با ا_

 ابروم رو باال دادم: یتا هی

 !یشدیباشه اگه نارون نبود اصال با من آشنا نم ادتی_

 ؟یدونستیون معتاد شده! منار_

 وتا ننداختم:بعد خودم رو از تک یتعجب کردم ول اول

 ستیبرام مهم ن_
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 موقع! هیکنه  ریتو رو هم درگ خوامینم_

 کردم: اخم

 برم بکشم و مصرف بکنم؟! خوامیم عیکه سر یشناخت نجوریمن رو ا یعنی_

 گفت: یمانیبا پش اوشیس

روز من رو  اون ی... برایامشب رو خراب کنم... راست خوامینم د،یببخش زمینه عز_

 !؟یدیبخش

 انداختم نییرو پا سرم

 .میبهش حرف نزنبهتره راجع_

 رو گرفت و با لبخند گفت: دستم

 !ارن؟یرو ب کیبگم ک_

 زدم یور هیلبخند  هی

 رو نخوردم! تومیهنوز موه_

 با هم اومدن؟ نیچرا روزبه و اون پسره آبت یراست_

 .میکه راحت باش انیبا هم ب میهم با هم دوست شدن، ما هم فرستادها اون_

 آد؟یات از من خوشش نمپسرخاله_

 !شهیم یرتیغ یکمیو  آدیپسر خواهرش خوشش نمکه از دوست هیخوب مثل برادر_

ها دنبال مهمون نی. با نگاه، بدمیرو نوش تومیقلپ از موه نیلبخند زد و من آخر اوشیس

بشناسمشون. اما  تونستمینقاب م یفقط از رو دن،یپوش یچ دونستمیگشتم. نم نیروزبه و آبت

 .دمشونیچشم گردوندم ند یهر چ
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 :دیدوباره پرس اوشیس

 !ک؟یک_

 گرفت: امخنده

 باشه._

 کیک هی. ستمیچرخدار آوردن و من بلند شدم که پشتش با زیم یرو دوباره رو کیک

نوشته بودن تولدت  دی! روش هم با سفیاسیو  دیففوندانت س یهادوطبقه با روکش بنفش و گل

هام که دوست یکیکوچ کی. اما من همون ککردیم ییمبارک!  شمع گل رز هم وسطش خودنما

 دادم.یم حیبودن ترج دهیبرام خر

که همه در صدد زدن  ییدخترها کنن،ینگاهم م یکه دخترها چطور دمیدیم یرکیرزیز

بعد،  قهیشون رو گرفته بودم. سرم رو باال گرفتم. چند دقهمه یبودن و حاال من، جا اوشیمخ س

. همون ستادیو باربد هم کنار الهام ا دمیاومدن. الهام رو کنار خودم کش کمونیالهام و باربد هم نزد

 یچ یبرا دونمیتا عکس بندازه. نم میو بهمون گفت لبخند بزن ستادیا زیم یروزبه جلو ه،لحظ

شده رو برام آوردن و همه شروع  نیتزئ یلحظه رو ثبت کنه! بعد از عکس، چاقو نیا خواستیم

 تونستمیام گرفته بود. به قول الهام، اصال نمخنده یلیکردن شعر تولدت مبارک رو خوندن. خ

خواست بده  اوشی. سدمیرو بر کیرو ببندم! شعر که تموم شد، شمع رو فوت کردم و ک شمین

 کیخودم و الهام، به همه ک ی. با مسخره بازکنمیم میگفتم خودم تقس کنه اما میخدمتکار تقس

 خودمون هم گذاشتم. یدادم و آخرسر، برا

زودتر  اوشیشد. س بیدوباره روزبه غ م،یرو بخور کمونیکه ک مینشست زیدورم یوقت

 گفت: طنتشیرفت، باربد با همون نگاه پر از ش یرفت. وقت یرو خورد و با عذرخواه کشیک

 رو آماده کنه! زتیفکر کنم رفت مقدمات سورپرا_
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آهنگ بلند شد.  یکوتاه گذشت و دوباره صدا قهینگفتم. چند دق یزیزدم و چ لبخند

 میدار بود که من و الهام با هم زدوسط. انقدر خنده دنیاکثرا قر تو کمرشون خشکه زده بود و پر

 خنده. الهام کنار گوشم گفت: ریز

 !یقر بد اوشیبا س یبر دیالبد االن با_

 دونستمینم افتادیم یاتفاق نی. واقعا اگه همچدمیبه دستش زدم و خند یاآرنج ضربه با

 یمرد برقصم؟ وا همهنیا یجلو تونستمیبودم. اصال مگه م دهیوقت بود نرقص یلیچکار کنم! خ

 !یاعلی

با خنده و عجله اومد. دستم رو گرفت  اوشیشروع شد و س یتیلحظه بعد، آهنگ ال چند

 رفت،یهاش نمکه از رو لب یوسط! من رو برد درست وسط سالن و با لبخند دیو من رو کش

درست  میاز قبل بهم استرس وارد شد! من رقص فارس شتریدست و کمرم رو گرفت که ب یطور

رو  ندرالیا حرکات س! شروع کردم به مغزم فشار آوردن تیشکل نیانبود، چه برسه رقص  یحساب

 گهیبودم که حاال کمکم کنه! چندتا زوج د دهیرقصش رو د کهی. انقدر تارمیب ادیبه  لمشیتو ف

و بلند  خوابوندیدستش م یکه من رو رو اوشیهم وسط اومدن و مثل ما مشغول رقص شدن. س

برم  دیبا تیمامور نی! بعد با خودم فکر کردم بعد اشکنهیکمرم االن م کردمیاحساس م کرد،یم

 نگه دارم! دهیباشگاه اداره و بدنم رو ورز

وسط که فقط تو بغل هم بچرخن.  ختنیتموم شد، همه ر یو شاد منتیکه به م رقص

بدنش  یاز حس گرما م،یشد دنیهم من رو به خودش چسبوند و آروم مشغول چرخ اوشیس

از  یکیتوسط  هوید لحظه بعد، نشون ندم! چن امافهیتو ق کردمیم یسع یمشمئز شده بودم ول

 :دمینقاب شن ریفورا رفت تو بغل اون!  صداش رو از ز همدختر  هیشدم!  دهیدزد اوشیبغل س

 !یشد بایز یلیخ_

 سقف اتاقم افتادم: ادیو  دیلرز قلبم

 قشنگ شده! یلیها! خبخاطر ستاره یمرس_
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 کمتر دلت تنگ بشه... نکهیبود واسه ا کیکار کوچ هی زم،ینداره عز یقابل_

 «اجازه هست؟»اومد و رو به روزبه گفت: اوشیس

 قدم من رو دور کرد و کنار گوشم گفت: چند

 و تکون نخور! سایوا جانیهم_

 گفتم: رانهیغافلگ

 باشه!_

من روشن شد! بخار هم از اطراف  یبعد، پروژکتور درست رو هیرفت و چند ثان اوشیس

روشن  اوشیس یرو یکردن. پروژکتور بعد ید. همه دورم رو خالز رونیبودم ب ستادهیکه ا ییجا

 .اومدیم رونیسن هم بخار ب ری! از زکروفونیسن پشت م یبود رو ستادهیشد. ا

 شروع کرد خوندن... اوشیشروع شد و س آهنگ

 

 هست یخاص یجادو هیتو  یهاتو چشم_

 هست یاحساس هینگاه تو انگار  تو

 یوقت کنمیرو فراموش م ایدن غم

 کنمیتو نگاه م به

 دمیهمه عمر مثل تو رو ند تو

 زمیعز زهیخاطرتت عز ییجورها هی

 چشم من شهینم ریتو س دنید از

 کنمیتو نگاه م به
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ادامه داد.  اومدیکه به سمت من م نطوریرو برداشت و هم کروفونیم اوشی)س

 (اومدیپروژکتورش هم همراهش م

 به تو انگار کمیکه نزد یوقت

 هر دفعه صدبار لرزهیم دلم

 که به تو دارم یحس واسه

 کنمیتو نگاه م به

 جونم نامهربونم زیعز

 دل خونم نیبه ا یچشم گوشه

 که به تو دارم یحس واسه

 کنمیتو نگاه م به

 جونم آروم

 تونمینم گهیتو د بدون

 دل خونم نیس اخدا خسته به

 تونمینم گهیتو د بدون

 حال من شهیتو تازه م یهوا به

 احوال من شهیخوب م یکه هست یوقت

 رو دوست دارم تا ابد کنارم باش تو

 کنمیتو نگاه م به

 دمیهمه عمر مثل تو رو ند تو
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 زمیعز زهیخاطرتت عز ییجورها هی

 چشم من شهینم ریتو س دنید از

 ....کنمیتو نگاه م به

* 

و با گرفتن دستم، مجبورم  خوند،یو م دیچرخیدور من م اوشیکه س یهمه لحظات تو

 یو با گوشه چشم، نخود کردمیرو احساس م نینگاه روزبه و آبت ینیدورش بچرخم، سنگ کردیم

 تا االن کجا بود؟ نیآبت دونمی. نمدمیدیباز الهام رو م شیو ن دنیخند

کامل فقط  یریدست زدن. من هم که با غافلگ اوشیس یکه تموم شد، همه برا آهنگ

با  کیتانیها هم روشن شدن، و آهنگ تاکه تموم شد، هالوژن نیمدعو قی. تشوردمکینگاهش م

 خراب شده چه خبره! نیامشب تو ا دونستمیکم پخش شد! واقعا نم یصدا

که اون  نطوریآورد. هم رونیب یسرخجعبه گل هیکتش و  بیدست کرد داخل ج اوشیس

 گفت: کروفونیجلوم زانو زد! بعد تو م گرفت،یرو به سمتم م

 ؟یکنیبا من ازدواج م کایرینائ_

گرفتم. دوباره با گوشه  امینیدهن و ب یچکار کنم! دو دستم رو جلو دونستمینم رتیح از

!!! همه به اندازهیگور، داره از صحنه عکس مگوربه نیبازه و آبت ششیکه الهام ن دمیدیچشم، م

و هورا! دستم رو جلو بردم و در  غیدست و ج هایلیشده بودن، و خ رهیخ ییایصحنه رو نیا

 اوشیداخلش بود. در جعبه رو بستم و دست س یو درخشان بایز یلیباز کردم. انگشتر خ وجعبه ر

 رو گرفتم تا بلند بشه.

 گفتم: دنیدویور ماون ورنیعالمه احساس که با هم تو قلبم ا هیبا  ستادیا یوقت

 من... اوشیس_
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هاشون رو با هم عوض دوتا نقاب نیش کردم. چرا الحظه روزبه جلو اومد. نگاه همون

 کرده بودن؟

 کایرینائ میبر ایب_

 گفتم: اوشیبه س رو

اما ازدواج...  یهست یبهت جواب بدم! تو پسر خوب ینطوریهم تونمی... فکر کنم... نمدیبا_

 فکر کنم... دی! باسشهیحرف هم

چکار کرده و  اوشیبعدش س دونستمی. نممیرفت رونیدستم رو گرفت و از سالن ب روزبه

 نیب یبهش دست داده. فقط نگران حس خودم بودم، حس یهمه آدم چه احساس نیا یجلو

 ...جانیو شعف و ه یناراحت

**** 

گذشته  یکه از مهمون یدو روز نی. اکردمیبودم و سقف رو نگاه م دهیتختم دراز کش یرو

 انداختیم یپدر ادیاتاق، من رو  نیمحل نگذاشته بودم. سقف پر ستاره ا اوشیبه س ادیبود، ز

 .کردیم یبانیگروه ما رو پشت یدیسرهنگ مج یاالن بود و به جا خواستیکه دلم م

رو باز  امیبود! پ نیرو برداشتم. آبت میبه پهلو شدم و گوش ام،یپ یصدا دنیشن با

 «تلگرامت رو چک کن»کردم:

رو که باز  نی. صفحه آبتادیب هاامیرو روشن کردم و چند لحظه منتظر شدم تا پ نترنتمیا

گرفته  یواشکیکه  اوشیرو برام فرستاده بود. چندتا عکس از من و س یمهمون یهاکردم، عکس

بود! اما کاش  ییبایو ز ییای! چه صحنه رویو، لحظه خواستگار کیشده بود، عکس چهارنفره با ک

 تونستمیکه من هم دوستش داشتم و م ینفر هیجلوم نشسته بود.  اوشیس یبه جا گهینفر د هی

 بهش فکر کنم.

 داد: امیشد و پ نیآنال نیآبت
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 !یها رو نگه دارعکس یتونیم_

 رو کج کردم دهنم

 توروخدا!_

 آخه؟ تهیچه مامور گهید نیخدا ا ایندادم و دوباره نتم رو خاموش کردم.  یجواب

 دهیرفتم. روزبه رو کاناپه دراز کش رونیاز اتاق ب دن،یجا بلند شدم و بعد از حجاب پوش از

که  دیهام رو شنصندل یهاش. حتما صداساعدش رو گذاشته بود رو چشم شه،یبود و مثل هم

 گفت:

 ؟یبد یبهم قرص سرماخوردگ شهیم_

 تمهاش برداشچشم یحرف، کنارش رفتم و دستش رو از رو نیا دنیشن با

 ؟یهنوز خوب نشد_

شده بود. معلوم بود دوهزار دفعه پاکش  یهم صورت اشینیناالن بود. ب یلیخ اشافهیق

 کرده!

 هیتکون دادم. به آشپزخونه رفتم و با  یسر جوابم رو داد و من هم به نشونه تاسف سر با

رو از دستم گرفت. قرص رو از داخل  وانیبرگشتم. نشست و ل یآب و قرص سرماخوردگ وانیل

 :دمیدستش انداختم و پرس یبسته تو

 دکتر؟ میبر یخوایم_

 و گفت: دینفس سر کش هیآب رو  وانیل

 ...شمینه... خوب م_
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انداختم.  خچالیبه  ی. به آشپزخونه رفتم و نگاهدیرو دستم داد و دوباره دراز کش وانیل

و به اتاق روزبه رفتم تا لحافش رو براش  نکیاشتم تو سرو گذ وانیخوردن نداشتم. ل یاما اشتها

 :دیناالن و گرفته پرس یروش، با اون صدا دمیلحاف رو کش ی. وقتارمیب

 ممنونم._

 گفتم: رفتمیکه به سمت اتاق م نطوریو هم دمیبه شالم کش یدست

 .دمیصدات رو نشن دیآهنگ بذارم شا خوامی. مکنمیخواهش م_

آوردم و رفتم داخل حمام. حمام کردن،  رونیهام رو باتاقم شدم و در رو بستم. لباس وارد

کردم که بهش آب  میقا راهنمیپ یآهنگ گذاشتم و ال می. با گوشکردیافکارم رو منظم م شهیهم

ها، آدرس هیگرفتن بق یکه برا کردمیفکر م نیبودم، به ا ستادهیدوش ا ریکه ز نطورینپاشه. هم

 ...امیراه ب اوشیدل س د بهیبا

آهنگ رو  نکهیو بدون ا دمیبودم، پوش دهیرو که تازه خر امیعروسک کیاز حمام، تون بعد

سشوار  یبلند آهنگ با صدا یقطع کنم، مشغول خشک کردن و مرتب کردن موهام شدم. صدا

 !خوندمیشده بود. خودم هم داشتم با آهنگ م یقاط

. دمیآخ بلند شن هی یصدا هویکه  دمیکشیو سشوار م دادمیقر م نهیآ یجلو داشتم

 !اومدیجور دعوا م هیضربه و  یدکمه سشوار رو زدم و گوش دادم. صدا یفور

 زدنیکه داشتن روزبه رو کتک م یکلیدوتا مرد ه دنیدر رو باز کردم و با د یال آروم

تشک  ریام رو از زاسلحه ،یالحظه یریگمیتصم هیآن پشت در رفتم و بعد، با  هیشوکه شدم. 

 یسرعت باورنکردن هیبا  یبعد یرو زدم ول شونیکیاول  کیتخت درآوردم و در رو باز کردم. با شل

 بخاطر فرز بودنش بهش نخورد و جلو اومد.  یکردم ول کیبه سمتم اومد. شل

ما من جودوکارم! قدش بلند بود ا دونستیضربه، اسلحه رو از دستم پرت کرد اما نم هی با

. روزبه کردیهام رو ول نمدست یپاهاش ول نی! با زانو زدم بدیرسیشکمش که م ریمن به ز یپا

. احساس چوندمیرو پ ارویاون  یهاگرفتم و دست ی. انرژکردیو اسمم رو صدا م زدیناله م
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قدم  هی. معطل نکردم و با واریدست خودم هم درد گرفته! هولش دادم و خورد به د کردمیم

 نکنه! یمرد یادعا گهیکردم د یکار ،یلگد کار نیکردم. با چند یفاصله رو ط

و با هرنفسش، خون  زدیکرده بودن تو شکمش! روزبه نفس م کیروزبه رفتم. شل باالسر

گرفت و اسمش رو صدا زدم. سرش رو با دست راستم بلند  امهی. گررونیب ختیریاز محل زخم م

حرف بزنه. همون  تونستیزخم فشار دادم. نم یست خودش، رود یکردم و دست چپم رو رو

 یگذاشتم و فورا پشت در رفتم. از چشم نیبلند شد. روزبه رو زم رزدنزنگ زدن و د یلحظه صدا

 بلند گفتم: ها،هیهمسا دنینگاه کردم و با د

 ه؟یک_

 گفت: شونیکی

 اومد؟ ریت یافتاده؟ صدا یخانم اتفاق_

 پر خون بود کمیچپم و لبه تون دست

 بود... من حمام بودم.... اومدم و خاموشش کردم.... ونینه... تلوز_

 گفت: شونگهید یکی

 آقاروزبه هستن؟_

 بله..._

 در؟ یجلو انیب نیبگ شهیم_

 .ستیمناسب ن طمیدر رو باز کنم. شرا تونمیمن هم نم ضه،یروزبه مر_

 :که سراغ روزبه رو گرفته بود گفت یرفتن. اون چندتاشون

 دم آپارتمان ما. انیب نیبهتر شدن بگ نیمجتمع هستم، لطف کن ریخانم من مد_

 چشم حتما._
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جواب داد،  یرو گرفتم. وقت نیشماره آبت کنانهیرفتن، فورا تلفن رو برداشتم و گر یوقت

ماجرا رو گفتم و التماس کردم زودتر خودش رو برسونه. بعد از قطع تماس، با توجه به  هیبا گر

که کتک زده بودم، داشت  ی. اونارمیرو بند ب یزیکردم خونر یبودم، سع دهیکه د ییهاآموزش

 ام رو سمتش گرفتم:اسلحه تیگرفت که پاشه. با عصبانیجون م

 !؟یدیفهم رهیخطا نم رمیت ندفعهیهمونجا بتمرگ! ا یاگه جونت رو دوست دار_

 نکهیدر رو باز کردم، بدون ا ی. وقتدنیرس یبا ستوان رضوان نیربع بعد، آبت هی بایتقر

دم دستم بود  ی. با عجله هرچاومدیبند نم امهیتو اتاق. گر دمیبکنم دو یصبر نیترکوچک

 رفتم. رونیب خوندیکه هنوز داشت آهنگ م لمیو موبا فیو با برداشتن ک دمیپوش

حال نزارم، بغلم کرد. روزبه رو  دنی! الهام هم وارد شد و با دهاهیهمسا س،یپل آمبوالنس،

رو هم دستبند  یکیبرانکارد اون جنازه رو بردن. اون هیهم با  گهیبرانکارد گذاشتن و دونفر د یرو

 درست راه بره بردن. تونستیکه نم یزدن و در حال

 آوردیخودش نم یبه رو یعال یلیکه خ یو ستوان رضوان میترف رونیهم از آپارتمان ب ما

. میاومده بودن تا ما لو نر هایدر خونه رو با نوار صحنه جرم پلمپ کرد. خود شناسه،یما رو م

. کردیکه دوباره جمع شده بودن پرس و جو م هاهیهم خودش داشت از همسا یستوان مسعود

 .میو الهام، دنبال روزبه رفت نیندادم و همراه آبت تیاهم هاهیسااصال به هم

کردم و الهام، با نوازش کردن شونه و دستم،  فیتعر نیآبت یرو برا انیجر ن،یماش تو

ما رو  مارستانیالهام آرومم کرد و گفت که االن ممکنه تو ب مارستان،یب می. تا برسدادیم میدلدار

کردم. گرچه  شیداشت، مختصر آرا فشیک یوکه ت یشیبا لوازم آرا نیبشناسن. بخاطر هم

 .میزد یدود نکیو هر دو، ع ختیر رونیب یکمی. خودش هم موهاش رو دادنینم ههام اجازاشک

براش  یحال روزبه خوب بشه و اتفاق خواستمیو تو دلم، از خدا م گرفتیآروم نم قلبم

 ...فتهین

**** 
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نجس  یرو که با دستمال مرطوب پاک کرده بودم، شستم. خونش پاک شده بود ول دستم

تو حدقه  یهام به سختبودم که چشم ختهیبه خودم نگاه کردم. انقدر اشک ر نهیکه بود! تو آ

منتظرم بود.  یبه الهام انداختم که با نگران یرفتم و نگاه رونیب ییجاگرفته بودن. از دستشو

بزنن.  هیو بخ ارنیرو درب ری. روزبه رو برده بودن تمیهم سمت اتاق انتظار رفتدستم رو گرفت و با 

 یبرم پشت در اتاق عمل، ول خواستی. دلم ممیخون ازش رفته بود. تو سالن انتظار نشست یلیخ

 .میمنتظر بمون نجایگفته بود ا نیآبت

شلوغ!  یدر حال رفت و آمد بودن. وقت مالقات بود و حساب سیپل نیچند مارستان،یب تو

 نی. اولمیتا شناخته نش میگرفته بود نییکنم. با الهام سرمون رو پا هیبازهم گر خواستیدلم م

 الهام دراومد: یصدا د،یچک فمیک یام، روقطره اشک که از چونه

 ؟یهست یرفته ک ادتی! یباش یقو دی! باگهیبس کن د_

 آوردم و گفتم: رونیب فمیاز ک یدستمال

 نارون... ی... نکنه... نکنه... واادیسرش ب ییکه بال ترسمیم یلیخ ینرفته... ول ادمینه _

 داد: میهام انداخت و دلداردستش رو دور شونه الهام

خونه! نگران  دیگردیو سالم برم حیو صح شهیحالش خوب م شاالیتوکلت به خدا باشه! ا_

 !یهست فیچقدر ضع کنهیفکر م نیآبت ،یکن هی! انقدر گریروم باشکن آ ینباش، سع

 رو کج کردم و با بغض گفتم: دهنم

 به جهنم!_

و  ستادیشد و بعد به سمت ما اومد. روبرومون ا دهیسالن د یانتها نیلحظه، آبت همون

 :دیپرس

 ؟یخبرداد اوشیبه س_

 دادم. یو با سر جواب منف دمیرو باال کش دماغم
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 خودش زنگ بزنهصبر کن _

 :دیپرس الهام

 بوده؟ یکار ک یدیفهم_

 .ستیمعلوم ن لشیدل یبودن. ول اوشیاز افراد پدر س_

 بغض کردم: دوباره

 کیبکنن؟ چرا فرستادتشون خونه ما؟ چرا به روزبه شل یکار نیهمچ دیآخه چرا با_

 کردن؟

 !نگیپارک یکشتن و انداختن تو انبار سرصداینگهبان مجتمع رو ب_

 :دمیبه صورتم چنگ کش ناخودآگاه

 ...یییامام زمان... وااا ای_

 :دیتو موهاش کش یدست نیآبت

 :دمیمجتمع! فورا پرس دیبرگرد دیتونینم گهیمتاسفانه د_

 م؟یچکار کن دیپس با_

 .دونمیفعال نم_

 نی. آبتخواستنیتوجهمون رو جلب کرد. همراه روزبه رو م مارستانیب یبلندگو یصدا

 ...ادیسرش ن ییو رفت. تو دلم از خدا خواستم بال میبهمون گفت همونجا بمون

**** 

 (www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته
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. اشک زدنی. داشتن بهش سرم مستادمیکه روزبه رو آورده بودن داخلش، ا یدر اتاق کنار

 بودنش... هوشیبودنش، ب یزخم یناراحت ایاز شوق زنده بودنش،  دونمیبود، نم ریهام سرازچشم

پرستارها رفتن، وارد اتاق  یتا اشک، نگاهم رو تار نکنه. وقت زدمیپلک م شهیاز هم شتریب

و نشستم. دستم  دمیرو کش یرو صورتش بود. صندل ژنی. ماسک اکسستادمیشدم و کنار تختش ا

لحظه، خودم هم  نیشدم. تا ا اشبسته یهاچشم یام کردم و مشغول تماشاچونه گاههیرو تک

 دمیدستش کش یهاانگشت یبه روزبه دلبسته شدم. با دست راستم، آروم رو انقدر دونستمینم

 نداشتم. یتیگناه کردن معذور ی. به قول الهام االن برادمیکه جلوم بود. اما فورا دستم رو کش

 هیبود و  کیاتاق کوچ. ستادندیهم داخل اتاق اومدن و کنار تخت روزبه ا نیو آبت الهام

و الهام نگاه کردم. هردو نگران  نی. به چهره آبتمارستانیب اطیبه ح یکیتخت داشت. و پنجره بار

 بودن. الهام با آرامش گفت:

 .ستین ینگران ی. جاآدیبهوش م یخداروشکر که حالش خوبه. دکترش گفت به زود_

و به  دمیکش رونیب یایغذکنار تخت، دستمال کا زیم یکردم لبخند بزنم. از رو یسع

 فرو برد و گفت: نشیشلوار ج بیهاش رو تو جدست نیهام رو پاک کردم. آبتاشک ،یآروم

 بمونه. ششیپ تونهینفر م هیفقط _

 گفتم: فورا

 ...مونمیمن م_

 . حواسم بهش هست.مونمیخونه ما. من خودم م دینه، الزم نکرده! شما و نارون بر_

رفتم و  رونیو فورا اتاق رو ترک کردم. از ساختمون ب دیام لرزچونه ن،یتحکم آبت نیا از

بر من وارد شده بود. تنها  سابقهیب ینشستم. امروز، استرس اطیح یهامکتیاز ن یکی یرو

و  انیگروگانم گرفت، اما اون موقع، ک یابود که لحظه یبا همون خالفکار یریدرگ ام،یریدرگ

غول، راحت بود. اما امروز، من بودم و دوتا نره المیخ ،یبودن و به نوعروم  یجلو امگهیدو همکار د
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نازک انقدر دل کردمیهفت سال آموزش و کار، فکر نم-خورده بود. بعد از شش ریکه ت یابا روزبه

 باشم.

رو  تونیزنونگ د،یو ماهر هست یهرچقدر هم قو گفتیاستاد معارفمون م آدیم ادمی

بود. بازوهام رو بغل کردم و آروم  دهیو ترس دهیبودم که دلم لرز یمن، زن . و حاالدیفراموش نکن

 ؟ینگران ایاز اضطراب بود  هاهیگر نیکردم. ا هیگر

. الهام کنارم نشست و کردیدلم رو مچاله م شتریب ،یزییعصر پا نیو سرد ا یابر یهوا

شروع کرد زنگ خوردن.  میدادم و همون لحظه، گوش لشیتحو یهام رو فشرد. لبخند کمرنگشونه

لرزونم نشون  یقسمت سبز رو لمس کردم. صدا اوش،یشماره س دنیآوردم و با د رونیب فمیاز ک

 افتاده یاتفاق دادیم

 ...اوشیسالم س_

 ... حالت خوبه؟زمیسالم عز_

 زدم ناله

 ...اوشیس_

 شده؟ یجونم چ_

 خورده! ریروزبه... ت_

 با شتاب گفت: اوشیس

 !؟یچ_

مون کردن... نگهبان مجتمع کیتو خونمون و بهش شل ختنیورده... دو نفر رخ ریروزبه ت_

 رو هم کشتن...

خبر  دیرسیمشخص بود هم تعجب کرده و هم نگران شده. به نظر م اوشیس یصدا از

 نداشته
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 افتاد؟ یاتفاق نیهمچ یک ؟یچ یآخه برا_

با روزبه  یبودن و چه دشمن یاومدن. اصال ک یچ یبرا دونمی... نمشیچند ساعت پ_

 داشتن؟!

! تو هم خونه یکرده... راست ی. حتما کارکنهیکار م نیروزبه هم با آبت ،یتو خبر ندار_

 که اومدن؟ یبود

 دمیرو باال کش امینیب

 آره. من تو اتاقم بودم و متوجه اومدنشون نشدم..._

 ؟یدیند بیحالت خوبه؟ آس یوا یا_

 از خودم دفاع کنم... بلدم ستین میزیخوبم چ_

 چند لحظه مکث کرد اوشیس

 پس روزبه بلد نبود؟_

شکوندن... چه  ایباز کردن  یزیدر رو با چ دیبود... شا دهیبود و خواب ضیروزبه مر_

 ...دونمیم

 ؟یمارستانیکدوم ب_

 .یروانتظامین مارستانیب_

 چرا اونجا؟_

خونمون رو هم پلمپ کرد. از  سی. پلادیب سیخورده... من خودم زنگ زدم پل ریخوب ت_

 ... اومدی... خون روزبه بند نماوشیبودم س دهیترس یلیپرس و جو کردن. خ یمن هم کل

 .اومدینم امهیگر گهید یزدم. ول هیرو به گر خودم

 گفت: یبا ناراحت اوشیس
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بوده. بعد هم  یچ لشیبودن و دل یک نمیبب کنمیم یریگی. من پزدلمینکن عز هیگر_

 دنبالت. غصه نخور. حاال حال روزبه خوبه؟ آمیم

 .هوشهیو ب رونیآره، تازه از اتاق عمل آوردنش ب_

 !شهیدرست م یغصه نخور عروسکم. همه چ کنمی. خواهش مخوبیلیخ_

 الهام گفت: م،یکرد یخداحافظ یوقت

 دونستی. به نظرت واقعا نمدمیهاش رو شنباالس. همه حرف یلیخ تیگوش تیفیک_

 امروز چه خبر شده؟

هاس که مواد رو باال فقط باالسر سرگروه اوشیباباش بوده. س یهاگفت کار آدم نیآبت_

 نداره. یکارها کار هینکشن! به بق

 انجام بده. گهید یکس دهیخشن رو م یآره باربد بهم گفته که کارها_

 ن؟یدیتو و باربد به کجا رس_

 صداش رو آروم کرد و گفت: الهام

 مهر بزرگ!. بزرگاوشیباز کردن گاوصندوق پدر س یبرا میقراره برامشب _

 .ستمیخوب ن یزنتو مخ ادی. من زیتو خوب موفق شد ؟یگیم یجد_

 به پهلوم زد: یاضربه الهام

 کرده یکه ازت خواستگار یتو انقدر خوب بود_

 زدم: پوزخند

 ارهیبه دستم ب خواستیفقط م_

 فیکه آغشته به خون روزبه شده بود. داشتم لرزش خف کمیمانتو تنم بود و همون تون هی

 بود گفت: دهی. الهام که انگار فهمکردمیهام حس مسرما رو تو بازوها و رون
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 !رمیاز بوفه دوتا نسکافه داغ بگ رمیم_

رو  یلباس یاز رفتنش نگذشته بود، که گرما هیتکون دادم و الهام رفت. چند ثان یسر

رو داده بود  هاشنیکنارم نشست. حاال با اون بلوزش که آست نیهام احساس کردم. آبتشونه یرو

و زانوهام رو  دمیرو پوش شرتشی. سوئاومدیبه نظر م ترپیتخوش اش،ینیگردن تزئباال، و شال

 :دیپرس نی. آبتدمجمع کر

 تو و روزبه هست؟ نیب یزیچ_

 .زدیهاش موج مکردم. انتظار تو چشم نگاهش

 نه!_

 !یکرد هیبراش گر یلیخ_

 !کنمیم یخونه زندگ هی. دوماهه دارم باهاش تو ستمین عاطفهیمن مثل شما ب_

 ؟یمند شدبهش عالقه یعنی_

 گفتم؟یم یسوال. چ نیاز ا ختیر قلبم

 .می. من و روزبه همکاریکنیکه شما فکر م یانه عالقه_

 من هم همکارتم! درسته؟! ستی. مثل نگاهت به من ننمیبینگاهت رو م_

 د؟یپرسیها رو مسوال نیچرا ا ط؟یشرا نیتو ا خواستیم یاز جونم چ گهید نیا غمبریپ ای

از  شرتیالهام بخاطر سوئ طنتیبدم. نگاه پر ش یو مجبور نشدم جواب دیخداروشکر الهام رس

 گفت: نیرو به آبت یام رو که دستم داد با شرمندگچشمم دور نموند. نسکافه

 !نیشما نگرفتم، فکر کردم هنوز داخل سالن هست یبرا دیببخش_

 خونه. دی. زودتر برمیدار اجیمون به قند احت. همهرمیگینداره. خودم م یاشکال_

 رو دست الهام داد و رفت. نیماش چیسوئ
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**** 

رو روشن کنه تا من برم دوباره روزبه رو  نیاز خوردن نسکافه، الهام رو فرستادم ماش بعد

فورا خودش رو  دنمی. با دآدیداره به سمتم م نیآبت دمیبخش که شدم، د ی. وارد راهرونمیبب

 رسوند بهم و گفت:

 !خوادیروزبه بهوش اومده، شما رو م_

رو  انیک بیو نگاهش، قلبم رو لرزوند. اما فعال وقت فکر کردن به علت نگاه عج لحنش

روش رو برگردوند سمت  دنم،یتند سمت اتاق روزبه رفتم و وارد شدم. با رس یهانداشتم. با قدم

 ینگاهش بغض دوباره به گلوم چنگ انداخت. جلو رفتم و کنارش رو دنیچرا با د دونمیمن. نم

 :دمیدستش رو گرفتم و پرس اریاختی. بنشستمتخت، نصفه 

 زم؟یعز یخوب_

 اش پر ستاره شد:خسته یهاچشم

 نشد؟ تیزیچخوبم... تو _

 :دیقطره اشکم چک هیزدم و همزمان،  لبخند

 کردن؟ رتینه... چطور غافلگ_

 خواب بودم آخه. بعد هم که... مهیاومده بودن تو! ن دمیفهم یدر رو باز کردن... وقت_

 رو قطع کردم: حرفش

. یخورد ریگفتم که ت اوشی. به سیکن فیتعر خوادی. نمدونمیرو م اشهیباشه باشه بق_

 مهر بوده!کار جناب بزرگ گهیم نیآبت

 :دیپرس رمقیب روزبه

 چرا آخه؟_
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 باال زدم شونه

 بوده خدا عالمه. یواال. درد و مرگش چ دونمینم_

 رو فشار داد و نگاهش پر عشق شد دستم

 داریسکته زدم. االن که ب یشد ریدرگ ارویبا اون  ینشده... وقت تیزیخدا رو شکر که چ_

 ...قایافتاد دق یچه اتفاق اومدینم ادمیشدم 

 زدم لبخند

 یکردیصدام م ی. هینگرانم دمیآره فهم_

بگه، اومد تو! من هم وردل روزبه  یزیچ یدر بزنه و اهم نکهیبدون ا نیلحظه آبت همون

. روزبه دستم رو ول اوردمیخودم ن یبه رو ییاز پررو یول دمیو دستم تو دستش! خجالت کش

 اومد جلو و مردونه دستش رو گرفت نیدراز کرد. آبت نیآبت یکرد و برا

 قیرف یچطور_

 فرق داشت. اشگهید یلبخند مردونه که با لبخندها هیلبخند زد،  روزبه

 امزنده_

نگاه  نیتو صورت آبت نکهیبدون ا آوردم،یرو درم شرتیکه سوئ نطوریبلند شدم و هم من

 کنم گفتم:

 .رمیم گهیخوب من د_

 روزبه دراومد: ی. صدایصندل یرو انداختم رو پشت شرتیسوئ

 شم؟یپ یمونینم ؟یریکجا م_

 دوتانیداشتم از دست ا گهیگفت. د نیآبت یجمله رو جلو نیا نکهیمور شد از امور پشتم

 شدمیم یپسر روان
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 . مواظب خودت باش!مونهیم شتیپ نیها. آبتخونه اون میریالهام منتظرمه، م_

 نیشدم. تو ماش دیخداحافظ ساده، فورا از نظرها ناپد هیو با  دمیبه روش پاش یلبخند

 که نشستم، الهام نق زد:

 پس؟ ییکجا_

 .دیطول کش کمیروزبه بهوش اومده بود. _

 گفت: طنتیبا ش الهام

 د؟یطول کش یچ_

 گرفت: امخنده

 .میکردیم یاحوالپرس میبس کن نارون. داشت_

 ؟یرو پس داد نیآبت شرتیسوئ_

 نبود. ازمین گهیآره د_

 گفت: یلحظه بعد الهام با کنجکاو چند

 اد؟یخون نم یبو_

 رو کج کردم دهنم

 !رمیدوباره برم دوش بگ دیخونه با میس! برمنه! خون روزبه چارهیب کیتون نیمال ا_

 و ضبط رو روشن کرد... دیخند الهام

**** 

تو  اوشیس یزنگ خورد. جواب دادم. صدا میدر حال باز کردن قفل در بود که گوش الهام

 :دیچیگوشم پ
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 ییکجا کایرینائ_

 فراموش کرده بودم. یمن که به کل مارستان؟یواقعا اومده بود دنبالم ب نکنه

 بود. یهام خونشون... لباسنارون من رو آورد خونه_

 یبخور ییهوا هی میدنبالت بر امیآدرس بده ب_

 :دمیراحت شد و پرس المیخ

 ؟یکرد یریگیپ_

 چند لحظه مکث کرد و گفت: اوشیس

 .گمیآره... حاال بهت م_

 .فرستمیآدرس رو برات م_

 .رسونمیزود خودم رو م زم،یباشه عز_

با  نایاشدم. نقشه آپارتمان الهام ییرایهام رو درآوردم و وارد پذاز قطع تماس، کفش بعد

 یتر از سقف معمولکوتاه کمیدوبلکس! سقفش  یبود ول یمال ما کامال فرق داشت. هشتاد متر

و  -دمیالهام به داخلش فهم عیاز ورود سر-بود  ییسمت راست دستشو ،یشدیبود. وارد که م

 جونیب دیخونه رفته بود نور خورش واریبلند بالکن که تا آخر د یهاپنجره ،ییوار دستشویبعد از د

 .کردنیم ییرایرو وارد پذ یزییپا

. قفسه شدیم دهیها دپله ریسمت ز نیطبقه باال بود که از ا یهاپله ،یچپ ورود سمت

ها هم آشپزخونه بزرگ و دلباز آپارتمان ساخته شده بود. کنار پله هارپلهیز یو کمد و جاکفش

 .شدینم دهیداخل خونه د یالهیوس چیه بایقرار داشت. اما تقر

 گفت: یاومد و با نفس راحت رونیب ییاز دستشو الهام

 کرد! رییتغ ی! نگاهم به زندگشیآخ_



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

232 

 :دمیگرفت و پرس امخنده

 نداره؟ یالهیوس چیه نجایچرا ا_

 شونه باال زد الهام

 !ینجوریخونه ما هم ا ،یشانس منه! خونه شما به اون خوشگل دونم،ینم_

 رو درآوردم: شالم

 . حاال حمام کجاست؟ستیمهم ن_

 باال. میبر ایب_

 یها که باالبود. پشت پله دیسف یچوب یهاحصار نرده نیها ب. پلهمیبه طبقه باال رفت باهم

 نیی. سقف طبقه باال از پاگهیاتاق د هیفاصله  یاتاق بود و روبرو هم با کم هی شد،یآشپزخونه م

 یجلو شد،یم دهید یاختهیچرم که روش بالش و لحاف بهم ر یکاناپه نارنج هیتر بود. کوتاه

 :دمیخونه بود. پرس ییانتها وارید

 ه؟ینجوریچرا ا نجایا_

 .گهید خوابهیم نجایا نیآبت_

 وااا_

 یادیز لهیحمام بود و داخل حمام هم وس یجلو چهیقال هی. فقط میشد ییاتاق روبرو وارد

 نبود. الهام گفت:

. حاال میتوش. که راحت باش ومدین نیهم چون حمامه، آبت نجایاون اتاق مال منه و ا_

 درست کنم... ییچا رمیبه تنت بزن. من م یآب هیلباسات رو عوض کن و 

 :دیگذاشتم که الهام پرس یقال یرو رو فمیک

 گفت؟یم یچ اوشیس یراست_
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 .رونیدنبالم ببردم ب ادیگفت م_

 رو دست الهام دادم میگوش

 هست. یسین انگل هی یدونیرو براش بفرست. رمزم رو که م نجایآدرس ا ایب_

 رو گرفت و رفت. من هم وارد حمام شدم تا تنم رو آب بکشم... یگوش الهام

**** 

 جوابم رو داد و گفت: اوشیکردم. س یشدم و سالم کوتاه اوشیس نیماش سوار

 !یداشت یسخت یلیروز خ زمیعز_

 رمق جواب دادم یب

 آره..._

 م؟یخوب کجا بر_

 باال انداختم شونه

 .دونمینم_

 کرد: یزیخنده ر اوشیس

 !سکشنبهیهات شنبه و لباس نمیبیم بارهنیاول_

 براش نازک کردم: یچشم پشت

حتما  س،یبود و دوتا نره غول و چندتا پل ییرایات غرق خون وسط پذتو اگه پسرخاله_

 آره؟ مارستانیب شیتا ببر یزدیو ادکلن هم م یدیپوشیهات رو ملباس نیبهتر

 حالت چس گفت: هیو با  دیبه صورتش کش یدست اوشیس

 حق با توئه._
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دادم تا  نییرو پا شهی. شمیحرکت کرد یحرف راه افتاد و به سمت مقصد نامعلوم یب

 تیمامور نی! ااوشیس ن،ی. تو فکر روزبه بودم. تو فکر آبتنهیبش هامهیبه ر ،یزییشب پا نیا یهوا

 ای رونیب آدیسالمت م میدونستیو واقعا نم ریتو دل ش رفتیم گهی! الهام چند ساعت دیکوفت

عالمه فکر  هیبا  ب،یعج افهیق هیبا  حجاب،یپسرم نشسته بودم، بوردل دوست نجایا همنه! من 

 و احساس مختلف!

 و گفت: دیلپم رو کش رانهیغافلگ اوشیس

 !یو رفت یکرد عیهمه من رو ضا یخوب جلو_

 انداختم نییو سرم رو پا دمیخجالت کش مثال

 بمونم. تونستمیشدم. نم ریغافلگ_

 .یداشت یحدس بزنم چه احساس تونمیم_

 کردم نگاهش

 واقعا؟_

 کردم. یبا تو باشم ازت خواستگار یاجازه بد نکهیا یبرا یکردیآره. فکر م_

. زدینبود عمرا حدس م نیبه همه جاش فکر کرده بود. اگه واقعا احساسش ا شارالتان

 ؟یداشت یقصد و فکر نیواقعا همچ ای یات! تو حدس زدارواح عمه

 ؟یگینم یزیچ_

 شدم و گفتم: رهیخ ابونیخ به

 !کنهیاموالش رو به نامت م هیبق یهم پدرت گفته اگه ازدواج کن دی. شادیشا_

 بهم گفت: هیترمز کرد. با دهن کج و گال یناگهان اوشیس

 ؟یشناخت ینجوریواقعا من رو ا_
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مواد مخدر که هزارتا دختر رنگارنگ دور و  یقاچاقچ هیپسر  کنهیباور م یک اوشیس_

باهاش ازدواج  خوادیآشنا شده و حاال بعد دوماه م یدختر کامال ناشناس تو مهمون هیبرشه، با 

 هیکم دوره و زمونه کم نیهم تو ا یمعمول یپسرها ره؟یرو بپذ یزندگ تیمسئول خوادیکنه؟ م

دختر  هیشون براشون موقع هم ننهتازه اون! کننیو بعد به ازدواج فکر م موننیمسال دوست 

 !کنهیم دایپ دهیآفتاب مهتاب ند

 شده بود، بعد تموم شدن حرفم گفت: رهیبهم خ نطوریکه هم اوشیس

 ه؟یکه پدر من قاچاقچ یگیم قیتو چطور انقدر دق_

 خودت رو به اون راه نزن._

 اون دختره نارون بهت گفته آره؟_

تا بفهمه  دمیهام رو ورچزدم و لب امنهیهام رو به ساخم، دست. با دیفرمون کوب یرو و

 فرمون و سکوت کرد. یمن بلند کنه. سرش رو گذاشت رو یحق نداره صداش رو برا

 گفت: یداد و با ناراحت هیسکوت محض، تک هیاز چند ثان بعد

 ی، دخترها... الکلمیلعنت یها بود که... خسته شده بودم از زندگ... من... مدتکایرینائ_

بودم... به فکر درآوردن  یگذرونبرام فراهم بود، غرق خوش زیهرزه و به قول تو، رنگارنگ! همه چ

! یرو عوض کرد زیتو همه چ کایری... نائدمیتو رو د ی... اما... اما وقتمیثروت از چنگ نامادر نیا

که تو دختر آروم و  نهیا تیاما واقع ،یایو طناز به نظر ب طونیش یخواستیم اتیتو با همه سع

 ! و من عاشق آرامشت شدم!یهست یریزسربه

 گهیراست م نمیبب خواستمیشدم. م رهیخ اوشیباز کردم و به س امنهیرو از س هامدست

 نه؟ ای

 یباشه؟ ول خوادیکه م یزیکنه اون چ یسع تونهیشب به خودم گفتم چرا اون م هی_

کردم مهربون باشم، خوب باشم، الکل رو گذاشتم کنار،  یکردم. سع یمن نتونم؟ پس من هم سع
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 یزندگ خوامی! من مگهید یکیدم و دستگاه قاچاق داشتم سپردم  نیکه تو ا یایکار کوفت یحت

به خودم ثابت  نکهیا یامتحان آخرت بود. برا ،یروز که ازت خواستم با من باش ن! اوکایریکنم نائ

بگه  یهر دختر دیبار اول شا یبا خودت بگ دی! شایموند ! مثل برگ گل! و تو پاکیکنم تو پاک

! شدنیم قدمشیاصال خودشون پ ای کردن،یمن بار اول قبول م یزندگ ینه! اما همه دخترها

 ،یقبولم نکن دمیبود. حاال هم بهت حق م یبرام کاف ،یو رفت یکه تو با اون شدت پسم زد نیهم

 داشتم.... یمن گذشته مزخرف

همه احساسات  نیمن با ا ا،ینداشتم که بزنم. خدا یسکوت کرد. من هم حرف اوشیس

 اوشیس یطرف دلم برا هی. از دمیپرسیبود ازش م یکیکاش  کردم؟یم دیمختلف چکار با

 هیخور هم بوده، حاال دختر داشته و مشـروبهزارتا دوست نکهیطرف بخاطر ا هیو از  سوختیم

دست و پا  یکیقلبم هم عذاب وجدان کوچ گهیطرف د هی. شدیم مچندش خواد،یدختر پاک م

 باشم تا بتونم از تنوع احساساتم کم کنم. کایریگرفتم فعال نائ می. تصمزدیم

 من و روزبه رو بکشه؟ خواستیپدرت چرا م_

اون هم با اون  ،یکرد عمیهمه ضا یکه جلو دیبود. د یراستش... پدرم هم تو مهمون_

 یشماها ک نهیکرده بود بب قیداده بودم. بعد، تحق بیکه من برات ترت یاییایرو یخواستگار

ات هم پسرخاله ،یکنیم یات زندگو با پسرخاله یبود که پدر و مادر ندار دهیفهم ی. وقتنیهست

 من خواسته حسابتون رو برسه تا من با تو نباشم. ندهیخودش شده، مثال بخاطر آ باندوارد  یتازگ

ازدواج  دهیکه پدرش انقدر راحت دستور قتل دوتا آدم رو م یبا مرد تونمیچطور م_

 صاف دستور قتلم رو بده! نکهی... نه ارونیبرم ب تیکنه تا از زندگ دمیتهد تونستیکنم؟ حداقل م

خودش رو به  یرو باور کنم. کالفه موها اوشیچهره س یو ناراحت صالیاست خواستمینم

 ختیهم ر



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

237 

مزخرف رو برام درست کرده. اگه من رو  یزندگ نیمتنفرم. اون ا من از پدرم کایرینائ_

 میکنیم یخودمون زندگ یبهمون نرسه! برا کسچیدور که دست ه یجا هی میریم ،یریبپذ

 !یمعمول یهامثل آدم

فورا  اوشیام باعث شد صورتم رو جمع کنم. سبدم، ضعف معده یجواب نکهیاز ا قبل

 :دیپرس

 شده؟ یچ_

 ام گذاشتممعده یرو رو دستم

 نخوردم... یزیگرسنمه... از صبح بعد صبحونه چ_

 :دیبود پرس یکه حواسش به رانندگ نطوریرو روشن کرد و راه افتاد. هم نیماش اوشیس

 حال روزبه چطوره؟_

 بهوش اومد. م،یایدرب مارستانیاز ب نکهیقبل ا_

 یتنهاش گذاشت شهیباورم نم_

 زدم: پوزخند

 !یمن و روزبه شک دارهنوز هم به رابطه _

 .یکه اون از من بهتر باشه. و تو اون رو انتخاب کن ترسمیاعتماد به نفس ندارم. م_

 مگه قراره من اون رو انتخاب کنم؟ اون مثل برادرمه._

 .دوارمیام_

 ؟یکنیبازهم حرفم رو باور نم_

 !دیچرا چرا... ببخش_
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 گفت: اوشیکه شدم س ادهی. پمینگه داشت یرستوران چوب هی یجلو

 .امیرو پاک کنم و ب نیتو برو داخل من ماش_

 هی ز،یهر م یبود و باال یچوب زیخلوت بود. همه چ یلیو وارد رستوران شدم. خ رفتمیپذ

داشت نشستم.  دید ابونیکه به خ یادو نفره زیروشن بود. پشت م ییچراغ اتاق بازجو هیچراغ شب

به روش زدم  یمنو رو دستم داد. لبخند ،ییآمدگودختر اومد و همراه با خوش هیبعد،  هیچند ثان

 یوارد شد و زنگوله باال اوشیفود بود. ساش فسترو گرفتم. رفت که دوباره برگرده. همه وو من

 در صداش دراومد. روبروم نشست و لبخند زد:

 ؟یانتخاب کرد_

 نه!_

 :دیانداخت و آروم پرس یاون هم نگاه .نهیهم بب اوشیگذاشتم تا س زیم یرو رو منو

 گفت؟ یچ سیپل کا،یرینائ یراست_

 کرده؟ ریدستگ سیکه افرادش رو پل دیپدرت فهم_

 .رونی. بعد هم من زدم بمیداشت یحساب یدعوا هیآره معلومه! بخاطرش با هم _

 هل دادم تا بحث عوض بشه اوشیرو سمت س منو

 .ییمویل ریو ماءالشع ینیزمبیبا س خورمیقارچ و مرغ م تزایمن پ_

 تکون داد و گفت: یسر اوشیس

 !هیدنج یجا_

بعد، همون دختره اومد و سفارشمون رو  یاقهینگفتم. دق یزیکردم و چ دییهم تا من

نبود،  یواقع اوشیرابطه من و س نکهی. با ااومدیچشم و ابرو م اوشیس یداشت برا یگرفت. اما ه

انداختم، همون غرور  اوشینگاه به س هی. صبر کردم تا دوباره تکرار کنه. دیجوش رتمیاما غ
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بود بهش  هیکه پا یادکلن تلخش، هر دختر یکه زده بود و بو یپی. با اون تاشترو د یشگیهم

داره! خالصه  یشخص شگریفرم بود انگار آرامرتب و خوش یخوب! موهاش هم جور دادینخ م

غره چشم هیبود.  یخرکرو آورد. باز هم مشغول عشوه رمونیشعو ماءال ینیزمبیدختره اول س

هم بخاطر سر و  دی! شاکردیم یدختر با طرفه، باز هم دلبر هی دیدیبهش رفتم. دختره پرو، م

 .دادیرو م یکار نیمن بود که به خودش اجازه همچ ختیر

 گفت: اوشیرفت س یوقت

 .ستمیراحت ن جاچیه ؟ینیبیم_

 رو تو دستم چرخوندم رمیماءالشع یقوط

 تو، خوب حق دارن! یعال پیت نیبا ا_

نقشه  نیخدا بگم چکارت کنه با ا انینشست. ک اوشیلبخند پر افتخار گوشه لب س هی

 یو برا خوردمشونیداغ مام بود. داغشدم. واقعا گرسنه هامینیزمبی. مشغول خوردن سدنتیکش

 حال و روزم به خنده افتاد: دنیاز د اوشی. سدمیکشیسرد بشه با دهنم نفس م نکهیا

 دختر خوب صبر کن خنک بشه!_

 گرسنمه آخه! یلیخ_

 بود که قلبم رو مچاله کرد. یپر از احساس اوشیعبارت س و

 قربونت برم نوش جونت_

و با ورود من به  گفتیپسر راست م نیعذاب وجدان داشتم. اگه پنجاه درصد هم ا من

دروغ بودم و  یبهش گفته بودم. من به کل ی... آه من چه دروغکنه رییتغ خواستیم اش،یزندگ

رو آورد. باز هم  تزامونیبود که پ دهیبه نصف رس بایتقر هامونینیزمبی! سدونستیاون نم

با  اوشیرفت س ی. وقتدیرسیبه فکرم نم یزیچ رمیحالش رو بگ نکهیا ی! برایخرک یهاعشوه

 خنده بهم گفت:
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 !هاآدیاز رفتارش بدت م_

 دختره رو درآوردم یرو کج کردم و ادا دهنم

 !نیاز غذا لذت ببر_

 ادامه دادم یجد و

 !یینکبت هرجا_

 لبخند دخترکش گفت: هیخنده زد و بعد با  ریز اوشیس

 !یکنیم یقشنگ حسود یلیخ_

 گرفت و اخم کردم: حرصم

اشتباه به عرضتون . هیدارن حسود ونیکه آقا ی! اونرتهیغ نیجناب! ا ستین یحسود نیا_

 رسوندن!

 ها حسودندارن خانوم رتیغ ونیآقا یول_

 ونیتجاوز کنه، و آقا مشونیبه حر یکس دنیدارن چون اجازه نم رتیها غخانوم_

 ها رو از دست بدن!توجه خانوم ترسنیچون م کننیم یحسود

 و گفت: دیبازهم خند اوشیس

 عاشقتم!_

که چطور حال  نیخوردن، به ا تزایوردم. تمام طول پرو خ تزامیانداختم و پ نییرو پا سرم

ما  یکنار زیگروه پسر با هم وارد رستوران شدن و پشت م هی. کردمیفکر م رمیدختره رو بگ نیا

 دیبه ذهنم رس یکم نذاشت! باالخره فکر یزیها هم چنشستن. دختره از عشوه اومدن واسه اون

تا  ستادیایکه دختره م یی. جازیطول م یرو بردم جلو امیبلند شدم صندل ،یوشحالو با خ

کنار اون باشم جام رو عوض کردم. واسه  نکهیفکر کرد واسه ا اوشی. سادیو عشوه ب رهیسفارش بگ
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گفتم دختره رو صدا بزنه تا بهم  اوشیمن نصفه موند و به س یتزایدستم رو فشار داد! پ نیهم

 !ستهیبا زمونیور کنار ماز اون زنهیدور نم ادیب یوقت دونستمیجعبه بده. م

جعبه  هی. دختره هم ارهیجعبه ب هیبود، اشاره کرد  ستادهیبه دختره که کنار بار ا اوشیس

. ستادیا اوشیمن و س یصندل نیدرست ب کرد،یم یهاش دلبرکه با زلف نطوریبرداشت و هم

 :دیپرس دادیم اوشیجعبه رو که به س

 ن؟یبود یراض تزاتونیاز پ_

نرم کج شدم و پام رو  یلیخ ن،یزم یرو بارمصرفهیچنگال  یبعد از انداختن عمد من

کرد.  ریکرد. دختره تا برگشت بره، به پام گ یتشکر خشک و خال هی اوشیگرفتم پشت پاش. س

سقوط  یپشت زیم یهایبا مخ رو صندل ی. وقتفتهیبه پاش فشار دادم تا حتما ب شتریمن هم ب

هم از خنده مرده بودن. بلند شدم مثال  یبغل زیم ی. پسرهارمیرو بگ امخنده یکرد، نتونستم جلو

 کمکش کنم

 شد؟یاوا چ_

مهمونش کردم. اون هم  یبشگون حساب هیبازوش رو گرفتم تا بلند بشه اما  ریز

 :دیآروم پرس اوشیپسم زد و رفت پشت بار. سرجام که نشستم س کنانغیجغیج

 ؟یپا گرفتبراش جفت_

 گرفت: امخنده

 پام بود! هینه بخدا فقط _

 کمی شهیمثل هم اوشیرو داخل جعبه گذاشتم. س تزامیو من پ دیدوباره خند اوشیس

نگاهم کرد  اوشیس م،یکه شد نی. سوار ماشرونیب میگذاشت و رفت زیم یحسابمون رو رو شتریب

 :دیو پرس

 ؟یرو بردار تزاتیپ نکهیاز ا یدیخجالت نکش_
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 خجالت بکشم؟ دینه چرا با_

 یکالسی. بعد هم بخورنیکالس گذاشتن نصف غذاشون رو نم یآخه االن دخترها برا_

 غذاش رو برداره ببره! هیبق یکس دوننیم یو امل

 خورنیغذا رو نم هیها احمقن که بقنکن. دوما، اون سهیدخترها مقا هیاوال من رو با بق_

دور. پس  زنیریم دونمی. چون مآدیباکالس باشن. سوما، من از نفله کردن غذا خوشم نم

 که بعدا بخورم. دارمیبرم

 یبیعج یهاو فقط به آهنگ مینزد یحرف ر،یزد و راه افتاد. تو طول مس یلبخند اوشیس

دستم  اوشیس م،یستادیا هانیاآپارتمان الهام یجلو ی. وقتمیگذاشته بود گوش کرد اوشیکه س

 رو گرفت و گفت:

 خوامی. مگمیم یفکرهات رو بکن. من واقعا دوستت دارم. جد کنمیخواهش م کایرینائ_

 ها.مثل آدم یکنم. زندگ یباهات زندگ

و نگاهم  دمیکش میفرفر یهابه زلف ینداشتم. دست یابرنامه چیبگم. ه یچ دونستمینم

 انداختم: نییرو پا

 ...دمینرس یاجهینت چینوز به همن... واقعا ه اوشیس_

 گفتم: یو با اخم کمرنگ دمینصفه موند. فورا عقب کش اوشیس یبا بوسه ناگهان حرفم

 برم. خداحافظ. دیبا_

نارون باز کردم و رفتم داخل.  دیشدم. در رو با کل ادهیپ نیجوابش نموندم و از ماش منتظر

هام لب یرو رو اوشیبوسه س یو دهنم خشک شده بود. جا گرفتنیم شیهام داشتن آتگونه

که کردم، لب و دهنم رو  یکار نی. با عجله خودم رو انداختم تو خونه و اولکردمیاحساس م

 ولو کردم. نیکاناپه آبت یها باال رفتم و خودم رو رواز پله رمق،یشستم. ب
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و دست و  شیز شستن آرا. از جا بلند شدم و بعد ادیچیپیتو سرم م اوشیس یهاحرف

الهام دعا  یصورتم، وضو گرفتم. با چادر نماز الهام، نماز خوندم و بعد، نشستم سر جانماز. اول برا

گناه کنم. از خدا خواستم  خواستیخودم. دلم نم یکردم، چون هنوز برنگشته بود. بعد هم برا

. سمیبگم که من پل اوشیبه س خواستی. دلم ممیتموم بشه و ما موفق بش تیمامور نیازودتر 

پدرش شهادت بده. احساسم  هیها رو بگه و بعد هم علرک و راست ازش بخوام آدرس خواستمیم

 تیاگه مامور داد،یپدرش م لینه! اگه من رو تحو گفتیبهش اعتماد کنم، اما عقلم م گفتیم

آدرس  دیاما چطور با .گفتمیم دینه نبا د؟یرسیم بیهمکارها آس هیبه بق هاگ شد؟یخراب م

 خواستم؟یآدرس البراتوار و انبار رو ازش م دیبا یچ یبرا گرفتم؟یالبراتوار رو م

هم شد  نجایرفتم. آخه ا رونیو بعد تا زدن چادر و جانماز الهام، از اتاق ب دمیکش یآه

نشستم و لحافش رو مچاله کردم  نی! دوباره رو کاناپه آبتینه فرش ینه مبل یونیخونه؟ نه تلوز

که  ییهارفتم پست یگذاشتم. وقت نستامیرو ا ،یپست احساس هیرو برداشتم و  میطرف! گوشاون

شلوار  بیتو ج شیروزبه هم پست گذاشته! حتما طبق معمول گوش دمید نم،یگذاشته بودن بب

 رشیگذاشته بود، ز کنهیرو نگاه م رونیکه از پنجره ب یخرس عروسک هیاش بوده. عکس خونه

 هم نوشته بود: منتظر فردام...

 :دیرو گرفتم. بعد از چند بوق، صداش به گوشم رس نیو شماره آبت رونیاومدم ب نستایا از

 بله؟_

 ن؟یسالم. خوب_

 سالم. ممنون._

 روزبه خوبه؟_

 ؟یآره. شما خوب_

 با روزبه حرف بزنم؟ شهیمن خوبم. م_
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 بمونم. ششیچون بهوش اومده بود، نذاشتن پ_

 ن؟ییاِ پس االن کجا_

 .نمیتو ماش_

 خونه؟ نیومدیچرا ن_

مثل  گهی. دعیسر رسونمیخودم رو م ادیب شیپ ی. اگه مشکلنگمیراحتم. تو پارک رونیب_

 .شهیدفعه قبل نم

 باال! نییایخوب ب _

 باهات تو خونه تنها باشم. خوامینم_

 گوشه! هی نهیو بش رهیآروم بگ خواستینم قلبم

 با نارون دارم؟ یمگه من چه فرق_

 شما... یتو خونه بمونه. نارون خواهرمه. ول دیکه دوستش داره نبا یآدم با کس_

 نفس بکشم. تونستمیکه نم دیکوبیآنچنان م قلبم

 خدافظ..._

شده بودم. مگه  یهام گرفتم. عجب گرفتاردست نیرو قطع کردم و سرم رو ب تماس

تو لباس فرم  یداشتم؟ چرا وقت یآخه مگه من چ اد؟یخوششون بدو نفر همزمان از من  شدیم

من  شیدرست کرده و صورت با آرا یحاال که موها شدن؟یعاشقم نم دنیدیو چادر من رو م

روزبه بهتر بود، چون تو خونه من رو به  تیبودن خوششون اومده بود؟ واقعا که! باز وضع دهیرو د

و همچنان من  میکرده بود یبدون لنز! با هم زندگ ش،یبدون آرا د،یدیکه خودم بودم م یشکل

! اصال کردیبا من رفتار م روحیاون که تو اداره خشک و ب ؟یفرهاد چ یرو دوست داشت. ول

 زده شده!انگار جن تیمامور نی. اما تو ادمیدیرو م ندشگنداخالق بود. کمتر لبخ شهیهم
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آلودش خواب یکه صدا کردمیقطع م داشتم گهیدادم و شماره روزبه رو گرفتم. د هیتک

 :دمی. سالم کردم و پرسدیچیپ یتوگوش

 ؟یخواب بود_

 ...کمیسالم.... آره _

 نگرانت بودم خواستم حالت رو بپرسم. د،یببخش_

 .یزدیزنگ م نیخوب به آبت_

به خودت زنگ  ،یپست گذاشته بود نستاتی. چون رو استین شتیزنگ زدم، گفت پ_

 زدم.

 !یکرد دارمیو ب_

 شده امشب؟ ینطوریروزبه ا چرا

 .یخواب باش کردمیآخه هنوز ساعت ده نشده، فکر نم خوام،یمعذرت م_

 یندار ی. کارخوبیلیخ_

 بغض کردم ناخودآگاه

 شده؟ یزیچ_

 مکث کرد و بعد گفت: هیچند ثان روزبه

 رینه... شب بخ_

حرف زد؟ نکنه  ینطورینگاه کردم! چرا روزبه باهام ا یکه قطع شد، به صفحه گوش تماس

 نجاتم بده... ایباشه؟ خدا نیبهش گفته که باعث شده با من سرسنگ یزیچ مزهیفرهاد ب نیا

**** 
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چهره فرهاد  ،یداریشدم. تو خواب و ب داریروم، ب دیلحاف رو کش یکس نکهیاحساس ا با

کرد.  دارمیب مهیساعت چند بود که فرهاد، آشفته و سرآس دونمیو دوباره خوابم برد. نم دمیرو د

 :دمیزده نشستم و پرسوحشت

 شده؟ یچ ه؟یچ_

 گفت: یبا نگران نیآبت

و دنبالشون افتادن، موقع فرار، باربد رو  دنیلحظه آخر افراد بزرگمهر الهام و باربد رو د_

 !میبر دیکجاس! با دونمیها و مدارک رو برداشته و فرار کرده... نمزدن.... اون هم پول

 دیلرزیهم استرس گرفته بودم و صدام م من

س! خودتون رو کنترل حجم استرس واقعا مسخره نیا ن؟یهست یرفته ک ادتونیچتونه؟ _

 .میبر نجایاز ا دیرو جمع کن لتونی. بعد هم وسانیو آروم باش دیکن

 کنن و... دایرو پ نجایا ترسمیمن نگران شمام. م_

 رو قطع کردم حرفش

. اگه گهید یجا هی میالهام رو جمع کنم تا بر لیوسا رمیاالن هم م. ترسمیاما من نم_

 دیو جمع کن دیبه دست و صورتتون بزن یآب هی دی. برکنهیمغزتون کار نم ن،یاسترس داشته باش

 .میبر

اومدم، فرهاد  رونیرو داخل چمدونش جادادم. از اتاق که ب لشیاتاق الهام رفتم و وسا به

و بعد سوار شدن، با سرعت از ساختمون  نگیپارک میهم با ساک خودش منتظرم بود. با عجله رفت

. دهیالهام گذاشته بوده فهم یکه برا یفرهاد بهم گفت ماجرا رو از شنود ر،یمس ی. تومیدور شد

 الهام قطع شده. ابیو رد نوداما ش
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روزبه.  شیکرد و خودش باهام اومد تا اجازه بدن بمونم پ ادهیپ مارستانیب یرو جلو من

برم داخل  سرصدایداد و اون هم به من گفت ب حیتوض فتیسرپرستار ش یبود. برا ششیکارتش پ

 :دمیبرم، از فرهاد پرس نکهیبخش. قبل ا

 دنبالم؟ نیایم یک_

 .آمیفردا صبح م_

 ن؟یریاالن کجا م_

 مراقب اوضاع باش! ،یهست ینباش. شما دختر شجاعنگران  آم،یاداره. زود م رمیم_

 خارج شد و رفت... مارستانیشده بودم، از سالن ب رهیکه بهش خ نطوریهم

**** 

تخت گذاشته  یهام، رودست یبودم. سرم رو رو دهیکنار تخت روزبه خواب یصندل یرو

نداشت. کنج دلم  یراحت بخوابم. گرچه خواب راحت، معن ذاشتیآشفته، نم یهابودم و خواب

 کردمیسراغمون. بعد با خودم تصور م انیکنن و ب دامونیپ اوشیکه هر آن افراد پدرس دمیترسیم

 ایراه بره.  ادیز تونهینم دیرسی. روزبه هنوز خوب نشده بود و به نظر مزمیتو سرم بر یچه خاک

 .گردهیبرم یبدَوه! فرهاد هم که معلوم نبود ک

روزبه رو تنها بذارم، اما رفتم از  خواستمینم نکهیف نشستم. با اخواب رو زدم و صا دیق

وارد  ،یبهتر تونستم فکر کنم. دزدک د،یو خوردم. قند که به مغزم رس دمیخر ریو ش کیبوفه ک

 رو عوض کرده بود. فتشیبخش شدم. چون سرپرستار ش

 دنمی. با دکردیم قیتزر یزیپرستار داشت داخل سرم روزبه چ هیاتاق که شدم،  وارد

 کرد و گفت: یاخم

 !رونیب دییبفرما ست،یداخل؟ همراه الزم ن دیاومد یخانوم چطور_

 اعصاب بحث نداشتم اصال
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 بمونم. متاسفم. نجایا دیبا م،یاتیبا سرپرستار هماهنگ شده. ما تو عمل_

 چند لحظه نگاهم کرد و رفت. پرستاره

هاش من باالسرش نشستم چشم دید یشد و وقت داریحرف زدنم، روزبه ب یصدا با

 بارون شدستاره

 تو؟ یاومد یسالااام! چطور_

 زدم: یور هیلبخند  هی

 آوردم تو. نیآبت_

 خاموش شد هاشچشم

 ...نیآبت_

 :دمیباهام حرف زده. پرس یجور هی شبیاومد د ادمیهم مثل خودش  من

 چت شده بود؟ شبید_

 رو ازم برگردوند روش

 .یچیه_

نشست و تا خواستم  یبراش صبحونه آورد. روزبه با سخت گه،یپرستار د هیلحظه،  همون

و به  ستادمیپسم زد. من هم اخم کردم و ازش دور شدم. کنار پنجره ا تیکمکش کنم، با جد

من به روزبه، داشت کار  یدلبستگ نیچرا بغضم گرفت. ا دونمیزل زدم. نم مارستانیب اطیح

کرده بودم. فرهاد  ریفرهاد و روزبه گ نیدروغ بگم. من ب تونستمیکه نم م. به خوددادیدستم م

 خندهیم ی. وقتپهیهم خوشت یلیو خ هیتو کارش جد شهیو موفق بود که هم یعال سیپل هیبرام 

رو در  ی! پشت تلفن! ولگهینفر د هی. پشت نقاب کنهیم یبانمکه... و احساسش رو مخف یلیخ

 !هیرو... کال آدم مرموز
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مردونه خاص  یکرده بودم. روزبه رفتارها یخونه زندگ هیروزبه... با روزبه دو ماه تو  اما

داشتنش، و ابراز احساسات پر و بزرگ تینهایغرور خاص، توقعات خاص مثل احترام ب هیداشت، 

 ...اشنانهیزبیو ر عاشقانه یهااز جرات و توجه

روزبه  یهاو آرامش چشم تیلومو در عوض، مظ اومدیفرهاد خوشم نم یشگیاخم هم از

 رو دوست داشتم.

خودم رو جمع  کمی دنش،یوارد شد و من با د یدر به خودم اومدم. ستوان رضوان یصدا با

کرد. جلو رفت و با روزبه  یانداخت و بعد، سالم و احوالپرس نییو جور کردم. اون هم سرش رو پا

 دست داد. خطاب به هردومون گفت:

 میدونیص کردنت رو گرفتم. متاسفانه ستوان زند رو گرفتن و نماز دکتر اجازه مرخ_

 دینه! به هرحال با ای سهیپل دنیفهم میدونی. نمانیکجا بردن. هر لحظه ممکنه سراغ شما هم ب

 .میبر دیزودتر جمع کن

 :دیپرس روزبه

 م؟یکجا بر_

 رو برداره. لشیتا ستوان شفق هم وسا می. زودتر بردی. از تهران خارج بشدونمینم_

. میرفت رونیب مارستانیو بعد، از ب دیهاش رو پوشلباس ،یبا کمک ستوان رضوان روزبه

. به سیو سربازه سوار الگانس پل یو ستوان رضوان میکه سرباز آورده بود شد سمیاری وتایسوار تو

سرصدا وارد آپارتمان  یب ،یمن و ستوان رضوان م،یدیرس ی. وقتمیسمت مجتمع ما حرکت کرد

زرد رد شدم و رفتم  ینوارها ری. من از زستادیدم در واحد منتظر من ا ،یرضوان انو ستو میشد

 بود. نیکه من زده بودمش، رو زم ارویداخل خونه. خون روزبه و اون 

. شدیکه مال خودم بود جمع کردم. ساکم داشت منفجر م یلیبه اتاقم رفتم و وسا فورا

اون  لیبود گذاشتم تو کمد بمونه. وارد اتاق روزبه شدم و وسا دهیبرام خر اوشیه سک ییهالباس
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و تو ساکش  نمیبیرو م شیشخص لیدارم وسا نکهیرو هم جمع کردم. و اون لحظه، اصال به ا

 .ختمیر عسلنیریساک ش هیآذوقه تو  کمیانداختم و  خچالیبه  ینگاه هینکردم.  رفک چپونم،یم

 لبخند زد و گفت: یدر، ستوان رضوان یها رفتم جلوبا ساک یوقت

 !قهیدق ستیب قایدق_

 نوار زرد رد شدم: ریز از

 وقت الزم دارم. قهیدق ستیگفتم که فقط ب_

. من که پشت هانیداخل ماش میدر رو قفل و بست کرد و با عجله برگشت یرضوان ستوان

 و گفت: ستادیکنار پنجره روزبه ا یفرمون نشستم، ستوان رضوان

 .دی. موفق باشرهیگیباهاتون تماس م انیهاتون داخل داشبرده. سروان کاسلحه_

 ...میو فورا دور شد میبراش تکون داد یهم سر ما

**** 

رو خوابونده بود و طبق معمول،  شی. روزبه صندلکردمیم یداخل اتوبان رانندگ هدفیب

رو روشن کردم.  نیپخش ماش ستمیهاش کرده بود. دست بردم و سساعدش رو حائل چشم

 :دیبلند به من توپ ی. روزبه با صدادیچیپ نیزاده تو ماشحجت اشرف یصدا

 !؟دمیکه خواب ینیبیقطعش کن م_

 :دمیبود. ضبط رو خاموش کردم و پرس زیجا آوردمیشاخ در م اگه

 با من؟ یکنیرفتار م ینجوریچرا ا ؟یزده شدچت شده؟ جن یبگ شهیروزبه م_

 زد: ادیفر بایتقر

 ام کرده!زدهعاره اون فرهاد جن_

 بهت گفته؟ ی. چزدمیپس درست حدس م_
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 یبدون ستیالزم ن_

 گفتم: تیکنار و فالشرهام رو روشن کردم. با جد زدم

 گفته؟ زود باش! یبهت گفتم بگو چ_

 ختیهم رخودش رو به یموها ،یکالفه و عصب روزبه

من و  نیباشم. گفت حس کرده ب یمیباهات صم دینبا گهیبهم گفت دوستت داره و د_

 باشه... دینبا گهیهست و د یزیتو چ

 تو هم رفتن: یهام حسابهام گرد شدن و بعد، اخمچشم د،یطپ قلبم

 ؟یتو هم به حرفش گوش کرد_

 داره که من ندارم... یزیاون چ_

 گرفته بود: حرصم

فرهاد  یانقدر ساده بگ شهیکه باعث م هیچ زی! اون چ؟یکشیچطور انقدر راحت عقب م_

 کردمیخجالت بکش، فکر م ست؟یبهم گفت دورت رو خط بکشم؟! به نظر خودت مسخره ن

 ات حساب کرد...رو عالقه شهیم

روزبه آروم گرفت و با همون نگاه مظلومش و روم رو اونطرف کردم.  دمیفرمون کوب یرو

بهش زده  ییهاحرف نیبه حرف فرهاد گوش کرده بود و فرهاد همچ نکهیشد. از ا رهیبه من خ

 بودم. یبود، حرص

 !یدیپا پس کش  بیرق هیراحت با اومدن  یلیخ_

 آشفته بلند شد و آخش به هوا رفت روزبه

 من.... ینائ_

 اجازه نداد حرفش رو ادامه بده. آروم هولش دادم تا بخوابه درد
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 !یرو پاره پاره کن هاتهیبخ خوادیدراز کش حرف بزن نم یهمونجور_

 بهتر شد گفت: یو وقت دیکش قیچند نفس عم روزبه

 از فرهاد دوستت دارم... شتریمن ب ینائ_

 هامبه گونه دیو خون دو دیطپ قلبم

باورم  دیبود شا تیمامور نیشما دوتا رو باور ندارم. اگه قبل ابس کن روزبه... من عشق _

 نه ثنا! نیشد کایریحاال اصال. تو و فرهاد عاشق نائ یول شد،یم

خانوم.  ریشدم؟ نخ تیعسل یهاو چشم یفرفر یمن عاشق موها یعنی ؟یگیم یچ ینائ_

شدم!  هاتیبازهات و بچهدستور دادنت، ناز و عشوه ت،یکله خراب ت،یدلسوز ت،یمن عاشق مهربون

 نداره! یبرام فرق شتیبا آرا شیآرایشکل موهات و رنگ چشات و ب

بودم.  زدهجانیها هحرف نیا دنیطرف. از شنو اون طرفنیا دیکوبیخودش رو م قلبم

اسمش رو عشق بذارم.  تونستمیبود مگه نه؟ اما نم یعیطب جانیتجربه من بود. ه نیاول نیا

شدم. با  مونیاز همون اول که وارد کالنتر کردم،یفرهاد ذوق م دنیبود که من با د نیا تیواقع

باهاش حرف بزنم، دست و پام رو  خواستمیم یو وقت رفتیفرم دلم ضعف م باستو ل دنشید

روزبه هم خوشم  یهاتیو حما هایها و مهربونانکار کرد که از توجه شدی. اما نمکردمیگم م

فعال روزبه جلوتر بود. صداقت و شجاعتش  شه،یکدوم برنده م نمیبب کردمیصبر م دی. بااومدیم

 ارزشمند بود. تینهایبرام ب ،ابراز عشق یبرا

 روزبه به خودم اومدم: یصدا با

 ؟یخوب ینائ_

 شال دادم و گفتم: ریز ختن،یریم رونیرو که با سماجت ب هامزلف

 قراره بد باشم؟ آره، مگه_

 نه..._
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حق نداره به  یچرا نگفت ؟یدوستم دار یها رو بهت زد، نگفتفرهاد اون حرف یچرا وقت_

 ره؟یبگ میمن تصم یجا

نود درصد اون رو انتخاب  کردمیفکر م دی... اعتماد به نفسش رو نداشتم. شادونمینم_

 !یکنیم

 ؟یکردیفکر رو م نیچرا ا_

احساست  وقتچیوقته با تو همکاره. چون... چون تو ه یلیو خ هاتیچون اون فرمانده عمل_

 !یرو بهم نگفت

. اما کردیم یروزبه، قلبم رو خال یهاچشم بیبه هم گره خورد. حس عج نگاهمون

وا بدم. راه افتادم و دوباره ضبط رو روشن کردم. اما صداش رو کم کردم که روزبه  خواستمینم

 میدیرد و بدل نشد تا رس نمونیب یحرف چیه گهیزده بود. د یغر الک هینشه! گرچه فقط  تیاذ

 :دیروزبه پرس م،یرد شد یقم. وقت یعوارض

 ؟یریم یکجا دار_

 حرم حضرت معصومه._

 !ارتیبرم ز تونمینم هاهیبخ نیمن با ا_

 یبمون نیتو ماش ای ،یکن ارتیاز دور ز یتونی. در ضمن، مستیوقت سال شلوغ ن نیا_

 !امیکنم و نماز بخونم و ب ارتیتا من ز

 نماز بخونم. دیکه آخه! خوب من هم با شهینم_

 زدم: لبخند

 پس خودت رو لوس نکن!_

رو  شمیمونده آرا یبا دستمال مرطوب، باق م،یعبور کرد رگذریو از ز میشهر که شد وارد

پشت حرم  نی. ماشمیمناسب، به سمت حرم رفت یجا هیتو  نیپاک کردم و بعد پارک کردن ماش
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. روزبه واقعا سختش بود راه بره. به ناچار، بازوش رو گرفتم تا کمکش میداشت یروادهیپ کمیبود و 

 یداشت، انداخت رو من! البته نه اونقدر هیراحت وزن سمت چپش رو که بخ الیهم با خ ونکنم. ا

 .ادیقدم برداشتن به پهلوش فشار ن یکه برا یکه لنگ بزنه، فقط قدر

شد. روزبه رو تا  ریتو وجودم سراز ینشاط و آرامش خاص هیحرم،  یجلو میدیرس یوقت

زنونه شدم و  تیکردم مراقب خودش باشه. خودم هم وارد گ دیمردونه رسوندم و تاک یدم ورود

 چادر گرفتم. هی

از پشت زد به  یکی. در حال مسح کردن بودم که رمیصحن، رفتم وضوخونه تا وضو بگ تو

 امشونه

 ؟یثنا خودت_

. چقدر چپیداشتم و موهام فر بود. تعجب کردم و خودم رو زدم به کوچه عل لنز

و لبخند  ستادمی. صاف اشناسمیو بگه شما رو نم نهیفاب مامانش رو بب قیس که آدم رفمسخره

 زدم:

 !نینه! فکر کنم اشتباه گرفت_

 :دیخند

 اشتباه کنم؟ شهیمگه م_

 ستنین یاقهوه نهیشدم تا بب رهیهاش خچشم تو

 ! با اجازهنیخانوم. اشتباه گرفت ستیاسم من ثنا ن_

که استرس  یدر حال ارت،یشدم. بعد از نماز و ز دیسرم و از نظرها ناپد دمیرو کش چادرم

اومدم.  رونیکردم و از حرم ب یخداحافظ نم،یآشنا بب هیهم  سترینیرو پل وست م یداشتم حت

 گفت: میسوار شد یدستش رو گرفتم. وقت نی. دوباره تا ماشرونیب ادیبه روزبه تک زدم تا ب

 ؟یستیگرسنه ن_
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 هوله آوردم!هله ،یانه. اگه گرسنه_

 عقب انداخت و گفت: یبه صندل ینگاه مین روزبه

 م؟یناهار بخور میبر_

 ناهار؟_

 !م؟یبه نام ناهار خورد یزیاز صبح تا حاال چ_

 گرفت: امخنده

 ام نشد.داشتم گرسنه من که انقدر استرس ینه، ول_

 من گرسنمه... یول_

 . میریخوب، االن م یلیخ_

**** 

گرفته  نامهیکه گواه یتازه کنم. تو طول مدت یکنار جاده پارک کردم تا نفس یگود تو

تو  خواستیو دلم م کردنیهام درد مپشت فرمون ننشسته بودم. سرم و چشم همهنیبودم ا

. یآالخون واالخون نیام بودم و خسته از اتنگ خونوادهتخت خودم تو خونه خودمون بخوابم. دل

. سوختیبه روزبه انداختم. غرق خواب بود. دلم براش م یالهام هم بودم. نگاه انطرف نگر هیاز 

کتک  ایفردا روز  م،یزنیم مونیعیطب ی. از خواب و خوراک و زندگمیبدبخت هاسیچقدر ما پل

 ...میشنویم نیتوه ابونیتو خ ای! میشیم خیتوب ای میخوریم

ثنا  یاسمم رو به زبون آورد. دوباره نگاهش کردم. خواب بود ول یآروم یبا صدا روزبه

با هم  نمی. دل و ددمیکش هاششیرته یو آروم، انگشتم رو رو ختی. قلبم رکردیصدام م

دادم.  هیتک یرو قفل کردم و سرم رو به صندل نیماش ی! و من آرامش نداشتم. درهادنیجنگیم

. فرهاد بود. بعد از سالم دیچرتم پر م،یزنگ گوش یبود که با صدا شدهن قهیهنوز پنج دق

 گفت: یاساده یاحوالپرس
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 دونمی! واقعا نمکشنیندم نارون رو م لشونیبهم زنگ زدن و گفتن اگه شما رو تحو_

 به دل گرفته! نهیچرا انقدر از شما ک

 زدم: پوزخند

 پسرش از من دل بکنه و فراموشم کنه! احمق! خوادیم نکهیواسه ا_

 ن؟یفقط بخاطر هم یعنی_

 بهم گفت. اوشیخود س دونم،یچه م_

 از صبح بهت زنگ زده؟_

 داده باشه! امینتم رو روشن کنم پ دیرو تازه شارژ کردم. شا مینه گوش_

 !ارنیسر نارون ب ییبال ترسمینگرانم، م یلیمن خ_

 آخر: میشد و زدم س شتریمن هم ب ینگران

توان  گهیهات بکش! من خسته شدم، بخدا داز اون نقشه دونهیبکن!  یکار هی نیآبت_

االن کجام؟ تو جاده!  یدونی! مدهیطول کش یلیخ م؟یرو تحمل کن تیوضع نیا دیبا یندارم! تا ک

 چقدر مونده تا تهران... دونمیاصال نم

کردم خودم رو آروم کنم. فرهاد  یفرمون و سع یگرفته بود. سرم رو گذاشتم رو امهیگر

 گفت: یبا ناراحت

 قا؟یدق نییکجا ؟ی. مگه انقدر از شهر خارج شدشهیآروم باش، درست م_

 م؟یبرگرد میتونیم ی... فقط بگو کدونمینم_

امن  یجا هیامشب رو  هی. کنمیرو درست م زیبذار فردا بشه، همه چ دونم،یراستش نم_

 .... روزبه کجاس؟زنمی. فردا خودم بهت زنگ مدیکن و بمون دایپ

 ...دمیخوابیروزبه خوابه... من هم داشتم م_
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 کجا؟ کنار جاده؟_

 آره..._

 ! آخه کنار جاده که نشد جا!ییجا ینیپمب بنز ،یایمجتمع رفاه هی نگیبرو تو پارک_

 باشه..._

 هم افتاد فورا به من زنگ بزن یهر اتفاق ن،یباشمواظب خودتون  خوب،یلیخ_

 باشه._

 بخوره گفت: یتکون نیکوچکتر نکهیرو که قطع کردم، روزبه بدون ا تماس

 ؟یجمعش نبست گهیدوستت داره د یدیچون فهم_

 ها رو نداشتم.حرف نیبودم و واقعا حوصله ا کالفه

 ؟یدیفهم شه،یام، حالم داره بد مخسته گهینه چون د_

مجتمع  هیبه سمت تهران،  یرانندگ یرو روشن کردم و راه افتادم. بعد از کم نیماش

اش پارک کردم و قفل درها رو زدم. اش. کنار محوطهداخل جاده دمیچیو فورا پ دمید یرفاه

 زود خوابم برد... یلیرو خوابوندم و خ میصندل

**** 

هام رو با دست فشار دادم و شدم. چشم داریب خورد،یم شهیتق که به شتق یصدا با

رو صاف  شیشده بود، صندل داریبود! روزبه هم که ب سیپل هیبه فرد پشت پنجره انداختم.  ینگاه

 دادم نییرو پا شهیکرد و منتظر جواب من شد! ش

 ن؟ییبفرما_

 هست؟ یمشکل ن؟یپارک کرد نجایبپرسم چرا ا تونمیسالم، م_
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صبح حرکت  کم،ی میبمون نجایخسته شده بودم گفتم ا ،میگشتیسالم! ما از قم برم_

 .میکن

 د؟یبریم فیکجا تشر_

 تهران._

 آقا همسرتون هستن؟_

 نبود زیلحظه مکث کردم اما مکث جا هی

 بله._

 نم؟یمدارکتون رو بب تونمیم_

 زدم: لبخند

 بله، حتما!_

 خواستم داشبرد رو باز کنم، روزبه دستم رو گرفت و گفت: تا

 بنداز ینگاه هی. فتیتو ک یگذاشت دی! شاستیمدارک تو داشبرد ن زمیعز_

 نبود. امنامهیتوش بود و گواه نیرو برداشتم، اما فقط کارت ماش فمیو ک برگشتم

 :دیپرس دیدیکه کارت رو م نطوریهم افسره

 کنن؟ینم یچرا همسرتون رانندگ_

 فعال. آدیرو عمل کرده، بهش فشار م اشهیکل_

 کو؟ توننامهیپس گواه_

 نیکارت ماش نیمن هم فراموش کردم مدارک بردارم. ا م،یراستش، با عجله راه افتاد_

 بود. فمیقبال تو ک
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 لطفا. دیو صندوق رو باز کن دیبش ادهیپ_

 شدم ادهیپ نیحوصله نداشتم. از ماش گهید

 .میتیمامور یاالن هم تو م،یما همکار هست د،یببخش_

 بودم. یمن جد یول. دمیاش رو دوضوح خنده به

 زد پوزخند

 باور کنم؟ دیانتظار دار_

 کردم و گفتم: اخم

 .دیرو استعالم کن میشماره پرسنل دیتونیتون من مافوق شما هستم. مبا توجه به درجه_

 دارن نبود. یکه شوخ ییکسا هیشب امافهیکرد. ق نگاهم

 !یاسم و شماره پرسنل_

رو  میسیسرباز پشت فرمون بود. افسره ب هیرفت و من هم دنبالش رفتم.  نشیماش سمت

خانوم افسره، اسم روزبه  نیاز مرکز بهش گفتن درسته و ا یبرداشت و با مرکز ارتباط گرفت. وقت

 و اون رو هم استعالم کرد. باورش که شد، مدارکم رو دستم داد و گفت: دیرو پرس

 .نییس بفرمااز دست من ساخته یاگه کمک_

 .نینه ممنونم. موفق باش_

 پولم رو برداشتم. فیبرگشتم و ک نیداخل ماش فورا

 :دیپرس روزبه

 شد؟ یچ_

 رم؟یبگ یخوریم ی. چیچیه_
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 ؟یبه افسره گفت یچ_

 ره؟هنوز سواالتت ادامه دا ای یخوریم یچ یگی. حاال ممیهست سیگفتم ما هم پل_

 !خوامیصبحونه م کی. دوتا کخوامیم کیو ک ریخوب پس من ش_

 رکاکائویخودم ش یرفتم. برا ینگفتم و به سمت سوپر مارکت مجتمع رفاه یزیچ گهید

 رشیو ش کیکه شدم، روزبه ک نیروزبه هم سفارشش رو! سوار ماش یگرفتم برا ینیتا کیو ک

 رو از دستم گرفت و گفت:

 !یبداخالق شد یلیخ_

 رو کج کردم: دهنم

 خودت! نیع_

شده بود.  لیتکم تمیردن شدم. واقعا ظرففرو بردم و مشغول خو ریرو داخل پاکت ش امین

 بهمون بدن! یچند روز مرخص تیمامور نیکاش بعد ا

 گفت؟ یچ شبیفرهاد د_

.... گفت دوباره بهم زنگ کشهیوگرنه الهام رو م خواد،یگفت بزرگمهر من رو م ،یچیه_

 امروز... زنهیم

 یهام شل شد و تو فکر فرو رفتم. الهام زندانالهام و درخواست بزرگمهر، دست یادآوری با

 !خوردمیم کیو ک ریبود و من داشتم ش هایقاچاقچ

 به دستم زد: روزبه

 . نگران نباش!شهیشااهلل درست م. انیاز مغزت استفاده کن یتونیبخور وگرنه نم_
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 میفرهاد زنگ زد. گوش م،یراه افتاد یقترو خوردم. و کمیو ک ریش هیکردم و بعد بق نگاهش

طاقت ندارم صبر کنم.  دونستیم دی. شافونیآ یرو دست روزبه دادم تا جواب بده. اون هم زد رو

 :دیکوتاه، روزبه پرس یبعد از سالم و احوالپرس

 م؟یزیتو سرمون بر یفرهاد چه خاک_

 نکهیبده به من! مثل ا ارهیکه ب یکیباربد رو کشتن... اما قبلش، نارون مدارک رو داده به _

بده. اما  یدنبالشون کرده بودن و نارون، فرصت داشته مدارک و شماره من رو به کس ابونیتو خ

که نارون مدارک رو بهش  یخورده. اون پسر ریکردن و بردنشون. ظاهرا نارون هم ت داشونیبعد پ

بوده و مدارک رو  یوشکر آدم درستبوده. خدار ابونیسر خ سازمهیکار ساختمون نبود، برق ادهد

 دهیو د نیبوده پشت ماش سادهیچون وا چارهیآورده داده. نه انداخته دور، نه بازشون کرده. اما ب

 بود.... دهیترس یلیبوده نارون رو بردن، خ

 م؟یچکار کن دیبابا... حاال با یا_

 میاداره. بعد تصم دینه؟ به هر حال، برگرد ای میسیماها پل دهیبزرگمهر فهم دونمینم_

 .میریگیم

 بود گفتم: میکه حواسم به رانندگ نطوریاز قطع تماس، هم بعد

 داده؟ امیپ اوشیس نیروزبه نتم رو روشن کن بب_

 روزبه شروع کرد خوندن قه،یاز چند دق بعد

« افتاده به من بگو یاگه اتفاق« »حال روزبه خوبه؟» «ست؟یازت ن یخبر ییکجا کایرینائ»

 کایرینائ یوا» «؟یشینم نیچرا آنال زمیعز« »بهت زنگ بزنم تونمیدرم هستم نمپ شیمن پ»

پدرم « »اوضاع درهم و برهمه نجای! ا؟یباربد رو زدن... نارون هم باهاش بوده... اومده بودن دزد

من » «ن؟یهست سیها پل... شمالرزهیهام م... دستکنمیمن باور نم یول گهیم ییزهایچ هی

 «... نامرد....کایریباورت کردم نائ
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 هاامیبوده. فاصله پ نیآنال میساعت سه و ن شبیبار هم د نی. آخرهاشامیهم از پ نیا_

 هم با دوساعت فاصله! یساعته، دوتا آخر مین بایتقر

 ...میسیکه ما پل دنیپس فهم_

 دنیآره فهم_

 ؟یچطور انقدر خونسرد_

 رو حفظ کنم. میمواقع خونسرد نجوریگرفتم تو ا ادی_

 زدم: ناله

 نگرانم... یلیخوش به حالت من خ_

 آروم باش و به خدا توکل کن._

 کنه! ریفرهاد. خدا بخ یو بفرست برا ریبگ شاتنیاسکر اوشیآخر س یهاامیاز پ_

**** 

رو جواب  شیگوش ،یاپیشماره پروانه رو گرفتم. بعد از چند بوق پ م،یتهران که شد وارد

از  خوامیتموم شده و م بایتقر تمیبهش گفتم که مامور م،یکرد یسالم و احوالپرس یداد. وقت

 اونجا. فرستهیرو م یاریلوازمم رو بردارم. اون هم گفت ستوان اله ،یخونه مخف

بود. در رو  دهیزودتر رس یاری. شکر خدا ستوان الهیخونه مخف دمیرس انبر،یسرعت و م با

کرد و روزبه هم با من وارد خونه شد تا لباس عوض کنه. ساکش رو که براش آورده  برامون باز

 زونیآو زیآوها و چادرم از رخت. لباسمیگذاشتم و خودم رفتم تو اتاق گر ییرایبودم رو مبل پذ

 یو چادرم رو سر کردم. وقت دمیخوشحال بودم. فورا لباس فرمم رو پوش دنشونیبودن. چقدر از د

 یهاثنا شده بودم. لنزهام رو درآوردم و انداختم تو سطل آشغال. بعد با لباس ستادم،یا نهیآ یجلو

 رفتم. رونیاز اتاق ب میقبل
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و  میتشکر کرد یاریبود. از استوار اله دهیپوش یو شلوار کتان مشک یفلفل راهنیپ روزبه

عقب انداختم و روزبه هم ساکش  یهام رو صندللباس م،یسوار شد ی. وقترونیب میاز خونه اومد

 من! یعنیرو درآوردم. ثنا شفق!  امییمانتوم و کارت شناسا بیرو پرتاب کرد! دستم رو بردم تو ج

. نییرو ندادن پا غهیاولش ت م،یدیرس یروندم. وقت یمعطل نکردم و به سمت کالنتر گهید

 یهاتا درجه رونیاخم، دستم رو بردم ب هیغره و چشم هیچون سربازها عوض شده بودن. 

 و گفتم: نهیرو بب نمیسرآست

 نییرو بده پا غهیزودباش ت_

 جلو اومد

 !دهایببخش ن؟یدار ییها رو بخره. کارت شناسادرجه نیا تونهیم یهرکس_

پارک  اطیرو تو ح وتامیداد. تو نییرو پا غهیرو نشونش دادم. احترام گذاشت و ت کارتم

چادر، پر پرواز من بود.  نی. اکردمیم یو بالندگ ی. چقدر احساس سبکمیشد ادهیکردم و بعد، پ

! بعد دوماه، تو شدیها به سمتمون پرتاب مها و نگاهاحترام یکییکی م،یتا وارد ساختمون شد

طبقه باال تو  میرفت میو من، با لباس فرم. مستق یبهنام با لباس شخص م،یشدیم دهید یترکالن

 ادی بتیجور مص هی دنمون،یاونجا بودن. با د ،یدفتر خودمون. فرهاد و طاهر و ستوان مسعود

کردن.  کیعلبهنام رو بغل کردن و بعد با من هم سالم ،یاومد. طاهر و ستوان مسعود مونیهمگ

شاخ در  م،دیشنیکه م ییزهایرو به من و بهنام گفتن. از چ دیاطالعات جد ،یبا غصه و نگران

 .آوردمیم

و بهمون آزاد داد. بعد با همون  می. احترام گذاشتیدیدفتر سرهنگ مج میفرهاد، رفت با

چکار  میدونیو نم میفرهاد گفت قفل کرد یپدرانه، از من تشکر کرد و از بهنام هم. وقت یمهربون

 گفت: یدیسرهنگ مج م،یکن

 یکیتموم نشد. االن چندتا مشکل هست،  میخواستیکه م یجور اتیمتاسفانه عمل_

هنوز آدرس  نکهی. سوم انیلو رفت یشماها همگ نکهیهاس. دوم استوان زند دست اون نکهیا
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 نکهی. و پنجم امینکرد ریو دستگ ییبزرگمهر رو شناسا نکهی. چهارم امیدونیالبراتوار و انبار رو نم

 هستن! یناراض اتیعمل نیا دنیطول کش راز باال بخاط

 که بعد دوماه دوباره زنده شده بود گفتم: امینظام تیجد با

ها باز گره نیمطمئنم همه ا اوش،یسراغ س رمیمن م ن،یجناب سرهنگ، اگه اجازه بد_

 !شنیم

 فورا گفت: بهنام

 ر؟یتو دهن ش یبر متیبفرست یعنیثنا _

 شد: یهم عصب فرهاد

 !هیستوان زند رو گرفتن کاف_

سرهنگ جمع کنن و درست  ین رفتم تا حواسشون رو جلوبه هردوشو یاغره چشم

 حرف بزنن. رو به هر دو گفتم:

 .شهیدرست م زی. همه چکنهیبه من اعتماد م اوشی. سنینگران من باش ستیالزم ن_

 :دیپرس سرهنگ

 بدم! هایرو دست قاچاقچ روهامین خوامیستوان شفق؟ نم دیمطمئن_

 برم. دیبله جناب سرهنگ. فقط اجازه بد_

 چند لحظه فکر کرد و بعد گفت: یدیمج سرهنگ

 خوب. زودتر برو در پناه خدا. اریبس_

چادرم رو گرفت و  یاحترام گذاشتم و از دفترش خارج شدم. دو قدم جلوتر دست فورا

 متوقفم کرد.

 .افتهیبرات ب یاتفاق خوامیثنا نرو! نم_
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 شدم: رهیو بهش خ برگشتم

 !هیبدونه واقعا ک دیفکر کنه اشتباه کرده. با خوامی! نماوشیالهام منتظرمونه.... و س_

اش، فرهاد رو . از پشت شونهزدیم شیو عشق بهنام، قلبم رو آت یپر از نگران یهاچشم

. چادرم رو از دست بهنام گرفتم کنهیو نگاهمون م ستادهیدر دفتر سرهنگ ا یکه جلو دمیهم د

 و گفتم:

 برم. دیبا_

 .امیباهات ب حداقل بذار من هم_

 تازه هستن، بمون و برام دعا کن هاتهینه، تو هنوز بخ_

 جلو اومد فرهاد

 ؟یبکن یخوایچکار م_

 .گردمیبا بزرگمهر و الهام برم رم،یم اوشیبا س_

**** 

. به دمیکشینشسته بودم و انتظار م م،یرفته بود اوشیکه چندبار با س یاکافه داخل

 نه! ای آدیم دونستمی. نممینیرو بب گهیهمد ادیزنگ زده بودم و ازش خواسته بودم ب اوشیس

و  شدیم یخوشحال شدم و صاف نشستم. قلبم خال شه،یاز پشت ش نشیماش دنید با

. وارد کافه که اوشیالعمل سعکس یالهام، و برا ی. نگران بودم و استرس داشتم براختیریم

 یصندل یرو زدهرتیبشناسه. ح شیا من رو با چادر و بدون آرات دیطول کش هیشد، چند ثان

 .دش رهیکنارم نشست و بهم خ

از دهنش  یحرف چیانگار ه اوشیکردم آروم باشم. لبخند زدم و سالم کردم. اما س یسع

 . ادامه دادم:اومدیدر نم
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 .یکه اومد یمرس_

ادکلن  یو مرتب بود. بو پیخوشت شهیانداخت و اخم کرد. مثل هم نییرو پا سرش

 نمیاش رو ببآروم بشم. سرم رو کج کردم تا چهره یکمی شدیتلخش، باعث م

 ؟یزنی! باهام حرف نمکایریمنم. نائ اوشیس_

 کرده بود که متوجه بغضش نشم اخم

 .ینامرد یلیخ_

 نبودم؟ یدختر خوبدوست نکهیا ایرو انجام دادم؟  امفهیچرا؟ چون وظ_

 هام زل زدبه چشم اوشیس

 هردوتاش! دیشا_

 ارمیدلش رو به دست ب تونمیم دمیفهم د،یرو گرفتم. چون دستش رو نکش دستش

خودم  مون،یکه در تمام طول دوست خورمیبودم. قسم م یدختر خوبمن دوست یول_

 چهره رییتغ یبودم! البته با کم

 لحظه نشناختمت... هیآره... با چادر _

 نکن! دمی! من به عشقت اعتماد دارم، ناامیدار دوستم یگفت اوشیس_

 نیاول یکه برا ی! احساسی! از احساسم سواستفاده کردی! گولم زدیسیپس واقعا پل_

 بار، خرج تو کردم!

دخترت برات فرق داره شغل دوست یهست یچون قاچاقچ دونمی! ماوشیآروم باش س_

 برات فرق داشت؟ ،یبود یپسر معمول هیباشه، اما اگه  یچ

تولدم عمدا  یتو مهمون یحت ات؟یهدف عمل ای یسراغ من اومد یپسر معمول هیتو مثل _

 درسته؟ یبه من خورد
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 زدم: ناله

 ؟یرو درآورد هاشیو از تو رفتارم مصنوع ی. تا کجاها با خودت فکر کرداوشینه س_

باهات غذا خوردم،  د،یرشدم، باهات اومدم خ قیبهت که گفتم من خودم بودم. خودم باهات رف

هام ! تو عاشق نجابت و گل انداختن گونهنمیرو بب اتیباهات چت کردم، باهات اومدم تا اتاق بچگ

 !یشد

 بود. دستش رو نوازش کردم: هیهاش، پر از غم و گالدوباره نگاهم کرد. تو چشم اوشیس

 نهیپدرت همکارم رو گروگان گرفته تا من رو بب_

 نه؟ی... اصال اسمت همکایریبکشتت نائ خوادیم_

 واقعا الزم بود. من رو ببخش! گهیچندتا دروغ د هی

 !هیاسم سخت دونمیآره... م_

 دستش فشار داد یکیرو با اون  دستم

مواقع رحم و مروت نداره... به حرف من  نجوری! پدرم اافتهیبرات ب یاتفاق خوامیمن نم_

 نکهیا دنیباربد و نارون و فهم یبود، اما بعد دزد... اولش فقط بخاطر من دنبالت دهیهم گوش نم

از باغ زدم  یگذاشت. با بدبخت زهیجسدت جا یشد و برا یعصبان یحساب گهید ن،یهست سیپل

 نکنه! بمیتعق یکس ات رونیب

 آدرس انبار و البراتوار پدرت رو بهم بگو. اوشیس_

 بفروشم؟ سیپدرم رو به پل_

 آرامش گفتم: با

 !سینه پلدخترتم. من دوست_

 ؟یچ ایحکمم اعدامه _
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 تی. نهایتو دم و دستگاه پدرت چکاره بود قایتو دق میدونیهر چهارتامون م اوشیس_

چندسال  زها،یچ نیو ا یرقانونیو اطالع از محل انبار و حمل اسلحه غ یبا قاچاقچ یبخاطر همکار

بزرگمهر شهادت  هی! علشهیحکمت م فیهم باعث تخف سیبا پل ی! همکاربرنیزندان برات م

 دن؟یبه هم نرس وقتچیه ادیجوون مثل من و تو، بخاطر اعت ندتاچ یدونیبده! م

ازت بدم  ؟یآورد ری... من رو گشمیهات نمچرت و پرت نی! من خام اکایریبس کن نائ_

 ! فقط دنبال نفع خودتون....نی... دروغگو! همتون مثل هم هستآدیم

 دختر چقدر طاقت داره؟ هیباال بود. مگه  یلیخ مینگران گرفت، حجم امهیچرا گر دونمینم

! خوب یکن رییتغ یخوایم ی... گفتآدیننداز... نگو ازم بدت م نیروم رو زم اوشیس_

 !هایباش نه قاچاقچ هاسیرو شروع کن! طرف پل رییتغ

 بخاطر تو بود... رمییتغ_

 دنیچک هاماشک

 مگه حاال من مُردم؟!_

رفت!  عیکه قبال داده بودم، دوتا قهوه برامون آورد و سر یخدمت طبق سفارش شیپ

 قفل کردم اوشیس یهاانگشت نیهام رو بانگشت

طاقت  یکردم؟ تو بهم گفت هیحواسم نبود و پام رفت تو چاله، دردم اومد و گر ادتهی_

 ....گمیدارم م ی... اه چیرو ندار امهیگر

 نیبره و خالص بشم از ا شیبر وفق مرادم پ یبگم تا همه چ یچ دونستمینم گهید

 گذاشتم زیم یدستم، رو یسرم رو رو هی! با گریلعنت تیمامور

 من رو عشقت حساب کردم که اومدم... اوشیس_
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مدت.  نیا یو احساس یاز فشار عصب ختمیریبه سکوت گذشت. من آروم اشک م یاقهیدق

شل  یهاانگشت نیدستش رو ب یچکار کنه؟ گرما نکهیبه ا کردیداشت فکر م دیشا اوش،یو س

 . باالخره سکوت رو شکستکردمیام حس مشده

عاشق شدم، پاش  یوقت یهستم، ول یخور و قاچاقچبلند شو! دخترباز و مشروب_

 نکن! هیگر گهیفقط د دم،یانجام م یبگ ی. هرکارستمیوام

و قدردان بود که  یشدم و نگاهش کردم. فکر کنم نگاهم اونقدر خوشحال و راض بلند

بدم  شیاگربه بیعج یها. از چشمومدیهاش بدم ناز جناق بار،نیاول یباعث شد لبخند بزنه! برا

تا آدرس  اوشیفرهاد. بعد دادم دست س امیآوردم و رفتم تو صفحه پ رونیرو ب می. گوشومدین

 ام رو خوردم تا خون به مغزم برسه!و ارسال کنه. خودم هم قهوه سهیرو بنو راتواانبار و البر

 :دمیرو جلوم گذاشت پرس میکه گوش اوشیس

 نارون کجاس؟_

 پدرم. یمیباغ قدتو خونه_

 اونجا. میبر دیبا_

 با شتاب گفت: اوشیس

 !شهی! نه نمکشنتیم کایرینائ ؟یچ_

 نجاتش بدم. دیمن با_

 !شهینم ییتنها_

 .میزودتر برس دیکمکمون. اما ما با انیو م کننیم یابیرو رد مینگران نباش، گوش_

 نارون رو؟ ایکه تو رو بکشن؟  میزودتر برس_

 بهت بگم. دیهست که با ییزهاینه! چ_
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 ؟یچ_

 تو... اوشیراستش... س_

 ؟یمن چ_

 !یستیبزرگمهر ن یپسر واقع_

شد و به وضوح قدرت تکلمش رو از دست داد. ادامه  یاندازه نعلبک اوشیس یهاچشم

 دادم

. و اون بعد از مرگ یاش هستکرده بوده. تو برادرزاده میگاوصندوقش قا یمدارک رو تو_

عموت  دونمیپدرت، سرپرست تو شده. مادرت، بعد مرگ پدرت با عموت ازدواج کرده. و نم

 نه! ایموقع خالفکار بوده اون

تو مغزش هزاران پنجره ارور باز شده. دستش  دیرسی. به نظر مماتش برده بود اوشیس

 رو فشردم

و  رحمیکه تو مثل عموت، ب نهی. بخاطر همتهیسخته اما واقع دونمیم ؟یخوب اوشیس_

 !یستیآشغال ن

 دیلرزیم اوشیس یهالب

 ...کنمیباور نم_

سراغ نارون. من دارم از  میبر دی. بامیفرصت ندار گهیشدم. حاال د ریغافلگ یلیمن هم خ_

 کنم. ریعموت رو خودم دستگ خوادیکه دلم م دمیکش ی. انقدر سخترمیمیم ینگران

انداخت. فورا از  زیم یتراول رو هیآورد و با دست لرزون،  رونیپولش رو ب فیک اوشیس

شدم. راه که  اوشیس نیسوار ماش وتا،یام از داخل توو من، بعد برداشتن اسلحه میکافه خارج شد

 به روم زد یو مهربون نیلبخند غمگ اوشیس میافتاد

 !آدیبهت م یلیچادر خ_
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 میآروم باش میفرصت داشت ریزدم. تو مس لبخند

 ممنونم._

 پرسمیداخل و از پدرم... از عموم م رمیبمون. من م نیماش یتو تو م،یدیرس یوقت_

 !رسنیم هاسیپل م،ینگفته؟ تا حرف بزن یزیپدرم چطور مرده! چرا تا حاال بهم چ

 دیجوشیو سرکه م ری. بازوش رو فشردم تا دلگرم بشه. دلم مثل سدادیرو فشار م فرمون

 کجا؟ ایاتاق  ایسراغ نارون. کجاس تو ساختمونه؟  رمینه تو برو سراغ عموت، من م_

عمارته.  یجلو یلزتو اتاقک ف نیرزمی. در زنهیرزمیعمارت هست. نارون تو ز هیتو باغ _

 قبال گلخونه بوده.

بشه... اون... اون از  ریدستگ دیشده با یمتینذار عموت فرار کنه! به هر ق اوشیباشه. س_

 پدر من خبر داره!

 :دیبا تعجب پرس اوشیس

 پدرت؟_

ازش  وقتچیه گهیباند قاچاق، د هیشد تو  ینفوذ یبوده. وقت سیپدرم... پدرم هم پل_

 نشد! یخبر

 مگه نه؟ ستیات نپسرخالهروزبه _

 نه، روزبه همکارمه._

. ناخودآگاه دست بردم و کمربندم رو بستم. چند شدیم شتریهر لحظه ب اوشیس سرعت

 :دمیبعد پرس قهیدق

 داخل باغ چند نفر هستن؟ اوشیس_
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 یرمردیپ هیهستن.  گهیهاش، فکر کنم پنج شش نفر دبه جز عموم و چهارتا محافظ_

 غه.با داریهم هست سرا

 همه اسلحه دارن؟_

 .یکمر هیدارن بق یوزیها آره. دوتا از محافظ_

که از  یاز خودش به جا نذاشته. االن هم با مدارک یمدرک وقتچیعموت ه اوش،یس_

 حکم اعدامش رو صادر کرد... شهیراستش نم م،یکرد دایگاوصندوقش پ

 با شتاب گفت: اوشیس

 اعدام؟_

 انداختم نییرو پا سرم

 .دونمینم قیهم حبس ابد... من االن دق دیشا_

 شهادت بدم؟ هشیچکار کنم؟ عل یگیحاال م_

 .کنهیکمک م یلیآره! شهادت تو خ_

تو دلم بود که  یبد ینگران هیآوردم و ضبط صدا رو روشن کردم.  رونیرو ب میگوش

 رو ضبط کنم. اوشیس یاالن صدا نیهم خواستمیم

 به روم زد: یتلخند اوشیس

 ؟یریازم اعتراف بگ یخوایم_

و  کنمیمن و تو رو بکشن و همه زحماتمون به باد فنا بره. پس االن ضبط م ترسمیم_

تر برو. آروم ذرهی. فقط شهی. صدا که مدرک نمرمیبگ لمیفرهاد. اصال بذار ازت ف یبرا فرستمیم

 .میکنیتصادف م دنیوگرنه قبل رس

 ه؟یفرهاد ک_
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 !گهید نیهمون آبت_

 دنیگرفتم. شروع کردم سوال پرس اوشیس یرو روشن کردم و رو نمیدورب

 کن. یخودت رو معرف اوشیس_

که  دیطپیاش گرفت. چقدر مظلوم شده بود امروز. قلبم انقدر محکم مخنده اوشیس

 :دمیاش رو گفت، پرساسم و شماره شناسنامه اوشیس ی. وقتشدیحالم داشت بد م گهید

 .راجع به باند عموت بگو برام_

اسم پدرم طهمورثه، ازش  دمیام دتو شناسنامه یمن وقت یدونیعموم.... آره عموم! م_

 وقتچیچرا فرق داره اسمت؟ گفت بخاطر باند عوضش کردم. شناسنامه خودش رو هم ه دمیپرس

شروع  گهیباند د هی یبرا تیو ترانز ی. اولش از موادفروشکننیدستش کار م ریز هایلی... خدمیند

بود. بعد  یزیچ نیهمچ هیکامران  یمیکر یاسمش کاردان ست؛ین ادمیاون باند  سیکرده. اسم رئ

بعدش  ینداشت ول یمشتر ادیها زراه انداخت. اول دیگروه جد هیعموم ازش جدا شد و خودش 

 باال. من نوجوون بودم. دیاون خودش رو کش لهیکرد و به وس دایرو پ یک دونمینم

مواد رو  هی. بقکنهیوارد م اکیبلوچستان براشون تر ستانیت که از مرز سواسطه هس هی

 جورنیو از ا نیجا شنود و دورباز کجا. باربد هم همه دونمی. نمکنهیم نیبراش تام یهم سالم

بار، مسئول  هی. آخه رهینظر بگ ریتا همه افرادش رو ز گذاشتیکوفت و زهرمارها براش کار م

به عموم  دم،یفهم ی. اما من وقتدیرو باال کش شهیش لویحدود پنجاه ک ها،یساق نیب ادپخش مو

و شنود هست!  نیجا دورب. اما خوب، گفتم که همهکشدشیاگه بفهمه م دونستمینگفتم. چون م

 دونمیدرخت کاج تو باغ. نم ریچشم همه، اون رو کشت. جسدش هم دفنه ز یو جلو دیعموم فهم

 نه! ایده یتا االن پوس

 با تعجب گفتم: من

 ؟یتو هم شاهد قتل بود یعنی_
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 یبکنم. من شاهد دفن کردنش بودم. وقت تونستمیخوب، چکار م ی. ولبایمتاسفانه تقر_

ها کابوسش زدتش. تا مدت دمیو د رونیب دمیکرد، من تو ساختمون بودم. دو کیعموم بهش شل

 دست از پا خطا نکرد. یکس گهی. خالصه که عموم از همه زهرچشم گرفت و ددمیدیرو م

 یهایدستشون ساق ریهستن و ز یاصل یو شش نفر ساق یس هاش،ردستیبه ز راجع

نظر باند ماست که  ریان. تمام مناطق اطراف زدارن که اکثرا خودشون هم مصرف کننده یفرع

نفر رو دستور قتلشون  نی. عموم تا حاال چندشنیمخصوص شناخته م یهم با خالکوب هایسر ساق

 نیاز ا تونستمیکه تا م خورمیکه وارد محدوده ما شده بودن. قسم م یاگهید یهایرو داده. ساق

 خودم بودم. بخصوص بعد مرگ مادرم. یگذرون. من دنبال خوشگرفتمیفاصله م زهایچ

حامد  مسپردیرو به عهده من گذاشته بود. من هم همه رو م هایساق یعموم سامانده اما

 همون نره غول! ،یدیانجام بده. حامد رو که د

 :دمیکه سکوت کرد پرس اوشیس

 بود؟ یچ یبرا های... مهموندمشیآره د_

پخش مواد  یبرا ایبود  دیجد یجذب اعضا یبرا ایمعموال  میگرفتیکه م ییهایمهمون_

 گنده قرار گذاشته بود.کله یهاهم عموم با موادفروش ی. چندبارهایسرساق نیب

 آورد و دستم داد. رمزش رو زد و گفت: رونیب بشیرو از ج اشیگوش اوشیس

 ی. من بعضخورهیعکس هست که به دردت م ییتوش چندتا ؟یگرفت ادیرمزش رو  ایب_

 هیمواد اول یهازن دوم عموم، اون واسطه کا،یرینائ ی. راستکردمیعموم رو هم م یها جاسوسوقت

 یک دونمیعموم تو شمال. اما نم یالینظر اونه. االن هم رفته و ریالبراتوار کال ز شناسه،یمرو 

 تو باند نفوذ کرده. سیعموم بهش خبر داده باشه که پل دی. شاگردهیبرم

 گفتم: شهیفکر کنم داره ضبط م نکهیا بدون
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رو کشته  ارویاون  کهنی. فکر کنم همیمن رو راحت کرد الیتو خ اوشیس یمرس_

 یری. از موقع دستگمیکرده بود ریرو دستگ چری! ما محمود آرماوشیس یباشه... راست یواسش کاف

کشته شد که  گهید یسرساق هی. بعد چند وقت میباند شما رو شروع کرد یهمون هم کار رو

 ه؟یقاتلش ک یدونیرو داشت. م یبود. رو دستش همون خالکوب یارباب دونیاسمش فر

 دار. کشتش و جاش رو گرفت.هست که جاش رو گرفته. سرمد دسته یایسرساققاتلش _

 ه؟یچ یخالکوب یمعنا_

. نشییدست خودش داشت. بدون اون کلمات پا یبار رو نیرو عموم اول یخالکوب نیا_

 رو هم اضافه کرد. نییشد، اون کلمات پا یخودش کس یبعدا که باندش پا گرفت و برا

 ه؟یچ ویک_

 ...ومرثهیاسم عموم ک_

 چه مسخره!_

 خفن باشه. یلیخ خواستیآره م_

 یادیز یهاشدم. عکس اوشیس یفرهاد فرستادم. بعد وارد گالر یرو قطع کردم و برا لمیف

 رانهیعکس خودم، غافلگ دنیهم بود. با د گهید یهاش عکس از کسااز خودش گرفته بود و وسط

 یگوش نینشسته بودم و داشتم به دورب زیکه برام گرفته بود، سر م یبازش کردم. من تو تولد

نارون هم بود!  ،ی. عکس بعدفتهیگرفته بود که نارون ن ی. عکس رو جورکردمینارون نگاه م

و  یبه چندتا عکس چند نفر یو وقت دمیها رو هم دعکس هیشده بود. بق یعکس خوب یلیخ

 :دمیپرس دمیرس یواشکی

 کدوم عموته؟ اوشیس_

 انداخت و گفت: ینگاه اوشیس

 .دهیپوش یکه لباس ورزش یاون_
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 اوشیس هیهاش شبشدم. فقط جناق رهیاش خرو بزرگ کردم و با دقت به چهره عکس

 یهاانداخت. عکس مرویروش ن شدینداشت و م ییمو چیه هاشیاش هم بر خالف جوونبود. کله

 م،یهم داشت یعکس سلف هی. خودم ارسال کردم یخودم رو با تلگرام، برا یهابه دردبخور و عکس

 بام تهران. میبار که رفته بود هی

آدرس  اوشیاز س اوش،یس یصفحه فرهاد رو باز کردم و بعد فرستادن عکس عمو دوباره

 گفت: اوشیبود که س یرو هم گرفتم و ارسال کردم. هنوز سرم تو گوش الیو

 !میرسیاالن م کایرینائ_

کرده بودن  خیهام انداختم. دل تو دلم نبود. دست فمیرو قفل کردم و داخل ک هایگوش

 گفتم: اوشیرو به س م،یستادیدر بزرگ باغ ا یجلو یو دهنم خشک شده بود. وقت

 شه،یها حواسشون پرت تو ماون ،یرو دورتر پارک کن. بعد تو که وارد شد نیبرو ماش_

 سراغ نارون. رمیتو باغ و م آمیم یواشکیمن 

 !ستادهیآدم وا نیرزمیدر ز یآخه تو باغ و جلو_

 .آمیاز پسشون بر م ست،یمهم ن_

باغ پارک کرد و  واریسمت راست. کنار د دیچیرو روشن کرد و فورا پ نیماش اوشیس

 گفت:

مداربسته نداره. از شانست تازه  نیدورب نطرفیداخل باغ!.... ا یاز رو کاپوت بپر یتونیم_

 درستش کنه... ستیسوخته! باربد هم که ن

 پلک زدم نانیهاش رو گرفتم و با اطم. دستزدیهاش موج متو چشم ینگران

! مواظب مشیخوای. فقط مراقب باش عموت فرار نکنه. زنده مرهیم شیپ یعال زیهمه چ_

 خودت هم باش!

 هام رو فشرد و گفت:هم دست اوشیس
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 آنیمن م در با یمن رفتم تو، دو تا نگهبان جلو یتو هم مواظب خودت باش!.... وقت_

 !ی.... موفق باششهیتر مداخل. کارت راحت

هام صورتم رو پوشوندم و چشم یشد. دو دست ادهیو پ دیرو بوس میشونیپ رانهیغافلگ نبار،یا

شدم. تمام حواسم  ادهیرو قفل کردم و پ نیرو به هم فشار دادم تا به خودم مسلط بشم. ماش

ستوان  دمینفر صدام زد! با تعجب برگشتم و د هیجمع اطراف بود. تا خواستم برم رو کاپوت، 

 کرده بود. بمی! حتما تعقزنهیداره آروم صدام م نیتو ماش زا یرضوان

 یول تونم،یم ییقمپز در کرده بودم خودم تنها نکهیبود! با ا شمینفر پ هیخوب که  چقدر

بود با من  نیا شی. خوبادی. بهش اشاره زدم بدادیم یبهم دلگرم یاالن حضور ستوان رضوان

رو قفل کرد و اومد  نشیحرف زدن نداشتم. فورا ماش یاحترام و کتاب بتیدرجه بود و مصهم

 آروم گفتم: یتنش بود. با صدا یشخصکنارم. لباس 

 ن؟یکردیم بمیسالم، تعق_

 یابیرد میو نتون رهیرو بگ تونیگوش اوشیس دنیگفتن. ترس انیسالم، بله، سروان ک_

 .میکن

 دستش: رو دادم فمیک

 !نتونیتو ماش دشیبذار_

 رو کرد و برگشت. نکاریا فورا

عمارته.  یاز تو گلخونه جلو نیزمریدر ز نه،یرزمی. الهام تو زمیخوب، وقت ندار یلیخ_

 ن؟یداد انیرو به فر... سروان ک نجایرفت داخل بزرگمهر رو سرگرم کنه. آدرس ا اوشیس

 االن فرستادم. نیبله هم_

 نه؟یآنال_

 بله._
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 داخل؟ میبر_

 تو چند نفر آدم هست؟_

 گفتم: صالیاست با

 !گهههید نیایب گردنیباغ برم یهااالن نگهبان_

 دمیخودم رو باال کش کمی. اول واریپرش، دستم رو گرفتم لبه د هیکاپوت و با  یرو رفتم

گفتم و  یالهعمارت هستن، بسم یاون دور جلو دمید ینه. وقت ایتو باغ هست  یکس نمیتا بب

 :دیپرس ی. ستوان رضوانواریرفتم لبه د

 چند نفرن؟ ام؟یب_

 عمارت هستن. ی! چند نفر جلونیایب_

نبودن و  ادیها چندان زکف باغ، فرود اومدم. درخت یهابرگ یشدم و آروم رو زونیآو

و  واریاز کنار د د،یپر نییطاهر هم پا یخوندم و وقت ییشدن و نشدنم با خدا بود. وجعلنا دهید

ها که از پشت نگهبان میعمارت رسوند واری. خودمون رو به کنار دمیها جلو رفتپشت درخت

نگهبان هم اونطرف  هیعمارت رو دور زدم. چون  اط،یو من با احت ستادیا نطرفیا اهر. طمییایدرب

 من یول م،یو فن شکستن گردن رو اجرا کرد میدیپر رونیهمزمان ب وار،یبود. با اشاره از پشت د

و دهنش رو  نیهول محکم انداختمش زم هی. با دیرسیتشن نمنتونستم، چون قدم به اون غول

قرچ دماغش،  یکردم. از صدا هوششیامان تو دماغش، ب یگرفتم، بعد با چندتا مشت محکم ب

نم زده  یهاو از پله میوارد شد ی. با ستوان رضواندمیشد و به سمت گلخونه دو شیتمام جونم ر

 .میرفت نییپا یمانیس

ستوان  یول م،یشد ریشد. ما هم غافلگ ریما غافلگ دنینفر بود که با د هیها، پله نییپا

 یلیاش خکن اسلحهصدا خفه دنیکرد. با د کیبه زانوش شل ،یبا سرعت عمل عال یرضوان

. هزاران میشد نیزم ریمخوف ز یکردم و وارد راهرو هوشیرو ب ارویضربه،  هیخوشحال شدم. با 

سمت راست راهرو بود. از  ی. دوتا اتاق هم با در آهنشدیم دهیاطراف راهرو د هنهه و اسباب کلول
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الهام که دست و پا و دهنش رو بسته بودن،  دنیدر، داخل اتاق رو نگاه کردم. با د یسوراخ رو

 شدیقفل گنده بهش بود. دلشوره و طپش قلب، باعث م هیدر صدد باز کردن در براومدم. اما 

نگهبان  یهابیقفل، سراغ ج دنیو با د ستادیبپرم. طاهر کنارم ا نییباال پا همثل مرغ سر کند

 گفتم: یرفت. با آشفتگ

 ...اوشمیباال... نگران س رمیمن م_

به اطراف انداختم و از چندتا پله عمارت رفتم باال.  یاومدم. نگاه رونیب نیزم ریاز ز فورا

عمارت رو فرا  یوارد شدم. سکوت، سالن ورود اطیکردم و با احت ام رو آمادهدر باز بود. اسلحه

 صالشده بودن؛ و طبقه باال، ا دهیکش ،یارهیطبقه دوم، از دو طرف سالن دا یهاگرفته بود. پله

سمت راست، باال رفتم. طپش قلبم، حالم رو  یها. آروم از پلهاومدیبحث م ینداشت. صدا دید

 آورده بود.و نفسم رو بند  زدیبه هم م

 یکینبود. انگار همه داخل  کسچیبه سالن. اما ه دمیلب از خدا کمک خواستم و رس ریز

 اومدیبه وضوح م اوشیس ی. صداستادمیدر اتاق آخر ا یها بودن. رد صدا رو گرفتم و جلواز اتاق

 یدروغگو هم حق ندار یاز آب دراومده! تو سیحاال که پل یاون دختر عشق منه! حت_

 یبهش خش بنداز یحت

 حتما عموش بود داد،یکه جوابش رو م یکس

! یثروت و دم و دستگاه نیپسر؟ تمام باند در خطره! تو وارث همه ا یفهمیچرا نم_

 ؟یکه ساختم رو خراب کن یزیهمه چ یخوایچطور م

 !یآشغال کرد هیبه  لی! با دروغت! من رو تبدیرو خراب کرد زیتو همه چ_

تو و مادرت رو جهنم کرده  یزندگ اک،یپدرت تحفه بود؟ اون معتاد به تر یفکر کرد_

 بود!

