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 � کانال VIP: نصیری سحر/داروغه �

 1 _پست#

 1 _پست#

 واز النه: اول فصل

 النه" میگن باشه کرده گم رو ش آشیانه که ای پرنده به کُردی زبان در( 

 و آواره پرنده اون چون "واز

 .(داره غریبی حال و حس و نشونه و نام بی

 کورد امیر

 !ضروریه رییس اتاق شاکو کورد امیر_

 .افتادم راه بند ایه میله در سمت به و شدم بلند جا از ،گفتم علی یا

 امیر باشه خیر: زد داد زاللش صدای همون با بود وایستاده در دم که مهدی

 !بزرگ آزادیت کورد،

 بودن اومده ها بچه بیشتر دادم ادامه رو سالن راه و گذاشتم چشمم رو دست

 !شده چخبر ببینن تا بیرون

 .ایستاد چوبی در جلوی دستم کنار سرباز زندان رئیس دفتر به رسیدن با
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 اتاق توی نوروزی جز به هم دیگه نفر دو شدم متوجه اتاق به شدنم وارد با

 بلند جا از هردو دارن حضور

 .شدن

 میومد، ازش نور کمی مقدار که بود کوچیک پنجره یه فقط اتاق کل توی

 بسته یه و چوبی صندلی چندتا

 .میداد نشون رو قاتا تشریفات که روش شکالت

 که همونی حاجی هستن کورد امیر ایشون: گفت و اومد سمتم به نوروزی

 .شنیدید رو تعریفش

 سرهنگ نظر به انداختم، بود نشسته کنارش که پسری و حاجی به نگاهی

 !ستوان هم کناریش میومد،

 .دیدمش کجا نمیومد یادم ولی میزد آشنا زیادی جوونتر پسر ی قیافه

 پسرم؟ خوبی: گفت و زد آرومی لبخند حاجی

 مدت؟ این بهت نگذشت که سخت

 2 _پست#

 .نشستم مقابلش صندلی روی حرف بی
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 میده دل میده، عشق میده، خرج که اونه بابا میگفت همیشه دایه حاجی_

 فکر اوصاف این با نمیگیره ولی

 !باشه بینمون پسری و پدر حکم نکنم

 دار پدر غرض بی و باشه ما سهوا که بود خوب یمنش کی واسه زندون و بند

 بشیم؟

 .داشت خاصی آرامش یه صورتش میکرد نگاهم لبخند با حاجی

 حکم اون؛ از بعد و کردن فوت وقته خیلی شنیدم رو پدرت بیامرزه خدا_

 و خونه واسه کردن صادر

 .شما دست افتاده محل،

 .خیره و سنگین کردم، نگاهش

 که دایه جز البته ندارم خبری هخون و محل اون از هست سالی پنج یه من _

 ش شرمنده شنبه سه هر

 .میشم

 دایه جز نذاشتی چرا: گفت آرومی لحن با بود نشسته کنارش که ستوانی

 مالقاتت؟ بیاد کسی

 .داره آشنایی ی چهره قدر چه پسر این کردم نگاهش جدی
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 !بس و ست دایه من واسه فقط دایه که این اول_

 هرچند محل اوباش از شه پر زندون کل هشنب سه هرهفته نخواستم دوما

 فقط نمیدادن، راهم رو کسی

 !یک درجه فامیل

 من؟ مالقات زندون تو بیاد پاشه م همشیره مثال یا

 مگه؟ غیرتم بی

 !نامرد: گفت لب زیر و انداخت بهم داری معنا نگاه ستوان

 من میکنه رفتار من با اینجوری که کیه پسر این کردم، نگاهش تعجب با

 جز به بودم ناکسی و کسهر

 !نامرد

 .کرد پرت رو حواسم حاجی صدای بزنم بهش حرفی که این از قبل

 !بگیرم عفو برات رو مونده باقی سال یه تا جام این من_

 !کورد امیر شما برای فقط اونم داره شرایط که رهبری عفو

 .نشست ابروهام روی غلیظی اخم

 !شرایط؟_

 ...پسر: گفت و داد صندلی به رو ش تکیه حاجی
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 .کرد مکث