 ست؟یاز پدرم ن یعکس چیچرا ه ؟یستیبهم نگفت تو پدرم ن وقتچیچرا مامان ه_
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 ...میمن و پدرت دوقلو بود_

 . بزرگمهر گفت:دیبه گوش نرس اوشیاز س یجواب

رو جمع و  موندهیباق لیورا وساتو هم ف روسی. ساریهومن گمشو دخل اون دختره رو ب_

 جور کن

 ع،یسر کیتو دوتا شل دی. باواریدادم به د هیپشت لوال تک نی. بنابرارونیب انیاالن م دمیفهم

هردوشون رو زدم.  یاومدن، از پشت زانو رونیهم شد، به محض ب نطوری. همزدمیهردوتا رو م

 دنیشده بودن، پر ریکه به شدت غافلگ گهیدو محافظ د کردم،یلگد مهمونشون م هیهمزمان که 

 و من اون دوتا رو هم زدم. اما متاسفانه صاف تو شکمشون! رونیب

 مونده بود و بزرگمهر و حامد! اوشیاتاق، س یتو حاال

 ام رو گرفتم سمت بزرگمهر.داخل و اسلحه دمیپر

باند اومد  سیژست رئ ها،لمیشده بودن. بزرگمهر مثل ف ریو بزرگمهر، هر دو غافلگ حامد

 داد: لمیپوزخند تحو هیو 

 !میدار اهیکالغ س هی نجایبه! ابه_

 گهی. بماند که طپش قلبم ددمیکشیابروهام نشسته بود و تند نفس م نیب یظیغل اخم

اش رو سمت من گرفته بود. هر چهارنفر تو سکوت بود. حامد هم اسلحه ختهیاعصابم رو به هم ر

 عموش گفت: ستاد،یکه نگاهم کرد و کنارم ا اوشی. سمیکردیبه هم نگاه م

 اتقهیسر و وضع نشناختمش! سل نی! تو انهیکه دلت رو برد هم یاوه پس اون دختر_

 به پدرت نرفته!

 گفتم: تیبا جد من

س و مقاومتت ! باغ محاصرهیبزرگمهر! به جرم قاچاق مواد و قتل بازداشت هست ومرثیک_

 !دهیفایب
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 خنده زد. ریز

 ؟یکن ریمن رو دستگ یخوایکالغ متو جوجه _

و الهام،  یشد. ستوان رضوان نیفضا رو پر کرد و حامد نقش زم کیشل یلحظه صدا همون

نامحسوس! بزرگمهر خواست اسلحه بکشه که  یول دمیکش یاز پشت سرم دراومدن. نفس راحت

. رونیب میجلو رفت. بهش دستبند زد و بلندش کرد تا بر یفورا دستش رو زدم و ستوان رضوان

بود. فرهاد  اتیتموم شدن عمل یبه معن نیوارد شدن. ا گهیچند نفر د ههمون لحظه، فرهاد همرا

لبخند  هیبه هم گره خورد و من،  اوشیهم دستبند زد. نگاه من و س اوشیجلو اومد و به س

 دادم. لشیمهربون تحو

کرده بود  یسخت الهام رفتم و بغلش کردم. سر و وضعش آشفته بود. موهاش رو با کنار

از  ،یکمتر معلوم باشه! همگ لشیفرانسیرو باز کرده بود تا د شرتشیسوئ پیشالش و ز ریز

عمارت بودن. امدادگرها  یمشغول پاکساز ژه،یرووین یهااز بچه گهی. چندتا دمیرفت رونیعمارت ب

 که زانوشون رو زده بودم. یآوردن اون دونفر یرفتن داخل برا اد،با دستور فره

کرده  هوششیکه ب ی. اونمیآخ، برگشت یکه با صدا میاز در عمارت دور نشده بود هنوز

اش رو عمارت، اسلحه یتو فضا هاسیپل دنیبودم، بلند شده بود. تا نشست و آخ گفت، با د

اش، همزمان با برگشتن ما بود. ما هم که همه غالف کرد. و برداشتن اسلحه کیبرداشت و شل

 !میکرده بود

 رید یرو زد. ول ارویاز کماندوها، اون  یکیاصابت کرد. و بالفاصله،  اوشیبه س ،کشیشل

که اسمش رو  غمیج یو تو بغلم فرود اومد. صدا اوشیها سر خوردم سمت سبرگ یشده بود. رو

تنش  مهیرو دستم بود و ن اوشیصدا زدم، توجه همه رو جلب کرد. بغض، تو گلوم نشست. سر س

نشسته بود. با دست چپم زخمش رو فشار دادم. ناله  اشنهیسمت چپ س درست ریرو زانوم. ت

 زدم:

 ...اوشیس_
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 :دمیکش ادیفر کردنیکه بربر نگاهم م ممونیرو به ت و

 اورژانس؟ یهاکوشن بچه_

 دنیهام چک. اشکزدیتا نگاهش کنم. خون از محل اصابت فواره م دیشالم رو کش اوشیس

اش از تو حنجره یم گذاشت و لبخند زد. صداش به سختصورت یرو رو شیدست خون اوشیو س

 :اومدیم رونیب

 کرد... اموونهیمعصومت... رفتار آرومت... عشقِ... نامعلومت... د یهاچشم_

تموم بشه. نه!  ینجوریآخرش ا خواستمیهام جون داد. نمرو زانو اوشیزدم و س هق

... براش خواستیتازه م یزندگ هی! خواستیم گهیفرصت د هی... اون فقط مردیم دینبا اوشیس

 چشمم اومد. یجلو هیکردم و همه خاطراتمون تو چند ثان هیگر

صورتش  یرو روش گذاشتن. الهام بلندم کرد. ملحفه رو رو اوشیبرانکارد اومدن و س با

همه فشار رو تحمل  نیا گهی. دکردنیفقط نگاهم م یو بردنش. فرهاد و ستوان رضوان دنیکش

 رفت... یاهیهام سنکردم و چشم

**** 

که به دستم وصل بود. به  یو بعد، سرم دمیخودم رو د یکه باز کردم، اول زانوها چشم

 یکرده بودن پاک کنن، اما کامال مشخص بود دستم خون یرو سع اوشیدستم نگاه کردم، خون س

دو طرفم معلوم بود تو اورژانس  یها. از پردههم هنوز پر از خون بودن نمیها و آستبوده! ناخون

درآوردم  یتو اون بحبوحه، من خنگ باز اومدینم ادمی. کردیم ینیرو دلم سنگ یبزرگهستم. غم 

که بود،  یاش رو برداشته! اما هر چفرز اسلحه یلیاون خ نکهیا ای ارو،یدور کردن اسلحه اون  یبرا

 اوشیهام با سدادم به زانوم. دوباره خاطره هیرم رو تکزنده بود! تو جام نشستم و س اوشیکاش س

. کنهیمردنش انقدر ناراحتم م دونستمیکردن، خودم هم نم هیچشمم اومد و شروع کردم گر جلو

تموم شده... اون بزرگمهر  زیراحت شده بود همه چ المیخ یهام جون داد اون هم وقتتو دست

 رو کجا بردن؟ یلعنت
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بود  یپرستار ستگاهی. روبروم ادمیانداختم. دماغم رو باال کش یرو بلند کردم و نگاه سرم

من رو ول کرده بودن رفته بودن؟ وا! همون  یعنیاز آشنا نبود!  یپرستار هم پشتش! اما خبر هیو 

نشستم،  دنید یتاشون وارد شدن. الهام لباس عوض کرده بود و چادر داشت. وقتلحظه هرسه

 جلو اومدن. الهام بغلم کرد و با لبخند گفت: الوشحهرسه خ

 دختر! یتو که ما رو نصفه جون کرد_

 :دیپرس فرهاد

 حالت خوبه؟_

 یبه رو یرمقیاما نگاهش پر از حرف بود. لبخند ب کردیهم که فقط نگاه م بهنام

 تاشون زدم و گفتم:هرسه

 خوبم... بزرگمهر کجاس؟_

 بود گفت: ستادهیا کمیکه نزد بهنام

 بشه. ییزندانش صادر بشه و بازجو یبرا ییبردنش بازداشت. تا حکم قضا_

 و گفتم: دیهام دوپدرم، اشک دوباره پشت پلک یادآوری با

 کنه؟یم ییازش بازجو یک_

 تخت گذاشت و گفت: یبودن رو دهیکه برام خر یگل فرهاد

 ... چطور مگه؟یمیفه_

. کردیم یپام دلبر نییکه پا یگل رز ینگم. چشمم مونده بود به سرخ ایبگم  دونستمینم

 فقط معلوم بود که مال منه. الهام دستم رو گرفت: دتش،یخر یک دونستمینم

 ؟یاوشیشده؟ هنوز تو فکر س یثنا چ_

 نگاهش کردم نیغمگ
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 که تو گاوصندوق بزرگمهر بود... یآره... نه... راستش... اون عکس_

 :دیفورا پرس فرهاد

 !یشناسیرو م یکینگو که باز اون_

 به گلوم چنگ زد بغض

 پدرمه..._

 رونیگرفت. دست راستم رو از دست الهام ب امهیتاشون گرد شد. و من گرهرسه چشم

از حواسم رو  یبخش هیحضور بهنام درست کنارم،  یهام رو گرفتم. گرماچشم یو جلو دمیکش

 . فرهاد زودتر از همه از شوک دراومد:کردیمتوجه خودش م

 ...فهممیبا بزرگمهر... من واقعا نمپدرت _

 گفت: یبا مهربون بهنام

 نگه! یزیچ دیشا ؟یبهش از بزرگمهر بپرسراجع یخوای. حاال مدونمیمن م_

رو به بهنام دوختم، با گوشه چشم، به وضوح حسادت  سمیملتمس و خ یهاچشم یوقت

 دوتا رو نداشتم. نی. اما فعال وقت فکر کردن به ادمیرو تو نگاه فرهاد د

 بفهمه یکس خوامینم ؟یپرسیبهنام تو ازش م_

 کنار بهنام اومد فرهاد

 چه خبره؟ نیبه من هم بگ شهیم_

 گفت: الهام

. میهرچهارتا با هم دوست هست ب،یغربیعج یکوفت تیمامور نیثنا... فکر کنم بعد ا_

 ینه رازت رو به کس شه،یبه تو عوض مراحت باشه نه نظرمون راجع التی! پس خیاز همکار ریغ

 !میگیم
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هام رو پاک دستم چشم یکیبهم آرامش داد و دوباره دستش رو گرفتم. با اون  حرفش

و صورتم رو  ینیبهم داد. ب یدستمال کاغذ هیشد. بهنام فورا  ملیر یاهیش پر از سکردم که لبه

 پاک کردم و گفتم:

ازش نبود، مادرم  یکه خبر یمدت هینفوذ تو باند قاچاق رفت. بعد از  یمثل ما براپدرم... _

شده بود. بهش گفته  رتریبرگشت خونه، ده سال پ یاما وقت ره،یبگ یازش سراغ یرفت کالنتر

 هایکرده و خودش و وطنش رو به پول فروخته! بعد هم گفتن که قاچاقچ انتیبودن پدرم خ

 هامونهیهمسا دونمیقبرش کجاس... بعد از اون، نم میدینه فهم میدیرو د دشکشتنش! نه جس

. اما میو ناظم مدرسه من... آبرومون رفت و خونمون رو عوض کرد ریمد یو حت دنیچطور فهم

 کرده باشه! انتیباور نکردم که پدرم خ وقتچیمن ه

 ادامه دادم: هیگر با

 بود.... یخوب و موفق سی... پلدادیم ادی یدوستو مردم یپرستبه ما وطن شهیاون هم_

به  یفیضع سیپل ها،هیگر نیبا ا کردمیحرفم رو بزنم. احساس م هیاجازه نداد بق هیگر

بود که  دهیبودن، دختر بودم. و هنوز به سال نرس سی. اما خوب، من قبل از پلرسمینظر م

 شده بودم. لیالتحصفارغ

 و گفت: دیتو موهاش کش یدست فرهاد

 دونه؟یم یدیسرهنگ مجعجب... _

 بوده. یبا پدرم همکالس یدی. سرهنگ مجدونهیبله م_

 داشته بود تا بغلم نکنهنگه یهاش رو به سختدست بهنام

 یبهش. ته و توراجع پرسمیباشه؟ بعد از بزرگمهر هم م نمیبیمن پرونده پدرت رو م_

 انقدر ناراحت نباش! کنمیباشه؟ خواهش م میآریمرو در هیقض
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هام رو که پاک کردم، و بهم داد. اشک دیرو کش یکاغذدستمال نیکنارم دوم زیاز م الهام

 :دمیبه سرمم انداختم و پرس ینگاه

 ه؟یاصال برنامه چ م؟یبر مارستانیاز ب میتونیم یک_

 :دیخند الهام

 !میخبر خوش رو بهت بد یآه و فغان اصال نذاشت یشروع کرد میدیبابا تا رس_

 زدم: یکمرنگ لبخند

 ؟یچه خبر_

 یو کل میکرد دایپ شهیش لویالبراتوار رو با حدود صد ک م،یکرد ریزن بزرگمهر رو دستگ_

و همه مواد رو  میکرد دایبزرگمهر رو هم پ نیو هروئ اکیانبار تر م،یهم آدم توش بودن که گرفت

ازمون  یلیهم خ یدیگرفته و سرهنگ مج یقیتشو یحساب ممونی... خالصه که تمیضبط کرد

 بودم دهیند اشافهیرو تو ق یذوق نیحاال همچ تاتشکر کرد. من 

 :دمیام گرفت و پرسکردن با آب و تاب الهام، خنده فیتعر از

 هست؟ یچ یقیحاال تشو_

 با خنده گفت: فرهاد

 خانوم هم پاداش!شما و الهام یو برا یسه روز مرخص_

 رو جمع کردم هاملب

 شد؟ یچ اوشیس_

خودش رو  امهیگر کردن،یهام نگاه مچرا چون هردوتا پسرها داشتن تو چشم دونمینم

 نشون نداد. فرهاد گفت:
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 یاکار هوشمندانه یلیخ ،یرو ازش گرفته بود لمیمتاسفانه تموم کرد. خوب شد اون ف_

 بود.

 :دیفرهاد زدم. الهام پرس قیبه تشو یلبخند

 ؟یکنیچکار م یحاال با سه روز مرخص_

 ر کنم تمام سه روز رو بخوابم.اوه، فک_

 فورا گفت: بهنام

 شمال. میدو روزش رو بر مینباش، قرار گذاشت دنیبه فکر خواب خودیب_

 :دمیشتاب پرس با

 شمااال؟؟؟_

 هاش رو داد باالچشم الهام

 .میاستفاده کن میبودنمونه بر کایرینارون و نائ یروزها نیآخر_

 شکمش کردم حواله یآروم مشت

 !یاستفاده کرد یلیهم خ نه که تو_

زد. فرهاد گل رز رو برداشت  خیکرد و احساس کردم دستم  ادیسرعت سرمم رو ز بهنام

 و به سمتم گرفت:

 !میدیخر هیسرکار عل یرو هم برا نیا انایاح_

 دمیرو گرفتم و بوئ گل

 ممنون._
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فرهاد و بهنام . اوردمیخودم ن یبهم انداخت و من اصال به رو زیآمطنتینگاه ش هی الهام

 :دمیتخت نشست، پرس یباال و رو دیموند. تا پر شمیرفتن و فقط الهام پ

بودم  اوشینجاتت داد؟ من انقدر نگران س یچطور یستوان رضوان نمیزودباش بگو بب_

 .سمینتونستم وا

 بناگوش تا اون بناگوش باز شد نیالهام از ا شین

در  یاومد و ستوان رضوان کیشل یداحواسم رو جمع کردم، بعد ص دمیتا سر و صدا شن_

 یبال زدم. ولاومده نجاتم بده بال یکی نکهیا یاز خوشحال دمشیرو با لگد باز کرد. من هم تا د

لحظه سرش رو انداخت  هیاول  دیخدا هم تا من رو دبنده نیهام، آقا اشالم افتاده بود رو شونه

 هیهام رو باز کنه گفتم پس بقاومد سمتم. اول دهنم رو باز کرد. تا دست یو بعد فور نییپا

. خالصه پاهام رو هم باز اوشیکجان؟ گفت با ستوان شفق اومدم که رفته تو عمارت دنبال س

بهوش اومد  هایقیاز اون ز یکیباال،  میها براز پله می. تا خواسترونیب میکرد و بدو از اتاق اومد

... آقا چشمت روز بد دیمن رو کش یبعد مانتو دم،یه بودش کشته بودش نفهمزد دونمینمکه 

 تو بغلش! دمیصاف سر ره،یاومد من رو بگ یستوان رضوان نه،ینب

 چهیام تو اورژانس نپخنده یدهنم رو گرفتم تا صدا یحرفش، جلو نیا با

 تو بغل اون؟ یکه افتاد دیمانتوت رو کش یکجا بود و چطور ارویمگه _

! خودش گهیهم اول من رو فرستاد برم د یپله اول بود. ستوان رضوان یرو اروی نیبابا ا_

من  د،ی! تا اومدم از کنارش رد بشم مانتوم رو کشهوشهیب کردیهم حواسش به اون نبود فکر م

خدا، اون هم هم که اصال تعادل نداشتم بخاطر استرس و عجله، از پشت افتادم تو بغل اون بنده

 من رو گرفت با دست چپش زد تو دماغ اون... دست هیبا 

 و گفتم: دمیخند

 !هیخجالت یلیخ ی! اون طفلیانیعجب جر_
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 کنان گفت:خنده الهام

 میدیدیکه من و تو اگه سوسک م دیکش ینیه هیکه افتادم تو بغلش  هیثان هیحاال اون _

 ...میکردینم نیه ینجوریا

 دمیخند

 شد؟ یمن ضعف کردم چ نکهیحاال الهام... بعد ا_

نگران نباش من گرفتمت! حاال از اونور  یکه به سمتت پرواز کرد ول انیسروان ک یچیه_

هم تو رو سوار آمبوالنس کرد  یبرانکارد برانکارد! قبل از هرکس زدیم یبالچه بال انیسروان ک

 بذارن! یبرانکاردش رو کس یکینگذاشت اون

 ده؟یخر یگل رو ک_

با هم  وری. من و سروان غدهیخر میدیما د شیاومد پ یوقت یعنی. دیخر انیسروان ک_

هم که کال از باغ رفت  انیرو درست کنم. سروان ک ختمیچون من رو برد مسجد سر و ر میاومد

 .میبا تو اومد وریاداره و من و سروان غ هیبا بق

 !یکنیم یاوه حاال چه سروان سروان_

 :دیخند الهام

 .میصداشون بزن کیبه اسم کوچ میتونینم گهیبه بعد د نیاز ا میچکار کن_

 اصال بگم. چرخهیتو دهنم نم گهیبهنام که د یلیفام یول د،یشا انیحاال ک_

 دهنش رو کج کرد: الهام

 .میرفتیکاش شمال نم_

 بوده؟ یک دهیا بیبرنامه عج نیا_

 ...گفتیتو، داشت به بهنام م شیپ میایاجازه بدن ب میاالن که منتظر بود یول دونم،ینم_
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 رو قطع کردم: حرفش

 بهنام! یگفت یدید_

 به بازوم زد و گفت: یاضربه الهام

 تونیهمگ یحال و هوا ذرهی خوامیکه م گفتیم وریاه از دست تو! داشت به سروان غ_

 ؟یچ هیگفت خوب بق وری. بعد سروان غدنیکش یسخت یلیعوض بشه. بخصوص دخترها. خ

 دیکه با یمیهم گفت فه انیداده. سروان ک میرو به همه ت یقیتشو یجناب سرهنگ مرخص

هم که از خداشه  ی. مسعودیمرخص رهیبمونه و کارها رو انجام بده، حاال بعدا هروقت خواست م

 .میبریاش، فوقش طاهر رو با خودمون مزن و بچه شیبمونه خونه پ

شمال چه  میبر میهم با هم ندارن پاش ینسبت چیتا پسر و دوتا دختر که هآخه سه_

 م؟یکن

 ناله زد: الهام

 ...گمیرو م نیآره من هم هم_

 ریرو ز ایپوش کنم، بهنام دنهام رو مثل گربه چکمهدور چشم هیحاال بذار مرخص بشم، _

 !کنهیو رو م

 و خنده گفت: طنتیبا ش الهام

 خوش به حالت!_

**** 

. به بهنام و فرهاد گفتم که شدمیم سمیاری وتایبود که سوار تو بارنیآخر یکنم برا فکر

تهران.  جانیهم رونیب میبا هم بر یروز آخر همگ کنم،یخونه و دو روز استراحت م رمیمن اول م

 !گذشتیجرات داشت قبول نکنه؟ بدون من هم که اصال بهشون خوش نم یو مگه کس
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. فرهاد نشست عقب و من نمیداره تا خودم پشت فرمون بشراه، به فرهاد گفتم نگه نیب

فرهاد  یچرا ناخودآگاه جلو دونمینم یبهم انداخت ول ینگاه هینشستم جاش! بهنام کنارم بود. 

اشکم  یبود از خوشحال کیمون، نزدسر کوچه دمیرس ی. وقتاوردمیخودم ن یکردم و به رو تیرعا

 دنید جانیبخاطر ه دونمی. نمدیطپیدرمون که پارک کردم، قلبم دوباره محکم م یلو. جادیدرب

 یگوش فم،یهام. چند لحظه فرمون رو فشار دادم و بعد، از داخل کدوست یدلتنگ ایمامانم بود، 

 رو دست بهنام دادم: اوشیس چیو سوئ

 داخل داد به من میبر نکهی.... قبل ااوشهیمال س هانیا_

 فورا گفت: فرهاد

 !میبرد لیرو با جرثق نشیخدا بگم چکارت نکنه ماش_

 باال زدم و گفتم: شونه

 رو داده به الهام. فمیرو من قفل کردم. ک نیکه ماش دید ن،یدیپرسیم یاز ستوان رضوان_

بشن. الهام بغلم کرد و  ادهیبهتره پ دنیشدم. پسرها هم د ادهیشد و من هم پ ادهیپ الهام

 با خنده گفت:

خوب  یهاخواب کنمیپز! آرزو مخواب راحت بعد هم شام مامان هیدوش آب گرم و  هی_

 !ینیبب

 دمیبه صورتش پاش یلبخند

 .زمیعز یمرس_

درمون. من  یبودن. بهنام ساکم رو از صندوق گذاشت جلو ستادهیرو ا ادهیسمت پ پسرها

رو مشکل  دنمیو نفس کش دیطپیو به هردوتاشون نگاه کردم. قلبم م ستادمیا روادهیهم تو پ

 کرده بود.

 بود یخوب تی! مامورزیهمه چ یخوب ممنون برا_
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 با خنده گفت: بهنام

 !یخوب کوفت تیمامور_

 و گفتم: دمیخند

 .نمتونیبیم گهیسه روز د_

 :دیپرس فرهاد

 تو خونه؟ یریاول م ای میاول ما بر_

 زدم: لبخند

 .دیاول شما بر_

 نیدست تکون دادن، همراه پسرها سوار ماش هیکردن و الهام هم بعد  یخداحافظ هردو

و زنگ رو زدم.  دمیکش یقیبوق کوچولو، رفتن. نفس عم هیدور دوفرمونه زد و با  هیشد. فرهاد 

 ی. چند لحظه بعد صدااومدیورود به بهشت م چهیخونمون، به نظرم در یمیقد یرودر آدم

 :دیگوش رس هب فونیمامانم از آ

 ه؟یک_

 هام رو زداشک پلک شین

 منم مامان._

**** 

مامانم  کردمیفکر م نیبه ا کردم،یکه موهام رو خشک م نطوریتختم نشستم و هم یرو

سر و هم کنم  دیبا ییهاچه جور دروغ گه؟یم یچ نهیموهام بب یبنفش رو رو تیالیها نیاالن ا

ها با همون لباس ت،یو گله و شکا هیبعد از بغل و گر دم،یرس یوقت اد؟یتا عمق فاجعه به نظر ن

 . بعد هم خودم رو انداختم تو حمام!میکرد یاحوالپرس کمینشستم و 
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و بلند شدم تا لباس بپوشم. از کمدم، لباس  دیدروغ خوب به ذهنم رس هیفکر،  یکم با

ساکم، موسم رو  . ازدمیو پوش دمیکش رونیدلم واسشون تنگ شده بود، ب یلیهام رو که خخونه

 مامان اومد: یکه صدا دمیکشیبرداشتم و موهام رو مرتب کردم. داشتم سشوار م

 !رونیب ایثنا ب_

 زدم: ادیفر کنانخنده

 !آمیاالن م_

دعوام  یموهام، اول چند لحظه نگاهم کرد و بعد آماده برا دنیکه رفتم، مامانم با د رونیب

 کردن گفت:

 ؟یکرد ینجوریموهات رو چرا ا_

 رو برداشتم میچا وانیو ل نشستم

 اش مفصلهقصه_

 دعوام نکرد. کنارم نشست و گفت گهیانقدر دلتنگم بود که د مامان

 ؟یبود؟ کجا رفته بود یچ یبرا یطوالن تیمامور نیا نم،یکن بب فیخوب تعر_

 هی. شدیکه توشون مواد مخدر پخش م ییهاشگاهیآرا یبود برا ییشناسا تیمامور_

 اومد مجبور شدم موهام رو فر کنم. شیپ یطیشرا

 ؟یچرا موهات رو فر کرد_

 من هم گفتم فر کنه موهام رو. گه،ید کردمیم یکار هی دیخوب با_

 !یرو بنفش کرد اشکهیت هی_

 زدم: ینشاندندان لبخند

 رو قبل فر انجام دادم. نیاوهوم، ا_
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 داد رونینفسش رو ب مامانم

 بود؟ زیآمتیعجب! حاال موفق_

 گفتم: یشاد با

 بود. پاداش هم بهمون دادن. یآره معلومه! عال_

 .یهوم به سالمت_

 شما چه خبر؟ سلمان و پرستو چطورن؟_

 بارون شدهاش ستارهو چشم دیخند مامانم

 پرستو بارداره!_

 :دمیپرس زدهذوق

 ؟یگیم یجد_

 آره االن سه ماهشه!_

 م؟یکن رشونیخونشون غافلگ میچقدر خوب... مامان بر یوا_

 دمیبهشون خبر م زنمیباشه زنگ م_

 ها!من اومدم ینگ_

گوشه از ذهنم هنوز  هیشدم.  میتلفن رو برداشت و من هم مشغول خوردن چا مامان

کردن پدرم بودم. بهنام قول داده  دایتو فکر پ گه،یگوشه د هیو  شدیپخش م تمیمامور ریتصاو

گذاشته بودنش؟  واریکدوم د نیکجا خاکش کرده بودن؟ تو کدوم خرابه؟ ب یعنیکنه.  داشیبود پ

کردم خودم رو کنترل کنم. تلفن مامان که  یسع یهام اومد ولتا پشت پلک کفکرها اش نیبا ا

 تموم شد ناله زد:

 شما! شیپ آمیم میدار میگفت ما تو راه_
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 گرفت امخنده

 ؟یگیبخاطر شام م_

املت  ای رینون و پن تونمیعروس که نم یپاشم غذا درست کنم، جلو دیبا گهیآره د_

 بذارم!

 زدم و از جا بلند شدم لبخند

 خچال؟یتو  میدار ی... چیزیچ هی کنمیدرست م شمیدخترت که نمرده االن پام_

 !یدیرس تیتازه از مامور ن،یتو بش خوادینم_

 گهید خوابمی. شب مستمیخسته ن_

 م،یداشت تزایو نون پ ریانداختم. چون پن زریو فر خچالیبه  یآشپزخونه رفتم و نگاه به

 و خطاب به مامان گفتم: رونیبسته مرغ گذاشتم ب هی

 .ارهیبخره ب یمامان دوباره زنگ بزن به سلمان، بگو قارچ و پپرون_

 اسنک؟ ؟یدرست کن یخوایم یچ_

 تزاینه پ_

 !الیخیدرست کن، ب گهید زیچ هی_

 یکنه! چقدر تعارف دار دیبرات خر کمینداره  یها! اشکالمامان بخدا سلمان هم پسرته_

 باهاش!

به ناچار تلفن رو برداشت و سفارشاتم رو به سلمان گفت. من هم مرغ رو گذاشتم  مامان

بهنام افتادم.  ادینصفه گذاشته بود.  کسیمیبسته کاف هیماکرو،  یتو ماکروفر تا آب بشه. مامان رو

خودم رو هم برداشتم و برگشتم  کارتمی. رم و سمیمرغ رو که از ماکرو درآوردم، رفتم سراغ گوش

رمزم رو  دیکه با کردمیفکر م نیبه ا ،یتو گوش انداختمیها رو مکه اون نطوریتو آشپزخونه. هم
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مکن بود بلد باشه. و مامانم هم م یمواقع ضرور یعوض کنم. چون بهنام رمزم رو بلد بود برا

 !نهیبا اون سر و شکل بب ای اوشیمن رو با س یهامونده بود عکس نمیهم

. نمشونیهام رو انتقال دادم تو رمم. بازشون کردم تا دوباره ببو عکس میتو گالر رفتم

! اوشی... ساوشیخودم و س یهاکه تو خواب از بهنام گرفته بودم، عکس یبا الهام، عکس هامیسلف

 ...یشد فیچقدر ح

از  یرو قفل کردم. وقت میو فورا، گوش دیکش رونیمن رو از خاطراتم ب فونیآ یصدا

 یزده شدن. با هر دو دست دادم و روبوسذوق دنمیسلمان و پرستو با د رون،یآشپزخونه رفتم ب

ها هم با آب و اون دیپرسیبچه م تیبه وضع. مامان راجعمینشست ییرایکردم. بعد دور هم تو پذ

با  تیمامور نیقبل ا دم؟یرسیم یروز نیمن هم به همچ یعنی. کردنیم فیتعرو تاب براش 

 دونستمیاما حاال نم زم؟یهست که حاضر بشم عشقم رو به پاش بر یکس کردمیخودم فکر م

 کدومشون رو انتخاب کنم! 

 یناهارخور زیم یرو که سلمان رو سیدسته مبل بلند شدم و، قارچ و سوس یرو از

گذاشته بود، با خودم بردم آشپزخونه. مشغول درست کردن غذا شدم و هر لحظه خاطرات غذا 

قهر  یبهنام و گاه یهاچهبه و چه. بهشدیبرام زنده م تمونیدرست کردنم تو خونه مامور

 کردنش...

**** 

شدم. طبق معمول  داریاب باز خو امکم،یپ زیت یساعت دوازده بود که با صدا حدود

 ازهیبه بدنم دادم و خم ی. کش و قوسکردیم غیتبل گانیرا نترنتیا گیگ کی یبود که برا رانسلیا

 ،یکجاون گوسفند چاقه تو بره ناقال شده بود! با دهن نیتخت بلند شدم. موهام ع یکشان از رو

 رفتم. هنوز در رو باز نکرده بودم که مامان از دم در آشپزخونه گفت: ییسمت دستشو

 صحت خواب چه عجب!_

 دادم: لشیتحو یآلودخواب لبخند
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 خسته بودم. دوماهه خواب راحت نداشتم. یلیخ_

 .شهیخونه خود آدم نم جاچیه گنیم نهیواسه هم_

زنگ  یکه صدا شستمیشدم. داشتم دست و صورتم رو م ییکردم و وارد دستشو دییتا

 تیآدم از مامور دنیخواستگاره! اهلل اکبر مجال نم دمیتلفن دراومد. از لحن صحبت مامان، فهم

 تیبگم؟ گفتم بگو تازه از مامور یرفتم، مامان بهم اشاره زد چ رونیکه ب ییبرسه! از دستشو

 :گرفت و به من گفت یگوش ی! بعد دستش رو رویلحظه گوش هی گفتاومده. مامان 

 !انهیمادر سروان ک گهیم_

دچار حالت  ،یو از شدت استرس و طپش قلب آن ختیحرف مامان، قلبم فرو ر نیا با

 :دیتهوع شدم. مامان دوباره پرس

 بگم ثنا؟ یچ_

 گفتم: یفکر چیبدون ه کردمیکه به اتاقم فرار م نطوریهم

 ....خوادیدلت م یهر چ_

 روزید نیدادم. مگه فرهاد زده به سرش؟ هم هیاتاق رو پشت سرم بستم و بهش تک در

 ینشستم و به موها نهیآ یعرقم خشک شه؟ جلو اوردهیطاقت ن یعنیتموم شده،  تمونیمامور

آوردم و زدم به برق تا موهام رو صاف کنم.  رونیانداختم. فورا اتو رو از کشوم ب یام نگاهوز شده

و سرعت مشغول اتو زدن موهام شدم. چند  تیخسته شده بودم. با جد یفرفر حالت نیاز ا گهید

فر! مامان با خنده  شیبه در زد و وارد اتاقم شد. نصف موهام صاف بود نصف یبعد، مامان تق قهیدق

 گفت:

 خودت شده! هینصفت شب_
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حرف بزنه. دل  یبه خواستگاراومده راجع دونستمینگفتم. م یزیزدم و چ یکمرنگ لبخند

! مامان به آستونه نکهیهم نداره مثل ا یتموم کشمیز دست فرهاد متو دلم نبود. دوماهه دارم ا

 داد و گفت: هیتک

 !انیانقدر اصرار کرد که قبول کردم امشب ب_

 شتاب گفتم: با

 ! امشب؟!؟یچ_

بوده و حاال که  تیمامور نیا ریطاقت نداره، شش ماهه درگ گهیپسرم د گفتیآره، م_

 .یخواستگار مییایب عیسر خوادیتموم شده م

و با  دمیکش یفیخف غیخورد به اتو. ج ریکه تو مس میشونیدستم رو بزنم به پ خواستم

 حالت نق و ناله زدن گفتم:

 فرهاد خدا بگم چکارت کنه..._

 اش گرفت:خنده مامان

 ؟یگیم یشد؟ چ یچ_

رو اتو موهام  هینشده بود. مامان اتو رو برداشت تا بق یزیدستم رو گرفت تا نگاه کنه. چ و

 کنه

اش رو و اصال خنده هیخشک و جد یلیخ یگیم شهیتو که هم ه؟یجور آدمحاال چه_

 !ینیبینم

 گفتم: یحرص

 !هینطوریآره االن هم هم_
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بودم و  دهیاش رو هم دخنده ت،یمامور نی. تو اگفتمیرو م نیحرصم گرفته بود ا چون

و غرور فرهاد کجا!  تیبهنام کجا، جد یاخالقو خوش یخوب، مهربون یرو. ول بشیاون نگاه عج

 آدیامشب داره م شه؟یم یرفتن روز آخرمون چ رونیهم اقدام کرده! اه. پس ب یچه فور یکینیا

هاش تو چشم تونمیم یچجور گهی! اصال درون؟یب میبر ییچهارتا میخوایفردا هم م میخواستگار

 نگاه کنم؟

که آرامش خودم رو حفظ کنم و بذارم مجلس  گفتیاتو زدن، برام م نیح مامان

از  نانیموهام که تموم شد، مامان با اطم ی. اتوکنمیآبرومندانه تموم بشه. بعدا جوابم رو اعالم م

 رفت. رفتم،یرو پذ اشحینصا نکهیا

خودم رو نگاه کردم تا بتونم فکر  نهیتو آ امشهیهم همونجا نشستم و طبق عادت هم من

شده بودم، دلم فقط واسه فرهاد ضعف  مونیوارد کالنتر یاز وقت کردم؟یچکار م دیکنم. حاال با

 تیمامور نیکارم بذارم. ا یندم و تمرکزم رو رو تیاهم کردمیم یرفته بود. گرچه تمام مدت سع

که فکر  ی. فرهادکردیکه با فرهاد رقابت م یامن کرده بود، سوژه یهاهم وارد سوژه روبهنام 

حاال عاشق من  نه،یبیدختربچه م هیو من رو به چشم  آدیاز من خوشش نم وقتچیه کردمیم

 شده بود. و خودم، به بهنام عادت کرده بودم....

**** 

زده  روزیکه د میلباس مجلس دنیبپوشم. با د دیبا یچ نمیکمدم رو باز کردم تا بب در

کمد  یجلو قهی. چند دقهام اومدچشم یجلو اوشیبودم تو کمد، قلبم فشرده شد و چهره س

رز بنفشش  یداشتم که عاشق گلها دیسف ریحر زیشوم هیشدم.  رهیهام خو به لباس ستادمیا

 کت ست هم داشت. هیکه فاقش بلند بود و  دمیسف یپاشلوار دم بابودم. اون رو برداشتم 

به صورتم بکشم. عادت  یدست هینشستم تا  نهیآ یجلو دم،یو شلوارم رو که پوش زیشوم

و  میمال یلیخ شیفرق داشت. آرا یکینیکنم، اما ا شیآرا آد،یخواستگار م ینداشتم وقت

بنفشم رو سرم  یکردم و بعد جمع کردن موهام، شال هنرمند ادهیصورتم پ یرو ینامحسوس
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اول چند لحظه بهم  دنمیرفتم. مامانم با د رونیرو برداشتم و از اتاق ب میکردم. چادر گلدار مجلس

 شد و بعد گفت: رهیخ

 یدیبه خودت رس ینطوریهست ا ییخبرها نکهیمثل ا_

 زدم: لبخند

 می. باالخره هر روز چشم تو چشم هستهیفقط آبرودار_

 زی. پشت ماوردمیخودم ن یخاصش زد و من به رو یمفهوم یاز اون لبخندها مامان

 هاامیپ لیو که بعد دو روز روشن کردم، سرو گذاشتم جلوم. نتم ر میآشپزخونه نشستم و گوش

بود که به خط  بارنیاول یاز بهنام و الهام داشتم. بهنام برا امیپ نیشد. چند یبه تلگرامم جار

به  یگل. ناخودآگاه لبخنددسته کریاست هیساده و  یسالم احوالپرس هیبود.  تادهفرس امیخودم پ

کتک بود.  کریالهام شامل چندتا فحش دوستانه و است یهاامیهام نشست و جوابش رو دادم. پلب

دوماه گذاشته بود  نیکه تو ا یهمه رمانجواب اون رو هم دادم و کانال رمانم رو باز کردم تا اون

اش نصفه هم داشتم که ترجمه یسیرمان انگل هیرمان خونم کم شده بود. در ضمن  واقعا. نمیبب

 !آوردنیارالترجمه، همه شاخ در مد رفتمیاگه با چادر م ندفعهیبود! ا

به  ق،یو فورا چادرم رو سر کردم. با چندتا نفس عم دیقلبم لرز فون،یزنگ آ یصدا با

سلمان و پرستو هستن، فسم  دمید یوقت یخودم مسلط شدم و همونجا تو آشپزخونه موندم. ول

 دراومد! 

که آرومم کنه! تو دلم ذکر  دیرسیهم به فکرم نم یزیچ چی. هکردیقلبم َرهام نم طپش

ها رفتن نشستن. من هم همچنان با کردم و اون ی. با سلمان و پرستو سالم احوالپرسگفتمیم

اسم  دنیبرش داشتم، با د یبه صدا دراومد. وقت میبودم. همون لحظه گوش ریهام درگانگشت

 آروم جواب دادم یرو برداشتم و با صدا یگرم شد. گوش مبهنام، تمام تن

 سالم..._

 ؟یخوب زمیسالم عز_
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 دادم هیتک خچالی به

 ؟یخوبم. تو چطور_

 خوبم. دمیحاال که صدات رو شن_

هم حرف  نطرفیاش از راه برسن. از او هر آن منتظر بودم فرهاد و خونواده زدیم قلبم

 بهنام، منقلبم کرده بود.

 ؟یکارم داشت_

پارک آب و  مونیفردا زنگ زدم. با فرهاد هماهنگ کردم که ساعت دوازده همگ یبرا_

 .میدنبالت با هم بر آمیم ی. اگه بخوامیآتش باش

 هم... دی. شاآمینه ممنون، خودم م_

 ؟یچ دیشا_

 .ومدمیهم ن دیشا_

 !میاداره و تا شب بدوئ میهرروز بر دیفردا دوباره باآخه چرا؟ از پس_

 .دونمیبهـ... نم دونمینم_

و البته  ی. بهنام با ناراحتارمیوارد آشپزخونه شد و نتونستم اسم بهنام رو به زبون ب پرستو

 گفت: یبه سخت

 ثنا دلتنگتم...._

حالت  نیاز ا خواستینفس بکشم. دلم م تونستمی. نمکردیم تیرو اذ هامهیقلبم ر طپش

 گفتم: صالیکنم. با است هیبودن قلبم گر کهیو دوت یسردرگم

 . خداحافظنمتیبیبرم. فردا م دیمن با م،یمهمون دار_

 شااهلل. خداحافظباشه. ان_
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 خیبه خودش گرفته بود مثال ش یاافهیق هیکه  یرو که قطع کردم پرستو در حال تماس

 داد و گفت: هیتک زیبه م آره،یسر در م زیاتممه و از همه چ

 بود؟ یمنقلبه، ک یلیخ اتافهیق_

 زدم لبخند

 .هیاسترس خواستگار_

 یآب بخورم. هنوز قلپ اول تو گلوم نرفته بود که صدا وانیل هیرفتم تا  ییظرفشو سمت

 یکنان فرار کردم تو اتاقم. چه مرگم شده بود آخه؟ چباعث شد همون بپره تو گلوم. سرفه فونیآ

 اونور؟ نوریها بدوئم اباعث شده بود انقدر مضطرب باشم و مثل دختر بچه

کم  طونیچشم ش شیآرا هی ،یکانتور عال نیشدم. ا رهیو به خودم خ ستادمیا نهیآ یجلو

استرسم، باعث بشه  دادمیاجازه م دیبود. نبا یکاف یمجلس خواستگار یخوب برا یداشت. ول

نداره. من ثنام، ستوان ثنا شفق!  یمعن سیپل هی یبرا یاقتدارم کم بشه. اصال استرس خواستگار

اومده، پس من  یعنیمن،  یخواستگار آدیاالن داره م یمافوق منه، ول نکهیبا ا ه،اون هم فرهاد

 خودم رو چس کنم.  تونمیم

 یبار بود که فرهاد، به پا نیرفتم. اول رونیو با دماغ باال، از اتاقم ب دمیکش یقیعم نفس

بعد از سالم و . دنیرسیم یگرممحترم و خون یها. مادر و پدرش، به نظر آدمشدیمن بلند م

اسپرت  یکنار پرستو نشستم. فرهاد موهاش رو عقب داده بود. کت و شلوار استخون ،یاحوالپرس

بود و چهره  ی. مادرش چادردادینشونش م یبود. رنگ روشن، تپل دهیروشن پوش یاسیراهن یبا پ

 .شدیهاش محو نمبانمک بود و خنده از رو لب یلیداشت. پدرش هم خ یمیمال

 یمامانم چا شه،ی. مثل همینیریآورده بودن همراه جعبه ش ییبایگل زخودشون دسته با

که  دی. و باالخره به اون قسمت رسشدیزده م یشگیهم یهاو سلمان تعارف کرد. حرف ختیر

 !زدمیبا داماد حرف م رفتمیم دیمن بدبخت با
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پام رو انداخته بودم . من هم کردینگاهم رو شکار م یگاه بش،یبا اون نگاه عج فرهاد

 بودم. مامانم با خنده گفت: یخواستگار جهیپام و منتظر نت یرو

 !ننیبیرو م گهیدوتا که هر روز همد نیا_

 فرهاد هم با خنده جواب داد: مادر

به خودشون حرف اداره، خودشونن و راجع رونیخواهرجان، االن ب ستیاون که قبول ن_

 !ینه دزد و قاچاقچ زنن،یم

 زد. بعد خطاب به من گفت: یو مامان من هم لبخند دنیو شوهرش خند خودش

 ؟یصحبت کن یریثناجان م_

 نداره. یباشه، اشکال_

هوا خنک بود، بردمش  نکهیپروند و دنبالم راه افتاد. با ا یاشدم و فرهاد هم بااجازه بلند

ببرمش تو  واستخیبشه. دلم نم یباز عینگفت که ضا یزی! خوشبختانه مامان هم چاطیتو ح

و هول کردم. خدا بگم چکارت کنه  دیدوباره دست و دلم لرز م،یرو پله بالکن نشست یاتاقم. وقت

 دم؟یهات که من اقتدارم رو از دست مو چشم افهیتو اون ق یدار یفرهاد، چ

 :دمیخودش رو بغل کرد. پرس یداد به زانوهاش و بازوها هیهاش رو تکآرنج فرهاد

 سردتونه؟_

 خوبه. نه،_

 ن؟یچرا اومد_

 زد لبخند

 ست؟یمعلوم ن_

 نگاهش کردم: تیجد با
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 با هم؟ میدار یاالن شوخ_

 لبخندش رو جمع کرد و گفت: فرهاد

 !گهید تیخوب اومدم خواستگار_

 عجله؟ چرا امشب؟ نیچرا با ا_

کال  گهید ،یبه قول خودت کوفت تیمامور نیصبرم تموم شده بود. تو ا گهیعجله؟ د_

 تموم بشه! خواستمیز دست دادم. هر روز از خدا مصبرم رو ا

 بوده؟ یزیچ تیقبل مامور یعنیبود؟  یچ منظورش

 رو کج کردم: ابروهام

 صرف دو ماه؟ یعنی_

. نیبا هم اومد ،یما. تو و خانم سرمد یتو کالنتر یکه اومد ینه بانو، از همون روز اول_

 نازت، دل من رو برد.با چندتا از پسرها. و اون نگاه مقتدر و البته 

 . فرهاد ادامه دادستادیایسرجاش آروم نم گهید قلبم

ها و رفتار درستت تو محل کار، باعث شد تو پرونده یکه داشت یتیکم دقتت تو مسئولکم_

از  یلیو خ دیرسیبه ذهنت م یخوب یزهایچ ،یدادیانجام م یدخالتت بدم. و تو کارت رو عال

هات به که واسه احترام و بد جلوه نکردن جمله ییالصه با اون لبخندها. خیکردیها رو باز مگره

واسه عرض  دمیشد من هم خدمت رس نی. ایتو دلم جا کرد یخودت رو حساب ،یزدیمن م

 ارادت...

. فکرش هم نییگوشه لبش و نگاه پر احساسش، باعث شد سرم رو بندازم پا لبخند

بود براش در برابر  ازیامت هی نیفرهاد از همون روز اول از من خوشش اومده باشه، ا کردمینم

 رنگ نگاهش عوض شد! د،ید حجابیمن رو ب یوقت ت،یبهنام، که اون لحظه اول مامور

 :دیپرس فرهاد



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

305 

 !کاخانومیریمن شو نائ نیریش_

 کردم: اخم

 رو؟ کایرینائ ای نیثنا رو دوست دار_

 ثنا رو دوست دارم._

بگم.  یچ دونستمیو دهنم خشک شد. نم ختیقلبم ر خ،یهام داغ شد و دست پاهام

 فرهاد ادامه داد

 یبرا یدیام گهیکه من د یرو برات انتخاب کردم؟ تو وقت کایریچرا اسم نائ یدونیم_

قشنگ  یایبه دن یعبور داد ییتنها شد. من رو از پل لغزنده دایات پازدواج نداشتم، سر و کله

 ..عشق.

 یالعملچه عکس دونستمی. واقعا نمنهیرو نب امافهیدادم تا فرهاد ق هیرو به دستم تک سرم

 کیاز اون حالت رمانت کمی. خواستم بحث رو کردینم ینشون بدم. قلبم هم که اصال همکار

 ارمیدرب

 ؟یچ یعنی کایرینائ_

ها رو و آدم آدیها، بعد از مرگ مکه بخاطر اعمال خوب آدم هییو دانا بایز یبانو کایرینائ_

 کایریهم نائ کوکاریباستان. به بانوان پاک و ن رانیا ی. البته تو باورهاکنهیاز پل صراط رد م

 ...گفتنیم

 و دانا! بایعجب! ز_

 گفت: طنتیبا ش فرهاد

 اندام!و خوش_

! دادینشون نم لریپودر و کانسکرم ریاز ز دیشا یهام گل انداختن. ولبودم گونه مطمئن

 !تراوشهیازش م طنتیبا اون جذبه تو اداره اصال معلوم نبود انقده احساس و ش ایخدا
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 !نیبهش هم نگفته بود ن؟ینقاب خودتون رو با نقاب بهنام عوض کرد یچرا تو مهمون_

 تو و اون هست؟ نیب یزیچ نمیبب خواستمیم_

 .ومدینمن اصال از کارتون خوشم  یول_

 !یزنیروزبه صداش م دونستمینم_

 روز؟ روز گفتم؟یم یپس چ_

الهام  ریلبخند اکتفا کردم. تقص هیخنده زد. من هم نتونستم اصال نخندم. اما به  ریز فرهاد

 کردنش!مخفف نیبود با ا

 یگذاشتیکنار اسمش م یزیچ ییآقا نهیمنظورم ا_

 سر خانوم؟بهگل دیگیهاتون مشما به دخترخاله_

 سر؟بهگل_

 مثال! یبرا_

 صداشون نزنم. کنمیم یآهان... خوب نه... من سع_

 و روزبه، حتما با هم راحتن جناب سروان! کایریمثل نائ یتیشخص هیاما _

 دیفرهاد مونده بود، ماس یهاکه رو لب یلبخند

 من برات جناب سروانم اون بهنام؟_

 نیگفت یاصال! بهم گفت که بهش چ نیندار بیحمل رقت ن؟یچرا انقدر به بهنام حساس_

 به من!راجع

 گفتم؟ یچ_

 بچگانه بوده! یلی! خنیما باشه و من رو دوست دار نیب یزیچ دینبا گهید نیبهش گفت_
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 چقدر دهن لقه، مثال تو بخش اطالعات بوده!_

از اون روز اول از من  نییفرمایشما که م ی.... راستدیپشت سرش نگ ینجوریلطفا ا_

 ن؟یدیخوشتون اومده، چطور روز تولدم خودتون برام کادو نخر

تو،  ی... حاال... واقعا برایزیستوان زند و بهنام بفهمن چ خواستمیچون اون موقع نم_

 تو... بهنام رو... م؟ییآیبه حساب م بیمن و بهنام رق

تو  یخاص یناراحت هی. نگاهش متالطم شده بود و ارهیحرفش رو به زبون ب هیبق نتونست

 ناراحت گفتم: یواسش کباب شد و با ابروها گرمی. جشدیم دهیاش دچهره

 بگم... یجناب سروان... خوب... شما و بهنام.... چجور دینیبب_

 که هست! یفقط راستش رو بگو! هر چ کایرینائ_

کردم که پدرم رو سقف اتاق من  فیرروز براش تع هی... کنهیبه من توجه م یلیبهنام خ_

ساعت که من خونه نبودم،  شیشاتاقم تنگ شده... اون هم صرف پنج یو دلم برا دهیستاره کش

با پول خودش! بدون  دیخریکه دوست داشتم برام م یبود! هر چ دهیرو سقف اتاق ستاره کش

 ! خوش اخالقه!کنهیاش رو ابراز ماط عالقهیترس و بدون احت

 خواستیو من دلم نم شدیم نیغمگ شتریفرهاد ب افهیق گفتم،یم شتریب یچ هر

 ناراحتش کنم. ادامه دادم

 شهیشما... خوب هم ی... ولهاشیو مهربون هاشیمن به بهنام عادت کردم، به خوب_

 شیپ تیمامور نی! اگه انیدیخندیشب تولدم به زور م ی! حتدمیرو د تونیو بداخالق تیجد

 !نی! بهم حق بدبودیهم بدتر م نیبهتون از ااع تصورم راجعاوض اومد،ینم

 تو دلش روشن شده نگاهم کرد و گفت: یدیام یکورسو اومدیکه به نظر م فرهاد

بوده! بهنام کنارت بود و وقت داشت دلت رو به دست  یمن و بهنام نامساو طیپس شرا_

تا بتونم کارم رو درست انجام بدم.  کردمیم یاما من، خوب چون دوستت داشتم ازت دور اره،یب



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

308 

و تو رو کنار خودم نگهدارم، اما نخواستم چون  اوشیستوان زند رو بفرستم سراغ س تونستمیم

 دونستمی.... نمتمونیرو مامور میذاریهرچهار نفرمون تمرکزمون رو م ینجوریا کردمیفکر م

 هم کرده! خودیبهنام قراره عاشقت بشه! که ب

 دم:کر یکمرنگ اخم

 ادیخوشش ب یدختر هیاون هم آدمه و حق داره از _

 هم از چندتا دختر! دیشا_

 ومدیخوشم ن اصال

 داره! یمنف ازیبراتون امت یاحترامیبهش! ب دینگ راهیبد و ب بتونیکنار زدن رق یبرا_

 دیبه صورتش کش یدست فرهاد

جلب کردن  یداشت برا... به من هم فرصت بده... به همون اندازه که بهنام وقت کایرینائ_

 مهرت...

به شالم  ی. دستشدیتر ممن هم راحت یانتخاب برا ینجوریا دی. شاگفتیهم نم بد

 و گفتم: دمیکش

 .دینیبیتفاوت که فقط تو اداره من رو م نی. مثل بهنام. با انیباشه. دوماه فرصت دار_

 بگم؟ یبه پدر و مادرم چ_

 زنگ بزنن و از مادرم بپرسن. گهیچند روز د دیبگ_

ازدواج و  یهابه مالکبود، راجع یخواستگار یعاد یهاصحبتمون، صحبت ادامه

نه؟  ای میزد خی دیو با خنده پرس اطیمامانم اومد تو ح نکهیداره. تا ا تیکه برامون اهم ییزهایچ

ه فرهاد وسط ک یبارطنتیاصال حواسمون به سرما نبود. به خصوص با جمالت ش چکدومیه یول

 .گفتیهاش محرف
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به قول مامانم آبرومندانه برگزار شد. و با اشاره من، مامان به  یخواستگار خالصه،

به مشورت! گرچه  مینشست شهیرفتن، مثل هم ی. وقترهیمادرفرهاد گفت زنگ بزنه و جواب بگ

 فکر کنم. به خودش هم گفتم! دیبا خودم بود. گفتم که دوماه با یینها میبازهم تصم

 :دیپرس مامانم

 حاال چرا دو ماه؟!_

 باال زدم: شونه

 بگو بهشون دو ماه! ،ینطوریهم_

 گفت: پرستو

 !گهید یکی ینخواستن دو ماه صبر کنن و رفتن خواستگار دیحاال شا_

 رو کج کردم: دهنم

 که هست! نهیخوب برن! به جهنم! هم_

ها کردم. حوصله حرف زدن نداشتم. شدم و خودم رو مشغول جمع کردن فنجون بلند

برسم،  میبه گوش نکهیزنگ خورد. قبل ا میها رو بشورم، دوباره گوشفنجون خواستمیم یوقت

 رو خوند: رندهیسلمان اسم تماس گ

 !وریسروان بهنام غ_

 و جواب دادم دمیدستش قاپ ریرو از ز یگوش فورا

 سروان!سالم جناب _

 شته؟یپ یسالم... کس_

 بله!_
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خانم بگم با الهام خواستمیم ،ینشد نیآنال دمیدوباره بهت زنگ زدم، آخه د دیببخش_

 .میچون من و فرهاد بهش خبر نداد ،یهم هماهنگ کن

 .دمیباشه چشم، من بهشون اطالع م_

 . خداحافظ.زمیعز بالیچشمت ب_

خودم  یبوده! اصال به رو نجایگوششون ا که کردم، به وضوح حس کردم همه یخداحافظ

 ها شدم....مشغول فنجون ام،قهیتو یو بعد گذاشتن گوش اوردمین

 **** 

هام رو به سمتش تند کردم. بعد از سالم و براش تکون دادم و قدم یالهام، دست دنید با

 و گفتم: دمیاش رو بوسگونه ،یاحوالپرس

 یماشااهلل رو اومد_

 با خنده گفت: الهام

 ام بهم ساخته!ننه یغذا_

 :دیو الهام پرس میدیدو خند هر

 ات چه خبر؟از عاشق دلسوخته_

 زدم: ناله

 که دوتا شدن! یخبر ندار_

 نداشته بازوم رو گرفت و گفت: نیاز ا زتریانگجانیه یکه انگار تا حاال ماجرا یطور الهام

 ؟یک یوا_

 فرهاد_
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 خنده ریزد ز الهام

 شه؟یعاشق منه بابا مگه اون هم _

 گرفت و گفتم: امخنده

 ست؟یمگه اون آدم ن چارهیخوب ب_

 ؟یکنیحاال کدوم رو انتخاب م_

 با آرنجم بهش وارد کردم یاضربه

 میاش اومدن خواستگارفرهاد و خونواده شبیراستش د ی! ولینه بار هینه به دار_

 با خنده بشکن زد الهام

 میافتاد یعروس هیپس _

 ...کنمیضعف م نمیبیفرهاد رو هم م یبهنامه ول شیالهام... دلم پ یرینم_

 ؟یتو همزمان عاشق دو نفر شد_

 اسمش رو عشق بذارم. تونمینم_

 .آدیپس از هردوشون خوشت م_

جناب سروان  هیفرهاد برام فقط  یشناختم، ول یحد هیبهنام رو تا  ،یدونیخوب م_

 واال. دونمیخودش رو تو دلم جا کنه! نم. ازم فرصت خواست شهیبداخالق بوده هم

 شه؟یم یچ یعنی_

 کرد و ادامه داد: گهیم وحشاتیاون آقاهه که مستند ح هیرو شب صداش

خواهد کرد؟  ریبهنام زودتر از فرهاد قلب ثنا را تسخ ایآ کند؟یثنا با فرهاد ازدواج م ایآ_

 ...دیثنا و عشاقش باش یدر برنامه بعد شاهد ماجراها
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 خنده گفتم: با

 !گهیخدا نکشتت الهام بسه د_

فرهاد  دمی. دیجا گذاشت نیدر خونه، گلت رو تو ماش متیاونروز که رسوند ،یراست_

 .اوردیخودش ن یمن و بهنام به رو یجلو یشد، ول یطور هی اشافهیق

 گل گنده آورده بود برام.دسته هی شبید_

 عجله؟ نیحاال چرا با ا_

 که اومدم تو اداره عاشقم شده! یبهم گفت از روز اول_

 دیکش یآه الهام

 اداره! نیچشمک بهم زد، نه تو ا هی یحت یکس یخدا شانس بده، من که نه تو اداره قبل_

 و خنده گفتم: طنتیش با

 نفر بغلت کرد! هی یول_

 حواله بازوم کرد یمشت الهام

 بود یاون اتفاق تیتربیب ادبیب_

 داشته بودمام رو نگهزور خنده به

 ها!اتفاق نیتا باشه از ا ومده،یاتفاق بدت ن نیاز ا نیتو که همچ یول_

به  یشماره بهنام، لبخند دنیزنگ خورد. با د میو همون لحظه گوش میدیخند ییدوتا

 هام نشست و جواب دادم:لب

 ؟یسالم خوب_

 ن؟یدیسالم. رس_
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 .میمجسمه اسبه هست نیعاره، کنار ا_

 .مییآیم میباشه من و فرهاد هم دار_

 .میمنتظر خوبیلیخ_

 رو که قطع کردم الهام گفت: تماس

 یچه مکالمه کوتاه_

 گرفت امخنده

 چه خبره! یبابا مگه فکر کرد_

 !یخبر عروس_

 و من هم با خنده گفتم: دیخند

 بکنم دیچکار با نمیبهم بکن. بب یکمک فکر ذرهیمسخره کردن  یمرض! نخند! به جا_

 هیبکنه. فرهاد  خوادیفرهاد چکار م ینی. فعال آرامش خودت رو حفظ کن تا ببیچیه_

 کرده. یکه رسما ازت خواستگار نهیبه بهنام داره، اون هم ا ازیامت

 اونطرف الهام اشاره کردم و گفتم: به

! اصال دست و پام رو گم کنهیهردوتاشون بهم استرس وارد م دنیاومدن! راستش د_

 .کنمیم

 !یدیبه بهنام که خوب دستور م یول_

 فرهاد... یخوب با بهنام راحتم، ول_

 :دیو بهنام پرس میکرد یشدن. سالم و احوالپرس کمونیو بهنام نزد فرهاد

 م؟یحاال کجا بر_
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 به الهام. شونه باال زدم و گفتم: یبه ساعتم انداختم و نگاه ینگاه

 سمت پل. مینمک برفکر کنم بهتره نم_

 :دیپرس ادفره

 ؟یپل چوب_

 !گهید میناهار بخور می. برعتینه پل طب_

 لبخند زد: فرهاد

 .میباشه بر_

 آروم گفت: یو دوتا پسرها پشت سرمون. الهام با صدا میو الهام جلو راه افتاد من

 م؟یاوردیرو با خودمون ن هیچرا بق_

 دمیخند

 !یمثال ستوان رضوان_

 و گفتم: دمی. من هم خنددیهولم داد و خند الهام

 امیاالن م_

گرفته بودم. کنار بهنام رفتم  یرو ناگهان میتصم نیگرد کردم. االهام جدا شدم و عقب از

 و رو به فرهاد گفتم:

 .مییآیم میما هم دار دیشما بر_

 آروم گفتم: رفتمیکه کنار بهنام راه م نطوریچند قدم فاصله گرفت و من هم فرهاد

 .ادیاون هم ب یبه ستوان رضوان یکاش زنگ بزن_

 با تعجب گفت: بهنام
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 چرا؟_

 نجات اونروز اتیبخصوص بعد عمل آد،یالهام از او خوشش م کنمیفکر م_

 و بهنام هم با لبخند گفت: دمیخند

دنبالت، اما طاهر  امیب خواستمیمن م ،یو رفت یقرار گذاشت اوشیاونروز که تو با س_

 !رمیکه خودم م هیخانوم قسم و آال الهامدنب یبر یخوایم دیفهم یوقت

 کردم: ذوق

 بهنام؟ یگیم یجد_

 و الهام برگشتن نگاهمون کردن. خودم رو جمع و جور کردم و آروم گفتم: فرهاد

 پس بهش زنگ بزن باشه؟_

 اش رو نگه داشته بودبه زور خنده بهنام

 زنمیباشه االن زنگ م_

 راهنیکوتاه نگاهش کردم، پ هی. چند ثانارهیب رونیرو ب شیتا گوش بشیدست کرد تو ج و

. شدیم دهیباز بود د راهنشیپ یها. چون دکمهرشیاز ز یمشک شرتیبود با ت دهیپوش یو شلوار ل

شد که به خودم اومدم و فورا با  یجور خاص هیادکلنش مشامم رو پر کرده بود. نگاهش  یبو

صبر کرد تا بهنام بهش برسه. نگاهم رو از  خودم رو رسوندم به الهام. فرهاد هم دتن یهاقدم

 :دیپسرها گرفتم. الهام پرس

 ی)اَدام رو درآورد( جد یو گفت یدیآلود کشذوق غیج هی یوقت یدیفرهاد رو د افهیق_

 بهنام؟ یگیم

 گفتم: هیخنده و گال با

 بود؟ یمگه چجور دمینه ند تیشخصیب_
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 ها بود دور از جون!مادرمرده هیشب اشافهیخدا قبنده_

 داشتم و گفتم:ام رو نگهخنده یجلو

تالش خودش رو بکنه. بهش هم گفتم حق نداره  دینداره اون با یچکار کنم، به من ربط_

 کنه. ییبه بهنام بدگوراجع

سمت  م،یدیدیکه منظره دودگرفته تهران رو م نطوریهم زدهجانیبه پل، ه میدیرس یوقت

. مینیمنظره رو هم بب میتا بتون میکه رو پل بود نشست ییزهایاز م یکی. پشت میفودکورت ملل رفت

 . فرهاد با خنده گفت:میگرفت یجالب بود. با الهام چندتا سلف یلیمن که خ یبرا

 باهاتون عکس بندازم! دمیمن که افتخار نم_

 «خواست با تو عکس بندازه؟ یحاال ک»دلم گفتم: تو

 داشته بود رو به فرهاد گفت:اش رو نگهخنده یکه جلو امبهن

 .میداداش ما هم با هم عکس بنداز ایب_

دوتا مرد،  نیانداختن. نگاهشون کردم. ا یآورد و با فرهاد سلف رونیرو ب شیگوش بعد

 نیرو صاف کرد و با بهنام به دورب شرتشیسوئ قهیمن مهم بودن! هردوشون! فرهاد  یچقدر برا

. میمون رو گرفتخنده یجلو ،یو با بدبخت میبه هم انداخت یزبون درآوردن! من و الهام نگاه

فاتحه  دمیرو د هامتیو بهمون منو داد. من که ق زمونیخدمت اومد کنار مشیهمون لحظه پ

 پاداشم رو خوندم. الهام با خنده کنار گوشم گفت:

 کنه؟یحساب م یک_

 :که پسرها هم بشنون گفتم یطور

 .میکنیحساب م یدنگ_

 بهنام درومد یصدا
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 !کننینم بشونیها دست تو جخانوم میالزم نکرده ما هست_

 شیدلبازموقع خرج کردن و دست شی. مردونگاومدیهاش خوشم م«الزم نکرده» نیا از

 منو بهش گفتم: یزدم و از باال یواقعا مورد پسندم بود. لبخند

 چشم جناب سروان!_

 نگاهش منقلبم کرد و دوباره زل زدم تو منو. الهام در گوشم گفت: احساس

 بابا انقدر فرهاد بدبخت رو تحت فشار نذار دل و قلوه به بهنام تکه پاره نکن!_

 گرفت امخنده

 کوفت! غذات رو انتخاب کن._

هامون رفت، هرچهارتا دست یاومد و سفارشمون رو گرفت. وقت خدمتشیبعد، پ یکم

. کردمینگاه بهنام و فرهاد رو احساس م ینی! و من، سنگمیو به فکر فرو رفت زیم یرو میرو گذاشت

 اومد؟ینم یرضوانپس ستوان

 :دمیرو به بهنام دوختم و پرس نگاهم

 ؟یکه گفتم کرد یبهنام اون کار_

 سرعت برسه. نیفکر نکنم به ا یآره ول_

 گفت: فرهاد

 برسه؟ یک_

 فورا جواب دادم: من

 .ستشین یخاص زیچ_

 :دیخند الهام
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 ه؟یبسته پست_

 :دمیهم خند من

 هم هست! یآره پست سفارش_

سالم و  یشگیو با همون نجابت هم ستادیکنارمون ا یلحظه ستوان رضوان همون

و ما هم بخاطر ظاهر شدنش  شدیاز اون گرد نم شتریهاش بکرد. الهام که چشم یاحوالپرس

 و در جواب نگاه متعجبمون گفت: شد ری. کنار پسرها جاگمیتعجب کرده بود

زود  نیهم یرو ببندم. برا یمیحساب قد هیاومده بودم  هایکینزد نیراستش هم_

 امروز به چه مناسبته؟ ی! حاال دورهمنیرو پل باش کردمیفکر نم ی. ولدمیرس

 موهاش رو خاروند و گفت: فرهاد

 !تهیگردش آخر مامور_

خدا سرش رو چسبوند به گفت که بنده یزیچ یبا خنده کنار گوش ستوان رضوان بهنام

. دیچ زیم یهامون رو آورد و روسفارش خدمتشیبعد، پ ی! کمزیم ریز ختیو آب شد ر اشقهی

. میاو هم غذا سفارش داد. ما مشغول شد یسوال کرده بود، برا یرضوانبهنام هم که از ستوان

 :دیپرس خندهبا  یستوان رضوان

 قراره حساب کنه؟ یحاال ک_

 با خنده گردن فرهاد انداختم من

 مهمونمون کردن! انی! جناب سروان کمیت سیرئ_

. من هم رونیغذا نپاشن ب یهاتکه خندهیم یدستش رو جلو دهنش گرفت تا وقت الهام

نگفت فقط چند لحظه اون نگاه پر مفهومش رو به من دوخت.  یزیرو کردم. فرهاد چ کارنیهم

بود،  زیپشت م مکتیشدم. چون ن گوهامیو مشغول خوردن م اوردمیخودم ن یمن هم به رو

بازو به بازو نشسته بودن و کال  د،ینیبش یکه گفتن سه نفر هایابچه مدرسه نیا نیپسرها ع
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کم  یزیبهشون چ دنیخند یرکیرزیتحت فشار بودن. من و الهام هم از مسخره کردن و ز

 .مینذاشت

حساب  ییتاشد و سه میپسرها به سه قسمت تقس یریتو بم رمیناهار، که با من بم بعد

 ی. پسرها هم به وفور از خودشون سلفمیعکس انداخت ینفرو پنج میکردن، رو پل قدم زد

. با گنبد هم نایگنبد م یافتاده بود رو روشنرهیت یشده بود و عکس ابرها ی. هوا ابرگرفتنیم

 توش. میبر میبود نتونست یهوا ابر چون یول میعکس گرفت

 بره، فرهاد خطاب به همه گفت: یو هرک میکن یخداحافظ میخواستیم یوقت

فقط  یمرخص نی. امیانجام بد دیسرمون با ختهیکار ر یاداره. کل دیایفردا به موقع ب_

 حجم کار رو باال برده!

 گفتم: من

از تنمون دراومد! من که واقعا خواب  تیمامور یو خستگ میعوضش استراحت کرد_

 !شهیتخت خودم نم جاچیدو ماهه! ه نیراحت نداشتم تو ا

 به لب همه آمد و طاهر گفت: یلبخند

اما سه روز  م،یکردیم یبانیو پشت میهمراهتون نبود نکهیتازه به نفع ما هم شد، با ا_

 بود! ازیواقعا ن یمرخص

 ریباهم هم مس ییجا هیطرف رفت. من و الهام تا  هیاز  یو هرکس میکرد یخداحافظ

 افتادم و با خنده گفتم: زهامونیم ادی. موقع سوار مترو شدن، میبود

 !کنمیخودم و تورو عوض م زیم یالهام فردا جا_

 :دیبا تعجب پرس الهام

 ؟یچ یبرا_

 !گهید یباش یستوان رضوان یکه روبرو_
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برداشت که من رو بزنه، من هم فرار کردم و سوار مترو شدم. از پشت  زیبا خنده خ الهام

 «نمتیبیفردا م»براش دست تکون دادم و گفتم: شه،یش

**** 

با او سالم  ،ینرفته بود. بعد از احترام نظام کیبودم که هنوز افسر کش دهیزود رس انقدر

به دفتر خودمون رفتم.  خته،یکار سرم ر یبودم و کل یمرخص نکهیکردم و با ذکر ا یو احوالپرس

دفتر  یهایاکرکرهزنگ گذاشتم و چادرم رو درآوردم. پرده ،یشروع ساعت کار یساعتم رو برا

 !زدینباشم. گرچه طبقه باال پرنده پر نم دایپ شهیتا از پشت ش دمیرو کش

 سرسربه یالهام شدم. کمر همت بسته بودم برا لیخودم با وسا لیوسا ییجاجابه مشغول

مشغول  دم،یجد زیو من، پشت م دیطول نکش ادیز ،ییجاگذاشتن الهام و البته شوهر دادنش! جابه

! هنوز ساعتم ستیاز نوشتن گزارش نبود و ن زتریانگنفرت یکارچیشدم. ه تیگزارش مامور پیتا

. خوندیرو م یکاغذ هیبود و داشت  نییبود که فرهاد وارد دفتر شد! سرش هم پا هزنگ نزد

بلند شدم و چادرم رو برداشتم تا سر کنم. همون لحظه ساعتم زنگ خورد و رسوام  سرصدایب

 شد: دهیفرهاد شن یکرد! پشتم رو کردم و صدا

 !نیستوان زند چقدر زود اومد_

 گذاشتم و با غرور گفتم: کیاحترام کوچ هیهاش نگاه کردم. و تو چشم برگشتم

 منم، نه ستوان زند!_

 رو آروم کردم: صدام

 جناب سروان؟! یشناسیسر عشقت رو نمکه از پشت یهست یچه عاشق_

 صاف کرد و گفت: ییگلو فرهاد

 ستوان زَنده. زیم نجایآخه ا_

 فرهاد یبرا شدیمحسوب م یجور دلبر هی یرو گفتم ول نیچرا ا دونمینم
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 داره؟ یشما باشم اشکال یخواستم روبرو_

 کرد و بعد گفت: رییلحظه تغ کی ینگاه فرهاد فقط برا رنگ

 ؟یحاال چرا انقدر زود اومد_

 هم نوشتن گزارش! ،ییجاهم جابه_

 رو باال انداخت ابروهاش

 ! قبل تو فقط بهنام و طاهر گزارش نوشتن!عیچه سر_

 دادم لشیتحو یاروزمندانهیپ لبخند

 برسم. دیجد یهازودتر به پرونده خوامیم_

کردن  پیم نشستم و دوباره مشغول تاخودش رفت. من ه زیزد و سر م یلبخند فرهاد

. دنینشده بود که عبور و مرور تو اداره شروع شد و، بهنام و طاهر با هم رس قهیپنج دق دیشدم. شا

من و بهنام، در حد احترام گذاشتن من و  کیعل. سالمدنیرس یمیبعد هم الهام و ستوان فه

رو عوض کردم، چنگ و دندون نشونم داد  زشیم یواقعا جا دید یلبخند اون بود. الهام هم وقت

 .رسهیکه بعدا حسابم رو م

. الهام رفت میکردیم یدگیرس شیبه قسمت دیکه هر کدوم با میداشت دیپرونده جد چندتا

بهتره بگم  ای یو من، مشغول خوندن دفترخاطرات مقتول شدم. چند مورد خودکش یقانونیپزشک

عشق  ادیمن رو  چاره،یبوده. خاطرات دختر ب یردوز عمد. اما اوومیاووردوز با موادمخدر داشت

نبرد و بعد گرفتن اطالعاتش  یادیخودم و بهنام انداخت. خوندن دفتر خاطراتش زمان ز بیعج

 شون شدم.خونه یسرباز راه هیبا  ،یاز ستوان رضوان

برد.  یخونواده پ یبه اوضاع مال شدیآپارتمان، م یآباد بود و از نماتو سعادت شون،خونه

رفتم باال، مادر و خواهرش تو  یدورتر پارک کنه و خودم، دم در رفتم. وقت یرو کم نیگفتم ماش

از کجا شروع  دونستمیوارد شدم و همراهشون نشستم. اصال نم ،یخونه بودن. بعد از سالم و معرف
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 نیا ی! کمزیم یرو یکنم. بندگان خدا لباس عزا تنشون بود و عکس دخترشون با روبان مشک

 :دمیام، پرسدست اون دست کردم و بعد آماده کردن دفترچه

 د؟یبرام بگ نیاز نشم کمیممکنه _

 با غصه شروع کرد: مادرش

 شهیاما همسرم، هم م،یدوتا دخترمون کم نذاشت یبرا یتو زندگ یچیمن و همسرم، ه_

پسرها رو  یکم اداکم ن،ینشم نکهیپسر دوست داشت. با مادرشوهرم انقدر پسر پسر کردن، تا ا

کوتاه  شهیتمام رفتارهاش پسرونه شده بود. موهاش رو هم هم رفت،یم رستانیدب یدرآورد. وقت

. با میکنترلش کن مینتونست گهیگرفت، د پلمید ی. وقتدیپوشیپسرونه م یهاو لباس کردیم

 ...دیکشیهم م گاری! سخوردیمشروب هم م یو حت رفتیم یاش، مهمونپسرعمه

 گفت: یسقلمه زد و چشم درشت کرد به مادرش! مادره با ناراحت نینشم خواهر

 دایرو به خورد دخترم داد پ یکه اون کوفت یگوربگم تا اون گوربه دیبا سه،یپل شونیا_

 کنه!

 خطاب به من ادامه داد: و

 تیسکته بوده. بخاطر آبرومون... اما واقع میمرده، گفت یچطور نینشم مینگفت یبه کس_

 اش جسدش رو برامون آورد...! پسرعمهیاووردوز کرد. اون هم تو مهمون ن،یکه نشم نهیا

 :دمیپرس فورا

 اش؟ منظورتون پرهامه؟ االن کجاست؟پسر عمه_

 با حرص گفت: خواهره

 رو آورد و در رفت! نینشم جونمهی! نهیفرار_

 ادامه داد: نینشم مادر



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

323 

 گهید زیبا قرص چ ن،یقرص خوردن که برن فضا، اما انگار نشم ،یبهمون گفت تو مهمون_

 میبرد عینداد! با پدرش سر حیکه به ما درست توض یپسره روان نیهم مصرف کرده... آخه ا

 شده بود... ریاما د مارستان،یب

مادر و خواهر انداختم!  یمشک یهاو الک ونیماهواره کنار تلوز رندهیبه دستگاه گ ینگاه

دخترشون ساختن. ازشون  یسرنوشت رو برا نیبه دست خودشون ا دیرسیبه نظر م افسوس! که

بود.  ختهیانداختم. اتاق به هم ر نیبه اتاق نشم یشون، نگاهمشخصات پرهام رو گرفتم و با اجازه

 :دمیپرس

 کجاس؟ نینشم یگوش_

 گفت: خواهرش

دفتر  سی! که پلارشیهمراهش، فقط دفتر خاطراتش بود و باند س ی. تو کولمیدونینم_

 خاطرات رو برد!

 همراه، فلش بود؟ کریبه اسپ_

 نه._

کنم.  دایبه درد بخور پ زیچ هی کردمیگشتن کشوها و داخل کمد شدم. آرزو م مشغول

 زیم یداشتم به سقف کشو یلحظه، وقت نیتشکش رو هم نگاه کردم. و آخر ریتخت و ز ریز

رد. کشو رو در آوردم. خم شدم و نگاهش خو یزیچ هیدستم به  دم،یکشیدست م رشیتحر

 :دمیپاکت! پاکت رو کندم و پرس هیکردم. 

 ن؟یکردیچکش م یلیشما خ_

 نگاهش رو ازم گرفت و مادره گفت: خواهرش

 آوردم؟یچطور از کارش سر در م کردمیاگه چکش نم_

 زدم: پوزخند
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 دینوجوون با هیکنه!  یازتون مخف خواستهیکه م یزیخوب بلد بوده چ نیراستش نشم_

 !کنهیکامال نامحسوس کنترل بشه، وگرنه به نحو احسن مقابله م

رو هم نگاه  یواریدراور و سقف و کف کمد د یکردن پاکت، سقف کشوها دایپ بخاطر

با آسانسور  یاومدم. الک رونیاز خونه ب ،ینبود. بعد از تشکر و خداحافظ یزیچ گهیکردم. اما د

هم سوال بپرسم. خانم واحد  یدوباره برگشتم باال تا از واحد بغل ،قهیرفتم همکف و بعد چند دق

و  اومدهیم نجایا ادیکرد پرهام ز فیاش رو بغل کرده بود؛ برام تعرکه گربه نطوریمه شون،یبغل

 .دهیسف یرانا هیهم  نشیپسرش بوده. ماشدوست ،ییجورها هی

که موقع کار داشت، ازم گزارش  شیشگیو اخم هم تیاداره که برگشتم، فرهاد با جد به

 شه،یبست ش هیدادم. داخل پاکت،  لشیرو براش گفتم و پاکت رو تحو زیخواست. من هم همه چ

گذرنامه استعالم گرفت و گفت که  یبود. طاهر برا یکارت اعتبار هیفرم اداره گذرنامه و قبض 

 :دیمن پرس شده و هنوز گذرنامه رو پست نکردن! فرهاد از انجامنام ثبت یتازگ

 کرده؟ میها رو قاچرا فرم_

 باال زدم: شونه

 اونه. ی. سرنخ اصلمیکن دایپرهام رو پ دی. ما بادونستنیاش نمخونواده دیشا دونم،ینم_

 بیتعق یهابچه دمیکن. م مهیها رو هم ضمو آدرس سیگزارش امروزت رو کامل بنو_

 کنن. داشیمراقبت پ

رفتم. الهام هنوز برنگشته بود. مشغول نوشتن بودم  زمیگذاشتم و پشت م یکیکوچ احترام

 یبهنام ه یبه پرونده بود. اما وقتپچ. به نظرم راجعو با فرهاد شروع کردن پچ دیکه بهنام رس

ها رو پشت نوشتنم کند شد. تمرکز نداشتم کلمه گهینگاهم کرد، دلم شور افتاد و د یرکیرزیز

 شیاحترام به بهنام و فرهاد گذاشت و سمت من اومد. رو صندل هی د،ی. الهام که رسنمیهم بچ

 !زیم یدستش رو پرتاب کرد رو یادکمهپوشه کرد،یکه به من سالم م نطوریولو شد و هم

 :دمیسالمش رو دادم و پرس جواب
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 چه خبر؟_

 گفت: زونیآو افهیبا ق الهام

 دنیبار بعد د نیاول یباشن. برا ختهیر دیشده بود. انگار روش اس یتمام بدنش پودر_

با معده  شه،یش ادیهمراه مصرف مقدار ز گفتیم ی! دکتر صامترونیجسدش عق زدم و رفتم ب

 هم مشروب خورده بوده! و قرص روانگردان. یکل یخال

 کرد و ادامه داد: واشیرو  صداش

 یو مست یتو حالت منگ ای خواستهیخودش هم م ستیبهش تجاوز شده! حاال معلوم ن_

 .هی. خالصه پرونده دلخراششدینم دهیبهش تعرض کردن! چون آثار ضرب و شتم و دعوا د

 اشاره کردم و گفتم: وترشیکامپ به

 سمینوی. من هم دارم مسیگزارش رو بنو یکتب نیبش_

 گفت؟ انیسروان ک_

 آره._

 :دیرو زد و پرس سیدکمه ک الهام

 زنن؟یحرف م یواشکیحاال چرا انقدر _

 دمباال ز شونه

 .دونمینم_

 اومد زمیمشغول نوشتن شدم که بهنام کنار م دوباره

 ثنا.... ستوان شفق!_

 زدم: یکمرنگ لبخند
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 هست راحت باش! یفقط ستوان رضوان_

بهنام رو نشنوه.  واشی یاداره انقدر بود که طاهر از سه متر اونورتر صدا یسرصدا گرچه

 فرهاد بود. دنینگران شن شتریب کنمیالبته فکر م

 از پدرت خبر آوردم._

قراره  یچ دونستمیشدم. نم رهیگرد به بهنام خ یهاحبس شد و با چشم امنهیتو س نفس

 بشنوم. بهنام ادامه داد:

قبل  گفتیوقته تو زندانه، ازش خبر داشت. م یلیکه خ یمیقد یاز خالفکارها یکی_

 ریپدرت ت ختن،یر هاسیپل ی. اما وقتکردنیمواد رو اسکورت م ونیهمراه پدرت کام ،یریدستگ

 !نییخورده و از پل... پرت شده پا

 دیپاش رونیهام بناله زدم و اشک چشم اریاختیب

 خوب جسدش کو؟ قبرش کجاس؟_

. دلش دمیدیاش مرو تو چهره یداد. به وضوح ناراحت هیتک زیدستش رو به م بهنام

کردم خودم رو کنترل کنم.  یعبرداشتم و س فمیاز ک ی. دستمالنهیمن رو بب هیگر خواستینم

. اون هم متاثر بود. کردینگاهم م بوردی. الهام دست به کدهیام رو نشنناله کردیطاهر وانمود م

 برگه دستم داد: هیو  ستادیهم کنار بهنام ا فرهادهمون لحظه 

 بودن. تیهو یدفن شدن و ب یتوسط شهردار خ،یکه تو اون تار هییآمار کسا نیا_

 رو نگاه کردم و گفتم: برگه

 ن؟ییها افتاده پااز اون یکی دهیند سیپل یعنی شه؟یمگه م یزیچ نیآخه همچ_

 به بهنام کردم: رو

! یدار یاطالعات محرمانه دسترس یها! به پروندهیمسئله رو کشف کن نیا دیبهنام تو با_

 !کنمیخواهش م
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 گفت: فرهاد

 بهنام؟ یگیچرا بهش نم_

 شدم: رهیهردوشون خ به

 رو؟ یچ_

 اخم کرد و خطاب به فرهاد گفت: بهنام

 که.... یدیخودت االن نقشه چ_

 به بهنام زد و گفت: یاسقلمه فرهاد

 ...ستین هانیثنا، راستش... اسم پدرت تو ا نیبب_

 کردم: اخم

 ؟یرو بهم بگ قتیحق یخواستینم ؟یپس چ_

کوچک  یاخم نطوریو هم یگکرد. بهنام با کالف یانداخت و پوف نییسرش رو پا فرهاد

 گفت:

 و خودخواه نباش! اریدرن یفرهاد مسخره باز_

 بهنام زد: نهیبا انگشت به س فرهاد

 از تو نگران ثنام. شتریباشه من ب ادتی_

 !یدونیفرهاد خودت هم م یچون خودخواه و مغرور ؟یکنیم یفکر نیچرا همچ_

 صدام رو باال بردم: یکم

 س! زشته بابا آبروم رفت!اداره نجایبسه ا_
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 دنمون،یدیم شهیما بودن و از پشت ش یکه تو اتاق روبرو یبریسا یهابه بچه ینگاه مین و

 و گفت: دیبه پشت گردنش کش یوسط نشست. فرهاد دست زیانداختم. بهنام فورا رفت و پشت م

خوب  ی. وقتسهیپدرت پل دونستهینم کسچیاتفاق افتاده و اونجا، ه رجندیتو ب اتیعمل_

 شده، منتقلش کردن زندان و دادگاه و... حکمش...

. شدینم دایتو دهنم پ یرطوبت چی. تمام بدنم منقبض شده بود و هدیطپیتو گلوم م قلبم

 اومد: رونیام باز اعماق حنجره یی. صدازدیهام رو ماشک مداوم پلک شین

 بوده؟ یحکمش چ_

 چندسال زندان._

هام به وضوح ناراحت حکمش! دست ایخوشحال زنده بودن پدرم باشم  دونستمینم

هام صورتم. الهام کنارم اومد و شونه یرو دنیغلطیم ،یفشار چیهام بدون هو اشک دنیلرزیم

 هاش گرفت. رو به فرهاد گفت:رو تو حصار دست

 ن؟یبهش آب بد شهیم دیببخش_

رو گرفت  وانیآب پر کرد و جلوم گرفت. الهام ل یوانیوسط، ل زیم یفورا از پارچ رو فرهاد

هام رو به هم فشار دادم تا آب، من رو به خودم آورد و چشم یبه خوردم داد. خنکا یو کم

 شفاف بشه امدهیو د زهیبر رونیاشک ب موندهیباق

نخواسته آزادش کنه؟  س،یازش نشده؟ چرا پل یس؟ چرا تا االن خبرپدرم زنده یعنی_

 ازش نگرفتن؟ یخبر چیه شیاتیلعم میچرا ت

 بلند شد و دوباره کنار ما اومد بهنام

اش رو داخل باند از دست نخواسته مهره سیبوده، پل یپدرت سر تیو هو اتیچون عمل_

 .رونیب ادیحبسش رو بکشه و ب ،یقاچاقچ تیاجازه داده پدرت با همون هو ن،یبده. بخاطر هم

 زدم: ناله
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 آزادش کنن زودتر... یرفتارخوش یبخشودگ ایبه بهونه عفو  تونستنیخوب م_

که بهت  ییزهایچ نی... ادونمیافتاده ثنا واقعا نم یچه اتفاق دونمیمن هم واقعا نم_

داخل پرونده ثبت نشده!... مدت حبس  یاگهیاطالعات د چیمکتوب بودن و من خوندم! ه گمیم

خواسته که قبل  رجندیب یهاو اداره زندان سیپل تهران از سیپدرت سه سال بوده. اطالعات پل

 نیساختمون زندان ا یداخل یپدرت خبر بدن اما فقط بخاطر خراب یعنی ،یاز آزادشدن زندان

 شده. و پدرت.... ریو د افتادهیمسئله اتفاق ن

 کرد: لیتکم فرهاد

 گم شده!_

 شتاب گفتم: با

 گم شده؟ مگه دستماله؟ ؟یچ_

اطالع نداده! داخل  جاچینداشته، و خودش هم به ه رونیاز ب یتماس و مالقات چیاون ه_

رو  کسچیبوده و ه یآدم پرورشگاه هیکه براش ساخته بودن، نوشته بود اون  یپرونده خالفکار

 نداشته!

 گفت: بهنام

 ....دونمیدستور داشته! نم نیا یهم برا دیتو نقشش فرو رفته! شا یلیپدرت خ_

 :دیپرس الهام

 بشه؟ بیدستور داشته غ_

 رو با دست عقب دادم هامچشم

 بوده؟ یچ شیاتیهست... اسم عمل یمشکل هی_

 پارسا. تیهدا_
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 دایآدم رو پ هیبودن که نتونستن  هایک یاتیعمل میآدم رو! اون ت نیکن ا دایبهنام پ_

 بودن که اصال نخواستن دنبالش بگردن؟ هایکنن؟ ک

که به سمت  نطوری. فرهاد همدیفرهاد به گوش رس زیم یفکس رو یلحظه صدا همون

 گفت: رفتیم زشیم

 نیچندتا استعالم گرفتم. از ا ،یدیفکر رو کردم و با اجازه سرهنگ مج نیمن هم هم_

هم همکار پدرت،  یکیو  یسرهنگ عال یکینفوذ، به جز پدرت فقط دو نفر خبر داشتن.  اتیعمل

رفته  تیمامور یشده. ظاهرا برا دیتو شهر نهبندان شه یریتو درگ ی. سرگرد کاملیسرگرد کامل

باند، بازنشسته شده و ظاهرا  یریهم درست بعد دستگ یشده. سرهنگ عال دیشه یبوده و اتفاق

 شده! دیپدرت هم ناپد تینداشته. در ضمن، حکم مامور یقبل یهااتیبه عمل یهم کار ینفر بعد

 فرهاد فکس رو دستم داد و گفت:. میو الهام با تعجب به هم نگاه کرد من

 !کنهیپرداخت م یروستا، قبض خدمات هیدولت  شخوانیپارسا از دفتر پ تیهدا_

 فورا گفت: بهنام

 باشه! گهید یپارسا تیهدا هی دیشا_

به اسمش ثبت  یی. چون مدرک شناسامیخوایکه ما م هییپارسا تیهمون هدا نینه، ا_

 !مهیکارت، نه ب مینه س ی. نه کارت اعتبارستین

قطره  هیدولت بود.  خوانشیبه فکس انداختم. آدرس همون دفتر پ یدست لرزون نگاه با

 فکس و فورا نگاهم رو به فرهاد دوختم: یرو دیاشک از چشمم چک

 برم دنبالش! دیبا_

 فورا گفت: فرهاد

 همون دختره رو! انی! جریدستت رو تموم کن ریپرونده ز دی! باشهینه! نم ؟یچ_

 گفت: بهنام
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 صبر کنه؟ تونهیفرهاد؟ مگه م یگیم یچ_

 گفت: تیبا جد فرهاد

 یشنبه رو بهت مرخصو پنج کنمیدستوره. بعد تموم شدن پرونده، لطف م هی نیثنا ا_

 .دمیم

 گفتم: یخاص یبه فرهاد کردم و با ادا یظیغل اخم

 چشم قربان!_

 هم گفت: فرهاد

 سر کارتون! نیخوبه... برگرد_

. رونینشست و بهنام هم از دفتر رفت ب زشیبه بهنام و الهام بود. الهام پشت م منظورش

 گهید شد؟یمگه م یکنم، ول پیگزارشم رو تا هیگذاشتم تا بق بوردیک یهام رو رومن هم انگشت

 یبشه. با بدبخت دهیسمت کش نیذهنم به ا یاصال تمرکز نداشتم. گزارشم رو از اول خوندم تا کم

 ام، گزارش رو تموم کردم و به کارتابل فرهاد فرستادم.رچهدفت مکو به ک

به خودم دادم. چهره  یاذان بلند شد و من، کش و قوس نامحسوس یلحظه، صدا همون

 تینهایزنده بودنش، ب یو برا دنش؛ید یبرا دیکشی. دلم پرمرفتیهام نمچشم یپدرم از جلو

. کردنیرهاش نم رجندیدر کار نبوده. که اگه بود، تو زندان ب یانتیخ نکهیا یخوشحال بودم. برا

شد.  یی. الهام چادرش رو دستم داد و با عجله وارد دستشومیزنونه رفت ییدستشو تبا الهام، سم

وضو گرفتن شدم. داشتم  یبرا یکردم و خودم مشغول آمادگ زونیکنان چادر رو آومن هم خنده

فرهاد شده بودم، کمتر  میمن وارد ت یوارد شد. از وقت هیکه مرض آوردمیهام رو درمجوراب

 گفت: هیو مرض میبه هم داد ی. سالممیدیدیرو م گهیهمد

 !یطوالن تیپوستت رفته بعد اون مامور ریآب ز_

 زدم: یکفچه ماره! پوزخند هیکه،  ستیشروع شده بود. زبون ن هاشهیو کنا شین بازهم
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 بهمون خوش گذشت! یلیآره خ_

 ادامه دادم: تیجد با

 !نیواسه هم آدیخوشم م هایها و قاچاقچغولنه که از سر و کله زدن با نره_

نداد. الهام  یهم جواب هیرو ازش گرفتم و خودم رو سرگرم وضو گرفتن کردم. مرض نگاهم

 اومد و با خنده گفت: رونیب

 نصفه موند. امییبود. دستشو خیآب چقدر _

 و گفتم: دمیخند

 یکردیخوب آب گرم رو باز م بود؟ خیچرا _

 خراب شده!_

 باال زدم: شونه

 .... گزارشت تموم شد؟میبه نماز جماعت برس ریزودباش وضوت رو بگ خوبیلیخ_

 ناله زد: الهام

 نتونستم خودم دوباره بخونمش. یآره ول_

 و چادرم رو سر کردم دمیخند

 اصال رو من حساب نکن حشیتصح یبرا_

 ؟یدینم ینیریثنا، ش یراست_

 اشاره کردم هیچشم و ابرو به مرض با

 واسه تموم شدن گزارشم؟ ؟یواسه چ_

 سر تکون داد: الهام
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 واسه عمه شدنت! رینخ_

 خنده گفتم: با

 .میبخور یبستن میباهم بر یها باشه بعد ساعت کار_

**** 

 رفتیاونور م نوریسوال تو مغزم ا یو به سقف چشم دوختم. کل دمیتختم دراز کش یرو

 «از خودش نداده؟ یچرا بابا برنگشته و به ما خبر»بود: نیا نشیترکه مهم

راز  هیشدن بابا مثل  دایبگم نه به سلمان. پ یزیچ تونستمیبودم، نه به مامان م کالفه

همزمان برام  امیپ یرو برداشتم و نتم رو روشن کردم. کل میکرده بود. گوش ریبزرگ تو گلوم گ

 اش رو باز کردم و خوندمداشتم. همه از بهنام! صفحه امیچندتا پ ها،دهیاومد. تو بخش برگز

هست که فرهاد نذاشت بهت بگم. پدرت بعد افتادن  یزیچ هیراستش  ؟ینی. آنالسالم»

 «متاسفانه اتفاق افتاده... ی! وللماسیداره مثل فشده. خنده یاز پل، دچار فراموش

 زل زدم و بعد فورا نوشتم: یلحظه به صفحه گوش چند

 ؟یگیم یبهنام جد_

 برم دنبالش! دیبهنام با_

 و جواب داد دیرو د اممیبعد بهنام پ قهیدق چند

. تازه اگه یبر یتونیات مگفت؟ بعد تموم شدن پرونده یکه عنق منکسره چ یدید_

 بهت لطف کنه.

بود؟  یچ شیکوفتاون پسره اسم  یریفقط مونده دستگ ستین یآخه االن که کار خاص_

 پرهام

 ستیازش ن یمراقبت جلو خونه و باشگاهش هستن. فعال که خبر بیتعق یهابچه_
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 [هیشکلک گر نی]چند خوامیبهنام من پدرم رو م_

 ...شینیزودتر بب یخوایم دونمیم زمیعز_

زدم رو  مهیو خ دیبه فکرم رس یزیچ هویافسرده براش فرستادم و ولو شدم.  کریاست کی

 یگوش

 داره. یزیچ یتلفن هیبهنام حتما _

 ی... ولگردمی. میقرض کارتمیس هیهمراه داشته باشه با  دیشا یخط ثابت که نداره، ول_

 ؟یبهش بگ یخوایم یچ

 نوشتم: یگباال بود. با کالفه یلیبهنام خ پیتا سرعت

 کن! دای. حاال تو پدونمیبهنام نم_

 فقط تو غصه نخور. زم،یباشه عز_

دل بود و هام نشست. فرهاد چقدر سنگبه لب یو ناخودآگاه لبخند کمرنگ دیطپ قلبم

 بهنام چقدر مهربون.

 بهنام. یمرس_

 ؟یچ یبرا_

 .یکرد دایپدرم رو پ نکهیا یبرا_

 .میها اجازه الزم داشتاستعالم ینکردم، فرهاد هم کمک کرد. برا یکار_

فرهاد هم  گفتیبهنام رو خراب کنه، بهنام چه با صداقت م خواستیفرهاد م هرچقدر

 هستن! یریازگیکه هردو درحال امت طیشرا نیکمکش کرده، اون هم تو ا

 ؟یاهنوز اداره_

 کار دارم. یلیآره. خ_
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 باشه، پس مزاحمت نباشم._

 خانوم.گل یمراحم_

 .نمتیبیقربونت. فردا م_

 شااهلل. فعال.ان_

االن خواب بود. اما با کمال تعجب  ادیدادم. احتمال ز امیبه الهام پکه تموم شد،  مکالمه

 جواب داد. فورا نوشتم: دمید

 واقعا؟ یداریالهام ب_

 آد؟یآره بهم نم_

 نه واال._

 داشتم. یخواستگار ناگهان هیراستش _

 ؟یعه ک_

 ! رنگش کردم رفت.یننه قمر هی_

 خنده فرستادم و نوشتم کریاست

 همکار نبود؟_

 زد! زیرو سا نمییاز اول تا آخر ده بار باال تا پا ز،یشغلش آزاد بود. پسره هنه، _

 یداشت دنیموضوع واسه خند هیخوش به حالت، _

 تر شده بودفرهاد امروز چقدر بداخالق_

 نچسب! مزهیآره ب_

 بهش بده. یمنف ازیامت_
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 !کنهیمن جا م. مثال االن داره خودش رو تو دل کنمیرو م کارنیخخخخخ آره حتما ا_

. بعد آخر هر روز بهشون سیهردوشون رو بنو طیها و شراجدول بکش و خصلت هی_

 .یبهتر رو انتخاب کن نهیتر گزراحت یتونیبعد دوماه م ینجوریبده. ا ازیامت

خودم رو عالفش  تونمیراجع به ازدواج نگفته و من که نم یزیکه بهنام چ نهیمسئله ا_

 چکار کنم. دونمیماهه. نم یلیالمصب خ یکنم. ول

 خنده فرستاد و نوشت: کریاست الهام

 بکن یبرو خودت ازش خواستگار یخوایماهه که م_

نکن، اصال ولشون کن، فعال تو فکر بابام هستم. بهنام بهم گفت  تیاه گاو. الهام اذ_

 اش رو از دست داده.حافظه

 ؟یگیراست م_

 برنگشته خونه. یطفلک نیآره. بخاطر هم_

 شه؟یم یمامانت بفهمه چه حال یعنی_

 و نوشتم دیراز به مامانم تو دلم دو نیلحظه گفتن ا ذوق

رو  شیآمادگ دیهم حالش بد بشه، با دیشا شه،یخوشحال م یلیحتما خ دونمینم_

 داشته باشم.

 .رهیم شیخوب پ یچشااهلل همهان_

 در خدمت عنق منکسره میبر میش داریب دیفردا صبح زود با میبخواب میشااهلل. بران_

 خنده[ یموجیا نی]چند ه؟یعنق منکسره ک_

 فرهاد._

 ری. باشه شب بخوونهید_
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 ریشب بخ_

**** 

پر گل  گهینشستم. گلدونم حاال د زمیاداره. پشت م دمیبازهم زودتر از همه رس صبح

 ریدست نزده بود. دستم رو زدم ز زمیبه م یکس م،یبود تیکه مامور یخشک بود. تمام مدت

 یاچشمم به جمله زدمیکه ورق م نطوریرو نگاه کردم. هم نیام و آروم آروم، دفترچه نشمچونه

 یرو برداشتم و زنگ زدم به بهنام. بعد از کل میجرقه تو ذهنم شد. فورا گوش هیافتاد که باعث 

 :دیچیآلودش تو گوشم پخواب یزنگ خوردن صدا

 جانم_

 ؟ی، بهنام خوابسالم_

 ساعت چنده؟_

 هفت و ربع!_

 خواب موندم ثنا یاعلی یوا_

 یابیرد یبد شهیهمراهش نبوده. م نینشم یافتاد گوش ادمی... من ایواقعا که پاشو ب_

 کنن؟

 .میخوایاش رو مکد جعبه_

 .رمیگیاز خواهرش م زنمیزنگ م خوبیلیخ_

 باشه._

 خدافظ._

ساعت منصرف  دنیزنگ بزنم که با د نیرو که قطع کردم، خواستم به خونواده نشم تماس

هاش . دوباره مشغول ورق زدن دفترچه شدم. تمام قرارها و حرفکردمیصبر م یکم دیشدم. با



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

338 

 نیپسرعمه و نشم هیاز  شتریبار براش شده ب نیاول یچطور برا نکهیبا پرهام رو ثبت کرده بود، ا

و  هایس از پدر مادرش! تمام دلسوزچقدر خسته نکهیجواب مثبت داده. و ا اشههم به عالق

 تونستمیخودش برداشت کرده بود. نم طیبه شرا یتوجهیدادن و ب ریپدرمادرش رو، گ یهاینگران

 .دونستمیپدرمادرش رو مقصر م شتریب دیشا یطرف رو مقصر بدونم، حت هیفقط 

 کیعلفرهاد بلند شدم و با هرسه سالم یبه پا .دنیو طاهر با هم رس یمیو فه فرهاد

خودش. منتظر بهنام  یفورا رفت سراغ کارها ک،یعلو بعد سالم دیکردم. الهام هم بعدشون رس

آلود خواب یپرونده گرفتم. صدا یرو از رو نیبه ساعت انداختم و شماره خونه نشم یبودم. نگاه

 ادداشتیرو خواستم. هنوز داشتم  یکد جعبه گوش یبا عذرخواه د،یچیپ یگوش وخواهرش که ت

 .دیکه بهنام رس کردمیم

که کد رو نوشته بودم  یاکه کردم، فورا براش بلند شدم و همزمان با سالم، برگه قطع

رفت و  زشیگفته بود. پشت م یزیبهش چ ریدادم دستش. اخم داشت چون فرهاد بخاطر تاخ

 فرستاد. یریگیپ یکه کد رو برا دمیشن

. میدادیقسمتش رو انجام م هیو هرکدوم  میدستمون بود ریز یهاپرونده ریعصر، درگ تا

باشه و توسط همه فورا کارهاش انجام  تیمهم در اولو یهافرهاد بود که پرونده یزیربرنامه نیا

مال من و الهام باهم  نیتوسط هر فرد حل بشه. که البته پرونده نشم ک،یکوچ یهابشه و پرونده

 م،یبود تی. انگار تا ما مامورشدیهام داشت پاره منوشته بودم، چشم ایبود. انقدر برگه خونده بودم 

اومد  زمیکه بهنام کنار م رفتیم یکیرفته بود باال! هوا رو به تار یلیخ تینرخ رشد جرم و جنا

 :دمیو پرس ختیشماره بود. قلبم ر هیجلوم گذاشت.  ادداشتیکاغذ  هیو 

 ه؟یچ نیا_

 شماره پدرت._

 رو چنگ زدم کاغذ

 چقدر زود_
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 زد و سرش رو کج کرد یاروزمندانهیلبخند پ بهنام

 !گهید مینیما ا_

 هاش دوختمزدم و نگاه قدردانم رو به چشم یلبخند

 بهش بگم یچ دونمیحاال نم ی... ولیمرس_

 الهام اومد یصدا

 یبهش زنگ بزن یکنیمن که مطمئنم اصال جرات نم_

 دادم رونیرو ب نفسم

 ممکنه!_

 گفت: الهام

 س!شنبهپنج یهم صبر کن گهیدو روز د_

 زد و گفت: ینانیپلک با اطم بهنام

 آره صبر کن_

 آروم گفت: یلینداشتم. الهام خ دیکه من اصال بهش د زشیپشت م رفت

 تو نشستم. یخونه؟ من به هوا یرینم_

 زدم: یکمرنگ لبخند

 ...می. چرا پاشو برزمیعز یمرس_

**** 
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 یکیتو تار اومدیم شیبود. به ندرت پ دهیسقف تاب یهاستاره یماه از پنجره اتاقم رو نور

تمام  کنه،یس و چکار مپدر زنده نکهیباشم. فکر ا یکیتو تار خواستی. اما امشب دلم منمیبش

 ارد شد:به در اتاق زد و و یکرده بود. همون لحظه مامان تق ریذهنم رو درگ

 ؟یدیخواب_

 .دارمینه ب_

 رو روشن کرد و گفت: چراغ

 .انیسلمان و پرستو دارن م_

 زدم: نق

 مونه خونه؟! یچرا نم ستیمگه حامله ن_

 !ننیما رو بب انیب خوانیخوب م_

 شدم جاجابه

 س.حوصله ندارم مامان مخم خسته_

 چرا؟_

 !میگردیدنبال عاملش م میدختر اووردوز کرده مرده! حاال دار هیپرونده دارم که توش  هی_

 مادرش! چارهیپناه برخدا ب_

 باال زدم شونه

 نجان؟ی... البد شام انییپا امیاومدن م_

 !گهیخوب آره د_

 رو برداشتم و از جا بلند شدم میگوش
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 ؟یدرست کن یخوایم یچ_

 !دونمینم_

 میرفت رونیمامان از اتاقم ب با

 .کنمیدرست م یزیچ هیمن _

با خودم  آوردم،یم رونیکرده بگوشت چرخ زریکه از فر نطوریآشپزخونه شدم و هم وارد

 یچطور شناسه؟یمن رو نم یعنیبگم؟  یچطور برم دنبال بابا و بهش چ کردمیم یزیربرنامه

ام و کالفه رفتنیسواالت تو ذهنم رژه م نیشده؟ همه ا یچه شکل یعنی کنه؟یباهام برخورد م

جاخوردم  «انیسروان ک»اسم  دنیزنگ خورد. با د میکه گوش داشتمیبرم ازیپ شتم. داکردنیم

 و جواب دادم:

 بله؟_

 سالم... منم._

 رو اصال نداشتم یکینیرو خرد کنم. حوصله ا ازمیشونه و گوشم گرفتم تا پ نیرو ب یگوش

 سالم. بله شناختم._

 ؟یخوب_

 ممنون. ستمیبد ن_

 با من؟ یقهر_

 نه. چرا قهر باشم؟_

 دنبال پدرت. ینذاشتم بر نکهیبخاطر ا_

 هام رو به هم فشردمچشم از،یو بخاطر گاز پ دمیکش یقیعم نفس

 .ستین یامسئله_
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 .یزنیو سرد حرف م حالیب یلیخ_

 چکار کنم؟ قر بدم؟_

 اش گرفتوضوح خنده به

 باش! یمیصم کمینه، _

اثر  بندمیهم که جمع نم نیبا احترام باهات حرف بزنم. هم دیبا یچرا؟ شما مافوق من_

 .هیکوفت تیاون مامور

 .دیکشیطول م شتریکاش ب_

 «وابسته بهنام بشم شتریکه من ب»دلم گفتم: تو

 شما داشت؟ یبرا دهیچه فا_

 .افتمی. حاال که تموم شده کمتر به گناه مدونمینم_

 عجب!_

 چند لحظه مکث بازهم

 به بهنام. شهیم میحسود_

 تره؟چرا؟ چون مهربون_

 بد شد! یلیخ زدم،یحرف رو نم نیدهن خودم رو گرفتم. کاش ا یجلو خودم

 !شینیبیچون تو مهربون م_

 شتریکه ب هیعیمدت با اون همخونه بودم، خوب طب هیفرهاد، حق بده به من! من  نیبب_

! ترسهی! از ابراز عالقه نمیطیمهربونه! تو هر شرا نه،یا دمیکه ازش فهم یزیبشناسمش. و چ

 !ستیمغرور هم ن
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 ؟یگیها رو محرف نیا شمیکه ناراحت م یدونیم_

انداختم. مامان هنوز از  ییرایبه پذ ینشستم و نگاه یصندل یناراحت شدم. رو کمی

 .رونیبود ب ومدهین ییدستشو

 .خوامیمعذرت م_

تو  گهیمرد د هی خوادیهم دارم و دلم نم رتیمردم و بهت عالقه دارم، و غ هیمن هم _

 ذهن و قلبت باشه!

 احساس رو داره. نیخوب اون هم هم_

 بشه. میعشق بیرق یروز هیبهنام  کردمیفکر نم_

 داشتمجلو خودم رو نگه یگرفت ول امخنده

 .نطوریمن هم هم_

گروه  یدخترها نی. شما دوتا اولمیمون نداشتتو اداره ییتوانا نیبه ا یتا حاال دخترها_

 .نیمن هست

 .دونستمیعجب! نم_

 ؟یگیسوال بپرسم راستش رو م هیثنا _

 بپرس!_

 ؟یباشم که بهم جواب مثبت بد دواریام_

 ؟یکن یزرنگ یخوایم_

 نه فقط..._

بود. به هرحال  یواقع ایدل من رو بسوزونه  خواستیم دونمی. نمیآه طوالن هی. دیکش آه

 شتریآخرش هر کدومشون ب دونستمی! ته قلبم میراحت نیبه ا دادمیوا م دیموفق شد. اما نبا
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 ستادمیاومد و من فورا بلند شدم. رو به گاز ا یی. مامان از دستشوکنمیباهاش ازدواج م ارهیب ازیامت

 گفتم: کردمیرو روشن م ازیپ ریکه ز نطوریو هم

 !یخودت رو ثابت کن دهیهم غرورت اجازه نم دیفقط صبرت کمه، شا_

از بهنام... قلبم فقط  شتریبگم ثنا. به هر حال... بدون دوستت دارم... ب یچ دونمینم_

 توئه... خداحافظ! یجا

آوردم و  نییرو پا یدسته تابه خشک شده بودن! گوش یهام روو انگشت دیطپیم قلبم

 اش زل زدم. مامان وارد آشپزخونه شد و فورا گفت:به صفحه قفل شده

 !سوزهیمچه خبره االن _

ها شلوارم انداختم. کاش ذهن آدم بیرو تو ج یرو کم کردم و گوش ازیپ ریعجله ز با

 داشت... موقتیدکمه خاموش

**** 

 وارد شد و گفت: مهیرو فکس کنم که بهنام سراس یزیچ هی کردمیم یسع داشتم

 ؟یبر یخوایتو هم م م،یگشت رو فرستاد یهاشده، بچه دایپ نینشم یگوش_

 شدم دستپاچه

 رو فکس کنم. نیا دیبا_

 شهیفرهاد داره سوار م نییبده من برو پا_

. فرهاد که جلو میو راه افتاد می. سوار الگانس شدنییپا دمیرو دادم دستش و دو برگه

 نشسته بود گفت:

 ستوان شفق؟ نیاون استعالم رو فکس کرد_

 .وریدادم بـ... به سروان غ_



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

345 

 :دمینگفت. در عوض من پرس یزیچ گهید فرهاد

 خود پرهام هم هست؟_

 باشه. لشیفقط موبا دی! شامیبرس نیبذار دونمینم_

از  یبخش هیپرونده تموم بشه و  عیسر خواستیچرا اضطراب داشتم. دلم م دونمینم

 نیگشت گزارش دادن به فرهاد و رفتن. ما هم دوتا ماش یهابچه م،یدیرس یفکرم آزاد بشه. وقت

. فرهاد جلو رفت و زنگ رو زد. ظاهرا نینشدم و با سرباز نشسته بودم داخل ماش ادهیمن پ .میبود

 هی هویکه  کردمیها رو نگاه منشد. داشتم پنجره ی. چند لحظه صبر کرد اما خبرودتو خونه ب

 کرد! کیاز پنجره خم شد و شل یمرد

چه خبره!  آوردمیمسلحانه شد، من که اصال سر در نم یریباش شدن و درگآماده همه

خم شدم  هایصندل نیفرهاد در حال پناه گرفتن بهم اشاره داد به مرکز خبر بدم. من هم از ب

و آمبوالنس کردم.  یکمک یرویرو برداشتم و درخواست ن میسیجلو و بدون توجه به سربازه، ب

و  دنیرس یبعد، آمبوالنس و دوتا الگانس مشک قهیرو بکشه عقب. چند دق نیبعد هم گفتم ماش

ادامه  یریشده بودن که همچنان درگچند نفر تو اون خونه خراب دونمیشدن. نم ادهیهمه پ

 .کردمیها داشتم از پنجره نگاه موپا بستهدست نیا نیداشت. من هم ع

سرم رو  کمیخاص. ناخودآگاه  طیمسلحانه نداشتن مگه در شرا یریاجازه درگ هاخانوم

 یریدرگ قهیپنج دق بای! تقرکردیشده بود تماشا م ادهیمون هم پگرفته بودم. سرباز راننده نییپا

و مردم سر و  دیداخل خونه. سرصداها خواب ختنیآور انداختن و رگاز اشک نکهیادامه داشت تا ا

. دلم نییرو دادم پا شهیو ش دمیکش ی. نفس راحترونیها آوردن برو از پنجره هاشونکله

نگاه  رونیب آوردنیکه م ییهاغولپرهام هم اون تو بوده باشه. داشتم به دقت به نره خواستیم

 که فرهاد جلو اومد و گفت: کردمیم

 ببرش! ایدختر توئه ب هی_



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

346 

خونه احساس  یدود تو فضا موندهیشدم و دنبال فرهاد رفتم داخل. هنوز باق ادهیپ فورا

 ریلخت ز مهیدختره که ن دنیفرهاد رفتم تو اتاق. با د ییبا راهنما. چندتا سرفه کردم و شدیم

 تیبود تا مراقبش باشه. با جد ستادهیآقا کنارش ا هیهام گل انداخت، چون پتو بود، به وضوح گونه

 «هات کجاس؟لباس»:گفتم

 «دیببر فیلطفا شما تشر»رو به اون همکار گفتم: و

باشه و بعد، بهش دستبند زدم  عیو دختره بلند شد تا لباس بپوشه. تشر زدم که سر رفت

. سوار الگانس خودمون کردم و کنارش نشستم. دستش رو بستم به دست خودم، رونیو بردمش ب

بعد، فرهاد هم سوار شد و  ینفر بودم. کم هیو من هم فقط  نشستیکنار پنجره م دیچون نبا

 ...میبه سمت اداره رفت پشت هم هانیهمه ماش

**** 

. گزارشم صفحه به صفحه از میدادم به صندل هیکردم و تک کیکردن کلدکمه چاپ یرو

 رجندیب ی. براکردمیبه امشب فکر م جانیراحت شده بود و با ه المی. خرونیب اومدیدستگاه م

به مامان  یدروغ مصلحت هیکه مونده بود، دادن گزارش و گفتن  یگرفته بودم و تنها کار طیبل

 اشافهیاومد. ق زمیکه بهنام پرونده به دست وارد دفتر شد و کنار م توریبه مون ودمبود. زل زده ب

 یبلند شدم برا ،یبریسا یهابچه یجلو یظاهرساز یرو برداشتم و برا امهیگرفته بود. تک یلیخ

 :دمیپرس نیاحترام گذاشتن. در همون ح

 شده؟ یزیچ_

 هیرابطه من و تو و فرهاد! اون هم  یکرده برا ینیخبرچ ه،یک دونمیمثال نمنفر که  هی_

 باشه! یآدم نیهمچ کردمیفکر نم شرف،یافتضاح و ناجوانمردانه! ب ینیخبرچ

 :دمیهم استرس پرس یو کم یزدگو با شگفت نشستم

 ؟یگفته؟ به ک یچ_
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به فرهاد گفت تو و  یدی! زر مفت زده! به هر حال، سرهنگ مجیدیبه سرهنگ مج_

 !هیکه خال یخانوم بفرسته اتاق بغلالهام

 شتاب گفتم: با

 اونجا که قد لونه مرغه!_

 زد: یشخندین بهنام

 خدا رو شکر که گروه رو منحل نکرد!_

 زدم و گفتم: یمشت آروم زمیحرص به م با

 .رمیبوده تا به نحو احسن حالش رو بگ یبگو ک_

 گفت: رفتیم زشیکه به سمت م طورنیچند لحظه نگاهم کرد و بعد هم بهنام

 یمیفه_

 رو برگردوند: شیاز من طاهر با شتاب صندل قبل

 !؟یییچ_

 :رونیرو از دماغم دادم ب نفسم

 ! چقدر خاله زنک!میکنیو خانوم و آقا باهم کار م هینظام طیمح نجایا ه،یچه وضع نیا_

 :دیپرس طاهر

 گفته؟ یحاال چ_

 بهنام رو داشتم یفقط صدا من

 ما هست، و ثناخانوم هم با منه هم با فرهاد! نیب یاگفته رابطه_

 بدش اومده بود: یلیخ طاهر
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 !کردمی! واقعا که من هم فکر نمیکنیگفتنش انتخاب م یکه برا هیجمالت نیبهتر نیو ا_

 ییجاجابه یباال برا انی. دوتا سرباز صدا زدم بنییتلفن رو برداشتم و وصل کردم پا فورا

 من و الهام. تلفن رو که گذاشتم، طاهر گفت: لیوسا

 یاون سوت یحتما جلو ،یصدا بزن یلیشفق رو با فامجان بهتره تو اداره ستوانبهنام_

 !نیداد

 جام بلند شدم و شروع کردم جمع و جور کردن: از

 !یرضوان یکاش همه همکارها مثل شما بودن آقا_

در ظاهر شدن و احترام  ی. سربازها جلوتورشیزد و برگشت سمت مون یکمرنگ لبخند

 گفتم: تیگذاشتن. با جد

 لیتحو گهیربع د هیتا  دیفس هم نکن. فسدیکن زیکه کنار دفتره تم کهیاتاق کوچ_

 !رمیگیم

 افهیوارد شدن. ق یمیو رفتن. درست بعد رفتنشون، فرهاد و فه دنیبا اکراه پاکوب هردو

خوردش! براش احترام گذاشتم و فورا،  شدیبود که با صد من عسل هم نم یجور هیفرهاد 

. به سمتش که گرفتم زشیم یمرتب کردم. بردم جلو یاگزارشم رو داخل پوشه دکمه یهابرگه

 :دیپرس

 کامله؟_

 گفتم: تیجد با

 بله جناب سروان._

کجاست.  نمیدادم بب امکیو به الهام پ زمینگفت. برگشتم سر م یزیگرفت و چ فرهاد

. بعد سالم و احترام، اومد کنارم و آروم دمیدر دفتر د یقامت خودش رو جلو ومد،ین یجواب یوقت

 :دیپرس
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 نه؟یچرا فضا انقدر سنگ_

 اش کردن!زنونه مردونه ،یاتاق بغل میبر دیکم جمع کن بامفصله، کم_

 الهام گرد شد یهاچشم

 وااااا؟_

 .رهیاصال نپرس که فکرم صدجا درگ_

 یکه صدا ارمیرو درب هاشمیس زیم ریرو خاموش کردم. رفته بودم ز ستمیو س ستمنش

 فرهاد، قلبم رو لرزوند: یعصب

 !نجایا دیاریب فیستوان شفق تشر_

رو  یعوض یمی. نگاه طاهر و بهنام و اون فهزشیم یاومدم و رفتم جلو رونیب زمیم ریز از

 :دمی. با آرامش پرسکردمیحس م

 شده؟ یزیچ_

 دفتر رو به لرزه درآورد: یهاشهیش شیناگهان ادیفر

ها و کدها و آدرس ست؟یخانوم شفق! چرا اطالعات به دست اومده داخل گزارشتون ن_

 کامله؟ نیها؟! پس مگه نگفتشمار

 هام تر شدهام اومد و چشمتا پشت پلک اشک

 جناب سروان، دفعه قبل بهتون دادم. دیببخش_

 .یذاشتیهم م یکینیرو ا دیبا_

 .دمیبهتون م کنمیم نتیاالن پر_

 و گفت: زشیرو م دیکاغذها رو کوب فرهاد
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 شده! رید یلی! تا االن هم خعیسر_

رو وصل کردم و  توریمون میخودم. دوباره س زیگذاشتم و برگشتم سر م یکیکوچ احترام

شته خودم رو نگه دا یسکوت بد تو دفتر حاکم شده بود. و من با سخت هیرو زدم.  سیدکمه ک

 هیاز بق شتریب شدیمن و فرهاد، باعث م نیب یارتباط شخص رم،یرو در نظر نگ یزیبودم. هر چ

برام چشم  یرازیسرگرد ش ای یدیسرهنگ مج ای ،یعوض یمیاگه فه دیازش ناراحت بشم. شا

. اما کردمیو تحمل م اومدیسرعت اشکم در نم نیبه ا دن،یکشیو سرم داد م کردنیقلمبه م

برگه کمتر،  هیبلند، فرهاد دعوام کنه، اون هم بخاطر  یو با صدا هایگروههمه هم یجلو نکهیا

 بود! دارهیواقعا گر

 نتر،یپاک کردم و با روشن کردن پر گرفت،یکه گوشه چشمم داشت راه م یاشک فورا

بود و  یگ. برگه رو که براش بردم، تو نگاهم پر از گلهرونیبرگه اطالعات چاپ شد و اومد ب

نه.  ای دیفهم دونمی! نمیاز دست داد ازیامت یلیو خ بخشمت،ینم گفتیکه بهش م یاحساس

سربازها  قهیدق ستیو خوشبختانه، سر ب لیبرگشتم سر جمع و جور کردن وسا یحرف چیه یب

سمت  وارید یبود و انتها یشش متر بایبه اتاق انداختم. تقر یکردن. رفتم نگاه زیاتاق رو تم

 بلند گفتم: یو خاک انداز! با صدا ی، طراستش

 !یآسترک_

 بلندم تعجب کرده بود یکه از صدا یجلوم ظاهر شد در حال سرباز

 بله_

 دیکنیمن و ستوان زند رو منتقل م زیم ییبعد هم دوتا د،یانداز رو بردارو خاک یط نیا_

 قایو دق یدگیدبیبدون آس ستمیو س لیپنجره. وسا ریز یکیو  وارید نیا یجلو یکیاتاق.  نیا

 نره. ادتونیهم  هالیکه االن هست. فا یهمونجور

 آوردیرو درم وترشیکامپ یهامیو رفت. به سمت الهام که تازه داشت س دیکوب ییپا سرباز

 رفتم. آروم گفت:
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تا  بهیغر ای هیخود دونمیبوده؟ نم یک یبازمسخره نیا یباعث و بان ،یعجب بساط_

 فحشش بدم.

رو  زمیم یبا چه بدبخت هاچارهیو، رفت و آمد سربازها رو نگاه کردم. ب واریدادم به د هیتک

 کنفرانس وسط رد کردن و بردن! زیاز کنار م

 .ذارمیاش مبه موقع تو کاسه ست،یمهم ن_

 دوشش انداخت و گفت: یرو رو فشیک الهام

 تموم بشه زود! میخودمون هم کمک کن_

تا سرباز ببره اونور.  میگذاشت نیرو زم زشیم یرو لیوسا سرصدا،یباال زدم و ب شونه

اونور. سربازها رو مرخص کردم و گفتم  میرو ببر لیتا همه وسا دیطول کش قهیده دق بایتقر

 خودم که طاهر دم در ظاهر شد.  لیتو فا دمیچیها رو م. داشتم زونکنمیکنیخودمون مرتب م

 .نیکه خواسته بود ینقشه و اطالعات آدرس نی. ادیخسته نباش_

 رو از دستش گرفتم و گفتم: کاغذ

 !یرضوان یممنون آقا_

 رو آروم کرد: صداش

 .شکستیداشت تو دلش قند م یمیفه_

 گفت: الهام

بساط رو راه انداخته؟  نیکرد ا میها رو تنظو اون گزارش یمرخص میما رفت نکهیبخاطر ا_

 م؟یدفتر باش هیما باهاش تو  خواستیدلش نم ای

 درک کنم. تونمیرو! نم لشیدل دونمینه، واقعا نم_

 زدم: یتلخ لبخند
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 .میترراحت نجایمن و الهام هم ا ست،یمهم ن_

 گفت: طاهر

 ن؟یخوایکمک نم_

 لبخند زد الهام

 ممنون. یلینه خ_

رو  انیجر دم،یکشیرو م یاکرکرهکه پرده نطوریرفت و من در اتاق رو بستم. هم طاهر

 نگاهم کنه گفت: نکهیبود. بدون ا وترشیکامپ یهامیگفتم. الهام مشغول س

 یکرده. چون سرهنگ هردو کیکوچ یدیسرهنگ مج شیبه نظر من اون خودش رو پ_

 !مهیی... دایدی. سرهنگ مجشناسهیما رو م

 شتاب گفتم: با

 !؟یگیراست م_

 بلند شد و گفت: الهام

 مییاداره، و دا نیو بهنام تازه اومدن ا یمی. فهیاداره بود نیآره... تو هم که از اول تو ا_

 یبه جا نکهیفکر کرده؟ ا یچ یمیبه فهاالن راجع یدونی. مآدیکارها خوشش نم نیاصال از ا

 گرفته بوده! رنظریو ز کردهیم یحواسش به کارش باشه، روابط ما رو بررس نکهیا

 بگم واال! یچ_

 نجا؟یا مییایگفت ب یحاال ک_

 !یدیخود سرهنگ مج_

 شونه باال زد: الهام
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 امیی! دامیستیاتاق، کنار مردها ن نیتو ا میما که بهتر شد، راحت یبه قول خودت برا_

 !میخواسته ما هم خالص بش

**** 

رو داخل قسمت بار  کمی. چمدون کوچکردیم دیپدرم، طپش قلبم رو تشد دنید جانیه

شماره شش مال من بود. روش نشستم و از پنجره، به  یاتوبوس گذاشتم و سوار شدم. صندل

 هیدوباره من! اون هم فقط با  تیمامور نیمامان، چقدر نگران بود از ا یشدم. طفلک رهیخ رونیب

 !یقبل تیرهفته فاصله از مامو

رو گرفت. کنارش رو جر داد و رفت. آروم و قرار نداشتم.  طمیراننده کنارم اومد و بل کمک

زنگ خورد.  میکه گوش میکردیحرکت م می. تازه داشتدمیکشیم رو به هم مهامداوم دست

 دمیکش یبلند شیا «انیسروان ک»اسم  دنیانداختم. با د یدرش آوردم و نگاه فمیاز ک حوصلهیب

گفتن  یهم برا یبگه؟ اصال مگه حرف یرو قطع کردم. معلوم نبود زنگ زده چ یگوش یو صدا

 ط؟یشرا نیداشت؟ اون هم تو ا

کردن پدرم، اون هم دنبال به دست آوردن اقتدارش و پاک  دایپ یبرا زدمیبال بال م من

من  یداشت تا قطع بشه. ولچهاربار زنگ زد و انقدر نگه بایبود! تقر یمیفه یکردن دامنش جلو

بردار وگرنه »داد: امکیپ دم،یجواب نم دیجواب ندادم. اعصاب حرف زدن باهاش رو نداشتم. د

 «ذارمیم خیتوب اتهرو پروند

داشتم تا زنگ بزنه. تا زنگ خورد جواب دادم حرصم گرفت و انگشتم رو آماده نگه یلیخ

 و گفتم:

کار و  یعنیآقافرهاد؟  یام بذارپرونده یرو خیتوب یخوایم نمون،یب فتهیب یهر اتفاق_

 ست؟یاز هم سوا ن یزندگ

 سالم. کیعل_

 ؟یبهم زنگ زد یچ یسالم. برا رمیگ_
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 هایاعصابیب یلیخ_

حتما  د،یکشیسرت داد م ستیو رئ یشدیم عیآره اگه تو هم جلو همکارهات ضا_

 !یشدیم اعصابیب

 چند لحظه مکث کرد و گفت: فرهاد

اعصابم خرد بود. از وجود موش تو  یلیمجبور بودم... و خودم هم خ خوام،یمعذرت م_

 گروهم خبر نداشتم.

 :دمیدادم و پرس لم

 ؟یدار حاال چکارم_

 رد کردم. یزنگ زدم بگم فردا رو برات مرخص_

 تلگرام کردم حوصلهیب یموجیا هیرو شب امافهیق

 .یلطف کرد_

زودتر من رو از سرت وا  یخوایو م آدیانگار از من بدت م یزنیحرف م یجور هیثنا _

 بهت ندارم. یکار گهیمن د هینجوری. اگه ایکن

 گرفت و با اخم گفتم: حرصم

 .یلیما هر جور_

 یبه جا طیشرا نی. تو اکشمیتماس رو قطع کردم. پسره پرو! فکر کرده منتش رو م و

حال  ادیکنم ب دایبده، تازه طلبکار هم هست! برم بابام رو پ هینازم رو بکشه و بهم روح نکهیا

 .رهیشون رو بگهمه

 بارنی. ازنگ خورد میبودم که دوباره گوش دهیکه گذشت، تازه به آرامش رس قهیدق چند

 بهنام بود. ناخودآگاه لبخند زدم و جواب دادم
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 سالم._

 ؟یراه افتاد ؟ی. خوبزمیسالم عز_

 .میهست حرکت کرد یساعتمین هیخوبم. _

 ؟یرسیم ی. کیخوب به سالمت_

 .گهیچهارده ساعت د ایدوازده  بایتقر_

 !یرفتیم مایکاش با هواپ ؟یجد یوااا_

 گرفت: امخنده

 .رمیدارم م یپیآیبا و ست،ین یامسئله_

 مواظب خودت باش. یلیخ_

 من هم بلدم؟ یتو بلد یرفته باهات همکارم و هرچ ادتی ،یچقدر نگران_

 من نگرانم. یریم ی... تنها داریبه هر حال تو دختر_

 .آمینگران نباش. من خوبم. از پس خودم برم_

 .یمیناراحت بود از دست فه یلیامروز فرهاد خ_

 کرد. یرو هم سر من خال اشیو ناراحت_

 بگم. یزیچ تونستمیشرمنده من اون لحظه نم_

 مسئله رو گفت؟ نیبه شما دوتا ا یدیسرهنگ مج_

. زنهیرو م گهید یکس رآبیداره ز یکس نکهیناراحته از ا یلیآره من و فرهاد. گفت خ_

 !دونمی. چه ممیشما دوتا بهتره دفترتون رو جدا کن یبخاطر آبرو یول
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وگرنه و الهام هستش.  ستمی. حاال خوبه تنها ندمیدیکه شماها رو م اومدیخوشم م من_

 تو اون اتاق. دمیپوسیم

 .رمیگیمن به موقع حال اون پسره رو م_

 کنه تتیاذ ینکن یکار هی_

 ادیز یهم فضول شونیقبل یانداختم. تو کالنتر ینگاه هیاش رو غلط کرده. رفتم پرونده_

 !کردهیم

 عجب!_

 !روقتهیخوب... مزاحمت نشم، بخواب د_

 اگه خوابم ببره!_

 ؟یکرد یروبرو شدن با پدرت فکر یبرا یبخواب. راست ریرو تخت کن بگ تیصندل_

. اصال نمیرو بب بهیآدم غر هی خوامی. انگار مدمینرس جهیبه نت ینه... هزارتا فکر کردم ول_

 یبهش بگم و چطور خودم رو معرف دیبا یچ دونمینم ده،ینشون م یالعملچه عکس دونمینم

 کنم!

. تو رهیم شیخوب پ ی. آروم باش، همه چداسیهم پ یاز پشت گوش تیآشفتگ زمیعز_

 طرفت مجذوبت بشه. یحرف بزن یجور هیکه  یرو دار اشییتوانا

 گرفت: امخنده

 که تورش بزنم! خوامینم_

 کرد و گفت: یکیخنده کوچ بهنام

 اصال تو خونه راهت نده! دیشا ،یاعتمادش رو جلب کن دیبه هرحال اول با_

 فکر نکرده بودم نجاشیبه ا_
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 !گهید شناسهیباالخره االن تو رو نم_

 دعا کن..._

رو هم فراموش  یعشق پدر و فرزند ره،ی. االن بخواب تا فکرت آروم بگزدلمیباشه عز_

 !کنهینکن! حتما کمکت م

 زدم: لبخند

 !یدیم هیکه بهم روح یمرس_

 ست؟ین ی... امرسفهیوظ_

 نه ممنونم._

 مخلصم. خداحافظ_

شدم و تو دلم، از خدا  رهیکه از پنجره معلوم بود خ کیکه قطع شد، به جاده تار تماس

 کمک خواستم...

**** 

 عقب سوار شدم. راننده گفت: یرو باز کردم و صندل یتاکس در

 ها خانوم.تا پر بشه کشهیطول م_

 ن؟یریدربست م_

 ؟یبر یخوایم کجا_

. دل تو دلم نبود و از میباالخره راه افتاد مت،یرو گفتم و بعد از چونه زدن سر ق آدرس

 یهابودم، با دست دهیکه خر یاوهیو آبم کیو اضطراب، حالت تهوع داشتم. ک جانیشدت ه

راه  دمیآور بود. نفهمواقعا شرم سیپل هی یبرا تیوضع نیلرزون خوردم و به خودم آرامش دادم. ا

 رهیصاف نشستم و خ «دیشکرآب خوش آمد یبه روستا» یتابلو دنیتموم شد. با د یتا روستا ک
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 یروونینبود و ش ادیها تعدادشون زدشت باز بود و مزرعه. خونه کردیشدم به اطراف. تا چشم کار م

 :دی. راننده پرسخوردیها به چشم مسقف همه خونه یباال ه،ینیسبز حس

 کجاس؟ قیخانوم آدرس دق_

 !هینیحس ابونیخ_

گرفته بود، به راننده راه رو  نتیبرام پر یرضوان یمپ، آقاگوگل یطبق نقشه که از رو و

 «جاسنیهم جاس،نیهم»خونه، فورا گفتم: دنینشون دادم. دل تو دلم نبود. با د

 نیزم یشدم و چمدونم رو از کنارم رو ادهیداشت و پولش رو پرداخت کردم. پنگه راننده

بودم. خلوت بود و  ستادهیمن هنوز همونجا ا یرفت. ول یرو که بستم، تاکس نیگذاشتم. در ماش

 یخونه زندگ نیخونه نباشه! اصال چرا تو ا دی. با خودم فکر کردم شازدیوقت روز، پرنده پر نم نیا

ثبت  یازدواج ینکنه ازدواج کرده باشه؟ ول ده؟ینشون م یالعملچه عکس نهیکنه؟ من رو ببیم

 نداره! ییاسم، چون مدارک شناسا نینشده به ا

 یبر قلب و دست یدست دم؛یکش یقی. نفس عمکردمیداشتم خودم رو سوال بارون م دوباره

. ومدین یگذشت اما جواب هیاهلل فشردم و منتظر شدم. چند ثانبر چمدان، جلو رفتم. زنگ رو با بسم

 «ه؟یک»گفت: یامردانه یکه صدا شدمیم دیدوباره زنگ زدم. داشتم ناام

 امنهیاز قبل به قفسه س شتریو قلبم ب دیهام دوپدرم بود. اشک پشت پلک یقطعا صدا و

 «دیباز کن شهیم». گفتم:دیکوب

احساس  همهنیبود و کالفه بودم از ا دهینداشتم. صدام لرز اشهیبق یبرا یابرنامه چیه و

 کینزد دم،ی. قامت پدرم رو که ددمیشنیدم رو مقلب خو یبعد در باز شد. صدا یاهمزمان. لحظه

بود زانوهام سست بشن که به کمک دسته چمدونم، خودم رو نگه داشتم. پدرم مثل قبل بود، 

اشک  شیتر شده بود. ناش جاافتادهشده بودن. چهره یجوگندم هاششیو ر هاشمو ،یول

 هام رو زد و گفتم:چشم

 شفق؟ یآقا د،یببخش_
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 شده بود، با تعجب گفت: رهیکه به من خ پدرم

 نه!_

 کردم آروم باشم یسع

 !کنهیم یزندگ نجایبه من گفتن ا_

 خونه تنهام دخترم. نیمن تو ا_

که  زدمی. پلک نمنهیبیهام رو مداره حوضچه اشک تو پلک دونستمیم د،یطپ قلبم

 نشه! ریسراز

 .دشیشناسیپس حتما شما م_

 زد یطرف هیلبخند کمرنگ  پدرم

 .شناسمیمن شفق نمنه! _

در رو باز کرد و  یبغل هیرفته؟ همون لحظه همسا ادشیاسم خودش رو هم  یحت یعنی

توجه به او فورا از  یبه من و بعد به پدر انداخت. پدر ب ینگاه ،یخراسان نالیاورج افهیبا اون ق

 در کنار رفت یجلو

 تو دخترم. ایب_

 وارهاشیهم از خدا خواسته وارد شدم و پدر در رو بست. ساختمون خونه، وسط د من

بود و  سازیمیپشت خونه. خونه قد رفتیبود که م یکیبار اطیقرار گرفته بود و دورش، مثل ح

 داشت. پدر گفت: یدر فلز

 رو به شما داده. نجایآدرس ا یک دونمیراستش نم_

 گرفتم. سیآدرس رو از پل نیمن ا_

 جمله، چند لحظه فکر کرد و بعد به چمدونم اشاره کرد: نیا دنیبا شن پدرم
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 ؟یاز راه دور اومد_

 من از تهران اومدم._

خاطراتش باشه. به  یادآوریپدرم، نشونه  یهاچشم یوجوجست نیا خواستیم دلم

 اونطرف خونه اشاره کرد و گفت:

 .ارمیب ییچا هیتا براتون  دینیبش اطیرو تخت ح_

 زدم: یآلوداشک دلبخن

 ممنون_

شده بود. که البته  باتریز یبلند یهاخونه، با درخت کیکوچ اطیرفتم پشت خونه. ح و

 وارید یدوچرخه پارک بود و جلو هی اط،ینداشتن. گوشه ح یبخاطر زمستون، چندان رنگ و روح

له  یمتکا هیکهنه انداخته بودن و  میگل هیزهوار دررفته قرار داشت. روش  یتخت سنت هیخونه، 

 تخت نشستم و چمدونم رو کنارم پارک کردم! ی. روکردیرو نرم م گاهشهیو لورده، تک

 یکس ایصحبت هم چیبدون ه کرده؟یم یخونه زندگ نیمدت تنها تو ا نیپدرم ا یعنی

 شهیهم یهابغلش کنم و دست شدیچقدر دلتنگش بودم، و کاش م یکه مراقبش باشه؟ وا

 ...نهیموها و پشتم بش یگرمش، رو

هام شونه دن،یکه سر قبر رس ییگرفت و با دست، صورتم رو پوشوندم. مثل کسا امهیگر

. حس کردم که پدر از در کردیم سیهام، دست و صورتم رو خو آبشار اشک خوردیتکون م

دستم رو برداشتم و . دمیها رو هم شنفنجون یاومد و کنارم نشست. و صدا رونیخونه ب یپشت

 :دیکه پدر پرس ارمیدستمال درب فمیاز ک خواستمی. مالبا دمیرو کش امینیب

 حالتون خوبه؟_

 رونیب دمیرو کش دستمال

 ...خوامیبله... عذرم_
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 کردم لبخند بزنم یرو پاک کردم و سع صورتم

 ....دمی... من چندساله پدرم رو نددیببخش_

 چرا؟_

 گمش کردم._

 نجاس؟یگفتن احاال بهت _

پدرم افتاده.  یبرا یکشف کرد که چه اتفاق س،یمحرمانه پل یهادوست، از پرونده هیبله. _

کنم و  دایاومدم که پدرم رو پ دمیرو بهم داد. من از تهران کوب نجایو با چندتا استعالم، آدرس ا

 با خودم ببرم.

 رو بخور دخترم. اتیچا_

توش نگاه  رهیت ی. استکان رو برداشتم و به چاختیریدخترم، دلم م گفتیکه م هربار

و  دیبه ذهنم رس یزیچ کردم؟یشروع م دیاز کجا با گفتم؟یبهش م دیبا یحاال چ ایکردم. خدا

 :دمیپرس

 اسم شما رو بدونم؟ تونمیم دیببخش_

 پارسا تی. هداتیهدا_

 کینماز بخونم؟ آخه اتوبوس موقع اذان نگه نداشت، چون نزد تونمیپارسا م یآقا_

 .میبود نالیترم

 داخل بهت جانماز بدم. میرو بخور بر اتیبله حتما چرا که نه! چا_

 زدم: لبخند

 ممنون. یلیخ_

**** 
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 نکهیا یبود برا یچهار رکعت هم کاف نیزود تموم شد. اما هم یلیشکسته بود و خ نمازم

. کردی. پدر بهم قبول باشه گفت. تمام طول نمازم، بهم نگاه مرمیوم بگحالم خوب بشه و آر

 :دمیجوابش رو دادم و پرس

 ن؟یشما دختر ندار_

 .دونمینم_

 رو متعجب نشون دادم: خودم

 ن؟یتون رو ترک کرد... خونوادهد؟یدونینم_

 ام رو از دست دادم.راستش... من حافظه_

 و منتظر بودم ادامه بده. کردمینگاهش م همچنان

 دخترم؟ ینکرد یشما خودت رو معرف_

 زدم لبخند

 من ثنا شفق هستم._

هاش برق وصل کرده باشن، صاعقه از مردمکش رد شد. تو دلم از آن انگار به چشم هی

 :دمیاش رو برگردونه. پرسارتباط با خاطرات گذشته، حافظه خواستمیخدا م

 ه؟یشغل شما چ_

 .کنمیمردم کار م یهاتو مزرعه_

 به دلم نشست غم

 ن؟یتون نگشتدنبال خونواده وقتچیتا حاال ه_

 نداشتم. یسرنخ چیه_
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 !یمجاز یتو فضا نیذاشتیعکستون رو م_

 !یدونیم یشما از من چ_

 بدونم. دیبگ_

 ام؟داخل خونه یایکه با من ب یدیچطور نترس_

 زدم لبخند

 .گنیها دروغ نمآدم یهامواظب خودم باشم. و در ضمن، چشم تونمیمن م_

 گفتن؟ یمن چ یهاچشم_

 .نیقلب هستقابل اعتماد و خوش نکهیا_

 :دی. پرسدمیاش درو تو چهره تیوضوح رضا به

 ؟یبر یرو دار ییجا_

 باال زدم: شونه

 .مونمیم ششیو پ نجاستیپدرم ا کردمیکنم. فکر م دایهتل پ هیو  رجندیبرگردم ب دیبا_

 رجند؟یتو ب یبمون یخوایچند روز م_

 برم سرکار. دیبرگردم، چون شنبه با دیفردا صبح با_

 تنهام. شهی. من همیبمون نجایامشب ا یتونیم ،یخوایحاال اگه خودت م_

 گرفت امخنده

 واقعا؟_

 بله! واقعا!_

 دسته چمدونم انداختم. یرو درآوردم و رو چادرم
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 برم تو آشپزخونه؟ تونمیگرسنمه، م یلیمن خ_

 اش گرفته بودهم خنده پدر

 خونه خودتونه! نییبفرما_

از من  خچالیانداختم.  یفلز یهانتیکم و کاب لیبه وسا یآشپزخونه شدم و نگاه وارد

. شدینم دهید یزیچ یفرنگگوجهنون و رب کمیمرغ و تر بود و توش جز چندتا تخمهم کوتاه

 :دمیبلند پرس ی. با صدادهیکش یمدت، چقدر سخت نیپدر که ا یدلم سوخت برا

 ن؟یشما ناهار خورد_

 آستونه آشپزخونه ظاهر شد تو

 .یدرست کنم که شما اومد یزیچ هی خواستمینه، م_

 زدم: لبخند

 املت درست کنم؟_

 دلم رو برد شیطرف هی لبخند

 باشه._

داد و  هیرنگ و رو رفته تک نتیرو شستم و مشغول غذا پختن شدم. پدر به کاب هامدست

 :دیپرس

 ؟یچرا پدرت رو گم کرد_

من  یمدت بهمون گفتن کشته شده! ول هیبرنگشت. بعد  گهیو د تیپدرم رفت مامور_

 ... زنده!ایکنم. زنده  داشیدنبالش گشتم تا پ نیهم یباور نکردم. برا

 ؟یرو دار هاتیعکس بچگ_

 ؟یچ یبرا_
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 دمیدیرو تو نگاهش م یآشفتگ

. اما مطمئنم تو کنمیکه ثنا صداش م نمیبیدختربچه رو م هیدروغ چرا، من خواب _

 .نمیرو بب هاتیعکس بچگ خوادیدلم م یول ،یستین

 چرا من نباشم؟_

 یواقع یایکه تا حاال تو دن ی! آدم خواب کسیشناختیحتما من رو م ،یچون اگه تو بود_

 !نهیبینم ده،یند

مرغ رو با رب که تخم نطوریهام رو بستم. همهام رو زد و چشماشک پلک شین دوباره

 گفتم: کردمیمخلوط م

ها که اصال من رو اون یول نم،یبیرو م گرهایها و بازها خواب خوانندهوقت یمن بعض_

 شناسنینم

. چندتا میکنیم یپدر! با هم باز زنهیدخترمه! صدام م نمیبیکه من م یادختربچه_

 ....یاب تکرارخو

 یکنم ول هیگر خواستمی. نمستادمیرو خاموش کردم و رو به پدر ا یومینیتابه آلوم ریز

 با بغض گفتم: شد؟یمگه م

 ن؟یتون رو از دست دادشد که حافظه ی... چدمیدیکاش من هم خواب پدرم رو م_

از زندان آزاد شده و  نکهیا ایبگه قبال خالفکار بوده.  خواستینم دیمکث کرد. شا پدر

 .کنهیم یروستا تنها زندگ نیاومده تو ا

بهوش اومدم، بهم گفتن  مارستانیتو ب یدختر من، وقت ی. تو هم جادونمینم قیدق_

با دزد و قاتال  ادیبودم و ز یبرم زندان. تو زندان هم منزو دیهستم و بعد بهبودم با یقاچاقچ

عالقه  اومدینم ادمی کردم،یم. هر چقدر با خودم فکر مشون نبودانگار اصال وصله دم،یجوشینم

هست  میآقا کر هیروستا،  نیو قاچاق داشته باشم. خالصه آزاد شدم و اومدم تو ا یکاربه خالف
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و بهم خونه داد. خودش تو  نجایداخل شهر باهاش آشنا شدم. اون من رو آورد ا م،یکه روز آزاد

 .کنمیم یدگیاش رسهم مزرعه داره. من به مزرعه نجایا کنه،یم یشهر زندگ

بود پهن کردم و نون و املت رو گذاشتم توش.  خچالی یشده بودم. سفره رو که رو آروم

 :دمیو پرس میبود! با هم سر سفره نشست عیفعال ضا یول ارم،یمقنعه و مانتوم رو درب خواستیدلم م

 ن؟یدیاز خودتون ند یعاد ریغ یزایتا حاال چ_

 بودم. کاریفکر کنم من قبال رزم_

 گرفت امخنده

 میپس بعد ناهار با هم مبارزه کن_

 زد و لقمه برداشت یکیکوچ لبخند

 ؟یکار یشما هم رزم_

 اوهوم، من جودوکارم._

 دخترم؟ هیشغلت چ_

 .سمیمثل پدرم. من پل_

 :دیلحظه نگاهم کرد و پرس چند

 ؟یواقعا دنبال پدرت اومد_

 زدم: یبخش نانیاطم لبخند

 بله._

. سفره رو که جمع کردیفکر م یپدر داشت به چ دونمیغذا در سکوت صرف شد، نم هیبق

 فمیرو از ک میخونه نشستم. گوش کیکوچ ییرایدرست کردم و کنار پدر تو پذ یکردم، دوباره چا
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کتاب  هی یرو از ال یدادم که زنده و سالم هستم. پدر عکس امکیآوردم و به مامان پ رونیب

 :دمیمامان، فورا پرس یهایعکس جوون دنی. با دگرفتبرداشت و جلوم 

 شما بوده؟ شیپ نیا_

هم داشتم که  یلباسم بوده. گوش بیبوده که تو ج یزیعکس تنها چ نیا ؟یشناسیم_

 تو اون حادثه خرد شد.

ظه افتاده بودم. چند لح ریبگم. مثل فرشته تو گل گ یبگم و چجور یچ دونستمینم اصال

 به عکس نگاه کردم و گفتم:

 د؟ینیبش شهیم_

 نگاهش کنم گفتم: نکهینشست و من بدون ا یبا کنجکاو پدر

 .نیشما پدر من هست_

 :دیکردم. شوک زده بود. پرس نگاهش

 چطور باور کنم؟_

دچار  دونستمیخودم رو نگه داشتم، چون م یبا سخت یلحظه اول که در رو باز کرد_

 بهت بگم که من دخترتم. یچطور دونستمی. نمآدینم ادتیو من رو  یشد یفراموش

 ؟یپس تا االن کجا بود_

و محرمانه  یمیقد یهاشدم، تا بتونم به پرونده لیالتحصکه فارغ ستیسال ن هیمن _

کردم و اون  دایگنده پکله یقاچاقچ هیکنم زمان برد. عکست رو تو گاوصندوق  دایپ یدسترس

 شد سرنخم.

 سم؟یمن هم پل یعنی... یعنی_

 .نیهست سیبله. شما هم پل_
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همه مدت تو زندان که اون شناختنیمن رو نم هاسیبرام افتاده؟ مگه پل یپس چه اتفاق_

 بودم؟

 پدر داستانش مفصله!_

 پدر؟!_

کرده بود من  دایپ نانیپدر حلقه زد. انگار تازه باورش شده بود و اطم یهاتو چشم اشک

طول  هی. چند ثاندمیبار یگرفت و به راحت امهیدلتنگش بودم. گردخترشم! بغلش کردم. چقدر 

رو تو آغوشش بودم. طعم پدرانه آغوشش،  یقیهاش رو دورم حلقه کنه. دقاتا اون هم دست دیکش

 :دیپدر پرس میرفته بود. از هم که جدا شد ادمی

 ه؟یعکس ک نیا_

 زدم: لبخند

 .هاشهیمامان. البته جوون_

 افتاد؟ یبگو چه اتفاق_

 فیهم تعر یبرا میکردن. تا شب، داشت فیرو در آوردم و شروع کردم تعر اممقنعه

پدر از زندان و بعدش، و من از خودمون، از سلمان! از پرستو و بچه تو راهشون! پدر  م،یکردیم

رو جمع  لشیبه دست آورده بود. وسا هویرو  هانیکنه، انگار همه ا هیگر ایبخنده  دونستیهم نم

خواب رخت هیداشت و من هم. پدر فقط  جانی. پدر همیفتیکه فردا راه ب میشد ادهکرد و آم

. متکاش میدیپتو کش هیو با پدر،  رمیکه با خودم آورده بودم، پهن کردم ز یداشت. پتو مسافرت

. برهیاز ذوق، تا صبح خوابم نم کردمی. فکر مشدنیهم انقدر دراز بود که سه نفر هم روش جا م

 اما خوابم برد...

**** 
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 یهام رو باز کردم. پدر کنارم نبود. نشستم و نگاهشدم و چشم داریب یاز چ دونمینم

. بلند شدم و بافتم رو انداختم شدیم دهیخونه د یدر پشت یهاشهینور از پشت ش هیانداختم. 

روشن  شیآت ،یحلبتیپ هی ینشسته و تو هیچهارپا هی یپدر رو دمیکه شدم، د اطیتنم. وارد ح

 گفت: دنمیکرده. رفتم کنارش. با د

 کردم؟ دارتیب_

 ن؟یدیشدم. چرا نخواب داریخودم ب_

 خوابم نبرد._

 بودم واسه نشستن، که پدر گفت: سرگردون

 .نیبش اریرو از اونجا ب یچوب هیاون چهارپا_

تر بود سالم هیکه از بق یکیزهوار دررفته بود.  هیو چهارپا یخونه چندتا صندل وارید پشت

هاش و تکه کردیبرگ رو خرد م هیکه  نطورینشستم. پدر هم شیپدر، کنار آت یبرداشتم و روبرو

 گفت: ن؛یزم ختیریرو م

 رو به اون رو بشه! نیاز ا میزندگ کردمیفکر نم_

 کنم. دایشما رو زنده و سالم پ کردمیمن هم فکر نم_

 نگاهم کرد پدر

 ! یاما از خودت نگفت ،یهامون گفتاز مادرت و برادرت و خاطره همهنیا_

 زدم: لبخند

 بگم؟ یچ_

 ؟یرو دوست دار یکس_

 دوختم و گفتم: شیهام گل انداخت. نگاهم رو به آتاحساس کردم که لپ کامال
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 .دونمینم_

 دیخند پدر

من  یخجالت . حاال دخترکنمیام رو کشف مخونواده هیجالبه که من تازه تو و بق یلیخ_

 دونه؟یواقعا نم

 بود پشت گوشم دادم و گفتم: ختهیر رونیرو که از باف ب موهام

کدومشون  دیبا دونمیاما من نم ن،یخوب یراستش... دوتا از همکارهام هستن که پسرها_

 رو دوست داشته باشم.

 . پدر گفت:دیچیاذان تو آسمون روستا پ یصدا

 اصال؟حاال چرا اون دوتا؟ چرا دوتا _

بهم گفته که... گفته که بهم عالقه  شونیکیکرده و  یاز من خواستگار شونیکیخوب، _

 داره.

 ؟یهم دار یاگهیخواستگار د_

 ازدواج کنم. یبا آدم معمول خوامینم یبله، ول_

گفتم و رفتم داخل.  یدیشروع کرد زنگ خوردن! با تعجب ببخش میلحظه گوش همون

 بهنامه، جواب دادم دمید یشتم و وقتبردا فمیرو از کنار ک میگوش

 سالم، االن چه وقت زنگ زدنه!_

نگران  ،یدیکه رس ینماز. آخه بهم خبر نداد یبرا یشی. گفتم حتما پامزمیسالم عز_

 بودم.

 رفت. ادمی_

 ؟یکرد دایپدرت رو پ_
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 انداختم و گفتم: شدیبه پدر که داشت وارد خونه م ینگاه

 و سالم و زنده. حیکردم. صح داشیآره، پ_

 ؟یگردیبرم یخانوم. کخداروشکر، چشمت روشن گل_

 شااهلل.ان میفتیصبح راه م_

 راحت شد. برم بخوابم المیخوب خ یبه سالمت_

 بهنام..._

 جواب داد یو بهنام پر از مهربون دمیبخاطر حضور پدر لب گز من

 جانم؟_

 گفتم یو به آرام دیلرز قلبم

 .یکه زنگ زد یمرس_

 .نمتیبی. فردا مکنمیمخواهش _

 زدیوضو باال م یرو برا هاشنیو قطع تماس، پدر که داشت آست یاز خداحافظ بعد

 :دیپرس

 بود؟ یک_

 همکارم._

 ؟یزنیصداشون م کیبه اسم کوچ_

 گفتم نییو با نگاه پا دمیکش خجالت
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 کیرو به اسم کوچ گهیباعث شد همد تی... اون مامورمینفوذ داشت تیمامور هیخوب... _

کم  یلی! البته خمونیواقع کیاداره... اسم کوچ میهم برگشت ی.... و... وقتمیصدا بزن مونیاتیعمل

 .یلیفام ایتو اداره هم که به درجه  م،یهم رو صدا بزن آدیم شیپ

 نمیآقا بهروز رو بب نیا نیا خوادیعجب! دلم م_

 بهنام._

 .یهرچ_

 زده جلو رفتم و دوباره بغلش کردمو حرفش، ذوق افهیق نیا بخاطر

 شدنت برم من! یرتیقربون غ_

 داشته بود گفت:اش رو نگهکه خنده یمن رو از خودش جدا کرد و درحال پدر

 خودت رو کنترل کن! خوبیلیخ_

 :دیپرس گرفتیکه وضو م نطوریرنگ و رو رفته و هم نکیس یجلو رفت

 ؟یکن دایمن رو پ یاومد دونهیمادرت م_

 .گشتمیکه من داشتم دنبالت م دونهیبهش نگفتم. اصال نم یزیراستش چنه _

 :دمیلحظه سکوت شد و بعد من پرس چند

ت رو هم که از و حافظه ،یو زندان هم رفت یبود یقاچاقچ یکردیفکر م نکهیپدر با ا_

 ؟یخونیپس... چطور هنوز نماز م ،یدست داد

 پاهاش رو مسح کرد و گفت: پدر

 کرد،یو موعظه م زدیاون که حرف م گه،ید میهم داشت یدتیمسئول عق هیتو زندان _

بار گفتنش  هینماز رو با  ی. بعد نمازخون شدم! همه ذکرهاآدیبه مذاقم خوش م دمیدیمن م

 نگو از قبل حفظ بودم و خودم خبر نداشتم! گرفتم،یم ادی
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 ....رمیرفتم تا وضو بگ ییکردم و من هم به سمت ظرفشو یکیکوچ خنده

**** 

ام سفر چهارده ساعته نیبهتر نیشد. فکر کنم ا ریپنجره نشستم و پدر هم کنارم جاگ کنار

و  کارتمینامه گذاشت همراه س هی کرد،یاش کار مکه رو مزرعه یاون کس ی. پدر براشدیم

 نکهی. بخاطر امیفتیراه م میدادم که دار امیکه بهش قرض داده بود. من هم به بهنام پ یلیموبا

 هامونطیکه راه افتاد، کمک راننده اومد تا بل نیبودم. ماش یحرص گرفتیازم نم یخبرفرهاد 

که کنارم بود  یاز وقت شتریاز بودنش. ب کردمیرو داد. چقدر ذوق م هاطیپدر بل بارنی. انهیرو بب

 .دونستمیو کمتر قدرش رو م

 یو تا دوساعت سرگرم تماشا میکرد یرو پل لمیف هیبود. همزمان با پدر،  تورداریمان اتوبوس

اما راننده برق اتوبوس رو قطع کرد! بابا  م،ینیبب گهید یکی میتموم شد، خواست ی. وقتمیاون بود

 جاش رو درست کرد تا بخوابه. یهم حساب

خوابم نبرد.  یدادم به پنجره. ول هیخوابم گرفت و سرم رو تک د،یپدر خواب یهم وقت من

سلمان،  ی. موقع عقد و عروسکردمیکه پدر کنارمون نبود فکر م ییهابه تمام لحظه

 خودم. یها. و غصهاومدیچشمم م یپشت پلک مامان جلو یهااشک ریمن! تصو یلیالتحصفارغ

 هی. تو میو نماز خوند می. تو راه با پدر ناهار خوردگذشتیزودتر از رفتنم م ر،یمس بارنیا

بودن  ختهیچنگال و نون رو رقاشق یبود ول کیش هاشینسبتا داغون. صندل یراهنیرستوران ب

دل تو  ،یآزاد دونیم میدیرس یهم نداشتن. وقت یکهنه و دستمال کاغذ یکیسبد پالست هیتو 

 نطوری. هممیدور بش یآزاد دونیم یتا از شلوغ میراه رفت یو با پدر، کم میشد ادهی. پوددلم نب

 دواریام یلی. خکردیجا رو نگاه م. با دقت همهدمییپایپدر رو م یچشمریز گرفتم،یکه اسنپ م

 هیباالخره  قهی. بعد چند دقارهیاش رو به دست بکه خاطره داره، حافظه ییجاها دنیبودم با د

 :دیکه پدر پرس کردمی. داشتم به رفت و آمد مردم نگاه مادیتا ب میقبول کرد و منتظر شد رنف

 مادرت..._
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 ام گرفت و گفتم:رو خورد. خنده حرفش

رو راجع به مامان  زیهمه چ بایاز حالتت معلومه. تقر ؟یدورت بگردم اضطراب دار یاله_

 .شنیخوشحال م دنتیبرات گفتم. نگران نباش، همه از د

 :دیشد و پرس رهیکوتاه بهم خ هیچند ثان پدر

 .یمادرت هیتو شب_

 زدم: یقیعم لبخند

. اما یداشت شتیکه شما پ هاشیمامانه. بخصوص عکس جوون هیمن شب افهیآره! ق_

 .خورهیهم از دستم حرص م یلیشماس. خ هیهام شباخالق گهیمامان م

 زد: یو پدر هم لبخند دمیخند

 خورده؟یاز دست من هم حرص م یعنی_

 دمیخند

 کم نه!_

 دیخند پدر

 !یپدرصلوات یا_

 اشک پلکم رو زد: شیام، نو بعد همراه خنده دوباره دیام ماسلحظه خنده هی

 پدر! یگفتیرو بهم م نیا شهیهم یوا_

 دیماس یپدر هم کم خنده

 واقعا؟_
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. میو من با چک کردن پالکش، به پدر اشاره کردم که سوار بش دیلحظه اسنپ رس همون

 یبو ن،یدر حال پخش بود و داخل ماش یمیراه افتاد. آهنگ مال نیو ماش میهردو پشت نشست

تو موهاش. کامال معلوم بود مضطربه. من هم  دیکشی. پدر مدام دست مدادیخوشبوکننده م

 دم،ید یمغازه مردونه فروش هی یگفتن به مامان نداشتم. وقت یبرا یاهبرنام چیمضطرب بودم، ه

به راننده گفتم کنار بزنه و براش توقف  نیکهنه هستن. بخاطر هم یلیپدر خ یهاافتاد لباس ادمی

 :دیداشت، پدر پرسنگه ی. وقتزنمیم ریدر مس

 م؟یستادیچرا ا_

 بهش زدم و گفتم: یطنتیپر ش لبخند

 باشه! پیخوشت دیشو پدر! داماد با ادهیپ_

به  ینگاه د،ی. بعد از سالم و خسته نباشمیشد و وارد مغازه شد ادهیدنبالم پ پدر

 :دمینده انداختم و پرسفروش یهاراهنیپ

 پدر؟ ادیاز کدومش خوشت م_

 کج کرد و گفت: یلب پدر

 .یهمه مدت تو شهرستان بودم. بهتره تو انتخاب کن نیمن ا دونم،ینم_

رو انتخاب  یکی. بعد با مشورت اون، ارهیب راهنیزدم و به فروشنده گفتم چندتا پ یلبخند

 :دیپرس. فروشنده میو پدر رو داخل پرو فرستاد میکرد

 .خورهیپدرتون اصال به شما نم پیجسارتا خانوم، ت_

 گفتم: یول ومدیخوشم ن ادیز

و االن بعد از چند سال دارم  کردهیم یبخاطر کارش شهرستان زندگ یمدت هیپدرم _

 خونه. برمشیم

 لبخند زد: فروشنده
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 شااهلل. ان یبه سالمت_

رو تو تنش نگاه کردم.  راهنینگفتم. رفتم سراغ پدر و پ یزیچ گهیزدم و د یلبخند

 زدم و گفتم: یلبخند

 !ادیبهت م یلی! خ؟یدوستش دار_

 نگاه کرد و گفت: نهیدوبل. پدر خودش رو تو آ اشقهیبود و  رهیت یزرشک راهنیپ رنگ

 داره. یآره، خوبه! رنگ قشنگ_

 زدم و گفتم: لبخند

 .رمیشلوار هم بگ هیبرم  دیصبر کن_

 فروشنده رفتم و گفتم: سراغ

 .ی! رنگ مشکد؟یکنیباشه هم لطف م رهنیشلوار مردونه که مناسب اون پ هی_

 یپدر آورد. شلوار رو بردم برا زیشلوار سا هی یطرفاون یهالبخند زد و از قفسه فروشنده

 بعد، در رو باز کرد. با شوق بغلش کردم: قهیپدر تا بپوشه. چند دق

 .پمیپدر خوشت_

 من رو از خودش جدا کرد و به روم لبخند زد: پدر

 !یپدر صلوات_

 حساب کنم. رمیم_

 سمت فروشنده رفتم و گفتم: به

 .دیها کامال اندازه و خوب بودن. لطفا حساب کنخوب همون_

 کارگاه اتو بزنن. یهابدم به بچه ن،یرو بد راهنیاالن بپوشن پ خوانیاگه م_
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 گفتم: تیرضا با

 جدا؟_

تا اتو بزنن. خالصه  ارهیرو درب راهنیبهش گفتم پ اومد،یسمت پرو رفتم. پدر داشت م و

 .میسوار اسنپمون شد ،یناگهان دیخر نیاز ا یتازه، و من راض یهاو پدر با لباس میحساب کرد

ناخودآگاه  ان،ی. اسم کرونیآوردمش ب فمیبلند شد و فورا از ک میگوش یلحظه، صدا همون

 دهنم رو کج کرد. جواب دادم

 بله؟_

 ؟یسالم. خوب_

 سالم. ممنون._

 ؟ییکجا_

 .ابونیتو خ_

 ؟یبرگشت_

 نه؟ ای یبزن خیبرام توب ینیبب یخوایم_

 نه؟ ای نمتیبیبدونم فردا م خوامینه م_

 خام شدم یو کم دیطپ قلبم

 خونه. رمیآره، تو اسنپم دارم م_

 ؟یبرگشت یاِ... دست خال_

 به لبم اومد یقیبه پدر انداختم و لبخند عم ینگاه

 نه. دست پر برگشتم._
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 فرهاد هم خوشحال شد: انگار

 پارسا بود؟ تیهمون هدا ؟یکرد دایپدرت رو پ یعنی_

 آره. االن کنارمه._

 گفت: یبا خوشحال فرهاد

 اداره. ایب ینیری.... فردا... فردا با شگمیم کیتبر_

 باشه. حتما._

 باهاش صحبت کنم؟ تونمیم_

 جاخوردم

 ؟یبه چراجع_

 ...یها که حتما داره براحرف یسر هیکه براش افتاده و  یبه اتفاقراجع_

داره به تو بگه؟ بذار از  یچ شناختیمن رو نم یاالن؟ پدرم حت یبس کن شهیفرهاد م_

 عادت کنه بعدا. دشیراه برسه، خودش به خود جد

 آخه سرهنگ..._

 !یرو حرفش حرف بزن ذرهی یاگه تو شجاعتش رو ندار گمیمن خودم بهش م_

 شده یبود دوباره عصب معلوم

 .یزنیبد با من حرف م یلیثنا خ_

 .خوادیدلم م_

 من مافوقتم._
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خواستگار  هیمن فقط  یبرا یس. و جنابعالتموم شده و درضمن جمعه یاالن ساعت ادار_

 .یهست

پدر رو که حاال داشت با دقت به مکالمه من  یرچشمیلحظه سکوت حاکم شد. ز چند

 ی. تماس هنوز برقرار بود ولدمیکش یجا شدم و پوفجابه ینگاه کردم. رو صندل دادیگوش م

 کردم آروم باشم ی. سعاومدیاز فرهاد درنم ییصدا

 ن؟یدار فیآقافرهاد تشر_

 تو آرامش موفق نبودم. ادیز

 آره..._

 باشه؟ م،ینمسائل حرف بز نیبه ابعدا راجع_

 باشه. خداحافظ._

 ... خداحافظ!_

 :دیرو که قطع کردم، پدر فورا پرس تماس

 هم همکارت بود؟ یکینیا_

 کج بود دهنم

ها. همکار نی. تو عنق منکسره بودن معروفه بمیکه گفتم اومده خواستگار هیهمون نیآره ا_

 خوب... یول

هاش رو تو هم قفل داد و دست لمیتحو یلبخند پر مفهوم هیپدر  گفتم؟یداشتم م یچ

 کرد

 .آدیخوب تو ازش خوشت م یول_

 دمیرو دزد نگاهم
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 تحملش کنم. تونمینم_

 گفت؟یم یبه من چراجع_

 زدم لبخند

 مامان آزاد باشه! دنید یفکرت برا خوامی. االن مگمینبود. بعدا بهت م یخاص زیچ_

و راننده، آدرس  میشد کینزد ابونمونیشب تهران، به خ ینسب کیاز رد کردن تراف بعد

که  نطوریهم نداشت! هم یو باتر کردیکار نم اسشیپیخواست. چون طبق معمول ج قیدق

هم  زدهجانی. خودم هکردمی. اضطراب پدر رو هم حس مزدیقلبم تند تند م دادم،یآدرس م

 بخندم. ایه کنم یگر دونستمیبودم، و نم

 :دیپرس پدر

 مونه؟محله نجایا_

. اما بعدا اگه ییآیم نجایا بارهنیاول دی. شما شامیم بهت پدر، خونمون رو عوض کردگفت_

 .ینیرو بب مونیمحله قبل میریم ،یخواست

العمل . از فکر عکسستمیرو پام وا تونستمیاصال نم گهید م،یدر خونه که توقف کرد یجلو

گرفته بود  یرو دودست کشیشد. ساک کوچ ادهیرو برداشتم و پدر هم پ کمیمامان! چمدون کوچ

 که رفت، دستم رو تو بازوش انداختم و گفتم: نیبود. ماش ستادهیو منتظر من ا

 خونه خودته. نجاینکن پدر. ا یبیلطفا احساس غر_

 ؟یبه مادرت بگ یخوایم یچطور_

 پدر، اما فکر کنم بهتره اول من برم داخل. دونمینم_

خنده سلمان که بلند  ی. صدامیشد اطیآوردم و در رو باز کردم. وارد ح رونیرو ب دمیکل

 ! در کوچه رو آروم بستم و رو به پدر گفتم:نجانیها هم ااون دمیشد، فهم
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 !نجانیسلمان و پرستو هم ا_

اونطرف  نطرفیا د،یرسیتر به نظر مشفاف اط،ینور چراغ ح ریپدر که ز یهاچشم مردمک

 اش گذاشتم:نهشو یرفت. دستم رو رو

تو و ورودت رو  رمیصبر کن. من م کمی. فقط رهیم شیپ یعال زیچآروم باش پدر. همه_

 .کنمیاعالم م

 یداشتم پر از آرامش باشه، به لب آوردم و به سمت خونه رفتم. صدا یکه سع یلبخند

رو از تو  هامبوتمین پی. چون زشدیم دهیشن اطیح یهاکییموزا یرو کمیچرخ چمدون کوچ

وارد شدم. مامان و سلمان و پرستو هم  رانهیدرشون آوردم و غافلگ یاتوبوس نبسته بودم، فور

 دی! جواب سالمم رو دادن و مامان پرسریلگخوشحال شدن هم غاف

 خبر؟یپس چرا انقده ب_

 و گفتم: دمیو ذوق داده بود. خند جانیاضطرابم جاش رو به ه دنشونید با

 براتون آوردم. یداشتنو دوست یعال یسوغات هی. نیبش ریلگغاف خواستمیآخه م_

 گفت: سلمان

 هست؟ ینه بابا چ_

 زدم چشمک

 !یکه گفت یهمون قایدق_

. پدر با چند دنیکشیرو باز کردم. مامان از جا بلند شد و سلمان و پرستو هم گردن م در

شد. با خودم فکر کردم  انینور چراغ تراس و خونه، نما ریتراس و قامتش ز یجلو دیقدم آروم رس

بدون پلک زدن، به آدم روبروش  یحت ،یحرکت نی. مامان، بدون کوچکترگرفتمیم لمیکاش ف

لحظه خواست فرار  هی! و پرستو نهیپدر رو بب ترقی. سلمان هم از جا بلند شد تا دقودشده ب رهیخ

 کنه اما حتما پدر رو شناخت.
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 در کنار رفتم و با خنده گفتم: یجلو از

 تو! نییبفرما_

وارد خونه شد. ساکش رو گرفتم تا  نهیاش رو درآورد و با طمانکهنه یهاکفش پدر

 وودیهال یهالمیف هینه؟ اونوقت شب ای کنهیمامان رو بغل م دونستمیهاش آزاد باشه. نمدست

گرفتم خودم  میتصم گهی. دزدیجز من پلک نم ی! همچنان سکوت محض برقرار بود و کسشدیم

 یجلو ی. دست پدر رو که به سختیبازشروع کردم مسخره نی. بنابراکنم تیریضاع رو مداو

 رو گرفته بود، گرفتم و با خنده گفتم: اشهیگر

 تو. خونه خودتونه! نیی. بفرمامی. چقدر دلتنگت بودیسالم پدر، به خونه خوش اومد_

 یهمه تموم شد و سلمان، پدر رو بغل کرد. مامان هم فورا رفت داخل اتاقش. لبخند شوک

 به پرستو زدم و گفتم:

 لباس عوض کنم. رمیمن م_

 یهام خود به خود رورو به مقصد اتاقم ترک کردم و در رو پشت سرم بستم. اشک محل

 دوباره، خدا رو شکر کردم. یخوشبخت نیشدن و بخاطر ا یصورتم جار

**** 

 سوم فصل

 دم،یچیم نیتریقفسه پشت و یرو رو ایاپونت کیکوچ یهاکه با دقت گلدون نطوریهم

وارد شد و من سرم رو باال  ی. همون لحظه، کسکردمیزمزمه م شدیکه پخش م یهمراه آهنگ

بهنام و گلدون تو دستش، لبخند زدم و سالم کردم. بهنام هم جواب داد و با  دنیآوردم. با د

 فت:خنده گ

 برات گل آوردم یهم که پر گله، ول نجایو ا یخودت گل دونمیم_
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بخندم. پدر از گلخونه پشت  صدایداد که باعث شد ب لمیهم تحو یطنتیپر از ش چشمک

از زمان انجام  شناختن،یرو م گهیکرد. همد کیفورا سالم و عل دنشیمغازه وارد شد و بهنام با د

 هیبه گلدونم انداختم.  ینگاه هیکنن،  یها سالم احوالپرساون. تا یروانتظامیپدر تو ن یکارها

 یصندل یو خودم هم رو زیم ی! گذاشتمش رویاشهیگلدون ش هی یساکولنت بامزه تو همجموع

 اومدن و بهنام خطاب به من گفت: زیوبش پدر و بهنام که تموم شد، هر دو کنار منشستم. خوش

 ؟یگلفروش دییایب دیخوایها مهمه جمعه_

 زدم و گفتم: ی. لبخند کمرنگبستیپدر من رو جمع م یجلو

 هستم. فتیکه ش ییبه جز روزها_

 گفت: پدر

 .ییخلوته. شما تنها مهمون ما یلیخ مونهیافتتاح_

 .رهیگیشااهلل رونق محاال ان_

 :دمیاز بهنام پرس ییجا بلند شدم و با خوشرو از

 د؟ینیگلخونه رو بب دیخوایم_

 لبخند زد: بهنام

 حتما._

ها رو که گلدون نطوریو هم میبه پدر گفت و همراهم شد. وارد گلخونه شد یااجازه با

 گفتم: میکردیتماشا م

تو اسنپ بودم  ؟یکردیبا فرهاد بحث م یموقع رفتن سر چ روزیبهنام زودباش بگو د_

 نتونستم صبر کنم و بفهمم.
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ها سان ها و نهالسردار از رز هی نیهاش رو زده بود پشت کمرش و عکه دست بهنام

 تلخند جواب داد: هیبا  د،یدیم

 سر تو!_

 ستادمیلحظه سرجام ا کی

 من؟_

 ی. فرهاد هم که قلدربازمیکه من و فرهاد همچنان سر تو دعوا دار یدونی. مزمیآره عز_

 .آرهیدرم

بزنم تو سرش و بگم خوب چرا  خواستیدلم م نگفتم. یزینازک کردم و چ چشمپشت

هاشون رو نوازش که شاخه نطوریو هم ستادمی. کنار شمشادها اشدیاما نم ؟یآینم یخواستگار

 گفتم: کردمیم

 رسه؟یهم م ییدعواها به جا_

 شونه باال زد: بهنام

 به نفع من تموم بشه دوارمیواال. ام دونمینم_

همه مدته  نیا ؟یذاریچرا قدم جلو نم ؟یکنینم یحرف؟ چرا کار ی! تا کیلعنت نامرد

 به خودت بده! یتکون هیخوب  ،یبه من عالقه دار

 :دیو پرس ستادیکنارم ا بهنام

 ؟یکنیفکر م یبه چ_

 زدم: لبخند

 .هیافتتاح یبرا یکه اومد ی! مرسیچیه_

 هم از پدرت بپرسم. یاحوال هی امیبود. گفتم ب فهیوظ_
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بودم و  ستادهیجلو در ا یرفت. وقت ،یو بهنام بعد از خداحافظ میرفت رونیگلخونه ب از

 :دیپدر پرس کردم،یرفتنش رو تماشا م

 ست؟یبا خودش معلوم ن فشیپسره هنوز تکل نیا_

باعث  نینگه داشته و هم فیبهنام رو بالتکل یزیچ هیبود، که  دهیرو فهم نیهم ا پدر

 نکنه. شونه باال انداختم و گفتم: یاش به من رو جدعالقه شهیم

 هنوز نه!_

*** 

 (www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

بود و آروم  کی. ترافکردمیداده بودم و به غروب نگاه م هیتک نیماش شهیرو به ش سرم

اما  کرد،یرو تماشا م کیسمت خودش تراف شهیتر، از شطرف. پدر هم اونمیکردیآروم حرکت م

که  یصاف نشست و در حال هویکه  کردمی. داشتم نگاهش مستگهید یمطمئن بودم فکرش جا

 شده بود گفت: رهیخ نیماش هیبه 

 ؟یشناسیثنا تو اون مرد رو م_

 نگاه کردم کردیکه اشاره م یکنار پدر و از پنجره، به سمت دمیرو کش خودم

 کدوم؟_

 نشسته عقب! ده،یسف ایون پرشتو ا_

افتاد  یبعد، طور قهیکنارش. چند دق میصبر کردم تا بر نیجلوتر از ما بود، بنابرا نیماش

به پدر  نیافتاد نکنه خالفکار باشه و پدر رو بشناسه، بخاطر هم ادمی. میکنارش بود قایکه دق

 دنشیبهش انداختم. با د ینگاه یعاد یلیگفتم روش رو کامال برگردونه سمت من. و خودم خ

 دمیدادم. با استرس پرس هیشدن و فورا تک گردهام چشم

 ش؟یشناسیپدر شما م_
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. تو آرمیبه خاطر نم یزیاما اصال چ آد،یآشنا م یلیاش به نظرم خراستش چهره_

 لمونه؟یفام ؟یشناسیم

 دمیکش میشونیبه پ یدست

 نه خدا نکنه! _

 راننده اسنپ اشاره کردم و ادامه دادم به

 .گمیخونه برات م میدیرس_

**** 

چرا انقدر استرس  دونمی. نمرونیب ادیب نتریتا کاغذ از پر زمیبودم کنار م ستادهیا سرپا

که تو گاوصندوق  یخان چاپ شد، دوباره با همون عکس سه نفرعکس شاهرخ یداشتم. وقت

 بزرگمهر بود مطابقت دادم. خودش بود. نفر سوم!

 یمیکنم. مجبور شدم به فه دایفرهاد رو پ ،یرفتم تا تو دفتر بغل رونیعجله از اتاق ب با

 :دمی. بعد پرسکردیم دادیکه رو صورتم ب یظیاحترام بذارم؛ با اخم غل

 ستن؟ین انیسروان ک_

 شد: دهیسرم شنفرهاد از پشت یصدا

 افتاده؟ یاتفاق_

 یها رو دادم دستش. فرهاد با کنجکاوازش فاصله گرفتم و احترام گذاشتم. عکس فورا

 هاش گرد شدانداخت و بعد چشم ینگاه

 ن؟یکرد دایپ یرو چجور نیا_

 ای. که ظاهرا ایپرش هیداخل  مش،یدید ابونیتو خ روزیکرد، د اشییپدرم شناسا_

 آژانس! ایاش بود راننده
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 ن؟یالکش رو برداشتپ_

 !مهیبله، تو گوش_

 .رمیتا استعالم بگ دیاریب_

کاغذ نوشتم و براش بردم.  هی یرو رو نیو برگشتم اتاقمون. و پالک ماش دمیپاکوب آروم

 :دیکاغذ رو ازم گرفت پرس یوقت

 اش رو به دست آورده؟پدرت حافظه_

براش آشنا اومد و به من نشونش داد. من شناختمش و پالکشون  اروی نیا افهینه... فقط ق_

 رو برداشتم.

 ن؟یدیچهره راننده رو هم د_

 راستش دقت نکردم._

 اش باز بشه!باشه فکر کنم پرونده_

 زدم: یکمرنگ لبخند

 برم؟ تونمیم_

 بله_

ورد آ رونی. الهام سرش رو از تو کاغذهاش بزمیاحترام گذاشتم و برگشتم پشت م دوباره

 :دیو پرس

 گفت؟ یچ انیسروان ک_

 ش باز بشه.گفت فکر کنم پرونده چ،یه_

 ؟یچرا انقدر براش استرس دار_
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 .ارهیش رو به دست بحافظه خوادیپدرمه، دلم م تیاز مامور یبخش هی_

 کنه؟یمامانت چکار م_

 زدم: لبخند

 آدینم ادشیهم که پدرم  زهایچ یبعض یتر شده! براجوون کنمیخوشحاله، احساس م_

 !شهیخوشحال م یلیخ

 و ادامه دادم: دمیخند

 گهیو د هیاسترس من کاف گهیبازنشسته شدنش هم خوشحاله، م یبرا نطوریو هم_

 پدر رو نداره. یتحمل استرس برا

 خوب خداروشکر!_

 :دمیکش رونشیب فمیالهام آورده بودم افتادم و از ک یکه برا یاهیهد ادی

 الهام جونم تولدت مبارک! ایب_

 رو که به سمتش گرفته بودم، از دستم گرفت و لبخند زد هیهد رانهیغافلگ الهام

 !یدیممنونم ثنا زحمت کش یوا_

 به کارمون... میو بعد نشست میکرد یهم روبوس با

**** 

بودم.  ستادهیا م،یاستعالم گرفته بود نیماش یکه برا یادر خونه یجلو ،یلباس شخص با

 چیمداربسته داشت. تو دو سه روز گذشته، ه نیبود که دورب یارهیفروشگاه زنج هیخونه،  یجلو

. دهیرو د ایپرش یدوبار یکی گفتینشده بود. اما سرپرست فروشگاه م دهیاز خونه د یرفت و آمد

مئن بودم . مطرونیبرن ب انیب نجام،یبودم امروز که من ا دواریهم نداشت. ام یدر پشت چیخونه ه

مداربسته  نینرفته بود. وگرنه تو دورب رونیس، چون از جمعه تا حاال از خونه بتو خونه ایپرش
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نفر در  هی هوی. دادمینشون م میفرمون بود و خودم رو مشغول گوش ی. دستم روشدیمعلوم م

به  یظیمرتب! اخم غل یمرد حدودا چهل ساله با سر و وضع هیباز کرد و سوار شد.  روشاگرد 

 گفتم: تیابروهام نشوندم و با جد

 زود! نییپا نییبفرما ن؟یمن شد نیسوار ماش یابه چه اجازه_

 گفت: یام رو لمس کردم. مرد با خونسرددست چپم، اسلحه با

 ن؟یشما دختر سرگرد شفق هست_

بود که من رو  یمرد ک نیتعجبم رو پنهان کنم اما اخمم رو هم حفظ کردم. ا شدینم

 شناخت؟یم

 ؟یجنابعال_

مقدم! کارتش رو پس دادم  یمحمد ایرو دستم داد. سرگرد پور اشییکارت شناسا مرد

 :دمیو پرس

 هستم. تیقربان من تو مامور_

 .دیباش نجایا دی. اما االن نبادونمیم_

 بپرسم چرا؟ شهیم_

 .میخونه رو تحت نظر دار نیچون ما ا_

 تعجب کردم: بازهم

 ن؟یخان هستدنبال شاهرخ یعنی_

 .میصحبت کن میتا بتون گهید یجا هی میو بر میبهتره حرکت کن_

 م،یدور شد یکم یرا روشن کردم. وقت نیبه در خانه انداختم و ماش یادانهیناام نگاه

 سرگرد گفت:
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 یتو کالنتر دیکه پرونده تحت نظر اطالعات ناجاس و نبا میگفته بود انیما به سروان ک_

 .دونستنیپرونده رو جدا از اون پرونده م نیباز بشه. اما ظاهرا ا

 کدوم پرونده؟ دیببخش_

 پرونده پدرتون._

 پدرم؟!_

 .دیکه الزم باشه بدون نیهست هیقض نیا ریشما هم انقدر درگ کنمیبله. فکر م_

به  یسبز پارک کردم و نگاه منتظرم رو دوختم به سرگرد! سرگرد دست یفضا هی کنار

 و گفت: دیموهاش کش

تو باند بزرگ واردات قاچاق  ینفوذ یپدرتون برا ن،یهست انشیهمونطور که حتما در جر_

هاش وارد قسمت فوق محرمانه اطالعات شد تا اگر خدانکرده فرستاده شد. تمام پرونده و حکم

 رفتیم شیپ یبه خوب زیپدرتون فاش نشه. همه چ تیهست، هو یخود یروهایتو ن یجاسوس

 میاون بتون قیبمونه تا از طر یقاچاقچ تیتو همون هو میگرفت. گذاشت یموشپدرتون فرا نکهیتا ا

سروان  یخان، چندسال خارج از کشور بود و تازه برگشته. وقت. شاهرخمیخان رو بزنرد شاهرخ

پرونده قرار گرفت، به ما گفت که شما  انیبا ما آشنا شد و در جر یدیسرهنگ مج قیاز طر انیک

اش شما حافظه دنیپدرتون با د نکهیا دی. و ما به امنیگردیو دنبالش م نیدیعکس پدرتون رو د

 .دیکن داشیتا پ میاطالعات داد اره،یرو به دست ب

 همهنیشدم. فرهاد ا رهیماتم برده بود، آروم روم رو برگردوندم و به افق خ بایکه تقر من

شدن پرونده و اون چرت و پرت گم یو به من نگفته. پس الک دونستهیرو م ییزهایمدت چه چ

 .دادمیم بیبراش ترت یحساب یریحالگ هی دیمن سرهم کرده بودن. با یبرا یپدرم رو بعد آزاد

 ادامه داد: سرگرد
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مهم بود. درواقع  یهااز مهره یکی. پدرتون گردهیخان حتما دنبال پدرتون مشاهرخ_

 ورده؟آ ادیبه  یزی. حاال پدرتون چشدیم سیخودش داشت رئ

و  دید کیخان رو هم تو ترافشاهرخ نی. ایخاطرات خونوادگ ی... فقط بعضادینه ز_

 یبودم شناختم.... پس دادگاه و بازنشستگ دهیاحساس کرد آشناس، من هم چون عکسش رو د

 بود؟ یپدرم ساختگ

آدم  هیو  ادیب رونیب یسیو دادگاه و پل یکالنتر انیاز جر ترعیسر میخواستیبله. م_

 بشه. یمعمول

 ؟یچ شیپاداش بازنشستگ_

بتونه خدمت  کنمیفکر نم گهیپدرتون، د یزودتر از موعد بود. اما با توجه به فراموش_

 کنه.

 ام در خطر هستن؟حاال خونواده_

 .دیشا_

 ن؟یرو به پدرم نگفت هانیچرا ا_

 .کردیم انتیخ ،یقاچاقچ هی تیتو هو دیشا_

 پنهان گفتم: یخشم با

به کار خالف  نیبوده، گفت که پس بخاطر هم سیبهش گفتم قبال پل یبود. وقت محال_

 .میبهش بگ دینداشته و انقدر درستکار بوده! با یاعالقه

 نه_

اون چندسال زحمت  م،یتونیپرونده رو تموم کنه. ما که نم نیا تونهیفقط خودشه که م_

 یعنیبه نظر من  نی! و امیره شروع کندوبا دیبا میها شده، ما اگه بخوااز اون یو عضو دهیکش

 اتالف وقت!
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 فکر کرد و گفت: یکم سرگرد

 کرد! سکیر شهیدرومده! نم یسیپدرتون کامال از پل_

 زدم: یاروزمندانهیپ لبخند

. دکتر ارهیاش رو هم به دست مشااهلل حافظهان اندازم،یمن راهش م ست،ین یامسئله_

 .گردهیقابل برگشته و با روبرو شدن با خاطرات، برم گفتیم

 زد و گفت: نهیهاش رو به سدست سرگرد

 دیبتون نیکنی. فکر منیهست یقیباهوش و ال یرویکردم، ن یمن سابقه شما رو بررس_

 ن؟یپرونده کمک کن نیتو ا

 گفتم: نانیاطم با

 که من نتونم انجام بدم. ستین یحتما قربان، کار_

 نیهست انیکه در جر گمیم انیسروان کپس به _

 خوانیخودشون م دیدبه صالح شونیا د؟ینگ یزیچ شونیخواهش کنم به ا تونمیم_

 .شهیباعث کند شدن کارم م نیدارن. و امن رو از خطر دور نگه

 .دیهماهنگ بش شونیبا ا میشما مستق کنم،یهماهنگ م یدیپس با سرهنگ مج_

 هام نشست:به لب تیرضا لبخند

 ممنون قربان._

**** 

 و گفت: دیچی. الهام چادرش رو به خودش پادیتازه ب یدفترمون رو باز کردم تا هوا پنجره

 ها!زمستون شده_
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 از گرما. پزمیدارم م م،یشوفاژها رو کم کن نیا میتونیس! نمخفه یلیهوا خ_

 ونن!نار شوفاژ تا گرم بمک میذاریرو عوض کن. کمدها رو م زتیم یمن که گفتم جا_

خان بود. پدر رو به زور فرستاده بودم باشگاه پرونده شاهرخ ریزدم. تمام فکرم درگ لبخند

کنه. اما  نیکه تمر یراندازی. چندبار هم با بهنام فرستاده بودم باشگاه تادیتا بدنش رو فرم ب

 یازس. اما حوصله بدنیراندازیبه ت دادیعالقه نشون م یلینه؟ پدر خودش خ ای هیکاف دونستمینم

هفته، با  هی نی. تو اگذروندیم یفروشوقتش رو هم تو گل هی. بقرفتینداشت. بخاطر من م

راجع به مالقات با سرگرد مقدم و اصل پرونده  ،یداشته بودم که به کسخودم رو نگه یبدبخت

 یکس دیس و اصال نبانهنزنم. بخصوص با الهام. سرگرد مقدم بهم گفته بود پرونده محرما یحرف

اطالعات ناجا هستن و سرهنگ  یچندتا از افسرها دونن،یکه م ییبدونه. گفت تنها کسا یزیچ

 و فرهاد. و حاال من هم به جمعشون اضافه شده بودم. یدیمج

 یکه فرهاد وارد دفتر شد. با الهام برا کردمیدوتا از سربازها نگاه م یگوشیبه باز داشتم

اومد و  زمیم ی. جلوشیشونیرو پ بیاخم عج هیدستش بود و  ی. فرهاد پاکتمیدیاحترام پاکوب

 رفت! رونیاز دفتر ب یحرف چیپاکت رو گذاشت رو کارتابلم. بدون ه

 :دینشست و پرس الهام

 اون؟ هیچ_

 دنیپاکت خورده بود. بازش کردم. با د یمحرمانه روباال زدم و نگاهش کردم. مهر  شونه

الهام  یخان که از بخش اطالعات اومده بود، جاخوردم اما جلوپرونده شاهرخ یبرا تمیحکم مامور

 زدم و گفتم: یساختگ ینشون ندادم. پوزخند یالعملعکس

 .یپرونده کوفت نیا یاستعالمه برا هی_

 تکون داد: یسر الهام

 فکر کنم امروز از دنده چپ بلند شده._
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 گفتیارتباط گرفتم! اون بهم م ینشستم و طبق دستور حکم، با ستوان خرم زمیم پشت

ندادم. من هم  امیرو خوند، ازم گله کرد که چرا از صبح تا حاال پ اممیپ یچکار کنم. وقت دیبا

و حاال که  دونمیافتاد فرهاد خبر نداشته من م ادمیاالن حکم رو بهم دادن. تازه  نیگفتم هم

به فرهاد بگه. به  دینبا دونستهینم یدیالبد سرهنگ مج ،یوا یکفرش درومده. ا ده،یحکم رو د

رو به پدرم بگم و بعد،  قتیبهم گفت وقتشه حق یهرحال دل من که خنک شد. ستوان خرم

 .دهیکه آدرس م ییجا میباهم بر

 یرو به پدر بگم. وقت انیو جر یبه بعدازظهر رسوندم تا برم گلفروش یروز رو با سخت اون

که رفت، مثل  شیگلدون کاج بود. مشتر هیسر  ،یکیپدر مشغول چونه زدن با  ،یگلفروش دمیرس

 . پدر با خنده پشتم زد و گفت:میکرد یهرروز باهاش دست دادم و گرم، سالم احوالپرس

 !؟یامروز زود اومد_

 برم! نیاگه ناراحت شد_

 !هیچه حرف نینه دخترگلم ا_

کرکره  یصدا دادم. پدر تعجب کرد و بعد از اتمام نییرو برداشتم و کرکره رو پا موتیر

 :دیپرس

 ؟یکرد لیچرا مغازه رو تعط_

 بذارم. ونیباهاتون درم دیرو با یمهم زیچ هی_

 ؟یچ_

 فیتعر یهارو بگم. وسط هیقض ازیتا پ ریرو درآوردم و نشستم کنار پدر تا از س چادرم

 ادیبه  یابودم خاطره دواری. امدمیدیپدرم رو م یهابستنو چشم جهیکردنم، اون حالت سرگ

 و گفت: دیبه صورتش کش یهام تموم شد، پدر دستحرف یآورده باشه. وقت

 بود! ادیز یلیخ یافتیراستش، حجم اطالعات در_
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 زدم: لبخند

 ومد؟ین ادتونی یزیچ_

 خونه! هیمبهم از  ریتصو هی_

 خونه خودمونه! دیشا_

 خر توش هستن!نه چندتا نره_

 پدر رو گرفتم: دست

 دارم. مانی. من به سرگرد شفق اآدیم ادتونی زیهمه چ د،یمطمئنم اگه اراده کن_

 زد و گفت: یلبخند پدر

 . پاشو من رو برسون باشگاهم.طونیدختر ش_

 انداختم: نییرو پا سرم

 دادم! لیاداره رو تحو نیماش_

 :دیخند پدر

 تر هم هست.راحت میری! با اسنپ مینشستیبهتر، استرس داشتم پشتش م_

**** 

 شتریبا پدرم! ب بار،نی. اما ایکوفت ینفوذ تیمامور هیبستن ساکم بودم. دوباره  مشغول

هفته تو خونه امن، با  کیپدر  یبودم. وقت سیپل هیکار با من بود، چون من هنوز  تیمسئول

راه انداختن پدر از  یبرا ،یخرم ییموند، احساس کردم دوباره خودش شده. توانا یستوان خرم

 .ودب شتریمن ب

بره. پدر قاطعانه و  تیمامور یبعد از بازنشستگ یتا پدر، حت دادینم تیاصال رضا امان،م

خودش تمومش کنه. من هم قول دادم تا  دیاشه و باپرونده نیآخر نیبهش گفت ا نانیبا اطم
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اومدن دنبالمون.  ،یسرگرد مقدم و خرم م،یمراقب پدر باشم. از خونه که دراومد تونمیکه م ییجا

 یهالمیف نیا نیع قایداشته بودم. دقدهنم نگه یام گرفته بود و دستم رو جلو! خندهاهیون س هیبا 

 یکس هی. اما معلوم بود مدتبای. خونه، بزرگ بود و زمیشد ادهیپ م،یدی! به خونه امن که رسیسیپل

 :دمیبا اکراه له کردم و پرس شدیپام رد م ریکه از ز ینکرده. عنکبوت یتوش زندگ

 م؟یبمون نجایه اقرار_

 گفت: یخرم

 .تهیهدا گاهیمخف نجایبله. ا_

 ی. خرممیو نشست میها رو برداشتمبل یپوزخند زد. با تعارف سرگرد مقدم ملحفه رو پدر

 دادن کرد: حیشروع به توض

 نیا ،یبعد از آزاد تی. و البته دست راستش. هدایهست تیخوب، شما مثال همسر هدا_

به اسم حافظ اداره  نشیاز معاون یکیتوسط  ت،ینظر هدا ریبوده. باند ز یمخف نجایمدت رو ا

داده که  امیخان به اون پ. شاهرخمیمحدود نگهشون دار میکرد یمدت سع نی. که تو اشهیم

کجاست و وقتش که بشه  تیهدا دونهیحافظ بهش گفته نم ی. ولنهیببرو  تیهدا خوادیم

 ...ادیخودش م

 :دیپرس دیرو قطع کرد و با ترد یحرف خرم پدر

 هم داره یدماغ زشت هیبلند فر؟  یس با موهاو چند ساله یمرد حدود س هیحافظ... _

 با شتاب گفت: یخرم

 آره خودشه، االن موهاش رو کوتاه کرده._

 ادامه داد: یپدر، لبخند زدم. خرم یادآوری بخاطر

مرموز و  دیستوان شفق برن و بازگشت شما رو اعالم کنن. و شما همچنان با دیاول با_

 .بانیبه عنوان پشت مونمیم نجای. من هم ادیپشت پرده بمون
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 گفت یتکون داد و خرم یسر پدر

بازگشت و حضور شما هست، خودتون رو نشون  یرایباند پذ میدیفهم نکهیبعد از ا_

 .دیخان مالقات کنبا شاهرخ دیباس که موقع. و فکر کنم اوندیدیم

 :دمیپرس من

 ه؟یچ یهدف اصل_

 مقدم گفت: سرگرد

خانه. بزرگمهر شاهرخ یتمام کارها یپسند برامدرک خوب و محکمه ،یهدف اصل_

معلوم  یول دهیخودش رو نشون م یکینیا ن،یکردیم داشیپ دیو با دادیخودش رو نشون نم

 ایبشه، درجه سه  ریدستگ ی. اگر هم کسذارهیاز خودش به جا نم یکه رد کنهیچکار م ستین

 !یاصل سیچهاره، نه رئ

 گفت: یتکون دادم و خرم سر

شااهلل. از فردا، ان میکنیاز فردا صبح کارمون رو شروع م دیخوب امشب رو استراحت کن_

 و شما... یپارسا هست تیشما هدا

 گفتم: فورا

 حتم.اسم را نی. با ایبحر کایرینائ_

 از جا بلند شد: یخرم

 .دمیسوابقتون رو م بیباشه ترت_

 ییکرد و رفت. من و پدر هم با راهنما یخداحافظ ت،یموفق یمقدم بعد از آرزو سرگرد

که تخت دوطبقه نوجوان داشت و دکورش واقعا بامزه بود. من فورا ساکم  میشد یوارد اتاق ،یخرم

 رو طبقه باال گذاشتم و گفتم:
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 .شمیتنگ خفه م یمن تو جا اد،یب ادتیاگه _

 انداخت: نیزم یلبخند زد و ساکش رو رو پدر

 !آدیم ادمیداره  زهایچ یلیخ_

 .آدیم ادتیخوشحالم که _

 ؟یاسم رو از کجا آورد نیا یراست_

 زدم: لبخند

 .مهیقبل تیاسم مامور_

 سخته. یلیخ_

 و گفتم دمیخند زیر

 کن. نیتا صبح با خودت تمر_

 بود؟ یچ_

 .کایرینائ_

**** 

بگردم! کاش  یچطور یخرم یجلو دونستمیشدم. نم داریزودتر از پدر از خواب ب صبح،

هام رو داخل کردم. لباس یریها، اتاق رو گردگاز ملحفه یکیبهنام باهامون بود. با  ،یخرم یبه جا

نرفته  نیاز ب دار بود چون فرش هنوز. موهام موجدمیو دامن پوش کیکردم و بعد، تون زونیکمد آو

 رونیکردم موهام ب یسرم انداختم و سع یرو یژل، مرتبشون کردم و بستم. شال کمی. با دبو

خونه، تعجب  یو مرتب یزیتم دنیتاپش بود. با دپشت لپ یرفتم، خرم رونینباشه. از اتاق که ب

 کردم.

 سربلند کرد و گفت: یخرم
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 !نیشد داریسالم، زود ب_

 مداد لشیتحو یانصفه لبخند

 ن؟یکرد زیسالم. عادت دارم.... خونه رو شما تم_

 بله._

 تو خونه هست؟ یزیچ دیببخش_

 ندفعهیاز نو! ا یکردم. بازهم روز از نو روز یرو بررس هانتیآشپزخونه رفتم و داخل کاب به

 که بشنوم گفت: ییبا صدا ی. خرمزدمینم دیسف اهیعمرا دست به س

 .ستشیتو خونه ن یزی. چارهیب یبرامون خوردن ابونیگفتم سوپرمارکت سر خ_

اومدم و رفتم تو  رونیتلگرام کردم و از آشپزخونه ب حوصلهیب یموجیا هیرو شب امافهیق

رو از شارژ  میتخت نشستم. گوش یاتاق خودمون. پدر هنوز خواب بود. از نردبون رفتم باال و رو

تا از بهنام داشتم. چون امروز الهام و سه انداختم. دوتا تماس از دست رفته از یو نگاه دمیکش

نرفته بودم. حتما فکر کردن خواب موندم که بهم زنگ زدن. نتم رو روشن کردم و به بهنام  دارها

 «ارمیرو درم کارتممی. ستیسالم، اومدم مامور»دادم: امیپ

 بود و فورا جوابم رو داد: نیآنال بهنام

 تو دختر سه دفعه بهت زنگ زدم! ییسالم کجا_

 دادن. تیبهم مامور_

 م؟یچطور ما خبرندار_

 س.نگو. محرمانه یبه کس_

 ؟یبهش گفت یزی! تو چهیعصبان یلیعجب. فرهاد خ_

 شکلک خنده فرستادم و بعد نوشتم: نیچند
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خودش  ستین یاشده، مسئله یکفر کمی تمینه چون اون هم خبر نداشته از مامور_

 .شهیخوب م

من باهات  یقبل تیتار موت کم نشه. تو مامور هی. هایعاهان.... ثنا مواظب خودت باش_

 بودم.

 نگران نباش، االن هم پدرم باهامه._

 جدا؟!_

 .کنمیهامونو پاک م. چتیدونیم اریخودت ن یآره، فقط بهنام اصال به رو_

 . مواظب خودت باش.زمیباشه عز_

 .دارید دیممنون. به ام_

هم به  امکیپ هیقلب گنده برام فرستاد و من، نتم رو خاموش کردم.  کریاست هی بهنام

لباس فرمم. لباس فرم و  بیو رمم رو درآوردم. انداختم تو ج کارتمیمامان فرستادم و بعد، س

 .دمیخوابیم شتریکاش ب ،یجادادم. چه روز مزخرف ینییتخت پا ریز یام رو تو کشوچادر و مقنعه

 یزیدوماه مهلت فرهاد چ انیو به خودم فکر کردم، به بهنام، به فرهاد! تا پا دمیکش دراز

 زیچاشاره از طرفش بودم تا همه نینمونده بود و من، هنوز دلبسته بهنام بودم. منتظر کوچکتر

و عشقم  زمیدوستم داره، عز گفتی. مگفتینم یزیرو به نفعش تموم کنم. اما بهنام، همچنان چ

! اگه خوشحال نمیغمگ یخوشحالم، ک یک دیفهمی. مدیخریم هیو برام هد بستیم شمیربه 

 شاد بشم. کردیم یکار هیبودم،  نیبودم همراهم خوشحال بود و اگه غمگ

لبخند  ینکرده بود. گاه یکار خاص ،یجز خواستگار ت،یدوماه بعد مامور نیفرهاد، تو ا اما

فرهاد،  کردمینبود! احساس م یکه کاف زهایچ نیا یول دم،یدیهاش رو مو برق چشم یمخف

بعد اتمام دوماه،  کنهیهم فکر م دیفقط دوماه وقت داره. شا ستیحواسش ن ادیغرق کارشه و ز

 !رهیگیوقت م گهیدخوب دوماه 
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به خودم فکر  گهیشدنش، د داریفکرها بودم که ساعت پدر، زنگ زد و با ب نیهم تو

 نکردم....

**** 

 حیکه نقشه رو توض یشدن شروع شده بود. خرم یپر استرس نفوذ انیجر نیدوباره ا باز

 و من گفتم: میبه هم انداخت ینگاه هیداد، من و پدر 

کنن  ستمیناگه درجا سربه ؟یی! اون هم تنهاها؟یو جان ایپاشم برم وسط قاچاقچ یعنی_

 ؟یچ

 ؟یآیمگه از پس خودت برنم ،یسیخانوم شما پل_

باشم،  یاها اسلحه دارن! در ضمن، من هر چقدر حرفهاون یول آمیمن از پس خودم برم_

 چهاربرابر منه! کلشونیها برسه! هزورم به اون قلچماق ستمیکه ن یلبروس

 هیتک گه،ینم یزیچ دمید یبودم. وقت رهینگاهم کرد و من هم منتظر به او خ یکم یخرم

 پام انداختم: یدادم و پام رو رو

! ریتو دهن ش فرستهینم ییمن رو که تنها تم،یمثال زن هدا. خوامیمحافظ م هیمن _

 .یهست یک پرسنیبعدا م کشنمیاول م

 بهتون اسلحه بدن. کنمیخوب هماهنگ م_

 ؟یچ رنیام رو بگاگه موقع ورود اسلحه_

 !یوا_

 گفت: یبود کالفه شده. پدر با خونسرد معلوم

از همه  الشونیخ دیبا یدونی! نمیکنیمها کار بارته با خانوم نیاول نکهیکاوه جان مثل ا_

 راحت باشه؟ یچ
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به در و  یواسه گفتنش. روم رو اونطرف کردم و نگاه کردیکاوه بود و ناز م نیاسم ا پس

زنگ زد. رفت تو اتاق خودش تا ما  یکیبه  اش،یانداختم. کاوه از جا بلند شد و با گوش وارید

 پدر: یسرم رو گذاشتم رو پا حوصلهی. بمیصداش رو نشنو

 پسرها خنگن... نیپدر چقدر ا یوا_

 پاش بلند بشم گفت: یتا از رو دادیکه هولم م یاش گرفت و در حالخنده پدر

 پس فرهاد و بهنام هم خنگن؟_

 گفتم: یکجدادم و با دهن هیمبل تک به

 !یلیها خوقت یبعض_

که تو ابروهاش  یاومد و با اخم رونیاق ببعد، کاوه از ات یقینگفت. دقا یزیو چ دیخند پدر

 بود گفت:

به محل،  یبرس نکهی. قبل از اکننیم هشیتوج ریبا اسلحه. تو مس آدیمحافظ م هیبرات _

 یروهاینفر رو به ن هی می. پس حواست رو جمع کن! بخاطر شما مجبور شدشهیبهت ملحق م

 .میاضافه کن ییاجرا

 گفتم: یتیبلند شدم و با نارضا ازجا

 .نیکردیمسئله فکر م نیاز اول به ا دیخودتون با_

 .یو مزاحم کار ما بش یکن دایپدرت رو پ یآخه از اول که شما نرفته بود_

 کردم: اخم

دور  شیاصل تیکه پدر من رو چندسال از خونواده و هو نیشما هم از اول اشتباه کرد_

 هاتون!نقشه نی. با انیداشتنگه
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رو هم داره،  هایبازمسخره نیاتاق رفتم و دو مرد رو با هم تنها گذاشتم. مرد مجرد ا به

 شهیهاش! همنقشه نیبا ا نه،یها رفتار کنه. مغز متفکرشون هم حتما اچطور با خانم دونهینم

 جورشه؟چه گهید نیحرف نداره، پس ا هایکار اطالعات میبود دهیو شن دهید

از  تریکوفت ت،یمامور نیچرا ا دونمیو شالم رو باز کردم. نم تخت نشستم یهاپله یرو

 به در زد و وارد شد. در رو که پشت سرش بست، با خنده گفت: یبود. پدر تق یقبل

 شوهرت! چارهی. برونیب دهیزودپز بخار م نیکاوه ع_

 گفتم: هیلبخند و گال با

 !هیمن چ ریپدر تقص_

 تره.راحت المیمن هم خ ینجوریا یول_

که قراره باهاش سر و کله بزنم. شانس ندارم که،  هیاون محافظه ک ستیحاال معلوم ن_

 !ینفوذ تیمامور رمیاش دارم مهمه یکالنتر نیاول کارم تو ا

 شغل رو برات به ارث گذاشتم! نیمتاسفم که ا_

 زدم و شونه پدر رو فشردم: لبخند

 !هیزندگ ها نق زدن هم نمکوقت یمن شغلم رو دوست دارم، بعض_

 و بعد پدر گفت: میدیخند هردو

 .یکم حاضر بشپسره گفت کم نیا_

لباس  یطور دیرفت. با رونیتکون دادم و از جا بلند شدم. پدر هم دوباره ب یسر

 کمی. میرفتیپروانه م شیبه نظر برسه. کاش پ شتریکه سنم ب کردمیم شیو آرا دمیپوشیم

کردم  یامختصر قهوه شی. آراادیب ادمی میشیآرا یهاو فکر کردم تا آموخته ستادمیا نهیآ یجلو

. روژ رو ادیبه نظر ب شتریکردم سنم ب یسع ن،ییپا یهامژه یرو ملیو ر ییطال میمال هیو با سا

و  ریرو که مدل ز رکرپمیحر کیکه آورده بودم، تون ییهالباس نیهم موکول کردم به بعد! از ب
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لباس رو  نی! ایپلنگ ییرو ریحر هیلباس بژ بود و ال یری. پارچه زدمیبود پوشرو دوخته شده 

 لمیو وسا دمیهم پوش ی. شلوار و شال ساده شکالتکردمیبود تنم م بارنیاول وکادو گرفته بودم 

اومده  رونیب یو موهام رو که کم دمید نهیخودم رو تو آ گهیبار د هی. ختمیکرم رنگم ر فیرو تو ک

رفتم. پدر  رونی. بافتم رو هم برداشتم و از اتاق برونیب گذاشتمشونیم دیبود، دادم تو! فعال نبا

 :دیشد و پرس رهیچند لحظه بهم خ دنمیبا د

 ؟یریم ینطوریا_

 اومد: رونیلحظه کاوه هم از اتاق ب همون

 ن؟یریسر و وضع م نیبا ا_

 کردم: اخم

 چادر سر کنم؟ یخوایم_

به پشت  ی. دستزدیپدرم ذق م یباشم. فقط جلو یشکل نیا دیبا دونستیم هم خودش

 و گفت: دیگردنش کش

 .ادیب نیماش گمیاالن م_

 نیمن ا دهیاجازه نم رتشیغ دونستمی. مکردیو فقط نگاهم م گفتینم یزیچ پدر

 نیبعد، ماش قهیلباس داشت. چند دق رییبه تغ ازیبود که ن یتیچه کنم، مامور یبرم، ول یختیر

آخر رو کرد و من از خونه خارج شدم.  یهاهیکرد. کاوه هم توص تیموفق یو پدر، برام آرزو دیرس

 میاواسط راه بود بایمن و راننده رد و بدل نشد. تقر نیب یحرف چیو جز سالم، ه نیشنشستم تو ما

 :دمیکه راننده، زد کنار. با تعجب پرس

 افتاده؟ یاتفاق_

 محافظتون رو سوار کنم. نجایگفتن ا_
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در عقب رو باز کرد. با اکراه کنار رفتم تا سوار  یبعد، پسر قهیکج کردم. چند دق یدهن

 شتریفرهاد چشمام گرد شد. ب دنیداد. نگاهش کردم و با د یسوار شد، سالم بلند یشه. وقت

 حرصم گرفت و گفتم:

 ؟یکنیچکار م نجایا_

 سالم خانوووم._

 رو برگردوندم روم

 ؟یکنیچکار م نجایا دمیسالم، پرس کیعل_

 اومدم مراقب تو باشم._

 «اومدیکاش بهنام م»دلم گفتم: تو

 نبود؟ یخوب جز تو کس_

محافظت تو  یبرا نهیو تنها گز نی! من درواقع بهترمیرو به همه بگ هیکه قض شدینم_

 بودم.

 رونیب فمیداخل کو روژم رو از  نهیبعد، آ ی. کمیدادم به صندل هینگفتم و تک یزیچ

خودم  یفرهاد بهم زل زده. اما اصال به رو دمیدیرو کامل کنم. با گوشه چشم م شمیآوردم تا آرا

 فمیاز مرتب بودنش مطمئن شدم، روژ رو داخل ک یو وقت دمیهام رو به هم کش. لباوردمین

رو که  نهیمرتب کردم و شالم رو عقب دادم. آ میشونیپ یهام رو باالدسته از زلف هیانداختم. بعد 

 :دیفرهاد پرس فم،یگذاشتم تو ک

 ؟یرو نکرد کارهانیچرا از همون تو خونه ا_

 .تیبخاطر هدا_

 نه؟ یاوه از االن تو نقشت فرورفت_
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 نگاهش کردم: تیجد با

 صدات کنم؟ ی. چیهم فرو بر یعالآره بهتره جناب_

 .یدوست دار یهرچ_

. ذاشتمیاو اسم م یمن اسم گذاشته بود، پس من هم رو یاو خودش روفکر کردم.  یکم

 اسم مستعار خودش افتادم و شونه باال انداختم: ادی

 خوبه. نیهمون آبت_

او افتاده  ری. دوباره گدیرسیم یداد. به نظر راض هیو تک دیلبه کتش رو جلو کش فرهاد

 کنه! ریرو بخ تیمامور نیبودم. خدا آخر ا

**** 

 ادهیمن هم پ یشد و وقت ادهی. اول فرهاد پمیتوقف کرد ییالیو یخونه کلنگ هی یجلو

 گفت: یآروم یرو بست. بعد هم پشت سرم راه افتاد. با صدا نیشدم، در ماش

 !یهست یک ینگ عیهمون اول سر_

بودم. به  یچرا انقدر از دستش حرص دونمیو به سمتش برگشتم. نم ستادمیاخم ا با

 شدم رهیهاش خچشم

نکن، مگه  فیتکل نییبرام تع گهیمن خودم بلدم چکار کنم، پس د ،یتو فقط محافظ من_

 خودم ازت بخوام. نکهیا

و فرهاد زنگ  دمیکش یقیاسترس داشتم. نفس عم یکمیدر رفتم.  یو تا جلو برگشتم

 .دیبه گوش رس ییصدا هیبار زنگ رو فشرد تا باالخره   نیزد. چند

 ؟یمگه سرآورد هیک_
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مرد  هیکنان باز شد و و ناله ژیق یدم عقب رفتم و دماغم رو باال گرفتم. در آهنق کی من

 یاومد. فرهاد نگاه رونیزاغارت از پشتش ب یهاکامال کوتاه و لباس یساله، با موها یس بایتقر

در  ریشخص حق نیبه من انداخت و من اشاره کردم خودش صحبت کنه. مثال که صحبت با ا

 :دیتکون داد و پرس یهم سر ! فرهادستیشان من ن

 به اسم حافظ هست؟ یکس نجایا_

 یلیخ اشیدود نکیبه سر و لباس من و فرهاد انداخت. فرهاد با اون ع ینگاه هی طرف

 . من هم که تا آخر ابروهام رو گره زده بودم. طرف گفت:دیرسیمرموز به نظر م

 بهتون دادن. ینه آدرس اشتباه_

در رو  ک،یهول کوچ هیدر رو ببنده که فرهاد با پا و دست در رو نگه داشت و با  خواست

 اطیباز کرد و رفت تو ح

 نه درسته._

کنه. من هم وارد شدم و در  رونیفرهاد رو ب یصداش رو بلند کرد و خواست با قلدر مرد

 هم صدام رو کلفت کرده بودم گفتم: یکمیکه  یدر حال تیرو بستم. با جد

 کجاست؟حافظ _

 یالعملهر عکس نکهیاومدن اما قبل از ا رونیهم بخاطر سر و صدا از خونه ب گهینفر د دو

 بلند گفتم: یو به سمتشون نشونه رفتم. با صدا دمیکش رونیب فمیام رو از کنشون بدن اسلحه

 حافظ کجاس؟_

 گفت: شونیکی

 ؟یریگیکه سراغ آقا رو م یهست یتو ک_

 زدم: پوزخند
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 ده آقا؟حاال حافظ ش_

 نیگوشه که تو دلم قدرتش رو تحس هیکه در رو باز کرده بود، پرت کرد  ارویاون  فرهاد

 شلوارش برد و گفت: بیهاش رو تو جراحت دست یلیکردم. بعد خ

 .کنهیم هتونیتنب ن،یداشت یهستن و شما چه برخورد یبفهمه خانوم ک یحتما وقت_

 گفت: یمرد کت و شلوار همون

 باشن؟ یخانوم ک_

 کار خودم بود. دماغم رو باال دادم نجاشیا

 .تمیمن همسر هدا_

 :دمیپرس تیهاشون گرد شد. با اخم و جدوضوح چشم به

 حاال حافظ کجاست؟_

 بلند داشت گفت: یتنش بود و موها یو شلوار ل شرتیکه سوئ یکیاون

 دایات پمدت سر و کله همهنیو حاال بعد ا یتیهداسرکار زن آق میباور کن دیچرا با_

 شده؟

بهشون نشون داد که  یچ دونمیو سمتشون گرفت. نم دیکش رونیرو ب شیگوش فرهاد

 قانع شدن، من دوباره صدام رو کلفت کردم: دیرسیبه نظر م

 !کننی! دارن وقتم رو تلف منیآبت_

 رو مسلح کردم و گفتم: اماسلحه

 به خشونت هست! ازیفکر کنم ن_

 فت:گ هیوشلوارکت
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 سرکار خانم! هیمنطقه مسکون نجایا_

 بستمیام مکه به اسلحه نطوریکن درآوردم و همصداخفه فیدست چپم از داخل ک با

 گفتم:

 کن دارم.نداره، صداخفه یاشکال_

 رونیاومد ب یفرفر یمرد با موها هیلحظه،  همون

 چه خبر شده صفا؟_

 و گفتم: ستادمیپدر افتادم و شناختمش. کنار فرهاد ا یهانشونه ادی دنش،ید با

 ؟ییحافظ تو_

 باجذبه باشه یلیکرد خ یسع

 ن؟یباش یسرکار ک_

که دور خودت  هایدگور نیفرستاده. من همسرشم. و دست راستش! ا تیمن رو هدا_

 .خورنیبه درد کار ما نم ،یجمع کرد

 که در رو باز کرد یاشاره کردم به اون هی

و نگاه کردن، گرچه غلط  ستادنیبز ا نیهم ع هانیدر رو باز کرد، ا ینطوریکه هم نیا_

 بکنن. تونستنیهم نم یخاص

 گفت: حافظ

 ؟یهست خانتیچطور باور کنم که زن هدا_

 رو از حالت مسلح درآوردم و گفتم: اماسلحه

 .دیدونیم تیهست که فقط تو و هدا یزیچ هی_
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 بود ادامه بدم منتظر

 .فهمنیهم م هیم که بقاگه بگ_

 با تعجب بهم نگاه کرد. حافظ اشاره زد: فرهاد

 تو. ایب_

که اون دوتا جلوش رو گرفتن. باز صدام  ادیکه برداشتم فرهاد هم خواست دنبالم ب قدم

 رو انداختم تو گلوم

 دوباره؟! دیکتک بخور دیبا نکهی! مثل ایآها_

 نگاهم کرد. دهنم رو کج کردم یطور هیبرگشت و دوباره  حافظ

 خراب شده؟ نیتو ا امیبا تو ب یانتظار که ندار_

دست  هیبود و  یمانیخونه س یوارهایداخل. د میدوباره اشاره داد و با فرهاد رفت حافظ

و  گاریعرق گند مردونه و س ی. بوشدیم دهیفرش کهنه هم توش د هیمبل زهوار در رفته و 

. دماغم رو اومدیداخل م اطیبود و نور فقط از در و پنجره رو به ح فضاش رو احاطه کرده اکیتر

 :دمیجمع کردم و پرس

 زده؟یبا شماها سر و کله م یاخونهدهیگند نیهمچ هیتو  تیواقعا هدا_

 دیفنرهاش به گوش رس ژیمبل نشست و ق یرو حافظ

 کسچیه تیهدا ادمهیکه من  یی! تا جایاگه واقعا زنش یبهتر بدون دینه! خود شما که با_

 ش رو برداره!جنازه ستین یکس رهیاگه بم گفتیم یرو نداشت حت

 دادم و گفتم: رونیرو ب نفسم

نه؟  ایبرگشتنش فراهمه  یاوضاع برا نمیکنم و بب دایمن رو فرستاده تا تو رو پ تیهدا_

 .دیرو به فنا داد التشیاما فکر کنم شماها باند و تشک
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 هاش رو تنگ کردرو دستش خم شد و چشم حافظ

هنوز برام ثابت نشده تو  ه؟یچ میدونیم خانتیکه فقط من و هدا یزیاون چ ینگفت_

 .یهست خانتیزن هدا

 رو باال دادم: ابروهام

 .تهیدومش دست هدا دیداره و کل دیگاوصندوق شاهرخ دوتا کل_

 حافظ گفت: هیثانشدن. بعد چند  رهیحافظ و هم فرهاد با تعجب بهم خ هم

 .میو سامون سریب یلیخودش کجاس؟ خ خانتیهدا_

 به لب آوردم و گفتم: یروزیپ لبخند

 .هایکینزد نیهم_

 زد و گفت: یلبخند هی حافظ

 دخترش؟دوست ای یتیواقعا زن هدا ،یجوون و ناز یلیحاال شما که خ_

ام رو گرفتم. خواست خنده یجلو ی. با بدبختدمیفرهاد رو د رتیوضوح باد کردن رگ غ به

 ع،یسر یحرکت یکه ط نطوریبرداره که فورا بهش اشاره زدم و بلند شدم. هم زیبه سمت حافظ خ

 صدام رو بلند کردم: دادمیام رو تو دهن حافظ فشار ماسلحه

 ؟یدیفهم رونیب کشمیزبونت رو از حلقومت م یکن یادیغلط ز گهیبار د کی_

 همون اسلحه هولش دادم و به سمت در رفتم. حافظ داد زد: با

 ؟یریکجا م_

 با اخم گفتم: رونیاز در برم ب نکهیو قبل ا ستادمی. ااومدیهم دنبالم م فرهاد

 سراغت. میایخودمون دوباره م_
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 خانوم خوشگله ستمین نجایا شهیمن هم_

لحظه جاخوردم و البته سه  هیچک جانانه نثار حافظ کرد. خود من هم  کیفرهاد  ناگهان

 .اطینفر داخل ح

 دادم و گفتم: رونیرو از دماغم ب نفسم

 .یبمون یپس مجبور_

جلوتر، فرهاد  یو کم می. فورا از خونه خارج شدمیرو تو همون حالت تنها گذاشت حافظ

دادم و از  هیاز اتمام لحظات پر اضطرابم، تک یبخاطر راحت م،یدربست کرد. راه که افتاد یتاکس

نگذشته بود که ناگهان  هیفرهاد هنوز گره داشتند. چند ثان یشدم. ابروها رهیخ رونیپنجره به ب

. شال دمید نهیصورتم! با گوشه چشم نگاه راننده رو از آ یتا رو دیو شالم رو کش نداختدست ا

 رو عقب دادم و با اخم گفتم:

 چته؟_

 :دیپاشیم رونیبود و کلمات رو ب یعصب فرهاد

 .یاینم ینجوریبگه. دفعه بعد، ا ینجوریهم بهت ا دی. خوب باشیآرا نیسر و وضع. ا نیا_

 شدم و با خشم گفتم: رهیخ بهش

 !یکن فیتکل نییبرام تع یحق ندار_

 داشت:صورتم نگه یانگشتش رو جلو فرهاد

 دستوره! هی نیا_

رد و بدل نشد. دوتا چهارراه مونده  نمونیب یحرف چیه گهیشتاب روم رو برگردوندم و د با

خونه. کاوه و پدر منتظرمون  میدیرس یدنبالمون اومد. باز هم سکوت تا وقت نیو ماش میشد ادهیپ

کرد. اما من فورا رفتم داخل  یبودن. فرهاد که آروم شده بود، گرم با هردوشون سالم احوالپرس

. رو رونیب ختنیر زهایچ هیو بق یگوشه. کج افتاد و، اسلحه و گوش هیرو پرت کردم  فمیو ک اقات
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نقش  نیاول یگرفت. مثل دفعه قبل! وقت امهیدادم. گر هیهام تکتخت نشستم و سرم رو به دست

. من ختمیو البته حجابم، اشک ر فش،یو کث یمنف یکردم و بعد، بخاطر فضا یرو باز تمیمامور

 داره. رتیو غ دهیفقط خودش مق کردیر مبودم اما فرهاد، فک اراحتهم ن

سفره عقد. البد قرار بود تو  یپا نمیرفتار مزخرفش حتما انتظار داشت باهاش بش نیا با

ام دستوره و اگه خطا کردم، رو پرونده هی نیبهم بگه ا ست،ین لشیباب م یزیهرموقع چ یزندگ

 بذاره. خیتوب

 رونیدوباره ب کنمیم هیدارم گر دیبه در خورد و پدر وارد شد. تا د یالحظه تقه همون

 دمیرفت و صداش رو شن

 کنه؟یم هیدختر چرا گر نیا_

 هیدارم گر گفتی. منتظر جواب بود. کاش نمزدیتو صداش موج م یو نگران خیو توب هیگال

 کردنیفکر م دیکارهام نباو هم میبود تیبود. به هرحال االن تو مامور یزیمن آبرور ی. براکنمیم

 . بخصوص فرهاد!فمیمن ضع

 :دیپدر به گوشم رس یصدا دوباره

 شد تو اون خراب شده آقافرهاد؟ یچ_

 آروم جواب پدر رو داد: یلیخ فرهاد

 .ادهیبخاطر اضطراب ز ست،ین یخاص زیچ_

بزنم که ناراحت کردنم کار  ادیبگم و فر یوریبلند بهش در یبا صدا خواستیم دلم

لحظه  هینبود. از جا بلند شدم و در رو بستم تا لباس عوض کنم.  طشیشرا شد،یخودشه! اما نم

 ....میکار دار یلیافتاد هنوز خ ادمیتموم بشه اما  تیخواستم آرزو کنم مامور

**** 
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. دمیاز خواب پر ،یزیانگکابوس نفرت دنیشب بود که بعد از د مهیساعت دو ن حدود

 دنیسرم. با د یشالم رو انداخته بودم رو ینطوریبه آشپزخونه رفتم تا آب بخورم. هم نیپاورچ

بود و آسمون  ستادهیتو بالکنه. فرهاد، ا یک نمیدر بالکن که باز بود، از کمر به عقب خم شدم تا بب

اومدم برگردم تو اتاق که آب خوردم.  یکم ،ییظرفشو ری. شونه باال زدم و از شکردیم اشارو تم

 فرهاد متوقفم کرد: یصدا

 سایثناخانوم وا_

 و برگشتم به طرفش دمیکش یقیعم نفس

 دستوره؟_

آشپزخونه،  کیتار مهین یهاش نگاهم کرد. تو فضاانداخت و با چشم نییسرش رو پا فرهاد

 ؟یچ ایبترسم  اشافهیق نیاز ا دونستمینم

 نه، خواهشه!_

 زدم و گفتم: نهیسهام رو به ! دستعجب

 .رمیپذیخواهشت رو نم یول د،یببخش_

 برم که دوباره صدام زد: خواستم

 ثنا صبر کن، نرو!_

جن بوداده ظاهر  نیاون کاوه ع دمیترسیطرف هم م هیاش رو نداشتم از حوصله اصال

 برگشتم و گفتم: یبشه. با کالفگ

 ؟یخوایاز جونم م یچ_

 !شهیم داریتو بالکن! کاوه ب ایب_
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داد تا من  هیتک یبغل واریدادم. فرهاد هم به د هیتک واریو به د ستادمیتو بالکن ا همراهش

 نهیرو بب

 شدم. یعصب یلی. خخوامیبخاطر امروز معذرت م_

 زدم: پوزخند

 .ستیمهم ن_

 ...خوامیبه هر حال عذر م_

 میتصم. داشتم شدیکم داشت سردم مسرد بود و من هم کم باینگفتم. هوا تقر یزیچ

 :دیبرم داخل که فرهاد پرس گرفتمیم

 چقدر از دو ماهم مونده؟_

 لحظه نگاهش کردم و جواب دادم: هی

 کم مونده. فکر کنم حدود سه هفته._

 .ادهیز یلیام، کارم خشرمنده_

 .یستیدر قبال من ن یکار چیدشمنت شرمنده! تو موظف به انجام ه_

 ...ارمیخوب قرار بود دلت رو به دست ب_

 !یدیاز دست م ازیامت یاما دار_

 جا خورد و گفت: فرهاد

 تحت فشارم.... یلیگرفتارم، خ یلیثنا من خ_

 .یکن کیرو از کارت تفک تیشخص یزندگ یتونیپس نم_

 قضاوتم نکن_
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 ای یکن خمیتوب یخوایم ای ،یکنیات استفاده ماز درجه شهیم ی! هرچنمیبیدارم م_

 حضرت آقا! ستین یکیمافوق اون یکس یشخص ی. تو زندگیدیبهم دستور م

کننده بهم بده. چند لحظه صبر کرد و جواب قانع هیرو اونطرف کردم. منتظر بودم  روم

 بعد گفت:

! یدینم تیتو هم اصال بهم اهم ی. ولکنمیاستفاده نمام سوءاز درجه گهیحق با توئه. د_

 .یدادیو حرفم رو گوش م یذاشتی! حداقل بهم احترام میبهتر بود یلیقبال خ

نبود. اما حاال اوضاع فرق  یاگهیحرف د چیو جز حرف کار، ه یچون قبال مافوقم بود_

ندارم.  یافهیوظ چیه گهید یهاوقت یول دم،یبه حرفت گوش م یکرده. االن هم تو بحث کار

 ازت اطاعت کنم آقافرهاد! کنهیمجبورم نم یچیه

 ؟یاگه همسرت باشم چ_

 اخم، خودم رو جمع کنم هیکردم با  یحرفش، سع نیاز ا ختیچرا دلم ر دونمینم

 کسچیزور ه رباریز م،یشخص یپس تو زندگ ام،یدختر سرکش و مستقل و پرانرژ هیمن _

 !رمینم

 لبخند زد: فرهاد

 .تمیو سرکش یانرژ نیمن هم عاشق هم_

شدم اما منقلب نه!  زدهجانی. هدمیخجالت کش کمیانداختم و فکر کنم  نییرو پا نگاهم

وجودش رو حس کنم.  یگرما تونستمیداد. م هیقدم جلو اومد و به آستونه در تک هیفرهاد 

 .کنهیداره نگاهم م دونستمیم

 ثنا؟_
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هاش همون نگاهش کردم تا حرفش رو بزنه. باز چشم شد؟ینم اینگاهش نکنم  شدیم

 کمی. یاحساسش رو از نگاهش بخون یتونستیدرهرصورت نم یبرق خاص رو داشت، ول

 دست کرد و بعد گفت:دست

 ؟یباشم که من رو قبول کن دواریام_

 اومدیآرامش و التماس صداش، اصال بهش نم نیا

 بدم. دیبهت ام یالک تونمی. من هم نمینکرد یتالش چیتو ه_

چشم دوختم به  یدلم براش سوخت ول کمی. کنمیم شعیکامال دارم ضا دونستمیم

 نزنم. یکه حرف ابونیآسمون و خ

 ثنا من...._

 حرفش رو خورد. هیبق

 فرهاد؟ یتو چ_

باهات باشم و وقتم هم داره  تیها فرصت نداد به اندازه کفاپرونده یگرفتار دونمیم_

 ....شهیتموم م

 هیآورد. شب رونیب کیبسته کوچ هیکرد و  بشیرو ادامه نداد. دستش رو تو ج اشجمله

 ! به سمتم گرفت و ادامه داد:یشش سانت-پنج ییساک کادو هی

 تو گرفتم. یرو برا نیا_

ام بروز ندادم. داشتم تو چهره یچیخودش ه نیشدم، اما ع ریکه غافلگ کنمیم اعتراف

 دینه، که فرهاد گذاشت کف دستش و، دستش رو جلوم باز کرد. شا ای رمشیبگ کردمیفکر م

هاش رو فرو . بسته رو برداشتم و باز کردم. فرهاد دوباره دسترمیبگ فکر کرد سختمه از دستش

 .هاشبیکرد تو ج
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آوردم و نگاهش  رونیجغد که تو شکمش ساعت داره! ب هیبود.  ییرومانتو هیبسته،  داخل

 :دیکردم. فرهاد پرس

 آد؟یخوشت م_

 کردم لبخند بزنم یسع

 س. ممنونم.آره بامزه_

 ....اندازنیمهرم رو به دلت نم هاهیهد نیکه ا دونمینداره، م یقابل_

 و گفتم: دمیرو ازش دزد نگاهم

استفاده کن. اصال.... تا آخر  اتموندهیاز فرصت باق ،یفرهاد اگه واقعا من رو دوست دار_

 تی. اما حاال تو ماموررترید دیتموم بشه شا یزودتر از قرار قبل دی. شایوقت دار تیمامور نیا

 .یخواستیکه م یمساو طی. همون شرایبهنام تو کنار من یابه ج ،ینفوذ

 ؟یکنیقبولم م شه؟یم یآخرش چ_

 !ری. شبت بخشهیگرفته برنده م ازیامت شتریکه ب یآخرش کس_

نشد. رو پله  داریب یبه اتاق رفتم و آروم در رو پشت سرم بستم. پدر تکون خورد ول فورا

 ....شهیمیآخرش چ دونستمینگاه کردم. خودم هم نم یینشستم و به رومانتو

**** 

نفس و اعتمادبه بارنیدوباره حافظ. ا دنید یبرا میو رفت میشد نیفرهاد سوار ماش همراه

بحث کرده بودن.  میچکار کن قایدق نکهیسر ا یبود. فرهاد و کاوه کل شترینقشم ب یتسلطم رو

 هیزاغارته جلو در بود و با  ارویهمون  م،یدیرس یوقت. میشده بود یحاال هم کامال آماده راه

دستپاچه شد و فورا طرف رو دک کرد. بعد ما رو تعارف  د،یما رو د ی. وقتزدیحرف م یولغنره

مصرف المپ بزرگ کم هیکرده بودن.  زیتر و تم یخونه رو حساب ندفعهیداخل. انگار ا میکرد بر

 نیبخاطر موندن حافظ تو ا دیا فضا رو روشن کنه. شاکرده بودن ت زونیآو ییرایهم از وسط پذ
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ها ملحفه همه مبل یشون مودب شده بودن؟ رو. حافظ به پامون بلند شد! چطور همهدخونه بو

گزارش کار  هیروشون.  نمی. اما من باز هم دلم نخواست بشاومدیم زیبودن که به نظر تم دهیکش

مدت، چقدر جذب و حذف  نیبرام گفت که ا لیازش خواستم. اون هم به تفص یو کاست کمیب

کنن! آخرش هم  شرفتیتونستن تو پخش مواد مخدر تو مناطق مختلف پ رداشتن، و چقد روین

هاش تموم شد، حرف یکرده! خالصه وقت ریرو دستگ هایچندتا از ساق سیبا ابراز تاسف گفت پل

 :دمیپرس

 خان برام بگو.از شاهرخ_

 گفت: زدیم شیآت گاریس هیکه  نطوریهم باز کرد و هم رو راهنشیدکمه دوم پ حافظ

 مونشهیخان البراتوار داره، ما هم ش. شاهرخکردنیبود، با هم کار م خانتیهدا یوقت_

 گل هم آورده. یتازگ گنی. ممیخریرو از او م

 ره؟یگیچطور با شما ارتباط م_

 خوادیهم گفت م ندفعهی. ارسونهیم غامیو بهمون پ نجایا آدیم هاشردستیاز ز یکی_

و هروقت  ستشیفعال ن خانتی. آخه تازه از اونور برگشته. من هم گفتم هدانهیرو بب خانتیهدا

 .آدیش باشه مموقع

 پوزخند زدم هیرو باال دادم و  دماغم

 خوبه. پس فکر کنم واقعا  وقت اومدنشه._

 سریب ینجوریرد و رفت اچرا ولمون ک کرده؟یکجا بوده چکار م مدتنیا خانتیهدا_

 و صاحاب آخه؟

 حتما الزم بوده._

 به فرهاد کردم: یااشاره

 .میریباهاش تماس بگ میکن تا بتون ادداشتیاش رو ! شمارهنیآبت_
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از  نکهی. قبل امیکرد و بعد، عزم رفتن کرد رهیذخ شیشماره حافظ رو تو گوش فرهاد

 :دیحافظ پرس میخونه خارج بش

 ده؟یخودش رو نشون م یک خانتیپس هدا_

 گفتم: تیجد با

 !یبه زود_

 یکی»که راننده گفت: میرو رفته بود ریاز مس یکمی. میو حرکت کرد میشد نیماش سوار

 «کنهیم بمونیداره تعق

پشت  ی. کماندازهیم یآورد مثال داره از خودش سلف رونیب بشیرو از ج شیگوش فرهاد

 سرمون رو نگاه کرد و گفت:

 .اههیس نیماشآره همون _

 لم دادم و گفتم: یحساب من

 م؟یحتما از افراد حافظه، چکارش کن_

 اش رو خاروند و خطاب به راننده گفت:سشوار شده یموها فرهاد

و خودمون  میشیم ادهیتر. ما پعقب نیکه بمونه چندتا ماش کیپر تراف یجا هیبرو تو _

 کن گمت کنه. یسع دونم،یخودت و چه م یبرا ییجا هی. بعد تو برو میریم

کرده  ریسر ظهر گ کیبعد تو تراف قهی. چند دقیبغل ابونیتو خ دیچیو پ رفتیپذ راننده

 گفت: تیسر انداخت و با رضابه پشت ی. فرهاد نگاهمیبود

 تر افتاده!عقب نیچهارتا ماش_

 به من ادامه داد: رو
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 نیکه داره از ب ین با کسک ی. بعد تو سعابونیاونطرف خ رمیو م شمیم ادهیاول من پ_

 .یایو ب یبش ادهیپ شهیرد م هانیماش

بود. چند لحظه بعد  یشلوغ و پر رفت و آمد یشد. جا ادهیتکون دادم و فرهاد پ یسر

که من هم از فرصت استفاده کردم و  شدنیما رد م نیماش یچندتا دختر داشتن از جلو

 :دمیشدم. کنار فرهاد که رفتم پرس ادهیهمراهشون پ

 رم؟یاسنپ بگ_

 شد و گفت: یحالت هیفرهاد  افهیق

 م؟یناهار رو با هم بخور میبر یآینم یعنی_

 به ساعتم انداختم یشدم و بعد نگاه رهیلحظه با تعجب بهش خ چند

 ناهار! یاالن که هنوز زوده برا_

 لبخند زد: فرهاد

 !شهیبه موقع م میتا برس_

 آوردمیداشتم شاخ درم بایتقر

سر و  نیبا ا ابونیتو خ نهیآشنا من رو بب هی ترسمیچون م م،یریاسنپ بگبه هرحال _

 .ختیر

رو زد و مشغول اسنپ گرفتن شد. نگاهش کردم. داشتم با خودم فکر  شیرمز گوش فرهاد

لحظه که  نینسبت بهش داشتم؟ تو ا یقیاگه االن فرهاد شوهرم بود چه احساس دق کردمیم

ام تموم خنده نکهیام گرفت اما قبل اناخودآگاه خنده ش؟یمحافظ پیت نیبود با ا ستادهیکنارم ا

اش رو محکم گرفته بودم که انقدر دسته یرو بزنه ول فمیک خواستی. مدیکش رو فمیک یکیبشه، 

با دست راستم دست چپ  اره،یدرب یو سرش رو از تو گوش ادیازم جدا نشد. تا فرهاد به خودش ب
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و  نیپشتش، هولش دادم رو زم چوندمیحرکت پ هیبود، گرفتم و تو  فمیرو که به دسته ک اروی

 .رشپام رو گذاشتم رو کم

درد دستش، داد زد و باعث شد مردم توجهشون جلب بشه. فرهاد خم شد و  بخاطر

 رو آورد پشتش و بلندش کرد. اروی یهادست

 ؟یبکن یخواستیم یچه غلط_

 به من گفت: رو

 .ادیب سیزنگ بزن پل_

بودم  ستادهیا واریمن رو به د شد؟یمگه م یکرد مردم رو متفرق کنه ول یسعهم  بعد

. زنگ زدم به بهنام. بعد چندتا بوق رهیبگ لمیف شهیم داینخاله پ هیباالخره  دونستمیچون م

 باالخره برداشت. با عجله گفتم:

 یکی. فرستمیکه م یآدرس نیا یگشت هماهنگ کن برا هی. کایریمنم نائ یسالم خوب_

 و برن. رنیبگ لشیتحو انی. بگو بمیستین یتو سرووضع عاد مش،یگرفت زد،یرو م فمیداشت ک

 شده بود گفت: ریغافلگ کمیکه  بهنام

 ؟ییباشه تنها_

 .نمینه با آبت_

 .کنمیباشه. هماهنگ م_

 یکردم. حاال فرهاد پشتش رو کرده بود و با بدبخت امکیکردم و فورا آدرس رو پ قطع

 یشیرنگ و رو رفته! ا نیاورکت و شلوار ج هیبود با  یداشته بود. دزده پسر جووندزده رو نگه اروی

 کردم و رو به فرهاد گفتم:

 .یفروشیتو اون مغازه روسر رمیمن م آد،یم سیاالن پل_
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که شدم،  یفروش یتکون داد و من فورا صحنه رو ترک کردم. وارد روسر یسر فرهاد

که اومد  کردمیزده بود نگاه م واریکه به د ییهای! داشتم روسرنهیه رو ببصاحبش رفته بود معرک

 :دمی. پرسنیتریآمد گفت و رفت پشت و. بهم خوشیامروز پیپسر جوون بود با ت هیداخل. 

 د؟یقواره بزرگ هم دار یروسر_

 هاش هستن.مدل هانیبله ا_

 دنینگاه کردم. در حال د دادیسرش نشونم مکه از پشت یارفتم و قفسه نیتریو یجلو

و حتما بهنام  اومدیم ریبا آژ کی. بخاطر ترافدیبه گوش رس سیپل ریآژ یهاش بودم که صداطرح

 گفته بود عجله کنن! پسر فروشنده گفت:

 .گردمیاالن برم دیببخش_

تنها  بهیغر هیاش رو با اون معرکه براش جالب بود که حاضر بود مغازه دنیانقدر د یعنی

 یدوتا روسر ،یکی یعنیپوزخند زدم.  ها،نیدورب دنیبه اطراف انداختم و با د ینگاه هیبذاره. 

 یسر س؟یکنه و بده دست پل داشیپ هاشنیدورب ریبا تصو خوادیو بره، م فشیبچپونه تو ک

 :دیپرس ییبعد برگشت و با خوشرو قهیو منتظر شدم تا فروشنده برگرده. چند دق متکون داد

 ن؟یپسند کرد یزیچ_

 یچرا داشتم روسر یریو و ریه نیتو ا دونمی. نمارهیرو نشونش دادم تا برام ب دوتا

 جانیفرهاد هم وارد شد. فروشنده با تعجب و ه ن،یتریرو باز کرد رو و های. تا روسردمیخریم

 گفت:

 درسته! یلیآقا کارتون خ س؟یدست پل نیکه االن اون دزده رو داد نیهست یشما همون_

 کرد لبخند بزنه: یسع فرهاد

 .نیلطف دار_
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 یهاکرده بودم. فرهاد نفس هایام گرفته بود و خودم رو مشغول روسرخنده یحساب من

 :دی. نگاهش که کردم پرسگفتینم یزیو چ دیکشیبلند م

 ؟یبخر یروسر یخوایم_

رو  متشی. قدمیرو پسند یکیباالخره  ،یچند مدل روسر دنیتکون دادم. بعد از د سر

فرهاد بخواد حساب  نکهیکامال از ا ی. وقتیرنگ لونیداخل نا ذاشتی. فروشنده داشت مدمیپرس

کارت کردم. بهفروشنده کارت یرو برا یآوردم و پول روسر رونیرو ب میشدم، گوش دیکنه ناام

 همراهم نبود. یو کارت اعتبار یچون پول کاف

چکار  نمیانداختم بب یبود. نگاه شیفرهاد سرش تو گوش م،یاومد رونیمغازه که ب از

آروم  یهاکرده بودم و با قدم حوصلهیب یموجیا هیرو شب امافهی. قگرفتیداشت اسنپ م کنه؟یم

! ناخودآگاه یکنینم بتیتا من هستم دست تو ج گفتی. اگه بهنام بود، ممیرفتیراه م روادهیتو پ

 :دیپرس هام نشست. فرهادبه لب یندلبخ

 ؟یخندیم یبه چ_

به گفتن  نینبود که بخوام بگم. بنابرا یزیلبخندم چ لیلحظه نگاهش کردم. دل هی

 .میاکتفا کردم. اسنپ اومد و سوار شد «یچیه»

فرهاد زنگ زد. فرهاد هم بهش گفت با هم  یکه کاوه به گوش میرفتیم میداشت هنوز

 نکهیانجام بده. فعال از من هم خبر نداره. قطع که کرد بدون ا یکار هیو اون اومده  میستین

 نگاهش کنم گفتم:

 !یگفت یخوب دروغ_

 نداشتم. یاچاره_

 یکه خبر داشت ی. مثل وقتیگیبه من هم دروغ م ینداشته باش یاچاره یپس وقت_

 کرده بوده! ریدوقوزآباد گ هیگرفته و دوسال تک و تنها تو  یپدرم فراموش



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

425 

داره. روم  یبفهمم چه احساس اشافهیاز ق تونستمیشد. طبق معمول، نم رهیهم خب فرهاد

 و گفت: دیکش یقیرو ازش برگردوندم. نفس عم

 الزمه! یها دروغ مصلحتوقت یثنا... بعض نیبب_

 مصلحت نباشه برام! دیشا هاشی!؟ که بعضیدیم صیکه مصلحتش رو هم تو تشخ_

 گفت: یبا خونسرد فرهاد

 ؟یباهام دعوا کن یخوایم_

 اصال حوصله ندارم._

 .الیخیپس ب_

دوطبقه توقف  کیرستوران شکافه هی ی. اسنپ جلومینزد یحرف چیه گهید م،یبرس تا

. من ینیرو بب ابونیخ یتونستیبود که م شهیداخل. طبقه دوم تماما ش میو رفت میشد ادهیکرد. پ

رو انتخاب کردم. فرهاد روبروم نشست و منو رو دستم  شهیکنار ش یزهایاز م یکیهم رفتم باال و 

 ی. ولمیکردیبا کاغذ درست م یبود که تو بچگ ییهابادبزن هیبازش کردم. شب حوصلهیداد. ب

که اومده  ی. من از روز اولکردیفرهاد تماشام م خوندم،یکه منو رو م یمنظم و بزرگ. طول مدت

تو قلبش باشه  یزیچ یوقت دونستمینم ی. ولاومدیم مخودمون، از فرهاد خوش یبودم تو کالنتر

 و منو رو به سمت فرهاد هول دادم دمیکش یو مغروره. آه یهم باز جد

 .خورمیم یو ساالد اندونز یسوخار لهیمن ف_

 ؟یدنینوش_

 .مونادیل_

رو نگاه  رونیب شه،یاومد و سفارشمون رو گرفت. من همچنان از ش خدمتشیبعد، پ یکم

. همون رونیکه با بهنام رفتم ب یبرخالف اون چندبار گذشت،یانگار بهم خوش نم .کردمیم

 شماره بهنام، فورا جواب دادم دنیزنگ زد. با د میلحظه گوش
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 ؟یسالم خوب_

 ست؟یبدموقع که ن ؟یسالم تو خوب_

 نه._

 نگران بودم. کمی یول تتهیخط مامور نیا دونمیم_

 زدم لبخند

 نداره. یاشکال_

 د؟یرفت؟ گشت به موقع رس شیخوب پ یچهمه_

 من صحنه رو ترک کرده بودم. دنشونیموقع رس ی. ولدیخوب رس یلیآره، خ_

 چطوره؟ تیخوب خداروشکر. مامور_

 !گذرهیبدون تو خوش نم_

فرهاد!  یرو گفتم؟ اون هم جلو یاجمله نیدهنم رو گرفتم. چرا همچ یفورا جلو و

 نه؟ ای شدیم دهیاونور خط شن یصدا دونمینم

 بهنام پر عشق شد یصدا

 !گهیشااهلل دفعه دان زم،یعز_

 و بهنام گفت: دمیخند زیر

 بهم بگو. نیاگه بازهم کمک خواست شم،یمزاحمت نم گهیخوب د_

 ممنون. یلیباشه، خ_

 :دیاخم پرس هیفرهاد با  میکه کرد یخداحافظ

 بود؟ یک_
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 الهام._

 ؟یاون ماجرا به الهام زنگ زد یو برا_

 .مینداشت ییکنه. چون ما کارت شناسا دایه، خواستم زودتر خاتمه پآر_

کرده بود که  کاریکنارش باشم؟ چ خواستینگفت. چرا دلم نم یزیکرد و چ یپوف فرهاد

 آورد؟یمانقدر لجم رو در

 فرهاد؟_

 بله؟_

 هم جواب دادنش. نیا

سرمون چرت و پشت یمیکه فه یو موقع ؟یکرد تمیپدرم اونقدر اذ یچرا سر ماجرا_

 پرت گفته بود...

بده. من هم منتظر نگاهش  دیبا یچه جواب دونهیمعلوم بود نم اشافهیکامال از ق دفعهنیا

 و گفت: دیبه موهاش کش ی. دستکردمیم

 کنم. تتیاذ خواستمینم_

 .یناراحتم کرد یلیخ یول_

 لحظه مکث کرد و بعد جواب داد: چند

 ...کنمیم یباهات بدرفتار یگاه ینیبیثنا. اگه م رمیدرگ نمیمن با دل و د_

 دار گفتم:لحن ادامه هیرو قطع کردم و با  حرفش

 یکنیم یها باهام بدرفتارنود و نه درصد وقت_

 از گناهش. ترسمیبخدا م_
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 رو کج کردم دهنم

 ؟یکنیگناهش؟ واقعا بهش فکر م_

 خوب معلومه!_

 زدم پوزخند

تا گناه نشه. گفته با نامحرم  دیکن تشیاذ آدیخوشتون م یکیاز  یخدا نگفته وقت ن،یبب_

 ستیکننده نقانع لتی. دلدونمی. چه مدی. نگاهتون رو حفظ کندینداشته باش یمیارتباط صم

 اصال!

فرهاد تشکر کرد و رفتن  ی. وقتدنیچ زیهامون رو آوردن و رو مسفارش خدمتشیپ دوتا

 ادامه دادم:

ام و قربون صدقه یباهام مهربون بش هویات، ابراز عالقه نیاولمن انتظار نداشتم بعد _

. یبداخالق شد یلیبزرگمهر، تو خ انی. بعد اون جریباش شهیانتظار داشتم حداقل مثل هم ،یبر

بشه  کیبهت نزد یکه هرک شیمثل گوله آت یاز اون موقع به بعد شد یول ،یقبال آروم بود

 !شیسوزونیم

 یعصب کمیاش گرفتم و چنگالم رو برداشتم تا غذا بخورم. چون زدهبهت افهیرو از ق نگاهم

 میسوخار لهیاز ف کهیت هیام بود. گرسنه یلیشده بودم و صبح هم استرس تحمل کرده بودم، خ

 جدا کردم و تو سس مخصوصش زدم و خوردم، با لذت گفتم:

 س!چقدر خوشمزه یوا_

و به خوردن مشغول  دمیمن اصال نخند یت. ولاش گرفدراومد و خنده یزدگاز بهت فرهاد

من هم  یکرده! اگه بهنام بود، براسرخ ینیزمبیسفارش داده بود با س کیشدم. فرهاد است

 یزیچ هیماه بود. و  یلی. بهنام، خافتادمیبهنام م ادی. چقدر من گرفتیکرده مسرخ ینیزمبیس

 .کنمیاون رو انتخاب م ،یازبندیآخرسر، من بدون توجه به امت گفتیته قلبم م
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 باالخره با خودش کنار اومد و لب باز کرد فرهاد

گذاشته، استرس و فشار کار  ریخودم، رو رفتارم هم تاث یدرون یریدرگ نیکه ا دونمیم_

 هم بهش اضافه شده... یتو من رو نخوا نکهیو... ترس از ا

ز رو غرورشه که با ا کردمینگاهش رو به غذاش دوخت و ساکت شد. احساس م فرهاد

 . دستم رو باال آوردم:زنهیها رو محرف یبعض یسخت

 .اریبه خودت فشار ن خوبیلیخ_

 فکر کردم... ندهیغذام شدم و به آ مشغول

**** 

خودش  یبرا نه،یبود و داشت تو آ دهیپدر که کت و شلوار پوش دنیاتاق شدم. با د وارد

 ام گرفت و گفتم:خنده بست،یدستمال گردن م

 !یشد پیقربونت برم عشقم چقدر خوشت_

 رفتم و بازوش رو بغل کردم. با همون لبخند خاصش گفت: جلو

 !یلوس نشو پدرصلوات_

 :دمیخند

 !یمامان خال یجا_

 نیآست یبود. مانتو یافتاد عکس بندازم. چون من هم آماده بودم، فرصت خوب ادمی و

 ریبرجسته حر یهاگل هاشنیبودم که رو قسمت کلوش آست دهیپوش یاسیفرشته  قهیکلوش 

 یمیمال یلیخ یاروزهیو ف یصورت یها. اون هم طرحدمیکه تازه خر یبزرگ یداشت. با روسر

و  میصورت-یمس میمال شیسنجاق گل زده بودم. با آرا هیو جلوش  شدار بسته بودمداشت. مدل

 .دمیرسیناز به نظر م یلیدار، خاون چندتا زلف موج
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گرفتم  نهیآ یعکس از تو هیبود،  یقد نهی. چون آستادمیرو برداشتم و کنار بابا ا میگوش

پدر وارد شد. از « بله»به در خورد و فرهاد با  ی. همون لحظه تقیپرتره سلف دونهیو بعد هم 

هاش برق زدن. بعد لحظه چشم هی یباز برا دیرفتن سر قرار. من رو که د یبود برا دهیرس رونیب

 برگشت و گفت: شیجد التبه ح

 م؟یبر دیاآماده_

 گفت: پدر

 .میاآره آماده_

 .میپس بر_

که تازه برامون فرستاده بودن  یرانگلر پیخود فرهاد پشت ج بار،نیو ا رونیب میرفت

 یلدوتا صند نیخوشگل بود. از ب یلی. توش خمیعقب سوار شد ینشست. من و پدر هم صندل

 جلو رفتم و آروم گفتم: یکمی

 من برونم؟ یدیم یبرگشتن_

به  یهرچ یباز بود ول نیماش یبخاطر خوشگل شمی. نرفتیاش گرفت و پذخنده فرهاد

شدم و لبخندم رو من هم مضطرب  د،یدست تو موهاش کش شتریو پدر ب میشد ترکیمقصد نزد

 یو زندگ کردهیم تیکه مثال مال پدر بوده و اونجا باند رو هدا یاخونه یجلو یجمع کردم. وقت

 یهابود. ستون بایشدم. واقعا ز رهیساختمون خ یچند لحظه به نما م،یاشتدنگه کردهیهم م

بودن. خداروشکر، حافظ و  دیهم مرمر سف وارهاشی. دیارهیدا مین یهاو پنجره دیسف

از اضطراب من و پدر کم کرد. کاوه بهمون  کمی نیبودن و ا دهیاش زودتر از ما نرسدارودسته

هاست . معلوم بود که مدتمیطبقه پنج و وارد واحد پدر شد میداده بود. با آسانسور رفت دیکل

 .آدیم ادشی ییزهایچ هیالعمل پدر مشخص بود داره . و از عکسومدهیتوش ن یکس

 اش گذاشتمشونه یرفتم و دستم رو رو کنارش
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 ؟یخوب_

 سر تکون داد پدر

 .آدیچشمم م یها جلوصحنه یآره... بعض_

 ؟یخان رو کجا گذاشتگاوصندوق شاهرخ دیکل آدیم ادتی_

 فعال نه!_

جا رو رو تکوندم و نشستم. فرهاد که داشت همه یصورت یهایاز مبل راحت یکی یرو

 گفت: کردیم یبررس

 م؟یبکش نجایبه ا عیدست سر هی_

 شونه باال زدم: من

 الزمه؟ یکنیفکر م دونم،ینم_

 وقته درش باز نشده بوده! یلیخ شهیخاک گرفته... معلوم م کمیخوب _

 مبل گذاشتم یرو رو فمیجا بلند شدم و ک از

 باشه!_

 تشیکه به طور حتم خاص شور،شهیکردم؛ و ش دایآشپزخونه رفتم و دوتا دستمال پ داخل

 دستمال رو دادم دست فرهاد و گفتم: هیرو از دست داده بود. 