 قدیم مثل دزد، دله و خور نزول قاچاقچی، از پر شده محل چهار کورد امیر_

 جلوشون که نداریم مرد

 آدم از پره سوراخش هر محل چهار چون کنه دخالت نمیتونه پلیس بایسته،

 اسلحه، و قمه و کش

 ررگبا به رو گناه بی و بچه و زن ببینن پلیس طرف از حرکتی کوچکترین

 !بندن می

 می رو مردم خون قلدری با و محل چهار تو ریخته وجدان بی دسته دسته

 !مکن

 و کنن ول رو خاکشون و زندگی خونه نیستن حاضر بمیرن گفتن هم مردم

 .برن در

 .دادم فشار بهم محکم رو هام چشم

 کجان؟ گَله بقیه_

 ونم،بخ پیراهنش روی از رو اسمش تونستم تازه آورد جلو رو سرش ستوان

 !رنجبر شاهو

 .انداختم بهش آرومی نگاه
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 محل چهار خودش بار و کار سیِ رفت هرکی شدن مار و تار همه تو از بعد_

 نه اوباش، دست افتاده

 !اهلش

 !ان داروغه منتظره همه

 رو همه و کنی جمع رو گله کنی، آباد رو محل چهار تونی می تو فقط

 !جاشون سر بشونی

 3 _پست#

 .دادم تکون سر بهش رو

 دادین بهم که جوی و داروغه همین سر ولی پایینه پیشت سرم من حاجی_

 .کردم بدبخت رو خانوادم زدم

 !رو سابق اعتبار نه کنم جمع رو گله قبل مثل دارم توان نه من

 به هم دروغگویی نامردی و معرفتی بی بر عالوه: گفت تندی لحن با شاهو

 اضافه کوردمون امیر صفات

 بزرگ؟ کرده ینتهمچ زندون شده

 .کردم نگاهش تیز و پرید باال لبم ی گوشه
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 پیش سال چند تا که کش؛ چاقو شاهین ی کوچیکه داداش نه شاهو، نه_

 بدیم رات تا میدویدی دنبالمون

 !نه میدونی، چاله دعواهای تو

 فقط... بهم بچسبونه ننگ بچه یه که نشدم هیبت بی و گُم اونقدر هنور من

 بیای مقور خودت خواستم

 !نشستی اینجا چی واسه که

 ناموست و زادگاه سر محل، چهار سر میزنی نعره رگات تو خونِ قلِ قل واسه

 !پسر

 .نیستم کورد امیر نشناسم رو خودم ی گله من

 پیشونیش از عرق و بود سرش روی دستش انداخت پایین رو سرش

 !میچکید

 !بودن ما حرفای شاهد سکوت توی و نمیزدن حرفی هیچ نوروزی و حاجی

 !شیره بشه هم پیر اگه حتی شیر: گفت مالیمت با حاجی

 !میکنن زندگی اونجا دارن که خانوادت به کن، فکر محل چهار به

 .بودم آروم

 .نمیداد سبزی قرمه بوی سرم بود وقت خیلی
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 یه ولی... ولی شم داروغه دوباره و برگردم خواستم نمی جوره هیچ من

 .میداد هلم دلم ته چیزی

 بودن گذاشته رو خودشون اسم که قلچماقی رفیقای دیدن واسه میزد پر دلم

 بودن هم پشت اگه که گله،

 !نبود حریفشون عالم و آدم

 این باشه، مسئولیت با اگه حتی خوبه همیشه آزادی نیست توش حرفی_

 ش بقیه کشیدیم جور وقت همه

 .روش هم

 .مبرس بند های بچه به برم باید نیست کاری اکه هم حاال

 با برگشتم شاهو سمت به و دادم فشار رو حاجی دست شدن بلند جا از هردو

 دستش خاصی غرور و اخم

 .گرفت سمتم به رو

 سرش به آرومی ی ضربه و بردم جلو دست ناخواسته قدیم عادت طبق

 .کوبیدم

 .شدم شاهو ی شده گرد های چشم و حاجی لبخند متوجه

 .افتادم راه در سمت به و ندادم اهمیتی
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 4 _پست#