 و سطوح با تو! زهایم_

ها. کارم و گلدون جاتشهیو خودم رفتم سراغ ش دمیپاش شورشهیدستمالش هم ش یرو

به فرهاد  اتورها،یها رو هم تکوندم و بعد از پاک کردن رادکه تموم شد، با اونور دستمال مبل

حافظ  دیرسیخونه رو قطع نکرده بودن. به نظر م رو روشن کنه. خوبه که برق و گاز جیگفتم پک

 .میبود دهیبود که ما رس قهیچهل دق بای. چون تقرردهک رید یلیخ
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 بود نشستم و گفتم:شده رهینقطه خ هیپدر که به  کنار

 ؟یکنیفکر م یبه چ_

 داد و گفت: رونینفسش رو ب پدر

 ام رو از دست دادم!چقدر بد شد حافظه کهنیبه ا_

 زدم و دستش رو فشردم لبخند

 شااهلل!ان گردهینداره، دوباره برم یاشکال_

 زنون نشست و گفت:نفس فرهاد

 ها!کار خونه هم سخته_

 فورا گفت: پدر

 !گهید یعادت کن دیبا_

زد. بعد بلند  رونیام ببسته یهاک و خ همزمان از پشت لب یگرفت و صدا امخنده

. افتهیدلهره مختصر ته دلم ب هیام رو بخورم و د خندهباعث ش فنیآ ی. همون لحظه صدادمیخند

از سرووضعم مطمئن  ی. وقتنمیبب نهیآ یرو زد و من از جا بلند شدم تا خودم رو تو فنیفرهاد آ

که  یدادم. حافظ با همون دونفر پسر هیتک مهیکه پدر نشسته بود، ن یمبل تهدس یشدم، رو

پدر، گل از گلش شکفت و با شوق جلو اومد. پدر هم  دنیهمراهش بودن وارد شد. با د شهیهم

 خنده نصفه گفت: هیاش زد. حافظ با بلند شد و مردونه رو شونه

 مخلصتم... یلیهمه وقت؟ خ نیا یآقا کجا بود_

به من انداخت و دوباره  ینگاه هیطرف مبل، بود اون ستادهیبرج مراقبت ا نیکه ع فرهاد

و خودش هم نشست. من که دماغم  نهیبه حافظ تعارف زد بشروش رو برگردوند. پدر با دست، 

عالمه  هی. حافظ که انگار میاریاز حافظ به دست ب یدیرو باال داده بودم، منتظر بودم اطالعات جد

 گفت: یزدن داشت با خوشحال سهحرف وا
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 رجندیب نیکه خودتون باهاش رفت ی. بعد اون بارنیحالم که برگشتخوش یلیآقا خ_

 کردن! ریکوسه رو هم دستگازتون نشد! بهرام یخبر گهید

 هاش رو تو هم قفل کرد:دست پدر

 !رنیبود من رو هم بگ کینزد_

 هاش گرد شد و گفت:چشم حافظ

 آقا؟ نیگیم یجد_

 گفت: تیبا جد پدر

 دارم؟ یمگه من با تو شوخ_

 داد و گفت: هیتک حافظ

 ن؟یاز دستشون خالص شد یپس چطور_

 از شاهرخ چه خبر؟ نم،ی بگو بباش مفصله! حاالقصه_

. فروشهیبه بعد گل هم م نیواال آقا، تازه از خارج برگشته، به همه اعالم کرده از ا_

. هاسیافتاده دست پل شیمهر رو گرفتن و همه زار و زندگبزرگ گفتی. منهیشما رو بب خوادیم

 پسرش هم کشتن!

 یهام اومد وقتچشم یجلو اوشیجمله ناخودآگاه اخم کردم. چهره س نیا دنیشن با

دهنم گرفتم تا به خودم مسلط بشم.  یهام رو لوله کردم و جلو. انگشتدادیداشت رو پام جون م

نگاه به  هیباشه؟  دهیبزرگمهر من و فرهاد رو د یهایافتاد نکنه شاهرخ تو مهمون ادمیآن  هی

مورد با  نیتا در ا شدمیم یربهت تیمنتظر موقع دیحواسش به من نبود. با یول مفرهاد انداخت

 .کردیالبد صدجور نق و ناله م میگفتیفرهاد مشورت کنم. اگه به کاوه م

 ادامه داد: حافظ
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شما  خوادیم گفتیشده. اما شاهرخ م یمتالش یمهر تا حدودبزرگ التیبعد اون تشک_

 .دیکن ایمهر رو احدوباره باند بزرگ

که  نطوری. پدر لم داد و هممینگفت یزیو چ میبه هم انداخت یو فرهاد نگاه من

 گفت: دیکشیهاش رو به گردنش مانگشت

 کردن! ریشون رو دستگمهر؟ اما من خبر دارم همهباند بزرگ_

. االن مواد افتادنین ریبشن و خالصه گ یها تونستن به موقع مخفچندتا از سرگروه_

 .میکنیم نیرو ما تام هاشونیساق

 با اخم گفتم: اریاختیب من

 د؟یکن یکار نیبهتون گفته همچ یک_

 زد و خطاب به پدر گفت: یفیپوزخند کث هی حافظ

 ؟یبه ما خبر نداد یکرد یعروس یک خانتیهدا_

 کامال خونسرد گفت: پدر

 .یبزن گهیحرف د یتونیاول جواب خانوم رو بده بعدا م_

جا شد و کرد خودش رو از تک و تا نندازه. رو مبل جابه یسع یجاخورد ول کمی حافظ

 گفت:

 یگرد. بعد که بهادر دندونمیگرفتیمدت از بهادر جنس م هیما  ،یخوب شما که نبود_

مهر . بعدا که بزرگدمیبهتون م یقبل متیخان گفت من به همون قکرد، کامران، داماد شاهرخ

ما گسترش  التیخوب تشک دمی. من هم دریبال و پر بگ ریاون رو هم ز یهایرو گرفتن، گفت ساق

 قبول کردم. کنه،یم دایپ

! چقدر از فیکث یریدادم. اکب رونیزدم و نفسم رو از دماغم ب امنهیرو به س هامدست

 خان!شاهرخ نید ریز میهم کرده! حاال ما رفت یکار خفن یلی. مثال که خاومدینگاهش بدم م
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 ب کرد:هاش رو تو هم قالدست پدر

 یما رو نوکر شاهرخ کرد ییهاجور هیسر خود  بایپس تقر_

 صداش رو بلند کرد: و

 عاره؟!_

 دستپاچه شد و گفت: حافظ

اگه جنس  کردمیچکار م م،یو صاحاب مونده بود سریو ما ب دیآقا خوب شما نبود_

 !رفتنیاز دست م هامونیمشتر میگرفتینم

 از جا بلند شد و با همون لحن گفت: پدر

 !.... حاال بگو....یکارها رو درست انجام بد یمدت نبودم نتونست هی نیبب_

خاطرات بهش دست داد  یادآوریاش رو تموم کنه دوباره همون حالت جمله نکهیا قبل

 هاش گذاشت. من فورا بلند شدم و دستم رو پشتش گذاشتم:چشم یو دستش رو رو

 ؟یخوب تیهدا_

هاش رو باز نکرده رو مبل. هنوز چشم نهیکردم بش اشییبرام تکون داد و راهنما یسر

گذاشت. منظورش  اشینیب یانگشتش رو رو عیبگه که فرهاد سر یزیبود. حافظ خواست چ

 !ستیداشت که انگار با صد من عسل هم قابل خوردن ن یاخم هیشو بود. چون همون خفه

 ،یپدر بود. به جز اضطراب کار یهاهام رو شونهزدم و همچنان دست هیدسته مبل تک رو

 نگران پدر هم شده بودم. رو به فرهاد گفتم:

 !اریآب براش ب وانیل هی نیآبت_

 یاقهوه عیما هیگشت، بعد آب رو که باز کرد،  وانیبه آشپزخونه رفت و اول دنبال ل فرهاد

 دیاما خداروشکر حافظ د نم،یبب تونستمیسته بودم مکه نش یاهی! من از زاورونیب دیپاش ریاز ش
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رو پر کرد و آورد. چند قلپ به  وانیکه اول آب رفت و قابل خوردن شد، فرهاد ل ینداشت. وقت

 حالش بهتر شد گفت: یدادم و وقت درپ

 تا خبرتون کنم... دیبر دیپاش_

ها رفت. من رو به از اتاق یکیادامه بده. چون بلند شد و به  تونستینم گهیاصال د انگار

 حافظ گفتم:

 .دنشهیبرگشته و منتظر د تیخان بگو هدابه شاهرخ_

 خطاب به فرهاد گفتم: و

 برن. توننیم_

 یصندل یپدر. رو شیرفتم پ عیکنه. خودم هم سر رونشونیبود زودتر ب نیا منظورم

نداشت و فقط  یآنچنان لی! اتاق، دکور و وساکنهیم هیگر دینشسته بود و به نظرم رس یلهستان

 :دمیپدر زانو زدم و پرس یپا ی. کِفش هم موکت بود. جلویو همون صندل نهیآ هیکمد بود و  هی

 ؟یشد ینطوریحالت خوبه؟ چرا ا_

هام . ناخودآگاه چشمدمیهاش رو دهاش برداشت و من اشکچشم یدستش رو از رو پدر

 و تعجب گفتم: یگرد شد و با نگران

 شده؟ توروخدا به من بگو! یچ_

 خم شد و بغلم کرد: یکم پدر

 نبودم... شتیمدت پ هیببخش که _

 هاش شدم.منتظر ادامه حرف زدهرتیهاش قفل کردم و حرو دور شونه هامدست

 پسرش رو داماد کرده... و چقدر نگران تو بوده.... یی... تنهادهیکش یسخت یلیمادرت خ_

 :ادیدرن امهیم هم گرکردم لبخند بزنم تا خود یسع
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 نداره... خواست خدا بوده... یقربونت برم اشکال_

 :دمی. پرسکننیرو بغل م گهید یکیکردن  هیمردها هم واسه گر دونستمیاون لحظه نم تا

 ن؟یشد ینطوریپدر چرا ا_

به  آوردم،یم رونیب یکاغذدستمال فمیکه از ک نطوریداد. هم هیاز من جدا شد و تک پدر

منقلبش کرده؟  همهنیآورده، که ا ادیرو به  یاتو اون لحظه، پدر چه خاطره کردمیفکر م نیا

 به در زد و وارد شد. یهاش رو پاک کرد. همون لحظه فرهاد تقدستمال رو بهش دادم و اشک

 حالتون خوبه؟_

 به فرهاد نگاه کرد و بعد به من: پدر

 چشمم رد شد... یاز جلو میآن، تمام زندگ هی_

 رو با هم داشتم رتیو ح جانیحس ه من

 پدر؟ یچ یعنی_

 :دیقدم جلو پر هی فرهاد

 اومد؟ ادتونی زیهمه چ یعنی_

دهنم گرفتم. انقدر خوشحال بودم که  یکه سر تکون داد، من دوتا دستم رو جلو پدر

 زد و گفت: یهام جمع شد. فرهاد لبخنداشک تو چشم

 شماست! یپا اشینیریثناخانوم ش_

 پدر رو گرفتم: یهاگرفت و دست امخنده

 .میبر دیپاش_

 فورا گفت: فرهاد
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 کنه. یممکنه حافظ باز هم بخواد زرنگ م،یبهتره تا بعدازظهر بمون_

 :دمیبه پدر پرس رو

 گاوصندوق شاهرخ کجاست؟ یدکی دیکل_

 و گفت: دیکش شیشونیبه پ یدست پدر

 فکر کنم..._

و بعد، تو  دیکش رونشیکمد رفت! فورا ب نییپا کیکوچ یجا بلند شد و سراغ کشو از

و پدر،  دیچسب به گوش رس ی. چند لحظه بعد صدادیکمد و سقف کشو رو دست کش یوارهاید

 :دمیرو گرفتم و پرس دیکل یرو به سمتم گرفت. با خوشحال دیکل

 دونست؟یحافظ جاش رو نم_

 نه!_

 :دیپرس فرهاد

 ن؟یتون رو به دست آوردهمه مدت حافظه نیداره که بعد ا یچه حس_

 لم داد و گفت: یصندل یرو پدر

 وحشتناکه!_

 با تعجب گفتم: من

 وحشتناک؟!_

 دستش رو تکون داد تا عمق مطلب رو برسونه پدر

 باهاشون چکار کنه! دونهی! مخم نمادهیز یلیخ یحجم خاطرات و اطالعات برگشت_

 زدم و دستم رو گذاشتم رو زانوش: لبخند
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 آد؟یم ادتونیتولدم  خیپدر تار_

 هم متقابال به روم لبخند زد: پدر

 فعال اطالعات رو منظم نکردم!_

 و گفتم: دمیخند زیر

 !شهیکم درست منداره! کم یاشکال_

**** 

حافظ و افرادش  دمیدیشدم. خواب م داریکه بخاطر خوابم بود، ب یبیعج یاحساس ناامن با

اصال انگار نه انگار که ضربه بهشون وارد شده! تو  زنمشون،یمن هرچقدر م یول دنیمن رو دزد

با  ش،یخال یجا دنی. با دنمیخم شدم تا پدر رو بب یکمی. بعد دمیهام رو مالجام نشستم و چشم

نشد،  یخبر یصبر کردم. اما وقت یاقهیپنج دق نی. بنابراییرفته دستشو دیکردم شا فکرخودم 

 کجاست. نمیلحافم رو کنار زدم تا بلند بشم بب

خونه تو  رون،ی. از اتاق که رفتم بدمیپوش یزیچ هی ،یاومدم و سرسر نییتخت پا از

شدم.  کیآهسته نزد یهانفر تو بالکنه. با قدم هی دادیسکوت فرورفته بود اما چراغ بالکن نشون م

به قول خودش  دمیفهمیم دی. باکردیم ریخودش سداده بود و تو افکار  هیپدر به لبه بالکن تک

 .برهیبه مغزش، امشب خوابش نم یبخاطر حجم اطالعات برگشت

 آروم صداش زدم: یو با صدا ستادمیدر بالکن ا کنار

 پدر؟!_

 لبخند زد: دنمیفورا برگشت و با د پدر

 ؟یداریب_

 دادم: هیهام رو به لبه بالکن تکو مثل خودش، دست ستادمیا کنارش
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 .یستین دمیشدم د داریب_

 دوخت و گفت:دوباره به آسمون چشم پدر

که  نیکه کنار شماها نبودم، به ا کنمیفکر م ینتونستم بخوابم. همش به اون مدت_

 . بخصوص موقع ازدواج سلمان...دهیکش یمادرت چقدر سخت

 رو نوازش کردم: دستش

عوضشون  شهینم گهیها گذشته دته. گذشیو االن کنارمون یاکه زنده نهیپدر مهم ا_

 کرد!

 جبرانشون کنم؟ یچطور_

 بدم. چند لحظه بعد پدر گفت: یچه جواب دونستمی. نمدمیکش یقیعم نفس

اومد چقدر با مادرت خوشبخت بودم. چقدر مادرت از خودش  ادمیامروز تو اون خونه، _

 کشهیموقع من فکر نکنم بخاطر شغلم عذاب م هیتا  گذشت،یم اشیزندگ یعاد یزهایو از چ

. تب و تشنج! من هم یشد ضیمر یحساب ،یبچه بود یوقت بارهی آدیم ادمی یو تو فشاره. حت

زنگ نزده بود بگه که حال بچه بد شده، خودش تو رو برده بود  اصالبودم. مادرت  فتیش

 صیخونه، مادرت ظهر تو رو ترخبرگشتم  یبود. فردا شبش وقت دهیکش یریدرگ یو کل مارستانیب

 !شتونیکرده بود آورده بود. مادربزرگت هم اومده بود پ

 که برام خواستگار اومد! بارنیکرده بود. اول فیقبال مامان برام تعر_

 :دیبا لبخند پرس پدر

 خواستگارت اومد؟ نیبود که اول یک_

 ام گرفت:و خنده دمیخجالت کش یکمی

بود و شغلش هم  یآدم معمول هی. خواستگار یدانشکده افسر رفتمیمن تازه داشتم م_

. بعد مامان کنمیازدواج م یپسر نظام هیبود که من به مامان گفتم فقط با  یچیچ دونمینم
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چقدر  ینظام هیبا  یکرد تا قانعم کنه زندگ فیخودش رو برام تعر یانواع خاطرات دردسرها

 .بتهیمص

 موفق شد؟_

 تونهیم سیپل هیپس فقط  سم،یوم شد گفتم مامان من خودم پلهاش تمحرف ینه، وقت_

 !یارتش ای ینشد سپاه تایاگه نها ایبا من باشه! 

 و گفت: دیخند پدر

 ؟یبش سیپل یشد تو بر یچطور راض_

 :دمیهم خند من

مقدار هم تو عمل انجام شده قرارش دادم. راستش هنوز هم از شغلم  هی. یبه سخت_

 .تیمامور رمیم یبه خصوص وقت آد،یخوشش نم

 ؟یرفت تیتا حاال چندتا مامور_

 نکنن. ریها رو درگخانم کننیم یسع توننیتا م یدونیچهارتا. م یکی نیبا ا_

 یدادن؟ ک تیچطور بهت مامور ،یآیکار به حساب مبا احتساب سنت، تازه_

 ؟یشد لیالتحصفارغ

داشت، اون هم  انیهام جرتو رگ سیپل هیشدم، و چون خون  لیالتحصفارغ شیسال پ_

 بردن! یپ هامییسرگرد شفق، همه متوجه استعدادم شدن و به توانا

 و گفت: دیحرف، خند نیبخاطر غرورم موقع گفتن ا پدر

 ماشااهلل به دخترم!_
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اومد  ادمیبعد،  یبرقرار شد. کم نمونیو بعد، سکوت ب دمیبه صورتش پاش یاخنده

 نیبرام آواز بخونه تا بخوابم. اون هم با ا گفتمیبهش م گشت،یبرم تیکه پدر از مامور ییهاوقت

 . رو بهش کردم و گفتم:خوندیو م نشستیخسته بود، کنار تختم م یلیکه خ

 ؟یخوندیبرام آواز م ادتهیپدر _

 لبخند زد: پدر

 !ادمهی ییزهایچ هیآره _

 قرار بدم: ریتحت تاث ها سرم رو کج کردم تا پدر رودختربچه نیع

 ؟یخونیپدر! برام م_

 نگاهم کرد و گفت: رانهیلحظه غافلگ هی پدر

 !دنیاالن؟ اون دوتا خواب_

 !ستنیآره االن! اون دوتا هم اصال مهم ن_

 سرداد و گفت: یاخنده پدر

 آد؟یاز دست تو دختر! از فرهاد خوشت نم_

 باال انداختم: شونه

 یمن هم گاه نیبخاطر هم آره،یرفتارهاش واقعا لجم رو درم یبگم نه، اما بعض تونمینم_

 .دمینم تیبهش اهم

 ؟یمثال چه رفتار_

برگشته بود به بهنام گفته بود من ثنا رو  مون،یقبل تیخوب... مثال... آهان! تو مامور_

 ها!حرف نیو از ا یبهش فکر کن یو حق ندار یدورش رو خط بکش دیدوست دارم تو با

 عجب!_
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داده بودن و قطعا  یکه بهمون مرخص تیتموم شدن مامور یدرست فردا نکهیا ای_

 !یپاشد اومد خواستگار خبریب م،یرفتیخواب مبهخواب مونیهمگ

 سرزده؟ یعنی_

داد تا مامان قبول کرد فردا شبش  رینه، روز قبلش مامانش زنگ زد به مامان و انقدر گ_

 نگفته بود. یزی! به من چانیب

 زودتر به خودت بگه؟ خواستیدلت م یعنی_

 انداختم نییرو پا سرم

 ...هیبهش چخوب آره... دوست داشتم اول خودش ازم بپرسه نظرم راجع_

 کمی ی. ولهیشناسفهیمدت، اونجور که من شناختمش، پسر آروم و وظ نی! اطورنیکه ا_

 مغروره.

 گفتم: فورا

 !ارشهیدربلج یرفتارها یغرورش باعث بعض نیپدر؟ هم یدیرو فهم نیشما هم ا_

اش گرفت و سرتکون داد. با بازوم، زدم به بازوش و با لبخند بخاطر حرص صدام، خنده پدر

 گفتم:

 شد؟ یآوازم چ_

« دختر پررو»هم  دیشا ای «طونیدختر ش»بهم انداخت که توش پر از عبارت  ینگاه پدر

 تا شروع کنه... دیکش قی. لبخندم رو پررنگ کردم و پدر، نفس عمشدیم دهید

* 

 تک و تنها شدم من ایدن نیا در

 در دل صحرا شدم من یاهیگ
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 زدیکه از مردم گر یمجنون چو

 شدم من الیل یدر پ شتابان

 میگریثمر م یچه ب خندمیاثر م یب چه

 چرا رسوا شدم من یناکام به

 شدم من دایعاشق چرا ش چرا

 شناسمیآشنا را م ریآن پ من

 شناسمیادا را م نیریآن ش من

 ما کار خدا بود نیب محبت

 شناسمیجا من خدا را م نیا از

 دیسرآ ایدن نیکه ا یروز خوشا

 دیمحشر آ امیبا ق امتیق

 یدامن عدل اله رمیبگ

 دیبرآ یکام عاشق ک بپرسم

 خندمیاثر م یب چه

 میگریثمر م یب چه

 چرا رسوا شدم من یناکام به

 شدم من... دایعاشق چرا ش چرا

 (یسلطان یمهد ا،یدن نی)در ا

**** 
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 تیهفت جد و آباء شاهرخ رو مورد عنا زدم،یبه موهام ژل م یحوصلگیکه با ب نطوریهم

که  نطوریمزخرف! پدر وارد اتاق شد و هم یهامزخرف، با آدم یمهمون هی. باز هم دادمیقرار م

 گفت: دادیم نییرو پا هاشنیآست

 !یپارت مینماز بخونم بر_

 . بعد گفتم:رونیام نره بخنده یدهنم رو گرفتم تا صدا یخنده و فورا جلو ریز زدم

 من هم دعا کن!_

 یبرا شد،یم یجورچه طیشرا دونمیبه نماز و من به کارم ادامه دادم. نم ستادیا پدر

و البته فرهاد! قرار بود دوباره برام  دادینشون م یالعملباشم، پدر چه عکس حجابیکامال ب نکهیا

عشقم  یکه قبال هرکار کردمیفکر م نیمن که واقعا اعصابش رو نداشتم. به ا ره؟یبگ افهیق

 کارها معذب شدم. یانجام بعض یحاال پدر اومده و برا کردم،یم دیکشیم

که در  نطوریکنم. هم شیدر کمد تا با فراق بال آرا نهیآ یباال زدم و نشستم جلو شونه

 . نمازش که تموم شد گفت:دادمیکردن بودم، به نماز پدر گوش م شیحال آرا

 !کیکوچ فیتو اون ک یدار یایمدادرنگجعبه_

 و گفتم: دمیخند

 مختصره! یلیمن خ شیلوازم آرا_

منتظر جواب باشه در رو باز کرد. برگشتم  نکهیبه در زد و بدون ا یلحظه فرهاد تق همون

 شده بود. با خشم گفتم: ریآن غافلگ هینگاهش کردم. خودش هم  تیو با عصبان

 !رونیاِ؟ گمشو ب_

 شده بود با تعجب گفت: رهیخ هیچندثان نیفورا در رو بست. پدر که تو ا فرهاد

 ؟یزنیحرف م ینطوریباهاش هم شهیهم_
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 گرفت: امخنده

 !شمیم یعصبان ینه فقط وقت_

 اش گرفت و گفت:هم خنده پدر

 کارش بد بود که در رو باز کرد. یشد! ول مونیپش شیکال از خواستگارفکر کنم _

 نشه برام فرق نداره، من بهش وقت دادم خودش رو بهم ثابت کنه. ایبشه  مونیپش_

 ؟یهمون دوماه که گفته بود_

 !تیمامور نیکردمش تا آخر ا_

 تکون داد یسر پدر

 .هیبه نظر من پسر خوب_

. ادیمونده بود پدر هم از فرهاد خوشش ب نمینگفتم. هم یزینگاهش کردم و چ نهیآ از

 شترینشوندم. تا سنم رو ب یانقره هیسا یهام، کمزدم و پشت چشم ملیرو هم ر نمییپا یهامژه

که تموم شد، بلند شدم و لباسم رو برداشتم. پدر مشغول خوندن نماز عشا  شمینشون بده. آرا

کال ناموسم به  ندفعهیفرهاد دوباره در رو باز کنه و ا هنکیو با استرس ا ستادمیا شسربود. پشت

داشت با  یدلبر قهیبودم.  دهیخر دهیلباس قرمز نسبتا پوش هیباد بره، لباس رو تنم کردم. 

دامنش خورده بود که  یهم از کمر رو ریحر هیال هی. شدیکه از مچ کلوش م ریحر یهانیآست

 .کردندیم باترشیز ریرکوچک ح یهاگل

دارم رو با چندتا سنجاق اطرافش موج یهام گذاشتم و موهاهم پشت زلف یگل قرمز تاج

هام رو که پام کردم، نماز روزها! صندل نیبود، درست مثل مد ا دهیو پاش ختهیر ی. کمچوندمیپ

هاش، . نگاهم کرد و با عالقه پدرانه چشمدمیبه صورتش پاش یپدر تموم شد. برگشتم و لبخند

 :دمیکردم و پرس شتریشدم. لبخندم رو ب بایز یلیخ ندبه من فهمو

 د؟یشیشما آماده نم_
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رو هم  فمیسر تکون داد. شالم رو سر کردم و، پالتو و ک گفتیم حیکه تسب یدر حال پدر

 . پدر گفت:رونیبرداشتم تا برم ب

 ؟یتر باشبا حجاب شهینم_

 یآرام ینبود؟ با صدا عیآخه ضا شد؟یبگم. م یچ دونستمیانداختم. نم نییرو پا سرم

 گفتم:

 ....کنمیم یکه بشه، سع ییتا اونجا_

تر از تاجم، شال رو عقب یو کم ستادمیا نهیآ یشالم رو توربان کنم. جلو دیفکرم رس به

 بود. تریخوب شده بود و خودم هم راض یلیام. خش هم انداختم رو شونهو ادامه دمیچیپ

 دنمی. هردوشون با دزدیفرهاد داشت با کاوه حرف م. رونیرو باز کردم و رفتم ب در

شدم و با اخم خطاب  کشونینازک کردم و نگاهم رو گرفتم. چند قدم نزد یبرگشتن. پشت چشم

 به فرهاد گفتم:

 رو بده؟ چیسوئ_

 نیرفتم و داخل ماش اطیو دستم داد. فورا به ح دیکش رونیب بشیرو از ج چیسوئ فرهاد

رو روشن  یرو چرخوندم و بخار چیشد بازوهام سردشون بشه. سوئ هوا، باعث ینشستم. خنکا

ثنا  نیشغل؟ از ا نیاز ا ت؟یمامور نینبود از ا یبود. راض ختهیکردم. حرف پدر، من رو به هم ر

با خودش فکر  دینه؟ شا ایحجاب داشته باشم  ستیمن مهم ن یبرا کردینبود؟ حس م یراض

 !دهینم یتینامحرم اهم-نشده و به محرم تیدخترم خوب ترب کردیم

بود  یدختر کایریشده بودم، نائ کایریفرمون گذاشتم. من نائ یهام، رودست یرو رو سرم

 الیخیها بوقت یرو تجربه کنه، بعض زهایچ یلیخ خواستیفرق داشت. دلش م یلیکه با ثنا خ

دختر  هی کایریرو بزنه و آزادانه رفتار کنه! نائ زیهمه چ دیها قوقت یبشه، بعض زهایچ یبعض

هم محرم و  یکمیو بند نبود، اما با حجاب نبود و  دیقیو ب یابونیو خ یی. هرجاودب یمعمول

 نامحرمش شل شده بود!
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به شخصه  اومد؟یبدم نم کایرینائ نیناراحت نبودم؟ چرا از ا یزیچ نیته قلبم از همچ چرا

ثنا، و خانواده  یاما برا اومد؛یحجاب نداشتن، بدم نم یبودن ول بیجکه سالم و ن ییاز دخترها

فرمون  یکردم و سرم رو از رو ی. پوفدیرسیزشت به نظر م یلیثنا، خ مانیو ا دهیثنا، و عق

کردم آروم باشم و به تموم  ی. سعنشستنیم نیماش شهیش یبارون، آروم رو یها. دونهشتمبردا

 فکر کنم.... یکوفت تیمامور نیکردن ا

**** 

 نیرانا پارک کردم. فرهاد گفت ماش هیو  موهیب هی نیفراوان فرهاد ب ییرو با راهنما نیماش

من  یو فرهاد، برا میشد ادهی! هرسه پمیفرار کن میخواست دیبهتره، شا میپارک کن ابونیرو تو خ

. میوارد شد الیو از در بزرگ و میرفت یقدم ستیچتر گرفت. پدر هم خودش چتر گرفته بود. ب

. آروم بهش دییپایها اطراف رو ممحافظ نیفرهاد واقعا ع یاضطراب داشتم. پدر هم. ول یکمی

 گفتم:

 !یکم دار یبلوتوث یهندزفر هیفقط _

 زد که تعجب کردم یلبخند فرهاد

 .زدمیهم م یدود نکیشبه وگرنه ع فیح_

 ینگفتم. جلو یزی. چختیرو داد، تعجبم رو برانگ امیجواب شوخ طیشرا نیدر ا نکهیا

با تعجب  شونیکیپدر،  دنیبودن. با د ستادهیساختمون، چند خدمتکار و محافظ ا یدر ورود

 گفت:

 د؟ییشما تیجناب هدا_

 گفت: یبا خونسرد پدر

 باشه؟ یک یخواستیپس م_

 با احترام بهمون تعارف کرد او
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 .خان منتظرتون هستنشاهرخ د،ییبفرما_

ها چهل به بود. اکثر مهمون یخونوادگ یمهمون هی هیخوشبختانه فضا شب م،یکه شد وارد

در، پالتوها و چترهامون رو  یخدمتکار جلو هی. شدنیم دهیباال بودن و فقط چندتا پسر جوون د

سرمون . فرهاد هم پشتمیخان رفتپدر و سمت شاهرخ یگرفت. من دستم رو انداختم تو بازو

 .فشردمیپدر رو م ی. بازوشدیم شتریاسترسم ب م،یشدیم کیکه نزد شاهرخ. به اومدیم

بغلش کرد و بهش  یزدگپدر از جاش بلند شد. با شگفت دنیبا د م،یدیجلوش رس یوقت

زدم  یکرد. شاهرخ دستش رو جلو آورد، من هم لبخند یآمد گفت. پدر، من رو بهش معرفخوش

 و گفتم:

 .مدیمن با مردها دست نم_

 :ختیشد. پشت سرمون مزه ر داشیحافظ نکبت از کجا پ دونمینم

 مومنه! یلیخ شونیا_

 ام نشوندم و رو به شاهرخ گفتم:به چهره یظیغل اخم

 خان؟شاهرخ نیدیترها راه مبزرگ یها رو هم تو مهمونتا حاال جوجه یاز ک_

خنده زد و پدر رو کنار خودش رو کاناپه نشوند. من هم رو دسته کاناپه کنار  ریز شاهرخ

 دم،یدی. اگه از دور خودمون رو ممیبود یجالب میپشت سرم. ت ستادیپدر نشستم. فرهاد هم وا

 :دی. شاهرخ پرسگرفتیام مخنده یحساب

 مدت؟! نیتو ا یکرد دایخانم رو چطور پ_

 زد یپوزخند پدر

 !یبه سخت_

 شد: کیبه پدر نزد شاهرخ
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 نکردم. دایپ یگشتم ول یلیمن اونور خ_

 شدیابروهاش افتاده بود و باعث م نیبه فرهاد انداختم که دوباره اون گره ب ینگاه من

که با توجه  گهیها انداختم. جز من، دوتا خانم دبه مهمون یبه نظر برسه. نگاه تریصورتش تپل

بودن، تو  دهیکرده بودن و لباس پوش شیجوانانه آرا یلیشون، خچهل ساله-وپنجیبه سن س

همون لحظه برگشت و نگاهم کرد. نگاهش تا عمق وجودم  شونیکی. زدنیحرف م هیبق اب ییرایپذ

و نگاهم رو ازشون گرفتم.  ختیچرا قلبم ر دونمینشون داد. نم یکینفوذ کرد. بعد من رو به اون

 کنه،یفرار م یچوب بردار یگفتن گربه دزده وقت میقد دلشوره وحشتناک به جونم افتاد، از هی

خان به کفشم بود، از نگاه اون، استرس گرفته بودم. برگشتم رو به شاهرخ گید چون ریمن هم شا

 :دمیو پرس

 ن؟یکنینم ییرایشما از مهموناتون پذ_

 گفت: تربیلبخند عج هیبهم انداخت و با  یبینگاه عج هی شاهرخ

 بانو؟ نیدار لیم یچ_

 فورا گفت: پدر

 نسکافه بخورم. هیبا خانمم  آدیمن هم بدم نم_

. پدر اصال محلش نگذاشته بود. دییپایبود و ما رو م ستادهیتر اطرفچند قدم اون حافظ

رد و بدل شده بود که پدر اصال  نشونیب یچ دونمیبودن، نم دهیرو د گهیکه تنها همد روزید

. میگذاشتیاز پدر، محل حافظ نم تی. من و فرهاد هم به تبعزدیاعصاب نداشت. با حافظ حرف نم

 و گفت: ستادیما ا یکه همون زنه اومد سمتمون. جلو کردمیحافظ رو نگاه م یرکیرزیزداشتم 

 خانم! کایریبه به سالم نائ_

 کردم لبخند بزنم: یهام گرد نشه؟ فورا خودم رو جمع کردم و سعچشم شدیم مگه

 م؟یناسشیرو م گهیهمد_
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 دستش رو جلو آورد و گفت: خانمه

 !میدیرو د گهیدبزرگمهر هم یتو مهمون ام،هیمن سا_

. باز هم لبخند زدم شدیپودر معلوم نمو کرم لریاون کانس ریحتما ز یول دینظر رنگم پر به

 و دستش رو گرفتم:

 !زمیعز شناسمیبزرگمهر نم_

 اومد و کنار گوشم گفت: جلوتر

 فراموش کنه! تونهینم کسچیرو ه ییایرو یاون خواستگار ،یاوشیدختر ستو دوست_

 کردم: یکیگفتم و خنده کوچ ینیاحسی هیدلم  تو

 بوده؟ یک یخواستگار نیاومدم تهران. ا رجندیاز ب شیمن چندروز پ د،یببخش_

 رو ول کرد دستم

 ؟یهست یپس دختر شهرستان_

 کنم. یاونجا زندگ یبه البراتوار پدرم، مجبور بودم چندسال یدگیرس ینه، برا_

خدمتکار برامون نسکافه آورد. فنجونم  هیدروغ رو از کجام درآورده بودم.  نیا دونمینم

 :دیبده، شاهرخ پرس یاو جواب نکهیرو برداشتم و قبل از ا

 ن؟یشما البراتوار دار_

 رو باال دادم ابروم

 داره؟ یاشکال_

 داد و گفت: لمیتحو یورهیلبخند  شاهرخ
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شما استفاده کنم. چون من تازه ساخت گل  اتیبتونم از تجرب دینه، فقط گفتم شا نه_

 رو شروع کردم.

 زدم: پوزخند

 .دیکنیم دیپولدارها تول یپس شما برا_

 دستش رو تو هوا تکون داد: شاهرخ

 بگذره! دیبا گهید میچکار کن_

 :دمیلبخند پر از شک از ما دور شد. فورا پرس هینشده بود، با  دیناام زنه

 بودن؟ یک شونیا_

 گفت: شاهرخ

پخش جنس تو مدارس. قبال هم با بزرگمهر کار  یزنونه داره، برا کیباند کوچ هیاون _

 .کردهیم

 گفت: پدر

 بال و پر خودت! ریز یریهمه رو بگ یخوایپس ظاهرا م_

 اش بخوره که فورا گفتم:از نسکافه خواست

 خان هم تعارف کن!جان، به شاهرخ تیهدا_

به  یکرد و فنجون رو به سمت شاهرخ گرفت. شاهرخ نگاه افتیفورا منظورم رو در پدر

 به پدر دادش، رو به من گفت: یقلپ بزرگ از نسکافه خورد. وقت هیمن کرد و 

 !نیشما اصال به من اعتماد ندار نکهیمثل ا_

 زدم: پوزخند
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 بهتون اعتماد داشته باشم؟ دیچرا با نم،یبیبارمه شما رو م نیمن اول_

به زنش!  ای کردیبه دخترش افتخار م دونمیام گرفت، نمپدر پر از افتخار بود، خنده نگاه

 رو به کار ببرم. فیبراش کلمه کث تونستمی. واقعا مشدیم ترفیشاهرخ هم نگاهش هرلحظه کث

 :دیپرس

 ن؟یکنیم دیتول یتو البراتوار چ نینگفت_

 گذاشتم و گفتم: زیم یرو رو فنجونم

 .میکنیم دیتول یو بهداشت یشیما لوازم آرا_

 ی. وقتمیکردیزد. من و پدر ساکت نگاهش م رخندهیآن نگاهم کرد و بعد ز کی شاهرخ

 اش رو جمع کرد و گفت:خنده میخندیما نم دید

 !ستین یرهشتیخانمت مثل ما ز ت،یپس هدا_

من جواب  نینداشت بنابرا نشیتو آست یبود، پدر جواب خاص یدروغ ناگهان نیا چون

 دادم:

. دستمال، کرم، روژ! و میکنیم عیتوز شیو با لوازم آرا میسازیم یما مخدر صنعت_

 !گهید یزهایچ

 :دیپرس یبا شگفت شاهرخ

 فروخت؟ یشکلنیا شهیگل رو هم م_

 داشتم گفتم:ام رو نگهکه انگار خنده یطور

 !نیبفروش یزدی کیتو ک نیتونیگل رو م_

 . شاهرخ با خنده خطاب به من گفت:دمیو من هم خند دیبلند خند یباصدا پدر

 !میریبگ ادیهم  یپزینیریش دیپس با_
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**** 

موندم  شتری. بکردیم تمیاون زنه همچنان اذ یهابه صلح گذشت. گرچه نگاه یمهمون هیبق

بدون ترس از نگاه دوست و دشمن، و خجالت از پدر، برام  بایکنار پدر و البته فرهاد. که تقر

خوردن داره! حافظ هم دائما پوزخند  هایقاچاقچ نیپرتقال پوست کند! چقدر هم که مال ا

 داد.یم لمونیتحو

رو از فرهاد گرفتم و خودم نشستم پشت فرمون. پدر هم  چیموقع برگشتن، باز هم سوئ

 یافتاد نکنه اون شاهرخ گور به گور ادمیواستم بگم پدر، خ م،یدور شد کمی یجلو نشست. وقت

 گفتم: نیهامون. بخاطر همچسبونده باشه به لباس یزیچ یشنود

 گفت؟یم یچ روزیجان، حافظ د تیهدا_

 گفت: رانهینگاهم کرد و غافلگ پدر

 ؟یپرسیچرا م_

 !یریاکب اومدیبرام ناز و عشوه م یلیامشب خ_

 اش گرفت و چند لحظه مکث کرد، بعد گفت:خنده پدر

 ؟یبدون یخوایم یمطمئن_

 تکون دادم سر

 معلومه!_

 !کنهیم انتیزنت داره بهت خ گفتیم_

 :میو فرهاد همزمان گفت من

 !؟یچ_
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تو رو بزنن  فیک خواستنیم یکنن. بعد گمتون کرده، ول بتونینفر رو فرستاده تعق هی_

 ! ازتون عکس هم انداخته!دیرستوران و خر نیکه رفت دهید ده،یو دوباره شما رو د

 گرفت: حرصم

 .میغذا بخور رونیمن هم بردمش ب شد،یتلف م یداشت از گرسنگ نه،یآبت نیا ریتقص_

 :دیپرس فرهاد

 ن؟یگفت یشما بهش چ_

تر از گنده یلیها نکنه! خغلط نیاز ا گهیزدم تو دهنش پر خون شه، بعد هم گفتم د_

 .زدیدهنش حرف م

 شتریب دی. بادمیاز پدر خجالت کش یکمینگفتم.  یزیبه فرهاد انداختم و چ ینگاه نهیآ از

 فضول بود. یادیحافظ، ز نی. امیکردیحواسمون رو جمع م

زنان وارد اتاق جوجه! نق شهیبود. مثل هم دهیخونه، کاوه برامون شام خر میدیرس یوقت

لباس عوض کردم و  یاقهیدقتا من راحت باشم. پنج رونیشدم تا لباس عوض کنم. پدر نشست ب

رفتم. فرهاد با همون لباس مشغول خوردن شده بود. پدر بلند شد که به اتاق بره. من هم  رونیب

 آروم گفتم: داشتمیغذام رو برم کبارمصرفیکه ظرف  نطورینشستم و هم ادفره کینزد

 .ییانقدر شکمو دونستمیواقعا نم_

اش رو با عجله هاش رو جلو داده باشه، لقمهانگار لب د،یجویم یکه طور خاص فرهاد

 قورت داد و گفت:

 نخوردم! یزیناهار هم چ رونمیاز صبح ب_

 گرفت: امخنده

 مرغ برات کباب شه! گریج_
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 !دشیریخودشه! همون دختره! اون ماموره بگ_

 نیهم ییجا هید حتما . فرهارنیمن رو بگ ذاشتمیم دیشتاب پا به فرار گذاشتم. نبا با

زنون نفسها باال رفتم و نفسبوم. از پله یرو رهی! فرهاد گفت مسازمهیساختمون ن هیاطراف بود. 

زده فرهاد، اون زنه و افرادش منتظرم بودن. وحشت یخودم رو رسوندم به پشت بوم. اما به جا

سمتم.  اومدنیترسناک رو صورتش بود. داشتن م یطانیلبخند ش هیکردم. اون زن  گاهشونن

 ی. تو آموزشدمیترسیاز ارتفاع م شهیبه لبه. هم رسمیهر لحظه م دونستمیعقب رفتم. معقب

خودم  یضعف نشون ندم، به رو نکهی. اما بخاطر ازدمیسکته رو م نیموقع تمر شهیهم هم

 .آوردمینم

بودم و  دهیه پشتم بود، پس چطور چرخو پرت شدم. من ک دیپام لغز ریلحظه، ز همون

ساختمون ظاهر  نیی. ناگهان فرهاد، پادمیکشیم غیج شدم؟یم کینزد نیداشتم با صورت به زم

. ساختمون میدیدیم بیهردومون آس شد؟ی! مگه مرهیهاش رو باز کرد تا من رو بگشد و دست

تو آغوش فرهاد فرود اومدم  نکهیبه محض ا شد؟ین وحشت و سقوط تموم نمیچندطبقه بود که ا

 شد.... کیهمه جا تار

و  دمیکش یبارون! نفس راحت دنیبار یرو باز کردم. سقف اتاق، لحاف، و صدا هامچشم

! چطور میبه ساعت انداختم. ده و ن ی. نگاهادیکابوس درب یجام نشستم تا بدنم از کرخت یتو

 نییل رمان خوندن بودم. از تخت پاتا ساعت سه مشغو شبیاومد، د ادمیبودم؟  دهیانقدر خواب

 یبه آشپزخونه زدم، کتر یخونه نبود انگار! سر یرفتم. کس رونیلباس، ب ضیو بعد از تعو دمیپر

حرف، فورا پشت  یصدا دنیرو روشن کردم و سمت بالکن رفتم. با شن رشیگرم بود. دوباره ز

 :گفتیم هیکاوه بود. با گال یمتوقف شدم و گوش دادم. صدا وارید

حرف بزنم؟ پس اون  نویبا م نیذاریبهتون بدم. چرا نم یاطالعات تونمینم گهیمن د_

 شد؟ یچ نیزیریم نیکه گفت یپول
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 جواب داد و کاوه گفت: طرفش

متعهده! اما  یلیحساب کرد. خ شهی!.... رو فرهاده هم نمزنهیدختره دائم نق م نینه ا_

تحت  یاز دختره برا شهیدختره هست، اگه الزم شد م نیفرهاد و ا نیب ییزهایچ هیفکر کنم 

 فشار گذاشتن فرهاد استفاده کرد!

انداخت و همراه پدر وارد خونه شدن. با چند قدم بلند خودم رو  دیلحظه فرهاد کل همون

و آروم  میوارد اتاق شد ییتاتو اتاق. سه انیو اشاره بهشون فهموندم ب مایرسوندم و با ا ییرایبه پذ

 بودم بهشون گفتم. پدر چند لحظه فکر کرد و بعد گفت: دهیکه شن ییازهیچ

 !م؟یبه مقدم خبر بد_

 که تو فکر فرو رفته بود گفت: فرهاد

تو  دهیانقدر راحت اجازه نم یاطالعات هیامتحانه،  دی! شاشهیم یچ مینیبب دیفعال بذار_

 ده؟یفندک رو نشن یصدا یعنی. یحرفاش رو بشنو

 دادم: رونیرو ب نفسم

 ن؟یچرا من رو باهاش تو خونه تنها گذاشت_

 گفت: آوردیم رونیکه پالتوش رو ب نطوریهم پدر

 .یایاز پس خودت برب یتونیاومده بود. تو که م شیپ یکار ضرور هی_

 اون اسلحه داره. اسلحه ما رو هم که گرفته._

 به سمتم گرفت: یبیشوکر ج هیو  بشیدست کرد داخل ج فرهاد

 !شتیرو بذار پ نیا ایب_

 تختش نشست و گفت: ی. پدر رورونیگرفتم و او رفت ب ازش
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 بردنیها رو مکه داشتن باهاش جنس ینینفر ماش هیحافظ صبح زود زنگ زد. گفت _

 کرده. یچه غلط مینیبب می. رفتدهیدزد

 نشستم: کنارش

 هیسروقت گاوصندوق شاهرخ. حتما اون تو  میبر یجور هیو  مینقشه بکش هی ایپدر! ب_

 .میکنیم دایپ یمدرک

 ست؟یخوب ن ،یتو که صداش رو ضبط کرد_

 گفتم: یناراحت با

 اعتراف گرفتنه. ینداره، فقط برا یوجاهت قانون_

 طرف ما کار کنه. ادیب نکهیا یبه حافظ گفتم رو مخ اون پسره پاشا، برا شه،یفعال که نم_

 داره؟ دهیچه فا_

چکار  دونمی. فعال نمزنهیس، اون هم که مشکوک مکاوه فهیها وظنقشه نی. ادونمینم_

 نداده. امی. مقدم چند روزه اصال پمیبکن دیبا

 زدم: پوزخند

 کمیهستن! حاال  یمعمول سیهم مثل ما پل هانیسپاه! ا یهایهم اطالعات یاطالعات_

 تره!حواسشون جمع

 :دیشونه باال انداخت و پرس پدر

 ها سربزنه؟به گل رهیبه نظرت سلمان م_

 درست کنم: یجا بلند شدم که برم چا از

 .رهیشااهلل که مان دونم،ینم_

**** 
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شدم و همراه هم راه  ادهیمن باز کرد. پ یو فرهاد، در رو برا میستادیباغ شاهرخ ا یجلو

بوده. هرسه وارد  یه نفوذک یتو اون مدت دهیکش یخسته بودم. پدر چ یفیبالتکل نی. از امیافتاد

بافت  هیپالتوهامون رو گرفت. من شال قرمزم رو مدل توربان بسته بودم و  خدمت،شیو پ میشد

 ینجوری. کال ایمشک ینازک و ساپورت توکرک یاسکقهیهم  رشیفرشته تنم بود. از ز قهی دارطرح

. کنهیم یزامب هیرو شب اشافهی. فرهاد هم کمتر قترهیکه پدر راض دونستمیتر بود. مباحجاب

. مثل دفعات قبل با نگاهش داشت قورتم میکرد کیجلو و با شاهرخ سالم و عل میخالصه رفت

 یدختر جوون و خوشگل نیهمچ تیکه هدا ره،یمیداره م ی. قشنگ مشخص بود از حسوددادیم

 !برهیرو تور زده و داره حالش رو م

و، او و پدر، مشغول صحبت شدن.  میرخ نشستشاه کیسالن نزد یانتها یهایصندل رو

 یتیاهم بار،نینظر گرفته بود. ا ریبود. اون زنه، باز هم من رو ز ستادهیفرهاد پشت من و پدر ا

از سرم بازش کنم. چون رابطمون با حافظ دوباره خوب شده  یجوری خواستیندادم. اما دلم م

 کرد و گفت: یکیکوچ میآورش، تعظجلو. حافظ اومد و با همون نگاه چندش ادیب مبود، صداش زد

 خانوم دیامر کن_

 آروم گفتم: یخم شد. با صدا یبردم و اون هم کم کیرو نزد سرم

 ؟یشناسی! مهیساق یو سردسته دخترها ستادهیاون زنه که پشت سرت وا_

 منظورتون نسترنه؟_

 تنشه! یببر راهنیپ هی نیبب ه،یاسمش چ دونمیچه م_

 آره خانوم همون نسترنه، حاال چطور مگه؟_

کجا جنساش رو  ،یاریکارش رو برام درب یبفهمه، ته و تو یکس نکهیبدون ا خوامیم_

 خوامی! همه رو مکننیکجا پخش م کنن،یم میتقس یکجان، چجور هاشیساق داره،ینگه م

 بفهمه. دینبا سکچیها! اصال هکردن ما نشه بیمثل اون تعق یبدونم. ول
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 چشم خانوم. چقدر وقت دارم؟_

 دو سه روز. دستمزدت هم محفوظه._

 به چشمش زد و رفت. یدست حافظ

بلند شدم  م،یبود دهیکه قبال با فرهاد کش یاگذشت، طبق نقشه یکه از وقت مهمون کمی

 :دیو چند قدم جلو رفتم و خودم رو سرگردون نشون دادم. فرهاد پرس

 ن؟یبریم فیتشر ییخانوم، جا_

 توجه شاهرخ و پدر هم جلب شد. شاهرخ هم گفت: خوشبختانه

 بانو! ارنیبگم براتون ب نیالزم دار یزیاگه چ_

 برگشتم

 دراز بکشم. یکمی خوامیم ره،یم جیسرم گ_

 کنن. تونییراهنما گمیاوه االن م_

. میشد یتاقو وارد ا الیو یطبقه باال میرو صدا زد و من همراهش رفتم. رفت یخدمتشیپ

 نی. به همه ادمیدراز کش قه،یتخت نشستم و چند دق یشده و کامل. رو دهیاتاق خواب چ هی

 زودتر تموم بشه. تیمامور نیاتفاقات فکر کردم و از خدا کمک خواستم تا ا

 نطوریآوردم. هم رونیب فمینشستم و روژم رو از داخل ک نهیآ یبعد بلند شدم؛ جلو یکم

کردم و  ی. تمام اطراف اتاق رو بررسکردمینقشه فکر م هیبق یبه اجرا دم،یکشیهام مکه رو لب

 هی. هر کدوم دمیکش رونیب فمیرو از ک میسیب ینداره، شنودها نیمطمئن شدم دورب یوقت

رو تو مشتم گرفتم و با آرامش از اتاق  یمختلف بذارم. اول یبتونم تو جاها تاداشتن  یپوشش

راهرو بود؛ و آروم  واریزدم که به د ییبود، پشت تابلو ییمربع طال هیرو که  یکیرفتم.  رونیب

بخاطر  یطبقه باال نبود، ول کسچیرو فشار دادم تا فعال بشه. خوشبختانه ه کشیدکمه کوچ

 .کنمیدارم تابلو رو صاف م ادیکردم که به نظر ب یکار راهرو،مداربسته  نیدورب
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 یها رو براپله یکیت، من موقع برگشت، اونپله از دوطرف داش فیطبقه باال دو رد چون

رو  یرفتم، شنود نییها که پاتابلو بذارم. از پله ریرفتن انتخاب کردم تا بتونم شنود رو ز نییپا

 ،یمونده به آخر یکیاز پله  م،یمال یلیشده بود، فعال کردم و خ یکه داخل ظرف آدامس جاساز

و  دمیهم به کمر طرف کش یدست نه،ینب یها گذاشتم. حواسم بود کساز نگهبان یکی بیجتو 

لبخند  هیکه بهش چشمک زدم!  تهیجذاب یدادم. اون هم فکر کرد چه خدا لشیچشمک تحو هی

 هیمحو گوشه لبش نِشوند. ازش دور شدم و سمت پدر و شاهرخ رفتم. حاال نوبت شاهرخ بود، 

 آدیم شیکه خودم کردم، فرصتش پ ییطبق فکرها دونستمینم ! اماکیو ش ییطال گاریجعبه س

 نه؟ ایبهش بدم 

لبخند  هیبه وجد اومده،  شتریروژ قرمزم ب دنیپدر نشستم. شاهرخ که معلوم بود از د کنار

رو با روژ قرمز  میبفهمه چرا روژ مس نکهیا یچندش نثارم کرد. اما لبخند پدر، پر از سوال بود برا

. همون لحظه، طبق نقشه، فرهاد پدر رو به خوردیپاک کردم! خودم هم از جوابش حالم به هم م

برد. گفته بودم حافظ رو هم ببره تا کمتر دماغش رو تو  رونیتماس مهم، از سالن ب هیبهونه 

اختم و به پام اند یکیاون یپام رو رو ،یخاص یلوند هیهرسه دور شدن، با  یکفشم کنه. وقت

 پدر نشست. یشدم. شاهرخ از جا بلند شد و جا رهیخ زد،یم تاریکه گ یخوندن مرد جوون

آوردم  رونیب فمیرو از ک گاریام گرفت. جعبه سخنده ره،یگیام داره منقشه نکهیذوق ا از

 :دیاز داخلش برداشتم. گوشه لبم که گذاشتمش، شاهرخ پرس گاریس هیو 

 ن؟یکشیم گاریس_

 گفتم: یآروم یزدم و با صدا لبخند

 ن؟یفندک دار ،ی.... راستآدینباشه! آخه اون خوشش نم تیکه هدا ی! وقتیگاه_

 نیگرفت. قبال با فرهاد تمر گارمیس ریآورد و ز رونیب بشیفورا فندکش رو از ج شاهرخ

 افتاد و گفت: گاریندم. شاهرخ نگاهش به جعبه س یسوت دن،یکش گاریکرده بودم تا موقع س

 !هیقشنگ گاریجعبه س_
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 رو از گوشه لبم برداشتم و جواب دادم: گاریس

 مثل فندک شما!_

 فندک رو سمتم گرفت شاهرخ

 اصال قابلتون رو نداره!_

 زدم و فندک رو گرفتم یلبخند

 .آدیمن از تعارف خوشم نم ،یمرس_

 !بشیبذاره ج رهیهاش کور شه و بگچشم ایرو سمتش گرفتم. خدا گاریجعبه س و

 که پر از خواستن من بود، لبخند زد فشیجعبه رو گرفت و با همون نگاه کث شاهرخ

 !نطوریمن هم هم_

رو  گاریانداختم و س فمیکتش گذاشت. من هم فندک رو تو ک بیرو تو ج گاریس جعبه

نقشه  هیخاموش کردم. تو دلم هزاربار از خدا تشکر کردم و آرزو کردم بق ز،یم یرو یگاریرسیتو ز

 بره... شیدلخواهمون پهم به 

**** 

تو  ینور مختصر هیبود و طبق معمول، چراغ بالکن  کیجا تارهمه م،یخونه که شد وارد

رو آورد و هرسه از عدم وجود  ابیرد یی. فرهاد دستگاه شناساختیریم ییرایآشپزخونه و پذ

 زیم یاز شنودها رو که نگه داشته بودم، رو یکی. البته قبلش میمطمئن شد ابیشنود و رد

 شتریب یلیهفته که حواسمون بهش بود، خ هی نیکاوه. ا یتو گوش میبزن میخواستیگذاشتم. م

. هرچقدر هم کنهیم انتیداره خ میباور کن خواستیاما دلمون نم م،یبهش مشکوک شده بود

. اما ظاهرا هم میدیرسینم ییبه جا کنهیم یفروشداره وطن لیو به چه دل یبه ک میکردیفکر م

 .خواستیرو م یکس هیهم  دادنیبهش پول م
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. شنود رو گرفت و با دنیخوابیاتاق م هیرو تو دست فرهاد گذاشتم. اون و کاوه تو  شنود

 :دیپرس آوردیکه کتش رو در م نطوریساده، هرکس رفت تو اتاق خودش. پدر هم ریبخشب هی

 به فرهاد؟ یداد یچ_

 گفتم: نینکرده بودم. بنابرا فیپدر تعر یبرا هامونیبازجاسوس نیبه اراجع دایز

 دستگاه شنود. هی_

 ن؟یشاهرخ گذاشت یالیتو و_

 .میاریب ریگ ییزهایچ هیبله، بلکه _

 ؟یکنن چ داشونیاگه پ_

 مخصوص بود که قبال مشخص کرده بودم. یجا هیهر شنود مال _

 کاوه گفت؟_

 نگو بهش. یزی. شما هم چدونهینه... کاوه اصال نم_

 ؟یهنوز بهش مشکوک_

 !شهیاصال شکم برطرف نشده! بدتر هم م_

ترک کرد. فورا لباس عوض کردم و  شهیتکون داد و اتاق رو به مقصد تاالر اند یسر پدر

 :دیتختش نشست و پرس یشدم. پدر که برگشت، رو لیوسا یسازبعد مشغول مرتب

 بهتر شده! یلیات با فرهاد خرابطه_

 زونیبود. خودم رو مشغول آو بیعج یلیکه برام خ یدر حال دم،یهم خجالت کش باز

 ها نشون دادم و گفتم:کردن لباس

 ....دونمینم_
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 بود. یام خبرجمله_

 ندادم. پدر با همون لحن آرومش ادامه داد: یجواب

 د هم آرومه!فرها ان،ین شیحساسه. اگه اون مسائل پ یلیخ زهایچ یسر هیفرهاد به _

 به لبم اومد و برگشتم سمت پدر: یشناخت، لبخند نیا بخاطر

 آد؟یشما از فرهاد خوشت م_

 بهم انداخت: ینگاه خاص هی پدر

 ؟ینظر من رو بدون یخوایم_

 دادم هیکمد رو بستم و بهش تک در

 .ییجورا هی_

از بهنام  دیشا ست،ین یمشکل گهید ادیفرهاد قلق خاص خودش رو داره. قلقش دستت ب_

 هم برات بهتر باشه!

بود که پدر  عیضا یلیانداختم. خ نییو سرم رو پا دیاومدن اسم بهنام، قلبم طپ با

 دیبود و شا شتریبخاطر شناخت ب شتر،یعالقه ب نیدوست دارم. و ا شتریمن بهنام رو ب دونستیم

 .دونستمیبود... خودم هم نم یاصال فقط وابستگ

 زد و گفت: یلبخند پدر

اندازه  نیده دوازده روز، فرهاد رو شناختم، با ا نیبا خودته دخترم. من تو ا یینها میتصم_

 فیهم نداره که بخاطرش بالتکل یو گور ریگ چیخوشبختت کنه. ه تونهیبگم م تونمیشناخت، م

 باشه.

! کنهینم یداره که از من خواستگار یو گور ریچه گ ستیبهنام بود. که معلوم ن منظورش

 !یآریبه زبون نم یچیو چرا ه هیدردت چ یگفتیبهنام خدا بگم چکارت کنه، کاش حداقل ماه 
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 س؟دهیچیپ یلیهست؟ خ یکه فرهاد بهشون حساسه چ یحاال اون مسائل_

رو  تیخوشگل یکس خوادیدلش نم ه،یعیگفت طب شهیخوب م ست،ین دهیچینه، پ_

هم  تیمحلی! از بآدیخونش به جوش م زننیبهت زل م گهید یمردها نکهیو واقعا از ا نه،یبب

 یچیحواسش به ه گهید رهیفکرش درگ یوقت کنه،یفکر م یلیها هم خ! رو پروندهشهیم یکفر

 !ستین

 گرفته بود: امخنده

 خودش گفته؟ ای یرو خودت متوجه شد هانیپدر ا_

رو هم از نظرات و  هانی. در واقع هممیزنیبه تو حرف مکم راجع یلیمن و فرهاد خ_

 .دمیحافظ فهم ایبا شاهرخ  دارمونیبه هربار دهاش راجعحرف

که به  نطوریهم ،ییروشو نهی. تو آرونیتکون دادم. بعد مسواکم رو برداشتم و رفتم ب سر

 کردم،یبودم. خودم رو همراه فرهاد تصور م ندهیبه فکر آ کردم،ینگاه م ردندونیکف کردن خم

 پر از حرفش... یهاچشم و بهنام... با اون

**** 

داده بود و  هی. فرهاد به در کمد تکگفتمینم یچیهام گرفته بودم و هرو تو دست سرم

بعد، فرهاد  قهی. چند دقمیگفتن نداشت یبرا یحرف چکدومیتخت. ه یهاپدر نشسته بود رو پله

 لب باز کرد و گفت:

 موندم. جیبه پستم نخورده. اصال گ یمورد نیتا حاال همچ م؟یحاال چکار کن_

 گفتم: من

 .میبگ یدیبه سرهنگ مج دیبا_

 :دیپرس یبا ناراحت پدر

 م؟یچرا به سرگرد مقدم نگ_
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 و گفت: دیتو موهاش کش یدست فرهاد

 می. برمیبمون نجایا میتونیآمار رفت و آمدمون رو داشته باشه. نم دینبا گهی. دمیبر دیبا_

 !تیخونه هدا

 هم که تحت نظر خودشون بوده، از کجا معلوم پاک باشه؟ تیهداخوب خونه _

مون رو شوکه همه میخائن تو ت هیوجود  م،یهرسه بود دیکالفه بود. شا تینهایب فرهاد

 خواستیکه م یقاچاقچ هی. کردیتر از شاهرخ کار مگندهکله یقاچاقچ هی یکرده بود. کاوه، برا

کننده واردکننده و پخش نیو بشه بزرگتر رهیخودش بگ ردستیرو ز یامنطقه یروسا نیتمام ا

آرزوهاشون تو دردسر انداختن.  نیدارن، ما رو هم با ا یی! مردم چه آرزوهاتختیپا درمواد مخ

 آروم گفت: یفرهاد با صدا

 .دیرو جمع کن لتونی. وسامیشیفورا از خونه خارج م ،ییکاوه رفت دستشو یوقت_

 :دمیپرس

 ؟یداریرو برم لتیوسا یخودت چجور_

 ونیرفت، تلوز ی. وقتدیتو ساک. منتظر عالمتم باش چپونمیم عیباز نکردم سر ادیمن ز_

 .کنمیرو روشن م

 یلینگاه به پدر انداختم، اون هم خ هیرفت.  رونیو فرهاد از اتاق ب میرفتیو پدر پذ من

هم مال پدر رو جمع . هم مال خودم لمونیناراحت بود. بلند شدم و شروع کردم جمع کردن وسا

 .میمنتظر نشست ده،یکردم و لباس پوش

شماره حافظ، دهنم رو کج  دنیزنگ زد. با د میکه گوش میتو سکوت منتظر بود هردو

 کردم و جواب دادم

 بله؟_

 سالم خانوم. منم حافظ!_
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 سالم. شناختم._

 خانوم آمار نسترن رو درآوردم._

 فورا گفتم: شه،یتوسط کاوه شنود م تمونیمامور یهاخط دیشا نکهیفکر ا از

 تو تلگرام برام بفرست. ،یکرد دایپ یهرچ خوب،یلیخ_

 چشم خانوم._

 خدافظ._

نگران بودم. احساس  یلیهم اعتماد نداشتم. خ واریبه در و د گهیرو قطع کردم. د تماس

بهش  ارویممکنه اون  کردمی. با خودم فکر مآدیاز دستش برم یآدم خائن، هرکار کردمیم

خائن کشته  هیتوسط  ینفوذ تیتو مامور نکهیتو خونه بکشه! از تصور ا جانیدستور بده ما رو هم

 !یبود، مثل گل به خود یزیآبرور هی. واقعا مادیلرزبشم، پشتم 

 ی. جاخوندمیرمان م میو من با گوش گفتی. پدر ذکر ممیساعت منتظر بود کی حدودا

باعث شد از جام بپرم. بافتم رو کردم تنم و همراه پدر،  ون،یتلوز یناگهان یحساس بودم که صدا

 شه،یکه احساس کردم االن دستش از بازو کنده م یطور هی. فرهاد میدر رو باز کرد یآروم ال

. رونیب میاز خونه زد ن،یو پاورچ میهامون رو برداشت. ساکمیداد که زودتر بر تبهمون عالم

 کیبوقش نزد ی. صدادیکش نیماش یجارو برداشته بود، همه ابیرد ییفرهاد که دستگاه شناسا

 آورد رونیکوچولو رو ب اهیس یشد. گشت و دوتا ش دهیداشبورد شن

 هم شنود! ابیهم رد_

و  میهر دو رو از کف دستش برداشتم و پرت کردم تو بالکن خونه. بعد سوار شد فورا

رو  میآخر و گوش میزدم به س ت،یخونه هدا کی. نزدمیزدیحرف نم چکدومیه ر،ی. تو مسمیرفت

کارت خودم رو انداختم توش و شماره بهنام رو گرفتم. بعد از چندتا بوق، صداش  میدرآوردم. س

 :دیچیتو گوشم پ
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 تو؟ یی. کجازمیسالم عز_

 هام نشست:به لب یادغدغهیب لبخند

 سالم. دنبال آدم بدها!_

 افتاده؟ یاتفاق حاله،یصدات ب_

 .میشد انتیخ هیراستش ما متوجه  بهنام،_

اسم بهنام و جمله بعدش، هردو  دنیو پدر که حواسشون به تماس من بود، با شن فرهاد

 و ادامه دادم: اوردمیخودم ن یبهم انداختن. به رو یبینگاه عج هی

 .میبگ یبه ک میموند م،یهست تیوسط مامور_

 بود رتیبهنام هم پر از ح یصدا

 !شهیمن باورم نم یخدا_

 انهیاون مسئول شنود مخف ،یستوان عهد شی. بهنام، برو پمیما هم سختمون بود باور کن_

خان شاهرخ یشنود بره رو گوش نیکاوه رو هم اون شنود کرده. قرار بود ا یهاماست. تلفن اتیعمل

 تره!بردن کرم درخت، مهم نیکاوه. از ب یتو گوش میما گذاشت یول

 ن؟یگفت اتیعملبه مسئول پرونده و مسئول _

 ؟یشناسیمقدمه. تو م یمحمد ایسرگرد پور اتی. مسئول عملمیاعتماد کن مینه، نتونست_

 آره! دورادور! اون هم..._

 .میکاوه مطمئن انتی. ما فقط از خمیدونینه نه، ما نم_

 کرده؟ یانتیحاال چه خ_
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موادمخدر رو بهش  سیس، آمار پلکاسه هیگنده تو تهران دستش تو کله یقاچاقچ هیبا _

! یهرچ دونمیو چه م دیکنه. با تهد یاز ما استفاده ابزار خواستهیهم م اتیعمل نی. سر ادهیم

 !هیگور به گور یلیبه حساب خواهرش. خ زنیریم دن،یبهش پول م

 کرد که احساس کردم طوفان شده. بعد گفت: یتو گوش یپوف بهنام

 بگم؟ یدیبه سرهنگ مج_

بگو. زودتر کارها رو درست کن، رابط ما با سرگرد مقدم کاوه بود،  یدونیاگه صالح م_

 .میچکار کن میدونیاالن نم

 باشه باشه._

 خط خودم زنگ بزن.  نیبه هم کنه،یهامون رو کاوه شنود مبهنام خط_

**** 

رو  یچا ینی. سمی. بخاطر خوب بودن هوا، تو بالکن رفته بودتیتو خونه هدا میبود مونده

شده  رهیکنار پدر نشستم. پدر و فرهاد، هردو به افق خ یگذاشتم و خودم هم رو صندل زیم یرو

. با دست، ابر فکر رو سر هردوتاشون رو پاره کردم و کردنیفکر م یبودن و به مسائل نامعلوم

 گفتم:

 .میبا هم فکر کن نجایا دییایب د؟ییکجا_

 گفت: داشتیرو برم شیچا وانیکه ل نطوریتوجهشون جلب شد و پدر هم هردو

 افتاد رو دوش خودمون! اتیتمام بار عمل_

 رو برداشتم و گفتم: می. من هم چاگفتینم یزیچشم دوخته بود و چ زیبه م فرهاد

مزخرف کاوه خسته شده بودم.  یبهتر شد، از تزها ینجوریام. امن که واقعا براش آماده_

 پرونده مال ما بود. نیاز اولش هم ا
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 به حرف اومد فرهاد

 ده؟یشاهرخ جواب م یبه نظر تو اون نقشه رو_

هم  اشهیشااهلل بق. انمیکرد دایاش رو پآدرس گلخونه اب،یتا االن که بخاطر شنود و رد_

 .شهیم یاوک

 در قندون رو برداشت و گفت: پدر

 به نفوذ نبود. یازیاصال ن دی. شامیعمل کن نیاز ا ترشرفتهیپ میتونستیما م_

 گفت: ادفره

در برابر  نی. چون اشهینم یآنچنان نهیها هزهمه پرونده ی. اما متاسفانه براشدیبله م_

 .ستین یزیکالن موادمخدر چ یهاقاچاق

 گرفتم مینیب ریرو ز میچا بخار

مثال  یهایقاچاقچ نیا میبذار عیاز جونمون ما دیما با نیو بخاطر هم ست،ین یزیبله چ_

 .میکن ریخرد رو دستگ

 گفت: یبا حالت خاص فرهاد

 !آدیچقدر هم که تو بدت م_

پدر رفت  م،یرو خورد مونیچا نکهینگفتم. بعد ا یزیبراش نازک کردم و چ یچشم پشت

آروم  ی. فرهاد با صداکردمیم یباز وانمی. هنوز داشتم با لمیبخوابه. من و فرهاد با هم تنها شد

 گفت:

 .یاستفاده کن اتیاز زنونگ خواستیدلت نم دونمیم_

احساسش تو نگاهش نبود،  شهیهم نکهیچشم نگاهش کردم، باز مهربون شده بود. از ا با

 . ادامه داد:اومدیخوشم نم
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 گهیجور د هینشه،  ینفوذ کسچیه کنمیم یسع گهیاصال د ،یبش ینفوذ ذارمینم گهید_

 ....دونمیچه م م،یکنیاستفاده م شرفتهیاز لوازم پ م،یکنیعمل م ی. ضربتمیکنیپرونده رو حل م

. کردیهر دوهفته کوتاهشون م دی. شاشدنیبلند م اهیگ نیتو موهاش که ع دیکش دست

 کمیدراومده بود و  مزهیاز اون حالت ب اشافهیفرصت نکرده بود. ق م،یبود تیاما االن که تو مامور

! دوباره کنمیتماشا م یادیرم زدا دمیکرد، فهم ریی. رنگ نگاهش تغدیرسیبه نظر م تریامروز

 داشت گفت: هاوقتیکه فقط بعض ی. فرهاد با اون لحنمیچشم دوختم به ته چا

 گرفتم. مگه نه ثنا خانوم؟ ازیهفته بخاطر آروم بودنم امت نیفکر کنم تو ا_

 نگاهش کنم گفتم: نکهی. بدون اگذاشتیشده بود، خانوم کنار اسمم م یاحساسات چون

 !یاز دست نداد ازیامت یبودچون آروم _

 .کردمیهم کسب م ازیاگه پدرت نبود امت دیپس شا_

 نگاهش کردم فورا

 !؟یبا من تنها باش یترسیتو که م_

 !خوامتیم یلیآخه خ_

لحظه از جمله و لحن و نگاه فرهاد از کار افتاد. سرم رو  هی یقلبم برا کنمیم اعتراف

 هاش رو باز کرد و گفت:بگم. فرهاد گره انگشت یچ دونستمیانداختم. نم نییپا

 مدت آروم بودم؟ نیچرا ا یدونیثنا خانوم، م_

 گفتم: آروم

 نه!_

 نداشتم که نگاهت بهش دلم رو بلرزونه. یبیچون رق_
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 یو هروقت ییبود. هرجا یبینگاهم رو به نگاهش دوختم. فرهاد واقعا آدم عج ناخودآگاه

 دنباله حرفش رو گرفت و گفت:پرست! جور بود. مثل آفتاب هی

! زهیریهم منگاه اون واقعا من رو به یول ،یکنیکه تو نگاهش نم ،یجز اون شاهرخ عوض_

 و البته حافظ!

 گرفت: امخنده

چندش هستن! اصال ارزش ندارن بخاطرشون  یریها فقط دوتا اکبفرهاد، اون الیخیب_

 !یزیبه هم بر

 بهم؟ یگیسوال بپرسم راستش رو م هیثنا _

 کردم تا سوالش رو بپرسه. نگاهش

 تو ذهنت و قلبت دارم؟ ییدارم؟ جا تیمن برات اهم_

 ؟یکنیم یزرنگ یباز دار_

 !کننیها واقعا آدم رو ول نمسوال ینه... بعض_

 باال زدم: شونه

هم بگم نه، چون به هرحال  تونمینم ،یکنیبگم آره، چون تو مثبت برداشت م تونمینم_

 .یکنیم ریاز ذهنم رو درگ یو البته خواستگارم، به هر صورت بخش یه منتو فرماند

 زد: یادانهیلبخند ناام فرهاد

 خوبه حاال تو ذهنت هستم._

 فرهاد...._

 ام رو بگم گفت:جمله هیبق نکهیا قبل

 جانم؟_
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 یبگم. فقط تو صورتش زل زده بودم. صورت خواستمیم یرفت چ ادمی. اصال ختیر قلبم

 :دی. آروم پرساومدیمدت، به نظرم کمتر پر از غرور م نیکه بعد ا

 ؟یبگ یخواستیم یچ_

 لحظه فکر کردم چند

 اِم.... شتریاحساست از نگاهت معلوم باشه، ب شهیاگه هم دیشا_

حرف رو بهش زدم؟ مگه عقلم کمه که خودم دارم راه و  نیحرفم رو خوردم. چرا ا هیبق

از  یادیبخش ز هیرو نکنم؟ چون  کارنیخوب چرا ا اره؟یدلم رو به دست ب دمیم ادشیروش 

 رم؟یقلبم پر بهنام شده؟ چرا انقدر با خودم درگ

 فرهاد سواالت ذهنم رو پراکنده کرد یصدا

که  ییخوشبختانه، من بلدم احساسم رو از نگاهم جدا کنم. هروقت و هرجا ایمتاسفانه _

 به ضررم! یبه نفعمه، گاه یبخوام. گاه

که انتظار داشتم  ییهادر مورد من اکثر مواقع به ضررت تموم شده. چون وقتفکر کنم _

 !دمیند یچیبفهمم، ه یزیچ هیحداقل از نگاهت 

 نمیبب خواستمیشدم. م رهیبا دقت بهم زل زده بود. من هم سکوت کردم و بهش خ فرهاد

 شد که فرهاد لبخند زد و گفت: قهیدق هی. کمتر از شهیم یچ

 .کننیم هات غرقمچشم_

نشون  میو خودم رو مشغول خوردن چا دمیدلم رو حس کردم. نگاهم رو دزد ختنیر فرو

خونواده کمتر بهم  یبرا یمدت که با پدر بودم، دلتنگ نیمادرم افتادم. ا ادیچرا  دونمیدادم. نم

 امکیبه مادر پ ما،یآوردم و بعد از خاموش کردن حالت هواپ رونیرو ب میفشار آورده بود. گوش

 «. دعا کن برامونمیری. هنوز درگمیمن و سبحان خوب الم،س»دادم:
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 وانیکه ل نطوریگذاشتم. فرهاد هم مایحالت هواپ یرو رو یارسال شد، دوباره گوش یوقت

 گفت: چرخوندیرو تو دستش م

 !. صد رحمت به بزرگمهرستین ی. اصال عددمیدست باال گرفت یادیما شاهرخ رو ز_

 :دمیپرس یناگهان

 رو کجا دفن کردن؟ اوشیس_

 شد رهیفرهاد انگار ت نگاه

 ؟یپرسیچرا م_

 .ینطوری. همدونمینم_

 زهرا دفن کردن.تو بهشت یاطالع ندارم. ول قیمن دق_

 باال زدم و گفتم: شونه

 برد زد؟مثل بزرگمهر، رفت سراغ گاوصندوقش و بهش دست شهیبه نظرت م_

 ذاشتگ ینیرو تو س وانشیکرد و ل یمکث فرهاد

 !میبر میتونیخودمون که نم ی. ولکنمیصحبت م یدیبا سرهنگ مج ست،ین یفکر بد_

 !میفرستیباز هم الهام رو م_

 دفعه باربد بود و در گاوصندوق رو باز کرد!اون_

دوره باز کردن قفل و  گفتیباهاش بره، بهنام م میفرستیرو م یستوان رضوان دفعهنیا_

 !دهیکارها د جورنیو خالصه از ا یتیامن ستمیهک کردن رمز در و س

 !ریبفرستمشون تو دهن ش آدیخطرناکه، دلم نم یول دونم،یم_

 تره.حتما جاش امن ندفعهی. اوانهیکه رفته، تازه با اون باربد د شیدفعه پ_
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 کرد و گفت: یپوف فرهاد

 !میدیاز کجا به کجا رس_

 هان؟_

 !هایبه قاچاقچ میدیرس م،یزدیبه خودمون حرف مراجع میداشت_

 گفتم: داشتمیرو برم ینیکه س نطوریگرفت و از جام بلند شدم. هم امخنده

 !هاسسیهمه پل یاز زندگ ریناپذ ییبخش جدا هی نیا_

**** 

رفتم. فرهاد  رونیاز اتاق ب فمیو بعد از سر کردن شال، همراه پالتو و ک دمیگرم پوش لباس

قبلش شده بود،  هیشب یلی. پدر خگفتیها ذکر موقت و پدر، مثل اکثر زدیمبل چرت م یرو

آروم  یو با صدا دمیبه روش پاش یاش رو به دست آورده. لبخندخوشحال بودم که حافظه یلیخ

 گفتم:

 واقعا خوابه؟_

. کاش اومدیسر تکون داد. به فرهاد نگاه کردم. تو خواب چقدر معصوم به نظر م پدر

 خواب بود! صداش زدم: شهیهم

 شو! داریفرهاد ب آقا_

و  دیهاش کشتو چشم یشد. دست ارینگاه به اطرافش، هوش هیچشم باز کرد و با  فورا

 :دیپرس

 م؟یبر ؟یاآماده_

 ام.آره آماده_
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رو گرفتم و خودم  چی. طبق معمول، سوئمیشد نیو سوار ماش میرفت رونیاز خونه ب هرسه

بود.  تریداشتنهم دوست سمیاری وتایاز تو یبودم، حت پیج نینشستم پشت فرمون. عاشق ا

رو وصل کردم و شماره بهنام رو گرفتم. بعد از چندتا بوق، صداش لبخند به لبم آورد.  امیهندزفر

 گفتم: ی. بعد از سالم و احوالپرسدیدیجلو نشسته بود و فرهاد لبخندم رو نم درخداروشکر پ

برات تو تلگرام چندتا  شیپ قهیچند دق نیبشه. هم ریدستگ خوامینفر هست م هیبهنام _

حکم  عیسر یتونیم ق،یو تحق بیتعق کمیاطالعات فرستادم. فکر کنم با  یسر هیعکس و 

 !یریرو بگ اشیریدستگ

 هست؟ یک_

 یچون قبال برا شناسه،یسردسته گروه پخش مواد تو مدارس دخترونه. من رو م_

 .یرو بد بشیزودتر ترت دی. باکردهیمهر کار مبزرگ

 فرهاد دراومد: یصدا

 !هایدیخودت دستور م یثنا سرخود برا_

 ندادم و به جواب بهنام گوش دادم: تیاهم

 ؟ییراحت. االن کجا التیباشه خ_

 باشه. امییامشب شب آخر شناسا دوارمیخراب شده شاهرخ. ام میریم میدار_

 . به پدرت هم سالم برسون.زمیعز یموفق باش_

 زدم لبخند

 .رسونمیرو م تیبزرگ_

. مایرو گذاشتم رو حالت هواپ یشماره بهنام رو پاک کردم و گوش م،یکه کرد یخداحافظ

 :دیخودش رو جلو کش یدوتا صندل نیفرهاد از ب
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 کنم؟ فشیتا رد یچرا به من نگفت_

 بهنام دستش بازتره! ،یاپرونده نیهم ریدرگ یتو که به اندازه کاف_

شدن. من  ادهیپارک کردم، پدر و فرهاد زودتر پ یخان خودم روندم. وقتشاهرخ یالیو تا

 بودم. فرهاد کنارم اومد و در رو باز کرد: پمیباز کردن کمربند و مرتب کردن ت ریهم درگ

 ؟یخوایکمک م_

 !ینه... مرس_

 :دمیو روژ زدنم رو تماشا کرد. پرس ستادیا

 ؟یریچرا خواب به خواب م یراست_

 لبخند زد: فرهاد

 مراقبت بودم. بیتعق شبید_

 کردم: تعجب

 ؟یک یبرا_

 ها از گلخونه بود.گل ییجاکه مسئول جابه یاون یبرا_

رو دست فرهاد دادم. فرهاد پشت سرم در رو بست و  چیشدم و سوئ ادهیپ نیماش از

. فرهاد میرفت الیو یپدر انداختم و به سمت در ورود یرو زد. بعد من دستم رو تو بازو ریدزدگ

 گفت: اومدیسرمون مشتکه پ نطوریهم

 کردن. ریکاوه رو دستگ ،یراست_

 :دمیپرس رانهی. غافلگمیو پدر هردو برگشت من

 ؟یزود نیبه ا_
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 یاصال صبر نکرد. خودشون هم مدارک بهتر گهیمتوجه شد، د یآره، سرگرد مقدم وقت_

 گرفتنش! گهیکردن و د دایپ

هاش منتظرمون فقط شاهرخ و نوچه م،یکه شد الی. وارد ومیو رفت مینگفت یزیچ گهید

بود که پدر  یجلسه آخر نیرفتار کردم. ا شهیچرا به دلم شور افتاد. اما مثل هم دونمیبودن. نم

!!! یواردات، ساخت و پخش مواد مخدر صنعت ی. براسنیو شاهرخ گذاشته بودن تا قرارداد بنو

خان بود، چون اون البراتوار داشت. من هم که اصال حاضر مال شاهرخ شتریسهم ب یول ،یشراکت

 کنم! ینشدم خودم و البراتوارم رو قاط

بود  ستادهیباالسرمون ا شهیبرامون نسکافه آورد. فرهاد مثل هم خدمتش،شیو پ مینشست

 ستادنیکه کنارش ا یسه نفر نی. با خودم فکر کردم اگه شاهرخ بفهمه اخوردینم یزیو چ

آورتر بود. فقط من و ها چندششب هینقشه امشب، از بق ده؟ینشون م یالعملچه عکس سنیپل

هم من  دیمشکوک بود. شا یلیخ الیمقدار اضطراب داشتم. اوضاع و هی. میتفرهاد ازش خبر داش

مرور مختصر امضاش  هیکه گذشت، قرارداد رو آوردن و پدر، بعد  کمی. کردمیفکر م ینطوریا

برد تو  ،یپارسا! بعد قرارداد، فرهاد طبق نقشه، پدر رو به بهونه تلفن ضرور تیکرد، به اسم هدا

 اشیکیکه  نطوریآورد و هم رونیرو ب اشییاهدا گاریتنها شدم. جعبه س اهرخباغ. من دوباره با ش

 :دیپرس کرد،یرو با فندک روشن م

 شده ادیز یلیهم خ خانتیهدا یضرور یهاتلفن نیا_

شد که  انیزردش نما یهاهم تنگش زد که دلم به هم خورد. دندون ینمکیخنده ب هی

روشنش  یها. چشماومدیهم به نظرم م دیست بود. شا گارشیگرفته از سرنگ یهالیبا سب

. انداختیم هایزامب ادیبود، آدم رو  گاریاش که بخاطر سدورگه یو صدا کردنیترسناکش م

 دادم و گفتم: لشیتحو یالبخند پر عشوه

 شلوغه. یلیسرش خ_

 کرد و گفت: کمیخودش رو نزد شاهرخ
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 ؟یازدواج کرد تیشد که با هدا یچ_

با من شرط کرد که  تی. اما هدامی. هنوز عقد نکردمیفعال دوست تیراستش من و هدا_

 .ارنیبراش حرف در ب آدیهمسرش هستم. خوشش نم میجا بگهمه

راه براش هموار شده بود تا من رو  نکهی. از ادمیشاهرخ رو د یهاوضوح برق چشم به

 ادامه دادم: طنتیراه انداخته بود. صدام رو آروم کردم و با ش یداشته باشه، تو دلش عروس

فکر  دونم،یاما همه رازهاش رو م ستمیمن همسرش ن دنیفهمیم هیخوب اگه بق_

رو  زشیچهمه دیداشتنم، با یاما من بهش گفته بودم براعقلش رو از دست داده!  کردنیم

 بدونم.

 سر دادم و گفتم: یامستانه خنده

 کرده بود، قبول کرد.  ریگ شمیگلوش پ یاون هم چون حساب_

 غذا داره نگاهم کرد و گفت: دنیکه آدم موقع د یبا ولع خاص شاهرخ

 با گفتن رازها شما رو به دست آورد! شهیپس م_

 :دمیخند

 !شمینم یمن مال هرکس_

 !یدار یهم سر و سر نیشما با آبت گفتیحافظ م_

 .زدمیتو دلم داشتم عق م بود،یبه نفع نقشه م دیاخم کردم، اما شا ناخودآگاه

 هستن اشتباه گرفته! ردستشیکه ز ییهایحافظ غلط کرد! من رو با اون دختر ساق_

 گفت: یبا لحن خاص شاهرخ

 !نهیریاخمت هم ش_
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. ارمیباال ب ایبخندم  دونستمینم ها،یقاچاقچ سیاون لحظه حساس وسط خر کردن رئ تو

 ادیمن رو  الوگشی! ددادیم لمیهم تحو یکنمن بود! چه لبخند عاشق خفه یبابا یمردک جا

 و گفتم: اوردمیخودم ن یبه رو تیانداخت. در نها خوندمیم یکه مجاز ییهارمان

 نکه؟یامثل دهیاطالعات م یادیحافظ به شما ز_

 زد و گفت: گارشیبه س یقیپک عم شاهرخ

دوجانبه  یکمی هیعی. خوب طبکردیمن کار م یزده بود، حافظ برا بشیغ تیهدا یوقت_

 کار کنه االن!

 .کنمیرو روشن م فشیبه موقع تکل_

که پام  ی. با توجه به ساپورتدمیرونم کش یپام انداختم و دستم رو آروم رو یرو رو پام

 یعنی. کردمیداشتم م ییلختم رو داره. اه چه کارها یپا تیهمون جذاب بایتقر دونستمیبود، م

 نقشه خودمون بود. نینه، چون ا دیشا بخشه؟یخدا من رو م

 خاموش کرد یگاریرسیرو تو ز گارشیس شاهرخ

 و البته بدون محافظتون! م؟ینیرو بب گهیهمد تیبدون حضور هدا میتونیکجا م_

حل شده بود؟ گرچه از همون لحظه اول، من  زیهمه چ یسرعت و سادگ نیبه هم یعنی

 انهیناش یهایگرخام عشوه ،یزود نیبه ا کردمیفکر نم یکرده بودم، ول ریشاهرخ گ یتو گلو

 من بشه!

 گفتم: نیلحظه نگاهش کردم. درست نبود زود وا بدم. بنابرا چند

 .رمینم ییجا تیمن بدون هدا_

 ؟یباور کنم که دوستش دار یخواینم_

 .موندمیخان، اگه دوستش نداشتم کنارش نمجناب شاهرخ دیبهتره باور کن_
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**** 

فرهاد رو به شاهرخ داده  تیمامور شماره رون،یب میاومدیشاهرخ م یالیاز و میداشت یوقت

خونه، الم تا کام حرف  میحال بدم بود. تا برس نیمسکن ا نیبودم. پشت فرمون نشستن بهتر

با هم تبادل نظر  تیبه مامورراجع یو شنود، حساب ابینزدم. فرهاد و پدر، بعد چک کردن رد

 نیماش یچرا. وقت دونمیگرفته بود، نم یلیاصال حوصله نظر دادن نداشتم. پدر خ منکردن. اما 

 شد. فرهاد گفت: ادهیرو از فرهاد گرفت و فورا پ دیرو پارک کردم، کل

 .ستیپدرت اصال رو فرم ن_

 چرا؟ یدونیتو م_

که  ی! در حالیمهره فرع هیبوده حاال شده  اتیعمل نیخوب... اون موقع خودش رهبر ا_

 ناموسش رو هم طعمه کرده!

شد  ادهیشدم. فرهاد هم پ ادهیپ نیبگم. از ماش یچ دونستمیلحظه مکث کردم. نم چند

 نبود. صدا زدم: ییرای. پدر تو پذمیو با هم وارد خونه شد

 ؟ییپدر کجا_

کننده تو ذهنش ناراحت یفکرها یکل دادی. نگاهش نشون مرونیاتاق خودش اومد ب از

 و گفتم: دمیبه روش پاش یداره. لبخند

 .میشام بخور ایلباس عوض کن ب_

 رو عقب داد و گفت: هاشزلف

 .دیندارم. شما بخور لیمن م_

 یتو اتاق میو هرکدوم رفت میبه هم انداخت یاهبه اتاقش برگشت. من و فرهاد نگ دوباره

 رونیو بعد سر کردن شالم از اتاق ب دمیپوش ی. لباس خونه مناسبمیرو گذاشته بود لمونیکه وسا

 :دی. روبروم نشست و پرسرونیگفت و از اتاق اومد ب یااهللیرفتم. فرهاد هم 
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 ؟یخوریم یخوب چ_

 بکنم؟ دی! چکار باستیفرهاد حال پدرم واقعا خوب ن_

 نگاهش رو به مبل دوخت و گفت: فرهاد

. رشته کار از دست پدرت در رفته و خوب، چندسال هم آدیاز دستت بر نم یکار خاص_

به  میتونیکنه! اما اگه اون نباشه ما هم نم یکه نتونه فرمانده هیعیدور بوده! حاال طب یسیاز پل

 شاهرخ! اونه و نقطه وصلمون به تی. هدامیادامه بد تیمامور

 ؟یرو به خودش هم گفت هانیا_

 .کمیآره، _

 خودم زنگ بزنم مامانم. فکر کنم حالش رو بهتر کنه. کارتمیبا س رمیم_

 شام؟_

 .هیسرخ کرده کاف ینیزمبیس هی. ستمیگرسنه ن ادیز_

نشسته بود و از پنجره،  اشیتکون یپدر. رو صندل شیتکون داد و من رفتم پ یسر فرهاد

 روش رو برگردونه گفت: نکهی. بدون اکردیرو نگاه م رونیب

 .خورمیگفتم که شام نم_

رو گذاشتم  یمامان جواب داد، گوش نکهیمامان رو گرفتم و جلو رفتم. به محض ا شماره

. فرهاد داشت سفارش رونیمامان رو داد. از اتاق رفتم ب یجواب الو رانه،یکنار گوش پدر. پدر غافلگ

 :دینشستم. تلفن رو که قطع کرد پرس میقبل ی. سرجادادیم

 د؟یکار تو با شاهرخ به کجا رس_

 مشمئز شدم و گفتم: شیادآوری با

 .کردنیتو رو دادم بهش. چون مال تو رو شنود نم تیمامور کارتمیشماره س_
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 انداخت و گفت: شیبه گوش ینگاه فرهاد

 شاهرخه؟ میزنگ زد از کجا بدون یاِ خوب حاال کس_

 باال زدم: شونه

ناشناس رو خودم  یهاشماره گمیرو بده به من. م یجواب بده، اگه شاهرخ بود گوش_

 .دمیجواب نم

 :دیباال انداخت و پرس ییابرو فرهاد

 ؟یمخش رو زد یعنی_

 آروم گفتم: یبه اتاق پدر انداختم و با صدا ینگاه

 نفهمه. یزیچ ادیآره، حواست باشه پدرم ز_

 اخم کرد و گفت: فرهاد

 اشتها هم هست!! چه خوشرپاتالیپ کهیمرد_

دهنم رو گرفتم تا  ی. فورا جلورخندهیدارم و زدم زحالت فرهاد نتونستم خودم رو نگه از

 زد و گفت: یطرف هیلبخند  هی دنم،یصدام بلند نشه. فرهاد به خند

 ؟یخندیم یبه چ_

 ام رو جمع کنمکردم خنده یسع

 تو! افهیبه ق_

و نگاهم  دیداد و نگاهم کرد. از طرز نگاهش، قلبم طپ هیهاش رو به زانوهاش تکآرنج هادفر

 . آروم گفت:دمیرو دزد

 !رینگاهت رو ازم نگ_
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ها شده بودم. نگاه فرهاد . باز مثل دختر بچهدمیکشیلباسم م نییگل پا یرو رو انگشتم

بود که ماهرانه، هروقت که  یبخاطر اون حس دی. شادونمینم کرد؟یام مداشت که دستپاچه یچ

. میاومد. من و فرهاد نگاهش کرد رونی. همون لحظه پدر از اتاق بآوردیتو نگاهش م خواست،یم

 زد و گفت: یرو جلوم گرفت. لبخند کمرنگ میبود حالش بهتره. اومد کنارم و گوش مشهودکامال 

 بود! یفکر خوب_

 رو گرفتم یزدم و گوش لبخند

 د؟یخوریشام م حاال_

 .خوابمیو م رمیگیندارم. دوش م لینه، واقعا م_

اومد و وارد  ازیمورد ن لیتکون دادم و پدر دوباره برگشت اتاقش. بعد هم با وسا یسر

که دستش رو به  نطوریآب که بلند شد، فرهاد کنارم با فاصله نشست و هم یحمام شد. صدا

 گفت: دادیم هیمبل تک یپشت

 با تو حرف بزنم. دیخانومش حرف زد حالش خوب شد، فکر کنم من هم باپدرت با _

 رو پرت کردم سمتش: کوسن

 .ستمیفرهاد زده به سرت؟ من خانومت ن_

 !یعشقم که هست_

 دادم. فرهاد کوسن رو بغل کرد و گفت: رونیو نفسم رو ب ختیر قلبم

طرف  هیاز  م،یزودتر تموم بشه و خالص بش تیمامور نیا خوادیطرف دلم م هیاز _

 !یتموم بشه و تو هنوز من رو دوست نداشته باش ترسمیم

هام از تو چشم دمیترسی. منهیام رو نبچهره یهاالعملکردم تا عکس یرو اونطرف روم

به اندازه فرهاد  گه،ی. گرچه اون کس داسگهیسرکاره و قلبم تو گرو کس د ییجوراهیبخونه که 

 فرهاد گفت:. ستین یبودن با من جد یبرا
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 ؟یکنیچرا نگاهم نم_

 تند بود گفتم: کمیکه  یو با لحن برگشتم

دل و قلوه برام  یکه نامحرمم حاال وردل من نشست یزدیتو که اونموقع با من حرف نم_

 ؟یکنیپاره م کهیت

 جا خورد یکمی فرهاد

 ی. ولاونموقع دل و جراتش رو نداشتم دیشده... شا یرسم کمیمون خوب... االن رابطه_

 راحت شده! المیحاال که بهت گفتم خ

بکشم. بلند شدم و  ینفس راحت هیباعث شد فرهاد پاشه بره و من  فون،یزنگ آ یصدا

پهن کردم و خودم هم نشستم.  یغذاخور زیم یرو کبارمصرفیرفتم داخل آشپزخونه. سفره 

خودش  یبرا تزایپ هیکه فرهاد با غذاها وارد شد.  مایرو حالت هواپ ذاشتمیرو م میداشتم گوش

گرفته بود. خودش هم نشست  ری. طبق معمول ماءالشعینیزمبیس هیو  تزایپینیم هیمن  یو برا

 و اشاره زد که بخورم. ختیر ریماءالشع وانی. برام تو لدیو غذارو جلومون چ

 ینیزمبیبه بعد، س یقبل تیبهنام افتادم. از مامور ادیبرداشتم و گاز زدم.  ینیزمبیس هی

رو خوردم.  امینیزمبیس هیزدم و بق ی. ناخودآگاه لبخندانداختیبهنام م ادیسرخ کرده من رو 

 فرهاد گفت:

 !یسرخ کرده دوست دار ینیزمبیچقدر س_

ه. فرهاد کامال فرصتش رو از دست داد دیرسینگفتم. به نظر م یزیکردم و چ یکجدهن

من و  نیکم از عالقه ب. دستشدیبهنام خودش پسرخاله من م یبه جا ،یقبل تیتو مامور دیبا

 دیو شا اومدیبا بهنام، از فرهاد خوشم م ییزودتر از آشنا نکهیکرده بود. اما حاال، با ا یریاو جلوگ

العاده برام خاص و خارق گهید کردم،یدخترونه خودم، به ازدواج باهاش هم فکر م یهاانهیتو مخف

و  ادیدرب یفینبود. حاال همه ذهن و قلبم رو بهنام پر کرده بود و منتظر بودم باالخره از بالتکل

 تا آخر عمر با من باشه. خوادیبهم بگه که دلش م
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 راحت، غذام رو خوردم.... الیفکر، دوباره خودم شدم و با خ نیا با

**** 

. بخاطر چوندمیپیهام رو به هم مده بود و انگشتش یو دلشوره بر من مستول استرس

سرگرد مقدم، پرونده به  یبانیو پشت یدیسرهنگ مج یهافرهاد و کمک یروزهمه تالش شبانه

هفته، شاهرخ  هی نیخان رو صادر کرده بودن. تو اشاهرخ یریبود که حکم دستگ دهیرس ییجا

گرفته بودم باهاش قرار بذارم و  میداده بود که باالخره، تصم کایپول لهانقدر بهم طناب و لو

. تا نتونه الیو رونیب نطوریو هم میکن رشیدستگ سرصدایکنم. ازمون خواسته بودن ب رشیدستگ

 ببره. نیرو از ب یمدرک

که دست  یدی. با کلالیرفته بودن و یالهام و ستوان رضوان رون،یبودمش ب دهیکه کش من

 هی یسنگ مکتیو ن زیکه شاهرخ جلوم نشست. پشت م کردمیفکر م اتیبه عمل پدر بود. داشتم

 کن به روم زدلبخند عاشق خفه هی. میپارک قرار گذاشته بود

 !هیقشنگ یجا_

 نه؟ ایاسترسم تو لبخندم معلوم بود  دونمینم

 !دیخر رمیگفتم م تیبه هدا رون؟یب نیایبا من ب نی. چرا انقدر اصرار داشتستیآره، بد ن_

و نگاه  افهیچرا باز هم دلشوره داشتم. ق دونمیو پدر از دور مراقبم بودن. اما نم فرهاد

 بود. یلعنت یلیشاهرخ خ

 بهترم. تیکه من از هدا یبرس جهینت نیبه ا دیشا_

 زدم پوزخند

 .ستیبهتر ن تیاز هدا کسچیه_

واردات رابط نداره! اصال  یخودش برا ی! اون حتسعرضهیسردسته ب هیفقط  تیهدا_

 !دونهیرو نم یسنت یو صنعت جوانایفرق گل و مار
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 حرفش اخم کردم و گفتم: نیا بخاطر

 ؟یها رو بهم بزنحرف نیا امیب یاصرار داشت_

 دوباره آروم شد و گفت: شاهرخ

 نه عروسک! اومدم رازهام رو بهت بگم!_

 :دمیدادم و پرس لشیتحو یطنتیپر ش لبخند

 ؟یاریبه دست ب که من رو_

 تر کرد:آورش رو پررنگلبخند چندش شاهرخ

 بهتره! ینجوریا_

 شنوم؟یخوب م_

بار تو  هیکم نگذاشتم. شاهرخ بهم گفت که فقط  یزیگرانه و دلبرانه چحرکات عشوه از

 :دمیکرد پرس فیرو که تعر هانیعاشق شده، اون زن هم معتاد بوده و اووردوز کرده! ا شیزندگ

 با ارزشه! یلیخ گفتیحافظ م ؟یدار یچ تهیدست هدا دشیکه کل یاوصندوقتو اون گ_

 :دیبه وضوح جا خورد و پرس شاهرخ

 ن؟یتو و حافظ خبر دار_

 باال زدم: شونه

 خوب آره!_

 و گفت: دیکش هاشلیرو به سب دستش

 بگم! خوادیدلم نم_
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 رونیرو ب میچون الهام و طاهر تا االن درش آورده بودن. گوش کرد،ینم یمن که فرق یبرا

نوحه بود صداش تو گوشم  هیکه  شوازشیآوردم و شماره الهام رو گرفتم. بعد از گوش کردن پ

 :دیچیپ

 ؟ییسالم کجا_

 سالم چه خبر _

پاسپورت و کارت  نیبود، مدارک جعل شده، چند نجایا میخواستیکه م یهرچ_

 !گهید یزهایچ اسلحه و ،ییشناسا

 زدم و گفتم: یپوزخند

 !نمتیبیباشه، م_

. رهیگیدستم رو م دونستمیرو که قطع کردم، با لبخند دستم رو جلو بردم، م تماس

. دستش رو که جلو آورد، محکم گرفتم و با دست گشتیدنبال دستبند م فمیدست راستم تو ک

 بود. دستبند رو بستم و گفتم: یدنید اشافهیراستم، محکم دستبند رو کوبوندم رو مچش! ق

 یو سنت ی! به جرم جعل اسناد، قتل، قاچاق و پخش مواد مخدر صنعتیریشاهرخ وز_

 .یبازداشت

لحظه فرهاد و پدر جلو اومدن. شاهرخ زبونش بند اومده بود. فرهاد فورا شاهرخ رو  همون

ه به پدر زل زده بود با که کنار پارک توقف کرده بود هول داد. شاهرخ ک یسیپل نیبه سمت ماش

 :دیپرس رتیح

 ؟ینشد ریتو دستگ تیهدا_

 پدر رفتم و بعد احترام گذاشتن، گفتم: یبسوزه جلو شتریب نکهیا یمن برا و

 م؟یبکن دیجناب سرهنگ بعد انتقال مجرم چکار با_



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

489 

. فرهاد سوارش کرد و خودش هم جلو شدنیاز اون گرد نم شتریشاهرخ ب یهاچشم

که  نطوریپدر هم ر،ی. تو مسمیو دنبالشون رفت میشد پیراه افتادن، ما هم سوار ج ینشست. وقت

 :دیپرس کردیرو تماشا م رونیب

 سرهنگ؟ یچرا بهم گفت_

 !یاالن سرهنگ بود یشدیاز شغلت دور نم یشما اگه اون چندسال رو اونطور_

 زد و گفت: یتلخند پدر

 هام خراب نشده باشن!گل دوارمیام_

**** 

 چهارم فصل

طاهر جلو در دفتر  دمیبرگه تو کارتابلم بودم. سرم رو بلند کردم د هیکردن  دایپ ریدرگ

 نیام گرفت، مگه صحنه از ا! خندهشهیم دیسرخ و سف ی. الهام هم هزنهیداره با الهام حرف م

 یجلوکه بهنام  کردمیها داشتم نگاهشون مبه برگه یبه کارتابل و دست یتر هم بود؟ دستبامزه

 یشد. من به احترام بهنام بلند شدم و با لبخند دیدر دفتر ما ظاهر شد و طاهر، فورا از نظرها ناپد

 :دمیکه ناخودآگاه رو صورتم اومده بود پرس

 شده؟ یچ_

 زد و گفت: یهم متقابال لبخند بهنام

 رون؟یب میبر یآیم یامروز بعد ساعت ادار_

 دستم کردم: یتو یهابه برگه ینگاه

 !ختهیکار سرم ر یآخه من کل_

 .نستایوا یکارامروز رو اضافه هیحاال _
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تکون دادم و دوباره مشغول گشتن شدم.  یهم نثارم کرد و رفت. سر یدخترکش چشمک

 :دیپرس نشستیم زشیکه پشت م نطوریالهام به اتاق برگشت و هم

 چکار داشت؟ وریسروان غ_

 جواب دادم: طنتیپر از ش یاخنده با

 چکار داشت؟ یستوان رضوان نمیبگو بباول _

 به سمتم حواله کرد. کاغذ رو رو هوا گرفتم و گفتم: یااش گرفت و کاغذ مچالهخنده الهام

 نه؟ ای میافتاد یعروس_

 یخواستگار یبرا گرفتیفقط داشت اجازه م_

 !یناراض یگور بابا ،یاون راض یتو راض ه،یکاف نیخوب هم_

جور  هیکارم بودم،  ریدرگ نکهیو دوباره هرکس مشغول کارش شد. من باضافه ا میدیخند

. رونیب میبا هم بر میخواستیها، مرفتن با بهنام هم داشتم. بعد مدت رونیب یدلهره خاص برا

 ریغ یبه مسائلراجع میدرجه پدرم وقت کرده بود یو اعطا ریفقط تو مراسم تقد ت،یبعد از مامور

 .میحرف بزناز کار با هم 

هاش نمازخونه. چشم یجلو ینماز جماعت، فرهاد جلوم سبز شد. اون هم تو راهرو موقع

اصال موفق نبوده! فرهاد پسر  کردیعالمه حرف واسه گفتن داشتن، بخصوص که کامال حس م هی

 یکه از نظر عقل یزودتر به دل من نشسته بود. مهر گهینفر د هیمتاسفانه مهر  ینبود، ول یبد

بدم. خسته  تیفرهاد اهم یبرا گاهمیگاه و ب یهاو به ذوق کردن رمیبگ اشدهیدنا تونستمینم

بود، کنار  دهیتو زنونه. کنار الهام تو صف نشستم. الهام که د دمیبهش پروندم و چپ یدینباش

 گوشم گفت:

 سرکاره! یبنده خدا حساب_

 باال انداختم شونه
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 چکار کنم مگه من ازش خواستم؟_

 بپوشم؟ یچ میخواستگار یبراثنا _

دهنم رو گرفتم  یجلو یام کل اداره رو برنداره، فورا دودستخنده کیشل یصدا نکهیا یبرا

 به بازوم زد. دستم رو برداشتم و با خنده گفتم: یمحکم بایو الهام ضربه تقر

 هات رو ندارم.الهام. من که آمار لباس دونمینم_

که با  نطورینماز. بعد نماز، دوباره هم یبرا میبلند شد یبلند شد و همگ ریتکب یصدا

دوبار صدام  یکیطبقه باال تو دفترمون. فرهاد  میرفت م،یزدیحرف م شیبه خواستگارالهام راجع

خودم  یشده بود. من هم اصال به رو یاما دوباره نگاهش سرد و سنگ ،یکار یزد تو دفتر گروه برا

 . اوردمین

**** 

از بهنام نبود،  یاز الهام جدا شدم. خبر هیکنا یموم شد، با خنده و کلکه ت یکار ساعت

بوق  یبعد، صدا قهی. چند دقیاصل ابونیراه افتادم سمت خ ادهیپ شه،یمثل هم نیبخاطر هم

. قبل از یمشک یدنا هیتو  دمیتوجهم رو جلب کرد. روم رو که برگردوندم، بهنام رو د ینیماش

 بودم. دهیند رو نشیماش ن،یا

جا که شدم داد و من، بعد نگاه کردن به پشت سرم، سوار شدم. جابه لمیلبخند تحو هی

 :دمیپرس

 رون؟یب یکه زد یتو اصال کار نداشت_

 .دمیفردا انجام م یچرا، ول_

سرد زمستون با  ی. بوکردمیرو نگاه م ابونیجلو، خ شهینداشتم بدم. از ش یخاص جواب

. دیرسیادکلن بهنام به مشامم م یهم بو یکمیمخلوط شده بود. و  نیبو کننده ماشخوش یبو

 یموهاش باز یهاش رو تودست چپش رو گذاشته بود لبه پنجره و انگشت شهیبهنام مثل هم
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من هم دست کنم تو موهاش! لبم رو  نکهیا یبرا شدمیکه وسوسه م کنمی. اعتراف مدادیم

 شده بودن! ریبا هم درگ طونهیو آدم شو نگاهم رو گرفتم. باز آدم مومنه  دمیگز

 :دیام پرت کرد و پرسسرشونه یهافرشته یحواسم رو از دعوا بهنام

 م؟یکجا بر_

 خونه!_

 کرد: تعجب

 خونه؟!_

 !گهیخوب آره د_

 !رونیب میآخه بر_

 به لب آوردم یزیتمسخرآم لبخند

 تا همه بگرخن!؟ امیب هامنیسرآست یهادرجه نیبا هم یخوایخوب م_

 سر داد و گفت: یخنده بلند بهنام

 خونه! میخانوما برباشه خانوم_

مختلف  یهاو تو اداره با پرونده میبود تیکه ما مامور یخونه، بهنام از اون مدت میبرس تا

و البته سر و  ده،یاز مخش کار کش یتنها بوده و حساب -میانجامشون بد یکه قرار بوده گروه-

شدم و ازش خواستم  ادهیداشت، پدر خونمون که نگه یکرد. جلو فیبرام تعر یمیکله زدن با فه

 کردم مثال. اطیداره. احتجلوتر نگه کمیبره 

دوتا اونورتر روبرو  هیهمسا هیکار نداره، اما  یکیبه کار اون یمحله کس نیخدا تو ا شکر

 «ن؟یازدواج کرد یبه سالمت»! اون به مامانم گفته بود سهیتو کفش بق شهیکه دماغش هم میدار
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شده، همسر مامانمه! مامانم هم بهش  دایاش پمدت سر و کله همهنیپدرم که بعد ا کردهیفکر م

 !کردهیهامه و شهرستان کار مپدر بچه نیا ر،یبوده نخ هگفت

کردم و وارد خونه  یتند ط یهارو با قدم اطیدر رو باز کردم و رفتم داخل. ح دیکل با

. با ستیخونه ن یساعت کس نیا دونستمیدادم. م وارهایها و دمبل لیسالم بلند تحو هیشدم. 

و از  دمیپوش رهیت یزرشک یرسارافونیز هیعجله رفتم تو اتاقم و مشغول لباس عوض کردن شدم. 

که آدم وسط روز،  سدهی. چقدر پسندیآرشال. با شال و شلوار مشک قهی یروش، بافت مشک

 !رونیرو باز کنه و از اول ببنده تا کمتر از کنار مقنعه بزنن ب شیپشم گوسفند یموها

شالم زدم و چادر حسنام رو سرم کردم. از ادکلنم به شال  نییبه پا یسنجاق گل زرشک هی

. چادر دیها به نظرم رسمرده هیشب امافهینگاه کردم، ق نهی. خودم رو که تو آدمیهام پاشدستو مچ

به دست و صورتم زدم. بعد هم کرم مرطوب کننده به صورت و  یآب هیرو در آوردم و رفتم 

که  کردمینبره. داشتم چادرم رو سرم نیپوستم رو از ب یمزخرف زمستون یزدم تا هوا مهادست

 ام گرفتشماره بهنام خنده دنیدرش آوردم و با د فمیبلند شد. فورا از ک میزنگ گوش یصدا

 بله؟_

 ؟یچرت هم بخواب هی یرفت_

 !آمیدارم م رینخ_

 !زنهیرو چوب م اهمیسداره زاغ یکی ایباشه بدو ب_

رفتم. بهنام رفته  رونیام، از خونه بو کتاب ترجمه شده فیرو قطع کردم و همراه ک تماس

دنده عقب گرفت. سوار شدم و  رونیب آمیدارم از خونه م دیبود. د ستادهیا وارید یبود جلو

 :دمیپرس

 زنه؟یرو چوب م اهتیسزاغ یک_

 خانومه! نیا_
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اشاره زد. سمتش رفتم تا از پنجره اون، خانوم  ییکذا هیبا چشم به پنجره همون همسا و

 گفتم: یندارن. صاف نشستم و با دهن کج یواقعا کار و زندگ های. بعضنمیرو بب هیهمسا

 نداره یتیولش کن، اهم_

شدم تا از  کشینزد یکنم وقتو حرکت کرد. الزمه ذکر  دیتو موهاش کش یدست بهنام

خودم  یحبس شده بود. من هم به رو اشنهیخدا نفسش تو سبنده نم،یرو بب رونیاش بپنجره

 :دمی. پرسشدیتو وجودم م طونیمربوط به اون دختر ش هانیا اوردم،ین

 م؟یبر میخوایخوب کجا م_

 به کتاب و کالسور تو دستم کرد و گفت: یااشاره بهنام

 موسسه! میریم نکهیمثل ا_

 و گفتم: دمیخند

 م؟یریخوب بعد موسسه کجا م_

 هر جا گل خانوم من بگه!_

بهنام، من  مالحظهیب یهاابراز محبت نیانداختم. هم نییو سرم رو پا ختیفرو ر قلبم

 گرفتم فضا رو عوض کنم میکرده بودن. تصم فتهیرو ش

 !یدار نیماش دونستمینم_

 لبخند زد: بهنام

 تازه گرفتم. بایتقر_

 اوه مبارکه!_

 ممنونم._

 .نمیبیرو م اشافهیکم ق یلیخوشحالم که خ ؟یمیچه خبر از فه_
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که فرهاد  ییها. وقتکردیم تیاذ ادیز ن،یبود تی. شما که مامورستین یخبر خاص_

 یکنیعشق و حال م یکه دار زدیم هیو کنا شیانجام کارها، دائم بهش ن یبرا اومدیم یدزدک

 با ستوان شفق!

 کردم: اخم

 ها! حاال خوبه با پدرم بودم!چه غلط_

 . با خنده گفتم:شدیواقعا جذاب م نکهیبخاطر ا ره،یام بگبهنام باعث شد خنده اخم

 .ستیولش کن، جواب ابلهان خاموش_

با اون  یرو زد. وقت ریو بهنام دزدگ میشد ادهی. پمیموسسه توقف کرد یبعد، جلو یکم

با  م،یداشت کیعلگرم بود و با هم سالمخون یلیاز دخترها که خ یکیموسسه شدم، وارد  پیت

 صدام زد: رتیح

 د؟یخودتون یخانم بحر_

 گرفت و جلو رفتم امخنده

 آره خودمم. زم،یسالم عز_

 !نیچقدر عوض شد_

 زمان برده! یلیبدم. خ لیترجمه، آوردم تحو یکتاب داشتم برا هیممنونم. _

 یو من رفتم طبقه باال. بهنام هم همراهم اومد. آقاهه به پا میلبخند از هم جدا شد با

ترجمه رو  ی. وقتدمید اشافهیخودم، تو ق ختیبهنام بلند شد و به وضوح تعجبش رو از سر و ر

 زد و گفت: یدادم، لبخند لیتحو یبا کتاب اصل

 ؟یسه ماه زمان برده خانم بحر بایتقر_
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 نیترجمه وقت بذارم. خودتون گفته بود یبرا تونستمیبودم و نم ریرگد یلیمتاسفانه خ_

 !ستین یتا هروقت طول بکشه مشکل

 خودم رو برداشتم و ادامه دادم: یهاترجمه کالسور

 !ستین یامسئله خورهیبه دردتون نم گهیاگه د_

 لبخند دوستانه مزخرف به لب آورد: هی فورا

 که ترجمه بشه! میجز شما نداده بود ینه نه به کس_

 گذاشتم و گفتم: زیم یکالسور رو رو کردم،یکه پشت چشم براش نازک م نطوریهم

 براتون ترجمه کنم. تونمینم گهیخبر بد هم براتون دارم، متاسفانه د هی_

ازتون  یراحت نیبه ا تونمی! نمنیما هست یهامترجم نیاز بهتر یکیشما  ،یاِ خانم بحر_

 بگذرم!

 یکه فرصت میها هستو موادفروش هایقاچاقچ ریانقدر درگ وریمن و سروان غ د،یببخش_

 .میشغل دوم ندار یبرا

و پز  یریجور حالگ هی هایریعافلگ نجوری. ابردمیواقعا لذت م اشافهیق رتیح دنید از

 اش رو به سمتم گرفت:. آقاهه انگشت اشارهکردیدادن با هم بود که من رو خوشحال م

 !ن؟یهست سیلشما هم پ_

 فورا جواب داد: بهنام

 .میبر دیبا میما عجله دار د،یرو انجام بد یحساب کتاب خانوم بحر_

 میو رفت میکرد یکرد. ازش خداحافظ فیتلفن کار ما رو رد هیگفت و با  یچشم آقاهه

 . اون هم همونجا پولم رو نقد داد و خالصمون کرد.یحسابدار نییپا

 :دیبهنام پرس میاومد رونیدارالترجمه که ب از
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 سه؟یخانوم پل میحاال کجا بر_

 گرفت و گفتم: امخنده

 من ناهار نخوردم، راستش گرسنمه!_

 .میناهار بخور میاتفاقا من هم نخوردم. پس بر_

**** 

به هم قفل کرده بودم. بهنام  زیم یهام رو روسفارش داد و روبروم نشست. دست بهنام

رو  هامتیانداختم. تو منو، ق متیبه ق یانداخت. برش داشتم و نگاه زیم یقبض سفارش رو رو

 .نمینداشت نذاره بب یلیدل نینوشته بود بخاطر هم

 :دیپرس یکردم با کاغذش قورباغه درست کردن. بهنام با خنده و کنجکاو شروع

 ؟یکنیچکار م_

 .کنمیدرست م یگامیقورباغه اور_

 قورباغه؟!_

 یام که تموم شد، به سمت بهنام نشونه رفتم و زدم پشتش. وقتتکون دادم. قورباغه سر

 :دیسمتش با ذوق و خنده پرس دیپر

 بده!؟ ادیچه باحاله! به من هم _

 گرفت و گفتم: امخنده

 !میکاغذ ندار گهید_

که دو طرفش رو  یکاغذ هیآورد.  رونیب کیدفترچه کوچ هیو  بشیکرد تو ج دست

 نوشته بود، کند و داد دستم. گفتم:

 خودت بکن! یهم برا یکی_
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ام گرفته بود، مشتاقش خنده افهیکه از ق یکند و منتظر شد. در حال گهیکاغذ د هی بهنام

 گهیکه د میها مسابقه برگزار کردقورباغه نیبا هم انجام دادنش. آخرش هم ب میشروع کرد

 رو آورد.اومد و غذامون  خدمتشیپ

 :دیبهنام پرس میخوردن که شد مشغول

 چه خبر از پدرت؟ خوبه؟_

 هاشه!خوبه، سرگرم گل_

 یلی. خداسیاداره پ اطیاز تو ح ،یهات که پشت پنجره گذاشتاون کاکتوس یراست_

 خوشگله!

 زدم لبخند

 ها ساکولنت هستن نه کاکتوس!که خوشگله. در ضمن، اون دونمیم_

 ساکولنت؟!_

ها . کاکتوسستنیها کاکتوس نهمه ساکولنت یها ساکولنت هستن ولکاکتوسهمه _

 ندارن! غیها تساکولنت یول دارنغیت یگوشت یهااهیگ

 سر تکون داد و گفت: دنیبه نشونه فهم بهنام

 گرفتم! ادی دیجد یزهایاوم چ_

 و گفتم: دمیخند

 هات رو بخورم؟از قارچ یکی شهیحاال م_

 اش گرفته بود گفت:خنده یکه حساب یدر حال بهنام

 اش رو بخور!حتما، اصال همه زمیآره عز_
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هاش نگاه کردم. توشون به چشم دم،یدزدیهاش رو ماز قارچ یکیکه با چنگالم  یحال در

که من بخاطرش از فرهاد خفن پر  هیمرد نی. لبخند زدم و با خودم فکر کردم ازدیعشق موج م

 شش رو داره؟... حتما داره!ارز یعنیام گذشتم؟ جذبه

**** 

مقدار به مامان  هیمقدار از حواسم به غذا بود،  هی کردم،یدرست م یکه ماکارون نطوریهم

هم به  یقسمت هیو  زدن،یو پدر که مثل تازه عروس دومادها نشسته بودن و با هم حرف م

 یجمعه گذاشته بودن. با کل یرو برا یقرار خواستگار کردم،یتلگرامم. داشتم با الهام چت م

. من هم اون سوال معروف رو از الهام میکردیم یزیربرنامه ینامزد یکر خنده، برایشکلک و است

 «بپوشم؟! یچ»که  دمیپرس

رو برداشت و چند  فونیآ یبه صدا دراومد. پدر با تعجب گوش فونیلحظه بود که آ همون

 بعد، بهمون خبر داد پرستو و سلمان هستن! هیثان

 و من گفتم: میبه هم انداخت یو مامان نگاه من

 راحت! التینجوشوندم خ یهنوز ماکارون_

پسر و عروسش  دنیمون. مامان از دناخونده یهاواسه مهمون کردمیم شترشیب دیبا چون

. شونه باال گرفتیلجش م کمیها مهمون ما بودن اون شهیهم نکهیفقط بخاطر ا شد،یناراحت نم

شده بود، وارد  نیسنگ یانداختم. سلمان و پرستو که حساب میماکارون هیبه ما ینگاه هیزدم و 

خواب  کریدوباره برگشتم سر غذا و تلگرامم. الهام چندتا است ،یشدن. بعد از سالم و احوالپرس

 بوس فرستادم. هیو  ریبخشب هیافق! من هم براش  یفرستاده بود و رفته بود به سو

صفحه، اسم بهنام قلبم رو لرزوند.  یاومد. باال امینتم رو خاموش کنم که پ خواستمیم

 رو باز کردم. امشیلبخند زدم و پ

 . چه خبرسهیسالم خانوم پل_
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 :نوشتم

 ؟یکنیام مسالم. مسخره_

 !یسیتو هم پل دیفهم ارویاون  یبامزه شده بود وقت یلیخ اتافهیآخه امروز ق زم،ینه عز_

 براش فرستادم. اون هم چندتا شکلک خنده فرستاد و بعد نوشت: حوصلهیب کریاست هی

 ؟یدر چه حال_

 .کنمیدارم شام درست م_

 پختت!چقدر دلم لک زده واسه دست یوا_

 زدم لبخند

 ارم؟یبرات درست کنم فردا ب یدوست دار یچ_

 ادیهمون تو خونه؟! که بدش هم نمهم با وجود مدادم اون یشنهادیپ نیشد که همچ یچ

 اره؟یسر از کار من درب

 .خوادینم یقربونت بشم مرس_

دست چپم قلبم رو چنگ زدم و رفتم سراغ غذا. تو قابلمه آب گذاشتم بجوشه و نشستم  با

 . خواستم بحث رو عوض کنمیزغذاخوریپشت م

 مادرت چطوره؟_

 رسونهیخوبه ممنون. سالم م_

 شکلک تعجب فرستادم و نوشتم: چندتا

 ؟یکنیبا من چت م یدار دونهیمگه م_
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. اون هم گفت سالم کنمیمن هم گفتم دارم با همکارم صحبت م د،یراستش پرس_

 برسون.

 همکارم دختره ]شکلک خنده[ یآهان پس نگفت_

 تا شکلک خنده[ده باینه ]تقر_

 خودش نوشت: نکهیننوشتم تا ا یزیچ

 ؟یبه غذا سر بزن یرفت_

 نوشتم یالک

 آره._

 ؟یپزیم یچ_

 .یماکارون_

 .رمیبگ یانرژ کمی. برو مزاحمت نشم. فقط خواستم باهات حرف بزنم زمیباشه عز_

 .هیعاد یلیو خ ختهیکردم اصال دلم نر وانمود

 چکار یخوایم یانرژ گهیشبه د_

 .کنمیپرونده کار م هیدارم رو _

 .یآهان، خسته نباش_

 ریخانوم. شبت بخگل یمرس_

 خداحافظ ]شکلک دست تکون دادن[_

بود  زیم یرو سر دادم. رفت و به سبد نون که رو یرو فورا خاموش کردم و گوش نتم

 شه؟یم یام و با خودم فکر کردم باالخره چچونه ریبرخورد کرد. دستم رو زدم ز
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**** 

الهام  دم،یرس یم اداره. وقتخودم رو برسون یچطور دمیالهام، نفهم یروز خواستگار یفردا

 یاومده بود که با بدبخت یانداختم. فقط ستوان رضوان ونیبه دفتر آقا یبود. نگاه ومدهیهنوز ن

خنده و آبروم بره! رفتم دفتر  ریبود پق بزنم ز کینزد دنشیکردم. چون با د کیعلباهاش سالم

 یهایکاربه خرده یدگینشستم و مشغول شدم. رس زمیو درش رو باز کردم. پشت م مونخود

که گذشت، سر و کله بهنام  کمیتر بود. برام سخت دنیدو هایها واقعا از دنبال قاچاقچپرونده

تو اون لباس ضعف کردم. چقدر بهش  دنشیبود که واقعا با د دهیشد. امروز لباس فرم پوش دایپ

لب هردومون بود، سالم  که رو یقیبه احترامش بلند شدم و با لبخند عم نینماد امال! کاومدیم

داشته بود، جلو آورد و من رو بهنام دست چپش رو که پشتش نگه هوی. بعد میکرد یو احوالپرس

 یریکه پر از غافلگ یاگل بزرگ روبرو کرد. وارد دفتر شد و گل رو داد دستم. با خندهدسته هیبا 

 :تمبود گف

 به چه مناسبته؟ یول ،یمرس_

 وار گفت:زمزمه بهنام

 دوستت دارم! نکهیمناسبت ا به_

 نیانداختم. چرا ا نییرفت. سرم رو پا تاستیو طپش قلبم تا صد و ب دیخشک لبخندم

 لشیدست کردن دلدست نیو ا یفیبالتکل نیا شدن؟ینم یبه خواستگار لیها تبددوستت دارم

 ینگاهو  دمیکش یقیبه من بگه؟! نفس عم تونستیبود که نم یلیباشه؟ چه دل تونستیم یچ

 کردم لبخند بزنم: ی. سعانداختمزنبق و رز  یهابه گل

 قشنگه بهنام. ممنونم. یلیخ_

 هاش بودلبخند محو گوشه لب هینگاهش کردم.  و

 .زمیقابلت رو نداره عز_
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بودم. ذهنم  ستادهیچشمک دخترکش نثارم کرد و رفت. من همونطور گل به دست، ا هی

 الهام به خودم اومدم: یبعد با صدا کمیمشوش بود. 

 !یقشنگ یهابه سالم بانو چه گلبه_

 کننده از ذهنم رفت و با خنده جواب دادم:ناراحت یهمه فکرها دنشید با

 سالم عروس خانوم، بهنام برام آورده._

 گفتم: کردمیخشک گلدونم عوض م یهاکه جاشون رو با گل نطوریهم بعد

 کن! فیزودباش تعر_

 :زشیدر اتاق رو بست و نشست پشت م الهام

 نیفقط هم یعنیترش اومده بودن. بود، پدر مادرش و برادر کوچک ییخوب، فقط آشنا_

سرهنگ تمام! مامانش  ه،یروانتظامیهستن، پدرش بازنشسته ن یبرادر رو داره. خونواده خوب هی

به که نگو! خالصه راجع طونهیس، ماشااهلل انقدر سرزنده و شهم که انگار دختر چهارده ساله

 ،ییرای. رفتم تو پذارمیب ییکه حرف زدن، بابام خوشش اومد و صدا زد که چا یمعمول یزهایچ

 رو نگاه کنم. یاولش اصال روم نشد ستوان رضوان

 :دمیخنده وسط حرفش پر با

 بود؟ دهیپوش یچ یوا_

 اومدیبهش م یلیمردونه اسپرت. خ رهنیکت اسپرت مخمل و پ هیبا  یشلوار کتان مشک_

 .میصحبت کن ییدوتا میفرق کرده بود. خالصه گفتن بر یلیاصال خ

 غش کردن درآوردم و الهام ادامه داد یخنده ادا با

بود که  ییهاهمون زشیهمه چ م،یمهم حرف زد یزهایبه چتو اتاقم، راجع میرفت گهید_

 کردمیفکر م شهیهم
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 رو با خنده گفتم نمونیو اصطالح معروف ب دمیخند

 خصلت خوب! یلعنت به هرچ_

 کنان گفت:خنده الهام

 شهدا رو دوست دارم. یگفت نه ول ن؟یدار دیدوست شه دمیازش پرس_

 زده شده بودمذوق الهام من هم ذوق از

 .دیخر میبر یامروز بعد ساعت ادار یلیخوب خداوک_

 !ستین یهنوز که خبر_

 .میافتاد یعروس یعنیذوق تو  نیا_

 و ادامه دادم: میدیخند

 بود؟ ینظر پدر و مادرت چ_

 بود. ومدهیها هم بدشون ناون_

 به کارم برسم. گهیاز بابت شما دوتا راحت شد. د المیخوب خدا رو شکر، خ_

 بهتره بگم شما سه تا! ای ن؟یشد یشما دو تا چ_

 !یچی. واقعا هیچیه_

**** 

 احترام گذاشت و گفت: یسختجعبه گنده وارد شد. با  هیلحظه سرباز با  همون

 شماس! یبسته برا نیا_

 تعجب گفتم: با

 من؟ یبرا_
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 بله قربان._

 آورده؟ یک_

 آورده. کیپ_

 کنارم اشاره کردم به

 .نجایبذارش ا_

و رفت. الهام هم تعجب کرده بود. با  دیگذاشت. پاکوب نیمن رو زم زیرو کنار م جعبه

 گفت: یکنجکاو

 فرستاده اداره؟ یزیبرات چ یک_

 واال. دونمینم_

و درش باز  دمیهاش کشکاتر رو به چسب اط،ینبود. با احت یچیرو نگاه کردم. ه روش

بود که  ییزهایها، چپوشال ریبرشون داشتم. ز اطیبود که با احت یپوشال رنگ یادیشد. مقدار ز

 هیشده که توش چندتا انار بود؛ با  نیتزئ کیسبد کوچ هیتعجب کردم.  شتریب دنشونیبا د

 یداشت. کنارش هم حدود ده دوازده شاخه گل رز! ک یادختر که لباس هندونه یعروسک روس

 .نهیداخل جعبه رو بب دیکشیرو فرستاده بود؟ الهام گردن م نیا

 فرستاده؟ یک_

با  کنم؟یم دایپ یانوشته یامیپ نمیباال زدم و با دقت داخل جعبه رو نگاه کردم بب شونه

بود.  یکارت پستال نمد هیپاکت که کنار سبد انار بود فورا برش داشتم و بازش کردم.  هی دنید

جات تو قلبمه. »دادم. نوشته بود: صیخط فرهاد رو تشخبا نگاه کردن داخل کارت، فورا دست

 «مبارک لداتی

 رو کج کردم و گفتم: دهنم

 برام فرستاده لدایشب  هیکار فرهاده! هد_
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 !لدایوا خوب چرا خودش بهت نداد؟ هنوز مونده تا شب _

 بفهمه البد! چه بدونم. یتو اداره کس خواستهینم_

 و خنده گفت: یبا مسخرگ الهام

 خدا شانس بده._

کردم و کارت پستال رو انداختم تو جعبه. درش رو بستم و با پا هول دادم کنار  یشیا

 .وارید

 رو ببرم خونه؟ نیا یحاال چجور_

 یریاسنپ بگ دیکر کنم باف_

 اش ببرم؟با جعبه یعنی_

 ؟یپس چطور_

 !فمیعروسک هم تو ک سهیتو ک زمیریانارها رو م_

 ؟یها چگل_

 گلدون. نیتو ا ذارمیم_

 هیآوردم و تو گلدون گذاشتم.  رونیها رو از داخل جعبه ببود. گل یخال زمیرو م گلدون

گذشته بود که فرهاد  یساعت هی بایتا تازه بمونه. بعد نشستم به کارم. تقر ختمیهم آب ر وانیل

ها خورد و حرفش رو بزنه، چشمش به گل نکهی. قبل از امیدر اومد و ما به پاش بلند شد یجلو

و بعد، چندتا  میهردو نشست دشییلحظه، رنگ نگاهش عوض شد. با بفرما کیفقط  شهیممثل ه

 کاغذ دستم داد.

 .ارویهم سابقه اون  نیآدرس مالک، و ا نیا ن،یاستعالم ماش نیا_

 زدم: لبخند
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 بکنم؟ دیچکار با هایکیاون یبرا یاش رو خودم درآورده بودم، ولسابقه_

 بهت بگم دیمن که نبا ،یدار یتجربه کاف گهید دونم،ینم _

 آروم گفت: یتکون داد و رفت. الهام با صدا یسر فرهاد

 !مونهیکلوخ م کهیت هی نیواه واه ع_

دهنم رو گرفتم. راست  یخنده و فورا با دست جلو ریو لحن الهام، زدم ز هیتشب بخاطر

 بودم... دهیاحساسش رو هم د یمن گاه یخوددار و سفت و سخت بود. ول یلیفرهاد خ گفت،یم

**** 

 یمحله خودمون. اما امسال، با سربلند یمیقد هینیحس میاول محرم، مثل هرسال رفت روز

خودش  گهیکه د میدونستیخوشحال شد. و م یلیپدر خ دنیاز د ،ی. حاجاقا سبحانیو راحت

 بوده. یچ انیجر کنهیم فیبراشون تعر

زنگ خورد. من که طبق معمول هرساله، کنار  میشروع نشده بود که گوش یسخنران هنوز

و جواب  دمیکش رونیب فمیرو از ک میسته بودم، با عجله گوشداشت نش دیها که به مردونه دنرده

 سالم کردم. فرهاد گفت: حوصلهیب د،یچیفرهاد که تو گوشم پ یدادم. صدا

 ؟یخوب_

 ممنونم_

 د؟یاخونه ای یعزادار میرفت_

 . چطور مگه؟یعزادار میاومد_

 اونجا. امیب ییگفتم بپرسم تو کجا رسم،ینم یخاص ئتیمن تازه از اداره دراومدم. به ه_

هم نتونسته  یکار چیکنه؟ دوماهش تموم شده بود و ه یکار نیهمچ خواستیم چرا

 کردم؟یاز سرم بازش م یچجور کرد؟یبود بکنه. هنوز داشت تقال م
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 خونه خودتون. کینزد ئتیخوب برو ه نجا؟یچرا ا_

 ...یکه وقتم که تموم شده... ول دونمیثنا... م_

 و اما نمونده! یول یجا_

 من دوستت دارم! با تموم شدن وقت که عشق من تموم نشده! ؟یپس قلب من چ_

. دمشیدیبود از باال م نحایبه مردونه انداختم. اگه االن فرهاد ا یشدم و نگاه منقلب

 گفت: دیفرهاد که سکوتم رو د

 ازدواج کنه! نتونه باهات  وقتچیممکنه ه ؟یمنتظر بهنام بمون یخوایم یثنا... تا ک_

 منتظر بهنام هستم دونستیبد که م چقدر

 ؟یدونیم یزیتو چ_

 کرد و گفت: یمکث فرهاد

 ن؟ییبهم کجا یگینم_

 بحث رو عوض نکن_

 .ستین یشخص خاص یعنیباال انداختم که  یمن هم سر ه؟یاشاره زد که ک مامانم

رو کور کرده و  باشه، منتظر بهنام بمون. من رو پس بزن، دلم رو بشکن. عشق چشمت_

چه برسه به  ،یکن امسهیو مقا یبه من فکر کن یخواینم ی. حتیریگیم میبا قلبت تصم یدار

 !...گهید زیچ

انکار کنم.  خواستمیو من هم نم دونستیرو م قتیخوب، حق یبراش سوخت. ول دلم

 ادامه داد:

 وسط مجلس بهت زنگ زدم. خداحافظ دیببخش_

**** 
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اذان، الهام  کی. نزدمیدیکشیم ازهیدائم خم یمن و الهام از خستگ شدیهفته که م آخر

 :دیطبق معمول از من پرس

 نمازخونه؟ یآیبا من م_

 هم مثل هربار جواب دادم: من

 آبروم بره! نجایا نمیبش خوامینه م_

. کنار رهیاداره تا الهام وضو بگ سیسرو میو بعد از قفل کردن در دفتر، رفت میشد بلند

با هم وارد شدن. به محض  د،یجد یو دوتا از دخترها هیبودم، مرض ستادهیکه منتظر ا وارید

بودن.  هیمرض ردستیبراشون تکون دادم تا راحت باشن. ز یدخترها احترام گذاشتن. سر دنم،ید

 رفتیسرباز م هیافسر و  هیبا  های. تازگدیبالیو به خودش م کردیم فیک یاون هم حساب

 کرده. شرفتیپ کردی. فکر مابونیتو خ یزنگشت

تر بود که هم پست یمیاز فه نیا زنه،یرو هرجا که بتونه م رآبمیدائم داره ز دونستمیم

الهام که باالخره به  یو وضو یی. اصال محلش نگذاشتم. دستشوزدیجنس خودش رو مهم رآبیز

جلومون دراومد.  یستوان رضوان بارنینمازخونه. ا میو رفت میاومد رونیب سیاز سرو د،یرس انیپا

 نمازخونه! یرو موکت جلو ختیمن، آب شد ر یالهام و خنده تابلو دنیبا د

برم  ارمیهام رو درببوت یچطور دمیام گرفت و نفهمخنده شتریب دمیرو که د خجالتش

 نثارم کرد. با خنده کنارم نشست و گفت: یبعد الهام هم اومد و لگد هیداخل. چند ثان

 !؟یخندیچقدر م یخفه نش_

 الهام! نیایبه هم م یلیخ_

 گفت: کروفونیپشت م یآقا محمودکه حاج میدیخندیم زیر میداشت همچنان
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 هیاداره،  یدتیقبول باشه، عرض کنم که قسمت عق هاتونیخواهرها و برادرها، عزادار_

 شه،یهمکارها داده م یده روزه هم برا یهماهنگ کرده، مرخص نیاربع یروادهیپ یکاروان برا

 نام کنه!ثبت تونهیداشت م لیهرکس تما

 گفت: دهیورچ یهاو الهام با لب میبه هم انداخت یو الهام نگاه من

 .میبر میتونیما که نم_

 چرا؟_

 پولم کجا بود._

 وا مگه چقدره_

 !خورهیما نم بیهرچقدر باشه به ج_

 !ینگران باش ستی! الزم نکنهیخودش جور م نیامام حس ،یتو اگه دلت بخواد بر_

 ؟یریتو م_

 شونه باال زدم:_

عازم  ادیشنبه که بپنج نیکه برن. ا کننیم یزیرمامان و پدر دارن برنامه دونم،ینم_

 !نکهیهستن مثل ا

 لبخند زد: الهام

 !یعه به سالمت_

 !شهیم یعال یلیبدن و بتونم برم خ یاگه به من هم مرخص نی! واسه همیسالمت باش_

 !ییتنها میاز کشور خارج بش میتونینم میهست یما چون نظام دمیمن شن_

 وااااا؟!_
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 زاده که کنار من نشسته بود گفت:بهمن ستوان

 !دنیم حیبرات توض یدتیعق ی. بریارتیسفر ز یبرا دیمحرم بر هیبا  دیبا_

که تو  شهیهم یعنینماز. با خودم فکر کردم  یبرا میبه روش زدم و بلند شد یلبخند

 کنه؟یهامون رو گوش مداره حرف یکی زنم،ینمازخونه با الهام حرف م

تو دفترمون. ظرف غذام رو گذاشته بودم رو شوفاژ گرم بشه. برش  مینماز، برگشت بعد

به سمتم اومد. در  انیگوبهکنان و بهغذا خنده یبو دنیداشتم و درش رو باز کردم. الهام با شن

 ام گرفته بود، تعارف کردم.خنده اشافهیکه از ق یحال

 هام رو برداشت و گفت:از سمبوسه یکی الهام

 .ارمیخودم غذا درست کنم ب یبرا آدیام نمحوصله وقتچیدستت درد نکنه، من ه_

 اش رو ندارم.من هم همه روزها حوصله_

پاش به  نیمن، بهنام اومد داخل. نماد دییبه در اتاق خورد و با بفرما یلحظه تق همون

 زد و گفت: ی. بهنام لبخند بزرگستادیبلند شدم و الهام هم صاف ا

 !آدیم ییچه بو_

 به روش زدم: یهم لبخند من

 ؟یخوریس، مسمبوسه یبو_

 برداشتم و بهش تعارف کردم. بهنام با ذوق گفت: زیم یظرف رو از رو و

 ؟یخودت پخت_

 گرفته بود امخنده

 آره!_

 برداشت و گفت: یکی بهنام
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 !یمرس_

 :دمیپرس نشستمیکه م نطوریگذاشتم و هم زیرو رو م ظرف

 ؟یاومد یداشت یکار_

 اش رو تو لپش دادلقمه بهنام

 کربال؟ میبر یآیم نمیآهان آره، اومدم بب_

سمبوسه نپاشن رو بهنام. من چند لحظه  یهابه سرفه افتاد و پشتش رو کرد تا تکه الهام

 مکث کردم و بعد گفتم:

 !هیچجور طشیشرا دونمیآخه نم_

پدر الزمه،  نامهتیمجرد رضا یدخترها یفقط برا ه،یروانتظامیکاروان مال خود ن_

 ؟یپاسپورت که دار

 خوب... آره دارم!_

سامرا، بعد نجف و از اونجا هم هرکس  نیاول کاظم م،یریجا مبا اتوبوس خودمون همه_

 .ادهیخواست پ

 ؟ینخواست چ یخوب اگه کس_

 ییهابرن هتل. اون دنیرس یتا وقت دنیورود هتل کربال رو به همه م آدرس و کارت_

 دی. اما بامیگردیهم برم نیاربع یکربال. فردا رنیم میهم که نخواستن با همون اتوبوس مستق

 کربال. یتو سه روز برس

 گفت: دادیکه حالش جا اومده بود و داشت گوش م الهام

 سخته که! یلیسه روزه خ_

 تکون دادم و گفتم: یهم سر من
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. چقدر کنمیبگم، بعد خبرت م نایابذار برم خونه به مامان ست،ین یاحاال اون مسئله_

 م؟یبد دیبا

 نثارم کرد و گفت: یبدون توجه به حضور الهام چشمک بهنام

 خانوما!خانوم یشما مهمون من_

 :دمیگرفت و پرس امخنده

 آد؟یهم م یستوان رضوان_

 رونیاز جعبه ب یبود. بهنام دستمال یدنید اشافهیبه الهام انداختم. ق یبارطنتینگاه ش و

 گفت: کردیکه دست و دهنش رو پاک م نطوریو هم دیکش

 راستش... دونمینم_

 رو به الهام ادامه داد: و

 د؟یبر نیخوایشما م_

 انداخت نییسر پا الهام

 .دونمینم_

 با خنده گفتم: من

 !گذرهیبه من هم خوش نم ادی! الهام نکنهیم قیبره الهام هم تشو یاگه ستوان رضوان_

زد و در  ی. بهنام لبخندرهیام بگبه من کرد که باعث شد خنده یاانهیجونگاه انتقام الهام

 رفتن گفت: رونیحال ب

 .پرسمیبهم خبر بده! از طاهر هم م_

**** 



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

514 

کربال رفتن با بهنام و الهام و طاهر  کردمیبودم و با خودم فکر م دهیتختم دراز کش یرو

نشسته بودن و مثل  میبرف یکنار گو هام،یکتابخونه، عروسک روس ی! روشهیم یچه شکل

 .دادنینشون نم طیدر برابر مح یالعملعکس چیه شهیهم

 گفت،یهاش رو تو نگاهش بهم مهمه حرف دمش،یدیفرهاد افتادم، هربار که م ادی

 هاش بفهمم.احساسش رو از چشم تونستمینم وقتچیها که هبرعکس قبل

و باهاش حرف  دمشیدیگوشه از ذهنم دائما مشغولش بود، بخصوص که هر روز هم م هی

مثل  یچیه گهیفرهاد، با بهنام! د یبهنام با فرهاد بزنم و جلو یسختم بود جلو یلی. خزدمیم

کرده  رییتغ یلیمن خ ینه، ول ای امیراض دونستمینبودم. نم یقبل یقبل نبود. من هم اون ثنا

 بودم.

با الهام  شتری! حاال خوبه من برهیآدم م یایو ح کنهیآدم رو قلدر م ونیبا آقا یهمکار

 رنیکه با هم م ینفر مردبا اون دو ادشیبخاطر معاشرت ز ه،یکه مرض دمیدیم دایبودم. جد

 اون لطافت زنونه رو نداره. گهیشده، د یجور هیرفتارش  -سربازه شونیکیکه - زننیگشت م

هم شده بودم.  ترفیاومده بود، لط شیکه برام پ یاوضاع عشق و عاشق نیبا ا چارهیب من

 چیواقعا ه دیداشت، که شا یفرهاد و بهنام، برام هزارتا معن یهاها و نگاهتر! تمام حرفحساس

پدر اومد داخل.  دم،ییرمابه در اتاقم خورد و با بف یهم نداشتن. همون لحظه، تق یخاص یمعن

 نشستم و لبخند زدم:

 جناب سرهنگ! نیبه صفا آوردبه_

حالت دلهره بهم دست  هی. شمیچرا اومده بود پ دونمیزد و کنارم نشست. نم یلبخند پدر

 داره. کاریداده بود که چ

 ها؟طرف نیاز ا_

 راستش امروز فرهاد اومده بود گلخونه._
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 :دمیتعجب پرس با

 فرهاد؟!_

 به تو با من حرف بزنه.آره، اومده بود راجع_

 به ابروهام نشست: یکمرنگ اخم

 ؟یچه حرف_

تو اصال بهش  نکهیازدواج رو نداره. و ا طیبهنام شرا دونهیهنوز هم عاشقته و م گفتیم_

 .یدیبهش فرصت نم گهیو د یکنیفکر هم نم

 و گفتم: زتوالتمیرو کردم سمت م روم

 .ارهیست دلم رو به دست ببه من چه، خودش نتون_

 یتی. و تو ماموردهیدیاز اون اول عالقه رو تو نگاهت م گفتیامروز به من م ،یدونیم_

 احساست برگشته و... هویهم شده! اما  شتریب نیکه با هم رفت

 و گفتم: دمیکش یقیمکث پدر، نفس عم با

کامال معلوم شد  ت،یمامور. اما تو اومدیکه از اول از فرهاد خوشم م کنمیاعتراف م_

خوردش! براش سخته  شهیبا صد من عسل هم نم یس! گاهچقدر مغرور و عنق منکسره

رو از هم  شیشخص یکار و زندگ تونهینم هاوقتیبعض نطوریکنه، و هم انیاحساسش رو ب

 من بهش دلسرد بشم. دباعث ش زهایچ نیکنه! ا کیتفک

 !یدواج کنتو با فرهاد از اومدیاما من بدم نم_

 صورتم رو برگردوندم سمت پدر که گردنم صدا داد. یجور هیجمله،  نیا دنیشن با

 مغروره! یلیخ یدونیداره؟ خودت هم م یپدر! آخه مگه فرهاد چ_
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. پدر شدینم یعمق فاجعه استفاده کنم ول انیب یاز واژه چس برا خواستیم دلم

 بود گفت: ریقسمت از کف دستش درگ هیکه با  نطوریهم

 !هیمرد زندگ س،هیحاش یاما شجاعت داره، ب_

 ریگ یخودیکه مخصوص خودش بود کرد تا بهم بفهمونه دارم ب یحالت هیابروهاش رو  و

 دمیم

 !ریبگ مینبند! با عقلت تصم گذرهیم یتو سرش چ یدونیکه نم یدل به کس_

 دمیبود. با گوشه چشم د نینماد دیشا دم؟یکشیانداختم. داشتم خجالت م نییرو پا سرم

 :دمیطرف. پرسکال دستش رو بکنه بندازه اون کهیپدر نزد

 شده؟ یدستت چ_

 نکهیمثل ا یرفته! درشون آوردم ول غیت کردم،یجا مها رو جابهاون کاکتوس یعصر_

 جامونده! یکی

رو کف  یکه داشتم عمل جراح نطوریقوه آوردم. همو چراغ نیشدم و از کشو، موچ بلند

 گفتم: دادمیدست پدر انجام م

با  فمی! تکلکنهینم یاریس، قلبم پدر. ذهنم آشفته رمیبگ یقطع میتصم تونمیفعال نم_

 ...ستیخودم معلوم ن

 !یکن دایتو هم خودت رو پ هیکربال، فرصت خوب میریم میما دار_

 من هم برم؟ شهیم_

 کجا؟_

 کربال._

 ؟یبا ک_
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 .یروانتظامیبا کاروان ن_

 :دیفکر کرد و پرس یکم پدر

 آد؟یفرهاد هم م_

 دمیکش رونیرو ب غیخودم رو تو دردسر ننداختم و ت آد؟یبود که بگم بهنام م درست

 .آدیالهام م_

 هست؟ یبرو. کِ  یاگه دوست دار_

 و بلند شدم: دمیرو بوس غیت یجا

 . گفتم اول با شما هماهنگ کنم بعد بپرسم.دونمینم_

 دیبه روم پاش یلبخند مهربون پدر

 !رهیگیدل مامانت هم آروم م ،یخوبه که بر_

و  نیزدم و، موچ یکاشت. من هم لبخند میشونیبوسه محکم به پ هیسرم رو گرفت و  و

قوه رو داخل کشو پرت کردم. پدر از رو تختم بلند شد و خواست بره که نگاهش به سقف چراغ

 افتاد

 ؟یرنگ سقف اتاقت رو عوض کن یخواینم_

 بهنام افتادم و لبخند زدم: ادی ناخودآگاه

 قشنگه! یلیخ ینطورینه هم_

 رجهیش میگوش یرفت. با رفتنش، رو رونیاز اتاق ب ر،یبخشب هیدوباره لبخند زد و با  پدر

 دادم: امیزدم و نتم رو روشن کردم. وارد صفحه بهنام شدم و پ

 ؟یداریسالم ب_
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و  یو س ستیهام هزار و دواز کانال یکی یروهام زدم. به کانال یسر هیو  رونیب رفتم

صفحه ظاهر شد.  یبهنام باال امیکه پ کردمیها رو نگاه منخونده داشتم! داشتم اون امیتا پهشت

 رو خوندم امیاش شدم و پفورا وارد صفحه

 .دارمیسالم آره ب_

 کربال. آمیمن هم م_

 زده برام فرستاد و نوشت:سنجاب ذوق کریاست هی

 .اریخوب شد. فردا با خودت پاسپورت و چندتا عکس بچقدر _

 م؟یریم یباشه. کِ_

 .آدیکه داره م یاشنبه هفتهسه_

 شااهلل.ان_

 ثنا؟_

 و نوشتم: دیطپ قلبم

 بله؟_

 ازت بپرسم؟ یسوال هی شهیم_

 بپرس!_

 تا االن نتونستم بپرسم._

 ه؟یخوب بگو چ_

 بگم؟! یبا فرهاد... چجور ت،یتو مامور_

 براش فرستادم و نوشتم: حوصلهیشکلک ب چندتا
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 روز! همهنیفکرت رو مشغول کرده؟ اون هم بعد ا یزیچ نیبهنام چرا همچ_

 .ادیبه حرف ب ینطوریا دیخودم گفتم شا با

 .ارهیکه دلت رو به دست ب ترسمیم_

 رهیگیم ازیکه شجاعت داره امت یاهرکس به اندازه_

 ؟نه ایکرد  افتیرو در امهیکنا یعنی

 شجاعت؟_

کردن و پا  یتو شجاعت خواستگار گفتمیم دی. مثال بادادمیم حیتوض شتریاگه ب عمرا

 !نهیهست هم یاون هرچ یول یاون داشت. تو مرموز یول یندار گذاشتنشیپ

 .آدیخوابم م یلیبهنام خ_

 .زمیقربونت برم بخواب عز_

 هام رو به هم فشار دادمکنترلش، چشم یو برا دیرس ستیبه صد و ب ضربانم

 .نمتیبیشااهلل فردا مان ر،یبخشب_

 [یبایخانوما. فعال ]شکلک باخانوم یخوب بخواب_

. چقدر ذهنم آشفته و به هم یرو پرتاب کردم رو عسل ینت رو قطع کردم و گوش فورا

 شلوغ و، پر رفت و آمد! لیاسماع دیبود. مثل بازار س ختهیر

که حواسم به روند گرم شدنم  نطوریلحاف و چراغ خواب رو خاموش کردم. هم ریز رفتم

 بود، خوابم برد...

**** 

 (www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته
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 پنجم فصل

تا دنبال پرونده مورد نظرم  ستمیعجله خودم رو به دفتر رسوندم و نشستم پشت س با

تا صدا بدن، بهنام تو  زدمیم دیکلصفحه یدهایهام رو به کلکه با عجله، ناخن یبگردم. در حال

 و گفت: ستادیآستونه ا

 سرکار! یآیسفر نم یفکر کردم فردا_

 گفتم: کردمیکه نت رو وصل م نطوریرو دستم گرفتم و هم موس

شنبه پنج تونمی. در عوض مرمیبگ یو اجازه ندارم مرخص امیب دیفرهاد گفته بود با_

 ساعت دوازده برم!

 گفت هیبا کنا بهنام

 لطف کرده! یلیخ_

بهنام  لیهم تحو یوجو کردم و لبخندجست خواستمیکه م یاسم شخص ستمیس تو

که بعد سفر کربال،  دونستمیکردم و مشغول کارم شدم. م نتیکه الزم داشتم پر یدادم. اطالعات

شده، بخصوص من و بهنام! و االن بهنام اومده بود دم دفتر که با من  شتریما چهارتا ب نیرفاقت ب

بدم. چون متاسفانه  یگزک دست کس خواستمیواقعا کار داشتم و در ضمن، نم یحرف بزنه. ول

 کربال. با اومدن الهام، بهنام صحنه رو ترک کرد. میبودن ما چهارتا باهم رفت دهیهمه فهم

مدارس  یهایساق ییدستمون داده بود، واسه شناسا انجیهیپرونده مزخرف ب هی فرهاد

منطقه نبودن. واسه  نیتو ا م،یکرده بود ریدستگ یقبل تیدخترونه. افراد اون زنه که تو مامور

 :دی. الهام پرسمیکردیم دایو پ میگشتیم دیبا نیهم

 ؟یکرد دایپ یزیچ_

 یبار به جرم ضرب و شتم و مزاحمت برا هیسابقه داره،  ،یآره اون پسره که بهم گفت_

 !زنهیمدت افتاده حبس. االن هم که شب و روز داره مخ دخترا رو م هیمردم،  سینوام
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 :دیخند الهام

 .ینییپا ابونیخ نیا رستانیدم دب میپاشو بر_

 ؟یدیپسره رو د نیجا که اهمون_

 بود؟ یچ شیآره، اسم کوفت_

 به برگه انداختم: ینگاه

 !یقهرمانرستم _

 !یچه اسم_

 اونجا چکار؟ می! حاال برکننیهومن صداش م یول_

 .گهید میآب بد یسر و گوش هیکه _

 باال زدم و گفتم: شونه

 بذار هماهنگ کنم._

تا در  زدنیبرامون م تیحکم مامور دیبذارم. با ونیکه با فرهاد درم ونیتو دفتر آقا رفتم

 یتو دفتر نبود. احترام کسچی. جز فرهاد، همیکن ریدستگ ای بیرو تعق یکس میصورت لزوم بتون

 یرو گفتم. فرهاد سر انیشده بودم، جر رهیخ نشیغمگ یهاکه به چشم یگذاشتم و در حال

 تکون داد و گفت:

 ...رمیحکمت رو بگ نییپا رمیم_

 مکث کرد و ادامه داد: یکم

 ثنا.... _
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. استرس گرفتم نکنه دیچرخیو زبونش نم ختنیریم رونیواژه رو ب اردهایلیم نگاهش

داشت نفوذ کنه به عمق وجودم،  یگور به گور شده سر برسه. اما نگاه فرهاد که سع یمیاون فه

 از جام تکون بخورم ذاشتینم

 ...ستیاالن وقتش ن_

 دوستت دارم..._

اومد و  رونیب زشیلحظه بند اومد و پاهام داغ شدن. فرهاد فورا از پشت م هی یبرا نفسم

و منتظر شدم. نگاهم خورد  ستادمیبهنام ا زیکردم و طبق عادت، کنار م یها. پوفرفت سمت پله

من! داشتم چشم  زیم یخال یو جا یمیفه زیگذاشته بود. بعد م زیبه تلفن همراهش که رو م

 دنی. با دخوردی! تلفن همراه بهنام داشت زنگ مدیچیپ زیتو م بره،یو یصدا که چرخوندمیم

چرا  دونمی! نمنازیوجودم به جنب و جوش افتادن. پر یهاتمام سلول رنده،یاسم شخص تماس گ

 کردم و جواب دادم: رتیاحساس غ

 بله؟!_

 دختر جا خورده هی یصدا دنیبود با شن معلوم

 تماس گرفتم؟ وریمن با سروان غ د،یببخش_

 بله درسته!_

 کجاس؟ دییبفرما شهیم_

 جوابش رو دادم ینجوریچرا ا دونمینم بازهم

 .گمیمن بهش م دیهست بگ یمنه. امر شیپ شیگوش ،یکار یبهنام رفته برا_

 شما؟ شیپ ذارهیرو م شیگوش شهیهم_

 رو با سوال جواب دادم: سوالش
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 !ن؟یهست یبپرسم شما ک تونمیم_

 شتونه؟یپ یکه گوش نیهست یشما ک_

 من همکارشم._

 کیحد که به اسم کوچ نینه در ا یهمکار خانم داره ول دونستمیمن هم نامزدشم. م_

 صداش بزنن.

 دیلرزیصدام م دونمیدروغ نگفتم. نم نم،یبش خواستمیبگم زانوهام سست شدن و م اگه

 نه ای

 نامزد داره! دونستمیمن نم_

 اسم شما رو بدونم؟! تونمی. ممیمن و بهنام چند ساله که نامزد کرد_

بهنام  نکهیبودم، ا دهیرو فهم یزیچ هیشده بود، اما  دیپاک و سف تخته نو، هیمثل  ذهنم

 دعوا بندازم نشونیب گهیاز اول هم به من تعلق نداشته پس نخواستم د

 ستوان شفق هستم._

و نفرتم رو تو صورتش  هاهیلحظه بهنام وارد دفتر شد. نگاهم بهش افتاد و تمام گال همون

که  یبگم بهنام بهش زنگ بزنه. فرهاد هم اومد و در حال گفتیاومد که م نازیپر ی. صدادمیپاش

 بهنام: نهیتو س دمیرو کوب یبرگه حکمم دستش بود، با تعجب نگاهمون کرد. گوش

 جناب سروان، نامزدتونه! دییبفرما_

 شدم.... دیو فورا از نظرها ناپد دمیفرهاد رفتم، برگه رو از دستش کش یقدم جلو هی با

**** 
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خودم غرق بودم. الهام با دقت همه رفت  االتیو من تو خ میبود ستادهیا رستانیدب یجلو

صورتم  یبشکن جلو هی ست،یمن ساکتم و اصال حواسم ن دید ی. وقتکردیم یو آمدها رو بررس

 زد و گفت:

 !گهیثنا؟! خوب تو هم اونور رو بپا د ییکجا_

دارش، کف چرم مدل یرو از فرمون جدا کردم. ناخودآگاه فشارش داده بودم و جا دستم

 هام مونده بود. ماساژشون دادم و گفتم:دست

بفهمن و  هایاون ساق دی. خوب شامینشست نیما با چادر تو ماش شه،یکه نم ینجوریا_

 .انین

 اش گرفت و گفت:خنده الهام

 !افهیق رییواسه تغ خارهیکال تنت م_

 .میاومدیم یکاش حداقل با لباس شخص_

. تازه، ما که از در رونیب ادیکه از مدرسه ب میهست یمنتظر کس کننیخوب فکر م_

 .میمدرسه دور

مسئله تمرکز کنم. اما با  نیا یرو تونستمیبود که نم ریباال زدم، انقدر فکرم درگ شونه

 یرو ن،یبهتره شب به موضوع بهنام فکر کنم. بنابرا شه؟یم یچ تمیخودم فکر کردم پس مامور

 :دمیجا شدم و پرسجابه یصندل

 ؟یلیچقدر مونده تا وقت تعط_

 .قهیحدودا پنج دق_

 .میکردیمدرسه صحبت م ریبا مد میرفتیکاش م_

 ادیاش صداش در نماون بخاطر منافع مدرسه_
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 .یگیراست هم م_

. چندتا ون هم رونیکم دخترها از مدرسه اومدن بزنگ خورد و کم م،یکه صبر کرد یکمی

ها، تو سر و کله بچه یاهویهستن. تو اون ه سیبودن که معلوم بود سرو ستادهیمدرسه ا یجلو

 دونمی. نمستادنیمدرسه ا یدرخت جلو ریچند نفر رفتن و ز هاشون،دنیکش غیها و جهم زدن

 هوی. زدیم دیرو د هاافهیکرده بود و ق زیهاش رو رچشم بهشون. الهام هم شدچرا توجهم جلب 

 گفت:

 !نیبب کنهیثنا اون دختره مصرف م_

. اما من دیفهم شدیها و راه رفتنش م. از حالت چشمگفتیانداختم. راست م ینگاه

که  یدختر بدحجاب بهشون اضافه شده بود. در حال هیدوباره حواسم رفت به جمع اون دخترها. 

 گفتم: کردمیرو باز م نیآروم در ماش

 .ابیالهام اون دختره رو در_

 کنم؟ رشیدستگ_

 گشت کن. نیماش هیآره، فقط قبلش درخواست _

 ؟یریم یتو کجا دار_

 اونجا._

کنار اون دخترها رفتم.  کردم،یکه دستبندم رو لمس م یشدم و با آرامش در حال ادهیپ

سمت دختر بدحجابه  دمی. خودم رو کشدارنیبرم یزدی کیک که دارن دمیهاشون، دکله نیاز ب

 یو پا گذاشت به فرار. بدون معطل دیبزنم من رو د یدستش بود. تا خواستم حرف هاکیکه ظرف ک

موتور منتظرش بود.  هیپسر با  هیدادم.  ستیآوردم و دوبار ا رونیام رو ب. اسلحهدمیدنبالش دو

 یصدا دنیکردم. صاف خورد پشت زانوش. پسره با شن کیشل ست،یا ادیاهلل گفتم و بعد با فربسم

 هی. بدو جلو رفتم و با نیکردم. با موتور خورد زم کیگاز داد اما من به چرخ او هم شل کیشل
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. دیچیپیکردم. بعد اومدم سراغ دختره که از درد به خودش م هوشیپسره رو ب ورت،ضربه تو ص

اونطرف سرشون رو کرده بودن  نطرفیسره. مردم از ابلندش کردم و بردمش لبه جدول کنار پ

پشت موتور بستم به هم. زنگ زدم  لهیم نی. دست دختره و پسره رو از بکردنیو نگاه م رونیب

 آمبوالنس. هیاومد و  سیسمند پل هیبعد،  قهی. چند دقمبه الهام و خبر داد

اداره، فرهاد اومد اتاق ما. من و الهام از جا بلند  میتموم شد و برگشت انیجر یوقت خالصه

 و فرهاد گفت: میشد

خودتون  نیتونیم نی. کارتون خوب بود. ستوان شفق اگه دوست داشتدیراحت باش_

 .دیکن ییبازجو

 من... من تجربه ندارم!_

 .دیشروع کن ییجا هی. خوبه که از دیاریبه دست م_

 بله جناب سروان._

که دوتا از همکارها تو راهرو هستن. پس  دمیرفت، د یتکون داد و رفت. وقت یسر فرهاد

 . الهام در رو بست و نشست. با خنده گفت:زدهیبا من حرف م یداشته رسم نیواسه هم

 !ایکرد یرکشیتخوب هفت_

غول بود. بهتره نره یساق دیشا د،یریم دیلحظه بهم داد. گفت تنها دار نیفرهاد آخر_

 باشه. شتیپ

 حاال کو؟_

 دادم. لیتحو_

 پیکردن. تند تند تا پی. شروع کردم تاسمیرو روشن کردم تا گزارش بنو ستممیس

 الهام صدام زد و با تعجب گفت: هوی. کردمیو همون موقع هم اشتباهاتم رو درست م کردمیم

 ثنا چته؟! زده به سرت؟_
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 !کردم؟یم هیخودم اومدم. داشتم گر به

 بلند شد و کنارم اومد: الهام

 افتاده؟ یاتفاق_

 شده بود گفت: ریکردم. الهام که خودش هم غافلگ فیرو تعر نازیپر انیجر یناراحت با

 !یدونیکه تو نم هیانیجر هی دیدختره دروغ گفته، شا دیبگم ثنا. شا یچ دونمینم_

 مطمئنم. دونستهیفرهاد م_

 ؟یچ_

 گفتی.... بهم مآدیم از چندتا دختر خوشش مبهم گفت بهنا یفرهاد موقع خواستگار_

 نتونه با من ازدواج کنه... وقتچیه دیبهنام شا

بده. حتما سوءتفاهم شده، با هم  حیبابا. به نظر من بهش فرصت بده تا برات توض یا_

 باشه! یآدم نیهمچ آدیبهنام رو شناختم، اصال بهش نم شتریکربال، من هم ب میرفت

بده.  حیتا بهنام برام توض کردمیصبر م دیبا گفت،یآروم شده بودم. الهام راست م یکمی

پاک کردم و الهام،  یرو با دستمال کاغذ مینیها و ب. چشمکردمینم عشیفرهاد ضا یکاش جلو

. من هم گزارشم رو تموم کردم و فرستادم رو کارتابل فرهاد. زشیلبخند برگشت پشت م هیبا 

 رو برداشتم و از جا بلند شدم. رو به الهام گفتم: ییبازجو یزم براال لیبعد هم وسا

 ؟ییبازجو میبر یایم_

 با شتاب نگاهم کرد الهام

 کجا؟!_

 گهید ییبازجو_

 ؟یبر یخوایواقعا م_
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کارها به آدم  نیحالش خوبه از ا یهام استفاده کنم. فرهاد فقط وقتاز فرصت دیآره با_

 .سپرهیم

 .کنمینگات م شهیاز پشت ش آمیتموم نکردم. تموم شد م من هنوز گزارشم رو_

 گرفت: امخنده

 خوب. برام دعا کن! یلیخ_

 !یموفق باش_

بود. باز دوباره تو  ییکه بازداشتگاه و اتاق بازجو یساختمون پشت رفتمیم اط،یاز ح دیبا

 !ساسیهم قسمت خوب درجه پل نیچند نفر بهم احترام گذاشتن. ا ر،یمس

. جلو زنهیاز همکارها حرف م یکیفرهاد داره با  دمیشدم، د یوارد ساختمون پشت یوقت

 رفتم و احترام گذاشتم. فرهاد آزاد داد و گفت:

 نیدونیفرصته. م نی. بهترشهیدختره خودش هم مصرف کنندس. حالش داره خراب م_

 .نیکه چکار کن

 استرس داشتم. یکمی

 م؟یریم یاشهیتو اتاق ش_

 م حواسم بهتون هست.آره من ه_

 برگه دستم داد و گفت: هی

 به انتخاب خودتون. ییروش بازجو گهی. دنیازش بپرس دیرو با هانیا_

 خواستمیبار بود م نی. اولیاشهیتکون دادم. بعد رفتم سمت اتاق ش یرو گرفتم و سر برگه

تا  نیبخواد انجامش بده زم نکهیبا ا رهیبگ ادیرو  یکار کیآدم تئور نکهیکنم. ا ییواقعا بازجو

 آسمون فرق داره.



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

529 

 :دمیکردم. بعد پرس کیکه مسئول ضبط و کنترل بود سالم عل یشدم و با اون همکار وارد

 دختره داخله؟_

 یخودیها سوال بخنگ نیا نی. عنمیبیداخل اتاق رو م شهیحواسم نبود که دارم از ش اصال

 .دمیپرس

 .اوردنشینه هنوز ن_

 م:جمعش کن خواستم

 !رهیپاشده راه م دیگفتم شا_

 که من تازه کارم دیهم فهم اون

 داخل. دیبعدا شما بر ادیاون ب دیبهتره صبر کن_

که فرهاد  کردمیرو مرور م ییبازجو یهاتکون دادم و منتظر شدم. با خودم روش سر

 و فرهاد گفت: میهمکار، بهش احترام گذاشت یاومد. هم من و هم اون آقا

 خانم شفق؟ دیا. آمادهارنشیب گمیاالن م_

 رو ازش گرفتم نگاهم

 بله!_

 ست؟یگفتم بهنام آدم تو ن یدید گهیداره با نگاهش بهم م کردمیم حس

 هیکارم تمرکز کنم. دختره رو که آوردن،  یکردم فعال رو یدادم و سع رونیرو ب نفسم

-همکار خانوم که مسئول بازداشت بود  یبرا یخفن به خودم گرفتم و رفتم داخل. سر افهیق

و  دمیرو کش یداد. صندل لمیپوزخند تحو هیتکون دادم. دختره من رو شناخت و  -نیخانم مت

 روبروش نشستم.
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نگاهش کنم  نکهیو رو کردم. بعد بدون ا ریها رو زبه پرونده انداختم و برگه ینگاه هی

 :دمیپرس

 اسم_

 ؟یدونیمگه نم_

 بهتره. اسم؟ ینجوریاز زبون خودت بشنوم. ا دیبا. اما دونمیچرا م_

 .یشبنم محور_

 نام پدر_

 صابر_

 ؟یاچکاره_

 .امیساق_

 ؟یشد یچند وقته ساق_

 هست یچند ماه_

 ه؟یسرگروهت ک_

 بده... یلیمن حالم خ_

هام رو قفل کردم تو بود نگاه کردم. انگشت ملیپر ر رشیناالنش که ز یهاچشم به

 و گفتم: گهیدهم

 .شهیتر مچون جرمت سبک ،یبهتره جواب من رو بد_

 من حالم بده! ؟یفهمیچرا نم_

 ؟یدار ادیاعت یبه چ_
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 گل..._

 گفتم: شهیبه ش رو

 .نیاریگل براش ب کیک هی_

من رو خراب نکنه.  ییبودم روش بازجو دوارینه. ام ای کنهیرو م نکاریفرهاد ا دونستمینم

 دختره دستپاچه شد و گفت:

 واقعا؟_

 شرط داره! هیآره واقعا، اما _

 ؟یچ ؟یچ_

 !یبگ یدونیم یهرچ دیبا_

 بگم؟ یچ_

 ه؟یسرگروهت ک_

 بهادر._

 و خودکار رو جلوش گذاشتم. کاغذ

 اسم، آدرس، شماره تلفن_

 کرد نوشتن و گفت: شروع

هم هست که ازش  گهینفر د هیاسم بهادر.  نیکردم. به هم ویس میاش رو تو گوششماره_

 ی. ولفروشهیم یباقال یدست. سر چهارراه با چرخی. اسمش پدرامه. پدرام باقالرمیگیم شهیش

 .ارهیجنس هم م اشیواسه مشتر

برافروخته  کیک دنیداد دستم. دختره با د یزدی کیک هیسرباز وارد شد و  هیلحظه  همون

 . به سرباز گفتم:دنیهاش شروع کرد به لرزشد و دست
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 .ستیبا نجایهم_

 دم دست خودش. خطاب به شبنم گفتم:رو هم دا کیک

 کنن؟یکار م یخوب، پدرام و بهادر واسه ک_

 .یواسه دکتر صارم_

 .سیسه نفر بنو نیراجع به ا یدونیم یاسم و آدرس و پاتوق هرچ_

فورا جمعش کردم.  یگوشه لبم اومد ول یروزیلبخند پ هی. نوشتیم یول دیلرزیم دستش

 دادم و گفتم: هیبودم. تک یاز خودم راض یلیبار اول، خ یخداروشکر مثل آدم اعتراف کرده بود. برا

 نه؟ گهید یدیرو د هاشونافهیق_

 .دمیآره خانوم، د_

 افته؟یب یبه موادفروش دیسن با نیدختر تو ا هیچهره پر از اضطرابش نگاه کردم. چرا  به

 چند سالته؟_

 .کیو  یس_

 ؟یخونواده دار_

نگفت. دوباره شروع کرد نوشتن. بعدش برگه رو به سمتم هل داد و  یزیکرد و چ نگاهم

 گفت:

 ن؟یدیرو بهم م کیحاال ک_

 !ینوشت یچ نمیبذار بب_

 ها انداختم. آدرس و چندتا اسم.به نوشته ینگاه هی

 ؟یگرفتیهر دفعه چقدر مواد ازشون م_
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 .هامیبه اندازه مشتر_

 ؟یگرفتیم لیحوکجا ت_

 اون تو نوشتم... آدرس سوم و چهارم..._

 .میزنیبا هم حرف م آمینه. بعد م ایدرسته  هانیا نمیبب رمیم_

 نیاز جاش بلند بشه که خانوم مت خواستیجا بلند شدم که برم، به التماس افتاد. م از

 جلو اومد و نگهش داشت. برگشتم سمتش و گفتم:

 صحت حرفات ثابت بشه. دیفعال با_

 گفتم: نیبه خانوم مت خطاب

 .ینگاربره چهره_

 یلیلبخند خ هی. فرهاد رونیتکون داد و من با سربازه رفتم ب یهم سر نیمت خانوم

 کمرنگ به روم زد:

 بدک نبود._

 :دمیکوچولو پا کوب هی

 .میکن ییچند نفر رو شناسا نیا افهیتا ق ،ینگارچهره مشیممنونم جناب سروان. بفرست_

 نه. ایدرسته  مینیبب رنیرو هم بده استعالم بگ هانی. ادمیرو م بشیباشه، ترت_

برگشتم اتاق  رن،یها رو دادم استعالم بگآدرس ی. وقترونیو رفتم ب دمیپا کوب دوباره

 داد و گفت: لمیتحو یپر انرژ دینباشخسته هی دنمیبود. با د ستمیخودمون. الهام هنوز پشت س

 رفت؟ شیچطور پ_

 میرو صندل نشستم
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عقلش  ادشیداشتم. دختره بخاطر اعت یآسون یلیخ ییبار اول، بازجو یخوب بود. برا_

 مقاومت نکرد. ادیز نیکار هم بود واسه هم. تازهکردیدرست کار نم

 .یخوب به سالمت_

 رو نگاه کردم و گفتم: ساعتم

 ؟یگزارشت ری! تو هنوز درگدهیاالن اذان م_

 .شهی. داره تموم مکنمیم حیتصحآره، دارم _

 .ای. تو هم بستیبرم تو نمازخونه. حالم خوش ن رمیوضو بگ رمیباشه پس من م_

 رفتم.... رونیتکون داد و من از اتاق ب یسر الهام

**** 

سقف  یهاستاره گهی. حاال دکردمیسقف نگاه م یهانشسته بودم و به ستاره یکیتار تو

مند کرده بود. که با کارهاش من رو به خودش عالقه ی. بهنامانداختنیبهنام م ادیاتاقم من رو 

من تا حاال از حس ششمم  یسوءتفاهمه، ول گفتیبودم که نامزد داره. الهام که م دهیاما حاال فهم

چشمم رد شد. اون نگاه  یهمه خاطراتم با بهنام از جلو گرفت؟یم امهی. داشت گردمینشن روغد

کردناش از  فیتعر اوش،یرفتن من با س رونیشدناش واسه ب یرتیغ ت،یموراولش موقع شروع ما

 ریت هاش،هیاش، هددستم رو تو پاساژ گرفت، ابراز عالقه یکردنامون، وقت دیدستپختم، خر

 رونیهامون... بکردن و دادگاه پدر، همه چت کردن دایموقع پ هاشتیماخوردنش، ح

 شدی. حاال مگه ممیکربالمون... کاش حداقل کربال رو با هم نرفته بود ایخدا یهامون... وارفتن

 بهنام رو از خاطره کربال جدا کرد؟

کنم.  هیپسر گر هیبود بخاطر  دیکردم آروم باشم. از من بع یرو پاک کردم و سع هاماشک

دم. بسته بوراحت به بهنام دل یلی. من خکردمیم هیهم داشتم بخاطر حماقت خودم گر دیشا

 آد؟ی. اه آخه مگه عشق هم با فکر مگرفتمیم میعالقه تصم نیا یبرا یشتریکاش با فکر ب
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بهنام و فرهاد  یازبندیجدول امت ادیدادم بهشون.  هیام رو تکرو جمع کردم و چونه زانوهام

کاغذ  هیبهش زده بودم تا  تانیکردم. چند داشیپ ام،یعسل ینییافتادم. خم شدم و از کشو پا

 ی. باز کردم و نگاهکشهیتو اتاقم سرک م یکه مامانم گاه دونستمیبه نظر برسه. م ارزشیب

داده  ازیهام منصفانه نبودن. به بهنام عاشقانه و به فرهاد، خصمانه امتدادن ازیبهش انداختم. امت

 .گرفتمیعاقالنه م میتصم هی دیعقل من رو کنار زده بود. با ،یدل لعنت نیبودم. ا

رو زد و با خنده  دیپدر وارد شد. کل دم،ییبه در اتاقم خورد و با بفرما یالحظه، تقه همون

 گفت:

 !ینشست یکیباز که مثل جغد تو تار_

 :دیتخت نشست و پرس نییبالشم. پدر پا ریرو نامحسوس کردم ز کاغذ

 چه خبرها؟!_

 زدم: لبخند

 .ی. سالمتیچیه_

 دیبا یچ دیپرسیکردم؟ اگه م هیکه گر دیفهمیم یعنیشده بود.  رهیام خبه چهره پدر

 !گفتم؟یم

 ثنا؟ یکرد هیگر_

و لحافم  نییسوالش دوباره بغض تو گلوم نشست. سرم رو انداختم پا نیچرا با ا دونمینم

 شد و دستم رو گرفت: ترکیرو بغل کردم. پدر بهم نزد

 شده؟ یدخترم چ_

 دنیلرزیام مو چونه هالب

 پدر... امروز.... _
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 ؟یروز چام_

 من جواب دادم... ،یبهنام زنگ زد و اتفاق یگوش_

 خوب؟_

 نامزدش بود..._

 فشار داد و گفت: شترینگاهم کرد. بعد دستم رو ب یحرف چیچند لحظه بدون ه پدر

 دونستمیمن م_

 دمیجا پر از

 ؟یدونستی! م؟یچ_

 بله، فرهاد بهم گفته بود._

 وا رفتم بایتقر

 فرهاد؟_

 بودن! قیخوب با بهنام رف. دونستیفرهاد م_

 فرهاد هم نگفت! آخه چرا؟ یپدر؟ حت ینگفت یزیپس چرا به من چ_

نبوده. من هم منتظر بودم خودش باالخره  یراض ینامزد نیخوب ظاهرا خود بهنام به ا_

 بوده ثنا. نیهم هم اشیفیهمه بالتکل نیا لیبهت بگه. دل

 گرفت: امهیگر دوباره

 بکنم؟ دیپدر حاال چکار با یوا_

هام آورده بود تا بتونه چشم نییسرش رو پا کمیکه  نطوریهر دو دستم رو گرفت و هم پدر

 زمزمه کرد: نه،یرو بب
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هم  یگفت ؟یبهم گفت یاون روز اول چ ادتهی. اما یکه بهنام رو دوست دار دونمیثنا م_

! اما احساسیغرور و ب. بهنام مهربون و با مرامه، و فرهاد مآدیاز فرهاد و هم از بهنام خوشت م

بهتره  یمرد عاقل ازدواج کن هیکه فرهاد عاقله! به نظر خودت با  یدیرس جهینت نیخودت هم به ا

 شهیعقل، هم یاز رو یمهربون یعاقالنه نباشه. ول یمهربون دیشا یمرد مهربون؟ گاه هیبا  ای

 موندگاره.

بودن،  دیخوب و مف یلیهاش خکه حرف نیشدم. با ا رهیو به پدر خ دمیرو باال کش امینیب

 چکار کنم.... دیبا دونستمیاما من هنوز هم نم

**** 

 شیساعت پ میفارغ شدم. الهام ن ینگارو چهره ییاز بازجو گهیپنج بود که د بایتقر ساعت

اخم گنده وسط ابروهام  هیرو برداشتم که برم. از صبح  لمیکرد و رفت. من هم وسا یخداحافظ

خواهر مختصر  ینداد. اما با دوتا از همکارها ریبهم گ ادیز دونست،یرو م لشیبود که الهام چون دل

سمتم  ادیهفته اضافه خدمت نوشتم. بهنام جرات نکرده بود ب هیسرباز هم  هی یکردم و برا عواد

 امیعصب شتریب نیستاده بود. ابرام نفر یامیپ چیظهر تا االن ه روزیاز د یبزنه. حت یتا حرف

 بهبهنام  نکهیا یکی کرد؛یپدر، دوتاش تو ذهنم مونده بود و مشغولم م یها. از همه حرفکردیم

 !هیخال یمهر با عقل بهتر از مهربون نکهیهم ا یکینبوده و  یراض شینامزد

 هی قش،یسرباز اومد تو راهرو و بخاطر تجربه رف هیکه  کردمیدر اتاق رو قفل م داشتم

 بهم گذاشت. بعد گفت: یاحترام حساب

 .ننیشما رو بب خوانیاومدن م یخانوم هی_

 :دمیتعجب پرس با

 هست؟ یک نه؟یمن رو بب_

 منتظرتونه. اطیست، االن هم تو حستوده نازیاسمش پر_
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 هام گرد شد و بعد فورا اخم کردملحظه چشم هی نازیاسم پر دنیشن با

 .ی. مرخصآمیباشه م_

 یبرا نهیمن رو بب نجایاومده ا نازیپر دونستمیدر مکث کردم. نم یرفت و من جلو سرباز

 بهش بگم؟ دیبا ینه؟ اصال چ ایبهنام خبر داره  ؟یچ

شدم. طاهر و فرهاد با  ونیکردم آروم باشم. وارد دفتر آقا یو سع دمیکش یقیعم نفس

 یا. پوشه دکمهستادمیفرهاد ا زیمگذاشتم و کنار  یتو دفتر بودن. احترام یگورگوربه یمیاون فه

 که دستم بود به سمتش گرفتم و گفتم:

 دیشده. با ییشناسا یهاها. با عکسها و شمارهمجموعه اعترافات دختره و آدرس نیا_

 مراقبت. بیو تعق یریدستگ یبرا نیبفرست

بودم، فرهاد دوباره با نگاهش داشت  ستادهیا زیم یبود و جلو یمیپشتم به فهم چون

 :دیکه نگاه ازم برداره. پوشه رو گرفت و پرس دمی. لب گززدیم شمیآت

 د؟یبریم فیتشر_

 .نیندار یبله اگه امر_

 نه، به سالمت._

بهنام کجاست. از  دونستمی. نماطیخودم رو رسوندم تو ح یچجور دمیو نفهم دمیکوب پا

 :دمیبلند شده بود پرسدر که به احترامم  یسرباز جلو

 کجاست؟ نهیکه اومده من رو بب یخانوم_

که  ریدرخت انج ری. زاطیح یانتها مکتینشسته بود رو ن نازیاشاره، بهم نشون داد. پر با

تکون دادم و بعد انگشت زدن، رفتم سمتش.  ینداشت. سر دیطبقه باال د یهاشکر خدا از پنجره

فر! موهاش  یو موها یعسل یهادختر سبزه، با چشم هیاصال تو باغ نبود.  ستادم،یجلوش ا یوقت

 بود با شال. زهییپانچ پا هینبود و لباسش هم  رونیب ادیز
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. راستش میکردیرو نگاه م گهیچهره همد می. هردومون داشتستادیکه شد، ا متوجهم

 نتونستم لبخند بزنم

 ن؟یمن اومد دنید یمن ستوان شفق هستم. شما برا_

 زار زدن بود هیشب شتریکرد لبخند بزنه، که ب یدستش رو آورد جلو و سع یول نازیپر

 نامزد بهنام. نازم،یمن پر_

 به اطراف انداختم و گفتم: یرها کردم. بعد نگاه عیرو گرفتم و سر دستش

 ؟یچرا اومد ،یمحل کاره، اون هم اداره آگاه نجایا_

 با شما حرف بزنم. خوامیم_

 کردم و گفتم: ی. پوفزدنیمن دودو م یهاچشم نیب هاشچشم

 .میو حرف بزن رونیب نجایاز ا میخوب، بهتره بر یلیخ_

درخت  هیکه چمن داشت. به  ابونیتو بلوار وسط خ میو رفت میاز اداره خارج شد ناز،یپر با

 دادم و گفتم: هیتک

 .شنومیخوب م_

 هیها. به عنوان رو انداخت رو چمن فشیداد و ک هیمن تک یهم به درخت جلو نازیپر

 زاره حالش؟ نقدریکه ا خوادیبهنام رو م یعنیکه چقدر مستاصله.  کردمیدختر درک م

شدم مثل اسفند رو  دم،یشما رو شن یکه زنگ زدم به بهنام و صدا روزیراستش از د_

 .رهیگی. دلم قرار نمشیآت

 ات منم؟مقصر دل آشوبه یعنیخوب؟ _

 ...دونمینه... نم_

 کرد و ادامه داد: مکث
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 صدات بزنم. یچ دونمیرو بدونم؟ نم کتیاسم کوچ تونمی... مدینیبب_

 ثنا_

 زد: لبخند

شما  نیب دونمیدارم. نم یمن چه احساس یفهمی. میثنا جون، شما خودت هم دختر_

 روزی. و دتسیبهنام سابق ن گهیاداره، د نیمنتقل شده ا یاز وقت دونمیهست، فقط م یو بهنام چ

 نود و نه درصد بخاطر وجود شماست. دمیفهم

جمع کردم. روم رو کردم اونطرف تا منظره اداره  امنهیهام رو تو سزدم و دست پوزخند

. رونیب رفتیهم داشت م سیپل نیماش هیبود و  ستادهیصاف ا ،ی. سرباز نگهبان ورودنمیرو بب

 ادامه داد: نازیپر

 م؟یکه من و بهنام نامزد یشما باور نکرد_

 نگاهش کنم با اخم گفتم: نکهیا بدون

 نیهست. به نظر من ا یزیچ نیبهم نگفته بود. انگار نه انگار که همچ یزینه، بهنام چ_

 !زمیس عزطرفه هیعالقه 

 .میاخوب... من و بهنام، دخترخاله پسرخاله_

 رو بگه. اشهیکردم. منتظر بودم بق نگاهش

 رستانیداشتم از دب یشد. تو کوچمون، وقت یرتیمن غ یبهنام برا ،یروز تو نوجوون هی_

. با دیو شن دیخونه ما، د ومدی. چندتا پسر بهم حرف گفتن. بهنام هم که داشت مگشتمیبرم

به بعد،  انیچک جانانه مهمون کرد. از اون جر هیکه حرف گفته بود،  یپسرها دعوا کرد و اون

 به من داره، و خوب... احساس من هم شروع شد!  ینام احساسهمه فکر کردن به

 شیقبول یکه برا یقبول شد و خاله، موقع یدوسال بعدش بهنام دانشکده افسر یکی

 یچیکرد. من هم که از خدا خواسته! اما بهنام، ه یجشن گرفته بود، من رو براش خواستگار
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شد و باالخره ما  تریجد هیکم قض، کم. بعد از اونکردیم یآبرودار لیفام ینگفت. داشت جلو

 .دادینشون نم یالعمل خاصهمچنان عکس هنام. اما بمینامزد کرد

 :دمیپرس

 ن؟یمحرم شد یعنی_

 ها نشست و گفت:چمن یرو نازی. پرختیته دلم فرور یزیچ هیسر تکون دادنش،  با

 م،یبا هم حرف بزن تیتو اتاق که بعد محرم میخجالت رفت یبا اصرار بزرگترها و کل یوقت_

ام. من هم که دخترخاله هیبه من نداره و من براش فقط  یبهنام... بهنام بهم گفت عالقه خاص

 نیهست. بنابرا یدیام دمیکه نگفت مثل خواهرشم خوشحال شدم و د نیعاشقش بودم، از ا

 کرد. . بهنام هم قبولمیشیمند مبه هم عالقه م،یخوب ما نامزد کرد داره،ن یرادیگفتم ا

 مند بشه؟قبول کرد که بهت عالقه_

 کرد و گفت: دییتا نازیپر

 م،ینرفت رونیبا هم ب وقتچی. همینبود یمثل دوتا نامزد واقع وقتچینه سال، ه نیتو ا_

 ....میدیرو نبوس گهیهمد وقتچی... هوقتچیه

کف دستم  صال؟ینفرت؟ گناه؟ است رت؟یبود؟ عشق؟ غ یتو قلب من چ یحس لعنت نیا

 گرفته بود گفت: اشهیکه گر نازیشدم. پر رهیلپم گذاشتم و دوباره به منظره اداره خ یرو رو

پوست  وهیبرام م یحت ای. نشستیو کنارم م کردیم یبهنام آبرودار ه،یبق یاما جلو_

تو قلبش  کنمیم یسع خرم،یم هیهد کنم،یم یهرچقدر براش دلبر دونستمی. اما من مکندیم

 مثل دخترخاله پسرخاله. نه مثل زن و شوهر! یول میبود قینداره. با هم رف دهیجا باز کنم، فا

 ؟یگیرو به من م هانیحاال چرا ا_

 هیشد. بهنام منتقل شد و  دایسر و کله شما پ هوی نکهیتا ا شدم،یمن داشتم موفق م_

 نیرو هم با من نداشت، سرسنگ یهمون رفاقت قبل گهید ت،ی. بعد مامورتیرفت مامور یمدت
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هام رو هم جواب نده. من تلفن کردیم یسع گهید ی. حترفتیاش از دستم در مشده بود و همه

که  یئتیتو ه اومدی. ماه محرم پکر و کالفه بود، و نمدادمیم امیو پ زدمیبهش زنگ نم گهیهم د

خونشون که  میبرگشت، رفت یتهم که رفت کربال.... وق نی. اربعمیرفتیم یخونوادگ شهیهم

 رفت تو اتاقش بخوابه. ،ینشست و به بهونه خستگ شمونیپ قهیدقاما فقط پنج مش،ینیبب

 خوب؟!_

 دوننیهامون هم خسته شدن و نمبهنام نشستم. خونواده یمن نه ساله به پا ،یدونیم_

 .میکنیچرا من و بهنام ازدواج نم

 ادامه داد: کنانهیگر

اون  یول خوامیکه من اون رو م دوننیکه من عاشق بهنامم و اون نه... نم دوننینم_

ثنا جون... من زنگ زدم که  نی... ببدهینه سال طول کش ینامزد نیکه ا نهیواسه هم خواد،ینم

هام با رو سرم خراب شد... بعد حرف ای... دنیاما شما جواب داد ،یکنم بخاطر مهمون هیازش گال

و مزاحمش  زنمیرو گرفت و باهام دعوا کرد که چرا موقع کار بهش زنگ م یگوش هنامشما، ب

 ....کنهیرو تموم م زیهفته همه چ نی. بهم گفت همشمیم

 چادرم رو گرفت نییاومد و پا جلو

... تو رمیمیعشق من رو بهم برگردون... اگه بهنام از دستم بره من م کنمیخواهش م_

که  ی.... تو رو جون هرکسشمیم وونهیباهام دعوا نکرده بود... من دارم د وقتچیمدت ه نیا

 بگو که بهنام مال منه.... یدوست دار

که  یاکنم. بخاطر خونه هیگر خواستی. من هم دلم مکردیو التماسم م زدیم هقهق

 افهیو ق . بخاطر صداشدیساخته بودم. بخاطر قلبم، که حاال داشت منفجر م یگریرو کاخ عشق د

 بهنام بودم... یمدت که انقدر منتظر خواستگار نی. بخاطر ااومدیبهنام که جلو چشمم م یلعنت

 تیو با قدرت بلندش کردم. تکونش دادم و با عصبان نازیپر یانداختم به بازوها دست

 گفتم:
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 نباش! فیانقدر ضع گهیبسه د_

 شده بود. رهاش کردم و گفتم: رهیهم شوک زده بهم خ نازیپر

. نه ساله چوندیپ دیگوش مردها رو با ،یرسینم جاچیبه ه ینجوریدختر خوب، ا نیبب_

 حجابیبار که بهنام من رو ب نیاول یدونی! مشهیخوب معلومه که ازت زده م ،یالتماسش رو کرد

تو! و نقش  نیفر! درست ع یو موها یعسل یهابود؟ چشم یچه شکل تمیمامور میگر د،ید

محلش  گهیبه بعد د نیمغرور باشه! اگه از ا دی! دختر باای! به خودت باشتماش رو ددخترخاله

 بذاردت کنار. یراحت نیبه ا تونهینم ،یشدخترخاله ،یسمتت. محرمش ادیخودش م ،ینذار

داره، فر رو فالو  یدختر با موها هی جیکه پ دمیاما... اون... فکر کنم تو رو دوست داره. د_

 توئه! هیاومد چقدر شب ادمی ی! حاال که گفتگهیاکانت د هیاون هم تو 

 صورتش بردم و با تحکم گفتم: یام رو جلوکنه که انگشت اشاره هیدوباره گر خواستیم

. یریبگ میو عاقالنه تصم یمحکم باش دیدلش! تو با ریزده ز یاون خوش دینکن! شا هیگر_

 ست،یبرات شوهر بشو ن یکنیاگه هم فکر م ار،یکن و طاقت ب یمحلیبهش ب ،یاگه دوستش دار

 رهاش کن...

 !نهیبیهر روز تو رو م ؟یتو چ_

خودم  یرو برا گهید یکیرو دستش. مطمئن باش عشق  زمیریرو م یمن آب پاک_

 .دارمیبرنم

 حرف از دهنم در اومد، محکم بغلم کرد و با ذوق گفت: نیا تا

 .ونتمیسمتم تا ابد مد ادیثنا جون اگه بهنام ب یوا_

 خودم جداش کردم و گفتم: از

بال نزنه. بال گهید یتا جا یافسار شوهرت رو نگه دار دی. بانازیپر ستنیهمه مثل من ن_

 داره. فقط خودت! یبه خودت بستگ یهمه چ
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اون  دم،یرو گرفتم و کش نازیدست پر ،یآن میتصم هی یست. طبهنام تو اداره دونستمیم

و من به سرباز نگهبان  ابونیدست خاون میچنگ زد و دنبالم اومد. رفت نیرو از زم فشیهم ک

 گهیبعد، قامت بهنام جلومون ظاهر شد. قلبم د قهیگفتم بهنام رو با تلفن صدا بزنه دم در. دو دق

 ستادهیا ابونیکنار خ ،ینگهبان وسکیک نطرفیشد. ا خکوبیسرجاش م دنمون،ی. با دزدینمبراش 

 .میبود

کردم آروم  یبودم. با تمام وجودم سع دهیزده بود، که تا اون لحظه ندوحشت اشافهیق

قدم جلو  هیرو هل دادم سمتش و خودم هم  نازی. پرکمونیباشم. براش احترام گذاشتم. اومد نزد

 رفتم تا بتونم آروم حرف بزنم:

. کردمیهم نم وگرنه نگاهت ینامزد دار دونستمینامزدت رو جناب سروان. نم نیا ریبگ_

 گرفته. یشتریب ازیکه امت یسمت کس رمی. من هم میکه الِفش یبرگرد سمت کس

که بهش  نطوریدست دادم و هم نازیبگه. با پر یچ دونستیشوک زده بود و نم بهنام

 گفتم: زدم،یلبخند م

 نره! ادتیهام حرف_

 انیبفهمه جر تونستی. نمدمونی. درونیاومد ب اطیاز ح نیلحظه، فرهاد با ماش همون

 گفتم: یبلند بایتقر ی. براش دست تکون دادم و با صداهیچ

 خونه؟ یرسونیفرهاد من رو م_

 نی. فورا رفتم و سوار ماشنمیبهنام رو بب افهیاز گلش شکفت. سرم رو بلند نکردم ق گل

 بهنام زد و حرکت کرد.... یبوق برا هیفرهاد شدم. اون هم 

**** 

تو  ینوحه ترک یرو روشن کرد. صدا نیفرهاد ضبط ماش م،یکه از اداره دور شد کمی

 هی. چون مامانم ترک بود، دادی. اون هم مثل من، تا آخر صفر نوحه گوش مدیچیپ نیماش
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و زدم  اوردمیطاقت ن گهی. همون شد تلنگر واسه بغض نهفته من! دشدمیمقدارش رو متوجه م

 :دیداشت و پرسشه نگهگو هی. فرهاد فورا هیگر ریز

 ثنا چت شده؟!_

 ی. فرهاد ضبط رو خاموش کرد. از صداکردمیم هیرو با دستم پوشونده بودم و گر صورتم

فرهاد رو انتخاب  دیمن با یعنی. زهیتو سرش بر یچه خاک دونهینفس زدنش معلوم بود نم

 کردم؟یبا عقلم انتخاب م دیبا کردم؟یم

رو  نشیماش ی. فرهاد جعبه دستمال کاغذدمیرو باال کش امینیو ب یدادم به صندل هیتک

رو پاک  امینیها و بداماد بود. اشکعروس یهادستمال نیبرداشتم. از ا یکیبه سمتم گرفت. 

لبخند  هی د،ینگاهم رو د ی. وقتختیریاش مو تعجب از چهره یکردم. برگشتم سمت فرهاد. نگران

 رو صورتم. فرهاد گفت: دیتو چشمم و غلط به روم زد. اشکم پر شد رامشپر از آ

 بهنام؟ شیبود پ یاون خانوم ک_

 !یدونیتو که م_

 . دستش رو گرفت به فرمون و با آرامش گفت:نییلحظه سرش رو انداخت پا هی

 !یکنیتو چقدر براش صبر م نکهیو ا گه،یبهت م یخودش ک نمیبب خواستمیم_

 فرهاد... من...._

مسئله، من  نیا دنیمنه که با فهم یشانساز خوش نی. ازمیعز یبگ یزیچ ستین ازین_

 !یرو انتخاب کرد

 رو ازش گرفتم. دوباره راه افتاد و گفت: نگاهم

. یتا من رو بشناس یبا من باش دی. بادمیکه هستم نشون نم یزیمن اون چ ،یدونیم_

 .یبهم قضاوت کناز دور راجع یتونینم

 .شمیم یدارم روان_
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 !نیکه من داشتم تا قبل ا یحس_

 ؟یفرهاد وقت دار_

 تو بله دارم. یبرا_

 .یشد بیچقدر عج_

 راحته که تو رو دارم. المی. خستیرو اعصابم ن یزیچ گهیآخه د_

 راحت نباشه. التیهم خ نیهمچ_

 چرا؟!_

 نیبهنام از من دل بکنه اون لحظه از فرصتم استفاده کردم و سوار ماش نکهیمن بخاطر ا_

 تو شدم.

 .متهیهم غن نیهم_

 نیشده. هر چقدر ا گهیآدم د هیشده بود؟ قشنگ انگار  یشکل نیچرا ا گهید یکی نیا

جور شوک بهم دست داده! که حالم خرابه  هی دی! شای. البته درونزنمیبال مآرومه من دارم بال

که چند ماه منتظر  ی! مردشهیمن باشه شوک زده م یهم جا ی. هرکسآدینم امهیگر گهید یول

 یسادگ نیبه هم کردم؟یچکار م دیحاال متاهل از آب دراومده بود. حاال با بودم، شیخواستگار

 بستم؟یو به فرهاد دل م کندمیازش دل م

 شیدیدیبا لباس فرم م ی. اما وقتاومدینه فقط ازش خوشم م ؟یبسته فرهاد نبوددل مگه

شد که با شروع  یکنه. چ دییکنه و کارت رو تا قتیتشو یاش منتظر بود. همهیکردیضعف م

 یقبل بهنام، تنها پسر کهنیواسه ا دیتره! شااِ؟ بهنام که باحال یدید هوی ،یکوفت تیاون مامور

 هیمن  یکوتاه بود اما برا شه؟یم یفرهاد بود. پس همه خاطراتم با بهنام چ ،یبود دهیدکه پسن

 شروع با فرهاد کمکم کنه.... دیعمر گذشت. سخته که فراموششون کنم. شا
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خودم و خودم رو تموم کرد. متوجه شدم باز هم داشتم اشک  نیبوق، جدال ب یصدا

 . روم رو کردم سمتش و گفتم:کردیم ی. فرهاد با آرامش رانندگختمیریم

 .امامزاده میبر_

 کدوم امامزاده؟_

 ون.بهم کترهیهرکدوم نزد_

 .ستین کمونینزد یاامامزاده چیه_

 ....می... برمیپس بر_

 خوب. یجا هی برمتیمن خودم م_

 خواست،یکه فرهاد م یبه مقصد میبرس یشدم. تا وقت رهیخ رونیو از پنجره به ب رفتمیپذ

بدون  یو گاه گرفتیم امهیگر یگاه کردم،یها و کارهاش فکر مدائم به خاطراتم با بهنام و حرف

 . چقدر ناراحت بودم....کردمیفقط نگاه م ط،یبه مح یالعملعکس چیه

. فرهاد میامامزاده بود هی یانداختم. جلو ینگاه هیفرهاد، به اطراف  میدیزمزمه رس با

 گفت:

 شو ثنا خانوم. ادهیپ_

 کجاس؟ نجایا_

 )ع( یامامزاده هاد_

بود. سردر امامزاده  یکیزنونه و مردونه  یشدم. ورود ادهیرو جمع و جور کردم و پ خودم

رو  نامهارتیو ز ستادمیخاتون)س(. ا نبیز یبی)ع( و بینوشته بود: آستانه مبارکه امامزاده هاد

 رونیهامون رو ببود. با هم کفش ستادهینصب شده بود خوندم. فرهاد هم کنارم ا یکه کنار ورود

و شروع  دیدوباره بغضم ترک حیضر دنید. با دخلوت بو یلی. سمت زنونه خمیو وارد شد میوردآ

و از هردوشون خواستم آرومم کنن. راه درست  هاهیدادم به شبک هیکردن. سرم رو تک هیکردم گر
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بود که از  نی. حاجت منم ارهیگیحاجت م ارت،یبار بره ز نیکه اول یپام بذارن. هرکس شیرو پ

که  ی. روزبیروز سخت و عج هیداشتم.  یسخت یلی. روز خامیعقل و دلم درب نیب یفیبالتکل نیا

 که زودتر از من عاشق شده بود! یعشقم رو داده بودم به دختر

بود.  ومدهین رونی. فرهاد برونیاز امامزاده رفتم ب ،یخوندم و بعد از خداحافظ هیهد نماز

 آوردم و بهش زنگ زدم. به محض زنگ خوردن جواب داد. رونیرو ب میگوش

 بله؟_

 .رونیم بمن اومد_

 .آمیاالن م_

. بعد من رو برد کنار ساختمون امامزاده، سر مزار دیهاش رو پوشو با عجله کفش اومد

کنارشون. نگاهم رو دوخته بودم  میشگفت زده شدم. نشست دنشونیاسالم. با د انیفدائ یشهدا

امامزاده عبداهلل  ادی. خواستمیهم کمک م دیچهارتا شه نیمزار. تو دلم از ا یقرمز باال یبه سروها

 !اوشیبهنام و... س ادی. و بالفاصله افتادم)ع( 

آخه چه مرگته؟ معلوم هست؟ تو  وونه،یدختره د»و به خودم گفتم: دمیکش یقیعم آه

مگه مغز خر  ؟ی! چرا عاشق شدیشیم ریپ یعذاب بکش نقدریا یاگه بخوا ،یکارتازه ،یسیپل

. حاال تیسیپل یداشتنو دوست زیانگجانیه یزندگ !هایکردیرو م تیزندگ یداشت ؟یخورده بود

! بس کن! کنهیم تتیعشق ناخونده داره اذ نیعذاب ا ها،تیو مامور هادهپرون جانیه یبه جا

ستوان ثنا شفق! دختر سرهنگ سبحان  ،یی. تو ثنایریبگ میبا عقلت تصم دیبا گه،یپدر راست م

بود.  یاگهی. بهنام مال کس دیکن هیمرده گرعشق  نیا یبرا یحق ندار گهیشفق! محکم باش! د

 «...یهست یتو الف ک ینیو بب یرو باز کن تهابهتره چشم دیرفت! شا

**** 
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شده بود و هرلحظه  یشده بودم. هوا ابر رهیخ رونیبه ب نیاز پنجره ماش یحرف چیه بدون

 هیفرهاد کنار زد، توجهم جلب شد و نگاهش کردم.  ی. وقتادیبرف ب ایممکن بود بارون بزنه 

 داد و گفت: لمیتحو یلبخند آروم

 ؟یبخور یبا من بستن یدیافتخار م_

 قیخواب عم هیو بعدش هم  خواستیم یحمام گرم و طوالن هیحوصله نداشتم. دلم  اصال

 کردم و گفتم: حوصلهیب یموجیا هیرو شب امافهیبشم. ق استارتیکه کامال ر

 لباس! نیاون هم با ا ه،یاالن چه وقت بستن_

 براندازم کرد و گفت: فرهاد

 رو تا بزن! هاتنیخوب سرآست_

 ام رو چکار کنم؟مقنعه_

 دل ندارن؟ سایاصال مگه پل_

 .ستمیفرهاد بخدا رو فرم ن_

 داد و گفت: هیتک دانهیناام فرهاد

تو لباس فرم  نهیکه بب ستین یکس ادیطبقه باال اصال ز میریم ه،یدنج و خلوت یجا_

 .میحرف بزن میبر ایتنته! ب سیپل

 از فرصتم استفاده کنم دیبا دمید

 .آمیم یدیم یاگه فردا رو بهم مرخص_

 اش گرفت و گفت:خنده فرهاد

 نداره. دهیفا یروز مرخص هیپس  ،ینیثنا تو هرروز قراره بهنام رو بب_

 ابروهام نشسته بود گفتم: نیب یکه اخم کمرنگ یکردم و در حال نگاهش
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. بخاطر دادمیم یبود کال درخواست انتقال نیا ی. اگه براستیبهنام ن دنیبخاطر ند_

 .اسیکینزد نیهم یفروشآرامش خودمه. االن هم لطفا من رو برسون گل

 .نجایاومدم ا نی. واسه هماسیکینزد نیهم دونمیم_

گذشت و  قهیدق هی. اومدیم یعیرطبیغ یلیچرا فرهاد انقدر آروم بود؟ به نظرم خ واقعا

من رو تماشا  لم،یف نیبره. اون هم که نشسته بود ع افتهیهمچنان من منتظر بودم فرهاد راه ب

 قفل کردم و گفتم: امنهیس یهام رو رو! دستکردیم

 .یگلفروش میبر ای یمرخص ای_

 :دمیاش رو دگوشه چشم خنده با

 م؟ی. حاال برکنمیرد م یبرات مرخص. ایباشه قند و عسل. فردا رو ن_

انقدر حالم بد بود که حوصله نداشتم  ی. ولدادیبهم م یلقب نیبار بود چن نیاول نیا

 ادهیشدم. اون هم پ ادهیپ نینگاهش کنم از ماش نکهیداشته باشم. بدون ا یبخاطرش حس خاص

چرم  یایود با صندلرنگ ب یکافه آب هی. میبا هم وارد کافه شد ن،یشد و بعد قفل کردن ماش

دونفره  زیم هیطبقه باال و پشت  میرفت اشیچیپیچیپ یها. از پلهیمربع چرم یهازیو م یگردال

 . فرهاد منو رو دستم داد و گفت:مینشست

 بخور. یگرم انتخاب کن. اگه نه که با من بستن یدنینوش هیاگه سردته  ؟یخوریم یچ_

نگاه  نی. بنابرایکاذب عصب یجور گرسنگ هیبخورم.  خواستیبودم و دلم م یعصب

 به منو انداختم و گفتم: یمختصر

 !یشکالت کیشکالت داغ با ک_

همه عمرم  یمرد رو برا نیا خواستمیزد و رفت. به رفتنش نگاه کردم. م یلبخند فرهاد

 انتخاب کنم؟
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بود؛ که رنگ  دهیپوش هفتقهیساده  وریو پل یطوس راهنیبا پ ،یشلوار کتان مشک هی

 یکوتاهش که با وجود کوتاه یداشت. و اون موها یقشنگ یهارمون راهنیچرکش با پ یاسی

بلندشون کنه چقدر بهش  کمی شدیمشخص بود مجعدن و لخت! با خودم تصور کردم اگه م

و خود « قلبت کاروانسراس نه؟!»و گفتم: دمیفکر لب گز نی. با اتمونی! مثل زمان ماموراومدیم

 «ساکت شو!»جواب داد: امیدرون

بودن و  یدار نبوکش هم توجه کردم. بندساق یهابه کفش بار،نیبرگشت و ا فرهاد

 :دمینشست پرس ی! وقتیو طوس یدورنگ، مشک

 یآیم یدار یاون هم وقت ؟یکنیکه لباسات با هم ست باشن دقت م نیواقعا به ا_

 اداره؟

 برجسته شدن شتریهاش بلبخند زد و گونه فرهاد

 ه؟یخوب آره. مگه چ_

 کنجکاو شدم. دمیرو د پتی. االن تیچیه_

 :دیپرس یدیبا ناام فرهاد

 ؟ینیبیمن رو نم پیت یایها که مصبح یعنی_

 ه؟یسوال چ نیهدفش از ا دونستمیکردم. نم نگاهش

 !ستیخوب اکثرا حواسم ن_

 رسمیمن رو بگو بخاطر تو هرروز چقدر به خودم م_

اصال  گه؟یم یداره جد یعنیهام گرد شد و فورا، نگاهم رو از فرهاد گرفتم. آن چشم هی

 خواستیم یکه وقت هیهمون فرهاد مغرور و جد نی. ادهیآدم بع نیکارها از ا نیبه نظر من ا

 !دهیو نشن دهیند یزهایبه حق چ کرد؟یم یکجبهم دهن بایجواب لبخندم رو بده تقر
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ن رو آورد. فرهاد فنجون شکالت داغم رو جلوم گذاشت و با هاموسفارش خدمت،شیپ

 گفت: ییخوشرو

 .دییبفرما_

 خدمتشیو پ دیرو هم جلوم کش کمیسفارش داده بود. ک یسنت یخودش بستن یبرا

 یشروع کنم خوردنش، ول یمعطلیب خواستیانقدر خوب بود که دلم م کیک افهیرفت. ق

برداشت و سمتم  یقاشق از بستن هیداغم شدم. فرهاد کردم و مشغول همزدن شکالت یخوددار

تو  ایخورده تو سرش  یزیصبح چ نیمونده بودم ا کهزد  یچشمک هیگرفت. نگاهش که کردم 

 کرده! زخورشیها چاز سرباز یکیاداره 

مشغول و با همون  دیکش رونشیرو باز کردم و قاشق رو کرد تو دهنم، بعد هم ب دهنم

از رفتار فرهاد مخلوط شده بود. چشم  میزدگبا شگفت ،یبستن یخوردن شد! طعم زعفرون و خنک

 سشونیفنجون مونده بود، و با قاشق خ عیما یداغم که هنوز روخشک شکالت یهادوختم به دونه

 رونشیکه ب فمیهمراهم شروع کرد زنگ خوردن. از ککردم تا حل بشن. همون لحظه، تلفن

 به لبم اومد و جواب دادم یعکس پدر، ناخودآگاه لبخند دنیبا د دم،یکش

 سالم جناب سرهنگ_

 ؟ییکجا ؟یسالم به دختر لوسم، خوب_

 خوبم...._

 یو چ زنمیحرف م یدارم با ک نهیبب کردیانداختم. به وضوح نگاهم م یفرهاد نگاه به

 مه دادم:ادا نیکنم بنابرا ینبود از پدر مخف یازین طیشرا نی! تو اگمیم

. من هم میو حرف بزن میبخور یزیچ هیراستش بعد از کار... فرهاد اصرار کرد با هم _

 قبول کردم. گهید

 گفت: تیپر از رضا یبا لحن پدر
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 !یعاقالنه فکر کن یگرفت میپس تصم_

 دمیکش آه

 هم نداشتم. یاگهیآره، چاره د_

 .ینیبی. مطمئن باش بد نمیکار رو کرد نیبهتر_

 ام گرفت:بزنم خنده خواستمیکه م یپدر چقدر آرومم کرد. از حرف حرف

 ؟یزنگ زد یماچ به لپت. حاال چکارم داشت_

 اش گرفت:هم خنده پدر

 اوضاعت خراب بود. یلیخ شبیحالت چطوره، چون د نمیبب خواستمیم یپدر صلوات_

 میایبهترم. بعد کافه م یلی. االن خارتی. فرهاد من رو برد امامزاده زیکه به فکرم یمرس_

 شما. شیپ

 یخوردن شد. پدر هم با خوشحال یپدره، دوباره مشغول بستن دیکه باالخره فهم فرهاد

 گفت:

 منتظرتونم. نیای. بنیکنیم یکار خوب یلیخ_

 :دیفرهاد پرس م،یکه کرد یخداحافظ

 لحظه فکر کردم جناب سرهنگ خودمونه! هی ؟یزنیپدرت رو جناب سرهنگ صدا م_

 .زنمیصداش م ینجوریها اوقت یبعض_

نبوده انقدر باهاش مهربون  شتونیفوت کرده و پ یکردیفکر م یادیمدت ز هیثنا... چون _

 ؟یبود ییبابا یلیکال خ ای ،یقیو رف

 لبخند کج زدم و گفتم: هی
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. پدر واقعا دونمیقدر بودنش رو م شتریکردنش هم ب دایبودم. بعد پ ییاز اولش هم بابا_

آدم خاصه و  هیبرام  نیپدر نبوده. واسه هم هی. فقط شهیبوده هم قیمن قهرمان و الگو و رف یبرا

 .زهیبرام عز یلیخ

هم به  ذرهی یداغم که حتو شکالت کینگفت. بعد خوردن ک یزیزد و چ یلبخند فرهاد

رو  ابونی. من داشتم خیسمت گلفروش میو راه افتاد میرفت رونیفرهاد تعارف نکردم، از کافه ب

 سر نطقش باز شد و گفت: کردیم یکه رانندگ نطوری. فرهاد همکردمینگاه م

 ؟یخواستگار مییایدوباره ب یدیاجازه م_

ها حرف نیبود و با فرهاد هم که از ا ادیروم ز یلیام گرفت. درسته من خخجالت خنده از

. روم رو کامل کردم دمیکشیخجالت م کمی زد،یبه ازدواج حرف مراجع یجد یوقت ینداشتم، ول

 کردیمجبورم م یآره؟ آخه اصال چ گفتمیم دیاالن با یعنی. نهیام رو نبسمت پنجره تا خنده

بود، حاال من  گهید یکیبهنام که مال  گرفت؟یام هم مازدواج کنم. اصال چرا آروم بودم و خنده

خودم نداشتم. تازه، هنوز ماه صفر  یبرا یاقانع کننده لی. دلکردمیحتما فرهاد رو انتخاب م دیبا

 و همون رو به زبون آوردم: دیبه ذهنم رس یجمله عال هینبود.  یبود و وقت خواستگار

 .ریاز پدرم اجازه بگ_

 چشم قند و عسل._

. پدر یگلفروش میدیبعد رس قهیعبارت و لحنش. پنج دق نیام گرفت از اخنده ناخودآگاه

تا طرف بره. چند  می. من و فرهاد منتظر شدکردیرو عوض م شیداشت. گلدون مشتر یمشتر

گل از گلش شکفت و با  دنمونیداخل. پدر با د میو رفت میشد ادهیبعد که خلوت شد، پ قهیدق

. خودش هم کرکره رو مینیبش اطیح مکتیکرد. بعد تعارفمون کرد رو ن لازمون استقبا ،یشاد

 و اومد کنارمون. نییداد پا

و  دیگرم و پدرانه پرس یلیذاشت روبرومون و نشست. احوال فرهاد رو خگ هیچهارپا هی

 بعد خطاب به من گفت:
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 د؟یپرونده پخش موادت به کجا رس_

 گرفت و گفتم: امخنده

 بیکنم. االن تو مرحله تعق دایرو هم پ سشونیفردا رئجلو رفته، فکر کنم فردا پس یلیخ_

 .میمراقبت

 سر تکون داد پدر

 از بهنام چه خبر؟ ی.... راستیخوب به سالمت_

. با نیی. سرم رو انداختم پاشمیفرهاد، حس کردم به وضوح دارم رنگ به رنگ م یجلو

 ینطوریروز تولدم افتادم که هم ادی. اشقهیکه فرهاد هم سرش رو کرد تو  دمیگوشه چشم د

 ! اخم کردم و خطاب به پدر گفتم:ییرایتو پذ دمیپر حجابیب

 تموم شد._

 وم شد؟تم یچ_

 من و بهنام بود. نیکه ب یهرچ_

 خوب... قسمت بوده دخترم. خودت رو ناراحت نکن._

 رو به فرهاد ادامه داد: و

 شما چه خبر آقافرهاد؟_

 سر بلند کرد و لبخند زد: فرهاد

 .ستین یخبر یسالمت_

 برگشت به من گفت: هوی پدر

 تازه آب جوشوندم م؟یبخور یزیریم یچا هیثنا جان _
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 زدم: لبخند

 حتما!_

 یگلخونه. تمام حواسم پ کیو رفتم سمت آبدارخونه کوچ مکتیرو گذاشتم رو ن فمیک

و  ختمیآب جوش ر ی. فورا از کتردمیشنینم نجایاز ا یپدر و فرهاد بود. ول یهاحرف

 یکیو با قندون کوچ دمیچ ینیها رو تو س. استکانرنیرو توشون زدم تا رنگ بگ یاسهیکیچا

خودم و فرهاد گذاشتم.  نیرو ب ینی. سرونیبه پدر اهدا کرده بود، رفتم ب یکه مامان با سخت

 حرفشون رو با اومدن من قطع کرده بودن. پدر با خنده گفت:

 !یختیچه زود ر_

 زدم: لبخند

 نکردم. دایرو پ هااهینخود س_

 بچه کوچولو، بغضم گرفت: هی نیچرا ع دونمینم و

 پدر؟ یکرد یکیبا فرهاد دست به _

 گفت: تیبا جد پدر

 ها مردونس!حرف یبعض ه؟یچ یکیبهدست_

 کردم، با چونه لرزون گفتم: هیگر

 ....رمیباشه پس من م_

 کردمی. حس مستمیوا خواستمیرو برداشتم و راه افتادم. پدر صدام زد. اما نم فمیک فورا

 نکهیا یدار بوده، براپدر هدف یهاییراهنما کردمیشده. حس م ترقیفرهاد از من با پدرم رف

 ...کردمیم ییفرهاد به من برسه! احساس تنها

 اش گفت:اومد دنبالم. بازوم رو گرفت و با اون اخم پدرانه پدر
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 چت شده ثنا؟_

کرده بودم. مگه  میتقد یتو آغوش پدر جا گرفتم. من امروز، عشقم رو دو دست یمعطلیب

. پدر هم بغلم کرد شدمیم یشکالت داغ خوب بشم؟ من داشتم روان هیو با  ارتیز هیبا  شدیم

 پشتم. فرهاد گفت: زدیم هام،یو مثل بچگ

امروز نامزد بهنام اومده بود اداره و فکر کنم با ثنا حرف زده... و احتماال ثنا بعدش با _

 بهنام دعوا کرد!

. چند کردمیم افتیو داشتم از آغوش پدر، مهر و آرامش در دادمیسرم هیفقط گر من

 هیپشت صندوق نشوند.  یتر شدم، پدر من رو از خودش جدا کرد و رو صندلبعد که آروم قهیدق

 ییرو آورد و دوتا یچا ینیهام رو پاک کنم. فرهاد رفت سهم بهم داد که اشک یدستمال کاغذ

 :دیخوردن شدن. پدر پرس یمشغول چا

 شده؟ یچ یکنینم فیتعر_

حاال اون رو داماد خودش  نیانگار از هم نجاس؟یکه فرهاد ا دادینم تیاصال اهم چرا

 و گفتم: دمیکش یقی. نفس عمدونستیم

 نه... تو قلبم نگهش دارم بهتره._

 لحن پراحساس گفت: هیپدرم هم حضور داره با  نکهیفرهاد بدون توجه به ا و

 ؟یاالن آروم_

 نگاهش کردم یرچشمیز

 آره._

 گذاشت و گفت: ینیاستکانش رو تو س پدر

 خونه. میپاشو بر_
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 فورا گفت: فرهاد

 .رسونمتونیمن م نیاگه اجازه بد_

 لبخند زد: پدر

 !شهیزحمتت م_

 پدر زد: یبه رو یقیهم لبخند عم فرهاد

 .کنمینه خواهش م_

 ....میکرکره رو باال داد تا بر پدر

**** 

. شدنیگرم م قیخواب عم هی یهام داشتن برابودم و چشم دهیتختم دراز کش یتو 

 برهیو یصدا هویبالش انداخته بودم.  یکه رو یاهیرو پهن کرده بودم رو چف سمیخ یموها

برداشتم. با  یعسل یرو از رو یقلبم رو از جا کند. هول کرده تو جام نشستم و گوش م،یگوش

کنار گوشم  رو یو قسمت سبز رو لمس کردم. گوش دیقلبم طپ «وریغ مسروان بهنا»عبارت  دنید

 نداشت یادهیفا گهید یبهنام دلم رو لرزوند ول نیغمگ یگذاشتم. صدا

 سالم ثنا خانوم._

 رو فشار دادم و گفتم: یگوش یصدا یانقدر آروم بود که با انگشتم، دکمه بلند صداش

 سالم._

 ؟یخواب بود_

 .دمیخوابیداشتم م_

رو برسونم خونه. هرچقدر بهش اصرار کردم،  نازیامروز... مجبور شدم انگشت بزنم و پر_

 گفته. ینگفت بهت چ
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 نگفت. یخاص زیچ_

من رو بخاطر خودش  یکه باعث شد کال نظرت عوض بشه... همه آرزوها دونمیم_

 لگدمال کرد.

 بهنام؟ شدیعوض نم یبه چراجع دینظرم با_

 به من!راجع_

من و تو بود تموم شده. چون از اول من  نیب یبه پدرم گفتم که هرچ ی. عصرالیخیب_

 .یتو نامزد دار دونستمینم

سمت تو  وقتچیرو قبول ندارم، وگرنه ه ینامزد نینکن. من ا تمیثنا توروخدا اذ_

 .اومدمینم

 چند وقته که به پات نشسته؟ ن؟یدختر اومده و نامزد شد نیبهنام چند وقته اسمت رو ا_

به عشق  یجوون بودم و اعتقاد یلیموقع من خون. هفت هشت سال... ادونمیچه م_

 اون... یداشته باشم، ول یخوب یزندگ نازیبا پر تونمیم کردمینداشتم. فکر م

 ؟یاون چ_

 .هیروان نازیپر_

 ؟یچسبونیم چارهیانگ به دختر ب یبس کن بهنام، دار_

 .ستین یعادها تو حالت . اکثر وقتکنهی. اون قرص مصرف میدونینم یچینه ثنا تو ه_

باشه؟ اصال مشخص  یروان دمیکه من د یاون دختر شدیبود. مگه م بیعج یلیخ برام

نداشت. مجازات بهنام،  یادهیفا گهی. اما واقعا دکردیبهنام رو باور م یهانبود. قلبم داشت حرف

 دست کردنش.ازدواج من با فرهاد بود. بخاطر دست

 !یکرد انتی. تو به من خستیمهم ن گهیبهنام د_
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 شد صالیبهنام پر از است یصدا

 ؟یانتیثنا آخه چه خ_

 گرفتیم امهیهم داشت گر من

به  ناز،یبه پر انتتیمن بشکنم. با خ یباعث شد ت،یکاریبه احساسم! تو با مخف انتیخ_

 !یکرد انتیمن هم خ

 ...شمیم وانهینگو... من دارم د ینجوریثنا توروخدا ا_

 رفاقتمون؟ ؟یهست یبهنام االن ناراحت چ_

 لحظه مکث کرد. بعد ناالن گفت: چند

 ... آه...خوامیباشم، م قتیرف خوامیمن دوستت دارم ثنا... نم_

و  بیعج یبستگدل نیکردم. بخاطر ا هی. بغضم شکست و گرکردینم یاری قلبم

 ... بهنام ناله زد:جهینتیب

 میلعنت یمنتظر بودم نامزد... فقط گهید کسچینه ه یبا من ازدواج کن خواستیدلم م_

 رو بهم بزنم... 

اگه از اول بهم  دی. شایدست دست کرد یلیبهنام. خ دیطول کش یادیانتظارت ز_

 هردومون بهتر بود! یو برا شدیم یاگهیطور د یگفتیم

من  گفتمی... ثنا اگه مدادمیاز دستت م شهیهم یهمون لحظه اول برا گفتمیاگه م_

 ؟یموندیبه هم بزنم، تو منتظرم م خوامیم ینامزد دارم ول

با خودش معلوم  فشیکه تکل نمیبش یمرد یها به پامدت نازیمثل پر خوادیمن دلم نم_

 ...هیعاشقش بشه و بهش بگه ثنا روان نهیرو بب گهید یکیاگه  دیو شا ست،ین

 شده که اونطور با شتاب گفت: یبود عصبان معلوم
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 ؟یشناخت ینطوریو امن ر یعنیثنا؟  یگیم یدار یچ_

 یزیچ هی. کننینم راتیو دعوا که حلوا خ یناراحت نیبگم. خوب تو ا یچ دونستمینم

ابد تمومش کنم و  یبرا نجایهم خواستمی! به هر صورت من مگهید دیهم شن یزیچ هیگفت و 

 هام رو پاک کردم و گفتم:به فرهاد جواب مثبت بدم. اشک

تموم شده،  گهی. دیرابطه رو جوش بد نیا یتونینم گهیکه هست، د یبهنام، هرچ نیبب_

 یاومدم، انقدر ماجراها یکالنتر نیسال نشده که تو ا هی. من هنوز یهات رو از دست دادفرصت

با ازدواج با فرهاد،  خوامیشدم! اما م ریچند سال پ کنمیاومده که حس م شیبرام پ یاحساس

 گرفتم با عقلم انتخاب کنم. میرو کم کنم. تصم میاحساس یهادغدغه از یکیحداقل 

 میکه با هم ساخت یهمه خاطرات یتونیثنا چطور انقدر راحت م شه؟یم یپس دلت چ_

رو با من نکن...  کارنیس... ثنا امن اندازه چند سال خاطره یبرا یچند ماهه ول ؟یفراموش کن

... من هم... عاشق تو شهیر عاشق مبا هیفقط  شی... آدم تو زندگشمی... تموم مشکنمیمن م

 باشم.... یتو با کس ریغ خوامیتونم و نمیشدم... نم

ابروهام  نیبودن. ب یهام جارهام، مثل آبشار از چشمو اشک گرفتیجا نم امنهیتو س قلبم

 . هق زدم:گرفتیداشت درد م ه،یاز اخم گر

. درک کن میستیما مال هم ن. یکن فراموش کن یبهنام. تو هم سع کنمیمن فراموش م_

 ...آدی. فرهاد من رو دوست داره، من هم ازش بدم نمنهیآزار بب خوامینم گهیکه قلبم شکسته و د

 رو قطع کرد حرفم

 ...شهی... نگو نه که اصال باورم نمیمن رو دوست دار یول آدیاز اون بدت نم_

که از زور  یطور هی م؟یها من رو بکشه تا هرسه راحت بشحرف نیامشب با ا خواستیم

 ناله زدم: گمیم یچ قایمعلوم نبود دق ه،یگر

 من مال فرهاد. تا ابد. خداحافظ... نازیبهنام... تموم شد. تو مال پر گهیبسه د_
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 کنم... یرو قطع کردم و صورتم رو فرو کردم تو بالش تا بتونم راحت خودم رو خال تماس

**** 

 یهاشدن جز من و الهام! بچه ادهی. همه پمیستادیکه مورد نظرمون بود ا یاخونه یجلو

طرف خونه رو محاصره کردن. بهنام و فرهاد  هیو هرکدوم از  دنیهاشون رو کشنقاب ژهیو روین

 بود گفت: زدهجانیه یلیو باهاشون رفتن. الهام که خ دنیهم ضدگلوله پوش

 !رنیگیوگان مما رو گر رونیب انیاالن م_

 !رنیگیها رو ماول اون نجاس،یا سیپل همهنیا_

 !رسهیزورشون به دخترها م شهیهم هالمیآخه تو ف_

 .ستین لمیاالن که ف_

جناب سرهنگ داشت به سروان  دمیشن ات،یعمل یبرا میایب نکهیثنا، امروز قبل ا یراست_

 اتیبا جزئ یلیدخترها بوده و خ! اون هم گفت پرونده دست دیطولش داد یلیخ گفتیم انیک

 کار کردن!

 سمت الهام: برگشتم

! دخترها رو هم هامیکرد یجا رو پاکسازو همه میواااا خوب عوضش همه رو گرفت_

 مرکز ترک! میگذاشت

گوش  شتریمن ب گهید گفت،یرو داشت بهش م هانیهم هم انیسروان ک گهیآره د_

 .ستادمینا

رو  شهیشدم. ش رهیخ دیرسیازش به گوش نم ییصدا چیخونه که ه یوارهایبه د دوباره

 کمونیکه نزد یهمکار میسیب یجز صدا یرو متوجه بشم. ول یشتریب اتیتا جزئ نییدادم پا

 . الهام دوباره گفت:اومدینم ییصدا چیبود ه ستادهیا

 !یزنگ زده بود خونمون واسه قرار خواستگار روزید یثنا، مامان ستوان رضوان یراست_
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 زده گفتم:و ذوق دمیجا پر از

 ؟یگیراست م_

 . الهام هم با خنده جواب داد:رفتیشده بود وگرنه آبرومون م ادهیسرباز راننده پ خوبه

 فرداشب قرار گذاشتن. ی! براهیآره دروغم چ_

 ته قلبم براش خوشحال شدم: از

 ؟یبپوش یخوایم ی. چیبه سالمت زم،یچقدر خوب عز_

ندارم،  یدارم چ یچ نمیهام بندازم بببه لباس ینگاه هی خواستمیم شبید دونم،ینم_

 فرصت نشد... یول

 .ارمیبگو من برات ب یخواست یایروسر ی. اگه شالنیخونه بب ینداره امشب رفت یاشکال_

 قربونت._

 نی! اهیسرشون هم، بقو پشت رونیاومدن ب هامونیاژهیو رویلحظه، چندتا از ن همون

سر تکون دادن  هیکماندو اومد سمتمون و بعد  هیتموم شده.  تیبا موفق اتیعمل دادینشون م

 بود گفت یچ یبرا قایدق دونمیکه نم

 .دییایداخل خانوم هست، گفتن شما ب_

کامل و  ونیکه دکوراس می. وارد ساختمون شدمیو دنبالش رفت میشد ادهیو الهام پ من

و  ستادیا یاتاق هی ی. جلوکردنیها رفت و آمد مشده ریو دستگ هاسیداشت، و توش پل یمدرن

 گفت:

 تو هستن نیا_

 چند نفرن مگه؟_
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آورده بودن. من هم تا  یکار خاص یدخترها رو برا نیا نکهیراستش نشمردم، مثل ا_

 دوباره در رو بستم. دمشون،ید

چه  یعنیکه  میبه هم انداخت ینگاه هیمن و الهام  شد،یداشت از خجالت آب م خدابنده

 :دمیموقع روز؟ ازش پرس نیا دهید یاصحنه

 الزمه مسلح باشم؟_

 .انیم یشگاهیموش آزما ای ی. به نظر قربانستنیمسلح ن چکدومینه ه_

دخترها،  تیوضع دنیبه الهام انداختم و آروم در رو باز کردم. خودم از د ینگاه هی دوباره

 اریهوشمهیخودشون مکان راه انداخته بودن! همه منگ و ن یبرا نجایا دیهام گرد شد. شاچشم

 زد: ادیفر بایمن، تقر دنیهاش رو بسته بودن. با دنفر، که دست هیبودن جز 

 ...دیتوروخدا کمک کن_

 بود گفتم: ستادهیدر ا رونیبه الهام که هنوز ب رو

 مینیبب ادیاالن ب نیتان. بگو پزشک هم همدخترها هشت نیون حاضر کنن. ا هیبگو _

 چشونه. خانم باشه! هانیا

اطالع داد. خطاب به اون  میسیتکون داد و به اون کماندوهه گفت. او هم با ب یسر الهام

 دختر گفتم:

 سرتون اومده؟ ییچه بال_

... همه خواستنیشون... تجاوز شده... مطمئنم خودشون نمهمه رو معتاد کردن، به همه_

 بود... یزور یچ

 هاجمله نیا دنیاز شن شدیداشت بد م حالم

 ؟یچرا تو سالم_
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تا شاهد  نجایبستنم ا نیمن دختر پژواکم... اجازه نداشتن به من دست بزنن، واسه هم_

 باشم... ادیدخترها م نیکه سر ا ییبال

هاش رو باز کردم. بعد دستبند زدم و بلندش کردم. شالش رو آوردم رفتم و دست جلو

خونه. چند  رونی. سپردمش به همون کماندوهه تا ببردش برونیب میاومدسرش و با هم  یرو

که مال اورژانس  اریبه هیبودن، همراه  یقانونیپزشک یهابعد، دوتا خانم که از بچه قهیدق

 تی. بعد سالم، وارد اتاق شدن و وضعشناختنیالهام رو م نکهی. مثل انهمراهمون بود، اومد

 ها گفت:از خانم یکیکه تموم شد،  نهیکردن. معا یدخترها رو بررس

منگ و نشعه  شهیرو هم هانیا خواستنیروز افتادن. م نیمختلف به ا یبا مخدرها_

 یقانونتو پزشک دینه، با ای کردنیرو امتحان هم م دیروشون مواد جد میبدون نکهیا یدارن. برانگه

 بشه. یبررس

 برگردن تا بتونن راه برن؟ یبه حال عاد کمیهست  یراه مشون؟یببر یحاال چطور_

 اورژانس گفت: اریبه

سوار  توننی. اونجا با کمک دونفر ممشونیببر نیتا دم ماش یجور هی. بهتره برهیزمان م_

 بشن.

 :دیپرس الهام

 هاشون کجاس؟لباس_

 انداختم ینگاه

 !نجایا ختنیهمه رو ر ناهاش،یا_

اتاق  تیعکاس صحنه، از وضع نکهیو بعد ا میبا زحمت مانتو و شال تنشون کرد خالصه

تا بتونن  میدیشون آب پاشداخل ون. تو صورت همه میو دخترها عکس انداخت، منتقلشون کرد
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هم تموم  تیهو صیتشخ یهابعد از ما، کار بچه کمیرو حرکت کنن.  نیماش یچند قدم تا صندل

 .مونیسر زندگ میبر میافتاد راهشد و همه دنبال هم 

خدا رو با پسر خر حرف زد. بنده بندکیاون دختره که بهوش بود،  ،یکالنتر میبرس تا

 یهاباباش نذاشته بهش دست بزنن. باباش رابط سازنده یول ها،نیا شیکرده بودن آورده بودن پ

 .ختهیبه هم ر یلیخ دهیفهم یباباش موادفروشه و وقت دونستهیبوده. نم هانیمخدر با گروه ا

. چون االن فقط ییاتاق بازجو یآخر بهش گفتم خودش رو خسته نکنه و بذاره برا گهید

 .خورهیداره مغز ما رو م

رو  میتو دفتر، الهام در رو بست و ولو شد میخسته و کوفته خودمون رو انداخت یوقت

 میخواستیکه م ی. اون هم موقعگرفتیم یو خشک بودن واقعا از ما انرژ ی. جدهامونیصندل

رو روشن کرد و  ستمشی. الهام با نوک کفشش سمیمسلط و کاربلد به نظر برس ون،یآقا یجلو

 گفت:

 لعنت به گزارش_

 رو روشن کردم ستممیهم س من

 یواقعا گل گفت_

بودم که  نتریاومدن کاغذ از پر رونی. طبق معمول منتظر بمیگزارش نوشتن شد مشغول

. فرهاد چندتا برگه رو میو احترام گذاشت میبلند شد به در اتاق زد و وارد شد. هردو یفرهاد تق

 انداخت و گفت: زمیم یرو

 امروز. نی. همنیکن ییخودتون از دخترها بازجو_

 رو گرد کردم: هامچشم

 !میتا شب بمون دیکه با ینطوریا_

 .دیخوب بمون_
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 :دمیبه راهرو انداختم و پرس ینگاه یرچشمیدوباره اعصاب نداره. ز دمید

 افتاده؟ یاتفاقفرهاد _

 شد به سمتم براق

 نه!_

. بعد از جمع مینگفت یزیچ کدومچیو ه میانداخت یرفت! من و الهام به هم نگاه گذاشت

 یکیشون رو جا آورده بودن. . حال همهییسراغ بازجو میها و پرونده، رفتو جور کردن گزارش

. نوبت اون دختره که میدیرسکه الزم بود ازشون پ یو سواالت ییآوردنشون تو اتاق بازجو یکی

کرده بودن.  فیدخترها تعر هیکه بق ییزهایتحت فشار بودم، با چ یاز نظر روان اقعامن و د،یرس

با موضوع  شدیباز م دیپرونده جد هیبه الهام گفتم اون سواالت رو بپرسه. انگار داشت  نیبنابرا

 چاره،ی. دختر بهایها و قاچاقچتو صنف موادفروش هیخودش کس یکه ظاهرا برا« پژواک نصر»

 با التماس گفت: زد،یپدرش شده بود. اظهاراتش رو که امضا م یهایکارافتکث یقربان

 ...دینکن یدوست منه.... توروخدا باهاش بدرفتار لداس،یاز دخترها، اسمش  یکی_

 زد: یلبخند کمرنگ الهام

 ن،یو مجرم نیهمه متهم یحفظ کرامت انسان .میکنینم یبدرفتار یبا کس نجایما ا_

 ماست. بخصوص اگه دختر باشه. فهیوظ

که  نطوریو من هم میبه خودمون داد ینصر رو که بردن، من و الهام کش و قوس فروغ

 گفتم: دمیکشیم ازهیخم

 خدا رو صدهزار مرتبه شکر که تموم شدن!_

و اون دوتا پسرها  میهست ییبازجو یاشهیمتاسفانه اصال حواسمون نبود که تو اتاق ش و

 آروم گفت: یلیخ یاش گرفته بود با صداکه خنده ی! الهام در حالننیبیدارن ما رو م

 .مینگاه نکن، فقط پاشو بر شهیبه ش گهیاصال د_
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اصال به پشت سرم نگاه نکردم و با  نن،یبیها دارن ما رو مافتاده بود اون ادمیکه تازه  من

طبقه باال، جناب  میرفتیم می. تو راهرو که داشتمیمحل رو ترک کرد ه،یت اولهمون اخم پر صالب

 دیو اون هم بهمون خسته نباش میاحترام محکم براش گذاشت هیسرهنگ جلومون سبز شد. هردو 

 و گفت: دی. بعد لپ الهام رو کشتگف

 ما چطوره یفسقل_

 و جواب داد: دیانداختم. الهام خند نییگرفت و نگاهم رو پا امخنده

 ن؟ییآیفردا شب... شما هم م یخوبم جناب سرهنگ. برا_

 یایمحمد بود. رفتم تو رو کشی. اسم کوچیدیسرهنگ مج نهیخورد به پالک س نگاهم

که منتظر اومدنش بودم خوابم  یها در حالنرفته بود و من شب تیکه پدرم هنوز مامور ییروزها

براش تنگ شد. حرف الهام و جناب سرهنگ که تموم شد، دوباره  یلیلحظه دلم خ هی. بردیم

. من هم اصال شدینم یدفتر. دو روز بود که بهنام جلوم آفتاب میو رفت میبراش احترام گذاشت

. غم به دمیرو د رخشمین هیثان هی م،یشدیکه رد م ونیدفتر آقا ی. از جلوگذاشتمیمحلش نم

 لمیخونه، باز داشتم مثل ف میکه با الهام بر داشتمیرو برم هاملهیداشتم وس یدلم اومد. وقت

 !ی. لعنتدمیدیم ممخاطراتمون رو جلو چش

و  نیماش شهیداده بودم به ش هیها سرم رو تکها و افسردهغمزده نیا نیراه خونه، ع تو

 ....کردیو عذاب رهام نم ییو تنها یخستگ بیحس عج نی. اکردمیرو تماشا م رونیب

**** 

 «کنم انیب نیتر از اکه ساده یاکو جمله خواهمت،یم»

 امیبرف یفرهاد رو بستم و چهارطاق رو تخت ولو شدم. سرم رو که برگردوندم، گو صفحه

رو دوست نداشتم.  میگو گهیکه د کنمی. اعتراف مکردیم ییخودنما هامیکنار عروسک روس

فکر  نیو خاطره بهنام! داشتم به ا ادیاز  ی. من هم که فرارانداختیبهنام م ادیچون من رو 

باشه  تونستینم یکس یانه، که تلفن زنگ خورد. روز جمعه ایعصر خوندم  ازکه نم کردمیم
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رو برداشت و شروع کرد حرف زدن، به حدسم شک  یمامان گوش یجز سلمان و پرستو! اما وقت

و اون هم انگار گوشش بدهکار نبود. از مامان  آوردیو بهونه م لیطرف دل یبرا یکردم. مامانم ه

کرد. در اتاق رو باز  یکنه و خداحافظ یموفق شد مامان رو راض نکهیانکار و از اون اصرار! تا ا

 کرد و گفت: یحالت خاص هیهاش رو لب دنمی. مامان با دستادمیکردم و تو آستونه ا

 کارمون دراومد ثنا خانوم._

 :دمیتعجب پرس با

 تلفن زد؟بود  یک_

 خواستگار!_

 شتاب گفتم: با

 !؟یچ_

دوباره شانسمون رو امتحان  میبر دیپسرش گفته با گفتیپسره فرهاد بود. م نیمادر ا_

 امشب! نیاال و لال هم م،یکن

 و گفتم: دمیکوب میشونیبه پ یشده بود. دست یاندازه نعلبک هامچشم

 ست؟یاش نآدم عقل تو کله نیا ایخدا_

 :دیپرس مامان

 ؟یدونستیم_

 کردم اخم

 میخوایروز جمعه م هی. انیکه امشب ب کردمیمخالفت م گفتینه اگه به خودم م_

 ! اه...مایاستراحت کن
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کردم.  زینداره، خوبه صبح خونه رو تم یبینتونستم بگم نه. حاال ع گهیانقدر اصرار کرد د_

 .انیگفت ساعت نه حدودا م

 وا ساعت نه که وقت شامه!_

 اش گرفت:خنده مامان

 !خورنیها ساعت هفت شام مالبد اون_

 زدم و گفتم: یپوزخند

 کمک کنم؟ امیب یدار یکار خاص_

 نه. به خودت برس._

رو برداشتم و شماره فرهاد رو گرفتم. به اسمش  میتو اتاق و در رو بستم. گوش برگشتم

دو  نیکنم. تو ا یدهن کجناخودآگاه  شدیاسم باعث م نیا «انیسروان فرهاد ک»زل زده بودم. 

 یهاامیفرهاد فقط برام پ م،یپرونده دخترها بود ریمن و بهنام تموم شده بود و درگ انیهفته که جر

اون  انی. جرمیهم نگاه کن افهیبه ق یحت میکردی. چون تو اداره، اصال وقت نمفرستادیم قانهعاش

 رو کنار گوشم گذاشتم و گفتم: یتماسم که شروع شد، گوش مریکشدار شده بود. تا یلیپژواک خ

 یراه انداخت هیچه بساط نیسالم. منم ثنا. ا_

 بدم خوب! یجواب هیسالم، صبر کن _

 خوب بگو؟!_

 .میپاشنه در خونتون رو از جا بکن مییایوقتشه دوباره ب دمیخوب د_

 پژواکه. ریفکرم هم درگ ستم،ین یخوب یروح تیمن تو وضع یدونیفرهاد خودت م_
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خودت هم...  تیوضع ی. برارهیم شهیها حل مپرونده هیرو ولش کن مثل بقپژواک _

حالت خوب بشه  میبا هم حرف بزن ،یاداره و دزد و قاچاقچ یدور از فضا شت،یپ امیب خوامیم

 قند و عسل.

 دادم و گفتم: رونیآروم شدم و نشستم رو تخت. نفسم رو ب یجور خاص هی

 . قلبم شکستهیراحت نیبه ا شهیمن حالم خوب نم_

 . نگران نباش.کنمیخودم درستش م_

 بگم. با سکوتم فرهاد ادامه داد: یچ دونستمینم

 ؟یدوست دار یبرم برات گل بخرم، چه گل خوامیم_

 شه؟یپژمرده نم ی.... از االن بخردونمیاِ... نم_

بد  م،یراس نه اونجا باش خوامیوقت اومدنه، م گهینه قند و عسل. تا برم و برگردم د_

 شد راستش. یموقع

 کردم: حوصلهیب یموجیا هیرو شب امافهیق

تا رفتن شما گشنه  دی! االن بامیخوریساعت نه و ده شام م شهیشد! ما هم یآره، بدموقع_

 مینیبش

االن راه  نیهم یخوای! مشهیباهم دعوامون م افتهیقندتون م شه،یکه نم ینطوریاِ ا_

 شااهلل!ان میبر گهینه هم د که تا ساعت م؟ییایب میافتیب

 فکر کردم و گفتم: هیثان چند

 صبر کن! قهیدق هی_

 یبود، با باز شدن در حساب ستادهیشدم و در اتاق رو باز کردم. مامان که پشت در ا بلند

داشته  ای کردهیها مبده که مثال داشته دنبال صف مورچه بیعج حاتیشد. خواست توض ریغافلگ
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 یحرف نکهیکه چون فرهاد پشت خط بود، قبل از ا کرده،یم شیها آزماپله یقانون جاذبه رو رو

 :فتمبزنه گ

که به ساعت شام هم  انیب افتنیاالن راه ب نیهم توننیم پرسنیمامان جناب سروان م_

 نخورن؟

 دستپاچه شده بود گفت: کمیکه  مامان

 !هیآخه پدرت هنوز گلفروش_

 .ادیب میزنیخوب زنگ م_

 کرد: یکجهم دهن کمیشونه باال زد و  مامان

 نداره! یبیباشه ع_

چرا به طور کامال احمقانه برگشتم  دونمیدادم و در رو بستم. بعد نم لشیتحو یلبخند

 به فرهاد گفتم:

 زودتر من رو شوهر بده! خوادیمادرخانومت اجازه رو صادر کرد از بس که دلش م_

خنده زد،  ری. فرهاد که زمیضه من، سکوت کردافا نیهردومون چند لحظه به احترام ا و

. فرهاد دمیانداختم و لب گز نییتنها بودم، سرم رو پا نکهیهام رو حس کردم. با اگل انداختن گونه

 اش رو کنترل کرد و گفت:خنده

 رم؟یبگ یچه گل ی. نگفتنمتیبیم گهیساعت د هیشاهلل تا باشه قند و عسل، ان_

 جواب دادم: یآروم یخجالت از فرهاد. با صدا همهنیبود ا بیبرام عج چقدر

 رو دوست دارم. هرکدوم که بود. هانیا دونم،یژرورا... نم ا،یرز، زنبق، آلوستر_

 دوست داره؟ یاینیریعروس گلم چه ش پرسهیچشمم! بابام م یبه رو_

 لپم گذاشتم یچپم رو رو دست
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 شنون؟یها هم دارن مفرهاد مگه اون یوا_

 دیندخ فرهاد

 نه رد شد_

 ست؟ین عی... اگه بگم ضادونمیخوب... نم_

 نه بگو_

 و قهوه ییرولت کاکائو_

 با خنده گفت: فرهاد

 باهام؟ یندار یچشم. فعال کار_

 نه... ممنون._

 پس فعال خداحافظ_

 هام پوشوندم و با خودم گفتم:از قطع تماس، صورتم رو با دست بعد

 «....رفتیفرهاد ضعف م یبرا یآورده که از روز اول چطور ادیکنم قلبم به  فکر»

**** 

 هیپشت دامنش و  یلیپ ها،نیقسمت از آست هیکه  دمیرو پوش امیشمی یسنت راهنیپ

 یزرشک یهااز پارچه گلدار دوخته شده بود. بخاطر گل اش،نهیس یدکلته جلو قهیحالت جل

 کردمیرو دستم م میزرشک یهادستسرم کردم. داشتم ساق یزرشک ریحر یپارچه اون، روسر

 زدم و دست دراز کردم: یلبخند پهن دنشیکه پدر در زد و وارد شد. با د

 !یسالم خسته نباش_

 دستم رو گرفت و با لبخند گفت: پدر
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 !؟یخواستگار ادیدوباره ب خوادیفرهاد م نیسالم، باالخره ا کیعل_

 هام شدمدستاقرو رها کردم و مشغول س دستش

 العجل!بله، اون هم ضرب_

 :دیداد و پرس هیتک واریبه د پدر

 جوابت مثبته؟ ندفعهیا_

بگم. پدر  یچ دونستمی. نمنمیانداختم. دستم قفل شد رو دکمه مچ آست نییرو پا سرم

 :دیپرس

که به  هیو به نظرم مرد آدیاز فرهاد خوشم م یلی. درسته من خیستیثنا واقعا مجبور ن_

 یموقع هی خوامیبا خودته، نم یینها میخوشبختت کنه، اما باز هم تصم تونهیو م خورهیتو م

به  یبعد هم برس ،یکاش با فرهاد ازدواج نکرده بودم و دنبال مقصر بگرد یبرسه که با خودت بگ

 من!

همه بهتره. هم من، هم  یبرا ینطوریگرفتم. ا میمن با عقلم تصم ست،ین یامسئله_

 فرهاد، هم...

 خودت رو ناراحت نکن. گهی. دخوبیلیخ_

بودم. به خودم نگاه کردم.  ستادهیا نهیآ یرفت و من همچنان دست به دکمه، جلو پدر

 یروسر رهیکرده بود. دکمه رو بستم و گ باترمیکه رو صورتم نشونده بودم ز یمیمال یلیخ شیآرا

عقب دادم و به  یکمیرو هم  می. روسرمیشونیرو پ زهیتا بر رونیب دمیهام رو کشرو باز کردم. زلف

 «کایرینائ»شدم. صدا زدم: رهیخ نهیخودم تو آ ریتصو

تو گلوم و از  دیبغض از کجا دو نیدوباره ا دونمینداد. نم یجواب نهیانعکاس تو آ یول

. ستمیگر کردم،یکه به خودم نگاه م نطوریتوالتم نشستم و هم زیم یشد. رو صندل یهام جارچشم

. کنمیم هیگر لیدلیدارم ب م،یساعت قبل مراسم خواستگار میشدم که ن وانهید دیرسیبه نظر م
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رو زدم و دستم  منمی. رمز قفل امیرفتم تو گالر ،یمقدمه و فکر چیم رو برداشتم و بدون هیگوش

 «خاطرات»ذاشته بودم که اسمش رو گ یارفت رو پوشه

 اوش،یهام با سشد. عکس دتریشد امهیکه کردم، انگار غم عالم به دلم اومد و گر بازش

 یفانتز یهالمیف هیکه شب اوشیس یبودنم! عکس لحظه خواستگار کایرینائ یهابهنام... عکس

 یهاعکس م،یگرفت تیکه بعد مامور عتیرو پل طب مونیسلف یهاشده بود و عکس یزنید

 کربال....