 .شدم میزد حاجی به نوروزی که آرومی حرفای متوجه اتاق از خروجم از قبل

 مطمئنی؟ عفو این به حاجی_

 ...نشه تر پیجیده قضیه

 !رفتم می جا این از باید

 !بمونه محل چهار محل، چهار تا رفتم می باید

 .دوید سمتم به تیموری رسیدم بند به که این محض به

 تی؟گرف اضاف بزرگ چیشد_

 عفو بابا نه: گفت و انداخت باال سر بود کرده همراهیم اینجا تا که سربازی

 !آزاده فردا از گرفته

 !پیچید بند کل توی که صدایی و سر بعد و شدن ساکت همه لحظه یه

 میدادن که هایی شعار و ها تبریک تک تک برار در نشستم تخت روی

 .میدادم سرتکون

 !کردن باز رو پرت هباالخر کورد، امیر سالمت سرت_

 .زدم نیشخندی
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 میزنه رو پرش هم قفس تو باشه داشته پرواز هوای دلش اگه پرنده_

 !بشه خونی و زخمی هم هرچقدر

 !بزرگ: گفت و نشست کنارم سعید

 اسکن رو ها کلمه مغزم دوبار ها وقت بعضی میزنیا حرف سنگین انقدر

 .میگی چی بفهمه تا میکنه

 .انداختم شادشون های قیافه به نگاهی خندیدن، بلند همه

 دیگه روز دو یکیش سال، هشت یکیش داشت حبس سال بیست یکیش،

 یک و ابد هم یکیش میشد اعدام

 !روز

 بود، نشسته روم به رو باالیی تخت روی انداختم حشمت آقا به نگاهی

 .میکرد نگاهم لبخند با و عمیق

 .افتاد پایین هام شونه بود، تلخ لبخندش

 !عمد غیر بود کشته رو رشخواه شوهر

 !میزد مرگم حد در نمیداد که خرجی بود، بیشرف مردک

 یارو و میده هل رو مردکو میاره جوش حشمت آقا خورد و زد وسط روز یه

 !میکنه تموم درجا
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 ندادن رضایت یارو ی خانواده مرگش از بعد نحسه هم مردنشون حتی بعضیا

 !خورد ابد حبس و

 !باهاشون کرد تا بد زمونه که بودن اچاقچیق و دزد مشت یه هم بقیه

 سیاه رو بختشون خودشون قول به یا نداشتن حسابی درست بابای ننه یا

 .بودن زده گره

 !میشد آزاد اینجا از باید شده نفرم یه رفتم می باید من

 یتیم بیشتر ها بچه شه، پر بیشتر هی ها زندان این ندم اجازه تا رفتم می

 .بشن

 مرداب؛ تو نشن غرق که بگیرم رو هاش بچه و محل هارچ دست رفتم می

 محل چهار همون بشه که

 !سابق

 .شده همدمم ساله پنج که صدایی و سر پر تخت همون روی کشیدم دراز

 !بذارم زمین رو سر دوز دایه های رختخواب رو باید شب فردا از

 گاه که بزرگی تخت حیاط، تو حوض واسه میرفت داشت دلم االن همین از

 گله و خونه اهل با گاه بی و

 .شکوندیم می هندونه و میشستیم روش
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 .میخوند درس دانشگاه احتماال امسال بود خودم کوچوی سها تنگ دلم