هام رو و اشک ینی. بدمیکش رونیب یدستمال کاغذ هیتخت و  یرو پرت کردم رو یگوش

موهام رو دوباره بستم و  شم،یآرا میکردم به خودم مسلط باشم. بعد از ترم یپاک کردم و سع

. دمیکش رونیداشت، از کشو ب زیر یرو که گلها امیرو گره زدم. چادر گلبه امیروسر بار،نیا

 سرم انداختمش. یاهلل گفتم و روسرش کنم. بسم خواستمیبود که م بارنیاول

به  تیو رضا یپر از شاد یلبخند دنمینه؟ با د ایحاضر شدم  نهیمامان اومد که بب بار،نیا

 هاش نشست و گفت:لب

 تو آشپزخونه؟ یآیم ای یمونیتو اتاقت م_

 تو آشپزخونه... آمیم_

 :دیپرس دیهام. با تردمرده هیشب دیمفه امافهیکنم از ق فکر

 شده؟ یزیچ_

 دادم: لشیتحو یکمرنگ لبخند

 .ستین یزینه چ_

 راحت شد: الشیخ

 .ایباشه، پس ب_
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دم کرده بود و  یو همراه مامان رفتم آشپزخونه. مامان چا دمیپاش امیادکلنم به روسر از

مراسم آماده  نیا یهم برا یخورینیریش ی! حتزیم یگذاشته بود رو یخورینیریش سید هی

. گردمیبرم یبه حالت عاد یو چجور یک دونستمیزده! نمغم بیمن... عروس عج یبود. ول

اش! گودافتاده یهاو چشم شیتیمدل م افهیبا اون ق دم،یدیبهنام رو م روز،که هر یبخصوص وقت

با هم  گهیفرهاد و بهنام د. چون اومدیبه چشم م شهیاز هم شتریب ونیروزها سکوت دفتر آقا نیا

طاهر، تلفن  یادآوریمبادا ترکش بخوره. با  رفتیپرشون نم. طاهر هم که اصال دمزدنیحرف نم

رو  یگوش یآشپزخونه بود برداشتم و از حفظ، شماره الهام رو گرفتم. وقت زیم یخونه رو که رو

 گفتم:ام گرفت و بود. از ذوق صداش، خنده یبرداشت، صداش پر از خوشحال

 خونه؟یکبکت خروس م هیسالم چ_

 خودم بهت زنگ بزنم. خواستمیم_

 مگه چه خبر شده؟_

 .می... طاهر... نامزد شدی... من و ستوان رضوانشیساعت پ هی نیهم_

بودم؟ بعد از روز  دهیگذاشته بودن من نفهم یقرار نامزد ی. کدیلحظه لبخندم ماس هی

 نکرده بود. با تعجب گفتم: فیبرام تعر یخاص زیالهام چ گهید ،یخواستگار

 ع؟یانقدر سر_

 .میعقد کن عیهفده رب یبرا میآخه قرار گذاشت_

 زدم: لبخند

 بگو. اونجاست؟ کیهم از طرف من تبر ی. مبارک باشه. به ستوان رضوانزمیعز یبه سالمت_

 .رسونهیآره. سالم م_

 ؟یداشت یسالمت باشه. مراسم خوب_
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 هامیهاش رو گرفتم همه بدبختدست یوقت یدونیتو! نم یزودتر عروسشااهلل آره... ان_

 رفت... ادمی

 گفتم: یام گرفت و به سختخنده یاش حسابجمله نیا از

 حرف رو؟ نیا یگیخودش م یجلو ی! حاال داروونهیخدا شفات بده د_

 .نایامن اومدم تو اتاق مامانم ینه تو زنگ زد_

 .دیکن یمن رو هم خال ی. جانمیمن بب نیس بندازعک ی. حسابزمیعز یخوشبخت بش_

 کردم. یجات رو خال یباشه حتما. اتفاقا واسه عکاس_

 . برو خوش بگذره.شمینم تیمزاحم شاد گهیخوب د_

 ؟یزنگ زد یداشت یکار خاص_

بخوام از حال بد خودم بهش  گهینداره د یلزوم دمید ط،یلحظه و شرا نیکردم. تو ا مکث

 ام کردمجمله یچاشن ینشاط مصنوع هی نیبگم. بنابرا

 خواستم حالت رو بپرسم. ینطورینه هم_

 جبران کنم. اتونیدستت درد نکنه. شاد_

تو  فونیزنگ آ یرو که گذاشتم رو دستگاه، صدا ی. گوشمیکرد یو خداحافظ دمیخند

دور شروع به  یجا هیرو زد. قلبم  فونیمبل بلند شد و دکمه آ ی. پدر از رودیچیخونه پ یفضا

کردن و پاهام  خیهام . دستشدیاکو م امنهیس یخال یکه صداش تو فضا یکرد. طور دنیطپ

 گفت: کردیکه سر م نطوریبرداشت و هم یصندل یداغ شدن. مامان چادرش رو از رو

 کف نکنه! هایمواظب باش چا_

ها مهمون کیعل سالم ی. صدارونیاستقبال از آشپزخونه رفت ب یتکون دادم و او برا یسر

شده! فرهاد  دیپدر من شه کردنیسکوت خونه رو شکست. پدر مادر فرهاد، دفعه قبل فکر م
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نشستن، پدر  یو سالم، کنارم داشتم. وقت حیاما پدرم رو صح بارنیبهشون گفته بود. ا ینطوریا

 :دیپدر من! بعد هم پرس دنیو سعادت کرد واسه د یخوشوقتفرهاد ابراز 

 .دمیکجاس؟ براش رولت خرعروس گلم _

شدم. بعدش پدر صدام زد.  دیو من هم تو آشپزخونه با خودم سرخ و سف دنیخند همه

صبحونه  ینشد. حاال اگه داشتم برا یکیهمرنگ اون کدومچی. هختنیرو ر هایشروع کردم چا

ندادم. چادرم  یتیاهم گهی! داومدنیاز کار درم یسلطنت یهایچا ختم،یریم یخودم و مامان چا

تاشون به پام بلند شدن. لبخند و سالم کردم. هر سه رونیرفتم ب یچا ینیبا س ربغلم؛یرو زدم ز

 «دییبفرما»به لبم نشوندم و گفتم: یکمرنگ

کنار مامان نشستم، مادر فرهاد با لبخند  یتعارف کردم. وقت یو من بهشون چا نشستن

 گفت:

 دیشا میاومد ندفعهیبود. ا یجواب ثنا جون منف یلو م،یواال ما که قبال با هم آشنا شد_

 !ادیدلش به رحم ب

نقطه نامعلوم زل زده بودم و منتظر بودم  هیمهمون لب همه شد جز من. به  یلبخند

 دهیکش یمثبت یکم به جاهابودم. بحث کم تفاوتیب یلی! به عنوان عروس، خشهیم یچ نمیبب

 یتموم شده بود. از صدا زیچبا پدر من گرم گرفته بود. اصال انگار همه یشد. پدر فرهاد حساب

. باز کردیبه خودم اومدم و نگاهم رو باال دادم. فرهاد داشت من رو نگاه م حظهل هیشون، خنده

اش رو نداشتم. نگاهم رو دوباره به گل که من اصال حوصله ییهاهم نگاهش پر حرف بود. حرف

 و آورد. ختیر یوباره چافرش دوختم. مامان د

به مامان  یخنده پدر فرهاد رو متوقف کرد. من نگاه فون،یزنگ آ یلحظه، صدا همون

 گفت: شدیباز کردن در ازجا بلند م یکه برا یانداختم و او در حال

 حتما پسرمه!_
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بودم. سلمان که وارد شد، همه به جز  دهیکه من نفهم ادیبه سلمان خبر داده بودن ب یک

کرد.  دایسلمان کنار فرهاد نشست و مراسم دوباره ادامه پ ک،ی. بعد از سالم و علمیبلند شدپدر، 

 یخواستگار نیمادر فرهاد، سراغ پرستو رو گرفت. سلمان هم گفت که از سرکار اومده تا تو ا

. مشتم انداختیمن رو به خنده م شهیهم ،یکنه! رک بودنش تو خواستگار دایحضور پ یاعجله

معاشرت با سلمان، پدر فرهاد  قهینباشه. بعد چند دق دایپ ادیدهنم گرفتم تا لبخندم ز یرو جلو

 حوصلهیدارم با او بزنم؟ ب ی! آخه من چه حرفمیحرف بزن میداد من و فرهاد دوباره بر شنهادیپ

 م،ی. وارد اتاق که شداومدیو رفتم سمت اتاقم. فرهاد هم مثل جوجه اردک دنبالم م شدمبلند 

 نمیجا رو تماشا کرد! من هم رو تختم نشستم و منتظر شدم ببو قشنگ همه ستادید اول افرها

و تار شد. فکر کنم اون هم  رهی! نگاهش که به سقف افتاد، تشهیتموم م یک احتشیو س ریس

جاخوش  ام،یبرف یکه کنار گو دیرو د هامیروسافتاده بود. بعد هم عروسک هنامب ادیمثل من 

 گفت: دیکشیکه به موهاش دست م نطوریبود برداشت و هم دهیکه خودش خر یاونکرده بودن. 

 !شهیم داینشونه از من هم پ هیاتاق  نیخوبه تو ا_

به  یچیبهش بدم، ه یجواب هیفکر کردم که  یپام مرتب کردم و هرچ یرو رو چادرم

 :دی. عروسک رو سرجاش گذاشت و پرسدیذهنم نرس

 نم؟یرو تختت بش شهیم_

 ی. حسابنهیبشه. با دستم اشاره کردم بش یاو خال یتخت برا یسمت بالشم تا انتها رفتم

که از تخت -چپش رو  یکه پا نطوری! همرشیراستش رو هم جمع کرد ز یرو به من نشست و پا

 گفت: دادیتکون م -بود زونیآو

 بدونم چته؟ شهیثنا م_

هام نگاهش کردم. اصال حوصله حرف زدن هم نداشتم. با زحمت بود، با چشم نییپا سرم

 گفتم:

 حوصله ندارم._
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شدم. پوزخند  نییکرد و بخاطر فنر تشک، من هم باال پا نییزد، خودش رو باال پا لبخند

 زدم:

 گرفته جناب سروان؟ تیباز_

 ومدهیخوشش ن طیشرا نیلقب تو ا نیبود از ا معلوم

 ادهیوشم اومده، ارتفاعش زنه، از تختت خ_

 .رشهیز یبخاطر کشوها_

 ثنا؟_

. باز همه کردیثنا گفتنش، منقلبم نم یبودم که حت یحال هیشدم. تو  رهیهاش خچشم تو

 رو کنه. نکاریا تونهیم یاحساسش رو تو نگاهش جمع کرد. واقعا برام سوال بود چجور

 !؟یثنا دوستم ندار_

 تخت.  یدادم به باال هیزانوهام رو جمع کردم و تک گفتم؟یم دیبا ی. چجاخوردم

! نیغمگ قهیدق هیشادم،  قهیدق هی. ستمین یخوب یروح طیفرهاد بهت گفتم اصال تو شرا_

 داغونم!

 صداش رو کلفت کرد یبا لبخند کمرنگ فرهاد

 ! داغونم!سیام رئخسته_

 و گفتم: دمیکش یقیسقف. نفس عم یهادادم و زل زدم به ستاره لشیتحو یطرفهی لبخند

... دود بشن برن رونیسرفه بدم ب هیهمه دردهام رو با  یمثل جان کاف تونستمیکاش م_

 هوا!

 !کنمیخودم همه رو دود م_
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. سرم دمیبه نگاهش گره خورد. لبخند و نگاهش انقدر مهربون بود که خجالت کش نگاهم

چشمم رو  تشیو جد پیکه از لحظه اول، ت یبگم. فرهاد یچ دونستمیانداختم. نم نییرو پا

کمرنگ! اما بهنام... انگار سهم کَس  یلیکمرنگ شده بود، خ م،یگرفته بود، با اومدن بهنام تو زندگ

 خواستیمن نشسته بود و با نگاهش ازم م یفرهاد حاال روبرو یاز همون اول. ول ود،ب یاگهید

 یکیعقلم دوتا راه جلوم گذاشته بود،  رم؟یبگ می. مگه قرار نبود با عقلم تصمرمیعشقش رو بپذ

بشه  دایپ یمرد هی یروز هی دیاصال فعال ازدواج نکنم! شا نکهیا یکیبا فرهاد ازدواج کنم،  نکهیا

 کدوم راه رو انتخاب کنم. دیبا دونستمیفرهاد و بهنام هم بهتر باشه! نم زکه ا

فراموششون کنم؟  شدیبود هرروز تو اداره، با بهنام و فرهاد سروکله بزنم. مگه م قرار

شدن تخت،  نیی. با باالپاکردمیم عیو کال هردوتاشون رو ضا کردمیازدواج م گهید یکیخوب، با 

 :دیبه خودم اومدم و سرم رو بلند کردم. فرهاد پرس

 ؟یکجا رفت_

 تو فکر!_

 ؟یهنوز فکرهات رو نکرد_

 هاد...فر_

 رو خوردم اما فرهاد جواب داد امجمله

 جانم؟_

 یچیسردرگمم فرهاد! به ه گذره،یم یتو قلبم چ یدونیچکار کنم. فکر کنم م دونمینم_

 !ستمیمطمئن ن

 آورد و گفت:و آروم به لب بخشنانیلبخند اطم هی

عدالت رو ! من هم دلم آروم گرفت که شهیبرنده م رهیبگ ازیامت شتریب یهر کس یگفت_

 !یکنیم تیرعا



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

582 

رو سوزونده بود، با اون کار وحشتناکش... اجازه  ازاتشیبهنام همه امت گفت،یم راست

 رو بزنه! گهید یکیهستن، مخ  گهیباهاشه و نامزد همد یدختر هیدل  ینداشت وقت

هاش، زودتر هم گونه شهیشدم. موهاش رو تازه کوتاه کرده بود. مثل هم رهیفرهاد خ به

 یعنیآرومم کنه؟  تونستیعشق فرهاد م یعنی. لبخندش! اومدنیبه چشم م گهید یاز اعضا

 فتم؟یبهنام ن ادی تونستمیم

آورد. رو تخت  رونیب کیکوچ ییجعبه کادو هیداخل کتش،  بیدست برد و از ج فرهاد

 :دمیرو برداشتم. پرسآوردم و جعبه  نییگذاشت و آروم هول داد سمتم. زانوهام رو پا

 ه؟یچ نیا_

 لبخندش رو حفظ کرد و گفت: فرهاد

 !نیبازش کن بب_

گل که  زیجفت گوشواره بود. برداشتم و نگاهشون کردم. آو هیجعبه رو باز کردم.  در

 لهیم هیبا  یمکعب صورت نینگ هیها، داشت، و به هرکدوم از گل یخوشرنگ یلیخ یآب یهانینگ

 ذاشتمیکه م نطوریهام اومد. همبه لب یها، لبخند کمرنگگوشواره ییباینازک وصل شده بود. از ز

 تو جعبه گفتم:

 قشنگن. یلیممنون. خ_

 کرد و گفت: ترقیلبخندش رو عم فرهاد

 نداره قند و عسل. یقابل_

هاد، و فر کردمیم یرو جعبه باز ونیکه من با پاپ یبه سکوت گذشت، در حال قهیدق چند

 میدر رو زد، فورا جعبه رو قا یآورد. وقت وهی! همون لحظه، مامان برامون مکردیمن رو تماشا م

و، کارد و  یخال یدست شیرو جلومون گذاشت با دوتا پ وهیم یدست شیچادرم. پ ریکردم ز

 گفت: یدر جواب تعارفاتمون زد و رفت. فرهاد با زرنگ یلبخند مچنگال. بعد ه



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

583 

 آوردم؟ هیکه من برات هد دیدیم دیمادرخانومم نبا_

 گرفت: امخنده

 حرف من بود؟ کهیت نیاالن ا_

 دیخند فرهاد

 .دیشا_

 دادن ندارم. حیحوصله توض_

 ثنا با اون حرفت فکر کردم جواب مثبت رو گرفتم!_

 انداختم نییرو پا سرم

 خدا.فرهاد اوضاعم خرابه به_

 !یری... عشق من رو بپذیتا حالت خوب بشه. تا بتون میکنیخوب نامزد م_

 فکر گفتم: بدون

 فرهاد... رفتمیمن عشقت رو پذ_

 از گلش شکفت و من ادامه دادم: گل

 نه؟ ایکنم  هیهد یبه تو عشق تونمیخودم م دونمینم_

 پرمهر لبخند زد: فرهاد

قبل زن و  خوادی. دلم مهیبرام کاف یرفتیکه من رو پذ نیقربون حرف زدنت بشم، هم_

 .شهیدرست م یهمه چ ،یباش قی. تو اگه با من رفمیباش قیشوهر بودن، با هم رف

 :دیپرس دی. سکوتم رو که دکردیام ماش شرمندهانداختم. محبت صادقانه نییرو پا سرم

 بله عروس خانوم؟_
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 و گفت: دیگرفت. فرهاد هم خند امخنده

 خوبه؟ عیهفده رب م؟ینامزد کن یک_

 کردم و گفتم: نگاهش

 عقد الهام و طاهر باشه. عیفکر کنم هفده رب_

 شد ریهم غافلگ فرهاد

 ؟یگیم یجد_

 بشیرو از ج شیفکر کرد و بعد گوش یزدم و سر تکون دادم. فرهاد کم یکمرنگ لبخند

 انداخت و گفت: ینگاه میآورد. به تقو رونیب

 !هیعال عیپس نهم رب_

 ؟یک شهیم_

 گهیشنبه هفته دپنج_

 ؟یچ_

 !گهیشنبه هفته دپنج_

 ست؟یزود ن_

زوده؟  ینامزد یبرا گهیهفته د هیاونوقت  کنهیعقد م گهیطاهر داره دوهفته د یگیتو م_

 !دمیرسم و رسومات انجام بشه وقت م نکهیهفته رو هم بخاطر ا هی نیا

 گرفت و قهقهه زدم. فرهاد با شتاب گفت: امخنده

 چکارت کردم! کننیزشته فکر م واشی سیه_
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نامزد  میخواستیام رو جمع کنم. اگه واقعا مکردم خنده یگل انداخت و سع هامگونه

 :دمیشدم و پرس رهیبعدش هم عقد و ازدواج بود؟ به فرهاد خ یعنیخوب  م،یکن

 ؟یکنیخوشبختم م یعنیفرهاد _

 شد رهیموج برداشتن و بهم خ هاشچشم

 .کنمیرو م میتمام سع_

 ؟یآریدرنم یزباسیبرام رئ_

 هاش آروم شدنگرفت و چشم اشخنده

 .دمینه قول م_

 بهنام..._

دختر رفاقتمون به هم  هیسر  هالمیمث ف ی. ولمیبود قیبا هم رف یلیمن و بهنام خ_

 کنه! داینامزد داره، به تو عالقه پ نکهیبهنام با وجود ا کردمیخورد... آخه من فکر نم

بهنام، از  یهاچشم ریجعبه مشغول شدم. تصو ونیانداختم و دوباره با پاپ نییرو پا سرم

 فرهاد زنگ خورد. با تعجب برش داشت. ی. همون لحظه، گوشرفتیهام نمجلو چشم

 بله؟_

. رفتیدرهم م نطوری. چهره فرهاد همگهیم یچ شدمیمتوجه نم یآقا بود. ول هی یصدا

آدرس رو  یرو برداشتم و منتظر شدم. وقت میگوشکنم.  ادداشتیرو  یزیبهم اشاره کرد چ

 کردم فرهاد با شتاب گفت: ادداشتی

 برم... دیرو زدن... با یو عبدالله یقاسم_

 :دیتا حاضر بشم. فرهاد هم بلند شد و پرس دمیجا پر از

 ؟یکنیم کاریچ_
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 گفتم: دمیکشیصورتم م یکه دستمال مرطوب رو باعجله رو نطوریهم

 .آمیمن هم باهات م_

 رمیکه نم یعروس ستیالزم ن_

 دادم: لشیتحو یظیغل اخم

 .آمیپرونده من! پس من هم م یعنیمراقبت افراد پژواک بودن،  بیها تعقاون_

زنگ زد. انقدر هول کرده بودم و عجله داشتم  یآورد و به کس رونیرو ب اشیگوش فرهاد

رو چنگ زدم. با  میو گوش فیعوض کردم و ک ی! چادرم رو با چادر مشکگهیم یچ دمیکه نفهم

 :دیهاشون گرد شد. پدر اول از همه پرسچشم دنمونیها با د. خونوادهمیدیدو رونیفرهاد ب

 کجا؟_

 گفتم: میرفتیکه سمتشون م نطوریهم_

 سر صحنه جرم... میبر دیبهمون زنگ زدن، با_

 فت:هم نگران نشن. پدر فرهاد گ ادیبگم تا ز ینطوریبود ا بهتر

 سر صحنه جرم! دیبر دیهم زنگ بزنن مجبور بش تونیروز عروس ترسمیم_

 گفتم: یو من با شرمندگ دینخند ادیز یکس

 ماست یزندگ یمسئله جدانشدن نیا گهید دیببخش_

رفتم.  رونیاز خونه ب کردمیم یکه خداحافظ نطوریعجله با مادر فرهاد دست دادم و هم با

 :دمیپرس میکن یرو ط اطیکرد و پشت سرم اومد. تا طول ح یفرهاد هم خداحافظ

 برگردن؟ یچطور نایاپس مامانت میتو بر نیاگه با ماش_

 دست بابامه! چی! سوئمیریما نم نیبا ماش_
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 همهنیچرا ا دونمی. نممیگرفت شیتند راه سرکوچه رو پ یهاکوچه رو باز کردم. با قدم در

 استرس داشتم. فرهاد گفت:

 خدا کنه به موقع برسمفقط _

 م؟یریم میاصال کجا دار_

 شی! و صفحه گوشاسیپیدنبال ج میریها. ماون نیچسبونده به ماش ابیرد یقاسم_

 :دمی. پرسنهیرو روشن کرد. تا نقشه رو بب

 ت؟یوصله به گوش_

 !یعوض یآره گفتم بفرستن برام. قاتال_

 . رو به فرهاد گفتم:دمیآن به خودم لرز هیفرهاد،  تیخشم و جد دنید از

 م؟یاسلحه ندار_

 ستین یامسئله_

و  هیکردم با تجز یو سع دمیکش قی. چندتا نفس عممیدیقدم بعد سر کوچه رس چند

جلومون  سیالگانس پل هیهم نگذشته بود که  قهیدق هیبه خودم مسلط بشم.  ت،یموقع لیتحل

 کیبعد احترام، با فرهاد سالم و علشد و  ادهیسرباز توش بودن. افسر پ هیافسر و  هیتوقف کرد. 

 یلیکرد که خ یکیسومه. دماغم رو باال دادم. افسر با من هم سالم و عل نکه ستوا دمیکرد. د

 سرد جواب دادم. فرهاد در عقب رو باز کرد و رو به من گفت:

 .میبر دیسوار ش_

نگفتم و سوار شدم. فرهاد و اون افسر هم سوار شدن و راه  یزیچ یکردم ول تعجب

 آروم گفت: یفرهاد با صدا ه؟یچ انی. رو به فرهاد اشاره زدم که بگه جرمیافتاد

 فرستادن. نیبرامون ماش کینزد یکالنتر نیهماهنگ کردم، از ا_
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 م؟یبر سیپل نیماش نیبا ا یعنی_

 نگاهم کرد و گفت: فرهاد

 .میکنیعوض م نیماش ریتو مس_

 ادیداشت.  یکه راننده بود دست فرمون خوب یرو نگاه کردم. سرباز رونیشدم و ب ساکت

فقط  ایشده بودن؟  دیهردوتا شه یعنی ها،یافتادم. طفلک یو استوار عبدالله یچهره ستوان قاسم

 شده بودن و هنوز زنده بودن؟ یزخم

 یشخص نیشدم. سوار ماش ادهید پداشت به خودم اومدم و دنبال فرهانگه نیماش یوقت

 .میجوابم رو داد و حرکت کرد یو سالم کردم. بهنام عاد ختیبهنام، قلبم ر دنی. با دمیشد

چون فرهاد هم کت و شلوار تنش  م؟یو اومد میمعلوم بود که من و فرهاد با هم بود یلیخ

که  ینفت قهیروشن  و جل یآب یسانتسه قهی رهنیبا پ دیکت اسپرت سف ،یبود! شلوار کتان نفت

ست شلوارش بود. بهنام هم معلوم بود از خونه اومده، چون لباس مناسب اداره تنش نبود. کاپشن 

آورد  رونیگردون از داشبرد ببودم. فرهاد چراغ ی! وسط دوتا صندلیآب نیو شلوار ج یچرم عسل

 شارژر. یجارو زد به  ششیو داد دست بهنام. بهنام هم گذاشتش رو سقف و فرهاد ف

 سرعت بهنام به هردوشون گفتم: بخاطر

 .نمیبب دیکمربندهاتون رو ببند_

 بیتعق یبودن برا سادهیکه وا ییبه جا میدیهم نشستم و کمربند بستم. رس خودم

تنها  ی. نفسم برارهیبگ یخبر هیشد و رفت  ادهیو مردم! فرهاد فورا پ سیمراقبت. آمبوالنس و پل

نگفت.  یچیهم نشد، بهنام ه قهیپنج دق دیشدن با بهنام حبس شد. اما تا اومدن فرهاد که شا

تو باالشهر.  ییجا هی. دادیکه رو نقشه نشون م یسمت اون آدرس میراه افتاد شد،فرهاد که سوار 

که  نطوریپارک کرد. هم یباغ هی واریکنار د ،یآروم و عاد یلی. بهنام خمیرو برداشته بود ریآژ

 :دمیپرس کردمیکمربندم رو باز م
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 م؟یچکار کن دیحاال با_

 جواب داد: فرهاد

 هم خبر کردم. یکمک یرویبرسه. ن تیتا حکم مامور میمنتظر بمون کمی دیبا_

 مشون؟یریبگ میزیبر میخوایم_

 هم شده باشه! ریتا االن د دیآره شا_

که فروغ آدرسشون رو  ییهاو سرگروه هایکردم تو ذهنم پرونده رو مرور کنم. ساق یسع

ها متوجه مامورها بشن و بزننشون؟ باعث شده بود اون یداده بود تحت مراقبت بودن. و چ

 :دمیپرس

 چطور بود... نایایحال ستوان قاسم یفرهاد راست_

 :دنیلرز هاملب

 شدن؟ دیشه_

 بود جواب داد: شیکه سرش تو گوش نطوریهم فرهاد

 مارستانیشدن. بردنشون ب یزخمنه خداروشکر فقط _

فرهاد  یبرا یبعد، عکس قهیدق هیفرهاد بود.  ی. نگاهم به صفحه گوشدمیکش یراحت نفس

 «میبر»گفت: شدیم ادهیکه پ نطوریبازش کرد و هم عیاومد، اون هم سر

دار تو صندوق بود. درش رو قفل فیک هیو بهنام صندوق رو باز کرد.  میشد ادهیپ هرسه

که  نطوریبرداشت. هم یکیتا اسلحه توشه. به من و فرهاد داد و خودش هم سه دمید که باز کرد

 تو کمر شلوارش، گفت: کردیاسلحه رو م

 شما دوتا هم امضا زدم! یبه جا_

 :دیپرس فرهاد
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 هم اداره بود؟ یدیخود سرهنگ مج_

 ...رمیاز اداره بهش زنگ زدم که اسلحه بگ ینه. ول_

 داشتم استرس

 م؟یچکار کن دیاالن بااه فرهاد _

 در صندوق رو بست و گفت: بهنام

 بمون. نجایشما هم_

هاش معلوم شد خودش رو جمع کرده. با اخم نگاهش کردم که قشنگ تو چشم یجور

 فرهاد گفت:

 نیباغ دورب دونمیتو باغه. اما نم نیماش یعنیپس  م،یپارک کرد اسیپیکنار ج قایما دق_

 نه. ایداره 

 :دیپرس بهنام

 م؟یشیوارد عمل م میدار ییهویاصال چرا انقدر _

 !کننیکشتن حتما فرار م سیپل یچون وقت_

 کشتن؟!_

 !گهیکردن د کیشل نهیمنظورم ا_

 باغ انداختم. بعد گفتم: یوارهایبه د یلحظه فکر کردم و نگاه چند

 مینیداخل. بب میپرت کن یزیچ هیو  وارید یپا میستیبا میتونی، مراه  ساده هیخوب _

 آد؟یم یکس

 م؟یپرت کن یچ_
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 بشه! دهیهم د نیکه تو دورب یزیچ هی_

 اس!مسخره_

 کال با من چپ افتاده بود. اخمم رو حفظ کردم و گفتم: بهنام

 تو! رمیپس من م_

 با شتاب گفت: فرهاد

 .میالزم نکرده، فعال ما هست_

 حس سوم افتادم و گفتم: الیسر ادیچرا  دونمینم

 بهتره! ینجوری. امیتو باغ سرک بکش میتا بتون واریرو بچسبون به د نیماش_

 ؟یکنن چ کیاگه شل_

 توکل به خدا!_

 یبرد. فرهاد رفت باال وارید کینزد شتریرو ب نیدوباره پشت فرمون نشست و ماش بهنام

 اومد و گفت: نییکوتاه پا قهیآروم تو باغ رو نگاه کرد. بعد چند دق یلیسقف و خ

هم تو بالکن  رمردیپ هیبالکنه.  ینفر هم جلو هی. زننینفر تو باغ گشت مپنج شش _

 .کشهیم گاریس ییباال

 م؟یطرف بر هیهر کدوم از  ستیپس بهتر ن_

کمتر باشه. من و بهنام هم از  تیریکه درگ ،یکن وارد بش یچرا، تو از پشت خونه سع_

 .میریدو طرف باغ م

 زد و گفت: یپوزخند بهنام

بعد پاشه  قهیدو دق ینکن هوشیطرف رو ب یجور هی تیمامور یکیاونفقط مثل _

 بکشتمون!
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 هیچشمم رد شد.  یو اون نگاه آخرش از جلو اوشیکشته شدن س یماجرا هیثان هی یط

 به بهنام رفتم و خطاب به فرهاد گفتم: یغره اساسچشم

 م؟یکن ریدستگ دیهمه رو با_

 .شونیکن نکش یآره، سع_

 میرفتن شد آماده

 مواظب خودت باش._

 دمیبه صورت فرهاد پاش یکمرنگ لبخند

 .نطوریتو هم هم_

برق، باال رفتم. فقط  ریبه بهنام، رفتم سمت پشت باغ و از ت ینگاه نیترکوچک بدون

به  ی. نگاهزونمیآو واریمن از لبه د نهینفر از کوچه رد نشه و بب هیکه  کردمیداشتم خداخدا م

 یها نرده داشتن. ولبود. اما همه پنجره واریبه د دهیچسب باین باغ، تقرها انداختم. ساختموپنجره

 باز بود؟ شیکی یعنی اینصفه. خدا یهانرده

بندکمرم. دوباره پشت  ریپنجره باز طبقه دوم، خوشحال شدم و چادرم رو دادم ز دنید با

 یشدن ول دهییها، سالبه پنجره مانیاهلل، رفتم باال. دستام رو سبسم هیسرم رو نگاه کردم و با 

آن  هیاتاق  یصحنه تو دنی. با دهیپشت پنجره چ نمیتا بب دمیندادم. آروم، سرک کش تیاهم

ها برم داخل. هردو نفر انگار خواب بودن. چون نرده یکردم از باال یگرد شد و بعد سع مهاچشم

 بودم! دهیند کینزدرو از  یاصحنه عاشقانه نیاصال متوجهم نشدن. تا اون لحظه، چن

 یکس رونیتا اگر ب ستادمیفرش فرود اومدم و رفتم سمت در اتاق. گوش ا یرو آروم

و  کیشل نیاول یببرم، صدا نییرو پا رهیهست، بشنوم. اما سکوت محض بود. تا خواستم دستگ

 دوتا نگهبان که تو راهرو بودن، داد زدم: دنیرفتم و با د رونیشد. فورا ب دهیشن اهویبالفاصله ه

 !دیهاتون رو بنداز! اسلحهسیپل_
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سمت  یبه پا عیحرکت سر هیسمتم که تو  انیزدن و خواستن ب یپوزخند هی هردو

 یسع ردلشیضربه به ز هی. فورا خم شدم و با دیبهم رس هیکردم اما سمت چپ کیشل هیراست

از پشت سرم پرت بشه، از کنارم افتاد  نکهیا یه جارو پرت کنم. اما ب نشیکردم اون جسم سنگ

پاشه، با لگد زدم تو صورتش. چندبار  نکهیقبل ا نیبود! بنابرا هنشد شیزیاصال چ یول ن،یزم

هاشون رو برداشتم هم که بلند شد، اسلحه یکینیمحکم زدم و از دماغش خون فوران کرد. ناله ا

 هاشون رو بستم به هم.و دست

 یروی. نمیدیاز ساختمون، من و فرهاد به هم رس ییجا هی نکهیادامه داشت تا ا اتیعمل

دادم و با  هیتک نمونی. به ماشرونیاز ساختمون رفتم ب گهیمن د نیبود بخاطر هم دهیرس ژهیو

رو  ژهیو رویو ون ن سیپل نیماش هیاز  یمیدر کنم. ن یکردم خستگ یسع ق،یعم یهانفس

من هم برم داخل و  شدیوگرنه اصال نم م،یبا فرهاد و بهنام اومد . چقدر خوب شد کهدمیدیم

 نیپدر افتادم، هم ادیزدن خالفکارها بود. مسلحانه و کتک یهایریدرگ نیبشم. عشق من ا ریدرگ

شغل رو دوست  نیخودم ا ایشدم  سیبخاطر اون پل دیبود که باز هم ازم پرس شیچند روز پ

 داشتم.

بود. من  یمعنیو ب مزهیواقعا برام ب جانیهیب یتم و زندگشغل رو دوست داش نیا من

تو سر  زدیم یکی یکیبهنام که داشت  دنید یخراب و ماجراجو بودم. پس حتسرکش و کله

 یمن آدم بهتر ی. سهم من نشده بود، ولکردینم دمیناام گهیها تا سوار ون بشن، دشده ریدستگ

 داشتم. کردنرو واسه تصاحب 

که  کمیبود، سمتم اومد. نزد دایکه از دور هم پ میلبخند مال هیربع بعد، فرهاد با  هی

 چون من نشسته بودم رو کاپوت. جواب لبخندش رو دادم و گفتم: م،یهم قد شده بود ستاد،یا

 !یخدا قوت! خسته نباش_

 .میقند و عسل. پاشو بر یمرس_

 :دمیشدم و فرهاد هم پشت فرمون نشست. پرس سوار
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 اد؟یبهنام نم پس_

 رفت... هینه با بق_

 مکث کرد و ادامه داد: یکم

 ازت بکنم؟ یخواهش هی شهیثنا م_

 بگو؟_

 صدا نزن! کیبهنام رو به اسم کوچ گهیلطفا د_

 اخمم رفت تو هم و گفتم: ناخودآگاه

 یارتباط گهید نکهیصداش بزنم، دوم ا یچ کنهیم یچه فرق ستیخودش ن یاوال که وقت_

 !اریمن درن یبرا ایبازدهیخشک نیاز ا گهیبا بهنام ندارم تا بخوام صداش بزنم! لطفا د

 سیپل نیکه به سپر ماش نطورینگفت. من هم هم یزیداد و چ رونینفسش رو ب فرهاد

 شروع کنم فرهاد رو بشناسم... دیفکر کردم که تازه با نیزل زده بودم، به ا مونییجلو

**** 

. مثال میزدیو، من و فرهاد کنار هم قدم م رفتنیمن و مادر فرهاد، جلوتر راه م مادر

ها پر از اجناس مغازه یهانیتریمن اصال حوصله نداشتم. و یول ،ینامزد دیخر میاومده بود

بهشون نظر و راجع کردنیبا حسرت تماشاشون م ایرنگارنگ و متنوع بود. مردم با شوق و 

 !رفتمیراه نم هانیتریو کینزد یتح من. اما دادنیم

 که فرهاد آروم بهم گفت: دیرسیداشت به آخر م دیمرکز خر یراهرو بایتقر

ها لباس نیبه ا ینگاه هیو  رونیب یایب ه،یچ دونمیکه نم یزیاز فکر اون چ یخواینم_

 ؟یبنداز

 :دمیجهان فارغ پرس یغوغا ز
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 نگاهشون کنم؟_

 !قند و عسل یو بخر یبپسند یکی یتونیکه نم ینکن! اگه نگاهشون گهیخوب آره د_

 گفتم: یحالیب با

من  ی. که تو برداشتمیاستراحت کن میتونیکه م هیام فرهاد! جمعه تنها روزمن خسته_

 !رونیب یرو آورد

پرونده پژواک  نی. بخصوص با امیاصال وقت ندار گهید یچکار کنم آخه روزها زدلمیعز_

 که نصفه مونده واقعا!

 !میکرد ریما که همه رو دستگ_

 ! اون کجاس؟؟یخود پژواک چ_

 باال زدم: شونه

 ها فکر نکنم.به پرونده تونمیامروز م_

 فکر کن! دتیپس به خر_

 نیتریو کیکنم. نزد دیاش کرد تا وادارم کنه خرجمله یلبخند مهربون هم چاشن هی

ها شدم که تن مانکن یرفتم و مشغول نگاه کردن به چندتا لباس میکه جلوش بود یاهمون مغازه

 بود.

. جلوش یسانتسه قهیدار و مچ یپف یهانیبود. با آست یبود و دامنش ماکس ریحر شونیکی

که واقعا  خوردیم یتا کمر نداشت. کمربند پهن نهیس یمنظم رو یلیجز چندتا پ یمدل خاص

 :دیپرس کنمیدارم با دقت نگاهش م دی. فرهاد که دکردیجذابش م

 بپوشش. میبر ایاگه خوشت اومده ب_
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. بزرگ بود و میتا همراهش بشم. وارد مغازه شد دیباال زدم و فرهاد چادرم رو کش شونه

 ها انقدر سرگرم صحبت بودن که جلو رفتن و متوجه ما نشدن.پر از لباس. مامان

 م تو پرو. با خانم فروشنده، رنگ بنفش لباس رو گرفتم و رفت یتکرار یهااز صحبت بعد

 یسرهی دیربات بودم که طبق برنامه با هیو خسته بودم.  حوصلهیچقدر ب دونهیم خدا

کردن چادر  زونینخوره. بعد آو نی. چادرم رو با مکافات درآوردم که به زمدادیکارها رو انجام م

 .دمیرو پوش لباس بنفش گه،یهام رو هم دو لباس

نگاه  نهیرفت، خودم رو تو آ یپشتش رو برام بست. وقت یهافروشنده اومد و دکمه دختر

لباس، حالم رو بهتر کرده بود. داشتم  ی. قشنگتو تنم، ناخودآگاه لبخند زدم شیکردم. از برازندگ

 فرهاد اومد: یبه در خورد. صدا یکه تق کردمینگاه م یپشت سر نهیپشت لباس رو تو آ

 نمیقند و عسل بذار منم بب_

 پشت چشم نازک کردم: نهیآ تو

 کجاس؟ نجایا یفکر کرد ر،ینخ_

 آرومش رو بشنوم. یبه در تا صدا دهیبود چسب معلوم

 .نمیبب کامیریمزونه و منم پشت در منتظرم لباس رو تو تن نائ نجایا_

که فرهاد  یخودم دادم و طور لیتحو یبه نگاه خودم گره خورد. پوزخند نه،یتو آ نگاهم

 بشنوه گفتم:

 کمکم. ادیالزم نکرده. لطفا اون خانوم رو صدا کن ب_

و  دمی. بعد هم لباس خودم رو پوشارمیفروشنده اومد و کمکم کرد لباس رو درب دختر

 ها وارد شدن و مادر با خنده گفت:کنار پرو. مامان واریداده بود به د هی. فرهاد تکرونیرفتم ب

 !م؟یگردیدنبالتون م میدار نییکجا_
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 کرد و گفت: یکیخنده کوچ فرهاد

 !دنیلباس پسند هیثناخانوم باالخره _

و با لبخند  ستادینگاه چپ به فرهاد انداختم و سراغ فروشنده رفتم. مادر هم کنارم ا هی

 :دیپرس

 ؟یدیپسند یزیچ_

 بود اشاره کردم: نیتریو یلباس که رو به

 .دمیرو پسند نیآره ا_

 :دیپرس مادر

 چنده؟ متشیق_

 قبل من جوابش رو داد: فروشنده

 نداره یقابل_

 هی یگرونه برا یعنینگاه به من انداخت که  هی دیرو شن متیق یتشکر کرد و وقت مادر

 .رهیمن که نم بیاز ج یعنی. من هم شونه باال زدم که ریحر راهنیپ

 رونیلباس که ب دی. از مرکز خردمیتوردار رنگ لباسم هم خر یکاله فرانسو هیهمونجا،  از

 ریزسربه یدخترا ی. من هم ادارو خودش انتخاب کنه ستشمین میمادر فرهاد گفت بر م،یاومد

 بود. یاش طالفروشکه همه یسمت پاساژ می. رفتآوردمیرو درم

 

بود که  ادیانقدر ز هاستمی. تنوع نمیشد هانیتریو یمادرم مشغول تماشا همراه

 نهیبه دلم بش یبدجور شونیکیصبر کردم تا  نیکدوم رو انتخاب کنم. بنابرا دونستمینم
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که واقعا دلم رو برد. گردنبند بلند که دوسه  دمید ستمین هیها، از مغازه یکی نیتریو تو

. ریزنج یبا فاصله از هم، رو کیکوچ یهاتو قاب یرنگ یهانی. نگدیچیدور گردن پ شدیدور م

 ستمین هی دی. اعتقاد داشت باهم همونطور بودن. به مادر نشونش دادمگوشواره و دستبندش 

بود و حاال واسه  ینامزد هیهد نی. ادادمینم تیمن اهم یباشه، ول امهیبپسندم که سرما رجوندا

 جوندار وقت داشتم. سیسرو دنیخر

 مطمئن شد از همون خوشم اومده، یوقت ،یجنتلمن واقع کیو فرهاد، مثل  میشد داخل

 رو داد دستم. ییو ساک کادو دیبدون فوت وقت کارت کش

 

من کنار مامانم و او هم کنار مادرش  قه،یبه روش زدم و تشکر کردم. چند دق یلبخند

 . مامان آروم کنار گوشم گفت:میراه رفت

بعد عقد هم  دیالبته با ست،یو خساست ن دنیخدا رو شکر اهل چونه زدن و ارزون خر_

 دشید

 گرفت و گفتم: امخنده

. فکر کنم تا آخر عمرم هم هیادهیچیکال آدم پ یراحت. ول التیمامان. خ ستین سیخس_

 نتونم بشناسمش

 درومده یپس کارت حساب_

 :دیباال زدم. همون لحظه فرهاد پرس شونه

 م؟یمونده بخر یخوب ثناخانوم چ_

. مامان اومدیم ملقب خوش نیاز ا کنمیها بودن نگفت قند و عسل؟ اعتراف ممامان چون

 من جواب داد یبه جا

 زهایچ نجوریو ا یمانتو شلوار و... روسر هی_
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 فرهاد با لبخند گفت: مادر

 .رونیاز پاساژ ب میبر دیپس فکر کنم با_

. و فرهاد جاش رو با مامانم عوض کرد. میدوباره راه افتاد یتکون داد و همگ یسر فرهاد

 آروم بهم گفت: یلیخ

 .رمیدستت رو بگ خواستیدلم م_

 گرفت: امخنده

 .ادهیحاال وقت ز_

سر راه  یهاکه مغازه نطوریلبخند پر از آرامش و محبت. هم هیبه روم لبخند زد.  فرهاد

 گفتم: کردمیرو نگاه م

 گفتم؟یم یاالن داشتم به مامانم چ یدونیم_

 .امدهیچیپ یلیمن خ نکهیا_

 :دمیپرس ادیو با تعجب ز رونیچادر اومدن ب ریاز ز هامشاخ

 ؟یدیشنیم یداشت_

 لبخند زد فرهاد

 .زنیت یلیهام خمن گوش دیببخش_

 و گفت: دیخند زینگفتم. فرهاد ر یزیرو برگردوندم و چ روم

 قند و عسل من!_

 :دمیبار هزارم از خودم پرس یام گرفته. بعد براخنده نهیکردم تا نب هانیتریرو سمت و روم

 کنم؟یدارم با فرهاد ازدواج م یعنی_
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رو نذاشتم بمونه واسه جلسه  یچیه یول دیطول کش گهیدوساعت د دمونیخر بایتقر

 یخوب، سر هردو ی. ولمیکردینامزد م دیفرهاد، با یزیربود و طبق برنامه عینهم رب روزی. دیبعد

و فرداش هم  م،یود بندازهفته که تو راه ب نیشنبه اما شلوغ بود و اصال جور نشد. قرار شد پنج

 و طاهر بود. معقد الها

دارم  دونستمی. نمختیریدلم م کردم،یبا فرهاد که فکر م یرسم یشنبه و نامزدپنج به

طرف  هی. اما از کردمیگرم م گهید زیچ هی. فقط داشتم سر خودم و دلم رو به کنمیچکار م

 یام باشه، انتخاب خوبو قلب شکسته امیازدواج، فرار از ناراحت نیا لیاگه دل یحت دونستمیم

 شااهلل!با فرهاد. ان شمیکم خوشبخت م ستکردم. د

مختلف  یهاگل بیکه ترک ک،یکوچ یگل فومدسته هیبا  دمیخر یو شلوار و روسر مانتو

بنفش  یجفت کفش مجلس هیو  رونیو کفش ب فیبود. ک دیو سف یاسیبنفش و  یهابا رنگ

 .دمیهم خر راهنمیواسه پ

و تو  دیخر یفرهاد بستن شد،یکم وقت شام مداشت کم گهیو چون د میشد نیماش سوار

. نمی. هم مادر فرهاد و هم مامان من اصرار کردن که من جلو بشمیمشغول خوردن شد نیماش

بود. خداروشکر فکر  ییگرم و خوشرو. زن خوندمیکشیخجالت م کمیمامان فرهاد،  یجلو

 داشته باشم.  یمشکل اهاشب ادیقرار نبود ز کنمیم

 یچطور یمراسم نامزد نکهیبه اراجع خوردن،یم یکه بستن یها در حالمامان ن،یماش تو

 :دی. مامان فرهاد از من پرسکردنیو کجا برگزار بشه، صحبت م

 تون؟ینامزد یبرا یکرد یثنا جان اصال فکر_

 که تو دهنم بود قورت دادم: یبستن

 نداشتم.راستش نه، وقتش رو _
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 با خنده گفت: مامانم

 کر کنن!ها به خودشون فبچه نیا ذارنینم هایدزد و قاچاقچ_

 کرد: دییفرهاد هم که انگار دلش از مامان من پرتر بود تا مامان

رو دنبال خالفکارها  اشهیبق خوابه،یشش ساعت م یفرهاد من هم روز نیآره بخدا، ا_

 ثنا جون بشه! وقت کرده عاشق یک دونمی! نمدوئهیم

لبخند که پشتش  هی. فرهاد دیسر داد و مامان فرهاد خودش هم خند یخنده بلند مامانم

 !صدای. اما کامال بدمیخندیخنده بود به لب داشت. من هم داشتم از خجالت م یکل

 شدیکه دو طبقه بود و م رن،یقرار شد مراسم رو خونه خاله فرهاد بگ بایتقر خالصه،

. مامان فرهاد میستیکرد ما اصال اهل بزن برقص ن یادآوریراحت زنونه مردونه کرد. مامانم هم 

 .کننیدعوت م خونیو مولود ستنیها هم نهم گفت اون

 و، فرهاد و مامانش رفتن. میشد ادهیدر خونمون پ ،یچکامل از همه تیرضا با

 

رو  یباز هم اون سوال تکرار م،کردیجا مرو جابه دهامیقبل خواب داشتم خر یوقت شب،

شروع  میکه گوش کردمیبا خودم بحث م قشیبه جواب دق. هنوز داشتم راجعدمیاز خودم پرس

هام رو تو کاسه چرخوندم و جواب دادم. فرهاد با خنده اسم فرهاد، چشم دنیزدن. با د برهیکرد و

 گفت:

 ؟یماهت قند و عسل. خواب که نبود یسالم به رو_

 گفتم: نشستمیکه رو تخت م نطوریهم

 .کردمیرو جمع و جور م دهامینه، داشتم خر_

 .یموقع نامزد میبد هیهد میرسم دار گهیمامانم م ها،میرو نداد ستیسرو دیببخش_
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 .ستین یاآره متوجه شدم. مسئله_

 !گذرهیداره سخت م یلیهفته خ نیا_

 رو نگاه کردم سقف

 هفته نشده! نیهنوز ا_

 .سقهیدق هیچرا ساعت دوازده و _

 به ساعت اتاقم انداختم و گفتم: ینگاه فورا

 بشم! داریب تونمیخاک عالم صبح نم یوا_

 بود، گفتم صدات رو بشنوم. یقربونت بشم قند و عسل! برو بخواب. صفر عاشق_

 فرهاد آروم و هی. دادیرو نشونم م شگهید تیفرهاد انگار داشت اون شخص د،یطپ قلبم

 فرهاد دوباره گوشم رو پر کرد: یمهربون و عاشق! صدا

 خوابت برد؟_

 .ی. ممنون که زنگ زددارمینه نه، ب_

 .ی. خوب بخوابکنمیخواهش م_

 .نطوریتو هم هم_

جا کنم. چراغ رو رو جابه دهایخر هیبق ومدیام نحوصله گهید م،یکه کرد یخداحافظ

 خوابم برد..... کردم،یشنبه فکر مکه به پنج نطوریلحافم. هم ریز دمیخاموش کردم و خز

**** 

. من و الهام یوقت ادار انیخونه، دوساعت زودتر از پا میزودتر بر میتونستیم هادوشنبه

. چون دیخر میو با هم رفت میفرصت استفاده کرد نیبود، از ا ختهیکار سرمون ر یکل نکهیبا ا
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. چون اگه با همون فرم میآورده بود رونیباس ببا خودمون ل م،یبا هم هماهنگ کرده بود شبید

 . کردنیم سهیهاشون رو کدارها ماستهمه مغازه د،یخر میرفتیم سیپل

بودم که  دهیخند صدایانقدر ب م،یدیو لباس پوش میتو اتاقمون، در رو قفل کرد یوقت

 کنه. هیبود از شدت خنده گر کی. الهام هم نزدکردنیهام درد معضالت صورت و چشم

 :دیالهام پرس میدیکه رس دیمرکز خر به

 رم؟یطاهر بگ یخوبه برا یچ یکنیفکر م_

 باال زدم و گفتم: شونه

 ادکلن. هیبخرم. با  راهنیپ هیمامان من گفت _

 .خرمیو ادکلن م راهنیمن هم پ ،یخوب شنهادیچه پ_

با  رهن،یانتخاب پ. میشد یفروشمغازه مردونه نیبعد، وارد اول یتکون دادم و کم یسر

 اون همه تنوع واقعا سخت بود.

 

الهام  ایمن  قهیکه به سل یزیاما اصال چ م،یاز پا افتاد یو حساب میمغازه رو گشت نیچند

 کیمغازه کوچ هیتو  نکهی. تا امینکرد دایبخوره و در ضمن واسه فرهاد و طاهر هم مناسب باشه، پ

اصال به چه  دیبود که ازمون پرس یفروشنده پسر جوون. میبود، موفق شد راهنیکه تا کله پر پ

با ناله  سته،یبا تونستینم گهید ی. الهام که از خستگمیخریم راهنیپ میدار یو واسه ک اسبتمن

 گفت:

 تیکه هم به شان و شخص یزیچ هی. واسه نامزدهامون! میخوایم ینامزد یکادو یبرا_

 هم مناسب باشه! متشی. قمیبد هیهد میواخیما که م تیهم به شان و شخص اد،یها باون

 گفت: ییهاش رو به هم زد و با خوشروجوون دست پسر

 براتون دارم. یعال شنهادیپ هی_
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 دیکش راهنیکه تو سلفون بودن، دوتا پ راهنیعالمه پ هی نیمغازه، از ب یقفسه انتها از

 داد: حی. بازشون کرد و توضنیتریو جلومون گذاشت رو و رونیب

و همه جا  کهیداره. ش یتیفیو دوخت با ک یهست که جنس عال یتیکار مخمل کبر نیا_

 !رهینم نیدو روزه از ب ون،یدست آقا ریهم داره و ز یاستفاده کرد. درضمن دووم خوب شهیم

رو از  یکی. پسر فروشنده، اونمیرو لمس کرد راهنیو پارچه پ میزد یو الهام لبخند من

 :نیتریآورد و پهن کرد رو و رونیسلفون ب

 .دیپوش شهیمده و همه جا م شهیبا دووم، هم ،یو جنس عال تیفی! کنهیکار هم ج نیا_

 و من گفتم: میبا الهام کرد یمشورت چشم هیبودن.  یخوب یهانهیواقعا گز راهنیپ هردوتا

 !؟نیرو نگفت هاشونمتیق_

ش رو با واسه شما شروع کرد. اما ها جملهفروشنده طبق معمول همه فروشنده پسر

 گرفتم و الهام، مخمل. نیج راهنیهم بد نبود. من پ متشیق ییخدا

همون مغازه اول سر و  م،یکه چون خسته بود میسراغ ادکلن رفت راهن،یپ دیاز خر بعد

 .میدیخر ییمون پاساژ، جعبه کادوه ی. بعد هم از مغازه لوازم تولدفروشمیتهش رو هم آورد

 نهیرو به مامان دادم تا بب دهایاز هرروز خسته بودم. خر شتریکه برگشتم خونه، ب غروب

 تخت، وارد حمام شدم. یهام روو خودم بعد از پرت کردن لباس

که قرار بود من و فرهاد، به هم  یاشنبه. پنجکردمیشنبه فکر مآب، باز هم به پنج ریز

هام . بعد هم دستشدیو پاهام داغ م دیطپیقلبم م دم،یرسیقسمت که م نی. به امیمحرم بش

 !دونستیخدا م جان؟یه ای! استرس بود؟ کردنیم خی

 

کنه، کمکم  رونیبشم و عشق بهنام رو از قلبم ب مونیاز خدا خواستم نذاره پش همونجا

 رو با فرهاد بسازم... میکنه خاطراتم با بهنام رو فراموش کنم و بتونم زندگ
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**** 

شدم. داشت بهم  داریکه رو شماره فرهاد گذاشته بودم، ب یآهنگ یشنبه، با صداپنج صبح

 هام بسته بودن قسمت سبز رو لمس کردمکه چشم ی. در حالزدیزنگ م

 بلههه_

 گفت: یخنده فرهاد به هوا رفت و به سخت کیشل

 ؟یسالم قند و عسل! خواب بود_

 !دادمیم قر منه پس، داشت_

 کنان جواب داد:خنده فرهاد

 نمیخوب صبر کن شب قر بده منم بب_

 حرص گفتم: با

 یخوردیکتک م یاه فرهاد اگه دم دستم بود_

 شدیفرهاد اصال قطع نم خنده

 .یدوست دار یچ ینیریقربونت برم من! زنگ زدم بپرسم جز رولت ش_

 ؟یچ ینیریش_

 گهیها! مامانم ممهمون ی! براگهیمراسم د ! واسهینشد داریمعلومه هنوز خوب ب_

 دهیمن زنگ زدم از تو بپرسم که مطنئن بشم! چون اگه عروس نخوره چه فا یباشه. ول ترینیریش

 داره!

 گرفت و تو جام نشسم امخنده

 ها داره!مدل یلیخ ترینیریش دونم،ینم_
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 ؟یخوریم یتو چه مدل_

. ریپسند باشه، همون رولت بگهمه نکهیا یبرامن موز وسطش رو دوست ندارم. به نظرم _

 داره. موز هم نداره! نایها هم که روشون صدمدل ژله و کاکائو و پودر قند و ارولت

 هم برات دارم. زیسورپرا هی. زدلمیباشه عز_

 ؟یچ_

 ؟یدار شگاهیوقت آرا یک_

 . اصال وقت نگرفتم!امیراستش فکر کنم خودم از پسش برب شگاه؟یآرا_

 ؟یگیم یجد_

 خوب آره!_

 آماده باش. ۳پس... ساعت _

 مراسم که ساعت هفته!  ؟یچ یبرا_

 !زهیگفتم که سورپرا_

 رو حدس زدم زشیچرا سورپرا دونمینم

 ه؟یآتل یمنو ببر یخوایم_

 هم معلوم بود یاز پشت گوش تعجبش

 ؟یدیاز کجا فهم_

 !هیآتل میبر میتونی! نمیرو دست کم گرفت سیپل هیچون حس ششم _

 چرا؟_

 !میستیچون هنوز محرم ن_
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 مگه جناب سرهنگ بهت نگفت؟_

 :دمیتعجب پرس با

 جناب سرهنگ؟_

 منظورم پدرته!_

 !یزنیجناب سرهنگ صداش م ینگو که تو هم دار_

 کرد و گفت: یزیخنده ر فرهاد

 سر تو بذارم.سربه کمیگفتم که  ینجورینه، راستش االن ا_

 رو نگفته؟ ی! پدرم چمزهیب_

. اون هم اجازه داد که صبح هیببرمت آتل خوامیبهش زنگ زدم و گفتم که م شبیمن د_

 .میمحرم بش میبر

 :دمیجام پر از

 صبح؟ االن ساعت چنده؟_

 .میهشت و ن_

 ؟یکرد داریمن رو ب میساعت هشت و ن ؟یچ_

 جواب داد: دیخندیکه م نطوریهم فرهاد

پدرت وقت نکنه باهات هماهنگ  دیخونه، فکر کردم شا یرفت رید شبیچون د زکم،یعز_

نگران  ازده،یساعت  میرو گذاشت تیکردم. قرار محرم دارتیخودم صبح زود ب نیکنه، واسه هم

 !ینباش، وقت دار

 کنم هیبود گر کینزد
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 خبر نداره؟ یچیعروس از ه هیچه وضع نیآخه ا_

 سرش شلوغه. سهیاز بس که خانوم پل_

هام رو به هم فشار دادم و چشمم اومد. چشم یبهنام جلو افهیعبارت، ق نیا دنیشن با

 گفتم:

 .یکرد دارمیباشه فرهاد. ممنون ب_

 شد ثنا؟ ناراحتت کردم؟ یچ_

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

راست  هیخونه،  دمیکه رس شبی. دنیآفر نیجا بود. آفرنه نه، خوب حواست به همه_

 خواب. پدر وقت نکرده بهم بگه.اومدم تو رخت

 اونجا. میایم ازدهی! برو صبحونه بخور. ساعت یمعلومه شام نخورد. پس زمیعز_

 نجا؟یا_

 .خونهیم غهیمحلتون، اونجا حاجاقاتون برامون ص هینیحس میریبله. پدرت گفت م_

 تکون دادم سر

 آهان_

 

 ؟یستیثنا مطمئن باشم ناراحت ن_

 کردم صدام مثل قبل بشه یسع

 کتک آماده کن! هیناراحت باشم؟ فقط خودت رو واسه  یبابا، از چآره_

 . مواظب خودت باش!کوستیباشه قند و عسل. هر چه از دوست رسد ن_
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. هنوز مامان و پدر رونیفورا سر و وضعم رو درست کردم و رفتم ب م،یکه کرد یخداحافظ

با  تیبه حد کفا نه،یو دست و صورتم رو شستم. تو آ ییرفتم دستشو نینشده بودن. بنابرا داریب

شده بود و داشت  داریمامان ب رون،یاومدم ب یبه بهنام و فرهاد و امروز، حرف زدم. وقتخودم راجع

لبخند، جوابم رو داد. بعد هم برنامه امروز که من  هی. سالم کردم و مامان با کردیدرست م یچا

 :دمیتکون دادم و پرس یازش خبر نداشتم برام گفت! من هم سر

 ن؟یهماهنگ کرد یبا حاجاقا سبحان یک_

 :ستادیبود کنارم ا سیکه دست و صورتش از وضو خ یلحظه پدر در حال همون

 عصر باهاش هماهنگ کردم. روزیمن د_

 نشست زیو سالم کردم. جوابم رو داد و پشت م دمیبه روش پاش یلبخند

 پر شر و شوره! یلیآقا داماد خ نیا_

داده بودم و باسنم رو  هیآشپزخونه تک واریانداختم. به د نییو نگاهم رو پا دمیکش خجالت

 هام! مامان با خنده گفت:رو دست دمیکوبیم

 افتاده! یک ریگ دونهیبنده خدا نم_

 و گفت: دیهم خند پدر

 هم دلش بخواد! یلیخ_

 سر تکون دادم: دیهم با تاک من

 هم دلش بخواد یلیبله خ_

 دهیکه خر یکم، آماده شدم. همون مانتو شلوار و روسراز صبحونه، به اتاقم رفتم و کم بعد

 .دمیرو پوش میبود
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گرد، کمربند  قهینداشت.  یمدل خاص چیشانتون مانتو، مناسب چهارفصل بود. ه جنس

رنگ  ومد،یخوشم م شییطال یها. از دکمهشدیو چاک دوطرف دامنش که اصال فون نم

من واقعا  یهم داشت که برا بی. در ضمن جکردنیچرک مانتو رو باز م ین ولروش یغازکله

 بود. دیمف

 نهیداشتن. چون پس زم یکامال باهم همخون رکرپمیحر یو روسر یکتان خاکستر شلوار

 .شدنیرو شامل م یاروزهیاز ف یفیداشت که ط یالکه یهابود و طرح یخاکستر یروسر

 یداده بودم. چادر حسنا صلهیروژگونه و برق لب ف کمی مل،یکاور ساده و ر هیرو با  شمیآرا

 .رونیرفتم ب میبود، سر کردم و با گوش ینوم که مخصوص مهمون

تو  اد،یبود و نشسته بود رو کاناپه. داشت با تمرکز ز دهیاش رو پوشکت و شلوار تازه پدر

 :دمیدسته کاناپه نشستم و پرس ی! روگشتیم شیگوش

 خبر جناب سرهنگ؟ چه_

 گفت: کردیم نیینفر رو باالپا هیکه صفحه تلگرام  نطوریهم پدر

داده و هر  امیپ نجایآورده، ا ریام رو از کجا گشماره دونمینم میقد یاز همکارها یکی_

 جوابش رو بدم! یچ دونمیگفته! نم خواستهیدلش م یچ

 چرت و پرت گفته؟ یعنی_

 آره_

 .دیبالکش کن_

 نگم؟ یچیه یعنی_

 !ستیجواب ابلهان خاموش_

به روش زدم و با  یزده بود. لبخند پیاومد. او هم ت رونیلحظه مامان از اتاق ب همون

 گفتم: یشوخ
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 !رنتیخوشگله با عروس اشتباه نگ_

 و گفت: دیخند مامان

 که عروس دخترمه. گمینه م_

جوابش  یلبخند. مامان با ختیریمامان زد که ازش محبت م یبه رو یهم لبخند پدر

 رو داد و گفت:

فکر  ی. ولرسوننیمراسم خودشون رو م یهمون برا ان،یبه سلمان و پرستو نگفتم ب_

 باشن. نجایکنم ناهار رو ا

 فورا گفت: پدر

 .رمیگیم رونینگران ناهار نباش، از ب_

انداختم. استرس داشتم؟  امیبه گوش یبه مامان زدم و نگاه ینشانلبخند دندان من

 بودم؟ نبودم؟ زدهجانینداشتم؟ ه

 رانهیتو تلگرامم اومد و چندتاش هم از بهنام بود. غافلگ امیعالم پ هیرو روشن کردم.  نتم

آهنگ. بلند شدم و دوباره رفتم تو  هیفرستاده بود و  نیعاشقانه غمگ کریاست هیرو باز کردم.  امیپ

 تا پخش بشه.اتاقم. آهنگ رو دانلود کردم 

. نه که رهیموقع روز حالم رو بگ نیا تونستینم نیبه اندازه ا یچیکننده بود. ه ناراحت

کوچ حجت "کنم. ترانه  هیکم گربود از غم آهنگ، کم کیزده و خوشحال بودم! نزد جانیه یلیخ

هم  رو پرت کردم رو تخت و خودم یرو باز نکرده بودم. گوش امشیبود. کاش اصال پ "زادهاشرف

باشم؟! اما بهنام از اول متعلق  مونیممکن بود پش یعنیهام گرفتم. دست نیرو ب رمنشستم. س

 دمیکش قیرو بدزدم. بلند شدم و چند تا نفس عم گهید یکیعشق  خواستمیبود. نم گهید یکیبه 

بهنام و قطعًا  ایفرهاد  ای. کردمیرو تو خودم تموم م یجنگ لعنت نیا دیتا به خودم مسلط بشم. با

 فرهاد!
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 ! فرهاد! فرهاد!فرهاد

خواب  هی نایاز فکر کردن و کلنجار رفتن با خودم خسته شدم. کاش همه ا گهید ایخدا

 بود.

. حتماً فرهاد و دیکش رونیب امختهیمن رو از افکار به هم ر فونیآ یلحظه صدا همون

 دیزده بود. نباغم امافهیبه خودم انداختم. ق یو نگاه ستادمیا نهیآ یاش بودن. جلوخانواده

 .شدنی. حتما همه متوجه مرونیب رفتمیم ینجوریا

 فیو ظر کیکوچ یلیخط چشم خ هیهام رو فر کردم. بعد هم رو برداشتم و مژه فرمژه

بود تو  قهیرو صورتم انجام دادم. فکر کنم ده دق میو مال یکانتور فور هی. دمیپلکم کش یانتها

واکنش  جورهیکردنم  شی. هنوز حالم خوب نشده بود. آرازدنیم بودم. خوب حتما صدام ماتاق

 بود. یعصب

 یلیخ یاپاک کردم و جاش، روژ لب نسکافه یبوسه رو دستمال کاغذ هیلبم رو با  برق

 .دمید نهیرو تو آ کایریلحظه، چهره نائ هی یشده بودم. برا باتریزدم. ز یمیمال

رو پاک کردم. با  شمیحرکت، تمام آرا هیاز کشو دستمال مرطوب برداشتم و تو  فورا

 کردم. زیهام، تمبود دور چشم دهیو خط چشم رو که مال ملیخشونت، ر

 یاز آب درشون آورده! چرا همه چ یکیبود که غرق شدن و  ییهااون هیشب امافهیق حاال

 ام؟یچرا فرصت نکرده بودم با خودم و خاطراتم و قلبم کنار ب رفت؟یم شیپ عیداشت انقدر سر

مامان اومد و بعد در باز شد.  یناله سر بدم. صدا هیتق در، باعث شد با خودم تق یصدا

 :دیرو پاک کردم با تعجب پرس شمیآرا دید یمامان وقت

 ؟یکنیچکار م یدار_

 رو ازش گرفتم نگاهم

 ...یچیه_
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 همه! زشته! مییتو. منتظر تو ومدنین تعارف کردم یاومدن! هرچ_

 شد دهیشن رونیپدر از ب یصدا

 !خوادیبرو خودت صداش کن! البد رونما م ایب_

دار، به من گفت که خنده یابرگشت و پشت سرش رو نگاه کرد. بعد با عجله عیسر مامان

تو سطل آشغال  ! شونه باال زدم و دستمال مرطوب رو پرت کردمشهیم کیفرهاد داره به اتاقم نزد

 زتوالتمیبعد، قامت فرهاد کنار م هیکرد و رفت. و چند ثان کیاتاقم. مامان با فرهاد سالم و عل

 تر از خودش، جواب دادم.سالم آروم و پر از سوال کرد. من هم آروم هیدار شد. یپد

 شد نیخودش هم، غمگ یپر از خوشحال یهاکه چشم دیانگار، تو نگاهم غم رو د فرهاد

 شده ثنا؟ یزیچ_

 چشم دوختم زیم به

 نه..._

 ؟یاآماده_

 نه..._

 گفت: یشد. فقط نصف قدم باهام فاصله داشت. با مهربون کمیقدم نزد هی فرهاد

 نمت؟یباال بب ریسرت رو بگ_

تو  نهیبب خواستیم یچ دونمی. نمزدینگاهم دودو م نیکردم. مردمکاش ب نگاهش

 بود، و سوال! یخودش، عشق بود، ترس بود، ناراحت یهاهام. تو چشمچشم

 . فرهاد گفت:کردمیحس م نوی. ازدنیواسه لمس کردنم بال بال م هاشدست

 از قبول کردنم! یمونیرو به دل قندوعسل من انداخته؟ نگو که پش دیشک و ترد نیا یچ_
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انداختم.  نییدارم؟ دوباره سرم رو پا ی. چطور تونسته بود بفهمه چه احساسختیر قلبم

 یاطالعات چیتا بگم و فرهاد ناراحت نشه، اما انگار ه گشتمیجمله م هیبگم. دنبال  یچ دونستمینم

 لبخند مسخره زدم و گفتم: هی هویتو ذهنم نبود. 

 ...میمنتظرن... بر نایامامانت_

 گفت: یآروم ی. با صداستادمیبرم که پر چادرم رو گرفت و نذاشت. سرجام ا خواستم

 .میتا حرف بزن سایوا _

 .ستادمیجلوش ا دوباره

 راهنیتنش بود، با پ دی. کت اسپرت سفهامهیادکلنش پر شد تو ر یجلوم زانو زد. بو فرهاد

 کردمی! به لباسش نگاه مبای! با من ست بود؟ تقریخاکستر نیروشن چرک، و شلوار ج یلیخ یآب

 صداش رو پنهان کنه صالیتاس کردیم یهاش فرار کنم. فرهاد انگار سعکه از چشم

خواهش  هینجوریاگه ا ؟یخوایمنو نم ؟یدار دیثنا لطفا بهم بگو چت شده! چرا ترد_

که دوستم  یبا دختر خوامیاالن بهمش بزن، نم نیبهم بگو. هم مینامزد کن نکهیقبل ا کنمیم

 نداره باشم....

 یراحت نیبه هم یعنیجمله فورا سرم رو باال گرفتم. نگاهم رو نگاهش قفل شد.  نیا با

 نیاز جون خودت و ا یخوایم ی! چهایریازم بگذره؟ اه ثنا تو هم با خودت درگ خواستیم

 !چاره؟یفرهاد ب

 انگار تمام عشقش رو جمع کرد تو نگاهش هوی ،یاساکتم کامال حرفه دیکه د فرهاد

 عاشقتم...ثنا من _

 کردیالتماسم م داشت

 دوستم داشته باش..._

 شد: دهیپدر شن یاخم کرده بودم. بخاطر حال بدم بود. صدا ناخودآگاه
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 !هاشهیم رمونید م؟یبر نیایها نمبچه_

 بلند گفت: یبا صدا فرهاد

 .میایم میجناب سرهنگ، وابکن میسنگ دار کمی_

 پدر: یدوباره صدا و

 .دییایما با اسنپ بش میریباشه پس ما م_

تو  یو واقعا هم همگ رفت؟یو م گذاشتیپدر داشت من و فرهاد رو تو خونه تنها م واقعا

 !میشدیفرهاد جا نم نیماش

نشستم  زتوالتمیم یصندل یشد. رو دهیدر خونه شن یگفت و بعد، صدا یچشم بلند فرهاد

 انگشتام شدم. چوندنیو مشغول به هم پ

. من فرهاد رو دوست کردمیاحساس م امنهیو کوبشش رو به قفسه س زدیتند م قلبم

 داشتم، نداشتم؟

 من دوستت دارم فرهاد..._

 از گلش شکفت گل

 که هست! یبهم بگو، هر چ ؟یشده؟! چرا ناراحت و مردد یقربونت بشم پس چ_

 زدم: پوزخند

 که هست؟ یهرچ_

 گفت: نانیهاش رو فشرد و با اطمپلک فرهاد

 که هست. یهر چ_

بهنام... با احساسم... با خاطراتم که حاال تلخ شدن  انیکنار اومدن با جر یمن... برا_

 نداشتم...  یفرصت
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کالفه به نظر  کمیانداخت و بعد دوباره نگاهم کرد.  نییلحظه سرش رو پا هی فرهاد

 .دیرسیم

فرستادم خودم رو بهنام رو همراه تو  تیتو اون مامور نکهیا یفکر کنم تا آخر عمرم برا_

 سرزنش کنم.

 .کنهیبه من نم یسرزنش کردن خودت، کمک_

رو بهم بزنم تا  ینامزد یاگه بگ یحت دم،یانجام م یبگ یهر کار زکم؟یچکار کنم عز_

هاش چشم دیدیمن رو با لباس فرم م یکه وقت ییهمون ثنا ی. بشیکن دایتو خودت رو پ یوقت

 !زدیبرق م

 و نگاهش کردم. چقدر تابلو بودم من! فرهاد ادامه داد: ختیر قلبم

دفترم و با  اومدیواسه پرونده، م دیرسیبه ذهنش م یزیچ هیکه تا  ییهمون ثنا یبش_

 جز من تو قلبش نبود. کسچیکه ه یی. همون ثناگفتیبانمکش، بهم م زیاون لبخند ر

 دونستمیوقت دارم. اگه م یکاف داشتنش، به اندازه یراحت بود برا المیکه خ ییثنا همون

 که عاشقتم. گفتمیقلبت رو بدزده، حتما زودتر بهت م یکیهرلحظه ممکنه 

هام کردم و اجازه دادم اشک میهام قاگرفت. صورتم رو تو دست امهیچرا گر دونمینم

 . فرهاد فورا گفت:زنیبر رونیب

 !زکم؟یثنا؟ عز! خوامینکن! ناراحتت کردم؟ معذرت م هیثنا گر یوایا_

 یپردازالیاون همه خ یداشتم. برا هینداشتم. من گر دیمن بهش د یجا بلند شد. ول از

 یعزادار تیام، به حد کفاقلب شکسته ینکرده بودم. برا هیگر یو خاطره با بهنام، به اندازه کاف

 .ستمیگریم دیداشتم. و با هینکرده بودم. من گر
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داده بود و نگاهم  هیتک واریو بلند کردم. فرهاد به دکوتاه که گذشت، سرم ر قهیدق چند

کنار تختم  یبند اومده، فورا جعبه دستمال کاغذ امهیسرم رو بلند کردم و انگار گر دی. تا دکردیم

 هام رو پاک کردم.و اشک دمیکش رونیدستمال ب هی. ستادیرو برداشت و با دو قدم، جلوم ا

 :دیپرس یبا مهربون فرهاد

 ؟یبهتر_

 گفتم: آوردمیکه چادرم رو درم نطوریتکون دادم. از جام بلند شدم و هم سر

 صورتم رو آب بزنم. رمیم_

 گفت: فرهاد

 کجاس؟ هینی. فقط بگو حسرمیگیمن هم اسنپ م_

رو گفتم و رفتم  مونیمحله قبل ابونیاسم خ انداختم،یتخت م یکه چادر رو رو نطوریهم

 یهاحرف یادآوری. اما با ختمیاشک ر یکمی نه،یخودم تو آ دنیباز هم با د ،یی. تو دستشورونیب

 فرهاد، ناخودآگاه، لبخند زدم و آروم شدم.

مشغول بود. حتما داشت  شیبرگشتم اتاقم، فرهاد رو تخت نشسته بود و با گوش یوقت

 خواستمیشده بود م سیخ می. دست و صورتم رو خشک کردم. چون روسرگرفتیاسنپ م

 رو به فرهاد گفتم: نیراعوضش کنم. بناب

 رو عوض کنم. میروسر خوامیفرهاد پشتت رو کن. م_

 زد و گفت: یلبخند فرهاد

 !ادیبهت م یلیچرا؟ خ_

 زدم یهم لبخند کمرنگ من

 شده. سیآخه خ_
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 گفت: رفتیم رونیکه از اتاقم ب نطوریبلند شد و هم فرهاد

 منتظرتم. اسنپ هم تو راهه! اطیتو ح_

کننده زدم. بعد هم رو درآوردم و به صورتم، کرم مرطوب یتکون دادم. با عجله، روسر سر

داشتم که  رهیگ هیسر کردم.  یو مدل عرب دمیکش رونیب یرخترو از چوب میهنرمند دیشال سف

 .دمیبود. با اون شال رو محکم کردم و از روش چادرم رو پوش زونیبزرگ آو دیمروار هیازش 

! ادکلن هم زدم و ساعت زدهجانیهم ه یم نگاه کردم، قلبم آروم بود و کمبه خود نهیآ تو

بودن، پام  یام رو که خاکسترتازه یهاو کفش اطیرفتم تو ح دمیو کل یبستم. همراه گوش یمچ

 کردم.

 شیگوش نگیریج یشلوارش کرده بود و منتظرم بود. با صدا بیهاش رو تو جدست فرهاد

 آورد و گفت: رونیب بشیفورا اون رو از ج

 !دیاسنپ رس_

 ....میرفت رونیعجله در رو قفل کردم و با فرهاد، از خونه ب با

**** 

من،  ییخاطرات نبود پدر رو برام زنده کرد. با راهنما مون،یمحله قبل یهاابونیاز خ عبور

 یرفت. فرهاد لبخند پر از آرامش نیو ماش میشد ادهیو توقف کرد. پ دیرس هینیحس یاسنپ جلو

 به روم زد و گفت:

 ؟یاآماده_

 گفتم: بارنیا

 آره!_

و قشنگ سردر،  یاروزهیف یهایکاری. کاشمیدرش باز بود شد یکه فقط ال هینیحس وارد

تو  ن،یجفت نعل هیقبال نبود. کفش پدرمادرهامون و  رونیب یوارهاید یرو یاحرفه یهایو نقاش
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 اطیکه کنار ح یکفشدار یفلز یهاقفسه ی. احساس کردم دلم براشدیم دهید هینیتراس حس

 اطیح یانتها یاشهیکه تو اتاقک ش ئتیو عالمت بزرگ ه اطیوسط ح کیبودن، حوض کوچ

 بودمشون. دهیتازه د نکهیبود، تنگ شده! با ا

ازمون استقبال  یداخل. همه بلند شدن و با خنده و شاد میو رفت میرو درآورد هامونکفش

قبال نشسته  هیکه بق یاحلقه نیب ،یبا پدر مادر فرهاد و حاجاقا سبحان کیکردن. بعد از سالم و عل

سقف، روش افتاده بود.  رینورگ یهاپنجره یمحراب، کنار منبر که نور رنگ ی. جلومیبودن، نشست

 دیها، بازش کردم. چادر سفتعارف نیبهم داد. بعد از تشکر و ا هیهد هیمادر فرهاد، همون لحظه 

 تا بتونم پشتش چادرم رو عوض کنم. ستادیان بلند شد و اعروس بود. مام

 سیسرو هی هیبعد، من با مهر قهیشروع کرد. چند دق یو حاجاقا سبحان مینشست دوباره

سال به فرهاد محرم شدم.  هیبود، به مدت  مینامزد سیطال که قطعا منظورش همون سرو

 م؟یدیافتاد چرا ما انگشتر نخر ادمیکه تازه اون لحظه  ستین یباورکردن

آورد و دست فرهاد داد. توش انگشتر  رونیب فشیاز ک کیجعبه جواهر کوچ هیفرهاد،  مادر

شده بود. فرهاد انگشتر رو برداشت و دستم رو گرفت تا  نیتزئ د،یسف دیطال بود که با مروار

 انگشتم کنه. با تماس دستش، قلبم جرقه زد. 

 یبه جا یپدرمادرهامون با هر اتفاق م،یکه توش بود یان مقدسحضور حاجاقا و مک بخاطر

و ادکلن فرهاد رو بهش اهدا کرد هم همه  راهنیمامان پ ی. وقتفرستادنیدست زدن، صلوات م

 یو، با سالم و صلوات، راه میسر حاجاقا خوندصلوات فرستادن. بعد، نماز ظهر و عصر رو پشت

 ...میخونه شد

**** 

تا زودتر خشک بشن، با خنده  دادمیکه موهام رو تکون م یرفتم و درحال رونیاتاقم ب از

 به پرستو گفتم:

 ها!طول داده یلیعمه چطوره؟ اومدنش رو خ یفسقل_
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 با خنده گفت: پرستو

 وقت داره. کمیاش. هنوز خوبه عمه_

وارد شد.  خوردیغذا به چشم م یلیکه توش ظروف فو سهیلحظه، سلمان با دوتا ک همون

. کردیرو از دستش گرفتم. مامان تو آشپزخونه داشت ساالد درست م هاسهیو من، ک میسالم کرد

 :دمیگذاشتم و پرس زیم یغذاها رو رو

 پدر کجاس؟_

 .خونهیفکر کنم داره نماز م_

 نخوند؟ هینیمگه تو حس_

نشستن. تا من  زیشونه باال زد. سلمان و پرستو هم اومدن تو آشپزخونه و پشت م مامان

 طیشاد که بخاطر مسخره کردن شرا اریبس یطیغذا بدم، پدر اومد و بعد، در مح هیبه هرکس 

 .میمن توسط سلمان و پرستو و پدر بود، ناهار خورد

و من، رفتم تو اتاقم تا آماده بشم. مشغول شونه  میرو جمع کرد زیهم با عجله م بعدش

 اد،یتا نور ب دیکشیکه پرده رو م نطوریکمکم کنه. هم دارم بودم که مامان اومدنم یزدن موها

 :دیپرس

 !هایحوصله داشت ؟ینگرفت شگاهیچرا وقت آرا_

 رو کج کردم: دهنم

سرم  ینبود، روسر یاصال بهش فکر نکردم! اگه بخاطر استفاده از اون کاله فرانسو_

 .کردمیم

 تکون داد و گفت: یبه تاسف سر مامان

 دیبا ؟یبپوش یروسر یخواستیم نن،یبیتو رو م لشیش و فامباره خونواده نیاول_

 !یخوشگل باش
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 رو تو برق زدم و دست مامان دادم: سیبابل

 کن! سیپس لطفا موهام رو بابل_

. گرفتنیمونده فر موهام، راحت حالت م. بخاطر تهمیکرد سیهم، موهام رو بابل یهمکار با

 ادم تا از هم جدا بشن و موجدار، پف کنن.تکونشون د یتموم که شد حساب

 نانیاطم دمیرو خودم انجام م شهیبق نکهیمامان که سرپا خسته شده بود، از ا بعدش

 حاصل کرد و رفت استراحت کنه.

ساعت که دو و  دنیکردنشون زحمت داشت. با د سیداشت، موهام بلند بودن و بابل حق

 نیا تیصورتم شدم. اون مامور شیتو صورت خودم زدم و فورا مشغول آرا داد،یربع رو نشون م

تموم شد.  شمیبه سه بود که آرا قهیشده بودم. ساعت پنج دق شگریآرا پاهیرو داشت که من  دهیفا

شده بودم.  یواقعا خواستن ،ییتم طال شی. با اون آراکردینگاهم م نهیداشت تو آ کایریدوباره نائ

گردنم رو  لر،یمقدار کم کانس هی. با دمیپاش کساتوریزدم و بعد، به صورتم ف تریالیهام هارو گونه

 لباس کمکم کنه. دنیپوش یهم همرنگ صورتم کردم. مامان رو صدا زدم تا برا

 زد و گفت: یداریلبخند معن دنمیبا د مامان

 !یناز شد یلیخ_

 :دیهام رو ببنده. مامان پرستا دکمه ستادمیهم با لبخند تشکر کردم و پشت به مامان ا من

 دورت؟ یزیموهات رو بر یخوایم_

 کنمیجمعشون م کمینه _

. فرقم کردمیمقدار جمعشون م هی دیبخاطر کاله، با یهم خوشگل بود ول ینطوریا گرچه

بردم و  یشونیپ یکه صاف نشه، از رو یهام رو شل و البته مرتب، طوررو از کنار باز کردم. زلف

 یکمیگوش راستم جمع کردم. قسمت باال و سمت چپ موهام رو جمع کردم و مامان، پشت 

عالمه تافت و چسب  هی. اون رو هم پشت گوش راستم سنجاق زدم. سنیواتا سفت  چوندشونیپ
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بود. اون رو قسمت  یفرانسوکاله یگذاریرو موهام تا ثابت بمونن. و در آخر نوبت جا دمیپاش

از ابروم مرتب کردم. مامان با لبخند  یکمیو  یشونیپ یچپ سرم سنجاق کردم و تورش رو رو

 گفت:

 !یشدیم شگریشدن، آرا سیپل یکاش جا_

 تعجب گفتم: با

 نباشم؟ سیپل یباشم ول شگریآرا یواقعا دوست داشت یعنی_

 فورا گفت: مامان

 نع!_

 دم؛یپاش راهنمیرو انداختم. ادکلنم رو به گردن و پ دمیمروار یهاو گوشواره دمیخند

. بعد هم نشستم تا با حوصله، الک بزنم. دمیانگشتر نشونم رو هم دست کردم و ساپورت پوش

 :دیمامان پرس

 !؟سقهیدق ستیاالن که ساعت سه و ب ؟یپس مگه نگفت سه آماده باش_

 باال انداختم شونه

 !ستیازش ن یفعال که خبر_

 دنمی. با دشدیکه نفسش زود تموم م رفتیراه م نیهم وارد اتاق شد. انقدر سنگ پرستو

 زد و گفت: یلبخند

 قشنگه! مبارکت باشه! یلی. لباست هم خیخوب شد یلیخ_

 هام رو فوت کردم تا بتونم دست راستم رو هم بزنم.لبخند ازش تشکر کردم و ناخن با
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 امییبایاز ز یکل داد،یم یبهم انرژ یلیش که خنهو سلمان هم اومدن. پدر با نگاه پدرا پدر

 نیکرد و همونجا، برام صدقه گذاشت. سلمان هم تور کالهم رو مسخره کرد. منظورش ا فیتعر

. خوب شد دنیحرف زدن و خند میجا نشستن و شروع کرد هیبود واقعا خوشگل شدم. هرکدوم 

 اتاقم پخش و پال نداشتم! سطو یخصوص زیچ

 یهام رو روشد. من که هنوز دست دهیشن فونیآ یربع به چهار بود که صدا هی ساعت

هام رو همونجا پام کردم و . صندلدمیو کمک مامان، شنل پوش اطیبودم، با احتهوا نگه داشته

گلم تخت، پرستو بندهاشون رو دور مچم محکم کرد. پدر دسته نییچون پام رو گذاشته بودم پا

 اش گرفته بودشنل رو برام بست. خنده یهادستم داد. مامان دکمه رمیتحر زیم یرو از رو

 ه؟یرفتنه؟ مگه عروس هیآخه االن چه موقع آتل_

 با خنده گفت: پرستو

 !گهیباشن د داشته یادگاری خواستهیم_

 زدم و گفتم: یلبخند

 ها!نره ادتونی. دیاریساک رو ب نیبا خودتون ا زحمتیمامان ب_

تکون داد  یکه قبال آماده گذاشته بودم، اشاره کردم. مامان سر یبزرگ ییبه ساک مقوا و

 میو مختصر، همراه پدر رفت یکل یخداحافظ هیرو هم برداشتم و با  میو هولم داد که برم. گوش

که کاله شنل رو با دست  یتو کوچه نباشه. در حال ی. پدر اول مطمئن شد کساطیتا دم در ح

 نطوریشد و هم ادهیپ نیبه فرهاد انداختم. از ماش ینگاه افته،یو سرم بمبادا از ر بودمنگه داشته 

 راهنیبود با پ دهیرو پوش شی. کت و شلوار استخوننیماش نطرفیاومد ا کرد،یم کیعلکه سالم

 من! در رو برام باز کرد و سوار شدم. راهنیهمرنگ پ قایبنفش! دق

. من دیهام رو بوسقلبم جرقه زد. فرهاد دستم رو برد سمت خودش و آروم، انگشت دوباره

متوقف شده بود. چون  ختن،ی. پاهام داغ شده بودن. قلبم هم تو حالت رکردمیفقط نگاهش م
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 ستادهیزمان هم ا نکهیبود. مثل ا ستادهیا ر،یبود و تو مس ختهیو برگرده سرجاش. کال ر ختیرینم

 باشه!

 گاهم کرد و با لبخند گفت:ن فرهاد

 ؟یخوب_

 :دیتکون دادم. پرس سر

 ؟یناهار خورد_

 یادکلن یاش گرفت و همراه دست من، دنده رو عوض کرد. بوهم سر تکون دادم. خنده باز

 :دمیرو پر کرده بود. پرس نیبودم، ماش دهیکه براش خر

 از ادکلن خوشت اومد؟_

 توئه؟ قهیسل_

 !یکرد شیچون رو خودت خال ست،یآره، نگو که خوب ن_

 و گفت: دیخند فرهاد

 خوشبوئه. خوشم اومد. یلینه خ_

 رونیچرا ب دونمیدنده بود! نم یشدم. دستم همچنان تو دست فرهاد، رو رهیخ ابونیخ به

 :دمیافتادم و پرس رکردنشید ادی. دمشیکشینم

 ؟یاومد ریساعت سه آماده باشم؟ چرا انقدر د یپس مگه به من نگفت_

 لبخند زد: فرهاد

 !یساعت پنجه، خواستم به موقع آماده بش ه،یچون وقت آتل_

 دمیدستم رو از تو دستش کش گذره؟یو از وقت م شمیآماده م ریبود من د نیا منظورش

 گفتم: یمختصر تیو عصبان هیو با گال
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ساعت جلوتر  هیجناب سروان! دفعه آخرت باشه  کنمینم رید وقتچیو ه امیمن نظام_

 !یگیرو به من م

 د،یخندیم امافهیکه علنا به ق یرو با حالت حرص و قهر برگردوندم. فرهاد در حال روم

 . بعد گفت:دیدوباره دستم رو گرفت و بوس

 کردنه! ریزود آماده شدن، بهتر از د شهیهم ی! ولدیقربونت برم قند و عسل! ببخش_

 و گفت: دیدستم رو بوس گهینازم رو بکشه. چندبار د شترینکردم تا ب نگاهش

 کن! یپس آشت م،یروت رو ببوسم ممکنه تصادف کن امیاگه پشت فرمون ب_

 ینشانام گرفته بود نگاهش کردم. اون هم لبخند دندانکه خنده یزده در حال خجالت

بحث از بوس و  نکهیا ی. براانیبه چشم ب یلیهاش خبهم زد که طبق معمول، باعث شد گونه

 گفتم:خارج بشه  نهایا

 م؟ینامزد کن میخوایما م دونهیم یفرهاد تو اداره کس_

 !گهید مینامزد کرد_

 !میخوب تا چهارشنبه که نامزد نکرده بود_

 !دونهیو طاهر! و قطعا الهام خانوم هم م دونهیم یدیفقط سرهنگ مج_

 .دونهیآره معلومه که م_

 حاال چطور مگه؟_

 سرم هست!پشت ثیحرف و حد تیمتوجه بشه! به حد کفا یکس خوامینم_

 گفت: یجد یلیخ فرهاد

 پشت خانوم من حرف بزنه! یغلط کرده کس_

 زدم یقیذوق کردم و لبخند عم یکمیش جمله نیبخاطر ا کنمیم اعتراف
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بدونه!  یکس ستین یازیبدتر بشه! واقعا ن خوامیکه وجود داره و نم هیزیچ هیبه هرحال _

 .میگروهتم. کامال همکار یو من هم از اعضا یچون تو اداره، تو فرمانده

 گفت: یخاص طنتیبا ش فرهاد

 دعوات کنم؟ تونمیم یعنیپس _

 نازک کردم یچشم پشت

 نداره. ینباشه، اشکال هیبق یاگه جلو_

 گفت: یبا مهربون فرهاد

 فدات بشم من قند و عسل!_

 .دیبازهم محکم انگشتام رو بوس و

رو  نیممکن بود فرهاد من رو درسته قورت بده! ا شد،یتکون دادم. اگه م یخنده سر با

 شدیاز ته دلش، کامال م یهاهاش و قربون صدقهدست یهاش، انرژبوسه یاز نگاهش، از گرما

 .دیفهم

کرد به اتاق  ییرو برداشت و ما رو راهنما نشیدختر جوون دورب هی م،یدیکه رس هیآتل به

 عکس.

و مشغول درآوردن شنلم شدم.  ستادمیکه اونجا بود، ا ییبایز ییکنسول طال نهیآ یجلو

هاش . شنلم رو درآوردم، از تو چشمکردینگاهم م نه،یبود و داشت تو آ ستادهیفرهاد پشت سرم ا

 یزیچ یام گرفت ولبود. خنده دهید شیلباس و آرا نیباتریقبال من رو با ز نکهیستاره رد شد. با ا

 مرتب کردم. نهیموها و تورکالهم رو تو آ ،ی. کامال عادفتمنگ

با  یکرده بود، صدام زد. چندتا عکس تک میتنظ هیپا یرو رو نشیکه دورب خانومعکاس

. مطمئن دیطپیمختلف از من انداخت. بعد هم از فرهاد. نوبت عکس دونفره شد. قلبم م یهاژست

 نداره! یعیحال و روز طب نیبودم قلب فرهاد هم همچ
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که شونه  یشدم. طور لیکنار فرهاد و به سمتش ما ستادمیخانوم، اعکاس دشنهایپ به

 ن،یفرهاد آوردم و هردو رو به دورب نهیس یگلم رو جلوچپم به شونه راستش برخورد داشت. دسته

 .میلبخند زد

گلم رو فرهاد، پشت فرهاد گذاشتم و دسته نهیشونه و س یهام رو رودست ،یبعد عکس

 .میو لبخند زد مینگاه کردکمرم گرفت. به هم 

ژست، عکس  رییتغ کمیتر، با رو برداشت دستش و از عقب نیخانوم دوربهم عکاس بعد

بند داره! انقدر ساس دمی. فرهاد کتش رو درآورد و دارهیانداخت. به فرهاد گفت کتش رو درب

 مشت آروم به بازوش زدم و گفتم: هیشده بود که با خنده  پیخوشت

 !ادیچقدر بهت م_

 به روم زد: یقیهم لبخند عم اون

 قند و عسل! یمرس_

بهمون داد و تمام قد  گهیدوتا ژست د یکیاش گرفته بود، که خنده یدر حال خانومعکاس

 عکس انداخت.

 . با کت و بدون کت.اهیس نهیزمو با پس انویبا پ ،یلهستان یصندل با

 خوامیو گفتم م دیبه ذهنم رس یژست نیچرا چن دونمیژستاش تموم شد، نم یوقت

 ارهی. به فرهاد گفتم دوباره کتش رو درباهیس نهیعکس بندازم! با نور کم، تو زم ینجوریا

هاش رو باز که داشتم دکمه یرو باز کردم. نگاه فرهاد موقع راهنشیچندتا دکمه اول پ و

 افتهیتا تور کالهم ب م،یرو باز گذاشتم و جامون رو عوض کرد اشقهی! زدیم شمیآت کردم،یم

گرفتم  اشقهیبه  یو دست چپم رو طور نییپا ارهیسرش رو ب ذرهی. بهش گفتم نیسمت دورب

رو پهلوش بود، شل و  بایدستم تقر یکی. اونکردمیم تشیاومدن هدا نییپا یبراانگار داشتم 

 تابانهیمن، ب. قلب میهم رو ببوس میخوایصورتش نگه داشتم، انگار م یراحت. و صورتم رو جلو
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. عکاس خانوم عکس کردمیهام حسش مانگشت ریداغ بود، ز ی. پوست فرهاد، مثل بخاردیطپیم

و به سمت ما گذاشت،  اهیس نهیزمپس ی. پروژکتور رو برد جلودینخور تکونانداخت و بعد گفت 

 .میبش یاهیبتابه و ما سا نیکه نور از پشتمون به دورب یطور

فرهاد نگاه کنم.  یهاتو چشم شدی. روم نممید و ما آماده شدتموم ش یعکاس خالصه،

 نه،یو پشت به آ ستادیفرهاد کنارم ا دم،یشده بودم؟! شنلم رو که پوش یواقعا چرا انقدر خجالت

 .میگرفت یدوتا سلف یکی

و  میاومد رونیب هیها، از آتلعکس لیزمان تحو دنیخانوم و فهماز تشکر از عکاس بعد

که تو داشبرد بود  میبه گوش ینگاه هیشش و ربع شده بود.  بای. ساعت تقرمیشد نیسوار ماش

 یگلم بازدسته یهاو من، با گل میکتش. ساکت بود بیفرهاد گذاشت تو ج بار،نیانداختم و ا

 ،یبغل یهانیماش دونستمیانداختم. م ترنییسرم رو پا م،یستادی. پشت چراغ قرمز که اکردمیم

 . فرهاد گفت:شهیتوجهشون جلب م

 ثنا؟ یخوب_

 عاره خوبم._

 ن؟ییپا یپس چرا انقدر سرت رو انداخت_

 !هیعروس چه شکل ننیزل بزنن بهم بب هایبغل نیماش خوامینم_

 خنده زد و گفت: ریز فرهاد

 خانوم هستن! مونیکنار نیقند و عسل هردوتا ماش_

م بودن و اتفاقا داشتن نگاهمون به دو طرف انداختم. خان ینگاه عیرو باال آوردم و سر سرم

 . رو به فرهاد گفتم:کردنیم

 ؟یآهنگ ندار نتیتو ماش_

 دستش رو سمت ضبط برد و گفت: فرهاد
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 چرا ندارم!؟_

 .دیچیپ نیمورد عالقه من تو ماش یهااز آهنگ یکی یصدا و

 :دمیزدم و پرس تیاز سر رضا یلبخند

 ات کجاست؟خونه خاله_

 .هایکینزد نیهم_

 هست که الزم باشه بدونم؟ یفرهاد؟ رسم و رسوم و مسئله خاص_

 فکر کرد و گفت: یکم فرهاد

ممکنه بخوان به  نایام اخاله یول م،یستیما اهل بزن و برقص ن نکهیخوب... راستش با ا_

 زور بلندت کنن.

 ن؟یدعوت نکرد خونیمگه مولود_

 برقصن! یممکنه با مولود یچرا، ول_

 رو گرد کردم هامچشم

 هم حرمت داره! یواااا؟! مولود_

 تکون داد و من گفتم: یسر فرهاد

 خوب اونوقت چکار کنم؟_

ها هم خواستن برقصن، اخم کن که دست و پاشون رو جمع بار نرو، اگه اون ریاصال ز_

 بکنن.

زدم  یدوخت. لبخند ابونیچشمک دخترکش هم نثارم کرد و دوباره نگاهش رو به خ هی

 نگفتم... یزیو چ
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**** 

 میرو داد دستم و مستق میو هورا، ازمون استقبال شد. فرهاد گوش غیاسفند و دست و ج با

رفت تو مردونه. من هم همراه مامان و الهام و مادر فرهاد و چندتا دختربچه که اومده بودن 

 استقبال، رفتم طبقه باال.

. البته شناختمیکه تو جمع م بودن یو دخترش، تنها کسان امییداهام، و زنخاله دوتا

 یهاعروس گذاشته بودن. مهمون یکه برا یاپرستو هم بود که نشسته بود رو مبل دونفره

لباس  بایها. همه تقرنفر خانم بودن، بدون احتساب بچه یکال س دینبودن. شا ادیهم ز نایفرهادا

 قیشنلم رو درآوردم و دست مامان دادم. با تشو ،یدر ورود یداشتن. جلو شیو آرا یمجلسمهین

 یرفتم انتها دادم،یتکون م یکه براشون با لبخند، سر نطوریکه به پام بلند شده بودن، هم هیبق

 یبود و موها دهیپوش یگشاد یلیخ یصورت ریحر راهنیسالن و کنار پرستو نشستم. پرستو پ

 یو سارافون الجورد یه بود. مامان هم کت مشکداد نتیز ر،یتل گلدار حر هیبا  واش رسشوار شده

 کرده بود. باتریبودم، ز دهیکه خودم براش خر یکوتاهش رو با توربان الجورد یتنش بود و موها

خوندن که مال ازدواج  یشاد یلیخ یخون بلند شد و شروع کرد مولود یمولود یصدا

 )ع( و حضرت زهرا )س( بود. یحضرت عل

. الهام کنارم رو دسته خوردنیعده هم داشتن م هی زدن،یهم باهاش دست م هاخانم

 نهیهاش رو نبسته بود، تا سکه دکمه دیسف زیشوم هیبود با  دهیپوش یآب تنهمین هیمبل نشست. 

 ت،ی. موهاش هم که هنوز از اون مامورنیشلوارک کوتاه ج هیباشه. با  دایپ شیو شکم صاف لعنت

 به روژ قرمزش کردم و گفتم: یاب کرده بود. با خنده اشارهبود، با موس مرت یاافهنسک شینصف

 تو رو؟ دهیطاهر هم د_

 اش گرفتخنده الهام

 کردم. شیآرا نجاینه، اومدم ا_

 بندازم و بهش بفروشم. یپس حتما ازت عکس تک_
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بعد، مادر فرهاد،  کمی. دیهمراهمون خند د،یشنیو پرستو هم که م میدیدو خند هر

 پمیداد. خدا رو شکر مجبورم نکردن بندازم گوش و گردنم. چون ت هیرو آورد و بهم هد سمیسرو

 شدیخراب م

 شمونیبود پ ستادهیکادوهاشون رو آوردن. مادر فرهاد ا یکی یکیبلند شدن و  هیهم بق بعد

 یدادن، هر کدوم با خنده و شوخ هیخودم هم اومدن و بهم هد یها. خالهکردیم شونیو معرف

بود. که من با خنده جواب دادم  نشیبدتر "چه عجب جناب سروان عروس شد"گفتن.  یزیچ هی

شدن گم انی. بخصوص بعد از جرمیرفت و آمد نداشت امییهام و دابا خاله ادی. زمهنوز سروان نشد

 ییهاپدر و حرف بیعج تیمامور انیبه جرهام راجعلحظه نگران شدم نکنه شوهرخاله هیپدر. 

 به خونواده فرهاد بگن. اما بالفاصله با خودم گفتم طال که پاکه... یزیبود، چ سرشکه پشت

به عکس  قیتشو هی. بعد هم بقمیگرفت یرو درآورد و با هم چندتا سلف شیگوش الهام

هام و مامانم و پرستو عکس . اول با خالهاندازمیعکس نم حجابیگرفتن شدن، که من گفتم ب

که به عنوان رختکن گذاشته بودن. کالهم  یمادر فرهاد، رفتم تو اتاق ییانداختم. بعد با راهنما

و  دمیکش رونیرو ب پسمیکه مامان با خودش آورده بود، کل ییرو درآوردم. از تو همون ساک کذا

 ربنفش،یسنجاق گل حر هیسر کردم و با  یبنفشم رو عرب ریموهام رو همه رو جمع کردم. شال حر

 یتیشده بودم. لبخند رضا یلبنان یهاعروس محجبه نیا نیکنار گوشم محکمش کردم. حاال ع

 یتیمن اهم یپچ کردن. ولبا هم پچ کمیحجابم  دنیاز د ی. چند نفررونیم بیزدم و رفت نهیتو آ

 که بره حجاب بپوشه. دیپر دنمیندادم. الهام هم با د

بسته  یم الهام که مثل من شالش رو عربعکس انداختم. بعد ه خواست،یکه م یهرکس با

 .میو تمام قد عکس انداخت ستادیبود، کنارم ا

هم تموم شد. من و مادرها و  یانداختن. مولود یسفره بلند نیشام شد و رو زم وقت

. و بازهم میهم در ادامه. ما ظهر هم جوجه خورده بود هیو بق میالهام و پرستو سر سفره نشست

 .میخوردیجوجه م دیبا
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باال  انیکم رفع زحمت کردن، گفتن داماد و پدرها بها کمکه جمع شد و مهمون شام

. من و دنیم تیچقدر به عکس اهم هانیکه ا دنیخندیعکس بندازن. مامان و پرستو با هم م

 دم،یمن حجاب پوش دیهم حجاب کردن. فرهاد که اومد و د هیو بق میدیچادر هم پوش میالهام، رفت

 زد. الهام کنار گوشم گفت: لبخندت صور یبه پهنا

 .میروژمون رو با شام خورد_

 دمیخند

 بهتر!_

و معاشرت  ییبخاطر خوشرو شمیفرهاد و پدر، سلمان و پدربزرگ فرهاد اومدن. چون ن پدر

 باز بود، برگشتم سمت الهام و آروم گفتم:

 س بگو!دندونام پر جوجه یاگه ال_

هم  یدارم. عکس خانوادگ یداد لبخند قشنگ نانیاش گرفت و بهم اطمخنده الهام

 رو به فرهاد گفتم: کردیم یالهام که فقط داشت عکاس دنیو من با د میانداخت

 باال؟ ومدیچرا آقاطاهر ن_

 !یحد حجاب کرده باش نیتا ا کردمیفکر نم_

 .میهم عکس بنداز یباال چهارنفر ادیصداش کن ب_

 !اطیتو ح میما بر_

بود و کنارش  کیکوچ اطی. حرونیب میو رفت میکرد یو خداحافظخاله فرهاد تشکر  از

. طاهر هم میعکس گرفت یو چهارنفر میستادیا اطیح واریچراغ د ری. زشدیم دهیو اجاق د گید

 جشن عقدشون که فردا بود، دعوتمون کردن. یگفت و همونجا برا کیبهمون تبر یلیخ

 بلند گفت: یها با صداپله یمامان از باال هویکه  میزدیبه فردا حرف مراجع میداشت
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 سلمان! پرستو!_

 میدیرو دادم دست فرهاد و با الهام دو گلمدسته

 گفت: ی. مامان با نگرانزدیگوشه نشسته بود و دست به شکم، ناله م هیباال. پرستو  

 وقتشه! وقتشه!_

 گفتم: صالیاست با

 عمه چه وقت اومدنه!_

از  یو پرستو با بدبخت اطیرو آورد تو ح نیو سلمان رو صدا زدم. ماش دمیدو نییفورا پا و

 زنداداش من دردش گرفته! دنیفرهاد هم فهم لیفام ونیو سوار شد. آقا نییها اومد پاپله

 :دیو پدر هم سوار شدن و سلمان گازش رو گرفت و رفت. فرهاد از من پرس مامان

 ؟یتو هم بر یخوایم_

کردم.  ی. گرچه نگران هم بودم. از مادر و پدر فرهاد خداحافظسر تکون دادم یشاد با

 کردن و همزمان با ما از خونه دراومدن. یالهام و طاهر هم خداحافظ

. زدیقدم م مارستانیب یجلو ابونیپدر کنار خ مارستان،یب میدیمن و فرهاد رس یوقت

شدم.  ادهیسلمان پارک کرد و من فورا پ نیسلمان هم همونجا پارک بود. فرهاد پشت ماش نیماش

 :دمیکردم و پرس یسالم کوتاه یپدر سمتم اومد. با نگران

 شد؟ یچ_

 .مانیبردنش اتاق زا نش،یگفتن به موقع آورد ،یچیه_

خودم رو  یسردم شده بود. بازوها کمی. دمیکش یقی. نفس عمستادیهم کنارمون ا فرهاد

 :دیبغل کردم. فرهاد متوجه شد و پرس

 سردته؟_
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 گفت: پدر

 تموم شد؟ یمهمون ن؟یچرا اومد_

 جواب داد: فرهاد

 .مییایب مینمونده بود. ثنا نگران بود گفت یزیچ گهیبله د_

 به روم زد و گفت: یلبخند پدر

 عروس خانوم. ستین یزیچ_

 به فرهاد ادامه داد: رو

 .میبمون تا ما برگرد ششیدختر ما رو برسون خونه. خودت هم پ نیا زحمتیب_

 زد: یبخشنانی. فرهاد لبخند اطمدمیخجالت کش کمی

 چشم پدرجون._

 پدر رو گرفتم دست

 !دایشد خدا نکرده به من هم خبر بد یزیاگه چ_

 دستم رو فشرد و گفت: پدر

 راحت باشه! التیخ_

گلم رو داشبرد و فرهاد به سمت خونه راه افتاد. دسته میشد نیسوار ماش ،یخداحافظ بعد

 زدم تو سر خودم یافتادم و دودست میگوش ادیبود. 

 موند تو ساکم! میگوش یوا_

 :دیفورا پرس فرهاد

 ساکت کجاس؟_
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 ت! فکر کنم خونه خاله_

 .میداریبرم میرینداره، االن م یاشکال_

. قلبم بخاطر تنها بودن با فرهاد بعد از میمامان باز کردم و وارد خونه شد دیرو با کل در

! دیگزیککم هم نم بودمیاگه صد روز هم باهاش تنها م نی. قبل از ادیکوبیم مانهیتو س ت،یمحرم

 تمکاناپه. خودم هم با ساکم رف یرو ختمیپرستو و مامان رو ر لیها رو روشن کردم و وساچراغ

بود. در اتاقم رو بستم و نفس  یجور خاص هی. فضا ییرایبود وسط پذ ستادهیسمت اتاقم. فرهاد ا

رو هم باز کردم اما با کمال  هامنیسرآست یهاچادر و شالم رو درآوردم. دکمه .دمیکش یراحت

 زهام تو کاسه چرخوندم و اپشت لباسم رو باز کنم. چشم یهادکمه تونمیاصال نم دمیتاسف د

 ستادمیهاش رو بسته بود. جلوش اها نشسته بود و چشماز مبل یکی. فرهاد رو رونیاتاق رفتم ب

 :دمیگاهم که کرد پرسو صداش زدم. ن

 !آد؟یخوابت م_

 زد: لبخند

 ام.خسته کمی_

 ؟یخوریم یچا_

 .زمیزحمت نکش عز_

 زدم: لبخند

 .ستین یزحمت_

رو زدم تا آب جوش  سازیچا دیتو آشپزخونه و چراغش رو روشن کردم. بعد هم کل رفتم

االن فرهاد، نامزد  یعنی. آوردیم رونیب بشیرو از ج شیو به فرهاد نگاه کردم. گوش ستادمی. اادیب

 من بود و قرار بود همسرم باشه؟ یو شرع یرسم
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کوتاهش که به زور تافت، مدلشون رو حفظ  یاش، با اون موهاخسته رخمیزدم. ن لبخند

بود که من از اولش، از فرهاد خوشم  ادآوردهیکرده بودن، برام جذاب بود. قلبم چقدر خوب به 

درست کردم و بردم. فرهاد  یاسهیکیبا چا یدوتا فنجون چا ز،سایتق چا دنی! با شناومدیم

 :دمیو پرس شیو تشکر کرد. نشستم رو مبل کنار دیپاش رومبه  یلبخند

 چه خبر؟_

 گذاشت و گفت: زیم یرو رو شیگوش فرهاد

 نکنم. دایپژواک رو پ ترسمی. میچیفعال ه_

 .یکنیهم م رشی! دستگشهیم دایشااهلل پان_

 رو دستش دادم. فرهاد فنجون رو گرفت و گفت: یفنجون چا و

 ؟یچرا لباست رو عوض نکرد_

 پشتش رو باز کنم. یهادکمه تونمیآخه نم_

 فورا گفت: فرهاد

 .کنمیخوب من برات باز م_

شدم و نگاهم رو ازش  دیکنه. سرخ و سف یهاش رو مخفتو چشم طنتینتونست ش اصال

 گرفتم

 الزم نکرده!_

 اش گرفته بود:خنده فرهاد

 ؟یبخواب نیبا هم یخوایم_

 رو گرفته بودم امیخنده خجالت یجلو یکه به سخت یغره نگاهش کردم، درحالچشم با

 تو نگران خواب من نباش!_
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 باشم قند و عسل؟! یپس نگران خواب ک_

. بخصوص االن که تنها ختیریقلبم م شد،یم طونیش یکمیکه آروم و عاشقانه و  لحنش

واسه همون کار  ی. حتدیلرزیقلبم م یول تونهیو اصال نم کنهینم یکار دونستمی. ممیودب

کردم  یافتادم. فنجونم رو برداشتم و سع هینگاهش تو آتل ادی. فتهیکه ممکن بود اتفاق ب یاساده

 رو پرت کنم. محواس خود

رو بذارم تو آشپزخونه.  ینیهم تموم شد و من بلند شدم تا س مونیبعد، چا قهیدق چند

بمونه؟  شمی. واقعا پدر چرا به فرهاد گفت پانیب نایاچکار کنم تا مامان دیاالن با دونستمیاصال نم

 من! یام؟ خدامگه من بچه

 

. آب دهنم رو قورت دادم. اوردیاومدم، فرهاد داشت کتش رو درم رونیآشپزخونه که ب از

ها تو ذهنم بود؟ چرا داشتم مثل دختربچهچرا انقدر اسکل شده بودم؟ مگه چه خبر 

 کردم؟یم بیعج یهایپردازالیخ

 خوادیدادم و سمت اتاقم رفتم. در اتاق رو باز گذاشتم که فرهاد هم اگه م رونیرو ب نفسم

بعد، قامت  هیتنهاش بذارم. مثال نامزدم بود! چند ثان بهیکه مثل غر شدی. به هر حال نمشمیپ ادیب

 هاد. مشغول مرتب کردن اتاق بودم. اصال به فرختیشد. قلبم ر تیفرهاد تو آستونه در اتاقم رو

! رو به فتهیب یاتفاق هیقراره  دونستمی. انگار مرفتی. ضربان قلبم هر لحظه باالتر مکردمینگاه نم

دور کمرم  هواید، بفرها یهاکه دست زدم،یبودم و داشتم چادر عروسم رو تا م ستادهیتخت ا

و پاهام داغ شدن. چادر رو بغل گرفتم و بدنم رو منقبض کردم. نفس  ختیحلقه شد. قلبم ر

 گفت: یآروم یتو گردنم. فرهاد با صدا خوردیفرهاد، م

 چکار کرد؟ دیبا قند و عسل با یاگه گفت_

گوشم  ریبوسه ز هیدهنم رو قورت دادم. دهنم باز نشد واسه جواب دادن. فرهاد  آب

 گذاشت و گفت:
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 خوردشون! دیبا_

. با دست چپش یهام. چادر رو از دستم گرفت و انداخت رو صندلبه گونه دیدو خون

پشت لباسم رو باز کردن. داشتم  یهاداشت و با دست راست، شروع کرد دکمهکمرم رو نگه

 دمیکش . خودم رو از دستشنهیمن رو بدون لباس بب خواستی. اصال دلم نمشدمیم یعصب

بهم زل زده بود که تق! و موهام  بینگاه عج هی. با ستادمیا متشقدم اونورتر به س هیو  رونیب

جا نگرفته بودن.  پسیشکسته بود. چون موهام تافت و پف داشتن، تو کل پسمیدورم! کل ختنیر

 نگاه به فرهاد. هیکردم و  پسمینگاه به جسد کل هی

 زد و برام آغوش باز کرد لبخند

 .نمیبب نجایا ایب_

 به ابروهام نشوندم و گفتم: یتصنع اخم

 فرهاد، لطفا فاصله رو حفظ کن._

 .رونیتلخند، از اتاقم رفت ب هیو با  بشیهاش رو کرد تو جمتالطم شدن. دست هاشچشم

 

رو هم  لمیوسا هیسر بستم و بقشد. موهام رو با کش ریبه وجودم سراز یآرامش و راحت هی

 هام رو هم پاک کردم.رو پاک کردم و الک شمیمال مرطوب آرامرتب کردم. با دست

و به فرهاد نگاه کردم؛ که رو همون مبل  ستادمیبود. کنار در اتاقم ا میدوازده و ن ساعت

چرا دلم براش سوخت. تلخندش جلو چشمم  دونمی. نمکردیکار م شینشسته بود و با گوش یقبل

دوتا دکمه اول رو باز  دمیلباسم رو نگاه کردم و دپشت  نهیاومد. عجب حالش رو گرفتم. تو آ

 کرده.

رفتم سمتش. اصال سرش رو بلند نکرد نگاهم کنه. فکر کنم قهر کرده بود. خودم  آروم

 هاش رو کنار زدم و نشستم رو پاش.دست
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 :دمیدادم و پرس لشیلبخند پسرکش تحو هیشد.   رهیخ بهم

 ؟یقهر_

 نداشتن یاحساس چیه هاشچشم

 ام قهر کنم.بچه مگه من_

 ه؟ینجوریپس چرا نگاهت ا_

 به اونطرف نگاه کرد و گفت: فرهاد

 .ستین یجور خاص_

اش جا شدم و دستم رو دور شونه. رو پاش جابهدمیکشینازش رو هم م دیبا نکهی! مثل انه

 انداختم

 ازم ندزدشون! ستین یاگه جور خاص_

ام و ناخودآگاه خنده دمیخجالت کش. زدیم شمیزد بهم. دوباره نگاهش داشت آت زل

اش گرفت و دستش رو دور کمرم محکم کرد. با همون لحن خاصش گرفت. فرهاد هم خنده

 گفت:

 نکن! تمیاذ گهید_

 کردم؟ تتیمگه من اذ_

 فاصله رو حفظ کنم... ی! بهم گفتیهام رو با نفرت از کمرت باز کرددست_

 انداخت نییرو پا نگاهش

 لمست کردم... یبدت اومد وقت یول یدوستم دار یگفت_

 که بهش القا کرده بودم، ناراحت شدم. آروم گفتم: یو بخاطر احساس ختیر قلبم



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

640 

 .دیببخش_

 شده بودن یبونهاش دوباره پر مهرکرد و به روم لبخند زد. چشم نگاهم

 !هینداره، قند و عسلم خجالت یاشکال_

 ؟یکنیهام رو باز مدکمه_

هام رو باز تو اتاقم. موهام رو از پشتم کنار زدم تا دکمه میرفتبا لبخند پلک زد.  فرهاد

کوتاه پشت دامنم رو هم باز کرد،  پیز ی. وقتنییپا فتهیلباس گرفتم که ن یکنه. دستم رو جلو

بکنم، بغلم کرد و پشت  یحرکت نکهیطاقت طپش قلبم رو نداشت. قبل از ا امنهیقفسه س گهید

 ،یخنده مصنوع هیبوسه کاشت. پاهام داغ شده بودن. گردنم رو جمع کردم و با  نیگردنم چند

 که واسه پنهون کردن احساسم بود گفتم:

 پشتت رو کن لباس بپوشم._

 یدار عروسکبلوز کاله هیو من پشت در کمدم، لباس عوض کردم.  ستادیا نهیرو به آ فرهاد

 گفتم: بستمیکه در کمدم رو م نطوریدادم و هم رونی. نفسم رو بیراحت یکویبا شلوار تر دمیپوش

 .یبرگرد یتونیم_

 کرد یزیخنده ر دنم،یبرگشت سمتم و با د بیدست در ج فرهاد

 !یچه بامزه شد_

 زدم و گفتم: یهم لبخند من

 مسواک بزنم. رمیم_

با خودم حرف  کمیبه فرهاد و احساسش و احساس خودم، راجع ییدستشو نهیتو آ دوباره

 هم هردو! دی! شایخستگ ایاز خجالت،  ایبودن،  یهام هنوز گلزدم. گونه
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انداخته بود و باز هم تو  نییهاش پابندش رو از رو شونهاتاقم که برگشتم، فرهاد ساس به

 :دمیپرس کردمیکه دست و صورتم رو خشک م نطوریبود. هم شیگوش

 ؟یکنیچکار م_

 لبخند بهم زد هیاومدنم شد و  متوجه

 کنم. یدگیرس ذرهی کنمیم یکارهام مونده. دارم سع کمیبودم،  ی! امروز مرخصیچیه_

خوب  یلیمون خچهارنفره رو برداشتم. عکس میرو تخت نشستم و من هم گوش کنارش

 :دیالهام. الهام فورا جواب داد و پرس یشده بود. نتم رو روشن کردم و فرستادمش برا

 زنداداشت چطوره؟_

 گرفت و نوشتم: امخنده

 ؟ینیآنال_

 قشنگ عمه شدم. گهیخوبه فکر کنم تا االن د حالش

 ؟یاشااهلل قدمش مبارک باشه. خونهان ،یبه سالمت_

 خونه. امیآره. پدرم گفت ب_

 فرهاد کجاس؟_

 من. شیپ_

ام گرفت و فرستاد. خنده یدرازو زبون یقلبشکلک خنده و چشم تاستیحدود ب الهام

 نوشتم:

 وونهید_

 مزاحم نباشم_
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 ؟یداریگمشو، خودت چرا ب_

 [یوونگیعقدم. در ضمن طاهر هم رفته خونشون! ]شکلک د یکارها یمشغول هماهنگ_

هم  یرو نشونش بده. اگه براش فرستاد مونیی. پس خودت عکس چهارتاخوبیلیخ_

 نداره. یاشکال

 !گهیچادر سرمونه د_

 .ستین یاکه مسئله گمیآره، م_

 وب خوش بگذره.خ یلیخ_

 . ]شکلک بوس[ریشب بخ_

حواله  یمن! فورا مشت یفرهاد تا االن زل زده بوده به گوش دمیرو که خاموش کردم، د نتم

 بازوش کردم و گفتم:

 ؟یکشیخجالت نم ادبیب_

 کنان گفت:خنده فرهاد

 بود! یرارادیغ دیببخش_

 هام قالب کرد و گفت:دستش رو دور شونه و

 قند و عسل! یشیبامزه م یلیخ یشیم یعصبان یقربونت بشم. وقت_

 :دینگفتم. فرهاد پرس یزیزدم و چ یکمرنگ لبخند

 از خجالت؟ ایگل انداختن  یهات از خستگگونه_

 و بانمکش کردم طنتیبه خنده پر از ش ینگاه

 !یاز خستگ_
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هام بود، خوابوندم رو تختم. بعد هم پاهام رو بلند کرد و همون دستش که دورشونه با

و  دیتخت جمع کرده بودم روم کش نیی. لحاف رو که پاکردمیگذاشت رو تخت. فقط نگاهش م

 :دمیخودش هم دوباره کنارم نشست. پرس

 ؟یمن رو بخوابون یخوایم_

 

 ار زدهام رو از رو صورتم کنبا لبخند زلف فرهاد

 اد؟یآره! خوابت نم_

به فرهاد نگاه  ،ییایآلود و رولبخند ذوق هیو با  اشرچونهیهاش رو زده بود زدست قلبم

 هاش بود.از تماس دست یو منتظر احساس بعد کرد،یم

 بخوابم! شهیکه نم یینجایتو ا_

 :دیپرس دیبا ترد فرهاد

 چرا؟_

 !یمونیآخه تو تنها م_

 گشوده شدن قیلبخند عم هیبه  هاشلب

 .انیب نایاپدرت مونمینداره. تو بخواب. من منتظر م یقربونت برم، اشکال_

! پدر هم مامان رو ادیب ذارهیتنها نممامان که سلمان رو دست ان،یب یک ستیمعلوم ن_

 !ذارهیتنها نم

 نگاهم کرد: طنتیدوباره با ش فرهاد

 م؟یچکار کن یاگه نخواب_

 گرفت امخنده
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 !ینیشیشااهلل اصال نممااه فرهاد _

 با خنده گفت: فرهاد

 ؟یچ یعنی_

 بچه!  گهید نیبش گنیبهش م کنه،یو شلوغ م کنهیم طنتیبچه که ش هی_

 هیخنده زد و دستم رو که گذاشته بودم رو دلم گرفت. بلند شدم و نشستم. تک ریز فرهاد

 تختم و گفتم: یدادم به باال

 مراسم خوب بود؟_

 ؟یکنیفکر م یتو چ_

برقصه. فکر کنم مامانت قبال  یهم بلند نشد با مولود کسچیبه نظر من خوب بود. ه_

 کرده بود. هشونیتوج

 ؟یبود یراض ینبود... از مولود یمردونه هم خبر_

 زدم: لبخند

 که اون اول خوند. ی. بخصوص اونخوندیقشنگ م یلیآره خ_

انداختم و چشمم به  نییسرم رو پا. زدیم شمیلبخند زد. باز داشت با نگاهش آت فرهاد

 :دمیانگشترم افتاد. پرس

 ؟یدیانگشتر رو خودت خر نیا_

 سرتکون داد و گفت: فرهاد

 .میبود تیمامور یهاکنم. وسط یازت خواستگار خواستمیکه م یاون موقع_

 تعجب گفتم: با
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 ت؟یوسط کدوم مامور_

 !اوشی. سیهمون اول_

 رو ازش گرفتم نگاهم

 د؟یانگشتر االن به دست من رس نیشد که ا یپس چ_

دلم رو  هات،هینگاهت و گر مارستان،یب مشیخورد و اومدم تا ببر ریبهنام ت یچون وقت_

که بهنام نامزد داره.  دونستمیبشم. اما م عیو من ضا یلرزوند. با خودم گفتم نکنه تو اون رو بخوا

 رو درست کنه. زیچداشتم تا زمان همهدست نگه نیبخاطر هم

 قهیبه درد اومده بود. چند دق زها،یچنیا یادآوریمتالطم شده بود. قلب من هم با  نگاهش

 .میهردومون سکوت کرد

قدم شد. بلند شد و چراغ اتاق رو خاموش کرد.  شیعوض کردن فضا پ یفرهاد برا بعد

سترس ا گهیراحت شده بود و د المیتو اتاق. انگار خ فتهین ییرایدر رو هم بست که نور پذ یال

 !فتهیب خوادیم یکه چه اتفاق گرفتمینم

تو اتاق. فرهاد  ختیخواب کوچولوم رو که کنار تختم بود روشن کردم. نور زردش، ر چراغ

. اما تو همون نور کم کیطرفش تار هیروشن بود و  مهیطرف صورتش ن هیدوباره کنارم نشست. 

 . لبخند زد و گفت:نمیهاش رو ببچشم شیآت تونستمیهم م

 چراغ رو خاموش کردم زود خوابت ببره._

 زدم لبخند

 .خوابمینم_

معاشرت  یدونی! میو معاشرت کرد یهم سرپا بود یکل ،یداریاز ساعت هشت صبح ب_

 خواد؟یم یچقدر انرژ

 کردم و گفتم: دییتا کنانخنده
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 .خوادیم یانرژ نقدریبه هر حال کار هرروزم هم_

 !یدیساعت ده خوابخونه و  یایساعت هفت و هشت م یول_

که نگاهش  گذشتیم یتو ذهنش چ دونمیشده بود. نم رهیتکون دادم. فرهاد بهم خ سر

دستم رو گرفت  یفرهاد دو دست نکهیتا ا مینزد یحرف چکدومیه هیشده بود. چند ثان یاون شکل

 :دیش پرسو با همون لحن عاشقانه

 ببوسمت؟ شهیم_

بگم  یزیچ هیتا  زدمیهام رو به هم مو پاهام دوباره داغ شدن. لب ختیر بارنیچند قلبم

 برداشت کردن! تیشد که سکوت رو عالمت رضا نی. و اومدیاما اصال صدام درنم

ضربان قلبم رو کجا داشتم  دونمیشد تا من رو ببوسه. نم کیآروم بهم نزد یلیخ فرهاد

اش بوسه یادیو حرارت ز اقیبا اشت د؛یرس هامهاش، نوک زبونش به لب. قبل از لبکردمیحس م

تا تسلط داشته باشه! بعد هم دوتا  دیهام رو بستم. خودش رو جلو کشرو کامل کرد. چشم

 و گذاشت رو قلب خودش! تهام رو گرفدست

باال بردم  اشنهیهام رو از سکنم موفق شده بود من رو غرق خودش کنه. چون دست فکر

 هاش رو پشتم برد و من رو به خودش فشار داد.هم دست و دورگردنش قفل کردم. اون

اش. دادم به شونه هیام رو تکمون رو تموم کردم و چونهصورتم، بوسه دنیعقب کش با

. اعتراف کردمیرو گردنم احساس م هاششیر. تهشدیم دهیفرهاد به وضوح شن یهانفس یصدا

 ایحس بد و  چیهاد شده بودم. بدون هبود. لبخند زدم. من مال فر یندیاحساس خوشا کنمیم

 اندوه گذشته!

 :دیچیفرهاد تو گوشم پ زمزمه

 عاشقتم ثنا. _

 رو نوازش کردم: پشتش
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 .نطوریمن هم هم_

 :دیرسکه بازوهام رو گرفته بود پ یبا شتاب من رو از خودش جدا کرد و درحال فرهاد

 ؟یگیراست م_

 رو؟ یچ_

 شدیهاش ستاره رد متو چشم از

 !نطوریمن هم هم یگفتاالن _

 گرفت. امخنده

 !؟یخوشحال شد ه؟یچ_

 هاش بودرو لب یقیعم لبخند

 فرق داره! یلیداشتن خخوب معلومه! عشق با دوست_

رو همون  "عاشقتم". اما من، کردینگاه م یمعان نیبه ا قیشدم. چقدر عم رهیخ بهش

 :دمیبه روش پاش ی! لبخند"نطوریمن هم هم"داشتن برداشت کردم که گفتم دوست

 !کنهیآره، فرق م_

هاش خواب که از چشم ی. بعد در حالدیرو بوس میشونیداد و پ لمیلبخند پر از مهر تحو هی

 نگاهم کرد و گفت: خت،یریو نشاط م

 بهت. دمی. قول مذارمیتنهات نم وقتچی. هکنمینم تتیاذ وقتچیه_

لحظه با خودم فکر کردم  هی. کردمینگاهش م رهیرو سفت گرفته بود. من هم خ هامدست

 ش...نگاه عاشقانه نیاحساسش، ا یدائم انیغل نیهمه محبتش؟! ا نینکنه شرمنده بشم، در برابر ا

 کرد یزیخنده ر فرهاد



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

648 

 !؟یکنینگاهم م ینجوریچرا ا_

 زدم لبخند

 !یچیه_

 چرا فورا گفتم: دونمی. نمدیچیتو خونه پ فونیآ یصدا

 به خواب. زنمیمن خودم رو م_

 :دیبا تعجب پرس فرهاد

 چرا؟_

 بهتره. ینجوریا دونم،ینم_

 بهتره. ینجوری. ارونیب اینه پاشو ب_

بندش رو مرتب . فرهاد ساسییرایفورا رفت که در رو باز کنه. بلند شدم و رفتم تو پذ و

عادت کنه. اول پدر وارد شد، بعد هم مامان  اد،یکه به نور ز دمیمالیهام رو مکرد. من هم چشم

 :دمیو سلمان! بعد از سالم با تعجب پرس

 ن؟یچرا همتون اومد_

. سلمان جوابم رو نطوری. سلمان و پدر هم همدیرسیشاد به نظر م یخسته بود ول مامان

 داد:

 من بمونم. دادنیبمونه. اجازه نم ششیخواهرش اومد پ_

 :دمیپرس ینگران با

 شد؟ یبچه چ_

 سه با خنده گفتن: هر
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 ! حال هر دوشون هم کامال خوبه!گهیاومد د ایبه دن_

که از بچه گرفته بود  یگفتم. سلمان هم عکس کیسلمان رو بغل کردم و تبر یخوشحال با

دار نوه یگفت. و البته به مامان و پدر برا کینشون من و فرهاد داد. فرهاد هم به سلمان تبر

 بهش گفت: ییشدنشون. مامان هم با خوشرو

 شما! یهاشااهلل بچهان_

دار شده بود که نتونستم فرهاد انقدر خنده افهیق م،یدیمن و فرهاد هردو خجالت کش و

 فرهاد گفت: دم،یخندیم زیر زیمن داشتم ر یدارم. وقتخودم رو نگه یجلو

 برم. گهیخوب من د_

 فورا گفت: مامان

 ؟یکجا بر_

 کتش رو برداشت و لبخند زد: فرهاد

 .دیاریب فیثناخانوم تا تشر شی! پدرجون فرمودن بمونم پگهیخونه د_

 ام گرفت. پدر رو به من گفت:. باز هم خندهزدیلفظ قلم حرف م چقدر

 اد؟یکه بند نم یخندیم یدختر تو به چ_

 خنده گفتم: با

 !یچیه_

 گفتم: رونیاومده بود ب ییرو به سلمان که از دستشو بعد

 بهت رختخواب بدم. میبر ایب_

 گفت: داشتیرو از رو کاناپه برم لشیکه داشت وسا مامان



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

650 

 ؟یکجا بر یخوایسه، االن م کیساعت نزد گهیبد بگذرون. د نجایامشب رو ا_

خواب بهش رخت ،یواریخونه که قبال مال سلمان بود و از تو کمد د یرفتم تو اتاق خال من

. رونیگفتم و از اتاق اومدم ب ریبختوش! شب دیهمونجا براش پهن کردم و سلمان فورا خز دادم.

 :دمیدر رو که بستم، همه برگشتن نگاهم کردن. کنارشون رفتم و پرس

 ه؟یچ_

 گفت: مامان

 !مونهیم یبرم. اگه تو بگ خوامیم گهیو م ادهیشوهرت نازش ز نیا_

. آخه چه میمورد نکرده بود نیدر ا یقبل یبگم. اصال با مامان هماهنگ یچ دونستمینم

مامان هم که رفت تو اتاقش و  آد؟یم ایمن به دن یپسر سلمان درست شب نامزد دونستمیم

 ستادهینگاه به فرهاد که کت به دست وا هی! یالک ای هیبفهمم تعارفش واقع اشافهینتونستم از ق

تو  رفتیکه م نطورینگاه به پدر. پدر کتش رو از رو دسته مبل برداشت و هم هیو  مبود انداخت

 اتاق مامان گفت:

 .شنیهم زابراه م نایاخونه، پدرت یوقت شب بر نیامشب رو بمون، ا_

 من کردمن فرهاد

 آخه... آخه..._

بود. پدر  دهی. بلوز دامنش رو پوشرونیهم کال مونده بودم ساکت! مامان از اتاق اومد ب من

 رفت تو اتاق. مامان گفت:

 وسط؟ دیچرا پس موند_

 گفت: فرهاد

 مزاحمتون بشم. خوامیآخه مادرجون نم_
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 دمیکشی. با خودم داشتم خجالت مکردمیکجا قراره بخوابه فکر م نکهیذهنم داشتم به ا تو

اتفاق  ستیقرار ن میدونستیهمه م نکهیمامان و پدر، که نامزدم شب بمونه تو اتاق من! با ا یاز رو

 آور بود.باز هم خجالت یول فته،یب یخاص

 گفت: هویمامان جواب تعارفش رو بده، فرهاد  نکهیاز ا قبل

 مونده تو اتاقت! میعه گوش_

 داشتیپرستو رو هم برم لیبه مامان که داشت وسا عیو من سر شیدنبال گوش رفت

 گفتم:

 ؟یدارینگهش م یجد یمامان دار_

 زد: یدارلبخند مفهوم مامان

 !آدیتو هم که بدت م_

 ام گرفتخجالت خنده از

 مزاحمت نباشه! ر،یخودت رو درنظر بگ ی! فقط راحتکنهینم یواقعا برام فرق_

 نه بابا، اون هم مثل پسر خودم. _

 کنارمون اومد و گفت: فرهاد

 !روقتهید یلیواقعا برم خ گهیخوب من د_

 با لبخند رو به من گفت: مامان

خواب هم بده بهش بپوشه راحت باشه. براش رخت نجاسیسلمان که ا یهااز لباس_

 !دهیکاش تا سلمان نخواب یبردیم

 گرفت و رو به فرهاد گفتم: امخنده

 حاال!  گهیبمون د_
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 دوباره گفت: فرهاد

 مزاحم بشم! خوامیآخه نم_

 زد: یابه روش لبخند مادرانه مامان

 هم خونه خودته! راحت باش! نجایبه بعد ا نیپسرم! از ا یه مزاحمتچ_

که هولش دادم سمت اتاقم تا تعارف کردن  هانیممنون و ا یلیخ گفتیداشت م فرهاد

 خواب و لباس آوردم.رفتم از اتاق سلمان، براش رخت نیپاورچ نیرو بس کنن. بعد هم پاورچ

که  نطوریگذاشتم تو اتاق تا لباس عوض کنه. خودم هم رفتم تو آشپزخونه و هم تنهاش

ها چرا مثل دختربچه دونمی. نمکردمیم لیرو تحل تیموقع شستم،یرو م مونیچا یهافنجون

 شده بودم!

هام رو خشک کردم. مامان و دست دمیکش یبلند ازهیچکار کنم! خم دیبا دونستمینم

 اومد کنارم و گفت:

 خونه؟ نیاومد یک_

من سردمه، به  دی! بعد دمانیتو اتاق زا نی. پدر گفت رفتمارستانیب میدیبعد از شما رس_

 !میفرهاد گفت ثنا رو ببر خونه خودت هم بمون تا ما برگرد

 اش گرفت و گفت:خنده مامان

 ها!فکرهماشااهلل پدرت هم خوب روشن_

 و گفتم: دمیهم خند من

دلش اومد فرهاد رو با من بفرسته خونه! اون  یچکار بکنم! چطور دونستمیآره واال. نم_

 ام؟هم تنها! اصال مگه من بچه

 آروم گفت: مامان
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 بمونه! خواستی! واقعا نمبهیکرد! چقدر نج یخدا کارانگار پسر بنده یگیم یجوریحاال _

 گرفت و گفتم: امخنده

 !ندیفرمایم لیبنده رو درسته م به،یبعله، واسه شما نج_

 زد و گفت: رخندهیز مامان

بود تو حمام پدرت  روزید نی. دختر دماغوم عروس شده! انگار همنمیبذار برو بب وونه،ید_

 !یکردیم هیاز وحشت گر زدمیرو صدا م

 :دمیکردم و پرس یزیر خنده

 ؟یبود یمامان، از مراسم راض_

 نشست و طبق معمول قرآنش رو برداشت زیپشت م مامان

هاش بودن، فکر کنم خاله دونمیدونفر نم یکی د،یایشما ب نکهیبود. قبل اآره، خوب _

نواز خبر حداقل دف گفتیهم م شونیکیبرقصن!  خوندنیکه داشتن م یبلند شدن با اون مولود

بهشون  ییزهایچ هی یواشکی! خالصه مامان فرهاد فورا دوتاشون رو با خنده نشوند و نیکردیم

 حل شد! یچ همه گهیگفت و د

 دمیکش یقیعم نفس

 خوب خداروشکر_

 که مراسم چطور بود؟ دیپرسیفرهاد م_

 نگفتن؟ یخاص زیها چمن هم االن گفتم از شما بپرسم. خاله د،یاز من پرس_

 !گهیتحملشون کردم د ی! چندساعتیشگیهم یهانه، همون حرف_

 بحث رو عوض کنم گفتم: نکهیا یتکون دادم و برا یسر

 !خچالهیداد آوردم. تو  ینیریجعبه هم ش هیفرهاد خاله  ،یراست_
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 خوب بودن! هاشینیریعه دستش درد نکنه! ش_

 و گفت: دمیبه صورت مامان پاش یلبخند

 ؟یبار یخوب من برم، کار_

 خاصش زد: یباز هم از اون لبخندها مامان

 گلم! رینه، برو شبت بخ_

**** 

گزارشم رو مرتب کردم. رفتم دفتر گروه تا به  یهااز جام بلند شدم و برگه یکالفگ با

. طبق معمول، جز طاهر رفتیکه داشت م دمیراهرو د یبدم. بهنام رو انتها لشونیفرهاد تحو

گفتم و او هم جوابم رو داد.  یدی. بهش خسته نباشدیتو دفتر نبود. وارد که شدم من رو د یکس

 خودکارشه! ریبرگه ز هی دمیفرهاد که د زیرو بذارم رو م رشخواستم گزا

! حکم و گزارش یبهنام توجهم رو جلب کرد. برگه رو برداشتم و خوندم. حکم انتقال اسم

 «شده؟ یچ»:دیتو اتاق خودمون. الهام پرس دمیو دو ز،یم یرو انداختم رو

شدم. بهنام،  رهیخ اطینداشتم جوابش رو بدم. پرده پنجره رو زدم کنار و به ح فرصت

 دونستمی. مشدی. قلبم داشت از جا کنده مزدیاز همکارها حرف م یکیداشت با  نش،یماش یجلو

چرا، برگشت  دونمیاالنه که ببارم. اون همکار با بهنام دست داد و رفت. لباس فرم تنش بود. نم

 دیرو نگاه کرد. مغزم دستور داد پرده رو بندازم، اما دستم انجامش نداد. بهنام من رو د امو پنجره

. نه من میکه انجام بد مینداشت یالعمل خاصعکس چیه چکدومی. هکنمیدارم نگاهش م که

 تکون دادم، نه اون! یدست

بشه. الهام هم  نشیجاش، قلبم رو چنگ زدم. روش رو برگردوند و رفت که سوار ماش به

نداشته باشم، صبر کردم. الهام  دیبهش د گهیو د رونیبره ب یاز کالنتر یکنارم. تا وقت ستادیا

 به پشتم زد: یدست
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 ثنا! یکشیبهش فکر نکن، فقط عذاب م گهید_

. الهام چندبار ستمیشونه الهام گذاشتم و گر یهام، رودست ی. صورتم رو رودیترک بغضم

 کایرینائ انیمن بود. پا زیانگجانیعشق ه انیلحظه، پا نیبده. ا میکرد دلدار یپشتم زد و سع

 ...میاز زندگ یتلخ بخش انیدختر وجودم، پا طنتیش انیم، پابودن

آب  وانیل هیکردم به خودم مسلط باشم. الهام  یبعد، از الهام جدا شدم و سع قهیدق چند

هام رو پاک کردم. همون لحظه، فرهاد و با دستمال، اشک دمیو داد دستم. آب رو سر کش ختیر

که بهم زل زده بود تا  نطوری. فرهاد هممیستادیدر سبز شد. من و الهام هردو خبردار ا یجلو

 گفت: هیشکل نیا مافهیبفهمه چرا ق

 ....دیراحت باش_

 :دیمن. پرس زیم یو فرهاد اومد جلو زشیرفت پشت م الهام

 شده؟ یزیچ_

 خواستمینم د،یطپیهاش متالطم شدن. قلبم متکون دادم. چشم نیرو به طرف سرم

 .خونهیهام مذهنم رو از تو چشم دونستمیکردم. اما م هیبفهمه بخاطر بهنام گر

 کرد؟ یبهنام اومد ازت خداحافظ_

 کمیاوضاع  دونستیهاش رو فشرد به هم. اون هم مکه پلک دمیالهام رو د یرچشمیز

 . اخم کردم تا فرهاد زودتر دست از سرم بردارهشهیقاراشم

 کنه؟ یخداحافظ دیبا یچ ینه، برا_

 پوزخند زد فرهاد

 خودشون. یبرگشت کالنتر_

 نشون دادم خبریرو ب خودم
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 عجب!_

 رو به الهام گفت: فرهاد

 طاهر به شما نگفته بود الهام خانوم؟_

 ییهاآروم و چشم یصدا هیترکش بهش بخوره. با  دیترسیبود که انگار م یجور هی الهام

 جواب داد: داشتن« بخدا من خبر ندارم»که حالت 

 نه، نگفته بود!_

 :دیتکون داد و از من پرس یسر فرهاد

 ؟یگزارش نوشت_

 انداختم نییرو پا سرم

 .زتیگذاشتم رو م_

 دیکشیپرت شدم و رو به الهام که نفس راحت م میتکون داد و رفت. رو صندل یسر فرهاد

 گفتم:

 ؟یتو چرا استرس گرفت_

 گفت: رهیاش نگداشت خنده یکه سع یدر حال الهام

دارم به  ایجور فوب هیگردن من!  فتهیب یخودیب رهایهمه تقص ترسمیها موقت نجوریا_

 !طیشرا نیا

 به ساعت کردم. یدادم و نگاه لشیتحو یتلخند

 خونه؟ یرینم مه،یساعت شش و ن_

 .میبا طاهر بر کنمینه، صبر م_
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 گفتم: انداختمیم فمیرو تو ک میکه گوش نطوریشدم و هم بلند

 .رمیم گهیپس من د_

سرباز  هیکه  زدمی. داشتم انگشت مرونیزنان، از اداره اومدم بالهام دست دادم و قدم با

 :دمیپاکت آ.چهار سمتم گرفت. پرس هیبرگشتم احترام گذاشت و  یصدام زد. وقت

 ه؟یچ نیا_

 دادن گفتن بدم به شما. وریستوان غ_

که  ریج یو پاکت رو باز کردم. شال عزا ستادمیا اطیو پاکت رو گرفتم. تو ح ختیر قلبم

 دهیبهنام خر یکربال، برا میبر میخواستیکه م یرو موقع نیداشت. ا ااباالفضلی یگلدوز نشییپا

 یزیچ هی رون،یب دمی. شال رو که کشکردیجا تبرکش مبودم. تمام سفر دور گردنش بود و همه

باطله درست شده  ادداشتیکاغذ  هیکه با  یذقورباغه کاغ هی. خم شدم و برداشتم. نیمافتاد ز

هم  اطی! فورا از حرهیبگ امهی. مبادا گردمیکش قیهام رو به هم فشار دادم و نفس عمبود. چشم

 تند، دور شدم. یهارفتم و با قدم رونیب

. به رمیآوردم تا اسنپ بگ رونیب فمیرو از ک میرو دوباره تو پاکت گذاشتم و گوش شال

. احساس خودم دادمیدادم و منتظر شدم. پاکت رو تو دستم فشار م هیبلوار تک یهااز درخت یکی

خودم کشته بودم، اما انگار ته قلبم،  یبهنام رو برا گهید ،یبعد از نامزد نکهی. با ادمیفهمیرو نم

 !بردمشیم نیاز ب دینرفته بود. با نیبود که هنوز کامال از ب یزیچ هی

. تا خونه، تمام خاطراتم با بهنام رو مرور میبعد، اسنپ اومد. نشستم و راه افتاد قهیدق چند

 شدن،ادهیدور! موقع پ ختمیریو م کردمیش مکردم. و بعد از مرور هر کدوم، تو ذهنم مچاله

 بمونه. یعمدا پاکت رو گذاشتم رو صندل

 یتن. فورا نقاب شادمهمونمون هس «اریمهد»پرستو و سلمان با  دمیخونه شدم و د وارد

 :دیگفت و پرس دیکردم. مامان بهم خسته نباش کیام زدم و باهاشون سالم و علرو به چهره
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 ؟ییتنها_

 کردم: یکیکوچ خنده

 باشم؟ یآره! مگه قرار بود با کس_

 !یایبا فرهاد ب دیگفتم شا_

 گفتم: رفتمیکه به سمت اتاقم م نطوریهم

 !امیکنم و ب یازش خداحافظ دمشیند یکار داشت. حت یلیفرهاد خ_

شروع کرد زنگ زدن. شماره رو  میاتاقم شدم و در رو بستم. همون لحظه گوش وارد

 . جواب دادم.شناختمینم

 بله؟_

 ....نمیتو ماش نیپاکت جا گذاشت هیسالم خانوم. من راننده اسنپم االن رسوندمتون. _

برش  ستین ازی. ننیداربرش  نیشال عزاس، تبرک عتبات. اگه دوست دار هیسالم، _

 . خداحافظ.دیگردون

. میو عروسک روس یبرف ی. چشمم خورد به گولنتیرو قطع کردم و گذاشتم رو سا یگوش

پرش،  هیداشتم. برشون داشتم و با  ادیز یادگاریمن از بهنام  انداختم؟یها رو هم دور ماون دیبا

. بعد با خودم فتهیچشمم بهشون ن گهی. تا دیواریکمدد یباال لیسوتشون کردم رو وسا

 «!ارهیو همه خاطراتت رو جلو چشمت م ادیدرم یک نیحاال بب»گفتم:

**** 

رو  امشیعاشقانه برام فرستاده بود، درست ساعت صفر. پ یهاامیبازهم از اون پ فرهاد

و قلب اکتفا کردم. نتم ر کریاست هیبه  نینداشتم براش بفرستم. بنابرا یجواب چیه یول دمید

 یرو برا میشغل ینکات مثبت زندگ دیشدم. با رهیخاموش کردم. غلت زدم و به نور چراغ خوابم خ

داشتم و به گروه فرهاد رفته بودم،  گاهیجا عی. من، تو سال اول، هم ترفکردمیم یادآوریخودم 
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با  س،یپل یدخترها هیهم چندتا پرونده مهم رو با همکارهام حل کرده بودم. و االن، برخالف بق

و سخت ازدواج  رید س،یپل یکه مسئول بخشمون بود، نامزد بودم. خوب معموال دخترها یافسر

 یازدواج دخترها یول کردن،یازدواج م یمعمول یبا دخترها سیپل یاکثرا پسرها ن. چوکردنیم

کوچولو،  یشکست عشق نیخودش رو داشت. پس ا یهاواقعا مکافات یمرد معمول هیبا  سیپل

 .کردمیبهش فکر م دینبا گهیگانه تلخ بود که دطره بچهخا هیفقط 

بگم دوستش ندارم. فرهاد انقدر  تونستمیحاال، نامزد فرهاد بودم، محرمش بودم و نم من

 یلیراحت باشه. پس چراغ خواب رو خاموش کردم و خ میاز بابت خوشبخت المیبامحبت بود که خ

 زود خوابم برد...

 

 

که  یشدم. در حال داریاز خواب ب میگوش برهیو یساعت چند بود که با صدا دونمینم

 بود جواب دادم: نیینصف کرکره مغزم پا

 بله؟_

 :دیچیفرهاد تو گوشم پ یصدا

 ؟یدیسالم خواب_

 نه.... گهیسالم... االن د_

 اش گرفته:بود خنده معلوم

 آخه! یبود نیآنال شیپ قهیده دق_

 دمیکش یاازهیفرو رفته بودم. خم یقیشده که به چنان خواب عم قهیفقط ده دق دمیفهم

 و گفتم:

 خوب؟_
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 نرده داره! دمیتو، د امیاز پنجره اتاقت ب خواستمیم_

 گفت؟! یچ

 !؟یگفت یچ_

 پاشو پنجره رو باز کن._

 ستادهیا اطیاز جام بلند شدم و بعد از کنار زدن پرده، پنجره رو باز کردم. فرهاد تو ح فورا

 اش گرفت و آروم گفت:شد. فرهاد خنده داریهام گرد شدن و مغزم کامال بچشم بود!

 در خونه قفله مگه نه؟_

که  نطوریرو قطع کردم. هم یتکون دادم. احتماال عقلش رو از دست داده بود. گوش سر

از  ای! خدانجایاومده ا یشببا خودم فکر کردم چرا فرهاد نصفه رفتمیم رونیاز اتاقم ب نیپاورچ

 !وونهیپسره د نیدست ا

سردشه،  دیرسیکه به نظر م یرو چرخوندم و در رو باز کردم. فرهاد در حال دیکل آروم

. دوباره در رو قفل کردم و آوردمیهاش رو درآورد و اومد داخل. اصال از کارش سردرنمکفش

 .اتوریراد به دیتو اتاقم. فرهاد چراغ خواب رو روشن کرد و خودش هم چسب میرفت نیپاورچ

 :دمیآروم پرس یتختم نشستم و با صدا رو

 ؟یکنیم هیکارها چ نیمعلوم هست ا_

 زد: یلبخند پهن فرهاد

 .نمیاومدم عشقم رو بب_

 ندادم تیاهم یول دیطپ قلبم

 ره؟یو آبرومون م ندتیبیم یکی ینگفت اط؟یتو ح یاومد یچطور_

 :دیخند فرهاد
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راحت قابل  یلیهم خ یگوزنشاخه یها. اون حفاظستیبلند ن یبه اندازه کاف وارهاتونید_

 عبورن!

فرهاد « تو خونه! ومدهیچه خوبه به لطف خدا تا حاال دزد ن غمبر،یپ ای»خودم گفتم: با

 ادامه داد:

 من از در اومدم. یول_

 تعجب گفتم: با

 ؟یداشت دیمگه کل_

 بهت برگردونم. رفتیم ادمی. من هم هینیتو حس یرو انداخته بود دتیکل یروز نامزد_

 رو پرت کردم سمتش بالشم

 دیمامان هماهنگ کنم، چون وقت ندارم کل ایس مجبورم برگشتنم رو با پدر هفته هی_

 بسازم!

 رو تخت گفت: انداختیکه بالش رو م یو در حال دیخند فرهاد

 قند و عسل. دیببخش_

رآورد و انداخت رو آورد و داد دستم. بعد هم کتش رو د رونیکتش ب بیرو از ج دمیکل

 . خودش هم جلوم نشست و گفت:یصندل

 عشق من چطوره؟_

 نازک کردم و گفتم: یگرفت، پشت چشم امخنده

 .آدیخوابم م_

 هاش گذاشت و گفت:آرنج ریبالشم رو ز فرهاد

 !یبش داریزود ب یخوایس! نم. آخه فردا جمعهیباش دهیخواب کردمیفکر نم د،یببخش_
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 شدم! خسته که هستم! داریامروز که زود ب_

 شدن طنتیفرهاد پر ش یهاچشم

 شتم؟یمن پ یاون هم وقت ؟یبخواب یریبگ یخوایم یاشب جمعه_

 یکردم بحث رو منحرف کنم و به رو یهام گل انداختن. سعحس کردم که گونه کامال

 ارمیخودم ن

 ؟یخودت رو رسوند یاقهیدقده یچطور_

 مراقبت فروغ نصر سر بزنم. بیتعق یهابودم. رفته بودم به بچه رونیب_

 چه خبر؟_

و  دیخر رهینرفته! فقط خدمتکارشون م رونیبرگشته خونه، اصال ب یاز وقت ،یچیه_

 !گردهیبرم

 پشت خونه در نداره؟_

رو  شی. بعد گوشدیدیسرم رو م یکه انگار داشت المپ رو یطور هینگاهم کرد.  فرهاد

 گفت: کردیم پیکه تا نطوریآورد و هم رونیب بشیاز ج

! ماشااهلل اون دوتا خرس گنده رسهیبه ذهنم نم یامسخره یزایچ هیوقتا  یواقعا بعض_

 !ستیهم حواسشون ن

 گرفت و گفتم: امخنده

 ستاده؟یوا یک_

 و محتشم. یمسعود_

که نشسته بودم،  هیدراز بکشم. تو همون زاو خواستیتکون دادم. با تمام وجود دلم م سر

 رونیچپم که تا زده بودم، نصفه از تخت ب یبود و پا نیراستم رو زم ی. پادمیبه پهلو دراز کش
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کردم جواب  یلبخند پر مهر به روم زد. من هم سع هی دنم،یرو داد و با د امشیبود. فرهاد پ

 بدم. رولبخندش 

لند کرد و سرم رو نرم، من رو ب یلیشد و بالش رو گذاشت سر جاش. بعد هم خ بلند

که موها و صورتم رو  نطوریلحاف داد و خودش کنارم نشست. هم ریگذاشت رو بالش. پاهام رو ز

 گفت: کردینوازش م

 .یرو فرم نبود ادیامروز ز_

ابروهام نشست و نگاهم  نیب یکیناخودآگاه اخم کوچ ام،یرفتن بهنام و ناراحت یادآوری با

 رو از فرهاد گرفتم

 داره.... یکارزهیر یلیپرونده... خ_

 بود، دست راستم رو گرفت و گفت: کاریبا دست چپش که ب فرهاد

 فکر ثناخانوم ما مشغوله؟ ایداره  یکارزهیپرونده ر_

 بود؟ دهیکش شیبحث امروز رو پ یبفهمه؟ اصال واسه چ خواستیرو م یچ

 ؟یبشنو یخوایم یچ_

 !یکنیفکر نم یاگهیمرد د چیبه جز من به ه نکهیا_

. آب دهنم رو قورت دادم. فکر کنم نگاه من هم مثل خودش، متالطم شده دیطپ قلبم

 ومدیبود. صدام از گلوم در ن

 فرهاد..._

 جوابم رو داد یناراحت و نگرانه، با مهربون یکمیمعلوم بود  نکهیا با

 جون دلم؟_

 ....کنمیفکر نم یبه جز تو به کس_
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 زد لبخند

 .دونمیم_

 و گفت دیشده بودن لپم رو کش طنتیهاش پر شوباره چشمکه د یدر حال بعد

 !یفکر کن گهیبه کس د یتونیمن انقدر جذابم که نم_

 و گفت: دیدستم بود کردم. فرهاد هم خندحواله پاش که دم یاگرفت و ضربه امخنده

 ؟یدیلحافت راه م ریجذابو ز یآقا نیحاال ا_

 شم؟یپ یبخواب یخوایفرهاد واقعا م_

 :دیپرس کردیرو باز م بافتشقهیجل یهاکه دکمه نطوریهم فرهاد

بهت  ینگاه هیبعدش  دم؟یخواب شتیمن پ نهیبب ادیصبح مامانت ب ینینگران ا ه؟یچ_

 بندازه که از صدتا فحش بدتره؟!

 گفتم: کنانهیگرفت و گال امخنده

 یواشکیو  یشب! نصفهگهیزشته د یلی! خوب خیکنیرو مسخره م یچاه فرهاد، همه_

 !یاومد

. ختیباهاش ر یکیهمه نزد نی. قلبم از ارلحافیز دیبلند شد و از سمت چپم خز فرهاد

 گفت: کردیم هیسرش پا ریکه دستش رو ز نطوریهم

 .مونمیم شتیو پ امیم روقتیبه پدرجون گفتم که د_

 گرد شدن هامچشم

 ؟یگیم یجد_

 :دمیکرد با شتاب پرس دییکه تا فرهاد
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 ؟یبا پدرم هماهنگ کن میرو مستق یانقدر همه چ شهیروت م یواقعا چطور_

 گرفت و جواب داد: اشخنده

 کنم مجبورم قند و عسل! ریتو رو غافلگ نکهیا یبرا_

هام رو بستم. واقعا خوابم برگردوندم و چشم یکمیام هم گرفت. روم رو و خنده دیطپ قلبم

 کرد:بوسه نرم به لپم کاشت و زمزمه  هی. فرهاد اومدیم

 من! یخوابالو_

 گفتم: کردمیاومدن کرکره مغزم رو احساس م نییکه به وضوح پا یزدم و در حال لبخند

 خواب هست....رخت ی. تو اتاق کنارنییپا کنمیاگه جام تنگ بود پرتت م_

 و گفت: دیخند زیر فرهاد

 .کنمیباال و بغلت م امیبازهم م ن،ییپا میاگه بنداز_

جاخوش کرد. دستش رو که دور کمرم  یهم سرش رو گذاشت رو بالش و حساب بعد

بعد « !یدیبده که اصال جواب احساساتش رو نم یلیخ»و با خودم گفتم: ختیانداخت، قلبم ر

 «بهتره یپرروش نکن ست،ین یامسئله»خودم به خودم گفتم:

 خوابم برد.... یک دمیرو خاموش کردم و نفهم خوابچراغ

**** 

تو  نکهیکرد و بخاطر ا یگرم یخبل کیموقع نماز، فرهاد با پدر و مامان سالم عل ،صبح

 طول هفته نتونسته بهشون سر بزنه، و نصف شب اومده، عذرخواست.

تو دلشون جا باز  ،یانگار حساب کردن،یباهاش رفتار م یمیصم یلیو پدر هم خ مامان

رو لبش بود،  شهیکه هم اشیکرده بود. مامانم از لفظ قلم حرف زدنش و اون لبخند معاشرت

 گفتم: دمیکشیکه با خودم خجالت م یتو اتاق، در حال میبرگشت ی. وقتاومدیخوشش م یلیخ
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 نداشته باشه یمامان تو اون اتاق کار دوارمیام_

 :دیکمربندش رو شل کرد و پرس فرهاد

 چرا؟_

و تا االن ور دل من خواب هفت کچلون  اوردمیتو رختخواب ن یکه من برا نهیبیخوب م_

 !یدیدیرو م

 گفت: دیکشینفس م یکه به سخت یزد و در حال رخندهیز صدایب فرهاد

 هفت کچلون؟_

 دمیلحاف خز ریام گرفت و زهم خنده من

 .یاریخواب مخودت رخت یبرا یریشد خودت م نطوریحاال که ا_

 رو صورتم خم شد و گفت: فرهاد

 خواب پهن کنم؟دو ساعت رو رخت نیا یعنی_

داده بود دوطرف  هیهاش رو تک. دستختیریم شی. باز هم از نگاهش آتدیطپیم قلبم

 :دمیسرم. پرس

 چرا دو ساعت؟_

 .فتمیاداره ش_

 ش،ینگفتم. و فرهاد، با بوسه ناگهان یزیبمونه اما چ خواستیدلم م کنمیم اعتراف

. نییپا دشیهاش رو دور گردن فرهاد حلقه کرد و کشوجودم، دست طونیکرد. دختر ش رمیغافلگ

 هاش!رو لب فتهین هویرو تخت تا وزنش  نهیفرهاد رو مجبور کرد بش

 ،دمیکشیهام رو رها کنه. هم خجالت ملب نکهیبدون ا کرد،یموهام رو نوازش م فرهاد،

فرهاد  یگل کرده بود و هم غرق حرارت فرهاد بودم! وقت طنتمیام گرفته بود، هم شهم خنده
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صحنه عاشقانه رو  نیکه بهتره ا دمیمانع تماسش با من نباشه، فهم یزیلحاف رو کنار زد که چ

رو لبش  یلبخند هیکنارم رو تخت.  فتهیتا ب دمینکرده! بازوش رو کش دایپ خیتموم کنم تا کار ب

که چراغ خواب رو خاموش  نطوریو هم دمیبود که دلم ضعف رفت واسش. لحاف رو هم روش کش

 گفتم: کردمیم

 !یپاش یبخواب که بتون ریبگ_

 دوباره دست فرهاد دور کمرم حلقه شد.... و

**** 

 . فورا فرهاد رو نگاه کردم. نشستم ودمیاز خواب پر یو ناله جانگداز هیگر یبا صدا بارنیا

 با شتاب تکونش دادم

 شو! داریفرهاد فرهاد ب_

 زده بودم.رو باز کرد. نگران و شوک هاشچشم

 ؟یدیدیخواب بد م_

. انقدر نمیفرهاد رو هم بب هیگر یزود نیبه ا کردمی. فکر نمکردیفقط نگاهم م فرهاد

 هام رو باز کردمو مظلوم شده بود که دست نیاش اندوهگچهره

 .نمیبب نجایا ایب_

هاش کتفم گذاشت و دست یبچه سرش رو رو هیشد و تو آغوشم جا گرفت. مثل  زیخمین

 :دمیگردنم جمع کرد. دوباره پرس ریرو ز

 ؟یدیدیخواب بد م_

 دورگه شده بود. آروم گفت: ه،یشدن و البته گر داریبخاطر از خواب ب صداش

 بود.... یخواب خوب_
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 تعجب گفتم: با

 ؟یکردیم هیپس چرا گر_

 خوشحال بودم... یلی... خدونمینم_

 ؟یدیدیم یچ_

 !کننینم فیخواب صادق رو که تعر_

تو قلبم. با دست راستم که آزاد بود، صورت و موهاش رو نوازش  دیدو یبیحس عج هی

که  یطرف، اون حس هی. اما از کردیوسوسه م دنشیقلبم رو واسه بوس هاش،شیرکردم. لمس ته

 شیفکر کنم. همون لحظه، ساعت گوش گهید زیبه چ گذاشتیش بهم دست داد، نماز جمله

 :دیتخت بلند شد و پرس یرفت. از رو رونیاز آغوشم ب اون،قطع کردن  یزنگ زد و برا

 برم تاالر؟ تونمیم_

 زدم: لبخند

 ساعت! نیآره برو، مامان و پدر خوابن ا_

بود که اسمش رو  دهید یچه خواب یعنیرفت، زانوهام رو بغل کردم.  رونیاتاق که ب از

 تا بتونم از جام بلند بشم. دمیها و موهام کشبه چشم یخواب صادق؟ دست ذاشتیم

 دوقلوکیک هی هام،ی. از مخزن خوراکختمیر ریش وانیل هیفرهاد،  یآشپزخونه و برا رفتم

 هیسرم بست و . در اتاق رو پشتدیفرهاد هم رس هم برداشتم و بردم تو اتاقم. همزمان با من

. فرهاد رمیزتحریرو گذاشتم رو م ینیدستمال برداشت تا دست و صورتش رو خشک کنه. س

 لبخند زد:

 .زکمیعز یمرس_

 کشیو ک ریکه اون ش نطوریبه روش زدم و نشستم لبه تخت. هم یهم لبخند کمرنگ من

 لبخند زد و گفت: دینگاهم رو د . فرهاد کهکردمیمن تماشاش م خورد،یرو م
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 !یهست یجور هی ه؟یچ_

 فرهاد؟ یدیخواب د یچ_

برق نگاهش بود. قلپ  یهم چاشن بیغم عج هی یفرهاد ستاره رد شد ول یهاچشم از

 که خورده بود، قورت داد و گفت: یریش

 مهیگر یکه با صدا دونمینگران نباش. م کنمیبود قند و عسل، خواهش م یخواب خوب_

 !ستین یزیواقعا چ یول ،یدیو ترس یشد داریز خواب با

 ی! سعشهینگران شده بودم، بخاطر گر کمیبودم،  دهیترس کمیمن فقط  گفت،یم راست

شلوارش  ریرو داد ز رهنشیرو که خورد، پ کشیو ک ریرو فراموش کنم. ش بیکردم اون حس عج

 بلند شدم که تا دم در باهاش برم.. از جام دیو کمربندش رو بست. بعد هم بافت و کتش رو پوش

 تا کفش بپوشه گفت: ستادمیبالکن که ا تو

آماده  زنمی. قبلش بهت زنگ ممیبزن نایایسر به مسعود هی میدنبالت بر آمیم یعصر_

 .یبش

هام رو حلقه کردم . من هم دستدیتو موهام نفس کش ق،یتکون دادم. بغلم کرد و عم سر

 شده بود نه؟ ازم جدا شد و گفت: یجور هیدور کمرش. 

 رفتم. یکن بدون خداحافظ یهم عذرخواه نایامواظب خودت باش. از مامانت_

 زدم: لبخند

 . تو هم مراقب خودت باش.زمیباشه عز_

شد و بعد،  رهی. به لحظه بهم خگفتمیم زیآمکلمه محبت هیبود که بهش  بارنیاول نیا

از در  نکهی. قبل ااطیکرد و رفت سمت در ح یخداحافظداد.  لمیو پرنشاط تحو قیعم یلبخند

 یتو خونه، هنوز صدا گشتمیبرم یدوباره برام دست تکون داد. من هم جواب دادم. وقت رونیبره ب

 ...دیچیپیتو گوشم م شهیگر
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**** 

استند  هیزدم و حاضر آماده، رو دسته کاناپه منتظر فرهاد شدم. پدر  نیسنگ پیت هی

چون  ر،ید کمی یمامانم رو بذاره داخل. ول یهابود تا گلدون دهیخونه خر یخوشگل برا یلیخ

 ز،ییها بود. من اول پابه گلدون یدگیو رس ییجا. مشغول جابهشدیزمستون داشت تموم م گهید

 تو! اوردیم لونینا ریها. حاال داشت از زگل یبودم برا دهیکش لونینا اطیگوشه ح

 :دیپرس دیرو که حاضر آماده د من

 ؟یکجا به سالمت_

 زدم: لبخند

 !یبازسیپل میدنبالم، بر آدیفرهاد م_

 سر داد و گفت: یاخنده پدر

 !دیکن حیهم تفر کمیگذشت!  یبازسیعمرتون به پل_

 .میکن دایوقت اضافه هم پ کمیتموم بشه فکر کنم  ردستمونه،یپرونده مزخرف ز هی_

ام گرفت کرده، ناخودآگاه خنده شیآرا یکمی دمید نکهی. از ارونیاز اتاقش اومد ب مامان

. چقدر خوشحال ذاشتمیکردم خودم رو کنترل کنم. چه خوب که داشتم تنهاشون م یسع یول

 پدر سربلند برگشته بود، مامان چندسال جوونتر شده بود! یبودم براشون. از وقت

 پزخونه گفت:تو آش رفتیکه م نطوریهم مامان

 .دیخونه بخور دییایشام رو ب کشه،یطول نم یلیخ یبازسیاگه پل_

 ام گرفتاز خجالت خنده بارنیا

کمکت  ستمیمامان. خودم هم خونه ن شهی... زحمتت مکشهیچقدر طول م دونمینم_

 کنم.
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 زد و گفت: یلبخند خاص مامان

 گلم! ستین یزحمت_

 دمیبه روش پاش یهم لبخند من

 .گمیقربونت برم، حاال به فرهاد م_

. از مامان و رونیزنگ خورد و فورا قطع شد. فرهاد تک زد که برم ب میلحظه گوش همون

 کردم و رفتم. یپدر خداحافظ

سوار  ی. بعد هم در رو برام باز کرد و وقتمیشد و با هم دست داد ادهیپ نیاز ماش فرهاد

 شدم، بستش.

 :دمیانداختم و پرس پشیبه ت ینگاه فرمون که نشست، با لبخند پشت

 ایوقت گذاشت پتیواسه ت یباز هم کل_

دوبل تنش  قهیچرک  یاسی راهنیداد و حرکت کرد. پ لمیتحو یلبخند دخترکش فرهاد

کم داشتن از حد مجاز کم گهیو همون بافتش. موهاش رو که د یبود با شلوار کتان خاکستر

 بود. دلم براش ضعف رفت دهیسشوار کش یحساب شدن،یبلندتر م

 ام!و شکن زلفت تو لوزالمعده نیچ_

 :دیو فرهاد پرس میدیخند هردو

 ؟یزد پیت یتو چرا انقدر ادار_

 و گفتم: دمیکش امییبه مقنعه دانشجو یدست

 باشم. ینگولیب نگولیزشته ج مینیهمکارها رو بب میخوایخوب گفتم م_

 :دمیپرس یناگهان یلینگفت. خ یزیو چ دیبا لبخند لپم رو کش فرهاد

 ؟یفرهاد چرا قبال اونقدر عنق منکسره بود_



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

672 

 گفت: دیخندیکه م نطوریخنده فرهاد به هوا رفت و هم کیشل

 تیکار و موقع مامورتو محل دیبود که ما با نیا شیکی. زکمیداشت عز یادیز لیدال_

! دیدزدیداشت عشقم رو م یکی نکهیهم ا یکی ،یتو محرمم نبود نکهیهم ا شیکی. میباش یجد

 !لیدال گریو د

 !یکردیمن رو دعوا م یلیها خوقت یبعض_

 تر شدم!اخالقخوش نیآرومم. واسه هم یلیقند و عسل. حاال که تو رو دارم، خ دیببخش_

هام رو پام بود، برداشت و انگشت یانداختم. دستم رو که رو نییو نگاهم رو پا دیطپ قلبم

. دستم رو دوباره گذاشت رو پام و دنده ادشیاز محبت ز یدر فکر شرمندگ. و من همچنان دیبوس

آهنگ شروع شد که تا اون موقع  هیرو عوض کرد. چشمم به فلش افتاد و ضبط رو روشن کردم. 

 تشیب هی... و یداشتنداشت و البته ترانه دوست یو مرموز بیعج یلیخ ی. ملوددمبو دهینشن

 من آشنا بود.... یچقدر برا

 

 از دست رمیمن م ینباش_

 هست یهست یوقت آرامش

 سکننده رهیخ تییبایز

 دارم دوستت

 عشقت منو درکم کن با

 تو قلبم محکم کن جاتو

 شو منو آدم کن حوا

 دارم دوستت



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

673 

 معصومت یچشما

 آرومت رفتار

 نامعلومت عشق

 کرد موونهید

 شمیم نگرانت

 شمیپ یستین یوقت

 شمیبد عاشق م من

 زود برگرد پس

 دهیبه تو شد معالقه

 دهیکندن، از من بع دل

 دهیتو به من رس عشق

 دارم دوستت

 من و عشقم عادت کن به

 با من قسمت کن اتویدن

 منو راحت کن الیخ

 دارم دوستت

 معصومت یچشما

 آرومت رفتار

 نامعلومت عشق
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 کرد موونهید

 شمیم نگرانت

 شمیپ یستین یوقت

 شمیبد عاشق م من

 زود برگرد.... پس

 (یی)عشق نامعلوم، کامران موال

 

که  یلمیام، مثل فخاطره ریرو سرم و تصاو ختنیسطل آب سرد ر هیانگار  ت،یتکرار ب با

جمالت آخر  نی! ااوشیهام رو به هم فشار دادم. ستند کرده باشن، از جلو چشمم رد شد. چشم

با عشقش  دینشده بود، بااگه کشته  دونمیبه دلم اومد. نم یادیغم ز ش،یادآوریبود! با  اوشیس

 ...رهیبم خواستیاما دلم هم نم کردم،ینسبت به خودم چکار م

 :دیفورا پرس امافهیق دنیبا د فرهاد

 شده ثنا؟ یچ_

 آهنگ... نی... ایچیه_

 ناراحتت کرد؟_

 برام خوند... نویا اوشیس_

 :دیکرد و پرس یمکث فرهاد

 ؟یدوستش داشت_

 شدم رهیخ ابونیهم مثل خودم اعتقاد داشت قلبم کاروانسراس. به خ نیا
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واقعا  ،یو زندگ طیاون شرا دی. شاسوختیقابل ترحم بود. دلم براش م یلینه... فقط... خ_

 حقش نبود.

 سر قبرش؟ میبر یخوایم_

 زد و گفت: یکه گردنم داشت، به فرهاد نگاه کردم. لبخند آروم یبا گردش سخت باز

 براش بخونه! یافاتحه هیرو داشته باشه که بره  ینکنم کسفکر _

 تکون دادم. سر

 مراقبت! بیتعق میریم میاما االن که دار_

 .میریخوب بعدش م_

 خونه. میمامان گفت اگه کارمون زود تموم شد شام بر_

 لبخند زد: فرهاد

 !شهیزود تموم م_

 نیبه ماش میدیبعد، رس ینگفتم. کم یزیزدم و چ یهم نثارم کرد. لبخند یچشمک و

 تابلوئه! یلی! به نظرم اومد خیدود یهاشهیبا ش اهیس یپژو هیمراقبت.  بیتعق

با فرهاد  نکهیاز ا دمیدادن. چقدر خجالت کش نییرو پا شهیش ستاد،یکه کنارشون ا فرهاد

طرف هم جالب بود. خوشم  هی. از میما نامزد دونستنیها که نماومدم و جلو هم نشستم. اون

 کیبودن و سمت فرهاد. با من هم سالم عل ابونیمرموز باشم. خداروشکر اونطرف خ اومدیم

 :دیرسکردن. فرهاد پ

 چه خبر؟_

 گفت: یمسعود ستوان
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 میدختر قرار داشت. فرصت نکرد هیکافه با  هی. تو رونیامروز با لباس پسرونه رفت ب_

 گرفت و برگشت خونه. . بعد بالفاصله آژانسمیشنود کن

 :دمیپرس فورا

 آژانس واقعا آژانس بود؟_

لحظه بهم نگاه کرد. بعد به فرهاد نگاه کرد. انگار فرهاد هم منتظر  هی یمسعود ستوان

 گفت: یجواب بود. ستوان مسعود

 !دونمینم_

کرد اگه خسته شدن، زنگ بزنن ستوان  دیبهشون داد و تاک دیتذکرات جد یسر هی فرهاد

 نطوری. هممیو راه افتاد میکرد یبفرسته. بعد هم خداحافظ دیمراقبت جد بیتعق میت هیتا  یرضوان

 :دمیپرس کردمیکردن فرهاد رو تماشا م یکه رانندگ

 ناراحت شد؟ یبه نظرت ستوان مسعود_

 شونه باال زد فرهاد

بذارم. اون رو گذاشتم  گهیدو نفر د تونستمیحواسشون رو جمع کنن. م دی. باستیمهم ن_

 !کنهیرو اصال دقت نم زهایچ یچرا بعض دونمینم ی! ولشترهیش بکه تجربه

 .کشهیطول م یتو برسن کل ینداره. به هر حال تا به پا یاشکال_

 :دیو با لبخند پرس دیلپم رو کش فرهاد

 بهشت زهرا؟ میبر_

 شدم و گفتم: نیغمگ

 باشه._
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. میراجع به پرونده حرف زد ای میت آهنگ گوش دادتو سکو ایبهشت زهرا،  میبرس تا

بعد از مرگ، آدم همه  گنی. مدمیکشیخجالت م اوشیبود. انگار از روح س یجور هیحالم 

بخاطرش  ادیز یبود من حت دهیهم فهم اوشیس یعنی. شهیرو متوجه م دونهیکه نم ییزهایچ

 کنم؟ ریعموش رو دستگ خواستمیفقط م ودب دهیهم نکردم؟ فهم هیگر

 هیبدشانس باشه؟ عاشق  تونهیآدم چقدر م هیمند شده بود؛ واقعا بهم عالقه چاره،یب پسر

 شده بود، بعد هم چقدر مفت، جونش رو از دست داده بود... سیپل

پر و  یاومدم. اطرافم، پر از قبرها رونیدستم، از فکر ب یفرهاد رو یهاحس انگشت با

 بشم. ادهیبود. فرهاد در سمت من رو باز کرده بود و منتظر بود پ یخال

 م؟یدیرس_

 نیقبرستون ساکت و غمگ یشدم و دنبالش راه افتادم. چقدر فضا ادهیتکون داد. پ سر

فوت  خیتولد و تار خیداشتن، که اسم، نام پدر، تار کیسنگ مرمر کوچ هیبود. قبرها اکثرا فقط 

. میستادیقبر ا هی یجلورفتن، باال کمی... بعد ینه گل ،یاهینه حاش ،یروشون حک شده بود. نه شعر

آن تمام خاطراتم باهاش، از جلو چشمم رد  هیاشک، پلکم رو زد.  شین اوش،یدن اسم سیبا د

 کنار قبرش نشستم.  مهیشد. چادرم رو جمع کردم و ن

کنم. فرهاد  هیگر اوشیس یفرهاد، برا یجلو خواستمینم یول آورد،یبهم فشار م هیگر

 گفت:

 .ارمیبراش آب ب رمیم_

 امهیفرصت بود. گر نیدادم و رفت. بهتر لشیزارزدن بود تحو هیشب شتریلبخند که ب هی

 هام...کردن یبازهام، نقش. بخاطر دروغزیمعذرت خواستم بخاطر همه چ اوشیرو آزاد کردم. از س

که برگشت، فکر کنم متوجه  دستمال درآوردم و صورتم رو پاک کردم. فرهاد فمیک از

 یخال یآورده بود، رو سنگ خاکستر ییظرفشو عیگالن ما هیکردم. آب رو که با  هینشد که گر

 کرد.
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 دور بود. کمی رآبیش_

و فرهاد  میسوار شد م،یفاتحه خوند نکهینشه. بعد از ا سیجام بلند شدم که چادرم خ از

فلش  یهاچراغ قوه وسط جنگل شده بود. و آهنگ هی هیشب د،یراه افتاد سمت خونه. نور خورش

 «عشق نامعلوم»به آهنگ  دیفرهاد، دوباره رس

بهم زد  یام گرفت و نگاهش کردم. لبخندفرهاد فورا عوضش کرد. از کارش خنده نباریا

 :دیو پرس

 ؟یخوب_

 آره..._

 ؟یبهش باهام حرف بزنراجع یخوایم_

 شدیبه چندتا پسر، فقط مبا نامزدم حرف بزنم؟ راجع گهیپسر د هیراجع به  شدیم مگه

 صدا بده دنی! جمله فرهاد باعث شد باز گردنم موقع چرخطرفیب قیرف هیحرف زد.  قیبا رف

بدون ترس و  خواد،یکه دلت م یزیبه هرچبدون. راجع قتیمن رو قبل از همسرت، رف_

 طرف توام! هشی! من هم همیباهام حرف بزن یتونیم ،یو نگران دیترد

 گفت؟یم یگرفت. داشت جد امخنده

 .یکنیم یشوخ_

 زد: یبخشنانیلبخند اطم فرهاد

 البته که نه!_

 گرفتم امتحان کنم میتصم
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 یدوست هیباهاش دوست شدم.  م،یبود که در تمام زندگ یپسر نی... اولاوشیخوب... س_

 اوش،ی. با سکردمیو اعتمادش رو جلب م زدمیگولش م دی! چون بابارطنتیگفت، ش شهیآزاد و م

 گرفتم... ادیرو تجربه کردم...  یاتازه یزهایچ یلیخ

عذاب وجدان  ،یکردیم یو اونقدر خوب نقشت رو باز یزدیگولش م نکهیبخاطر ا_

 ؟یدار

 دادم و گفتم: سرتکون

اعتماد کرده ... واقعا من رو دوست داشت... عشقم رو باور کرده بود و به قلبم اوشیس_

 اوشیرو گردن مادر و عموش بندازم و، بگم که س زیچهمه خوادیبود... دلم م چارهیب یلیبود... خ

 ...شیکه با صداقت بره تو زندگ یهرکس یباشه... برا یاالعادهآدم فوق تونستیم

 صورتم رو نوازش کرد و گفت: فرهاد

! اگه یشد تو بهش دروغ بگ.... همون عموش باعث زکمیقربون دل مهربونت برم عز_

با  اوشیهم داشت. س یو بهتر یمعمول یاالن زنده بود و زندگ دیبود، شا یآدم عاد هی اوشیس

ادامه داد. اون با تو عوض شده  نطوریلحظه عمرش هم هم نیخودش با تو بود، تا آخر یقلب واقع

 کنه! یچندماه، خوب زندگ یکه برا یرو داد تفرص نیبود. بهش ا

 دیترک بغضم

کنه.... چقدر  یخوب زندگ خوادیبشه... م یعوض بشه و آدم بهتر خوادیبهم گفت م_

 که کشتنش... فیح

بود،  دهیبود. زمان مرگش رس نینکن قند و عسل! طاقت ندارم! خوب قسمتش ا هیگر_

قبل از تو، که  ی. فقط براش از خدا آمرزش بخواه، بخاطر زندگکنهیرو حل نم یزیچ اتهیگر

 قعا خوب نبود!وا
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 یرو پاک کردم. بعد در حال مینیها و بو اشک دمیکش رونیاز جعبه رو داشبرد ب یدستمال

 گفتم: کردمیکه به فرهاد نگاه م

 م؟یبخور یبستن میبر شهیم_

 م؟یرسیبه شام م_

 دمیکش میشونیبه پ یدست

 نبود.... ادمیاصال _

 .میخونه با هم بخور میببر میبخر_

بزرگ  یفروشیبستن هی یفرهاد جلو ر،یزدم و قبول کردم. تو مس یکمرنگ لبخند

 داشت و گفت:نگه

 ؟یایم_

 چکار؟ امیب_

 !یهاش رو انتخاب کنطعم_

 حوصله نداشتم. دستم رو تو هوا تکون دادم و گفتم: اصال

. نایو نسکافه و ا یاو پسته و آلوچه بیترش دوست داره، مامان هم س یهاپدرمزه_

 .میانبه دوست ندار چکدومیه

 دوست داره؟ یقند و عسل من چ_

 هام اومدبه لب لبخند

 یدارک برون نویکاکائو قهوه نسکافه کاپوچ_
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رو باز  ریگآفتاب نهیو آ دمیکش یقیشد. نفس عم ادهیو پ دیبا خنده لپم رو کش فرهاد

م. همون لحظه، رو بست ریگو آفتاب دمیبه صورتم کش یکم از مرده نداشت. دست مافهیکردم. ق

 گفت: یشروع کرد زنگ خوردن. مامان بود. جواب که دادم، بعد از سالم و احوالپرس میگوش

 نه؟ ای نیایشام م نمیزنگ زدم بب_

 نبود بهش خبر بدم، بود؟ قرار

 .مییایم میدار م،یاآره مامان جان، تو راه خونه_

 !یدادیعه دختر خوب زودتر به من خبر م_

 حواسم نشد. د،یببخش_

 هم بخر. یفرنگنداره، سر راه سس گوجه یبیباشه، ع_

 دمیبرگشت. سوار که شد، د های. فرهاد با ساک بستنمیکرد یکردم و خداحافظ قبول

 . اما فرهاد گفت:هیدوتا ساک تو دستشه. ازش گرفتم، با خودم فکر کردم حتما دوتاش هم بستن

 .دمیبامزه برات خر زیچ هی_

قلب که دست  هیآوردم.  رونشیعروسک بود. ب هی ش،یکیرو نگاه کردم. تو ها ساک داخل

لبخند دخترکش داشت  هیام گرفت. قلبه خنده افهیق دنیاز د یو پا و چشم و دهن داشت. حساب

 !یو دستکش و کتون

 گفتم: کنانخنده

 آخه فرهاد هیچ نیا_

 هم با خنده جواب داد: فرهاد

 قلب منه! نیا_
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 امهیروح ،یراحت نیبود گره خورد. به هم طنتیبه نگاهش که پر محبت و البته ش نگاهم

 نثارش کردم و گفتم: یرو عوض کرده بود. من هم لبخند مهربون

 .زمیممنونم عز_

 نداره قند و عسل. یقابل_

به همه رفت و دوباره، با نشاط راجع ادمی ،ییهوی هیبا همون هد هامیهمه ناراحت انگار

. کردیفرق م یلیخ شناختم،یکه قبال م یکه کنارم بود، با فرهاد یفرهاد نی. امیزدحرف  یچ

هم خجالت  بردم،یاول، هم ازش حساب م یبود که من، اون روزها یفکر کنم همون فرهاد

 شنهادیبعد گفتن پ شهیکه به قول خودش، هم ی! همونرفتیبراش ضعف م دلمو هم  دمیکشیم

که بدون شناخت، تو ذهن  یتا حرفم بد به نظر نرسه. کس زدمیلبخند م هیو نظر و گزارشم، 

پسر  شدیمگه م کردن،یم دایپ تیهام داشتن واقعام ساخته بودم. اما حاال، ساختهدخترونه

وجود داشته باشه و عاشقش هم  تیتو واقع کنه،یخودش تصور م یدختر برا هیکه  یآلدهیا

رو داشتم  یکر و خدا رو صدهزار مرتبه شکر، من اوج خوشبخت طونیبشه؟! فکر کنم گوش ش

 !کردمیتجربه م

 فرهاد گفت: ن،یتوقف ماش با

 .میشو زنگ رو بزن که بدونن ما اومد ادهیخوب، پ_

رو زدم و اعالم کردم  فونیفرمون زدن بود. آشدم. فرهاد مشغول قفل ادهیزدم و پ یلبخند

که همراه  یکیکوچ ییبه ساک مقوا ی. نگاهمیبا هم وارد شد. فرهاد کنارم اومد و میکه ما اومد

 :دمیپالتوش دست گرفته بود انداختم و پرس

 ه؟یچ نیا_

 چشمک زد: فرهاد

 !زهیسورپرا_
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فرهاد مورد استقبال گرم مامان و پدر قرار گرفت. واقعا بهش  م،یخونه که شد وارد

 گفتم: زدمیرو تا م میکه روسر نطوریم. با من اومد اتاقم تا پالتوش رو بذاره. هشدیم میحسود

 ایخوب خودت رو تو دل پدر مادرم جا کرد_

 بغلم کرد هوایجلو اومد و ب فرهاد

 آوردم؟ یبرات چ نیمن. بب یحسود کوچولو_

آوردم،  رونیتوش بود. اون رو ب یاپارچه زیچ هیکه دستش بود بهم داد.  یهمون ساک و

که احتماال  دمیفهم دم،یکش رونیاز لفاف ب تالیجیآلبوم د ینیم هی یانگار لفاف بود. وقت

نشست کنارم.  یافاصله نی. نشستم رو تخت و فرهاد هم بدون کوچکترمونهینامزد یهاعکس

ها انداختم. واقعا خوب شده بودن. من به عکس یام گرفته بود. آلبوم رو باز کردم و نگاهخنده

 تر شده بودم بعد روتوش!چقدر خوشگل

. صفحه آخر، کنهیفرهاد تا آخر بازه و داره من رو نگاه م شیکه ن دمیدیگوشه چشم م با

 من بود! زدم تو صورتم و گفتم: یهمون ژست لعنت

 رو به مامانم نشون بدم؟ کل آلبوم نفله شد! نیا یخاک عالم حاال چجور یوا_

 با خنده گفت: فرهاد

 !گهید سهیفقط سا_

 ادامه داد طنتیبا ش و

 !یکرد شنهادیژست رو پ نیکه خودت ا دونهینم ی، جز من و تو، کستازه_

 گهیرفت و من هم د رونیش و فرهاد فرار کرد. از اتاق بتو شونه دمیهمون آلبوم کوب با

و بعد شونه زدن موهام، از اول بافتمشون. با دستمال  دمیپوش یدنبالش نرفتم. لباس مناسب

 .رونیردم و رفتم برو پاک ک هامملیمرطوب، ضدآفتاب و ر
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 شیزدم و رفتم تو آشپزخونه پ یلبخند خوند،یفرهاد که داشت کنار هال نماز م دنید با

 :دیمامان. مامان با لبخند پرس

 ؟یتو نماز خوند_

 گفتم: یآروم یصدا با

 .امیتو مرخص_

 گفت: داشتیگاز برم یکه غذا رو از رو نطوریهم مامان

 .دییاینداشتم واسه شام ب یدیاصال ام_

 .دیطول نکش ادیکارمون ز_

 و گفتم: دمی. لب گزمیدیافتاد سس نخر ادمی یماکارون دنید با

 رفت! ادمیمامان سس _

 بهم انداخت و گفت: ینگاه هی مامان

 !یدیزحمت کش_

 گاز گذاشتم و گفتم: یرو رو رجوشیش فورا

 .کنمیاالن درست م_

هم مشغول شدم. فرهاد، بعد تموم شدن نمازش کنار پدر نشست و طبق معمول،  بعد

 :دیمامان ازم پرس زدمیداشتم سسم رو هم م یشروع کردن آروم آروم حرف زدن. وقت

 گن؟یم یدوتا چ نیواقعا ا_

 رو به حالت چندش جمع کردم و ابروهام رو باال دادم. گفتم: دهنم
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مردونه  یهاها به نقشهپچپچ نیها هم اوقت ی! بعضنیرنطویهم شهیواال! هم دونمینم_

 !شهیم یمنته یبیعج

 کردم و گفتم: یکیو آروم هولم داد. من هم خنده کوچ دیخند مامان

 !گمیکه م دمید_

 :دیپدر به گوش رس یصدا

 ن؟یخندیم یمادر و دختر به چ_

 بلند گفت: مامان

 شما با دامادجانت صحبت کن! ه،یخصوص_

و بعد  میدیرو چ زیو مامان اعالم کرد که شام آمادس. من و مامان، م میدیخند یهمگ

دار خنده یزهایو چ اوردیدرم یبازکه فرهاد مسخره ی. در حالمیدور هم شام رو خورد یهمگ

. مامان و پدر دینخند شدیکه نم گفتیواسه مسخره کردن م یجمله عال هی ای کرد،یم فیتعر

پنهان فرهاد  تیشخص نیتعجبم رو از ا کردمیم یخنده، سع نیهم در ح من دن،یخندیبهش م

 نشون ندم.

و شست، من  ستادی. خودش وامیها رو بشورمن ظرف ایشام، فرهاد نذاشت مامانم  بعد

 یلیکنم خ یادآوریتا بهش  زدمیهم جمع و جور کردم. دائما هم با لفظ داماد نمونه صداش م

 .رفتیگرچه اصال از رو نم! کنهیم ینیریداره خودش

مامان  شیپ ییرایتو پذ میفرهاد تموم شد، رفت یمرباباز یرو آماده کردم و وقت هایبستن

فوران کرده بود،  یهاشون ذوق و خوشحالو پدر. پدر و مامان هردو از فرهاد تشکر کردن. تو چشم

کار  ادید ازدواج زبع ستین ازیراحت شد، دخترمون ن المونیآخ خ گفتنیبا خودشون م دیشا

 !هخونه کن
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 گفتیبه اون طعم ماحساسش رو راجع یاز بستن یبا خوردن هر طعم شه،یمثل هم مامان

مثل پدر گم  یلحظه با خودم فکر کردم، اگه فرهاد هم چندسال هی. کردیم شیو پدر هم همراه

 به شغلم ادامه بدم؟ تونمیم یبزنن، من چجور انتیبشه و بهش تهمت خ

کم شروع بعد هم سربازها کم ذاره،یپشت سرم صفحه م تونهیاول از همه تا م هیمرض

 یمنطقه مرز هی رمیبگ یانتقال دینداشتن! فکر کنم باپچ کردن و احترامم رو نگهبا هم پچ کننیم

 ابد زندانبان بشم! یبرا ای

 گفت: دیدزدیدارکم م یکه داشت از بستن یتکون فرهاد به خودم اومدم. در حال با

 ؟ییکجا_

 زدم: یکمرنگ لبخند

 .جاچیه_

 کردم و گفتم: یبه بستن یااشاره بعد

 ؟یسرقت یبفرما بستن_

 یرو بهم رسوند. وقت بیچندتا مفهوم عج طونش،یو فرهاد، با اون نگاه ش دنیخند همه

 رو داد گفت: هیجواب تشکر بق نکهیتموم شد، فرهاد از من تشکر کرد و بعد از ا هامونیبستن

 کم رفع زحمت کنم.کم گهیخوب، من د_

 فرهاد گذاشت و اجازه نداد بلند بشه: یزانو یدستش رو رو پدر

 !گهید ازدههیبمون. ساعت  نجایامشب هم ؟یکجا بر_

اگه به خرافات اعتقاد  داد؟یم دونیفرهاد با پدر چکار کرده بود که انقدر بهش م واقعا

اش گرفته چرا خنده دونمیانداختم، نم ینگاه هیمان کرده! به ما زخورشیچ کردمیداشتم، فکر م

ها محل رو ترک کردم. فرهاد به بلند شدنم نگاه ام گرفت و به بهونه بردن کاسهبود. من هم خنده

 کرد و گفت:
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 اداره! میبر دیپدرجون، فردا با شمینه مزاحم نم_

 م،یهم دار یلباس راحت! دیریم گهیبا هم د نجای! فردا از همیپوشیتو که لباس فرم نم_

 !خورهیبه تو م زشیپسر هم دارم که سا هیشکر خدا 

 اضافه کرد: مامان

! امشب یرفت یصبح هم معلوم نشد ک ،یاومد یک ستیکه معلوم ن شبیآره پسر گلم، د_

 !شهیرو بمون، مطمئنم ثنا هم خوشحال م

با خودم لب  شستم،یرو م هایخوریکه داشتم بستن نطوریو هم دیهام دوبه گونه خون

 یجلو تونستمیواقعا نم گهید موند،یم شمی. پناه بر خدا اگه امشب رو هم فرهاد پدمیگز

 .رمیرو بگ طنتشیش

هم  شیکه دفعه پ یدست لباس راحت هیکردن بمونه، بعد هم مامان با  شیراض خالصه

 ها رو بهش داده بودم، فرستادش تو اتاق من!همون

 :دینارم و آروم پرساومد تو آشپزخونه ک پدر

 بمونه؟ یدوست نداشت_

 انداختم. نییرو پا سرم

 نداره برام. یفرق_

نبودم رو  شتونیکه پ ییاون روزها تونمینم گهی. من ددیهاتون استفاده کناز لحظه_

 باهاتون نبودم! وقتچیه گهیجبران کنم. و اگه واقعا مرده بودم، د

با من  دادیداشت که بخاطرش انقدر به فرهاد فرصت م یشدم. پدر چه احساس منقلب

 باشه؟

 ...میخوشحال هم بود یول می... درسته ناراحت بودیشدیم دیخوب.... اگه شه_
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 دنبالم؟ یشدم و اومد دیشه یچرا فکر نکرد_

 ....یازنده گفتیقلبم بهم م_

 ییهاهمه لحظه یراب شدم،یم دیشه تیمامور هیساده تو  یلیو اگه بدون اون ماجرا و خ_

 ؟یخوردیحسرت نم یکه از دست داد

 گرفتیم امهیگر داشت

 یزنیها رو محرف نیپدر چرا ا_

 .یهات رو بدونقدر لحظه نکهیا یبرا_

. آروم تو آغوش پدر جا گرفتم. اومدن مامان رو دیرسیبه نظر م بیعج زیچهمه چقدر

هم  نطوری. و همگهیم یبغل پدر و دختر نیجمله در مورد ا هیاالن  دونستمیاحساس کردم. م

 شد:

 .دیریبگ لیما رو هم تحو_

 نثار مامان کردم و گفتم: یرو رها کردم و بهش لبخند زدم. بعد هم لبخند پدر

 فرهاد در چه حاله! نمیبب رمیم_

پدر، منقلب  یهاخودم رو به اتاق رسوندم و در رو پشت سرم بستم. هنوز بخاطر حرف فورا

بود،  ستادهیبه دست ا یفرهاد، که فقط با شلوار خودش گوش دنیبودم. روم رو برگردوندم و با د

 کجا رو نگاه کنم. فرهاد که متوجه اومدنم شده بود با خنده گفت: دمیهام گرد شدن و نفهمچشم

 زنگ زد، هنوز وقت نکردم لباس بپوشم. یمسعود_

 نکهیبدون ا دم،یکشیم ینامرئ یهارو موکت طرحکه داشتم با انگشت شست پام  من

 نگاه ازشون بردارم، گفتم:

 خوب بپوش!_
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 گفت: ختیریاز صداش م طنتیکه ش یدر حال فرهاد

 یفکر کنم انقدر رو فرم باشم که دلت بخواد نگاهم کن_

 به ابروهام نشوندم و گفتم: یمصنوع یاخم زدهخجالت

 مسواک بزنم... رمیم_

به  نه،یشدم و تو آ ییرو ترک کردم. وارد دستشو تیبده، موقع یتونه جوابب نکهیقبل ا و

! خورمیبفهمم از کجا دارم م نکهیبدون ا رفت،یم شیپ هوی زیانداختم. چقدر همه چ یخودم نگاه

 سادهیوا ی! اصال مطمئنم عمدا همونجورکشهیرو به رخ من م کلشیپسره پرو! ه»با خودم گفتم:

 «بعد قطع تماس، لباس تنش کنه! تونستیمبود! 

کردم به خودم مسلط باشم.  یبا خودم واکندم! سع نهیهام رو تو آزدم و سنگ مسواک

رو نگاه کردم  یبهداشت یدکیبوده و مسواک نزده! کمد لوازم  نجایهم ا شبیافتاد فرهاد د ادمی

 برگشتم اتاقم. روزمندانهیمسواک نو، پ هیکردن  دایو با پ

. با ورودم سر بلند ینشسته بود رو تختم و همچنان سرش تو گوش ده،یپوشلباس  فرهاد

که دست و صورتم رو خشک  نطورینثارم کرد. مسواک رو دادم دستش و هم یکرد و لبخند

 گفتم: کردمیم

 پاشو تو هم برو مسواک بزن._

 یشلوار راحت به جا هی. از فرصت استفاده کردم و رونیتشکر کرد و از اتاق رفت ب فرهاد

 هیلحافم و تک ریز دمیفرهاد هم رختخواب آوردم و کنار تختم پهن کردم. خز ی. برادمیدامنم پوش

 تخت. یدادم به باال

نامزد  نکهیبه محض ا کردمینه، سوم! فکر نم م؟یبود که کنار هم بود یشب دوم امشب

اون هم بعد عقدشون.  ند،مویپرستو م شیکم پ یلیبمونه. سلمان خ شمیکنم، سه شب رو پ

به مسائل  قیاونطور دق وقتچیه کنمیها رو بگذرونم. اعتراف مشب نیا یچجور دیبا دونستمینم
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گرفتم همه رو کنترل کنم. و  ادی یهستم ول یفکر نکرده بودم. احساسات ییعاشقانه و زناشو

 کنترلم رو از دست بدم! شدیباعث م ادش،یز طنتیفرهاد، با محبت و ش

ام گرفت. همون لحظه فرهاد وارد اتاقم شد و خنده دم،یخودم کش شیکه پ یخجالت از

 :دیپرس زتوالتم،یرو م ذاشتیکه مسواکش رو م نطوریهم

 ؟یخندیم یبه چ_

 .یچیه_

دست و صورتش رو خشک کرد و کنارم نشست. دستم رو گرفت  یکاغذبا دستمال فرهاد

 گفت: کردیمن قفل م یهاانگشت نیهاش رو بکه انگشت یو در حال

 خوب قند و عسل! چه خبر؟!_

 .یسالمت_

 خداروشکر_

 .رهیام بگباعث شد خنده لبخندش

که قبال  یکه کنارم نشسته، اون فرهاد یفرهاد نیا کنمیها حس موقت یبعض_

 .ستین شناختمیم

 یگیم ! حاالیبود یکنم شاک کیتفک میکارم رو از زندگ تونمینم نکهیاز ا شهیتو که هم_

 !شناسمتینم

 !هیباورنکردن رتییتغ نیا نهیمنظورم ا_

 .یمن رو شناخت شترینکردم، فقط تو ب رییمن تغ_

 و گفت: دینگفتم. فرهاد آروم دستم رو بوس یزیزدم و چ یکمرنگ لبخند

 ؟یخوب_
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 آره خوبم._

 ؟یهست ینطوریپس چرا ا_

 !؟یچجور_

 فکرت رو مشغول کرده! یزیچ هیانگار _

 خوشحال شدم و گفتم: کمی ستم،ین یبود تو حالت عاد دهیفهم نکهیا بخاطر

 .زدیم یبیعج یهاراستش پدر حرف_

 بخاطر نور چراغ خواب بود؟ ایفرهاد عوض شد  رنگ

 گفت؟یم یمگه چ_

تنگ  یلیخ یکه کنارم بود ییاون روزها یدلت برا شدمیم دیاگه من شه گفتیم_

 !ییزایچ نیهمچ هیهات رو بدون... قدر لحظه گفتی! مشدیم

 نگاهش رو ازم گرفت و گفت: فرهاد

 .ستنین یبد یهاکه حرف هانیخوب... ا_

 !بیاالن! با اون لحن و نگاه عج ت،یموقع نیمشکوکه، تو ا یلیخ یول ستن،یبد ن_

 هام حلقه کرد و من رو به خودش فشار دادفورا دستش رو دور شونه فرهاد

دامادش انقدر گله  نکهیحتما از ا ست،ین یمهم زی. چزکمیبرم عز تیسیشمّ پلقربون _

 خوشحال بوده! یلیخ

 به پاش زدم و با خنده گفتم: یاضربه

 .نمیبخواب بب ریپاشو برو تو جات بگ_

 !؟یدیبوس قبل خوابم رو نم_
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 دادم هولش

 .نمیبرو بب_

. دمیپشتم رو کردم و دراز کش ن،ییتا از تختم بره پا اوردمیکه بهش فشار م نطوریهم و

 فرهاد با خنده چندتا بوسه محکم به صورتم کاشت و گفت:

 قند و عسل. یخوب بخواب_

**** 

گرم بشم.  یکمیرو پشتم بلکه  فتهیوارد بشه و ب یشتریاتاق رو کنار زدم تا نور ب پرده

 یروزها نیدفتر من و الهام، خراب شده بود. اون هم تو ا اتوریراد یچرا به طور ناگهان دونمینم

 بود. یهوا سرد و برف سرههیآخر سال که 

 ناالن وارد شد و گفت: الهام

 وقت روز! نیشدم ا ریاس_

 :دمیگرفت و پرس مخنده

 چرا؟_

 ! شگاهینبود، خودم مجبور شدم دوباره برم آزما یمیسروان کر_ 

 برات بفرستن! یزدیزنگ م ای ؟یگزارش رفت هی! بخاطر یفرستادیخوب سرباز م_

 ولو شد: شیصندل یشونه باال انداخت و رو الهام

 !یفور یلیچه بدونم. سربازها هم سرشون شلوغ بود و کارم خ_

 شد؟ یچ جهیخوب حاال نت_

رو  شیکارت مل یعنی شه؟ی! باورت میکارت مل یداره نه حت یا! طرف نه سابقهچیه_

 هوشمند نکرده!
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 گفتم: کندمیکه گوشه ناخنم رو م یدادم و در حال هیتک

 م؟یکن اشییشناسا یچجور م؟یپس چکار کن_

 دهن کج کرد: الهام

 ره؟ینم شیخرابکار نیدنبال درست کردن ا یچرا خود ستوان مسعود_

 تکون دادم: سر

کرده! به هر حال  یانگارمراقبت بوده و سهل بیاون تعق یپرونده ماست، ول نیخوب ا_

 .میدرستش کن دیکه شده! و با هیکار

هاش تو هم بود و با صدمن . اخممیلحظه فرهاد وارد شد و ما به پاش بلند شد همون

 خوردش. فقط گفت: شدیعسل هم نم

 .دیدفتر سرهنگ باش گهید قهیپنج دق_

 زبونم بند اومده بود. سر تکون دادم و الهام گفت: شافهیق بخاطر

 ناب سروان.چشم ج_

 :دیکه رفت، الهام پرس فرهاد

 هم بهمون نظر دارن؟ واریاز پشت د ونیچه خبر شده؟ نکنه آقا_

 نشه. به خودم مسلط شدم و گفتم: کیام شلدهنم گرفتم تا خنده یدستم رو جلو فورا

 چه خبره! مینیبب می! جمع کن بروونهید_

. چندتا سرباز نییپا میرو تو حالت خواب گذاشت و بعد قفل کردن در رفت ستمشیس الهام

 بودن که بهمون احترام گذاشتن. آروم کنار گوش الهام گفتم: ریتو مس

 !ام؟ینجوریفقط من ا ای ادیخوشت م کوبنیبرات پا م نکهیتو هم از ا_
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 با خنده گفت: الهام

 !ادیمن هم خوشم م_

 . الهام گفت:میستادیا یدیسرهنگ مج یمنش زیو کنار م میدیخند زیر

 .مییایجناب سرهنگ ب دنید یگفتن برا انیسروان ک_

و به تعارف جناب  میبا تلفن هماهنگ کرد و ما رو فرستاد داخل. احترام گذاشت یمنش

 بود. یبعد هم فرهاد اومد و دوباره احترام! هنوز عصبان هی. چند ثانمیسرهنگ، نشست

 هاش رو تو هم قفل کرد و گفت:اب سرهنگ دستاو هم نشست جن یوقت

 انیجر ی. برادیگفت شما هم بهتره باش انیک ن،یچون شما دخترها مسئول پرونده هست_

هست! پژواک در  میکنیکه ما فکر م یزیاز اون چ شتریب یکس هیکه  میپژواک، متوجه شد

 و پخش داره! دیتول زِیباند کامل و تم هیرابط ساده،  هیپوشش 

 ادامه داد: یدیهام گرد شدن. سرهنگ مجوضوح چشم به

 یمواد شیشده بودن، همه مورد آزما یشگاهیو موش آزما میکه گرفت ییاون دخترها_

 قرار گرفته بودن! شهیم دیکه تو البراتوار خود پژواک تول

 :دمیپرس

 م؟ینکرد داشونیاطالعات از کجا اومدن که ما پ نیجناب سرهنگ! ا دیببخش_

 او جواب داد: یه جاب فرهاد

 .کردمیم یریگیرو من پ زهایچ یبعض_

 گفت: یدیبهش انداختم. سرهنگ مج یو نگاه چپ ومدیخوشم ن اصال

 !میکنیچکار م میکه ما دار دهینفر به پژواک خبر م هی میمتاسفانه متوجه شد_

 :دمیشوک زده و باشتاب پرس من
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 ه؟ی! کانت؟یدوباره خ_

 با اخم گفت: فرهاد

 .میپرونده رو ببند نینماد میخوای. فقط ممیدونیخودت رو حفظ کن. فعال نم آرامش_

بدم  یزیاز هر چ شتریب انتیبگم. از خ یچ دونستمی. نمنیشدم به زم رهیخ نیغمگ

 . سرهنگ گفت:اومدیم

 شهیم ادیکارتون ز کمی. و دیکن یریگیپرونده رو پ انهیکامال مخف دیبه بعد با نیاز ا_

 .دییآیمن مطمئنم از پسش برم ی. ولدیریرو هم دست بگ دیپرونده جد هی دیچون با

 و الهام گفت: میداد لشیتحو یو الهام همزمان لبخند کمرنگ من

 .میکنیممنون جناب سرهنگ. تمام تالشمون رو م_

 نطوریداد و هم حیکرده بود برامون توض دایرو که خودش پ گهید یزهایچ یسر هی فرهاد

دفترمون، به همه مشکوک بودم.  میگشتیرو. بعد جلسه تموم شد. با الهام که برم دیبرنامه جد

 الهام دستم رو گرفت و آروم کنار گوشم گفت:

 .میکنیم داشیاعصاب خودت رو خرد نکن. پ_

 شااللّه.ان_

**** 

 یروال عاد ی. زندگبردمیلذت م اومد،یکه م ینمو از بارون نم رفتمیرو راه م ادهیپ تو

فرهاد  گهیو همونطور که انتظار داشتم، با همزمان شدن چندتا پرونده، د کردیم یخودش رو ط

بودم.  فتیبود و من جمعه رو ش دهیبا من وقت بگذرونه. دوباره آخر هفته رس کردیفرصت نم

اداره. سوت و کور بود و  دمیرس گهیجا کردم. چند قدم دگردنم رو جابهو شال دمیکش یاازهیخم

 بودم. دهیگار باز هم زودتر از همه رسان
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 رمق،یداشتن اومده بودن. من هم وارد دفترم شدم و ب فتیدونفر که ش یکیهر بخش  تو

 انجام دادن بود! یبرا یکار شهینشستم و مشغول شدم. شکر خدا هم زمیپشت م

 فرهاد فرستادم: یبرا امکیپ هی د،یرو برداشتم و با ترد میگوش

 «نه؟! ای یفتیامروز ش ؟یخوب سالم»

 اومد: امکمیکه جواب پ کردمیم پیبعد داشتم گزارشم رو تا قهیدق ده

 «امیشااهلل مان گهیساعت د هیتا  یول ستمین فتی. شزکمیعز سالم»

زود تموم شد  یلیساعت خ هیادامه کارم رو انجام دادم.  یبه لبم اومد و با انرژ یلبخند

 گفت: یبلند شدم. بعد از سالم و احوالپرس و فرهاد اومد. با لبخند به پاش

 .ییجا میبر دیبپوش با_

 !فتمیآخه ش_

 .زنمیم تیبرات حکم مامور_

 برداشتم و گفتم: یرختگردنم رو از چوبو شال پالتو

 .رونیب امیتو برو من هم م_

. دمیرو خاموش کردم و پالتوم رو پوش ستمیتکون داد و رفت. بعد بستن در، س یسر فرهاد

 در اتاق رو قفل کردم و رفتم. کردم،یچادر رد م ریکه شالم رو از ز یحال در

 :دمی. پرسمیمنتظرم بود. سوار شدم و راه افتاد نیفرهاد با ماش ابون،یخ تو

 م؟یریم میکجا دار_

مراقبش  یها. بچهومدهین رونیکه دوست فروغ نصر بود، چند روزه از خونه ب یاون دختر_

 .میآب بد یسر و گوش هی میبر دیمشکوک شدن. با

 تکون دادم و گفتم: یسر
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 در رفته! یباز هم از در پشت دیشا_

 زد و گفت: یلبخند فرهاد

 .مینیبب میبر دیبا دونمینم_

هام دلتنگش بودن. داشتم . انگار همه سلولشدمیم دهیچرا به سمت فرهاد کش دونمینم

عشق شدن و دستم رو گرفت. بعد با هاش پر که نگاهم رو شکار کرد. چشم کردمیتماشاش م

 :دیپرس طنتشیهمون لحن آروم مخلوط با ش

 کنه؟یقند و عسل من چکار م_

 .دوئمیم یبه قول مامانت دنبال دزد و قاچاقچ چ،یه_

 شام دعوتتون کنم خونمون. یمامانم گفت امشب برا ،یخوب شد گفت_

 ؟یدعوتمون کن_

برخدا انقدر پناه گفتی! مامانم منیومدیشما خونه ما ن مینامزد کرد ی! از وقتگهیآره د_

 .میآمد کنوخوب با هم رفت میاتفاق افتاد نتونست عیسر یچهمه

شلوغ  یلی. سرمون هم خمیشناختیرو م گهیهمد یخوب آخه من و تو به اندازه کاف_

 بود.

 ن؟یکه نداشت یاگهی. برنامه دزنهیآره! حاال مامانم گفت ظهر به مامانت زنگ م_

 که من خبر دارم نه! یینه، تا اونجا_

 !؟یمونیمن م شیشب پ نیپس امشب که اومد_

 ام گرفتو خنده دیهام دووضوح خون به گونه به

 پدر و مامان اجازه ندن! دیشا دونم،ینم_

 با خنده گفت: فرهاد
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 !یمونیپس م_

داشت و فرهاد نگه م،یشد تیموقع کینزد ی. وقتمیدیحواله بازوش کردم و خند یمشت

 گفت:

 . اگه نه که بمون.نیعقب بش یبرو صندل یهمچنان سکرت باش یخوایاگه م_

 نیکوچه. کنار ماش هیتو  دیچیشدم و پشت نشستم. فرهاد دوباره راه افتاد و پ ادهیپ

باشه.  دایپ هامنیام از سرآستگرفتم تا درجه یجورهی. چادرم رو میشد ادهیو پ میستادیهمکارها ا

 ادیبود چون ز یشون چدرجه دونمیمراقبت گذاشته بود، نم بیتعق یکه برا یاون دو نفر

 .شناختمشونینم

. فرهاد شدمیمن هم شامل م ایفقط به فرهاد بود  دونمیاحترام گذاشتن که نم هردو

 :دیپرس

 چه خبر؟_

 گفت: شونیکی

افتادن  یصدا شیشب پ. گفت چند دمیرو د شهیبهتون زنگ زدم همسا ی. وقتیچیه_

 !ادیچند روزه نم ادیآهنگ ز ی! و صدادهیاز سقف شن نیجسم سنگ هی

 گفتم: فورا

 مُرده! دیخوب شا_

 تکون داد و گفت: یسر فرهاد

 داخل. میبذار هماهنگ کنم بر_

اجازه ورود گرفت و تماس  یزنگ زد. وقت یدیآورد و به سرهنگ مج رونیرو ب شیگوش

 از پسرها گفت: یکیرو تموم کرد؛ رو به 
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 تو! میبر_

 شتاب گفتم: با

 من برم! دیقربان اجازه بد_

 کرد و گفتم: نگاهم

 !هیتو چه وضع میدونیخانوم بوده، نم_

 رو دستم داد و گفت: شاسلحه

 .میایما هم پشت سرت م_

 اومدیتکون دادم و وارد ساختمون که درش باز بود شدم. فرهاد که پشت سرم م یسر

 گفت:

 واحد چهار. طبقه دوم_

. اول در زدم. چندبار هم زنگ زدم. رو به فرهاد میستادیدر ا یباال و جلو میها رفتپله از

 گفتم:

 م؟یدر رو بشکن_

 گفت: فرهاد

 .میقفلش رو باز کن دی! باشکنهینم_

قفل رو باز کرد تا  یهاچیاز پسرها رو صدا زد. اون با خودش ابزار داشت و پ یکی بعد

استرس داشتم. با اسلحه گارد گرفتم و  یکمیمنتظر موندن.  رونیداخل. با فرهاد ب میبر میبتون

فرش. با  یبود رو ختهیشکسته بود و خاکش و گلش ر ییرایگلدون کنار پذ هیآروم وارد شدم. 

 یکوه ظرف نشسته رو هینبود.  یبه آشپزخونه انداختم. کس یرفتم و نگاه جلوحواس جمع 

قدم  هی. کردیکم داشت حالم رو بد مکه کم اومدیم یبیعج یبو هی. شدیم دهید ییظرفشو
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جسد دختر که لخت  دنیجلو رفتم و با لوله اسلحه، در اتاق رو هول دادم تا باز بشه. با د گهید

فورا  یزدم، ول یکیناخودآگاه کوچ غیتعفن گرفته بود، ج یو البته بو ودمادرزاد و غرق خون ب

 .نهیو بب ادیتا نذارم فرهاد ب رونیب دمیپر

 :دیاومد جلو و پرس فرهاد

 شده؟ یچ_

صحنه بد  نیا دنیرو تو دستش گذاشتم و سرم رو با دو دستم گرفتم. حالم از د اسلحه

بود. با  ختهیر رونیگلوله قلبش خون ب یهاش باز بود و از دهنش، بدنش و جاشده بود. چشم

 گفتم: یناراحت

 کشتنش!_

 که مانع شدم و گفتم: نهیشد و خواست بره بب زونیآو فرهاد

 لُخته... نرو! _

رو  ییهاصحنه نیچن دنی. من هنوز طاقت دلرزنیهام دارن مدست کردمیم حس

. برگشتم نمیاومده بودم بخش مبارزه با مواد مخدر که کمتر جنازه بب نیهم ینداشتم. اصال برا

تهوعم رو گرفته بودم؛ ملحفه  یجلو یکه با بدبخت یخراب بشه، در حال یزیچ نکهیاتاق و بدون ا

 .رونیرو جسد. و فورا از خونه رفتم ب انداختمو  دمیتخت رو کش

 

 

 یا. اصال صحنهخوردمیغصه م چارهینشسته بودم و به حال دختر ب نیبعد، تو ماش یکم

اشته گذ دارپیز سهیکه داخل ک ی. جسد رو در حالرفتیچشمم نم یبودم از جلو دهیکه د

 ییجمع شده بودن تماشا! دوتا پسرها هاهیبرانکارد به آمبوالنس منتقل کردن. همسا یبودن، رو
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متوجه شدن  یزیکه بفهمن چ زدنیحرف م هاهیبودن، داشتن با همسا خترهکه مراقب خونه د

 گرفت سمتم. یپاکت وهیآبم هیو  ستادیا نیکه فرهاد کنار ماش کردمیها رو نگاه منه! داشتم اون ای

 انداختم و از دستش گرفتم. ینگاه

 ممنونم._

 !ستیبشه! رنگ تو صورتت ن میبخور فشارت تنظ_

 گفت؟ یزیدکتر چ_

 داد: رونیبه آمبوالنس اشاره کردم. فرهاد نفسش رو ب و

 یکمربا کلت کیگفت چند نفر با هم بهش تجاوز کردن. بعد هم کشتنش. از فاصله نزد_

 شده. کیبهش شل

. فرهاد نگاهش رو ازم گرفت و کردیم دادیب امافهیتو ق یزدگرتیخجالت و ح ،یتناراح

 گفت:

 زود بخور._

 یلیلحظات آخر عمر خ چاره،ی. دختر بوهیرو باز کردم و زدم تو آبم یرفت اونطرف. ن و

راه  ن،یماش یکیخوردم حالم بهتر شد. پشت سر آمبوالنس و اون وهیکه از آبم کمیداشته.  یبد

من و  نیب یحرف چیه ر،یاداره. طول مس میو ما برگشت ی. آمبوالنس رفت پزشک قانونمیافتاد

 شه؟یتموم م مینازککه دل کردمیفکر م نینشد. و من تمام مدت به ا دلفرهاد رد و ب

**** 

که  ،ییانداختم و بعد از برداشتن ساک مقوا یبار آخر به سر و وضع خودم نگاه یبرا

 رفتم. رونیرو توش گذاشته بودم، از اتاق بلباس فرمم 

 :دمیو پدر هم آماده بودند. پرس مامان
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 رم؟یاسنپ بگ_

 گفت: مامان

 زشته! شهیم ریآره، زودباش، د_

و به  میبعد سوار شد قهیو اسنپ گرفتم. چند دق آوردمرونیب بمیرو از ج میگوش فورا

قراره شب رو  نکهینداشتم. نه بخاطر ا یاحساس خاص چی. همیراه افتاد نایسمت خونه فرهادا

! گهید زیچچیخونه پدرشوهرم؛ و نه ه رمیم بارنیاول یدارم برا نکهینه بخاطر ا شش؛یبمونم پ

 ادیزده، نذاشتن صداش درب غیچقدر ج ده،یکش یچه عذاب چارهیاون دختر ب نکهیا بهفقط داشتم 

پر از خونش، که انگار مورد حمله  . به صحنه جسدکردمیفکر م ده؛یبه دادش نرس کسچیو ه

 نتونسته بودم بخورم. یچیه ،ییکذا وهیچندتا کفتار قرار گرفته بود. از بعد صبحونه و اون آبم

فرهاده.  دمیشروع کرد زنگ خوردن و از آهنگش فهم میکه گوش میبود ریتو مس هنوز

 :دیفرهاد پرس ،یآوردم و جواب دادم. بعد از سالم و احوالپرس رونشیب

 ن؟ییکجا_

 تو راه._

 تو راه کجاس؟_

 .شناسمینم ادیرو ز نجاهای. استین رونی. حواسم به بدونمینم_

 ؟یخوب_

 آره._

 شده؟ یزی! چیایبه نظر خوب نم یول_

 نه._

 قند و عسل. کنمیخودم خوبت م ایباشه. ب_
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 به لبم اومد و گفتم: یلبخند ناخودآگاه

 از دست تو._

 ه؟یلباست چه رنگ_

 ؟یچ_

 !گهید یمهمون یبرا یدیکه پوش یلباس_

 تعجب گفتم: با

 . چطور مگه؟یاردککله_

 ؟یندار ی!.. خوب، کارینطوریهم_

 نه قربونت، خدافظ._

 :دیکه قطع شد پدر پرس تماس

 م؟یدستمون ببر یچ_

 گفت: مامان

 !میبریم میدار یخوشگل نیگلدون به ا_

 که مال چهره خودش بود دهنش رو کج کرد و گفت: یبا حالت خاص پدر

 !ادیکه از اموال خودمونه! کم به نظر م نیا_

 گفتم: من

گز دوست  یلیمامانش خ گفتیکنه! تازه، فرهاد م تیکفا ینیریجعبه ش هیفکر کنم _

 .میگز بخر میتونیداره، م

 خطاب به راننده گفتم: و
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 .زنمیم ریمن توقف در مس ن،یدارنگه نیدید یفروش ینیریآقا لطفا ش_

 

 یباال یهاچکیحجم پ دنیبا د م،یشد ادهیدر خونشون پ یو جلو میدیرس یوقت خالصه،

 یکیواقعا  چکیهاشون مونده بود، به وجد اومدم. پخونه، که البته فقط شاخه یوارهاید یدر و رو

 اطشونیکرد. ح مونیاهرو همر اطیمورد عالقه منه. فرهاد اومد استقبالمون و طول ح یهااهیاز گ

 یرایکنارش درست کرده بودن. اون هم پذ یباغچه مربع نقل هیبود و فقط  کتریاز مال ما کوچ

 .خیبوته جوون گل  هیشده بود! و البته  چکیهمون پ

کرد  ییگرم ازمون استقبال کردن و فرهاد من و مامان رو راهنما یلیو مادرش هم خ پدر

 ونیشون دکوراسکنه. خونه زونیپدر رو هم همونجا ازش گرفت تا ببره آو یاتاق خودش. پالتو

و به نظرم اومد مادرش  دیرسیغذا و عود همزمان به مشام م یداشت و دو خوابه بود. بو کیکالس

 !یمهمون نیا یداره برا ساستر یلیخ

 هیبهش  ش که تا سقف رفته وداشت و اول از همه کتابخونه یاساده دمانیفرهاد چ اتاق

که پالتوش رو  نطوریداده بود؛ توجهم رو جلب کرد. مامان هم هیتک کیکوچ ینردبون چوب

 آروم کنار گوشم گفت: اوردیدرم

 دارن! یخونه گرم_

لبخند  هی کردم،یم زونیپشت در آو یرو به جارخت هامونیکه چادر مشک یدر حال من

 ادیمامان دادم. مامان چادر خونه سر کرد و رفت. قبلش به من هم گوشزد کرد ز لیتحو کیکوچ

 من اصال رمق نداشتم. یلفتش ندم. ول

 کردمیرو باز م میروسر رهیتخت انداختم. داشتم گ یپالتوم رو درآوردم و رو یحالیب با

 هیرو داده بود باال. با  هاشنیبود و آست دهیپوش یسیانگل قهیبافت نازک  هیکه فرهاد وارد شد. 

کرده  یبهش گفت راسته! و کامال مشخص بود سع شدیتنگ بود و نه م یلیشلوار کتان که نه خ

که  کنمیروشن. اعتراف م یبود و شلوارش فلفل یقشنگ یلیخ ییست کنه. بافتش اخرا منبا 
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ن، ضعف رفت. تر شده بودجذاب یو ساعت مچ کیدستبند چرم بار هیساعدهاش که با  یدلم برا

 زدم و گفتم: یلبخند

 بزن! یدر هی یدرسته اتاق خودته ول_

 اومد: کمیبه لب آورد و نزد یلبخند پهن فرهاد

 .نمیصحنه خوب بب هی یشانسک دیگفتم شا_

 :دمیآوردم. پرس رونیرو از ساک ب شمیآرا فینثارش کردم و بعد، ک یخنده لگد با

 ؟یندار نهیآ_

رو دستش دادم تا  شیآرا فیبود. ک یقد نهیآ هیدر کمدش رو باز کرد. داخل در  فرهاد

رو هم قبال کرده بودم.  شمیآرا هیهم روژگونه. بق یمات زدم و کم رهیت یداره. روژ کالباسبرام نگه

 :دیفرهاد پرس کردمیرو م نکاریکه ا نطوری. همچمیبعد شالم رو برداشتم که توربان بپ

 بهت زنگ زدم؟ ینبود وقت چرا حالت خوب_

 باال انداختم: ابرو

 رسم؟یاالن خوب به نظر م یعنی_

 !ینشون داد خوب یکه بهم زد یاون لگد_

 نگاهش کنم گفتم: نکهیگرفت و بدون ا امخنده

 بهتر شدم. دمیتو رو د_

 گفت: کردینگاهم م نهیکه تو آ نطوریو دستش رو دور کمرم قفل کرد. هم دیچسب بهم

 داشت؟ یخاص لی! دلیعسل من. بگو به من چرا خوب نبودقند و _

 چوندمیشالم رو پ گوشه
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 .رهیاون دختره از جلو چشمم نم افهیراستش... ق_

کشتنش، اصال تو  دونستمی! اگه میانقدر بهش فکر کن دینبا زمیکدوم؟... آهاااان... عز_

 .بردمیرو با خودم نم

. فرهاد همچنان دمیکش رونیشال ب ریم رو از زهاباال انداختم و چند دسته از زلف شونه

 به روش زدم و گفتم: ی. لبخندکردینگاهم م

 م؟یبر_

 زیشوم هی. دمیبه لباسم کش یتخت و دست یرو دستم داد. گذاشتمش رو شیآرا فیک

و همراه فرهاد  دمیدوباره به لباسم پاش امی. از اسپرییبا شلوار کتان لوله اخرا زمیبزرگتر از سا

با  ینه! چون تو آشپزخونه بود. ول ایبرم به مادرشوهرم کمک کنم  دیبا دونستمی. نممیرفت رونیب

 .میبا فرهاد کنار هم نشست نیخودم فکر کردم بهتره فعال مهمون باشم. بنابرا

در مورد  یمعمول خانوادگ یهادستم داد. و بعد، صحبت زیم یرو از رو میچا فرهاد

 ریدرگ یمی. و من هم نشدیمربوط م هانیکه به ا یها و خاطراتاقتصاد و ازدواج؛ و رسم است،یس

 جسد! ریدرگ یمیصحبت و ن

 :دیبه پام زد و پرس یمادرشوهرم با خنده دست نکهیا تا

 !هایستیثنا خانوم رو فرم ن_

 و گفتم: دمیبه روش پاش یلبخند

 خوبم._

 گفت: فرهاد

 !دهیرو دش جسد مونده نیامروز اول_

سر تکون دادن.  یتیو نارضا یپر از ناراحت یاافهیها با قاش گرفت و مامانخنده پدرشوهرم

 پدر گفت:
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 جلو چشمته نه؟ شافهیق_

 کردم و پدر گفت: دییتا فورا

درست  تونستمیبار تا چند روز نم نی. من هم اولیکنیکم عادت منداره، کم یاشکال_

 کرده بودن! یرو سالخ دمیکه من د یغذا بخورم. اون

 فرهاد ناله زد: مامان

 عوض بشه! شهیبچه هم روح نیا دیحرف بزن گهید زیچ هیبه راجع یوایا_

 کرد و پدرشوهرم گفت: یکیخنده کوچ پدرم

 شده! سیداره رفته پل ریها دلش رو ندارن، ماشااهلل ثنا هم دل شخانم_

 به روش زدم و فرهاد آروم بهم گفت: یلبخند

 م؟یاریکمکم شام رو ب یایم_

 . مادرشوهر فورا گفت:میتکون دادم و با هم بلند شد سر

 !نیدخترم تو بش_

 کنم. دستم رو گرفت و گفت: یبلند شد تا اجازه نده کار و

 .زمیعز یی! مهمون مایمحاله بذارم کار کن_

 زدم و گفتم: لبخند

 .نینداره شما خسته شد یاشکال_

. معلوم میدیو شام رو چ میمصرف پهن کرد کباریو برد. سفره  دیفرهاد دستم رو کش و

 ! به فرهاد گفتم:ریپلو با مرغ بود و ساالد و ژله و سوپ شس! شام، زرشکبود فرهاد دختر خونه

 خودش رو تو زحمت انداخته! یلیمامانت خ_
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 ناخنک زد و گفت: دمیچیکه داشتم کنار مرغ م ییهاپسیاز چ فرهاد

 ! نهیهم تدارک بب دیبا یناز نی! عروس به ادیایدفعه اوله م_

ام گرفت و رفت. خنده رونیهم نثارم کرد و با ساالدها از آشپزخونه ب یدخترکش چشمک

 هام گل انداختن.بمونم، گونه ششیقراره شب پ نکهیبا فکر ا

صرف شد. بعد هم دوباره من و  یمیگرم و صم یطیو البته در مح ادیبا تعارفات ز شام

اصرار مامانم به کار کردن من، و اصرار مامان فرهاد به کار  رغمی. علمید همه رو جمع کردفرها

 .کردنیهاشون پهن مظرف ریکه ز یاپارچه یرو دمیها رو شست و من چنکردنم، فرهاد ظرف

 یزود، وقت رفتن شد. فرهاد، باز هم از قبل برا یلیو خ میبعد از شام رو هم خورد یچا

واقعا ناراحتم  دیپوشیکه داشت پالتوش رو م یموندنم با پدر هماهنگ کرده بود. نگاه مامان موقع

 :دمیداشت که من بمونم؟ پرس ی. اشکالکردیم

 شش؟یبمونم پ آدیمامان خوشت نم_

 چادرش رو از پشت در برداشت و گفت: مامان

 نگفته! یزیاز دست بابات ناراحتم که اصال به من چ_

 اتاق فرهاد دوختم و گفتم: یو به فرش خاکسترر نگاهم

 که قبال با هم هماهنگ شدن. دونستمیمن هم نم_

داماد نمونه بابات رو هالک کرده که انقدر بهش آوانس  نیاصال معلوم هست چرا عشق ا_

 !ده؟یم

 باال زدم و گفتم: شونه

بشه بخاطر همه اون  دیاگه شه گفتیبهم م یشب... بعد نامزد.... اوندونمیمن هم نم_

 !یخوریحسرت م یکه کنارش نبود ییهالحظه
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 کرد و گفت: یزیاخم ر مامان

 بابات! نیاز دست ا_

 :دی. بعد از بدرقه، مامان فرهاد پرسمیرفت رونیهم از اتاق ب با

 ن؟یخوابیو م نیکنیخلوت م ای دینیشیما م شیخوب پ_

انداختم. فرهاد با خنده  نییرو پا خودم هم رنگ به رنگ شدنم رو حس کردم و سرم من

 دستم رو گرفت و گفت:

 سرکار. میبر دیصبح با میبخواب میریم_

گفتن و  ریبخبهم شب مانهیام گرفته بود. پدر و مادرش صمخنده یخجالت حساب از

 رو خونه خودم بدونم. نجایمامانش ازم خواست راحت باشم و ا

آورد  یشاس هی زش،یتو اتاق فرهاد، من رو نشوند رو تخت و بعد، از پشت م میرفت یوقت

ام گرفت و کرده بود، خنده یآ سه شاس زیخودمون که تو سا یهااز عکس یکی دنی. با درونیب

 گفتم:

 !؟یکرد یرو چرا شاس نیا_

 کرد و گفت: زونشیبود آو وارید یتخت، رو یکه روبرو یخیم یرو فرهاد

 !واریرو د نهیخوب نباشه مامانت بب دیگرفتم. االن گفتم شا لیرو هم تحو نیبا آلبوم ا_

 چرا خوب نباشه؟_

 با خنده کنارم نشست و گفت: فرهاد

 سفت بغلت کردم! یلیچون خ_

 نگفتم. فرهاد ادامه داد: یزیو چ دمیخند زیر

 .کنمینگاهت م یهرشب کل_
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 هیرق شدم. به دستش تک. و من تو عشقش غختیریکردم. از چشماش عشق م نگاهش

 :دیبه لب آورد و پرس یبشه. لبخند دخترکش ترکیداد تا بهم نزد

 !هافهیقند و عسل! قلبم ضع یکنینگاه م یبدجور_

 تخت. بالشش رو بغل کردم و گفتم: یبدم به باال هیتر رفتم تا تکدادم و عقب هولش

 ام.خسته یلی... گرچه من خم؟یقراره تا صبح حرف بزن ای م؟یبخواب میبتون یکنیفکر م_

 گفت: کردیکه در کمدش رو باز م نطوریاز جا بلند شد و هم فرهاد

 .دیخوش آ دیآ شیهرچه پ_

ام که خنده یبافتش رو درآورد! فورا نگاهم رو برگردوندم و در حال ،یهماهنگ چیبدون ه و

 گرفته بود گفتم:

 !ادهیروت ز یلیفرهاد خ_

 گرفتهاش صداش معلوم بود خنده از

 قربونت برم، نظر لطفته!_

 :دی. فرهاد با لباس خونه کنارم نشست و پرسدمیخند

 ؟یکنیتو لباس عوض نم_

 راحتم. ناینه من با هم_

 :دیمشغول باز کردن توربانم شدم. فرهاد پرس و

 ؟یرو بست نیچرا ا یراست_

 موهام رو بپوشونم. دیپدرشوهرم با یجلو نیشما معتقد باش دیگفتم شا_

 ! محرمته، راحت باش!هیچ هایبازامل نیا نه_
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زدم و شالم رو تا زدم. موهام رو باز کردم و با انگشتام کف سرم رو ماساژ  یتیرضا لبخند

 دادم. هنوز نم داشتن. فرهاد گفت:

 شون کنم؟شونه یخوایم_

 !یکَنیاگه نم_

کنان بلند شد و برس خودش رو آورد. پشتم رو بهش کردم تا موهام رو شونه خنده فرهاد

تختش نشسته بودم و اون  یفکر کنم. من، تو اتاق فرهاد، رو تمیبزنه. سکوت، باعث شد به موقع

افتادم که با الهام،  تیمامور لیاوا ادی! دیکشیموهام رو برس م اط،یآروم و با احت یلیداشت خ

چقدر خشک و نچسبه، و الهام  گفتمی. من ممیکردیم هیق و بداخالق بودنش گالعن ازچقدر 

 کنه! خشیخطا توب نیبا کوچکتر دیترسیم

هام رو به هم فشار دادم. اصال چشمم نقش بست. چشم یفکر، چهره بهنام جلو نیبا ا و

 .مدیآه از ته دل کش هیمرده! قلبم به درد اومد و  ایس کجاس؟ زنده دونستمینم

 گفت: فرهاد

 ! یچه آه جانسوز_

 کردم و گفتم: یامزهیکردم خوب باشم، خنده ب یسع

 افتادم. مایقد ادی_

 م؟یکدوم قد_

 .کردمیبحث رو کامال منحرف م دیبا

 وقته باشگاه نرفتم. یلیخ_

 بشم. فیکه ضع هامهیاز نگران یکی! واقعا کنمیکم وقت م یلیمن هم خ_

 .میکن نیبا هم تمر ایب_
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 گفت: نهیصورتم رو بب کردیم یکه سع نطوریشد و هم متوقف

 ؟یگیم یجد_

 باال زدم: شونه

 ؟یبباز یترسینکنه م هیآره! چ_

هاش رو به که دندون یام اضافه کردم. فرهاد با لبخندهم به جمله طلبانهفیخنده حر هی

 گفت: ذاشتیم شینما

 مو بکَنن!کبود بشه پدر مادرت کله تییجا ترسمینه م_

 خنده گفتم: با

 !امینترس من از پس خودم برم_

 یک یوقت خال نمیبب کنمیهام باشگاه داره. باهاش هماهنگ ماز دوست یکیباشه! _

 .میکن نیتمر میبر ییهست دوتا

 سمتش: برگشتم

 م؟یکن نیباشگاه تمر میبر_

 !واریدر و د میخوریآره! تو خونه سخته! م_

 تکون دادم و صاف نشستم تا به کارش ادامه بده یسر

 باشه قبوله. پس خبر از تو!_

 :دیرو کنار گذاشت و پرس برس

 ببافم؟_

 گفتم: رانهیغافلگ
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 ؟یبلد_

 بله که بلدم._

 نمیرو بب شافهیگردن و کمرم رو چرخوندم تا ق دوباره

 ؟یاز کجا بلد_

 زد و گفت: یلبخند فرهاد

 گرفتم. ادیموهات بلنده،  دونستمیچون م_

 نکهیلبخند پهن به لبم نشست. بعد از ا هیکه تو دلم قند آب کردن و  کنمیم اعتراف

بود روشن  زیم یش رو که روفرهاد موهام رو بافت، چراغ رو خاموش کرد و فقط چراغ مطالعه

 یهاه حرفمن، هم ی. برامیو مشغول حرف زدن شد میداد هیتخت تک یگذاشت. کنار هم به باال

 نداشتم. ییآشنا شیو خونوادگ یشخص یبا زندگ وقتچیمن ه ت،داش یفرهاد تازگ

و فرهاد، زودتر از من خوابش برد. بازوم رو محکم بغل  م،یدیو دراز کش میسر خورد کمکم

بوده که با  نیش ابود! احتماال از اول نقشه اوردهیهم برام ن یاگهیرختخواب د چیکرده بود، و ه

 فرو رفتم.... یقیبه خواب عم قهیهام رو بستم و بعد چند دق. من هم چشممیتختش بخواب هم تو

**** 

شد.  داریشدم. همزمان فرهاد هم ب داریب شد،یتق که به در اتاق خورده متق یصدا با

. میشد داری. فرهاد جوابش رو داد که متوجه بشه بکردیم دارمونینماز صبح ب یمادرش داشت برا

آلود به من موند. من هم خواب رهیخ هیحرکت، لحاف رو کنار زد که بلند بشه. اما چند ثان کیو در 

 :دمیسپر

 ه؟یچ_

 شد طنتیآلود بود نگاهش پر از شخواب نکهیا با

 کرد! خکوبمیمنظره م زم،یعز یچیه_
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و پاها و کمرم رو  دمیفورا لحاف رو از دستش کش ست،یشلوار پام ن نکهیا یادآوری با

شلوار قلبم  یرفت. نصف شب، بخاطر تنگ رونیکنان بلند شد و از اتاق بپوشوندم. فرهاد خنده

از جام بلند شدم و شلوارم  گفتم،یکه به خودم ناسزا م نطوریگرفته بود و درش آورده بودم. هم

 .دمیرو پوش

کاکائو و  ریندم. برامون شجان بهم چادر نماز داد و تو سجاده فرهاد، نماز خو مادرشوهر

 .میهم آورد تا بخور یزدی کیک

 و خنده گفت: طنتیفرهاد با ش میدیکه دوباره دراز کش بعد

 اریشلوارت رو درب یستیاگه دوباره راحت ن_

 زدم و گفتم: شنهیو خنده به س هیمشت آروم پر از گال هی

 ...نمیبخواب بب ریبگ_

 و بغلم کرد دیخند فرهاد

 .اومدیمن! اصال بهت نم یخجالتقند و عسل _

 بالش گذاشت و گفت: یسرش رو رو دوباره

 از من خجالت نکش! کنمیخواهش م_

 ام گرفته بودمن از خجالت خنده و

 بس کن فرهاد!_

از خجالت فکر کنم.  ریغ یزیش، مجبورم کرد به چرو پشتم گذاشت و با بوسه دستش

! چرا کایریرو تجربه کنه! نائ زیهمه چ خوادیلش مکه د پروا،یو ب طونیدرون من، دختر ش یثنا

 ! داد؟یخاص خودش رو نشون م طیتسلط نداشتم و تو شرا نیخودم رو ا
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و  طنتیش یجلو تونستمیشده بود و خود من، نمکه بود، به نفع طرف مقابلم  یچ هر

 چون من رو غرق خودش کرده بود.... رم،یفرهاد رو بگ اقیاشت

**** 

شده بودم، با  ادهیدر پ یاداره پارک کرد و من که جلو اطیرو تو ح نشیماش فرهاد

ساختمون فرهاد خودش رو به من رسوند و من  کیآروم به سمت ساختمون رفتم. نزد یهاقدم

 یابخاطر جمله نیبه روم زد و ا یقیتو راهرو نبود. لبخند عم ی. کسستمیمجبور شدم خبردار با

 :گهب خواستیبود که م

 ند و عسل!مخلصم ق_

طبقه باال. هر کس رفت تو دفتر  میام گرفت و با فاصله مناسب از هم رفتهم خنده من

. طول میمشغول کارمون شد ،یو بعد سالم و احوالپرس دیخودش. بالفاصله بعد من الهام رس

و  افتادمیفرهاد بعد نماز صبح م طنتیش ادیش همه دم،یرسیکه داشتم به کارهام م یمدت

 .گرفتیام مخنده

جناب سروان بود و  یکیکامال متفاوت درونش داشت،  تیاز نظر من دو تا شخص فرهاد

 یتی. گرچه خودم هم کم دوشخصکردیزده مکه من رو واقعا شگفت طونیفرهاد مهربون و ش یکی

 نبودم.

ل باتو دلم داشتم، انگار قلبم بال یبیو من، حس عج دیزود وقت نماز ظهر رس یلیخ

 «چه عجب!»بلند گفتن: یکه بلند شدم، پاهام با صدا زمی. از پشت منهیکه فرهاد رو بب زدیم

 با خنده گفت: الهام

 ماتحتمون صاف شد بخدا!_

آروم خطاب به الهام  یسمت نمازخونه. با صدا میو رفت میخنده در دفتر رو قفل کرد با

 گفتم:
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 ؟ییدستشو یریامروز نم_

 کنترل کرد و گفت: یش رو به سختخنده الهام

 .رمینم ییامروز دستشو ریاز دست تو! نخ_

نشد. با  یاز فرهاد خبر یول ارم،یرو درب نمیلفتش دادم تا پوت یکمیدر نمازخونه  یجلو

 :دمیوارد شدم و کنار الهام نشستم. آروم پرس یدیناام

 د؟ینیبیرو م گهیتو و طاهر به جز اداره چقدر همد_

 .میخوریهم م یبستن هی. اگه وقت باشه سر راه میایو م میریهم م با_

 هام بود گفتم:لب یکه رو یاخنده با

 ؟ینموند ششیتا حاال شب رو پ یعنی_

 ناله زد: الهام

 نه واال!_

 خنده گفتم: با

 طاهر بوده! یاز کم سعادت_

 :دمیو پرس میدیخند زیر

 شه؟یها دلت براش تنگ نمجمعه ایها، پس شب_

موقع خواب، اون هم  میکنی. با هم چت ممیستین یرستانیدختر دب گهینه بابا ما که د_

 .میاخسته یکوتاه چون هر دومون حساب یلیخ

 :دیپرس طنتیتکون دادم و الهام با ش یسر

 ؟یمونیفرهاد م شیها پشب ادینکنه تو ز هیچ_
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 بهش زدم و اطرافمون رو نگاه کردم. با خنده گفتم: یاسقلمه فورا

 .میگیم یما چ ننیبب زهیهمه گوششون ت نجای! آبروم رو نبر! اوونهید_

 ؟یچ یوا آخه برا_

 هامونیدستهمه بغل میزدیحرف م نیراجع به سفر اربع میاوندفعه داشت ستین ادتی_

 کردن! انینظرات و اطالعاتشون رو ب

تا قهقهه نزنه،  گرفتیرو گاز م نشییکه لب پا یش گرفت و در حالبه شدت خنده الهام

 گفت: یبه سخت

 بزن. یخوایم یتو دفتر هر زر میو بر میساکت شو ثنا! پاشو نماز رو کمرمون بزن_

 یها، با دقت صدابچه نی. بعد نماز، عمیقامت بست هیو همراه بق میخنده بلند شد با

. دمیبدم. اما صداش رو نشن صیتشخ هیبق نیفرهاد رو ب یتا صدا دادمیش مصلوات مردونه رو گو

فرهاد رو  یهاها رو نگاه کردم. اما کفشو با دقت، کفش رونیزودتر از همه از نمازخونه اومدم ب

سمت دفتر.  میجور دلشوره به قلبم هجوم آورد. الهام به من ملحق شد و با هم رفت هی. دمیند

 :دیالهام پرس

 چته؟_

 ؟یدیفرهاد رو ند_

 نه! چطور؟_

 نماز، تو دفتر هم نبود. یبرا ومدین_

تو اداره  دیبا شهی. مگه همیحساس شد ی. الکیدنبال کار رونیخوب حتما رفته ب_

 باشه؟

رو  میگوش میوارد دفتر شد نکهیدلم آروم نگرفته بود. به محض ا یتکون دادم ول سر

 «ییکجا یسالم خوب»زدم: امکیبرداشتم و بهش پ
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مطمئن  نش،یماش یخال یجا دنیرو نگاه کردم و با د اطیجواب نداد. از پنجره ح اما

 شدم رفته.

 بارهیسر زدم و  گهید یهاپرونده، به بخش یکارها یوقت رفتن بشه، چندبار هم برا تا

 بپرسم. یزیاز طاهر چ ،یمیفه یبود. روم نشد جلو ومدهیهم رفتم دفتر، اما فرهاد هنوز هم ن

 رونیاز الهام کردم و از اداره ب یعیسر یآروم و قرار نداشتم. خداحافظ گهیرفتن، د وقت

باشه  یحساس طیتو شرا دیشا ،یزنگ بزن سیپل هیاگه به  کردمیبا خودم فکر م شهیاومدم. هم

و جاش  ادیدرب لشیموبا یبعد صدا زنه،یخالفکارها رو چوب م اهیزاغ س ییجا هیو مثال داره تو 

 جرات نداشتم به فرهاد زنگ بزنم. نیهم یبشه. برا دارهیو داستان گر هلو بر

. وارد اداره شد. فورا برگشتم دمیرو د نشیچند قدم از اداره دور نشده بودم که ماش هنوز

 دنشیشد. با د ادهیپ نیاز ماش دنم،یتند، خودم رو بهش رسوندم. همزمان با رس یهاو با قدم

 ه اطراف انداخت و به روم لبخند زد:ب ی. نگاهستادمیشوک زده ا

 سالم!_

به وجود اومده،  زیچهار زخم که معلوم بود با جسم ت یتته پته جوابش رو دادم. جا با

مرده بود. اش رفته و اطراف زخم هم کبود و خونچونه ریلپ چپش بود. خونش تا ز یرو فیرد

 :دمیرس. پیو رفت سمت ساختمون پشت دیهمون لحظه، ون بازداشت هم رس

 شده؟ یچ_

خوب  زمیعز ستین یزیبوکس داشت. چپنجه شونیکیشدم.  ریها درگغولنره نیبا ا_

 .شهیم

انداختم.  نییبود که من نگران بودم. سرم رو پا دهید بی. پس آسرهیبگ امهیبود گر کینزد

 فرهاد آروم گفت:

 .زنمیاحترامت رو بذار و برو خونه. بعدا بهت زنگ م_
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رو  مینرفته بود درمانگاه! گوش یو سالنه سالنه از اداره خارج شدم. حت دمیپا کوب براش

 ی. حتما کسیزنگ خورد تا جواب داد، خشک و جد یآوردم و بهش زنگ زدم. طوالن رونیب

 بود. با شتاب گفتم: ششیپ

 ینر ینطوریباشه! هم هیبه بخ ازین دیکنه، شا یاداره تا زخمت رو ضدعفون یبرو بهدار_

 دنبال کارات!

 .رمیباشه. م_

 . خداحافظ.خوبیلیخ_

مراقب  نکهیا یبرا گفتمیکه تو دلم بهش قلمبه م یرو داد و قطع کرد. در حال جوابم

 خونه شدم..... یخودش نبوده، راه

**** 

 ششم فصل

 گفت: کردیکه در رو قفل م نطوری. فرهاد همرونیب میاز باشگاه اومد کنانخنده

 د؟یخر میبر یحوصله دار_

 شتاب گفتم: با

 !؟یشلوغ نیتو ا_

 !دهیفردا ع. پسمیوقت ندار گهیآره، آخه د_

 !ستیو عزا واقعا معلوم ن دیواسه ما که ع_

 ی. با تعجب نگاهش کردم. لباس شخصستادیکنارمون ا سیافسر پل هیلحظه،  همون

 :دیبگه فرهاد پرس یزیاو چ نکهیتنمون بود. قبل از ا

 بکنم؟ یکمک تونمیم_
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 گفت: شدیم دهید تشیپشت جد یبود و هم پوزخند یکه هم جد یبا حالت افسر

 باشگاه مال شماست؟ نیا_

 .ریخ_

 ن؟یدار دیکه کل نیهست یپس مرب_

 نه._

 د؟یدار یبا خانوم چه نسبت_

 همسرم هستن._

حتما  نیستیهم ن یو مرب ستیکه مال شما ن یداخل باشگاه ییآهان! با همسرتون دوتا_

 درسته؟ نیکردیورزش م

. به جاش میهمکار گفتیچرا فرهاد نم دونمی. نمومدیخوشم ن شهیاز لحن پر از کنا اصال

 گفت:

 اومده؟ شیپ یبپرسم چه مشکل تونمی. حاال من منطورهیهم قایدق_

 گفت: افسر

آخر وقت وارد باشگاه  بهیزن و مرد غر هیگزارش کردن که هر جمعه و شنبه  هاهیهمسا_

 تا مشخص بشه... یکالنتر دیاریب فی. بهتره شما همراه ما تشرشنیم

 حرفش رو قطع کرد: فرهاد

گرفتم و آخر  دیکنم، ازش کل نیبا خانومم تمر خواستمیباشگاه دوستمه و چون م نجایا_

 .میندار یهم به کس ی. کارمییایوقت م

 همراهتون هست؟ ییکارت شناسا_
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با  یلیو خسته، فرهاد رو تماشا کردم. خ حوصلهیشال گردنم فرو بردم و ب ریرو ز دماغم

لحظه  هیکارتش  دنیآورد و کارتش رو نشون داد. افسر با د رونیرو ب پولشفیک نهیطمان

 . کارت رو برگردوند و گفت:دیهاش گرد شد و بعد، فورا پاکوبچشم

 ن؟ینکرد یچرا از اول خودتون رو معرف خوام،یعذر م_

 نباشه! یازین دیگفتم شا_

 کنار رفت و گفت: افسر

 .دیی. بفرماخوامیباز هم عذر م_

 جلو رفت و گفت: یقدم فرهاد

من  دی! شان؟یبهش مشکوک باش دینبا گهیداشت، د یدولت ییهر کس کارت شناسا_

 خونه فساد باشه! نجایا دیخانوم همسرمه! شا نیکه ا گمیدروغ م

 به وضوح رنگ به رنگ شد و گفت: افسر

 ییو کارت شناسا نمینداره، داخل باشگاه رو بب ی. اگه اشکالدییفرمایبله، درست م_

 خانوم.

دوباره به من هم  چارهیآوردم و دستش دادم. ب رونیگرفته بود. من هم کارتم رو ب امخنده

 کارتم رو گرفتم و گفتم: متیاحترام گذاشت. با مال

 .نیرو گرفت تیمسئول نیفکر کنم تازه ا. نیراحت باش_

 کرد و گفت: دییتا

 .نطورهیبله هم_
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او زد. او هم جلو رفت و  یبه رو یکه در باشگاه رو دوباره باز کرده بود لبخند فرهاد

فرهاد  یگشت رفتن. دستم رو تو بازو نیکرد و با ماش ی. بعد هم دوباره عذرخواهدیکش یسرک

 انداختم و با خنده گفتم:

 !گهید یدادیسوال و جواب از اول کارتت رو نشون م همهنیا یجا به_

اومد  سیکه پل دیدیم دیخبر داده، با سیو به پل زدهیما رو چوب م اهیکه زاغ س یاون_

 کرد. یدگیو رس

 گفتم: دادمیکه سر تکون م نطوریآال کردم و همقزل هیرو شب لبام

 فکر نکرده بودم! نجاشیاوووم به ا_

 :دیزد و پرس یخندلب فرهاد

 نه؟ ای دیخر می! برم؟یخوب چکار کن_

 ندارم.  یخاص دیمن خر_

 و خنده گفت: طنتیبا ش فرهاد

 من دارم! یول_

 یمون رو سعاداره ریمدت کم که تمام وقت غ نیزدم و همراهش شدم. تو ا یلبخند

 یتو اداره جد نکهیبه ا د،یبه فرهاد وابسته شده بودم. به فرهاد جد یلیخ م،یباهم باش میکردیم

 طبع و مهربون، عادت کرده بودم. شوخ رونیو خشک باشه و، ب

داشتم. پرونده پژواک واقعا بسته شده بود،  یخوب بود و من، احساس خوشبخت زیچ همه

 .میگمش کرده بود ن،یچون مثل قطره که فرو رفته باشه تو زم

 یباشم. گاه کایرینائ نکهیکرده بودم، بدون ا دایو بانشاطم تسلط پ طونیبه خود ش من

با فکر  کردمیم یاما سع کرد؛یم دایغم به دلم راه پ یفقط کم ،یو کم افتادمیگذشته م ادی

 که در انتظارمه، حال خودم رو بهتر کنم. یخوب ندهیفرهاد و آ
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بودن و  روهادیتو پ یادیز تیآورد. جمع رونیکه بهم داد، من رو از فکر ب یبا تکون فرهاد

از  شتریرو ب دیقبل ع یگردش تو شلوغ شهیهم دستشون نبود. من هم هم یدیاکثرشون خر

که فرهاد من رو  شدنیدسته پسر داشتن از کنارم رد م هیدوست داشتم. ظاهرا  دیع دیخر

 کنار! دهیکش

 :دمیبه روش زدم و پرس یلبخند

 ؟یبخر یخوایم یحاال چ_

 .ادیکه تو خوشت ب ی. هرچدونمینم_

 گرفت: امخنده

 من؟ یبرا ایخودت  یبرا_

 تو! یمعلومه برا_

 ؟یکنینم دیخودت خر یپس برا_

ممکنه من نتونم  ی! ولدیع یبرا خره،یو شلوار م راهنیمامانم برام پ شهیراستش هم_

 ها رو تنم کنم.باشم و اون ششونیپ یدنیددیو ع لیموقع سال تحو

 و گفتم: دمیورچ لب

 ؟یایخونه ما هم نم یدنیددیع یعنی_

 پر از محبتش رو بهم دوخت نگاه

 قند و عسل؟ امیاونجا ن شهیمگه م_

 گفتیکنم. هربار که فرهاد بهم م یکردم ذوقم رو مخف یانداختم و سع نییرو پا نگاهم

 .شدینم یچرا اصال برام تکرار دونمی. نمکردنیو تو دلم قند آب م کردمیقند و عسل، ذوق م
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داخلش بودن. فرهاد  یکمتر تیجمع ابونیکه نسبت به خ میشد دیهم وارد مرکز خر با

گردنم از اون، شال دیبشه. من هم به تقل زونیخودش آو یشال گردنش رو باز کرد و اجازه داد برا

بودن،  ستادهیخانم ا نیکه جلوش چند یاهام رو درآوردم. فرهاد به مغازهرو شل کردم و دستکش

 و با خنده گفت: دراشاره ک

 .فروشنیاونجا شوهر م_

 حواله بازوش کردم و گفتم: یخنده مشت با

 حرفات! نیاز دست تو با ا وونهید_

و دستم رو محکم گرفت.  دیفرار از من فاصله گرفته بود، دوباره بهم چسب یکه برا فرهاد

 گفت: یبا مهربون

 خوشگل بخرم. یزهایمامانم گفته برات چ_

 خبردار شد و گفتم: شستم

! من رو بگو فکر کردم تو نیاریبرام ب نیخوایکه م مهیدیدرواقع ع نیآهان، پس ا_

 !یکن دیمن خر یبرا یخوایم

من واسه  دیبخرم، خر یبه جز اون هرچ رم،یقربونت بشم من! مامانم گفت برات طال بگ_

 .زکمیعز گهیتوئه د

 نازک کردم و گفتم: یچشمپشت

 بخره؟ هیمشغله تو، مامانت خودش نرفت هد نی چرا با اخوب. حاال یلیخ_

 سخت پسنده. یلیخودت باشه، آخه خودش خ قهیبه سل خواستیم_

 زدم و به تعارف گفتم: یلبخند

 .نیفتیتو خرج ب ستمین ی! راضیطال بخر ستین یازیحاال ن_
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هام انداخت. با خنده من رو به خودش فشرد دستش رو از دستم درآورد و دور شونه فرهاد

 و گفت:

 برات بخرن! دیندارن. با شتریعروس که ب هی! گهیقند و عسل من! رسمه د_

رو که البته جلوش پر آدم  هانیتریکردم با دقت و ینگفتم. سع یزیزدم و چ یلبخند

 یول شدم؛یتلف م یخونه. داشتم از خستگ میزودتر تموم بشه و برگرد دمونیتا خر نمیبود، بب

 چون فرهاد کنارم بود، سرپا و سرحال بودم.