 5 _پست#

 هام چشم کم کم که بودم شرطم و قید با آزادی و فردا هوای و حال تو

 .افتاد هم روی

 .کردم وا چشم بود ایستاده سرم باال که تیموری صدای با صبح

 فرجی یه بلکم بوسی دست میان مخلصا آخره روز که پاشو بزرگ، پاشو_

 .تکمون تک واسه شه

 .رفتم در سمت به و کردم بلند سر

 خوام نمی رو کسی نکن بیدار بخوابن بذار مرد میگی چی صبحی دم_

 .کنید شلوغ

 .برگشتم بند داخل به و زدم صورتم به آبی شدم، بلند جا از

 .بودن پریده جا از یکی یکی ها بچه تیموری صدای و سر با

 .زندان رییس صدای بعد و پیچید بلندگو از خراشی گوش بوق صدای

 !دفتر بیا کن جمع رو وسایلت شاکو امیرکورد_

 م خنده کرد بغلم بازو از محکم برداشت خیر سعید نشده، تموم حرفش

 .بود بچه مثقال نیم کال گرفت
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 !علی به اوراقم نم،بمو تنها اینجا من بزرگ نرو_

 .بند های بچه تک تک سمت گرفتم دست

 دارم زیاد آدم نباشم هم خودم که میدونید شناسید می من اینجا همتون_

 زیر بکنن رو سرتون که تو این

 !بشه کم ها بچه این سره از مو یه حالتونه به وای آب،

 .تکبیر: زد داد تیموری

 .رفتم متحش آقا سمت ها بچه صدای و سر به توجه بی

 خوای؟ نمی چیری بیرون آقا_

 !برات میکنم ردیف قسم سرم به بگی کورد به هرچی

 !ناموس کورد امیر ناموس: گفت محکم و کشید سرم به دستی

 چه کنی حفظ ناموس که میکنه سنگینی سرت رو بزرگ اسم وقتی تا

 مردم، ناموس چه خودت ناموس

 !کورد ریخو می زمین که نکن رد شده دراز بهت که دستی

 .کشیدم سرم روی تر محکم رو دستش

 !آقا قسمه سرم رو حرفت_
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 توجه بی گذشتم می که بند دم از افتادم راه در سمت به و شدم بلند جا از

 نوچه و شهروز پوزخند به

 .چسبوندم تیموری سر به محکم رو لبم هاش

 رید،نمیا دووم تو این سعید و تو تیموری بیرون بکشنت ها بچه به میسپارم_

 !بیرون اون منم

 .کردم بهش اخمی دادم هلش عقب به که ببوسه رو دستم شد خم

 .میزد داد ش چهره تو بغض

 دید هارو آواره ما خدا نبود، اینورا راهت تو آقایی خیلی بزرگ مردی خیلی_

 ما سمت کرد کج رو راهت

 !بدی یادمون گری لوتی بکشی سرمون به دستی یه

 .افتادم راه خروجی سمت به آهسته ولی محکم یها قدم با دادم، تکون سر

 .سعید دست ساکم و بود جمع وسایلم

 .ها بچه سمت رفت هام چش گرفتم ازش رو ساک رسیدم که در به

 دعاشون پاکه دلشون بیرونیا اون میگن تکتون، تک آزادی سالمتی_

 آزادی واسه میگم دایه به میگیره،

 .کنه دعا همتون
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 .گذاشتم بیرون به پا بند های چهب داد و هل هل صدای با

 6 _پست#

 به همه ها االف این صبح موقع این نداشت سابقه: گفت دیدنم با نوروزی

 !باشن صف

 .کردم نگاهش جدی

 غالف االن بودن االف قبال اینا ولی ندارم، کاری خودت های نخاله با_

 !دیگه شدن مرد کردن

 .نشست ش چهره به اخمی

 برداشتی؟ رو وسایلت _

 تاکسی؟ بزنم زنگ بهت، خورده آزادی نداره خبر سیک

 .افتادم راه خروج در سمت به حرف بی و گفتم ای نه

 .شد تنگ هام چشم صورتم به خورشید نور شدید تابش با

 .کردم بلند دست تاکسی برای و گذاشتم سرم روی رو کاله

 .وایسه گفتم پشتی های کوچه از یکی تو چهارمحل از قبل

 !رو چیز همه کنم بو و ببینم خودم های چشم با خواستم می

 !نمیومد در ازش سالم آدم که ها خرابه این واسه حتی بود زده لک دلم
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 !گرفتم پیش در رو خونه راه زنون قدم

 .شدن رد کنارم از نفری چند

 !نشناختن

 میرفت خونه سمت به که باریکی ی کوچه سمت به و کشیدم سنگینی آه

 .کردم کج راه

 چیشد نفهمیدم کوچه پیچِ از پیچیدن محض به بودم، خودم هوای و حال تو

 جسم ولی اومد کجا از و

 .کردم حس گردنم روی رو چاقو تیزی و کمرم رو پرید کوچیکی

 االن؟ آخه شکر رو مصبت خدایا زد، خشکم هم بود گرفته م خنده هم

 بود، چسبیده بهم پشت از محکم میلرزید توش چاقو که ظریفی دستای با

 نظر به تر بزرگ که دوم نفر

 .بزنه دستم از رو ساکم کرد سعی میرسید

 !زدم دزد جوجه دوتا این به پوزخندی

 .که نشده زاییده بزنه رو کورد امیر جیب که کسی

 .گردین می چی دنبال زندون ساک تو آخه
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 از زور به کردم باز رو بود پیچیده گردنم پشت که دستی سریع حرکت یه با

 ش.کشیدم پایین م کوله روی

 .ور اون دادم هل دستش از رو چاقو

 .کردم قفل رو پاهاش و دست مالیم و آهسته حرکت یه با

 !زد خشکم لحظه یک برای که گرفتم باال رو چونش دست یه با

 چشمایی و آتیشی و قرمز موهای با ساله شونزده پونزده، ی بچه دختر یه

 با که شکالتی و درشت

 !بود پوشونده رو ش چهره نصف سر دستمال

 پرید پشت از همدستش بردارم، صورتش رو از رو پارچه بتونم که این از قبل

 و گرفتم رو پاش زیر روم،

 !سرمون پشت دیوار به کوبیدمش محکم چرخوندش با

 .زدم صورتش به مشتی

 !دزدی میری بچه دختر یه با که ناموسیت بی واسه اینم_

 که خورد بهم سر پشت از محکمی ی ضربه حرفم شدن تموم محض به

 و بره سیاهی هام چشم شد باعث

 !ببندن رو فلنگ تا داشتن نیاز زمان ثانیه چند فقط بشه، گیج سرم
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 .شدم خیره ریزشون های جثه به دور از

 !بچه دو از خوردی چجوری ببین بزرگ شدی پیر

 .دادم فشار گردنم روی رو دستم

 .کردن فرار فقط ترس شدت از و کارن تازه بود معلوم بودن، نبرده رو ساکم

 بود افتاده زمین روی که دستمالی به افتاد چشمم که ساکم سمت شدم خم

 برداشتمش زمین روی از آروم

 .شدم خیره رفتن که راهی به دوباره و

 7 _پست#

 میکرد وصل بهم رو محله چهارتا که اصلی میدون به رو خودم زنون لنگ

 .رسوندم

 چهار هم با که نامدار محل یه به میشد وصل طرفش چهار که اصلی میدون

 .بودن داده تشکیل رو محل

 .بودن کرده اتراق همینجا دارا تخته و در و بازاریا حاجی بیشتر

 حجره، سر زنگ مصطفی، آقا خونه سفره واسه بود زده لک دلم که آخ

 و سالنش وسط گرفتنامون کشتی

 !میکرد ش کوبیده دستاش با که مشتی دیزی
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 به غلیظی اخم با جوون پسر یه به کرد گیر م تنه که بود راهم هب حواسم