 کردمیرو نگاه م نیتریکه و نطوریداشت. هم یطبقه دوم که چندتا طالفروش میهم رفت با

 :دمیپرس

 رم؟یبگ دیبا یحاال چ_

 شونه باال زد: فرهاد

 فقط گفت طال باشه! دونمینم_

 نکهی! قبل از اکنه؟یاز طال خوشحالم م شتریب یو با خودم فکر کردم که چ میدیخند

 نکهی. با اشدیم یاز دستم عصبان یکه مامانم گاه خوندمیبشم، انقدر رمان م لیالتحصفارغ

 یها، رووقت یلیو خ خوندمیباز هم تو رختخواب کتاب م یول گشتم،یخسته از دانشکده برم

 برد.یکتاب خوابم م

 دست فرهاد رو بغل کردم و گفتم:

 طال دوست ندارم. ادیفرهاد! من ز_

ها طال دوست دارن! قند و عسل من با همه فرق همه خانوم ی! ول؟یگیم ی! جد؟یچ_

 داره؟!

 ذارهیم ریروش تاث دونستمیزدم و خودم رو لوس کردم، م یلبخند
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اومده که من نخوندم و اصال  دیکتاب جد یکل ؟یرام کتاب بخربه جاش ب شهیفرهاد! م_

 وقت نکردم برم بخرمشون

 ابروهاش رو باال داد و گفت: فرهاد

 !یبخر دی! بابرنیمامان و بابام سرم رو م_

 :دمیورچ لب

 آخه من کتاب دوست دارم!_

 گفت: یمهربون با

 کوچولو! زیچ هیشده  یحت ،یبخر دیطال رو با ی. ولخرمیقربونت برم کتاب هم برات م_

 زدم: نق

 ؟یآخه چ_

 انگشتر. هی ایجفت گوشواره،  هی. زکمیعز دونمینم_

 یقشنگ یلیخ یانداختم، دستبندها ی. نگاهیبعد نیتریو یجلو میباال زدم و رفت شونه

 داشت. خطاب به فرهاد گفتم:

 دستبند چطوره به نظرت؟_

 لبخند زد: فرهاد

 ؟یدی! کدوم رو پسندزمیعز هیعال_

 هیکه وسطش  کیبار ریدستبند کارت هیگذاشتم و آدرس دادم.  شهیرو رو ش انگشتم

در رو باز کرد. پنج شش  ریبه در زد و فروشنده با تاخ یساده وصل بود. فرهاد تق لیپالک مستط

از  یکیبزرگ بود. فرهاد آدرس دستبند رو به  یش به اندازه کافمغازه ینفر داخل بودن ول
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مچم امتحان کردم. قشنگ و ساده  یداد و او برامون آورد. دستبند رو برداشتم و روها فروشنده

 نشونمون داد و گفت: نیتریو ریرو از ز یدستبند ینیبود. فروشنده س

 .میهم دار گهید یهامدل_

هاشون فرق داشت. اما به نظرم همون مدل پالک یبا پالک بودن ول ریهم کارت هااون

 :دمیشون بهتر بود. پرساز همه ک،یبار لیمستط

 ن؟یسینویپالک رو هم م یرو_

 زد: یلبخند فروشنده

 !دیکه بخوا یبله، هر چ_

 .دیلطفا وزن کن شهیم_

مرکز  نیچون به هر حال تو ا گه،یگرون م یکمیداره  دونستمیرو گفت، م متشیق یوقت

نامحسوس بهم گفت  یلید خبود. اما فرها دهیرو کارهاش کش یشتریمغازه داشت و سود ب دیخر

. قفلش رو امتحان کردم و همون رو برداشتم. فروشنده بعد حساب ستیاصال مهم ن متشیق

 :دیکردن پرس

 ن؟یکنیحک نم یزیروش چ_

 زدم و گفتم: یفراموش کرده بودم لبخند متیبخاطر ق یکه به کل من

 «فرهاد»:نیسیآه، چرا چرا! لطفا بنو_

 ؟یسیانگل ای یفارس_

 .یسیانگل_

 زد و گفت: یلبخند فروشنده

 طول بکشه. یاقهیممکنه ده دق ارم،یتا ببرم حک کنم و ب دینیلطفا بش_
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 جوابش رو داد: فرهاد

 نداره. یاشکال_

 رانهیکردن مردم نگاه کردم. چقدر سختگ دی. به خرمیمغازه نشست یانتها مکتین یرو و

پنج شش  دیبود و دوتا دختر هم باهاش بودن، شا ستادهیکه کنار ما ا ی. خانمکردنیانتخاب م

با حوصله بود. فرهاد با لبخند کنار گوشم  یلیجفت گوشواره رو امتحان کرد. الحق که فروشنده خ

 گفت:

 اسم من رو حک کنه؟ یچرا گفت_

 :دمیبه روش پاش یمهربون لبخند

 گفتم؟یم یپس چ_

 .گهید زیهر چ ایاسم خودت رو! _

 هاش قفل کردم:نگشترو تو ا هامانگشت

 .سمینویاسم تو رو م ،یتو عشق من_

. جوابش رو با لبخند ختیریهاش، عشق و آتش مبود و از چشم تیفرهاد پر از رضا لبخند

. میو نگاه کرد میبا دستبند برگشت، ازش گرفت ی. وقتمیدادم و در سکوت منتظر شد ینشاندندان

 یجعبه چوب هیو دستبند رو برامون تو  میخوب شده بود. تشکر کرد یلی. خنیالت یریخط تحر

 فاکتورش دستم داد. راهگذاشت و هم

 فرهاد گفت: م،یاومد رونیمغازه که ب از

 دستت. شیبهتره فعال بنداز_

آوردم و دست فرهاد  رونی. دستبند رو از جعبه بمیستادیگوشه ا هیتکون دادم و  یسر

قربون  اریاختی. بکردمیداشتم چهره پر از تمرکزش رو تماشا م بست،یدور مچم م یدادم. وقت

 هاش ستاره رد شد.با ابراز محبتم، از چشم شهیش رفتم. مثل همصدقه
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که پدر کنارمونه،  هیدیع نیامسال، اول نکهیا یادآوری. با میها شدمغازه هیبق دنید مشغول

 خطاب به فرهاد گفتم:

 خوبه؟ یبخرم. به نظرت چ هیمامان و پدر هم هد یبرا خوامیم_

 شونه باال انداخت: فرهاد

 !یالزم دارن توجه کن یدوست دارن و چ یبه دو نکته چ دی! بادونمیخوب... نم_

 گرفت و گفتم: امخنده

 !یبرام باز کرد گهید یایبه دن یاواقعا دروازه ت،ییاز راهنما یمرس_

 و گفت: دیخند فرهاد

 بخصوص مادرت! شناسم،یمن هنوز اونقدرها پدر و مادرت رو نم زم،یعز_

براش جالب  تونهیم یچ نمیبگو بب یو مرد هم هست ،یشناسیحاال که پدرم رو بهتر م_

 باشه؟

 فکر کرد و گفت: یکم فرهاد

هاش رو پول ادیم ادمی! یبراش بخر هانیو ا یدیو جاکل پولفیست ک هی یتونیم_

 .بشیتو ج ذاشتیم ینطوریهم

 تکون دادم و گفتم: سر

 پول خوب باشه. فی! فکر کنم کیگیآره راست م_

 یآوردم. مامان بود. بعد سالم و احوالپرس رونشیب فمیبا عجله از ک لم،یزنگ موبا یصدا با

 گفت:

 باشگاه تموم نشد؟ ؟ییکجا_

 ! چطور؟دیع دیخر میبا فرهاد اومد_
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 خونه. دییای. شام بدییکجا نمیبب خواستمیم یچیه_

 زدم: لبخند

 باشه مامان. دستت درد نکنه._

 گهیفرهاد بخر، من د یاز طرف من برا یدید یمناسب زیاگه چ یراست کنم،یخواهش م_

 نکردم. دایپ یزیکه رفتم چ روزی. پررونینرم دوباره ب یشلوغ نیتو ا

 جواب دادم: انداختمیبه فرهاد م یکه نگاه نطوریتکون دادم و هم یسر

 !کنمیم کاریچ نمیباشه بب_

 :دیفرهاد پرس ،یخداحافظ بعد

 خونه؟ یرفتیم دیبا_

 خونه ما. مینه، گفت شام بر_

 حیمن ترج می. از باشگاه اومدمیتا مزاحمش نباش میخوریم یزیچ هی رونیب یگفتیم_

 برم خونه خودمون! دادمیم

 چرا؟_

 !گهید میخوب... به هر حال از باشگاه دراومد_

 رو متوجه شدم و گفتم: منظورش

 !میما هم تو خونمون حمام دار_

 اش گرفت:خنده فرهاد

 میریم ییدوتا دوننی! مسعیضا یلیآدم خونه پدرزنش بره حموم؟ خ شهیمگه م_

 باشگاه؟
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 فرهاد زدم یبه بازو یاهام گل انداختن و ضربهگونه باز

که  یبارطنتیفکر ش نیدنبالم. خودم هم بخاطر هم یایاز دست تو! نه، گفتم که تو م_

 نگم بهتره! یزیچ دمید د،یبه ذهنت رس یعالجناب

 دیخند فرهاد

 !یکرد یخوب کار_

و دستش رو دور  دیخند یام کلزدهو خجالت یحرص افهیرو ازش گرفتم. به ق نگاهم

 هام انداختشونه

 زه؟یریخجالتت م یقربونت برم! ک_

 و خنده نگاهش کردم هیگال با

 که االن تو ذهنته، بعد ازدواج! یدر اون حد_

 اش به هوا رفت و گفت:خنده کیشل

 !ریچقدر د_

اون  ایآ نکهیشد، از ا ریدلهره ته قلبم سراز جورهیفرهاد و خجالت خودم،  یهاخنده نیب

 «شااهللان آد،یمعلومه که م»:دمینه؟ و بعد به خودم توپ ای ادیروز م

تو همون مرکز  میتموم بشه. البته نتونست دمونیتا خر دیطول کش گهیدو ساعت د ابیتقر

 .میهم رفت گهیو چندجا د میکن دایمورد نظرمون رو پ یهاهیهمه هد دیخر

که  یمثل همون ،یست هند هیبا  دیخر یقشنگ یلیخ ریحر یمن روسر یبرا فرهاد

که قبال من رو  دیرو برداشتم. فروشنده ازم پرس شیگلبه نبار،یا یبود. ول دهیبرام خر اوشیس

 !دیخر آمیپاساژ م نیتو ا ادیمن هم گفتم ز ده؟یند ییجا
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ش! بعد از اون، بودم، نرفته بودم تو مغازه اوشیجز همون دفعه که با س یول رفتمیم ادیز

پدر  یداشت گرفتم و برا یقشنگ یلیخ یهاخونه که گل یراحت راهنیپ دونهیمامان  یبرا

ساله که  نیو ذکر کرد اول دیخر هیپدر و مادرش هد یمن برا قهیچرم. فرهاد هم با سل پولفیک

 !کردهیم افتیدر یدیفقط ع شهی! چون همخرهیم یدیبراشون ع

 اومدینم ادمیبخرم.  یزیخودش چ یبخره، تا بتونم برا رموزیرو فرستادم که برام ش فرهاد

تا مجبور  دمیهم خر نیشلوار ج هی نیباشه، بنابرا دهیبودم پوش دهیکه براش خر یل راهنیاون پ

بگم عاشقش شدم، از  تونمیکه م کیش یلیاسپرت خ یساعت مچ هیشه با هم بپوشدشون. و 

 طرف خودم.

 یرو برا نیکه ماش ینگیسمت پارک میبرگشت م،یخوردیرو م رموزهامونیکه ش نطوریهم

. فرهاد شکننیپاهام دارن م کردمیاحساس م م،یکه شد نی. سوار ماشمیبار سوم پارک کرده بود

 دستم انداخت و گفت: یتو یهابه ساک ینگاه

 م؟یدیها رو با هم خراون_

 زدم و گفتم: یخبریهم خودم رو کامال به ب من

 آره!_

سمت خونه. وسط  میعقب. حرکت کرد یصندل یها رو سوت کردم روفورا همه ساک و

 :دمیدور شد با تعجب پرس ریفرهاد از مس دمید یراه وقت

 ؟یریکجا م_

 خونه خودمون._

 گرد شدن: هامچشم

 واااا؟! چرا؟! ساعت نه شبه!_

 !میبعد بر رمیبرم دوش بگ_
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 رو تو کاسه چرخوندم و گفتم: هامچشم

 خدا! یوا_

 اش گرفت:خنده فرهاد

 ؟یمهمون رمیباشم م زیتم خوامیبده م_

 میشام دار میخونتون بعد بگ میزشته بر یلی. خمونمیمنتظرت م نیپس من تو ماش_

 خونه ما! میریم

 میکه با هم هست دونهیبگم؟ م یعه پس به مامانم چ_

 خونشون. رمیو م رمیگیدوش م هیبگو ثنا خودش رفت من هم _

 دروغ بگم؟_

 ثنا رفت! یگی. میگیرو م یو ک ،یگیتو کجا رو م دونهیاون که نم_

**** 

بود  کیرو برداشتم. نتم رو که روشن کردم، تلگرامم نزد میو گوش دمیلحافم خز ریز

و وارد اکانت  نستاگرامیمنفجر بشه. اما دست و دلم اصال به باز کردنش نرفت. به جاش رفتم تو ا

ام صفحه نیپست عاشقانه رو ا هی کردمیاگه وقت م افتادم،یم اوشیس ادیشدم. هر وقت  کامیرینائ

 .ذاشتمیم

 یو ناراحت تیتسل رکتیبرام کامنت و دا یمرده، کل اوشیس دنیفهم یوقت هامکنندهدنبال

خورده بود و  کیتا البود. چهل و هفت شیماه پ هیپستم، مال  نیفرستادن. آخر زهایچ نجوریو ا

 هم متعلق به بهنام بود. شیکی! که دیبازد یکیو  یو س ستیدو

به روش زدم و فورا از اکانتم خارج  یبه در زد و وارد شد. لبخند یلحظه، فرهاد تق همون

 :دیلحاف اومد و پرس ریشدم. کنارم ز
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 چه خبر؟!_

 .یچیه_

 بمونه. ییگذاشتم تو دستشو گهیمسواکم رو د_

 گرفت: امخنده

 !یانقدر موند یخونه شد نیپسر ا گه،یآره د_

 شد یحالت هی نگاهش

 برم؟ ادیاگه خوشت نم_

 گفتم: گردوندمیکه به حالت قهر، رو برم یرو کج کردم و در حال دهنم

 چه لوس! ش،یا_

 گفت: دادیکه بازوم رو فشار م نطوریمحکم بغلم کرد و هم فرهاد

 قربونت برم قند و عسلم. قهر کردنت هم خوشگله!_

. دیرو بوس میشونیداد و پ لمینشان تحولبخند دندان هیگرفت و نگاهش کردم.  امخنده

 گفتم: کردمیکه پشتم رو به فرهاد م یو در حال دمیواقعا خسته بودم. دراز کش

 .فتمیبخواب، من فردا ش ریبگ_

و دستش رو دور کمرم  دیچراغ رو خاموش کرد و دوباره کنارم اومد. پشتم دراز کش فرهاد

 کردم: یادآوریبار چندم بهش  یحلقه کرد. برا

 !برهیبهم خوابم نم یفرهاد اگه بچسب_

 ؟یبخواب یخوایسرعت م نیبه ا یعنی_

 !ادیکم تا باال مو داره کم دنیاالن پاهام خواب نیخوب معلومه! هم_
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 :دیدستش رو حرکت داد و پرس طنتیبا ش فرهاد

 کجاس؟! رشیمس_

 داشتمدستش رو گرفتم و نگه فورا

 !شمیو اصال استراحت نکردم! دارم تلف م دارمی! از ساعت شش صبح بنیفرهاد بش_

 کرد و کنار گوشم گفت: یزیرخنده

 !خوادی. دلم تو رو مکنمیمن از صبح دارم به امشب فکر م یول_

موهاش  نیهام رو ب. برگشتم سمتش و انگشتدمیکش یقیو نفس عم ختیفرو ر قلبم

 فرو بردم

 هـ...من واقعا چشم زمیعز_

آتش فرهاد،  یبود ول اریهوشمهیادامه حرفم رو گرفت. مغزم ن یفرهاد، جلو بوسه

اجازه  ن،یتا بخوابم. بنابرا کردیرهام نم د،یرسیبخوابه! مطمئنا تا به مراد دلش نم ذاشتینم

 غرق کنه... نشیدادم مثل هربار، من رو تو عشق آتش

**** 

جمعه و قبل  یانقدر کار داشت که روزها ینبود ول فتیاداره. فرهاد ش میبا هم رفت صبح،

 دیآخر سال هم با یبرا یگزارش کل ها،یکاربده. به عالوه گزارش خرده هم انجامشون دیع

 یدخترها داشتن انتها ن،ییکه تا ظهر، کامال وقتم رو پر کرد. موقع نماز که رفتم پا نوشتمیم

قطعا مال اون  نی. ادنیچیم نیسسالن اجتماعات بود، سفره هفت یراهرو که کنار ورود

 اداره.  موندنیم دیبودن و با فتیرو ش لیبود که سال تحو ییهمکارها

وارد  کننیم یو طاهر دارن سع یدیسرهنگ مج دمیرفتم باال. د م،یرو که خوند نماز

 :دمی. احترام گذاشتم و از طاهر پرسآدیم دادیداد و ب یدفتر بشن و از اون تو صدا

 چه خبر شده؟_
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. طاهر جواب گرفتیباال م. سرصدا داشت رونیهم اومدن ب یبریسا یاز همکارها دوتا

 داد:

 کرده! دایفرهاد خائن رو پ_

 شتاب گفتم: با

 !؟یچ_

در رو  یدیحالش گرفته بود. سرهنگ مج یلیطرف. خسر تکون داد و رفت اون طاهر

 :دیکوب

 در رو باز کن! انیک_

 قدم جلو رفتم و گفتم: هی

 من امتحان کنم؟ شهیم_

 کنار رفت. در زدم و گفتم: سرهنگ

. لطفا خودتون باهاش مشیحفاظت بد لیتحو دی. بادیسروان لطفا در رو باز کنجناب _

 !دیدعوا نکن

. دادیم رونیسرخ شده بود و نفسش رو تند ب تیلحظه در باز شد. فرهاد از عصبان همون

 یمیفه دنی. با دنمی. در رو هول دادم تا خائن رو ببدمیلحظه ترس هیاش خودم هم چهره دنیاز د

گرد  یهام اندازه نعلبکچک جانانه هم خورده بود، چشم هیداده بود و ظاهرا  هیتک زشیکه به م

 :دیسر فرهاد داد کش یدیمج سرهنگشدن. 

نفهمن  ای. تا اون لعنتمیاریبهتر بود فعال به روش ن دیآخه؟ شا یکنیچرا سرخود عمل م_

 .میکنیچکار م میما دار

 کردم درستش کنم: یسع
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 انیتا ب دمی. من االن خبر ممیکرد دایخدا رو شکر کرم رو پ یول پرونده که بسته شده،_

 ببرنش.

 کنارمون اومد و گفت: طاهر

 .انیمن خبر دادم. دارن م_

آب  وانیل هیفرهاد  ی. وارد دفتر شدم و براکردیهمکارها اعصابم رو خرد م نیب پچپچ

آن با خودم فکر کردم کاش آبروش  هیشد تا مراقبش باشه.  یمیفه کی. طاهر هم نزدختمیر

 گهید»و همه زحمات ما که هدر رفتن، با خودم گفتم: انتشیخ یادآوریبعد، با  یول رفت،ینم

 «که شده هیکار

هم رفت  یاومدن و بردنش. و هر کس ،یتشن با لباس شخصبعد، چندتا غول قهیدق چند

. و رفت. ذارهیاش مرو پرونده خیتوب هیکرد  دیهم به فرهاد تاک یدیسر کار خودش. سرهنگ مج

 دادم و گفتم: هیفرهاد تک زیبه م

 سوخت و سوز نداره. یو زود داره ول ری. دمیکنیم دایشااهلل پژواک رو هم پآروم باش! ان_

خوردش.  شدینگفت. دوباره با صد من عسل هم نم یزیبهم انداخت و چ ینگاه فرهاد

به فرشته کتاب  شه،ینشستم و مثل هم زمیپشت م بگم برگشتم دفتر خودم. یزیچ نکهیبدون ا

. نگاه کردن بهش، داشتمیچشمم برنم یرو از جلو یکی نیچرا ا دونمیبه دستم زل زدم. نم

 ...دادیافکارم رو نظم م

**** 

. اما امسال، مینشسته بود نمونیسو مامان، مثل هر سال با لباس نو کنار سفره هفت من

. کردیپخش م لیسال تحو یمختلف برا یهابرنامه ژهیو ونیبود. تلوزفرقش با قبل، حضور پدر 

و خواننده  گریکدوم باز نیرو داده بودن دستش و گفته بودن بب دیکه کل یمجر هیهر شبکه 

 ی! مامان و پدر دعادیپر کن لمیف ها،یمیو به قول قد دیبا هم حرف بزن ادیکن ب شدعوت کاره،یب
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 کیتبر امیپ نستاگرامیها تو تلگرام و اها و آشناتم به همه دوستو من، داش خوندنیرو م دیع

 گذاشتم. کایرینائ جیهم رو پ نیپست غمگ هی. فرستادمیم

 یشد. با هم روبوس لیتوپ، سال تحو کیو با شل میرو خوند لیتحو یبعد، دعا یکم

داد. و هر  یدیقرآن به من و مامان اسکناس و تراول ع ی. پدر از المیگفت کیو تبر میکرد

 سالم و سربلند! م،یکه دوباره، کنار هم بود میتامون، چقدر خوشبخت و خوشحال بودسه

ازم تشکر  یکل ،یپول پدر رو هم اهدا کردم و هردو با خوشحال فیمامان و ک راهنیپ من

 کردن.

شد. بعد هم همه مراسمات  دایپ اریکله سلمان و پرستو با مهدساعت بعد، سرو هی بایتقر

 دونمیبرگزار شد. نم یدیو البته گرفتن ع ،یو چا لیو آج ینیریاعم از خوردن ش ،یدنید دیع

. سلمان و کردمینگاه م اریمامان با مهد یگوشه نشسته بودم و به باز هیچرا دلم گرفته بود. 

 .کردنیم فیبچه تعر یهاتیو اذ هاطنتیو از ش اوردنیدرم یبازمسخره کسرهی همپرستو 

که  دادهیم یپوشک بچه رو عوض کنه، چنان عطر خواستهیم یوقت گفتیم سلمان

خود  کردیم یادآوریکه از خنده غش کرده بود،  یش پاک بشه! و پدر هم درحالحافظه دهیترس

 .کردهیحافظه مامان رو پاک م ،یبوده و به مقدار کاف یپوشک یروز هیسلمان هم 

خونه نبوده که قسمتش  یکه پدر اونقدر میدافتا نیا ادیلحظه، همه  نیفکر کنم تو ا و

 ! کردهیکهنه هم م یبشه پوشک سلمان رو عوض کنه! مامان اشاره کرد که سلمان رو گاه

بودم، جواب دادم.  کتریزنگ تلفن بلند شد و من که از همه نزد یلحظه، صدا همون

. بعد کیتبر یفته بود براها بزرگتر بودن، او تماس گرمادرشوهرم بود. چون مادر و پدر من از اون

صحبت کردن و  قهیرو به مامان دادم. چند دق یسال نو، گوش کیو تبر یاز سالم و احوالپرس

 رو قطع کرد گفت: ماست یمامان وقت

 .یدنیددیع یبرا انیم گهیدو ساعت د یکیگفت  _

 هام اومد. سلمان با خنده گفت:به لب یحرفش انقدر خوشحال شدم که لبخند پهن نیا با
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 !هایخوشحال شد _

 نطوریو با خجالت، محل رو به مقصد آشپزخونه ترک کردم. هم دمیبه روش پاش یلبخند

 نه؟! ای موننیشام رو م ایآ کردمیفکر م نیبه ا شستم،یرو م یچا یهاکه استکان

 :دیو پرس شمیبعد، مامان اومد آشپزخونه پ یکم

 !مونن؟یشام م به نظرت _

 باال انداختم و گفتم: شونه

 !؟ینگهشون دار یخوای! مدونمینم _

 نداشت یهم انگار براش فرق مامان

 !یچیاگه نه که ه دارم،یدوتا تعارف قبول کردن، که نگهشون م یکیاگه با  _

 م؟یدرست کن یخوب، چ_

 .میدار زریواال، فکر کنم دو بسته جوجه کباب تو فر دونمینم _

 ک؟ینکیپ یبود برا دهیها که پدر خرآهان همون _

 آره! _

که بلد  یدونیشما هم برنجش رو بذار. م کنمیاش رو درست مخوب خوبه، من جوجه _

 پلو درست کنم. ستمین

فرصت  یآب بشه، کل خشونیآورد. تا  رونیب زریها رو از فرتکون داد و جوجه یسر مامان

فرهاد تنگ شده بود. تو ذهنم،  ی. چقدر دلم برامیو دور هم نشست ختمیر ی. دوباره چامیداشت

 مونهیشب رو م یبعد مهمون شهیفرهاد مثل هم نکهی. و اکردمیرو تصور م یسره داشتم مهمون هی

 نه؟ ای شمیپ

**** 
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هامون اومدن. مادرها و پرستو حجاب داشتن و فقط من زود گذشت و مهمون یلیخ زمان

 یفرهاد، کل دنی. دمیرو من و سلمان به عهده گرفت ییرایپذ نی. بنابراگشتمیبودم که راحت م

بود.  دهیکه من براش گرفته بودم، پوش ینیو شلوار ج راهنیکرد. بخصوص که پ قیتزر یبهم انرژ

 .اومدیبهش م یلیرو کوتاه کرده بود، خ اشکه موه یمدل

تشکر کردن. من هم همه رو باز عالمه  هیمن رو بهم دادن و مامان و پدر  دیع یهاهیهد

 ،یدیفرهاد رو بهش داد و موقع دادن ع یدیرو امتحان کردم. مامان هم ع یروسر یکردم و حت

که  میدونستیو فقط من و سلمان م میدیحرکتش خند نیاز ا ی. همگدیمادرانه لپش رو کش

 .دهیرو نشون م ادشیز یلیکار، محبت خ نیمامان با ا

شام.  یآماده ساز یمن رفتم تو آشپزخونه برا ،یدنیددیو ع هاهیاز مراسم هد بعد

تو چوب کباب  ازیو پ یفرنگگوجه ،یادلمهفلفل کیپخته رو همراه چند قطعه کوچ یهاجوجه

شام رو  لیکباب بشن. پرستو هم اومد و با مامان، وسا یکمیرو گاز گرفتم تا  یکی یکیکردم و 

 .میانداخت فرهو س میآماده کرد

صرف شد البته با  یو آروم یمیصم طی. شام، تو محدنیرو هم فرهاد و سلمان چ سفره

 مدل کباب کردن جوجه! یمن برا قهیپدر و پدرشوهرجان از سل ادیز فیتعر

باشه.  شمیپ خواستیاز اون، من دلم م شتریب گهیموندن فرهاد، حاال د یبرا زدیم قلبم

 پدرشوهر جان گفت: م،یشد یو مشغول خوردن چا میها نشستمبل یبعد از شام که دوباره رو

 نکهی. اما مثل امیکه مسافرت نرفت هیادیز یلیفرهاد، مدت خ یشگیما بخاطر مشغله هم _

با هم  یهمگ د،یش استفاده کنه. اگه شما هم افتخار بدسه روزه یلیاز تعط خوادیامسال فرهاد م

هستن  گهیها کنار همدهم بچه شه،یما. هم آب و هوامون عوض م یالیشمال و میبر یچند روز

 !فتنیُم یفکر دزد و قاچاقچ بهو کمتر 

 کردن و پدر گفت: یزیخنده ر همه

 .میشیما مزاحم شما م ینجوریواال، ا دونمینم_
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 زد و گفت: یفورا لبخند مادرشوهرجان

 !گذرهیو خوش م می! فقط دو روزه، دور هم هستیشفق چه زحمت ینه بابا آقا _

 به مامان انداخت و گفت: ینگاه پدر

 ه؟یخانوم شما نظرت چ_

تعارف و اصرار،  یکنه. بعد هم با کل یکرد مامان رو راض یمادرشوهرجان دوباره سع و

و خالصه، برنامه سفر بسته شد. قرار شد فردا صبح حرکت  انیب دیگفتن سلمان و پرستو هم با

من نموند. انقدر حالم گرفته شده بود که دل  شیبود که فرهاد، شب رو پ نگونهی. و امیو بر میکن

شد،  زونمیآو افهیکردن و بدرقه کردنشون رو هم نداشتم. فرهاد متوجه ق یداحافظو دماغ خ

 :دیازم پرس یآروم یبا صدا کرد،یهاش رو پاش مکه کفش نطوریهم

 ؟یحوصله مسافرت ندار ه؟یچ _

 که از نموندنش ناراحتم ارمیخودم ن یکردم به رو یسع

 هم خوبه. یلیچرا، خ_

 !یندار یانگار باتر ه؟ینطوریا تافهیپس چرا ق_

 زدم: یرمقیب لبخند

 .ستین یزیخوبم. چ _

 رو گرفت دستم

 هست یزیچ هیچرا _

 ! برو!رونیفرهاد مامان بابات رفتن از در ب _

 !رمیچته نم یتا نگ_

 کردم و آروم گفتم: ینوچ
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 .یمونیم شمیشب پفکر کردم  _

نگاهش من رو  نینگاهم کرد. ا یفرهاد ستاره رد شد و با لبخند دخترکش یهاچشم از

 .انداختیهم به خنده م

ساک ببندم و چندتا  دیشمال، با میریم میبرم خونه، چون فردا دار دیقند و عسل! با_

 دورت بگردم! شمینم ریبودن س شتیکنم. وگرنه من که از پ فیکار عقب مونده رو هم رد

 پدر، توجه ما رو جلب کرد یصدا

 ؟یمونیم ای یریآقافرهاد! م_

 در جواب خنده پدر زد یلبخند فرهاد

 تون.با اجازه رمیم_

رفتن، من هم فورا داخل رفتم و مشغول  یکرد. وقت یرو به من چشمک زد و خداحافظ و

 اریکردن و مهد یهم خداحافظ بعد، سلمان و پرستو یقیشدم. دقا یچا یهااستکان یآورجمع

 رو که خواب بود، تو بغلشون بردن....

**** 

 یکالس گذاشتن جلو یجمع کرده بودم که شامل دو دست لباس برا یمختصر ساک

وقت خواب و  یبرا یشلوار راحت شرتیت هی ،یدکی رونیدست لباس ب هیخانواده شوهر بود و 

 :دیمامان اومد تو اتاقم و پرس بستم،یرو م پشیداشتم ز ی. وقترهیو حمام، و غ شیلوازم آرا

 ؟یخوابیفرهاد م شیشب پ ال،یتو و _

 نیرو کرده، بنابرا یفکر چ دونستمیام گرفت. مو از خجالت خنده دیهام دوبه گونه خون

 گفتم:

 پدر مادرش زشته؟! یبه نظرت جلو _
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 اتاق! هیتو  رهیبده با تو م ینظر یکس نکهیقبل ا شناسمیکه من از فرهاد م یزیاون چ_

 کنترلش کنم گفتم: کردمیم یکه سع نطوریام به هوا رفت و همخنده کیشل

صورت  نی. و در ایگیکه شما م شهیم نطوریکرده! احتماال هم چارهیبخدا من رو هم ب_

 .ستیمتوجه من ن یخاص ریتقص

 !میزنونه مردونه کن میباشه و مجبور بش کیکوچ الشونیهم و دیشا_

هام رو که لب نطورینشون دادم و هم تفاوتیخودم رو ب یبود ول لمیکامال خالف م نیا

 آال کرده بودم گفتم:قزل هیشب

 .مینیرو بب ایدر میراحت بر میتونیو م هیکه تو انزل نهی! مهم استیمهم ن_

 .یتنپالژ! واقعا دلم لک زده واسه آب میآخجون بر_

 .یفتریاستخر م یلیشما که قبال خ_

 ندارم. یپدرجانت وردلمه و وقت کاف گهید_

 و گفتم: دمیخند

 از نبودنش بهتره مگه نه؟!_

 نیتا آخر دن،یلباس پوش یرفت، بلند شدم برا یکرد. وقت دییزد و تا یلبخند خاص مامان

 میبعد، سلمان و پرستو اومدن دنبالمون تا با هم بر یرو هم بتونم تو ساکم بچپونم. کم لیوسا

بود و من، از  اریمهد ری. مامان درگمیو راه افتاد میسوار شد یسر قرارمون با خانواده فرهاد. همگ

 .کردمیرو نگاه م رونیب پنجره

 بیاتفاق عج هی فته،یب بیاتفاق عج هیسفر داشتم. انگار قرار بود  نیبه ا یحس خاص هی

. و میکرد کیو سالم عل میشد ادهیسر قرار، همه پ میدیرس ی. وقتدادیکه ته دلم رو قلقلک م

فرهاد نقل مکان کردم. مادر و پدرش با اصرار من رو جلو نشوندن و خودشون  نیمن، به ماش

 .ستنعقب نش یصندل
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. کردیم یبا اقتدار رانندگ شهیاز ابراز محبتشون. فرهاد مثل هم دمیکشیخجالت م یلیخ

. دیرسیبه گوش م شه،یخش مآوا پ ویهم که مشخص بود داره از راد یمیمال یقیموس

بود  یتو چه فکر دونمیو به فرهاد نگاه کردم. نم دمیباالتر کش یرو کم میعناب یهادستساق

 بود. یو با دقت و تمرکز در حال رانندگ کردینم اهکه اصال من رو نگ

ام زد. بعد، مادر فرهاد به شونه یشدم. کم رهیدادم و به جاده خ هیتک یرو به صندل سرم

 هیکه جلوم گرفته بود، لبخند زنان تشکر کردم. پرتقال رو گرفتم و  یپرتقال دنیبرگشتم و با د

 پر ازش دهنم گذاشتم. مامان فرهاد گفت:

 به فرهاد هم بده. _

 فورا گفت: فرهاد

 .خورمینم یزینه پشت فرمون چ_

 زدم و گفتم: لبخند

 !خورمیبه جات ممند من! من قانون_

اول پدر فرهاد خوابش برد بعد هم مامانش.  وه،ی. بعد از خوردن ممیدیخند زیر یهمگ

 بهشون انداختم و گفتم: ینگاه

 خسته بودن. یلیفرهاد معلومه مامان و بابات خ_

 نگاهشون کرد و گفت: نهیاز آ فرهاد

 .مونهیگهواره م! مثل گهید نهیبشن. بعد هم ماش داریعادت ندارن صبح زود ب_

 !؟یکنیفکر م یدار یفرهاد؟ به چ_

 و گفت: دیکش یقیعم نفس
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ازش  یرد چینتونستن ه یشده. ول دهیراستش... بهمون خبر دادن پژواک تو چمخاله د_

 کنن. دایپ

چمخاله  یبر یخوایخوبه! اما... نگو که م یلیخ راننیکه هنوز تو ا نیهم ؟یگیم یجد_

 دنبالش!

چقدر  یدونی. خودت مرشهیسفر نه! اما خوب... فکرم درگ میدو روز که اومد نیتو ا_

 .میکن رشیمهمه دستگ

داشتم. آروم  یبودم، حال بهتر دهیتو فکر بودنش رو فهم لیتکون دادم. حاال که دل سر

به روم زد و دوباره حواسش رو به  یدنده گرفتم. لبخند یدستم رو جلو بردم و دستش رو رو

لبخند پهن به لبم  هیبود. ناخودآگاه  یلمس دستش، مثل وصل شدن به منبع انرژ جاده داد.

 :دمینشست و پرس

 ه؟یچه شکل التونیو_

 .هیدنج ی. اما واسه موندن جاستی. لب آب هم نهیخونه معمول هی_

 چندتا اتاق داره؟_

 یام گرفت و فورا دستم رو جلونگاهم کرد که به شدت خنده طنتیبا ش یطور هی فرهاد

 و گفت: دیخند زیدهنم گرفتم. خودش هم ر

 تا.پنج ایداره. فکر کنم چهارتا  ادیدر عوض اتاق ز یول کهیکوچ شییرایهال و پذ_

 تکون دادم و گفتم: سر

 .میآخه مامانم نگران بود زنونه مردونه کن_

 چرا؟_

 .شنیهم زابراه م هیبق کنه،یم هیو گر شهیم داریها بشب اریمهد_
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باشم منحرف  ششیشب پ خوادیخودم دلم م نکهیذهن فرهاد رو از ا لهیوس نیبه ا و

استراحت  هی یبرا میامامزاده هاشم)ع( توقف کرد یبعد، جلو ینگفت. کم یزیکردم. فرهاد هم چ

 یبرا میها باال رفتکه از پله میبود یمن و فرهاد و پدر، تنها کسان شه،ی. بعد از تاالر اندکیکوچ

 .ارتیز

 کردم،یم ارتیرو ز حیضر یداشت و وقت یخاص تیمیصم هی شهیامامزاده، مثل هم داخل

 و جواب سالمم، بغلم کرده. ییآمدگوخوش یحس کردم خود امامزاده برا

 میو برگشت میانداخت یسلف هیپدر از من و فرهاد عکس انداخت. بعد هم  ارت،یاز ز بعد

عکس رو باز کردم تا نشون پدر مادر فرهاد بدم. پدرش با خنده  ن،ی. تو ماشمیفتیکه راه ب نییپا

 به شونه فرهاد زد و گفت: یاضربه

 !هایزنینورباال م یشده فرهاد! دار یچه عکس_

 و فرهاد، حرکت کرد... میدیخند زیر یهمگ

**** 

که فرهاد و  یبا مهارت یداشت ول یکیکوچ اطی. حالیو میدیاذان نداده بود که رس هنوز

 گهیکه د ایداخلش جا گرفت. چند گلدون اپونت نیسلمان تو پارک کردن داشتن، هردو ماش

 یهاشهیبود و ش یومینیساختمون، آلوم یشده بود. در ورود دهیچ اطیدرخت شده بودن کنار ح

 یکیکه با هال  ییرایتو پذ یمیقد ی. فرش الکمیو وارد شد میباال رفت پلهداشت. از چند  یرنگ

. سمت راست رشیمترش رو تا زده بودن ز هیبود، دوازده متر مساحت داشت که البته حدود 

اتاق بزرگ. مامان فرهاد، سلمان و پرستو رو فرستاد اونجا که به  هیآشپزخونه بود و بعدش 

 بچه. خاطرباشن ب کینزد یبهداشت سیسرو

ها پله ی. و رویکردیبلند م یلیزانوت رو خ دیبود و با ادین زطبقه باال ارتفاعشو یهاپله

. طبقه دوم فقط دنشیخر یتو خونه بوده وقت لیوسا شتریرو هم فرش کرده بودن. فرهاد گفت ب

بودن که بعدا رو  ی. البته دوتا اتاق باال چوبنطوریشامل پاگرد بود و دوتا اتاق. و طبقه سوم هم
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تو سقف  بایداشتن و البته طاقچه که تقر یخوشگل یلیخ یرنگ یهاسقف کار شده بود. پنجره

 کوچولو. یواریکمد د کیبود و 

 یهاو پدرمادرها رفتن تو اتاق میطبقه دوم مسقر شد یو فرهاد تو اتاق سمت چپ من

 هیسکوت محض که تو خونه حاکم شده بود، فرهاد رفت تو آشپزخونه و از  ساعتمیباال. بعد از ن

غذا سفارش داد. من و پرستو، بعد از برگشتن فرهاد به اتاق، از فرصت استفاده  ک،یرستوران نزد

 .میوضو گرفت ،ینوبتو  میکرد

سر و تهش کجاست. انقدر ترسناک  دونستمیبود که نم بیحشره عج هی ،ییروشو گوشه

مون خنده یصدا دنی. سلمان با شنمیدیپر رونیب ییزده، از دستشوکنان و وحشتبود که خنده

 :دیو پرس رونیاومد ب

 چتونه؟_

 حشره هست که هم ماتحتش شاخک داره هم سرش! هی_

و از شدت خنده فورا وارد اتاقشون شد. سلمان  ستهینتونست با گهیپرستو د حمیتوض با

 کنه. یشد تا اونجا رو پاکساز ییهم با خنده وارد دستشو

که کنار  یتخت چوب ی. روکردیصحبت م شیاتاق که شدم، فرهاد داشت با گوش وارد

اونقدرها  دونستمیم داد،یو کوتاه جواب م زدیحرف م یاتاق بود نشستم و نگاهش کردم. جد

 .کنهیم ییکارها هیو داره  ستین یهم تو مرخص

 و گفت: دیبه روم پاش یتماسش رو قطع کرد، لبخند پرمهر یوقت

 !؟یاخسته_

 گفتم: کردمیکه باف موهام رو باز م نطوریهم

 .نیخشک شدم تو ماش کمینه... فقط _

 کنارم نشست و دستش رو دور بازوهام حلقه کرد فرهاد
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 بهت بگم. یزیچ هی دیبا_

 به پژواک بگهراجع خوادیم دونستمیم کامال

 دنبال پژواک؟ میبر دیبا_

 برم. دیمن با_

 به ابروهام نشوندم یزیر اخم

 من و الهام بود؟ ردستیکه نرفته پرونده ز ادتی. امیمن هم م ،یهرجا بر_

پرونده چقدر ممکنه خطرناک باشه. پژواک االن  نیا میدونستیموقع نماون یدرسته، ول_

 نفر رو کشته! هی ش،ی. سه روز پکنهیچکار داره م فهمهیس. اصال نمگرگ زخم خورده هیمثل 

 رو گرد کردم و گفتم: هامچشم

 ؟یگین نمرو به م زهایچ نیپس چرا ا_

 بکنم. ریفکرت رو درگ خواستمینم یدیدم ع زکمیعز_

 براش نازک کردم و گفتم یچشمپشت

 یکه مال من بوده ازم مخف یامسائل پرونده دیپس نبا م،ی. ما با هم همکارومدیخوشم ن_

 .یکن

 به لپم کاشت و گفت: یبوسه محکم فرهاد

تهران.  دیفردا شما برگردبا خودم ببرمت. پس خوامینم یقربونت بشم. حاال که گفتم. ول_

 .شمیپ ادی. احتماال طاهر هم بمونمیمن م

 :ستادمیشد و ا ترظیغل اخمم
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 نیا ی. فکر کردکنمیام رو هم نصفه رها نم. پروندهنجایهم مونمینه! امکان نداره. من م_

بازه؟ اون دختره رو  انهیش مخفو پرونده مینکرد ریمدت من تو ذهنم نبود که پژواک رو دستگ

 کنم تمام. ریدستگ دیخودم با

 یاش گرفت و دوباره من رو به آغوشش دعوت کرد. وقتاز حالت تمام گفتنم خنده فرهاد

 به خودش، کنار گوشم زمزمه کرد: دادیداشت فشارم م

 .یو خودت رو به خطر ننداز یبه حرفم گوش کن یقول بد دیپس با_

 حس خوب آغوشش بودم غرق

 چشم جناب سروان._

**** 

کنار آب گذشت. صبح روز دوم،  یرستوران عال هیاولمون به استراحت و البته شام تو  روز

بودم، به  اوردهین یشنا لباس یشنا کردن. من که برا یپالژ برا میو رفت میشد داریبه موقع ب

تو آب  ار،یمهد. پرستو هم بخاطر یتنها با هم رفتن آبنشستن رو ساحل اکتفا کردم و مامان

به  میداشت سرههیمن و پرستو  رون،یب انیها خسته بشن و بکنار من. تا مامان نشستنرفت و 

 .میدیخندیم رن،یکه ماتحتشون رو هوا کرده بودن که مثال آفتاب بگ ییهااون

. پدر چرت نیزودتر از ما اومده بودن و نشسته بودن تو ماش ونیآقا م،یرفت رونیب یوقت

 یگذشت؟ همگ. بعد از سالم و سوال خوشکردنیو، فرهاد و سلمان هم با هم اختالط م زدیم

خوب  یلیغذاش خ یداشت ول یاساده ی. فضایرستوران حاج مرتض میرفت بارنیو ا میسوار شد

 بود. یپسنده، واقعا راضسخت یلیرستوران خ یکه تو غذا مانمبود و بخصوص ما

 الیو یخونه، هرکس رفت اتاق خودش و دوباره سکوت محض، به فضا میدیرس یوقت

 خروپف پدر رو از طبقه باال بشنوم. یصدا تونستمیم یحاکم شد. حت
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. فرهاد دمیتخت که مامان برام ملحفه انداخته بود، دراز کش یعوض کردم و رو لباس

 خوابم برد... کردم،یکه نگاهش م نطوری. همکردیکار م شیهنوز سرپا بود و داشت با گوش

**** 

 کردمیم زیمن هم هرچقدر گوش ت کردن،یپچ مبودن و پچ ستادهیها او پدر، تو پله فرهاد

 :دمیبشنوم. فرهاد که اومد تو اتاق پرس تونستمینم

 ن؟یگفتیم یچ_

 گفت: کردیرو باز م راهنشیپ یهاکه دکمه نطوریبهم زد و هم یلبخند فرهاد

 . بخاطر پرونده پژواک.کردمیهاش استفاده منبود. داشتم از تجربه یخاص زیچ_

 بینقشه عج هی یدار یزنیو من هم باور کردم. هر وقت تو با پدرم حرف م یتو گفت_

 !چارهیواسه من ب یکشیم

 هی. آخر دیخندیآروم م یکامل داشت با صدا قهیدق هی بایاش گرفت و تقرخنده فرهاد

 لگد مهمونش کردم و گفتم:

 !مزهیب گهیفرهاد بس کن د_

بغلم کرده  یطور خاص هیو موهام رو بوسه بارون کرد.  دیمن رو تو آغوشش کش فرهاد

هام رو . دستکردمیاحساس م ینطوریهم من ا دیفرق داشت، شا شهیکه با هم یطور هیبود، 

 گرفت،یو درواقع، فرهاد تو بغلم جا م دیرسیهام به هم مدست نکهیدور بدنش قفل کردم. از ا

 شتریادکلنش رو ب یبو ینجوریا دم،یهام رو بستم و آروم نفس کش. چشماومدیخوشم م یلیخ

 .گرفتمیبه مشام م

 بعد، فرهاد من رو از خودش جدا کرد و گفت: قهیدق هی

 ثنا! من... اگه..._
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. زدیهام دودو مچشم نی. نگاهش بدیچرخیبگه که زبونش نم خواستیم یچ دونمینم

 رو لمس کردم هاششیرته

 !؟یبگ یخوایم یچ_

! ؟یشی! از دستم ناراحت ماد؟یکردم ازم بدت م یرو ازت مخف یامسئله هی یاگه بفهم_

 ...خواستمیرو نم نیو من ا زدهیاون مسئله آرامشت رو بهم م یاگه بدون

 اخم کردم: ناخودآگاه

 دمیم حیاگه به نفعم بوده. ترج ی. حتشمیناراحت م فرهاد؟! معلومه که یگیم یچ_

 بدم... صینفعم رو خودم تشخ

که  یتو دلت غصه باشه... تا وقت هیثان هی یحت خوامیمن عاشقتم قند و عسل! نم یول_

 زنده باشم...

هاش بود و انداخت. همچنان کمرم تو حصار دست نییسکوت کرد و نگاهش رو پا فرهاد

داشت ته دلم رو  یزیچ هی. دوباره دیطپیهام محکم مدست ری. قلبش زگهیسمت د هینگاهش 

 گفتم: یآروم ی. با صدادادیقلقلک م

کمتر ناراحت  ینطوریزودتر بهم بگو! ا یکرد یرو ازم مخف یزیفرهاد! بهم بگو! اگه چ_

 .شمیم

 هاش ستاره داشت و غملبخند متفاوت با همه لبخندهاش، چشم هیلبخند زد،  فرهاد

تو  شهینگاهم کنه، هم یتیتو چه موقع کردیها بود فرق نمنگاهش بود. و عشق؛ مدت یچاشن

 بود. تینگاهش قابل رو

هام بلند شده بود که نتونستم مقاومت کنم و رو پنجه یانقدر معصوم و خواستن اشچهره

هام رو دور گردنش محکم موهام فرو رفتن، دست نیفرهاد که ب یهاشدم تا ببوسمش. انگشت
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و من  کرد،یدستش که دور کمرم بود بلندم م هیبلندم کنه. با  نیاز رو زم شه،یکردم تا مثل هم

 بودم. درتشق نیعاشق ا

تخت  یبعد من رو رو هی. چند ثانادیخوشش م دونستمیرو صورتش، م ختنیر موهام

کنترلم رو  گهید خورد،یگرمش که به پوستم م یهافسگذاشت و سرش رو تو گردنم فرو کرد. ن

و  دنیرو پوستش لغز یهام به راحتهاش رو باز کرده بود، انگشت. چون دکمهدادمیاز دست م

 کرد.... قیهام تزرباهاش رو تو رگ نبود جانیتنفس تندش، ه

**** 

و رفت آمد مردم رو هم  یباز ا،یو همراه منظره در میفاصله کنار ساحل نشسته بود با

غروب بود و  کیپام روشن کرده بود. نزد یجلو کیکوچ شیآت هی. فرهاد، میکردیتماشا م

 .نییپا رفتیکم داشت مکم دیخورش

به شدت برام آشنا بود  شونیکی افهی. قکردنیم یباز بالیدختر، داشتن با هم وال چندتا

 ی. زل زده بودم بهش و موشکافانه، اجزارمایب ادیتا به  خواستمیزمان م یو طبق معمول کل

. فورا ختنیسطل آب سرد رو سرم ر هیبعد، با شناختنش، انگار  هی. چند ثاندمیکاویصورتش رو م

فرهاد رفته  کردم؟یچکار م دیوقت اون من رو نشناسه. حاال با هیصورتم گرفتم تا  یرو وچادرم ر

دستپاچه شده  گرفتم؟یم دیبا یمیمن بود! چه تصم شیهم پ شیبخره و گوش یبود برام بستن

. شماره سرهنگ دمیکش رونیب بمیرو از ج میبه مغزم فشار آوردم و بعد، فورا گوش هیبودم. چند ثان

. با خجالت و استرس دیچیگرفتم و منتظر شدم. بعد از چند بوق، صداش تو گوشم پ رو یدیمج

من چکار  نهیاون هم جوابم رو داد و منتظر شد بب گفتم، کیرو تبر دیکردم و ع یسالم احوالپرس

 داشتم که زنگ زدم. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

... فروغ نصر رو نجایمزاحمتون شدم، راستش، من االن شمالم، تو ساحل... ا دیببخش_

 .دمید

 با شتاب گفت: یدیمج سرهنگ
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 !؟یکنیاشتباه نم ؟یچ_

 ستین شمی. فرهاد هم پکنهیم یباز بالیدختر وال نه مطمئنم. داره جلو چشمم با چندتا_

 چکار کنم؟! نیگیرو نبرده. حاال م شیو گوش

 ره؟یکجا م دینیبب ؟یکن بشیتعق یتونی... مدونمیشدم! نم ریواال... من غافلگ_

 نمیبه اطراف کردم بلکه فرهاد رو بب ینگاه

 کنم. دایشااهلل بتونم جاش رو پان کنم،یرو م میتمام سع_

. توکل به یکن تا دست تنها نباش دایمراقب باش دخترم، زودتر فرهاد رو هم پ یلیخ_

 خدا!

 یخوشگل یلینامحسوس، چادرم رو درآوردم و تا زدم. لباس خ یلیخ ،یاز خداحافظ بعد

که به فروغ  نطوریپام گذاشتم و هم یرو رو فمی. ککردیکمک م امافهیق رییتنم بود، که به تغ

پشت  کم،یو بعد با انگشت کوچ دمیهام کشروژم رو به لب ام،یفیک نهیچشم دوخته بودم؛ تو آ

نبود که مطمئن باشم من رو  یفروغ نصر، کس یکار متنفر بودم. ول نیکردم. از ا یدپلکام رو دو

 !ییکردم، هم بازجو رشیکه هم خودم دستگ ی. در حالارهینم ادیبه 

 :دیپرس کردیکه با تعجب نگاهم م یلحظه، فرهاد کنارم اومد و در حال همون

 ؟یکنیم یدار کاریمعلومه چ_

 گفتم: آروم

برم دنبالش! اون من رو  دی! باکنهیم یباز بالیفرهاد! فروغ اونجا داره با دخترها وال_

 با چادر برم! تونمیپس نم شناسهیم

دخترها رو نگاه کرد تا  هیگرفتم. فرهاد چند ثان رو میپاش انداختم و بستن یرو رو چادرم

 .نهیبتونه فروغ رو بب

 خوشحال بود: یکج کرد ول دهن
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 !کنه؟یم یچه غلط نجایا_

 ها گرفت و بهم گفت:رو از اون نگاهش

 یشکل نیهمه ا ادی! خوشم نم؟یداد افهیق رییتغ یدنبالش! تو چرا فور رفتمیمن م_

 !ننتیبب

 کردیم یبه روش زدم که اضطرابم رو مخف یلبخند

 دیجلب توجه نکنم. مجبورم. با کنمیم ی! ناراحت نباش، سعشناسهیخوب تو رو هم م_

 خودم برم دنبالش.

 رمقی. فرهاد هم بداشتمیکه چشم از فروغ برنم یشدم، در حال میخوردن بستن مشغول

 کیافتاده بود و هوا داشت تار ایدر یغروب کامال رو یبعد، رنگ نارنج ی. کمخوردیرو م شیبستن

جذاب به  یلیپامون، خ یجلو کیکوچ شینور غروب و آت ریز زش،ی. فرهاد با اون اخم رشدیم

 زدم و گفتم: ی. لبخنددیرسینظر م

 فرهاد جونم؟! اخم نکن!_

 گفت: یکرد و با مهربون نگاهم

 چقدر نگرانتم. یدونیخودت م زکمیعز_

 .امی. اما من از پس خودم بر مدونمیآره، م_

نگذشته بود که انگار فروغ و  قهینگفت. چند دق یزینگاهم کرد و چ یبا نگران فرهاد

 هاش، عزم رفتن کردن. فورا بلند شدم و خطاب به فرهاد گفتم:دوست

 .دمیمستقر شد بهت خبر م ییجا یبه جناب سرهنگ زنگ بزن، وقت_

سارافون شانل  هیرو عقب بکشم.  میروسر یکردم کم یسع ر،یو تو مس دمیفروغ دو دنبال

بود با  یهم بادمجون می. روسریو شلوار کتان استخون یرسارافونیبا ز یاسیتنم بود به رنگ 
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دختر بدحجاب داشتم. پشت سر  هی یبرا یمقبول پی. تدیو سف یو طوس یاسی یانتزاع یهاطرح

 چشم و گوش.رفتم و همه بدنم شده بود یفروغ و رفقاش م

شدن که توش  ییاون جا یالحمدهلل راه د،یخر کمیتو پاساژ زدن و بعد از  یدور هیاول 

. من هم زدیحرف م یلیخ یدربست گرفتم و دنبالشون رفتم. راننده تاکس هی. موندنیم

فروغ باشه. به هر زحمت بود، تا مقصد دنبالشون رفتم و به  نیحواسم به جلو و ماش خواستمیم

تر. خوشبختانه، فروغ و عقب دمیشدم و دو ادهیداره. با عجله پکوچه نگه سرونگفتم بره ا یتاکس

 خونه. هیشدن و رفتن داخل  ادهیبلند پ یاز دخترها، از شاس یکی

کردم. بعد بدو بدو رفتم  امکیفرهاد پ یاسترس، آدرس رو که حفظ کرده بودم، برا با

که  یمن وقت چونه زدن نداشتم. همون یول کردیم یگردپول راننده رو حساب کنم. دندون

که من  ستادمیا یخونه. پشت درخت، طور یو برگشتم جلو شیرو انداختم رو صندل گفتیم

فروغ رفته بود تو  یعنی نیها هنوز روشن بودن و ا. چراغنمیرو بب نهبتونم خو یمعلوم نباشم ول

 کردنیگذشته بود و فکر م یادیشدن نداشت. چون مدت ز بیتعق یبرا یخونه. حتما نگران

نداشته باشن. چون اگه باز هم گمش  یها در پشتخونه نیا کردمیافتاده. دعا م ابیها از آسآب

 .شدمینم ابقاون آدم س گهیمن د م،یکردیم

تک زد. خودم  میفرهاد به گوش نکهیتا ا دمیکشیم کیرو سرپا کش یساعت کی بایتقر

 آروم گفتم: یلیخ یبهش زنگ زدم و با صدا

 نه. ایچند نفرن و پژواک هم هست  دونمیخونه هستن. نم نیفرهاد! هنوز تو ا_

 بیتعق ستنیمیها وااونجا دنبالت. اون امیهماهنگ کردم. دارم باهاشون م یانزل سیبا پل_

 و مراقبت.

 زدم: غر

 !؟یاگه باز نشناسنش و فرار کنه بره چ_

 .کننیشااهلل خوب مراقبت منه ان_
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 ن؟یرسیم یک خوب،یلیخ_

 .میکینزد_

 باشه خدافظ._

 میروسر رهیگلو گره زدم، چون گ ریرو مرتب کردم و ز میچپوندم. روسر فمیرو تو ک یگوش

 دمیکش رونیب فمیک بیاز ج یکردنش کار رستم بود. دستمال دایو االن پ فمیرو انداخته بودم تو ک

 یخاکستر یپژو هیبعد،  یروژم رو پاک کردم. کم متیکه چشمم به خونه بود، با مال نطوریو هم

 اومده بود. فورا با دست اشاره کردم جلوتر برن! نشیو البته فرهاد که با ماش داشتنگهجلوم 

شد و سمتم  ادهیداشتن. فرهاد پهم خدا رو شکر متوجه شدن و رفتن جلوتر نگه هااون

 و گفتم: میبه هم کرد یاومد. سالم کوتاه

 برن جلوتر! دیبا دونستنینم یمراقبت؟ حت بیتعق ستنیوا خوانیم هانیا_

هم سر و ته کوچه هستن.  نی. دوتا ماشریخوب. سخت نگ رنیبگ لیتحو خواستنیم_

 خونه. میبر ایبه لطف خدا. حاال ب میاندازیم رشونیحتما گ ندفعهیا

 همونجان. طبقه دوم روشن شد. نود درصد یهاخونه هستن و چراغ نی. تو اارخوبیبس_

او رفتم. او هم رفت سمت پژو. خالصه سوار  نیتکون داد و من سمت ماش یسر فرهاد

 یمصرف کرده و راه رفته بودم که داشتم از خستگ ی. انقدر انرژمیراه افتاد الیو به سمت و میشد

 به روم زد و گفت: ی. فرهاد لبخندمُردمیم

 م،یکردیدنبال خالفکار م میگردش دونفره داشت میاومد یها بفهمن ما وقتاگه خونواده_

 !کننیسرزنشمون م یحساب

 کردم و گفتم: یکوتاه خنده

 .میبهشون نگ یزیها! بهتره چبخصوص مامان_

 .میبمون تیمامور هی یکه قراره برا میبگ دیبا یول_
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 .آوردمیکاش لباس فرمم رو م_

. بهشون بگو برن دم نجایا انیو ب فتنیراه ب خوانیطاهر و ستوان زند فردا بعدازظهر م_

 .رنیخونتون و لباس فرمت رو از مامانت بگ

 کردم نیامر مهم، تحس نیهوش و ذکاوت فرهاد رو در ا ،یخاص یتکون دادم و با صدا سر

 باهوش! یا کنمیاووووم من بهت افتخار م_

عقب بود،  یلشدم و چادرم رو که صند ادهیپ ال،یدر و ینگفت. جلو یزیو چ دیخند فرهاد

برد. بساط منقل و جوجه کباب، به راه بود و همه تو  اطیرو داخل ح نیسر کردم. فرهاد ماش

. کشون کشون از میلباس، داخل خونه رفت ضیتعو یو برا میکرد کیبودن. سالم و عل اطیح

 :دیانداختم. فرهاد، در اتاق رو بست و پرس یتخت چوب یها باال رفتم و خودم رو روپله

 ؟یاخسته_

 کردم ناله

 .دمیکش کیسرپا کش ایراه رفتم  ایآره، _

هام رو گرفت. نگاهش پر از محبت بود و انگار داشت مداوم قربون زانو زد و دست جلوم

 رفتیام مصدقه

از مسافرتت  دیچند روز با نی! ایپرونده شد ریکه باز هم درگ دیقند و عسلم! ببخش_

 !یبردیلذت م

 و گفتم دمیشبه روش پا یلبخند

 تره!بخشلذت یحیبرام از هر تفر ،یباز سیپل جانیه_

بود، بلند شدم و  یو بلند شد. من هم به هر سخت دیبا خنده انگشتام رو بوس فرهاد

. فرهاد هم فورا انداختیسلمان داشت سفره م ن،ییپا میرفت ی. وقتمیهامون رو عوض کردلباس

 :دیمن اصال نا نداشتم. مامان پرس یرفت کمکش. ول
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 ؟یدیهم خر یزیخوش گذشت؟! چ_

 زدم: لبخند

 .دمینخر یزیچ یآره خوب بود، ول_

و من فقط دنبال  میبه پاساژها بزن یسر میفرصت نکرده بود گهیبود ما د نیا قتیحق

پدرها و البته فرهاد و سلمان،  یهایکرده بودم. شام، مثل هربار با شوخ دنید دیفروغ، از مرکز خر

نتونستم  ،یخستگ رغمیصرف شد و من عل م،یذاشتیروش م یزیها هم چما خانم یکه گاه

 .میها رو شستپرستو، ظرف راهکمک نکنم و هم

هاشون و من هم وارد اتاق شدم، فرهاد منتظرم خواب رفتن تو اتاق یکه همه برا شب

. بازوم رفتمیبود. برام آغوش باز کرد و من هم دعوتش رو پذ داده هیتک واریتخت به د یبود. باال

 گفتم: یحالیرو نوازش کرد و من رو به خودش فشرد. با ب

 .رمیدوش بگ خوادیدلم م_

 !هیخوب برو! االن وقت خوب_

 آخه جون ندارم_

 !هارهیدر م تیقربونت برم! خستگ_

و فرصت  دمیخوابیل سنگ ماحتماال بعد از حمام مث ی. ولگفتیکردم. راست م نگاهش

. اول نییپا می. به هر صورت، لوازمم رو برداشتم و با فرهاد رفتمیکن یبازعشق ادیز میکردینم

توش نباشه.  یاگهیهر حشره د ایدو سر و  یهااز اون حشره گهیفرهاد حمام رو چک کرد که د

 .مبعد من رفت

حمام  یشلف فلز یشامپوم رو رو خواستمیم یرو درآوردم و آب رو باز کردم. وقت لباسم

 هیشلف به  ریاز ز زش،یانگدراز نفرت یبا اون پاها ،یعنکبوت اندازه سکه پونصد تومن هیبذارم، 

کردم آروم باشم. تا آخر حمامم که  یرو با دو دست خفه کردم و سع غمیفرار کرد. ج گهیسمت د
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زل زده بودم به عنکبوته. بعد هم شامپوم رو همونجا رها کردم و  د،یطول نکش شتریب قهیده دق

ش خنده دنمیوارد اتاق شدم. فرهاد با د یهمونجور نیپوش بود بنابراام تن. حولهرونیب دمیدو

 گرفت و گفت:

 !؟یدیچرا نپوش یهات رو برده بودتو که لباس_

 رو لوس کردم خودم

 من رو بخوره، من هم فرار کردم! خواستیعنکبوت گنده تو حموم بود م هی_

 و گفت: دیخند فرهاد

 !خورمیغلط کرده فقط من تو رو م _

 ام گرفت و گفتم:خنده بارشطنتیشنگاه و لحن از

 ؟یاریهام رو بلباس یریحاال م_

هام رو بعد، برگشت و لباس هیرفت. چند ثان رونیاز اتاق ب ،یبلند شد و با لبخند فرهاد

 . خطاب بهش گفتم:ختیملحفه تخت ر یرو

 حاال پشتت رو کن تا بپوشم._

 هم خجالت بکشم و هم بخندم. با لبخند دخترکشش گفت: شدینگاهش باعث م طنتیش

 .دمیهمه رو د شبیمن که د_

 هام گل انداختنکنم گونه فکر

 ! زودباش برگرد رو به اونطرف!کیچراغ خاموش بود و اتاق تار ؟یدید یک_

 رو کرد و گفت: کنان پشتشخنده فرهاد

 !یمن عوض کرد یهات رو جلوخونه، لباس میلمست که کردم، تازه االن هم که اومد_
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 بزنمش خواستیم دلم

حواست نبود. در ضمن لخت  ادیو ز یکردیلباس عوض م یفرهاد! تو خودت هم داشت_

 لخت که نبودم!

 با خنده گفت: فرهاد

 ی! نذاشتیرو درآورد تیرسارافونیبعدا ز یچرا اول شلوارت رو عوض کرد دونمیآره نم_

 .نمیجا بب هیکه همه رو 

شلوارم رو بپوشم، اما فرهاد  هیش کردم و دوباره خم شدم تا بقحواله شونه یمشت بارنیا

 یهاحد و حصرش رو آزاد کرد و من غرق بوسه یو حرارت ب طنتیبرگشت و اجازه نداد. دوباره، ش

ام رو از لبه و خودش، حوله کردیم ریرجیکه ج یمهربونش شدم. من رو خوابوند رو تخت چوب

 تیبود و داشتم اذ سی. موهام خدیچراغ رو زد و کنارم دراز کش دیکرد. بعد هم کل زونیدر آو

 یرو از داخل ساکم بده تا رو امهیبکنه، گفتم چف یاگهیهرکار د نکهیقبل از ا نی. بنابراشدمیم

 بالشم بندازم.

بغلم  یمعطلیراحت شد، فرهاد ب المیکه خ هیچف یموهام رو یجیخشک شدن تدر از

از قبل  م،یبود نجایدو سه روز که ا نیچرا ا دونمی. نمدیکش شیهام رو به آتش، لبکرد و با بوسه

 کار دستم بده. یقبل عروس دمیترسیکه م یشده بود، به حد ترطاقتیب

 اشیتشنگ یکه دلم برا دیبوسیو م کردیتمام صورت و موها و بدنم رو نوازش م انقدر

 تیرو رعا یحدود هیهر دو،  یول دادمیچکار کنم. دل به دلش م دونستمی. نمسوختیم

 نشده بود که خوابم برد... ری. فرهاد هنوز از لمس کردنم سمیکردیم

**** 

 نکهیدر رفتم. پدرمادرها، اصال از ا یها، جلوبدرقه خونواده یرو سرم انداختم و برا میروسر

نبود.  یانبودن. به هرحال چاره یشروع شده بود، راض تمونیتموم نشده، مامور التمونیهنوز تعط

 یتلفن. فرهاد تمام روز میها بدون ما برگشتن تهران و، من و فرهاد، منتظر الهام و طاهر شداون
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هاش انگشت دادمی. من هم وردلش نشسته بودم و اجازه مکردیم یریگیفروغ رو پ تیموقع

 .رنیبگ یموهام رو به باز

 ،یقبل یهاتیکرد. مثل مامور دیخونه خر یمختصر برا یلیفرهاد رفت و خ عصر،

 یلیبا فرهاد و الهام و طاهر خ ز،یانگجانیسفر ه نیمن از ا ی. ولکشهیچقدر طول م میدونستینم

 دنینبود. طاهر و الهام، شب ساعت دوازده رس یخوب نیبرام به ا یدیع چیبودم. تا حاال ه یراض

کردن. الهام و طاهر رو تو اتاق  تیجاده گله شکا یاز شلوغ تونستنیو همون اول، تا م الیو

 .میمستقر کردم و بعد، دور هم شام خورد مونییروبرو

به شروع کردن راجع ونیآقا یگرفته بود. وقتاز مامانم چادر نماز و لباس فرمم رو  الهام،

 .میپرونده با هم حرف زدن، من و الهام هم با هم خلوت کرد

 با خنده گفت: داشتیشسته شده رو از آبچکون برم یهاکه بشقاب نطوریهم الهام

 یاونطرف و به رو کردمیروم رو م دم،یدیتو بودم و تو ساحل فروغ رو م یمن اگه جا_

 !آوردمیمبارکم نم

 و گفتم: دمیخند

فرهاد  یدونیام بکنم. نمسفر چندروزه یرو فدا یزیچ نیکه همچ تونستمی! نموونهید_

هم گفتم فروغ رو  یچقدر تو فکر بود. وقت دن،یاطراف د نیپژواک رو ا گفتیداشت م یوقت

 خوشحال شد. یلیخ دم،ید

 انهیچند وقته مخف نی. ببمیو راحت بش میریرو بگ شونیگورشااهلل زودتر هردوتا گوربهان_

 !میکنیم یگریپ میدار انهیمخف ریو غ

 گفتم: یتکون دادم و در حال دم کردن چا سر

 پژواک در اومده. نیا بیگند تعق گهید یول اد،یبدم نم جانیمن که از ه_
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 م؟یدار تیواقعا مامور دیمامانت ازم پرس رم،یرفتم در خونتون لباست رو بگ یحاال وقت_

 چکار؟ خواستیوگرنه لباس فرمش رو م میمن هم گفتم معلومه که دار

 انداختم و گفتم: نتیکاب یرو رو دستمال

 فکر کرده خواسته با من تنها باشه! دیشا کنه،یم طنتیفرهاد ش نیاز بس ا_

 و گفت: دیخند زیر الهام

هم  ییبه جا نیچند شب کنار هم بود نیباشه! حاال ا طونیش اومدیاصال بهش نم_

 ن؟یدیرس

 گرفت و گفتم: امخنده

. به هر حال تو یبذار ارمیرو در اخت اتتیاز تو بپرسم تا تجرب خواستمینه واال، اتفاقا م_

حد و  هیقبل ازدواج  خوامیخوب م یول سوزهیفرهاد م یتره. دلم براراحت التیو خ یعقد کرد

 یهم خرابکار میهم رابطه داشته باش یچطور دونمیواقعا نم یکنم. ول تیرو هم رعا یحدود

 بره. شیخوب پ یو خالصه همه چ مینکن

 داد و گفت: لمیتحو یالسوفانهیلبخند ف الهام

 !گمینگران نباش، خودم بهت م_

**** 

 (www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

 یبرسرخاک ریلباس خواب حر نیا د،یخر میدوساعت، رفته بود یچرا الهام، وقت دونمینم

 یزیخودش، دارم برنامه ر یهاو گفته اتیطبق تجرب دونستمیبود. فقط م دهیمن خر یرو برا

 یبخوام جلو نکهیاز ا دم،یدیلباس رو م افهیق ی. وقتدمیانجام م امییروابط زناشو یبلند مدت برا

 .شدیو خجالت م جانیبپوشمش تمام وجودم ه ادفره
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و بازوها و پشت لباس،  نهیجناق س یدانتل پهن رو هینداشت و  قهیبه نام  یزیچ لباس

دانتل به  ریهم از ز کیبار یلی. دوتا بند خداشتیمتن نگه یلباس رو رو دارنیو چ ریادامه حر

 !نیبود. هم ی. رنگش هم الجوردرفتیپشت گردن م

مراقبت برگشته بودن و فرهاد رفته بود حمام. من هم از فرصت  بیو طاهر از تعق فرهاد

صورتم نشوندم. موهام رو شونه کردم و دورم  یو کم رو میمال یلیخ شیآرا هیاستفاده کردم و 

 یمرد چینگاه کردم، به نظرم اومد ه نهیو خودم رو تو آ دمیلباس خواب رو پوش ی. وقتختمیر

که به  یژست خفن گرفتم و بعد در حال هیبه خودم  نهیو آنخواد با من باشه! ت نکه اال ستین

 .دمیام گرفته بود، ملحفه تخت رو محکم کردم و دراز کششدت خنده

راحت باشه، خوش  التیخ م،یدیما خواب»داده: امکیالهام پ دمیرو که برداشتم، د میگوش

از خنده  یموجیا هیو « گاو»و خنده. براش جواب فرستادم: طنتیش یموجیا نیو چند« بگذره

 یبه زود دونستمیرو کنار گذاشتم و خودم رو زدم به خواب. م یغش کردن. بعد هم گوش

زده بودم. موهام رو  جانیه یلیخ نهیحالت بب نیمن رو تو ا نکهیشه. از ایم دایسروکله فرهاد پ

و ر یزانوم رو هم جمع کردم که به محض ورودش منظره جالب هیقشنگ پخش کردم رو بالش و 

 .نهیبب

حس  تونستمیام رو کنترل کنم که فرهاد وارد اتاق شد. منتونم خنده گهیبود د کینزد

طول  یاقهیدق هیهام رو بسته بودم. چشم فیح یو با تعجب نگاهم کرد. ول ستادیا هیکنم چند ثان

هام واسه تمام سلول د،یکنارم دراز کش یتا کارهاش رو بکنه و چراغ رو خاموش کنه. وقت دیکش

وانمود  د،یدور کمرم حلقه شد. قلبم طپ ی. دست فرهاد، به نرمدنیپریم نییکردن باالپا طنتیش

و من  خوردیگوشم م ریهاش زشدم و با آرامش، خودم رو تو بغلش جا کردم. نفس داریکردم ب

 زمزمه کرد: یحس بودم. فرهاد، به آروم نیعاشق ا

 ؟یدت کنمن رو پابند خو یخوایم_

 :دمیبود؟ روم رو کردم سمتش و پرس یحرف چ نیمنظورش از ا خت،یر دلم
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 ه؟یمنظورت چ_

 د زدنگاهش، بهم لبخن زیانگرو پشت گوشم برد و با همون ستاره غم هامزلف

 قند و عسل. یچیه_

 یها. دستزدیو تمرکزم رو به هم م رفتیاونطرف م نطرفیا یزیچ هیته دلم  دوباره

گذشته،  یها. شبهیبخاطر چ دونستمیو نم کردمیکه حسش م یدیبود، ترد دیفرهاد، پر از ترد

 ش عشق بود و حرارت.وجود نداشت. همه دیترد نیا

 !؟یگیشده که به من نم یزیفرهاد!؟ چ_

 اومدیاتاق به چشم م یکیتارمهیتو ن یزد که به سخت یلبخند کمرنگ فرهاد

 ام...! فقط... خستهستین یزیچ زکمیدورت بگردم عز_

 شرتیبلند شم، ت خواستیرفته بود. دلم م نیاز ب جانمیکه تمام شور و ه کنمیم اعتراف

 حال گفتم: یبخوابم. ب رمیشلوارم رو بپوشم و بگ

 !ریباشه... بخواب... شب بخ_

به سکوت گذشت. هزارجور  هیفرهاد رو از کمرم برداشتم و پشتم رو کردم. چند ثان دست

به ذهن و قلبم هجوم آوردن. چرا امشب فرهاد  هیچند ثان نیفکر و احساس مختلف تو هم

تر اگه نه، مگه خسته ؟یزود نیبا من نبود؟ به ا یآغوشتشنه هم گهید یعنیشده بود؟  ینطوریا

درونم رو  یبه ثنا یادیمن احمقه که ز رینداشت؟ تقص یبازکه حوصله عشق ودها بوقت هیاز بق

 دادم.

. دیلحظه، دوباره فرهاد دستش رو دور بدنم انداخت و من رو به سمت خودش کش همون

 گوشم زمزمه کرد: ریز

 ؟یمن؟! از دستم ناراحت شد یثنا_

 پشت چشم نازک کردم و گفتم: ینداره ول دید دونستمیم نکهیا با



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

765 

 نه!_

 !یمنتظر اومدنم بود ی! اون هم وقتیکردیوگرنه پشتت رو بهم نم ،یشد یول_

 .ستیمهم ن گهید_

 ....یدونی. تو که نمخوامیناراحتت کنم. معذرت م خواستمیقند و عسل! نم_

 شدم رهیهاش خحرفش رو خورد، فورا برگشتم و تو چشم هیبق

 دونم؟یرو نم یچ_

 کرد و بعد گفت: مکث

 !رهیگیکه چند روزه تو قلبم داره قوت م یاحساس_

 ریات با من تاثحس رو رفتار و رابطه نیا ی! وقتیبه من بگ دیخوب بهم بگو فرهاد! با_

 بدونم. دیپس با ذاره،یم

 لبخند زد فرهاد

 . باشه؟گمیاگه شد، فردا شب بهت م_

 افتیدر یهم کالفگ یکمیو  یاضطراب، ناراحت د،یهاش، تردنگفتم. از حس دست یزیچ

. دستم رو تو موهاش گفتیچکار کنم تا حالش بهتر بشه، چون بهم نم دونستمی. نمکردمیم

که از  یاهاش رو بست، مثل پسربچهفرو بردم و نوازشش کردم. موهاش هنوز نم داشتن. چشم

 مامانش پناه آورده! امنبه د هاشیهمه ناراحت

 کرد: زمزمه

 برام بخون!_

 بخونم؟ یچ_

 .خوادیدلت م یهرچ دونم،ینم_
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 دیکه به ذهنم رس یزیچ نیاول کردم،یکه نوازشش م نطوریفکر کردم و هم هیثان چند

 شروع کردم

* 

 یبگو چگونه بگذرم از آن نگاه مشرق_

 یوقت عاشق دهیبگو چرا؟ رس ،یامدین

 هنوز کشمیکه بعد تو نفس نم ایب ایب

 عشق من بسوز یام نگو به پاقلب خسته به

 یشب من کیشهسوار قصه هزار و  تو

 یزنده بودن یمن برا یدلخوش تمام

 کنار من قدم بزن یلعنت یهوا نیا در

 عصر جمعه را بخاطرم بهم بزن سکوت

 تو پرم الیناتمام من، من از خ تمام

 بُرمیمن از تو دل نم یبَریچه دل نم اگر

 هنوز کشمیکه بعد تو نفس نم ایب ایب

 عشق من بسوز یام نگو به پاقلب خسته به

 یشب من کیشهسوار قصه هزار و  تو

 ...یزنده بودن یمن برا یدلخوش تمام

* 

 آلوده گفت:آروم و خواب فرهاد
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 !ستیشهرزاد، شهسوار ن گهیم_

 !الت؟یسب نیبا ا یگفتم. تو شهرزاد ینطوریخودم ا_

هاش، چقدر گذشت که با منظم شدن نفس دونمینگفت. نم یزیزد و چ یکمرنگ لبخند

که مساحت تخت  ییازش فاصله گرفتم، تا جا کمیرومون و  دمیخوابش برده. پتو رو کش دمیفهم

ام جمع چونه ریهام رو زتا کمتر پخش و پال بشن و دست چوندمی. موهام رو پدادیاجازه م یچوب

 کردم. 

 آلود کرده بود....خواب فرهاد، من رو هم خواب یتماشا

**** 

هام رو کرد. چشم ارمیام، هوشگونه یکه بوسه فرهاد رو شدنیداشتن گرم م هامچشم

 :دیپرس یباز کردم. فرهاد با مهربون

 !؟یداریب_

 زدم لبخند

 .دمیخوابیداشتم م_

 دستش رو باز کرد فرهاد

 نجایا ایب_

حالش  یعنی. کردیهاش، فقط عشق و حرارت بهم منتقل مآغوشش جا گرفتم. دست تو

 حالش خوبه! محکم و از ته دلش که شروع شد، مطمئن شدم یهاخوب شده بود؟ نوازش

کردم. با بوسه من، تنفسش تند شد و حلقه دستش  یبرگشت و باهاش همراه جانمیه

راحت، تو گردنم نفس بکشه و  یلیسرش رو بلند کرد تا خ یکمیتر. فقط ام سفتدور شونه

 کنه. و من، دل به دلش دادم تا مثل هربار، تو حرارت عشقش ذوب بشم.... اموونهید
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**** 

موهام  متیهرچهارتامون بلند شد. فرهاد کنارم نشست و با مال یاز گوش اذان صبح یصدا

 رو نوازش کرد

 !زکمیپاشو عز_

 دمیبه روش پاش یآلودخواب لبخند

 ؟یبود داریتو تا االن ب_

 شدم. داریزود ب یول دم،یخواب کمیبعد از حمام _

 !یخونینماز شب م دونستمی. نمدمینماز شبت رو شن یصدا_

 . امروز هم جمعه بود و سحرش خاص.خونمیم یگاه_

 کرد و گفت: یخنده بانمک بعد

 !ایتف به ر_

سرم انداختم و رفتم  اطایو از جا بلند شدم. چادر نمازم رو احت دمیصورتم خند یپهنا به

و الهام  میسالم پر از خنده به هم کرد هیوضو. الهام هم تو آشپزخونه بود.  یتو آشپزخونه برا

 :دیپرس

 شلوار تنته؟ شرتیچرا تپس _

 دادم و گفتم: لشیتحو یخجالت یاخنده

 همون رو بپوشم. تونستمیگاو! شستمش! دوباره که نم_

 گفت: طنتیبا خنده و ش الهام

 !یموفق بود یعنیشده  فیکه کث نیهم_
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فرار کرد. برگشتم تو اتاق. فرهاد سر جانمازش  یلگد نثارش کنم ول هیرو بلند کردم تا  پام

به نماز.  ستادمیمحکم کردم و ا یروسر رهی. چادرم رو با گکردیکار م شیو داشت با گوشبود 

 یفرهاد زنگ زد. با شتاب جواب داد. بعد از سالم کوتاه یبه گوش یکه کس گفتمیداشتم قنوت م

 گفت:

. اگه از خونه رفتن رسونمیساالر جان. االن خودم رو م یخوش خبر باش ؟یگیم یجد_

 .دیکن بشونیتعق رون،یب

که تند  یخوندم. فرهاد در حال یچ دمیرو که قطع کرد، من هم سالم دادم. نفهم تماس

 گفت: دیپوشیم رونیتند لباس ب

 .ششیدنبال فروغ، پژواک اومده پ میبر دیدوتا رو هم صدا بزن. باپاشو حاضر شو اون_

 بلند گفتم: یشتاب بلند شدم و از همون دم در با صدا با

 فروغ! شیپژواک اومد پ م،یبر دیوشالهام بپ_

 :دیالهام به گوش رس یصدا

 عهههه باشه!_

و راه  میکه طاهر آورده بود شد ینیبعد، هرچهارنفر حاضر و آماده سوار ماش قهیدق پنج

فرهاد زنگ خورد، و  یدوباره گوش ر،ی. استرس داشتم، الهام هم مضطرب بود. اواسط مسمیافتاد

کدوم سمت. فرهاد آدرس رو به طاهر داد و دور  رنیبهش خبر دادن که فروغ و پژواک دارن م

 .میزد

سبز  یها، فضاهاها، آدمبود، مغازه ابونیکه تو خ ییزهایو تمام چ دادمیرو تکون م پاهام

 .گذروندمینظر م ریرو از ز هانیو ماش
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رانا  هیداشتن  یخاکستر یو همون پژو س،یپل نیماش که دوتا ییجا میدیبعد، رس یکم

. طاهر از کنار دنده، چراغ گردون رو برداشت و به سقف زد. فرهاد هم فورا کردنیم بیرو تعق

 .میشد سیپل نیما هم ماش بیترت نیزد و به ا یرو داخل فندک ششیف

 :دمیو استرس پرس جانیه با

 س؟!همون راناهه_

 گفت: فرهاد

 آره خودشه!_

 :دیپرس طاهر

 ره؟یمعلوم هست داره کجا م_

افتادن  سیپل نیبا ماش گهیحکم اومد، د یوقت یکردن، ول بشیاولش چراغ خاموش تعق_

 فرار کنه! کنهیم یدنبالش! حاال هم داره سع

هم سرعت با  بایو رانا هم تقر میها بودشده بود. ما پشت الگانس ادیز یلیخ سرعتمون

 یفرع هیرانا رو مجبور کرد وارد  ،یسمت چپ سیپل نیماش نیبنابرا م،ی. داخل شهر بودسیپل

 هیبه  ی. فرعدادیرخ م یارهیحتما تصادف زنج میداشتینگهش م ابونیبشه. چون اگه وسط خ

 حس کرد. شدیرو م ایدر یو بعد هم جنگل. بو دیسر یجاده سنگالخ

 هیشدن و هر کس به  دهایداره. هردو پمجبور شد نگه دیها رسبه درخت یوقت پژواک

رو  یها کسدرخت نی. بمیو دنبال فروغ رفت میدیپر نییپا نی. من و الهام فورا از ماشدیطرف دو

 یزده بودن و ناهموار رونیب نیاز زم یلیها خدرخت شهیسخت بود، چون ر یکمیکردن  بیتعق

 بود. ادیهم ز

. بدون نیو با مخ افتاد زم یزیچ هیکرد به  ریالهام گ یکه پا میدیرسیبهش م میداشت

 بلند گفتم: یبا صدا ستمیوا نکهیا
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 شد؟ یچ_

 شد: دهیالهام شن یصدا و

 ستین یزیچ_

پاش بود و من کفش زنونه!  یبود. اون کتون ادیو سرعتش هم خوب ز شدیخسته نم فروغ

و  میشیدور م یسره بدوئه کل هیاگه بخواد  دمیبود و مسلط بودم. د یهام پنج سانتالبته پاشنه

شاخه خشک کندم و پرت کردم سمتش، بخاطر  هی دنی. در حال دومیهمه راه برگرد نیا دیبا

هاش رو . فورا دستنیکرد و خورد زم ریاون تمرکزش رو از دست داد و خوشبختانه، پاش گ

 هاش دستبند زد.شده بود، به دست کیو بلندش کردم. الهام که بهمون نزد چوندمیپشتش پ

. حواسم به میدیرس قهی. بعد از پنج دقمیکه توقف کرده بود ییسمت همونجا میافتاد راه

 بود که الهام گفت: هاسیپل نیماش

 ث...ثنا..._

 هی. دیرسیم ایمحوطه، اندازه دو متر درخت نبود و به در یرو بلند کردم. انتها سرم

زهوار در رفته  یه چوباسکل هیکرده بود.  ریگ یگود نیو کم تالطم که انگار تو ا کیانشعاب کوچ

بودن. هردو،  ستادهیو پژواک سمت ساحل روش ا ایهمونجا زده بودن که حاال، فرهاد سمت در

. شدیم دهیبود که شن ییبه سمت هم نشونه گرفته بودن و سکوت، تنها صدا روشون اسلحه

 گهید یحت فته،یب یفرهاد حواسش پرت بشه و اتفاق نکهی. از ترس اکردیآفتاب داشت طلوع م

 .دمینفس نکش

. بعد تو سکوت رهیکرد و دستبندش رو زد به دستگ نیآروم، فروغ رو سوار ماش یلیخ الهام

که راه  زدی. قلبم انقدر تند مشهیم یچ ننیبب کردنی. همه تو سکوت نگاه مستادیکنار من ا

 گفت: تیبلند و جد ینفسم بند اومده بود. فرهاد با صدا

 نکن! نیاز ا ترنیات رو سنگژواک! پروندهآخر خطه، بسه پ گهید _
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 جواب داد: پژواک

وگرنه مغزت رو داغون  م،یمن و دخترم بر دیبذار دیاالن با نیهم سه،یآقا پل نیبب _

 .ذارمیهمکارات م نیو داغت رو به دل همه ا کنمیم

 !یشیم ریبه هر حال دستگ_

بکشمت، و بعد  یوقت !یوقته دنبالم یلیکه خ دونمی! مشهیعوضش دلم خنک م_

 ندارم! ییآرزو گهیبشم، د ریدستگ

 !ینیبه خواب بب_

 ! بنگ!بنگ

چند لحظه، قلبم  ی. و برادیچیتو محوطه پ هیبا فاصله چند صدم ثان کیدو شل یصدا

کرد و هم پژواک! و فرهاد، غرق خون، از پشت سر افتاد تو آب. همه  کی. هم فرهاد شلدینطپ

اسکله  ریاسکله رفتم. ز یبه همه، رو تیاهم ی. بدمیدو یمن ضعف کردن ول یجلو. پاها دنیدو

 آب! تر،نییسه متر پا بایتقر وبزرگ بود  یهاسنگ

زد.  ادیرسوند و اسمم رو فر کمیزدم و فرهاد رو صدا کردم. الهام خودش رو نزد ادیفر

باز کنم.  ادیهام رو زشمچ تونستمیتو آب. نم دمیپر رجه،یش هیچادرم رو از سرم انداختم و با 

فورا  ش،ینبود که فرهاد رو برده باشه. با برق زدن ساعت مچ دیگوشه، اونقدر شد نیآب ا انیجر

کنن؟!  هیگر توننیآب هم م ریها ز. آدمراهنشیشنا کردم و چنگ زدم به پ ترنییپا یمتا ک

تر از اون طرفاون .رونیآوردمش ب ی. با سختکردمیآب حس م یسرما ریهام رو زاشک یگرما

اومدن. سرفه  نییها گرفتن و پابود. چندتا همکار و، الهام و طاهر از درخت یها، ساحل شنسنگ

 ت،یعصبان ه،ی. گردمیفهمیفرهاد. حال خودم رو نم نهیتو س دمیشد، با مشت کوب تمومخودم که 

 دنیپاشیم رونیاضطراب و شوک همه با هم از کلماتم ب

 ؟یشنویدام رو مفرهاد! فرهاد! ص_
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فوران کرد.  ریت یهاش، خون و آب از جاو با سرفه ختیر رونیب هاشهیعالمه آب از ر هی

 به روم زد. ناله زدم: یکه فکرش رو بکن یلبخند نیترجونیب دنم،یهاش رو باز کرد و با دچشم

 ....اریطاقت ب ادیاالن آمبوالنس م_

زخمش رو فشار بدم تا  کردمیم ی. سعزدمیچنگ زده بودم و هق م راهنشیپ به

 ک،ی. سرم رو بردم نزداومدیبگه، اما صداش در نم یزی. فرهاد لب باز کرد تا چادیبند ب شیزیخونر

بود که... نتونستم بهت  یزی... همون چنیا»دارش گوشم رو پر کرد:گونه به گونه... زمزمه خش

 «بگم... حاللم کن... قند و عسل...

بود و  شیشونیرو پ سشیخ یهاهاش رو بسته بود، زلفم، چشمصداش زد واروانهید

و صداش  دمیکش غیپر از خون شده بود، و البته دست من! ج راهنشی. پروحیصورتش سرد و ب

جا  امنهی. قلبم تو سکردیم هودهیکار ب یکرد آرومم کنه، ول یکردم. الهام بازوهام رو گرفت و سع

باز موندن  یارایهام و چشم سوختیام م. حنجرهاومدیباال م یبه سخت سمو نف گرفتینم

 ....دمینفهم یزیچ گهیو هق زدم تا د دمیکش غینداشتن. انقدر ج

**** 

 بغض هرشبم قیرف

 و تبم هیگر یهوا

 من بگو یهاهیگر به

 تو کو؟ دنید الیخ

 عشق تمام حسرته هنوزم یا

 سوزم نهیآه س لیدل

 مرا به ناکجا عشق ببر

 یدیبه استخوان رس نیدرد بب یا
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 یدیکه از دلم بر نیهم

 مرا به هر کجا عشق ببر

 تو یهاخنده الیخ

 هر شبم یآرزو شد

 تو قسم یهاچشم به

 بر لبم دهیجان رس که

 یامدیشد و ن خزان

 من یهالحظه زیعز

 تو را دمتیند اگر

 من یکن برا هیگر تو

 تمام حسرته هنوزم عشق

 سوزم نهیآه س لیدل

 مرا به ناکجا عشق ببر

 یدیبه استخوان رس نیدرد بب یا

 یدیکه از دلم بر نیهم

 مرا به هر کجا عشق.... ببر

 پر کردم شهیتو را آن روزها در ش یهانفس

 بودنت را همچنان دارم... یروزها یهوا

 زاده(حجت اشرف ق،ی)رف
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**** 

 تونستمیبود که اون لحظه م ییصدا نیزتریانگنفرت دیتو خاک، شا لیزدن ب یصدا

. مادرشوهرم تو سر و خونهیداره م یاو معلوم نبود چه نوحه زدیزق م یخودیبشنوم. مداح، ب

داشتن آرومش کنن. به جز پدر مادر خودم و فرهاد،  یو دوتا خانم سع دیکوبیخودش م نهیس

نشسته بود و پرستو  . الهام سمت چپمشناختمیرو نم هیهمکار، بق چندتاسلمان و پرستو، و 

من انگار چشمه اشکم خشک شده بود. فقط زل  یول کردن،یم هیگر زیسمت راستم. هر دو ر

هاش که موقع . گونهاومدیبهش م یلیزده بودم به عکس خندان فرهاد، با لباس فرمش، که خ

 ...هاشچشم یو شاد شدنیتر مخنده برجسته

و رز شده بود. مادر  یو داوود میو مر لیخاک ماالمال از گال ختن،یقبر ر یرو رو هاگل

بغض  یکنان، پسرش رو صدا کرد. من، حت هیها و ضجه موگل یفرهاد، خودش رو انداخت رو

 دمیدیرو م ریتصاو دادم،یگوش نم یول دمیشنینداشتم. صداها رو م یحس چیهم نداشتم. من، ه

فرهاد،  یبرا ت؛یو نماز م مزهیروضه ب نیم نبود. قبل از ابرام مفهو زیچ چیکردم. هینگاه نم یول

گفت. بهش درجه  شیشناسفهیاز رشادت و وظ ،یدیپخش کردن و سرهنگ مج یسرود مل

 یهم از جام بلند نشدم. حت تیو نماز م یسرود مل یبرا یکردن. من حت ریسرگرد دادن و تقد

 نشون ندادم. یالعملعکس چیگفت، ه تیتسل هماومد و ب یدیسرهنگ مج یوقت

از اون بمونه و رفت. کم  شتریب اوردیاون هم طاقت ن کردم،یآدم گنگ نگاهش م هی مثل

من رو از  کردنیم یشد. پرستو، الهام، مامان و پدر سع یشدن و اطراف مزار خال یکم همه راه

با الهام عوض  تر بودم. پدر جاش روو کرخت ترنیجسد هم سنگ هیمن از  یجام بلند کنن. ول

هام ش، بغض تا گلوم و اشک، تا پشت پلک. با حس آغوش پدرانهدیتو آغوش کش وکرد و من ر

محل رو ترک کردن، و فقط  یتیها با نارضاخواست برن. اون هیاومد. شل کردم تو بغلش و او از بق

 .میمن و پدر و فرهاد موند

 اومد رونیکرده بود، صدام از ته چاه ب ریهلو تو گلوم گ هی نیکه بغضم ع یحال در

 بشه... دیشه خوادیم دونستیپدر... فرهاد م_
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 .دونستیآره دخترم م_

من با هم  هیبعدش عل گفت،یرو به شما م یمگه نه؟ فرهاد همه چ یدونستیشما هم م_

 .نیکردیم یکیدست به 

 دونهیمژده شهادتش رو تو خواب بهش دادن، به من گفت؛ گفت زمانش رو نم یوقت_

باهات ادامه  خواستینم ن،ی. بخاطر همیو تنها بمون یتو بعد از اون غصه بخور خوادینم یول

روز به شهادتش مونده باشه، بهتره  هیاگه  ی. اما.... من بهش گفتم حتیبده تا بهش دلبسته نش

 دلت رو نشکنه! وبا تو بمونه، 

 دیام غلطگونه یرو اشکم

تا با هر لحظه کنارش بودن هزارتا خاطره  دونستم،یکاش م گفت،یکاش به من هم م_

 ...ساختمیم

طاقت غصه و  یدونیخودت هم م ،یتو ناراحت باش خواستیدختر قشنگم فرهاد نم_

 رو نداشت! اتهیگر

 دنیهام چکقطره اشک از مژه هزاران

. اونوقت مدت رفتمیپذیاول که بهم گفت دوستم داره، عشقش رو م کاش همون_

که پسش زدم و از دست دادم....  ییواسه اون روزها سوزهی... چقدر دلم ممیرو با هم بود یشتریب

 ....شمیم وونهیپدر... چقدر دلم براش تنگ شده... دارم د

 ....ختمیهاش اشک ررو شونه ایدر ایداد، و من در میمن رو تو آغوشش فشرد و دلدار پدر

**** 

 هفتم فصل

 رفتم،یهام رو حس کردم. باشگاه که متازه درد استخون خت،یداغ که رو سرم ر آب

درد انگار،  نی. اما اگرفتیواقعا دردم م زد،یم نمیزم یبود و وقت یرستم خانوم امینیتمر فیحر
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چشمم عبور کردن و صورتم،  یاز جلو با فرهاد، هامنیتمر ری. مثل هرروز، تصاوکردیآرومم م

مامان و پدر،  خواستمینم رفتم،یم رونیو ب کردمیم هیشد. هرروز تو حمام گر هامشکا یرایپذ

 .ننیهام رو ببخوردنو غصه هاهیگر

. موضوع زدنیپدر و مامان، داشتن تو آشپزخونه با هم حرف م رون،یرفتم ب یوقت

تکون دادم و به اتاقم پناه بردم.  ی! سردمینامزد تازه شه صحبتشون هم طبق معمول من بودم و

باز هم خاطراتم با فرهاد تو  کردم،یکه موهام رو با حوله خشک م نطوریتخت نشستم و هم یرو

 .شدنیذهنم پخش م

هفته  هیبعد از شهادت فرهاد، بهم  کردم؟یرو م میمن چرا زنده بودم و داشتم زندگ واقعا

که قرار  ینگفته بودم. و تمام زمان یزیه بودن که من به مامان و پدر چداد یاستعالج یمرخص

بود و به  یعزادار بایبدر که تقر زدهیبود اداره باشم، سر مزار فرهاد گذرونده بودم. بعد از س

 ریرو تو خونه باشم و ز ینام کردم تا زمان کمترچکدوممون خوش نگذشت، فورا باشگاه ثبتیه

 مامان. نیبذره

 کرد و گفت: هیبهم هد یبه در زد و وارد اتاقم شد. لبخند پرمهر یلحظه، پدر تق همون

 باشه دخترم. تیعاف_

 ممنونم پدر._

 نشست کنارم

 ؟یکردیم هیتو حمام گر یثنا. باز هم داشت مینگرانت یلیمن و مادرت، خ_

 اومدیاز من در نم ییصدا چیکردم، چون ه تعجب

 ؟یکنیفکر م ینطوریچرا ا_

 هات قرمزه، مثل هرروز!چشم چون_

 انداختم نییرو پا سرم
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 هامشامپو رفت تو چشم_

 هات؟تو چشم رهیهرروز شامپو م_

افتاده و چه  یبره چه اتفاق ادمینداشتم بگم. انتظار داشتن شاد و خندون باشم و  یزیچ

 به سرم شده؟ یخاک

مند شد و رفت اون سعادت یول ،یچقدر بخاطر از دست دادن فرهاد ناراحت دونمیثنا! م_

 ؟یدید نهیرو تو آ اتافهی! قیبه فکر خودت باش دی! بایشد، تو هنوز زنده هست دیبهشت! اون شه

 تموم شدن؟ هاتطنتیکجاس اون دختر خوشگل و شاد و سرزنده من؟ ش

 رمیداشتم جلوش رو بگ یتو گلوم بود که با گاز گرفتن لپم سع یبزرگ بغض

 فرهاد دفن شد!من با  یو شاد طنتیش_

 هام حلقه کرد و گفت:دستش رو دور شونه پدر

 یکن هیکه بهش تک شهیم دایپ ی! دوباره کسی. فرصت دارزمیعز یجوون یلیتو هنوز خ_

 !یو دل ببند

 کردیداشت سر باز م بغضم

 هنوز چهلم فرهاد هم نشده! ن؟یبزن یحرف نیهمچ نیتونیپدر! چطور م_

رو  انیجر نیا یهم به چهلمش نمونده. تو هنوز نتونست یزیچ یدخترم. ول دونمیم_

 یایو باهاش کنار ب یهضم کن

 فتهیاتفاق ن وقتچیه دیشا یزوده پدر... حت یلیخ_

 گفت: رفتیم رونیکه از اتاقم ب نطوریاز جا بلند شد و هم دانهیناام پدر

 زنمیشام صدات م یبرا_
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وجب گود افتاده  هیهام چشم یرفتم و به خودم نگاه کردم. پا نهیآ یرو که بست، جلو در

و از  زدیزار م امافهیبود و ابروهام برنداشته! ق دهیهام، آب شده بودن. پوستم رنگ پربود و لپ

 چرا»:دمیبار هزارم از خدا پرس یبرا دن،یهام غلطگونه یهام که آروم رو. اشکدیبارینگاهم غم م

 «انقدر زود؟!

**** 

گروه رو به  تیکه تا امروز مسئول ی. ستوان مسعودمیالهام، وارد دفتر گروه شد همراه

موقتا  نیعهده داشت، جلسه گذاشته بود. اون ستوان سوم بود و ما ستوان دوم. بخاطر هم

. طاهر هم میو کنار طاهر نشست میگذاشت یمسئولش کرده بودن. من و الهام احترام مختصر

 . الهام کنار گوشم گفت:کردیم ادداشتی ییزهایچ هینشسته بود و داشت 

 جلسه گذاشته؟ یکار واسه چ همهنیمعلوم هست وسط ا_

 باال انداختم شونه

 .دونمیمن هم نم_

. لباس فرم تنش بود و مشیبود دهیوارد شد که ما تا حاال ند یلحظه، پسر همون

 یکی. سالم و علمیاش بلند شدبه پ نی. بنابرادادنیهاش، درجه ستوان سوم رو نشون مسرشونه

 رو به ما گفت: یکرد و بعد، ستوان مسعود یبا ستوان مسعود

 .کننیبه بعد با ما کار م نیاز ا یمیفه یهستن که به جا یستوان فخر شونیا_

ها، او هم نشست و دادنو سرتکون یکرد. بعد از ابراز خوشوقت یما رو هم به او معرف و

شدم به  رهی. خشدیحس م یلینبودن فرهاد خ اومدمیدفتر که م نیدوباره سکوت شد. تو ا

گذاشته بودن، به چشم  زیرو م ادشیکه به  ییهارزکه مرتب کرده بودن و هنوز گل زشیم

. میدختر وارد شد. هم درجه ما بود اما به هر صورت براش بلند شد هیبعد،  قهی. چند دقخوردیم

 بود. اوردهیهم رو صورتش ن یلبخند چی، اما هاخم نداشت نکهیبود و با ا یجد یلیخ
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هستم،  یستوان دوم بهاره کمال»کرد: یمعرف نطوریمن و الهام دست داد و خودش رو ا با

به بعد کنارتون  نیاز ا یدیو به دستور سرهنگ مج کردمیقبال تو بخش اطالعات خدمت م

 «.میداشته باش یخوب یهمکار دوارمیخواهم بود. ام

اشاره  ی. ستوان مسعودمیلبخند جوابش رو داد هیو با  میبه هم انداخت یو الهام نگاه من

خودکار و کاغذ طاهر و البته  یباز هم فقط صدا یاقهیبهنام اومده. چند دق یکرد که خانم  جا

صاف  یی. نامحسوس گلوشدمیداشتم کالفه م گهی. من دشدیم دهیشن یخود ستوان مسعود

 :دمیکردم و پرس

و از  میجمع شد نجایکه بخاطرش ا یابپرسم جلسه تونمیم ،یستوان مسعود دیببخش_

 قراره شروع بشه؟! یک میکارمون موند

 نگاهم کرد و گفت: یبه وضوح تعجب کرد. ستچان مسعود یکمال خانم

 .زنمیچرا! االن بهش زنگ م دونمیکرده نم رید یراستش اصل کار_

فرهاد  یبود که به جا یمنظورش کس ینگفتم. اصل کار یزیتکون دادم و چ یسر

 ینکنه. ستوان مسعود یشرویقلبم فشرده شد و از داخل لپم رو گاز گرفتم تا بغضم پ اومد؟یم

طاهر زنگ زد و بعد از چند جمله صحبت تماسش تموم شد. سرجاش برگشت  زیم یبا تلفن رو

 گفت: نشستیکه م نطوریو هم

 .رسنیم گهید قهیراه افتادن. تا پنج دق رید نیه و بخاطر هماومد شیپ یگفتن مشکل_

 کنار گوشم گفت: الهام

 ساعت! مین یعنیمردها هم که  قهیپنج دق_

 رونیب بمیرو از ج میلبم محو شد. گوش یاز رو عیسر یلیزدم که خ یکمرنگ لبخند

 کامیریفرهاد نوشته بودم و رو صفحه نائ یکه برا یانوشتهو نتم رو روشن کردم. دل دمیکش

بهنام بود.  هاکیاز ال یکیخورده بود. و باز هم  کیتا الو پنجاه و هشت صدیگذاشته بودم، س
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من نشسته  یکه روبرو یرفتم. همون لحظه، خانم کمال رونیب نستاگرامیاز ا وباال دادم  یچشم

 :دیو پرس دیجلو کش یخودش رو کم -فاصله داشته باشه یاز ستوان مسعود یصندل هیتا -بود 

 روشن باشه موقع جلسه؟ هاتونیکه گوش ستیممنوع ن نجایا_

 دادم: لشیناسزا بود تحو هیشب شتریکه ب یلبخند

 .زمیعز یبخش ما آشنا بش نیاوال جلسه شروع نشده، دوما مونده تا با قوان_

 یکردن تند و ب کیرم پرداختم. الهام هم الرو مات کردم و به ادامه کا امافهیق دوباره

انداختم و بلند  بمیرو تو ج میمن هم گوش هیالعمل بقبعد، با عکس ی. کمکردیهدفم رو تماشا م

آروم وارد شد. لباس فرم  یامرتب و چهره اریبس یهاشیو ر لیبا صورت گرد، سب یشدم. مرد

 .میاحترام گذاشت. همه بهش کردیاش رو دوچندان مکه جذبه دتنش بو

 گفت: یآروم یصدا با

 !دیی. بفرمادیسالم... لطفا راحت باش_

. گرفتمیفرهاد نشست. باز هم از داخل لپم رو گاز م یجا ز،یو او، سر م مینشست یهمگ

پوشه  هیکاغذ رو داخل  یسر هیعوض کرد.  یجاش رو با خانم کمال ،یابا اشاره یستوان مسعود

و  «یآرش ذاکر»انداختم.  اشنهیس یبه اسم رو یمرد تازه وارد گذاشت. نگاه یجلو ،یطلق

 سرگرد رو سرپرست گروهمون کرده بود. هی یدیمجسرهنگ  بارنیا

 گفت: یکنه که سرگرد ذاکر یخواست ما رو معرف یمسعود ستوان

 رو انجام بدن. کارنیخودشون ا نیاجازه بد_

 و گفتم: دمیکش یقیاشاره کرد. نفس عمنفر بودم  نیبا دست به من که اول و

 ستوان دوم ثنا شفق هستم._

 !یاتیو مختصر سابقه عمل تتونیمسئول_
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 م؟یکه قراره باهاش سر و کله بزن هیک گهید نیا

 یمعموال به عهده من بود و گاه شونیکار و ردزنو پخش تازه دیتول یهاپرونده یریگیپ_

 نفوذ. یو گاه ییمراقبت، بازجو بیتعق نیمن و ستوان زند با هم. همچن

 باال انداخت و گفت: ییابرو یذاکر سرگرد

مهر به دست شما حل شده و خودتون هم از پرونده بزرگ یبخش بزرگ دمیشن_

 .دیکرد رشیدستگ

با  نیبشه حاال؟ بنابرا یافتاد خوب که چ ادمی یول کردمیلحظه داشتم با خودم باد م هی

 گفتم: یخونسرد

 بود. شونیا یزیربرنامه زیبودن. همه چ انیک دیشه اتیفرمانده عمل_

من نگاه  یهادوخت و دوباره به چشم سشینوبه روان یانگاهش رو لحظه یذاکر سرگرد

 کرد:

 ! درسته؟نیگروه ما شما هست دیهمسر شه_

 دوختم زیرو به م نگاهم

 بله._

 .گمیم تیتسل_

 .دیممنونم، سالمت باش یلیخ_

 ی. معرفشدیباال رو نگاه نکردم. و فکر کنم لپم داشت زخم م گهیالهام شد و من د نوبت

 هم اسمش رو گفت و ادامه داد: یهمه که تموم شد، خود سرگرد ذاکر

. من قبال رمیگروه رو به عهده بگ یو سرپرست امیدستور دادن من ب یدیسرهنگ مج_

مثل اون، من رو  یشناسفهیمرد بزرگ و وظ یسخته جا دونمیم شناختم،یرو م انیسروان ک
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 ی. ستوان مسعودادین شیپ یو مشکل میداشته باش یخوب یهمکار کنمیاما خوب، آرزو م د،یریبپذ

 .نیباتجربه و توانا هست یرو به من دادن. الحمدهلل همگ تونمختصر سوابق هرکدوم

 یتو ساختمون پشت میریانجام دادم، از فردا م یدیکه با سرهنگ مج یقبل یهماهنگ با

تر . اونجا مجهزتر، بزرگدیکن یدگیها رسبه پرونده دیتونیراحت م یلیو خ هیدنج و آروم یکه جا

 .شهیهم خوب م تونهیساخته و روحو تازه

چون  کنم،یحتما برخورد م نمیبب یچاپلوس ایو  یزنرآبیز ،یباززنکتو گروهم خاله اگر

گروه باشه. و  یهمه اعضا شرفتیپ یبرا یفرصت دیبا یکار گروه .پسندمیرو نم زهایچ نیاصال ا

 .میدوست هست یهمه با هم بعد از همکار

 .دمونیدفتر جد دییایب یسرکارهاتون و فردا، با انرژ دیبر یهمگ حاال

از در برم  خواستمیم ی. وقتمیو بعد احترام گذاشتن، از دفتر خارج شد میبلند شد همه

چکار  نمیتا بب ستادمی. من هم جلوش استادیفرهاد ا زیصدام زد و کنار م یسرگرد ذاکر رون،یب

 بود. میمحکم بودن، مال نیداشت که در ع یخاص یداره. صدا

 دیبوده. چپن خودتون همسر شه یوتریکامپ کیکه رشته هنرستان شما گراف دمید_

چاپ و  نیو بد دیکن یطراح بایپوستر ز هیازش. لطفا  دیدار یخوب یهاحتما عکس ن،یهست

 .دمونیدفتر جد وارید میبشه. که بزن نتیلم

. اما اومدینم ادمیکه فتوشاپ رو باز کرده بودم  یبار نیشدم. آخر رهیبهش خ هیثان چند

 گذاشتم و رفتم. یکی. بعد هم احترام کوچرفتمیو پذ اوردمیخودم ن یبه رو

 :دیپرس الهام

 چکارت داشت؟_

 نشستم و گفتم: زمیم پشت

 !دمونیدفتر جد واریفرهاد بزنم تا بزنه د یبرا دیپوستر شه هی گفتیم !چیه_
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 !هیبیبه نظرم آدم عج_

 .مینکن دایپ یلباهاش مشک یمند! اما فکر کنم از نظر کار و قانوننهیآره، نظر من هم هم_

 شااهلل.ان_

 مدیدست کش دشیشدم. رو مروار رهیحواسش رو داد به کارش و من، به انگشترم خ الهام

 نکنم.... هیو لپم رو گاز گرفتم که گر

**** 

زود متفرق شدن. مثل  یلیخ ت،یکه اومده بودن واسه خوردن حلوا و عرض تسل یکسان

 خواستمیمن نم یمن رو بلند کنن، ول کردنیم یمراسم ختم و سوم و هفتم، مامان و پرستو سع

 فرهاد بمونم. شیپ شتریبرم. پدر کنارم اومد و ازش خواستم همه رو ببره و بذارن من ب

. همه رفتن، و من موندم و فرهاد. حاال سنگ رفتیبخاطر من پذ ینبود ول یراض پدر

و  دیکلمات سرگرد شه یبرا یقشنگ یبا طراح رهیت یقبرش رو هم نصب کرده بودن، خاکستر

 .سنیکه من گفته بودم بنو رانیا یشعر برا تیاسمش. چند ب

خاص با  یسنگ گاهیجا هی یخاک نشستم و زانوهام رو بغل گرفتم. به عکسش که تو رو

کنار مزارش، رو سرم افتاده بود.  رانیپرچم ا هیشدم. سا رهیخ م،یدار گذاشته بودقفل شهیش

 .شدنیگم م اهمیس یتار و پود روسر نیو، ب خوردنیهام سر مهام، با آرامش رو گونهاشک

ها، روضه نیبود و ا هیفاطم امیرو برداشتم و نوحه حضرت زهرا)س( گذاشتم. ا میگوش

 هر لحظه من. ناله زدم: یهاهیراحت واسه گر لیدل هیشده بودن 

.... یبر یزود نینبودم که به ا یمن راض ؟یدونستیم یزود تنهام گذاشت یلیفرهاد... خ_

 ی. هنوز عروسمیسقف هم نرفته بود هی ریاشکال داره که هنوز ز ی... ولیشد دینداره شه یاشکال

.... یگذاشت یتو لباس داماد دنتی... فرهاد! من رو آرزو به دل دمیهنوز بچه نداشت م،ینگرفته بود

 .... یلباس عروس گذاشت دنیرو آرزو به دل پوش من
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ش تو تنها بچه معرفتیدق کنه از نبودنت... آخه ب ترسمیم ؟یدیو روز مادرت رو د حال

... چون نهیبیهاش رو نمنوه وقتچیه ی... طفلیوا شه؟یم شیریپ یعصا یک گهی! حاال دیبود

 نداره... یپسر گهید

 یمتعلق به ک نمی. سرم رو بلند کردم تا ببستادیجفت کفش کنار مزار ا هیلحظه،  همون

از جونم  یچکار داشت؟ چ نجایشدم. ا رهیبهش خ رانهیقامت بهنام، غافلگ دنیهستن. با د

 خواست؟یم

 سالم..._

 دادم؟یجوابش رو م دیبا

 !کیعل_

 . من تازه خبردار شدم.گمیم تیتسل_

 رو دوباره به چهره خندان فرهاد دوختم و گفتم: نگاهم

 .یمرس_

 دیها، دستش رو به سنگ قبر زد تا فاتحه بخونه! مگه شهگل نینشست و از ب مهین بهنام

ش رو بخونه و شرش رو کم کنه. خاطرات . منتظر بودم فاتحهدونمیداره؟ نم ازیهم به فاتحه ن

فرو بردم  فمیرو تو ک می. دستمال کاغذشدی. حالم داشت بد ماومدیم ادمیباهاش داشت  میلعنت

 خوردیهاش تکون نملب گهیهام رو پاک کردم و رو به بهنام که دبرداشتم. مژه گهید یکیو 

 گفتم:

 .دیببر فیتون تموم شد لطفا تشرفاتحهاگه _

 اد؟یاز من بدت م_

 شدمیم یعصبان داشتم

 ؟یذاریاگه بگم آره من و همسرم رو تنها م_
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 همسرت؟_

 ....میآره همسرم... تاج سرم... عشق زندگ_

 نیاز ا شتریب خواستیدلم نم یهام پوشوندم. حتسر دادم و صورتم رو با دست هیگر

کردم. به تنها شدنم و به نبودن فرهاد...  هیزانوهام گذاشتم و گر یرو روبهش بدم. سرم  یجواب

 ندارمش... گهیرفت و من د نکهیبه ا

بشه؟  یکه چ نجایکه رفت. اومده بود ا دمیبهنام رو شن یهاقدم یبعد، صدا قهیدق چند

 یشده، راه دیش! نکنه با خودش فکر کرده حاال که فرهاد شهاون دخترخاله چارهی! بفیخائن کث

 اد؟یتو قلب من ب تونستیبعد فرهاد م یدوباره با من بودن؟ چقدر نادان! مگه کس یداره برا

 یخونه کوچولو هیخودش،  یقلب من کاروانسرا بود اما فرهاد خرابش کرد و برا درسته،

 سرد شده بود.... یگرم ساخت... که حاال با نبودنش، حساب

**** 

 به لبم اومد و جواب دادم ینیلبخند غمگشماره مادر فرهاد،  دنید با

 سالم مادرجون._

 ؟یسالم عروس گلم. خوب_

 ن؟یممنونم شما خوب_

 بد موقع که زنگ نزدم؟! ،یمرس_

 نه اصال._

. بخاطر میکن یشهر خودمون زندگ میو بر میجمع کن میخوایم ،یراستش، من و حاج_

 ستی... فرهادم نگهیحاال که د م،یکن یتهران زندگ میدرس و دانشگاه فرهاد اومده بود

 .میکردیم یدو غم صدامون رو مخف هر
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 ....نیاما... چرا زودتر بهم نگفت_

 .برات گذاشته ییزهایچ هیفرهاد  نجا،یا ایب یتونی. اگه مزمیحواسم نبود عز_

 .شتونیپ امیم یچشم، بعد از ساعت ادار_

 دمینفهم گهی. درهینگ امهیچندبار داخل لپم رو گاز گرفتم تا گر م،یکه کرد یخداحافظ

نداشته باشم.  یکار گهید دیانتقال به دفتر جد یکارهام رو تموم کنم، که فردا صبح برا یچجور

. اسنپ گرفتم و به سمت خونه رونیکردم و از اداره زدم ب یکارم که تموم شد، از الهام خداحافظ

 فرهاد رفتم. یپدر

درآورده  دیجد یهاسبز شده بودن و برگ یکه حاال حساب هاچکیپ دنیبا د دم،یرس یوقت

 چشمم رد شدن. یها از جلوبودن، خاطره

و تعارفات معمول،  یاستقبال گرم پدر و مادر فرهاد قرار گرفتم. بعد از احوالپرس مورد

عکسمون، هنوز رو  یاشک، پلکم رو زد. شاس شیمادرشوهرجان، من رو برد داخل اتاق فرهاد. ن

چهره فرهاد، قلبم به درد اومد. و من تو اون عکس، چقدر شاد بودم. مادر  دنیبود. با د وارید

کارت  هیروبان  ریبسته شده بود دستم داد. ز دیبنفش که با روبان سف ییه جعبه کادویفرهاد، 

 .شدیم دهیخط فرهاد، روش دبود که اسم من با دست کیکوچ

روبانش رو باز کردم. مادرشوهرجان، لطف کرد و تنهام گذاشت. قلبم  تخت نشستم و یرو

 یقرآن صورت هی مون،ینامزد آلبومینیو بغضم آماده شکستن بود. در جعبه رو برداشتم. م زدیم

شفاف  دمیپاکت داخلش بود. پلک زدم تا د هیجعبه کوچولو و  هی ،یملک یبا ترجمه عل کیکوچ

بود به شکل طاووس.  بایز یلیسر خشونه هیم و باز کردم. داخلش رو برداشت وچولوبشه. جعبه ک

تخت گذاشتم و پاکت رو  یداشت. اون رو رو روزهیف یهادمش و کاکلش سنگ یکه تمام پرها

 باز کردم.

رو تار نکنه شروع  امدهیتا اشکم د زدمیکه پلک م نطوریبرگ کاغذ داخلش بود. هم چند

 به خوندن کردم:
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زود، اما مطمئنم  ای رهید رسه،یجعبه به دستت م نیا یک دونمیسالم! نم زمیعز یثنا»

کنم، چون در حال حاضر اموال  تیوص دیبا ییزهایچه چ یبرا دونمی. نمستمیاون موقع من ن

 عشق اول و آخرم! ،ییام تودارم، بعد از خونواده ایدن نیکه تو ا یزیندارم. تنها چ یخاص

 دونستم،یاگه م ،یقراره برم و تو تنها بمون دونستمیعاشقت شدم، نم یمن، وقت یثنا

به من  یبخاطر دلبستگ خواستیکه دوستت دارم. چون دلم نم آوردمیبه روت نم وقتچیه

 .ینیبب بیآس

توش  ییچون و چرا چیو ه ،یحتما انجامش بد خوادیخواسته ازت دارم که دلم م هی

 .یارین

اگه  خواستمی. البته میبا من هست یاز زندگ ی. تو هر مقطعیج کنبعد از من ازدوا نکهیا

موقع هم ها رو عوض کنم. گرچه اوننامه نیبودم، ا ایدن نیو من هنوز تو ا میدیرس یبه عروس

 .یبود که تنها نمون نیام اخواسته

حداقل اندازه  کنمیعاشقت باشه، اما آرزو م شتریکه از من ب شهیم دایپ یک دونمینم

 من دوستت داشته باشه تا نذاره آب تو دلت تکون بخوره....

س، اما خوب، من که اونموقع کننده وانهیهم د یاز من باش ریغ یمال مرد نکهیفکر ا یحت

 .ستمیکنارت ن

که اشک  یابشم. نه خاطره نیریخاطره دور و ش هیو من برات  یقول بده ازدواج کن پس

 .ارهیهات مبه چشم

که دل همه باهام صاف باشه.  خوامیم ر،یبگ تیبرام حالل شناختیکه من رو م یاز هرک 

 میبود هایلیخ یو زندگ تیبخاطر خودم نبود، ما مسئول امن کردم،یرو دعوا م یاگه تو اداره، کس

و  یشناسفهیبعد از من هم، مثل حاال با وظ دوارمی. اممیدادیبا دقت کارهامون رو انجام م دیو با

 .دیکن یدگیبه همه کارها رس ،یدلسوز



  

  

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 

789 

 یکه باهات کردم، و برا هایثنا جانم مگه نه؟ بخاطر همه اون بداخالق یبخشیرو م من

 !زیهمه چ یهمه آرزوهات که نتونستم برآورده کنم، برا

 یلیابرازش رو ندارن. برام خ ییکلمات، توانا نیقلم و ا نیقند و عسل! انقدر که ا عاشقتم

 ازت دل بکنم تا بتونم برم! دیبهم گفته بودن با یسخت بود که ازت بگذرم، ول

شهادت دارم.  اقتیمتوقف بشه اونوقت ل یمن یایبه تو که همه دن میوقت که دلبستگ هر

 .یایتا ب مونمیمنتظرت م نجایا رم،یو م کنمیازت دل م یعاشقتم ول

هات کوچولو و و غصه یبخند شهیهم ،یو خوشبخت باش یعمر کن ادیز خوامیخدا م از

همه اون اوشیس یبرا یاالن هم دلم برات تنگ شده. وقت نیهم یباشن. عروسکم... حت تیاهمیب

 ن،یبعد از ا خوامیکرد. ازت م یخواه هیگر نیاز ا شتریمن ب یکردم برا دایپ نیقی ،یکرد هیگر

 یرو برا دهایرو ندارم. اون مروار اتهیچون من طاقت گر ،ینکن هیبخاطرم گر گهید یکن یسع

 نفسم. اتهیات آب حمن خرج نکن. به جاش برام بخند! خنده

خاطرات تلخت از  دوارمیام ارت،یمن برو ز ابتیقبل از رفتنم کربال نرفتم، لطفا به ن اگه

 مادر و پدرم نوشتم. بهشون بده. یرو برا گهیسفر کربالت پاک بشه. اون دوتا برگه د نیاول

 «همراهت، فرهاد شهیخدا هم            

رو داخل پاکت گذاشتم. نامه خودم رو هم داخل  گهیرو پاک کردم و دو برگه د هاماشک

رفتم. هردوشون  رونیجعبه گذاشتم و درش رو بستم. از جا بلند شدم و همراه پاکت از اتاق ب

 منتظر بودن. پاکت رو سمت مادر فرهاد گرفتم و گفتم:

 شماست... یبرانامه  نیا_

طاقت نداشتم اونجا بمونم. به  گهیپر از اشک، پاکت رو ازم گرفت. د یهابا چشم مادرش

 گفتم: یسخت

 عکسمون رو ببرم؟ یشاس تونمیم_
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 فرهاد گفت: پدر

 بردار. یادگاری یکه دوست دار یدخترم هرچ_

 زیتم. مبه اطراف انداخ یبهش زدم و برگشتم داخل اتاق فرهاد. نگاه یکمرنگ لبخند

فرهاد بندازه؟ ادکلنش رو برداشتم  ادیکه من رو  داشتمیبرم یهاش، تختش... چلباس رش،یتحر

که با عجله روش رو کاغذ چسبونده - یمدرنش، همراه جعبه و شاس یهاگردناز اون شال یکیو 

 یفرهاد، سع. کنارش نشستم و همراه پدر خوندینامه رو م هی. مادر فرهاد با گررفتم رونیب -بودم

بند اومد، مادر فرهاد دستم رو گرفت  هاهیخوندن نامه تموم شد و گر ی. وقتمیبد شیدلدار میکرد

 و بهم گفت:

... یجوون یلی... تو خیاومد، ازدواج کن. نکنه تنها بمون شیپ تشیدختر گلم، اگه موقع_

 ...ینیتو به پاش بش ستین ی. مطمئنم فرهادم هم راضزمیعز ییتا ابد عروس ما

گفتن  یبرا یحرف چیکردن. ه هیکه دوباره شروع نکنم گر گرفتمیرو از داخل گاز م لپم

 ....زهیاشک بر دش،یپسر جوون شه ینداشتم. بغلش کردم و اجازه دادم باز هم رو شونه من، برا

**** 

 خبرم از تو و من تاب ندارم یب

 بسپارم دیتو خود را به که با بعد

 دل من کم نشده مهر تو ماهم از

 نخواهد اریتو دل  ریمن! غ دلبر

 توام یسویو خراب عطر گ مست

 توام یتاب و گره مو عاشق

 روز دلم بند نشد کیو  یرفت
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 بغض که لبخند نشد نیتو ا بعد

 یزیعز اریتو ندارم به خدا  جز

 یزیعاشق تنها بگر نیاز ا یک تا

 بگذارم ابانیاگر سر به ب باز

 از تو ندارم یامن اما گله عشق

 توام یسویو خراب عطر گ مست

 توام یتاب و گره مو عاشق

 روز دلم بند نشد کیو  یرفت

 بغض که لبخند نشد نیتو ا بعد

 دوستت دارم نقدریببخش که ا مرا

 تو... یام بو زنده یببخش که رفت مرا

 زاده(خبرم از تو، حجت اشرف ی)ب

 

 ۱۳۹۹. بهمن ماه انیپا    

 (دینتظر جلد دوم باش)م

 

@nevisadl   ساینو نستاگرامیکانال تلگرام و ا    

سایشده توسط انجمن نو هیو ته ساخته  

www.nevisadl.com 