 چیزی خواست برگشت سمتم

 !شد مات م قیافه دیدن با که بگه

 در کنارم از تیر شصت مثل که دیدم رو بچه این کجا میکردم فکر داشتم

 :زدن داد به کرد شروع و رفت

 !اومده ردکو امیر بده مژده دایه برگشت داروغه داداش برگشت داروغه

 نمیدونم افتاد، راه محل اهل که ای همهمه تو شد گم پسر اون داد صدای

 گذشت دقیقه چند ثانیه چند

 .شد بوسیده سرم شدم فشرده سید محکم بغل تو که

 .میکرد نگاهم ناباوری با سید

 .برگشت پسرم شکر رحمتتو خدایا کورد امیر اومدی_

 دور از که مهدی و شاهین و علی به افتاد چشمم برگردوندم که رو سرم

 به و میزدن عقب رو جمعیت

 .شدن هوار سرم قلچماق تا سه که چیشد نفهمیدم میومدن، سمتم

 .بود گوش تو همه از بیشتر علی صدای

 !نامرد اومدی باالخره برگشتی، کورد امیر_
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 .واسم بود مفهوم نا حرفاشون گرفتم بغلم تو محکم رو تاشون سه سر

 شد قفل پام همونجا که شتمبردا جلو به قدمی

 محل چهار بزرگ و کوچیک از نشناسه رو کورد امیر نبود کسی جمعیت توی

 که اونایی چه بودن همه

 .چشیدن دستمو رد که اونایی چه شنیدن رو اسمم فقط

 دیگه میومد سمتم به کمرش به بسته چادری با محل ته از که دایه دیدن با

 ندونستم جایز رو وایستادن

 .کردم تند پا متشس به و

 .پاش جلو زدم زانو نرسیده صداش بی های گریه دیدن با

 (کوردم امیر قربونت به مادر)  و ساقَه بویتو دایک کوردکم آخ کوردم، امیر_

 .دستم توی کردم مشت رو خاکیش چادرش شدم خم

 .میداد فشار گلومو بغض

 .دمبو دور م تنه ی پاره از م دایه از سال پنج خدا شد سال پنج

 سرش و کردم پاک رو هاش اشک بوسید، رو هام شونه سر سمتم شد خم

 .بوسیدم رو

 پیاوهکهم شیره بوت بمرم_
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 (مردم شیر برات بمیرم(

 .بغض شدت از زدم نفس

 !سرم تاج نکنه خدا دایه نکنه خدا_

 .میشنیدم سرم پشت از رو مصطفی آقا صدای

 ؟نمونه مرد بی چهارمحل که برگشتی دیگه مرد کورد_

 رو؟ جوونامون خون نریزن ناحق به که

 بذارن؟ بیرون خونه از پا روشن روز کنن جرئت هامون بچه و زن که

 .نمیگرفت آروم جیگرم جوره هیچ و بود اومده جوش به خون این

 آدمایی سمت برگشتم کردم باز دورم از رو دایه دستای بیارم دووم نتونستم

 !تماشا بودن اومده که

 !برسه نجسا اون تک تک گوش به که یقدر اون زدم داد

 جلو شد دود که هم اسپنداتون کردین، رو استقبالتون دیدین، رو ها دیدنی_

 همین ولی کورد، امیر پای

 پنج این بود بستّون برسونید چهارمحل الشخورای تک تک گوش به االن

 بعد مِن کردید، حکومت که سالی

 !میکنم رو تکتون تک قبر خودم
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 !برگشت ش هگل با داروغه

 8 _پست#

 .کردم نگاه بودن مونده دورم گله از که هایی بچه به و نشستم تخت روی

 قدیما، عین درست کنه پهن قلیون و هندونه و چای بساط بود رفته دایه

 بالکن رو میومد دقیقه هرچند

 کنه شکر تا میبرد باال دست و میگرفت رو چشماش نم میشد، خیره بهم

 .رو سری باال اون

 و نمیومد در ازشون صدا که ها بچه به چشمم یه و بود دایه به چشمم یه

 .میکردن نگاه فقط

 نشسته تخت باالی بودن محل قدیمیای از که مصطفی آقا و مرتضی سید

 .بودن

 .کردم بهشون اخمی

 !میخوام حرف االن من من، به چسبیدن زل زل چیه_

 شروع هلل بسم ب زا خوردم قسم بیرون گذاشتم حبس از پامو چی یه واسه

 تو چی بینم بگید کنم،

 !پیکر و در بی سابقِ ی گله دارید چنته
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 .هم تو رفت هاشون اخم سه هر

 داداش، ننداز تیکه: گفت داره نگهش سخت میکرد سعی که لحنی با شاهین

 خودت رو گله نابودی استارت

 !ببینیمت زندون دم بیایم پا تک یه نذاشتی وقتی زدی

 رفتی وقتی میکرد وصل بهم رو هممون که همونی دیبو گله ربای آهن

 محمد رفت، صابری رفت، حسین

 خودمونم هوای تو بدون و تنها تنها که داغون و درب تا سه ما موندیم رفت،

 باشیم داشته نمیتونستیم

 !رو بقیه برسه چه

 .کردم نگاهش سنگین

 نذاشتم هک طور همون ببینید بند تو و زندون های میله پشت منو نخواستم_

 سپهر نذاشتم ببینه، خواهرم

 !ببینه

 .خورده یه کنید فکر نبودید یک درجه فامیل که شماها هم بعدش

 شرمندگیم واسه بود بس دایه ی هفته هر دیدن

 .ندارید مفت حرف و کشی گرو حق پس
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 پی رفتن کردن ول رو محل چهار کردن اضافه غلط هم تا سه اون

 رامی بفرستید پیغوم صبح خودشون

 کورد امیر وقتی نامردیشم نامرده، گله این چون نمیخواد گله برگشته، کورد

 رفیق فقط کرد ثابت رفت

 .کثافتا این از کنیم پاک رو محل چهار تا میخوام

 بچه این نیست حق حرفات میدونی خودت کورد کن بس: گفت آروم سید

 و زندگی پی نکردن که گناه ها

 !بودن خانوادشون امنیت

 .کردم سکوت و کشیدم یعمیق نفس

 متلک بشین فردا تا داداش، خان نیستم گله بی من: گفت و کرد اخمی علی

 سرمون تو بزن و کن ما بار

 واسه هرشب هرشب که اینه افتخارم هنوز که نگیر ازمون رو گله ولی

 تعلق کجا به کنم تعریف دخترم

 !بودم کی پرچم زیر و داشتم

 .شد گرد هام چشم

 گفتی؟ چی_



 /@romane_ghachaghi 
 

25 
 

 ت؟دختر

 اصال؟ داری زن تو مگه

 .گرفت ش خنده

 همین واسه بود محل دخترای از کردم عروسی شما رفتن بعد ماه شیش_

 .موندم اینجا

 این از و کندن بچه و زن و خانواده هوای به هم رفتن که تایی سه اون

 نه رفتن داغون و درب محل

 .میخواست دلشون که این

 .کردم نگاه شاهین به و دادم تکون سر

 .آورده در سرا تو سری خودش واسه شده بهترون ما از داداشتم شنیدم_

 9 _پست#

 .کرد ای خنده تک شاهین

 براکَم بود عزیز واسش خاطرت بد ولی بود تر کوچیک هممون از جلب_

 شده طور هر میخواست ،(برادرم)

 در ستوانی جوجه از سر جوری چه تهش نفهمیدیم بیرون، بکشتت بند از

 .آورد
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 .زدم آرومی لبخند

 .آورد درم حبس از و کرد رو خودش کار ستوان جوجه این آخرشم_

 بود؟ شاهو کار: گفت تعجب با مصطفی آقا

 .دادم تکون سر

 !بود دخیل کار تو نه و آره جورایی یه_

 نکرد رو من پیش آخرش مارموز ای: گرفت حرص با و پاش رو زد شاهین

 !میکنه غلطی چه داره

 .بود قرمز هاش چشم. اومد سمتمون هب چای سینه با دایه

 کم جمعتون هرچند گرفته روح خونه انگار میبینمتون اینجوری خوبه چه_

 .انگار داره

 میان دارن اینا ت خاله و سپهر زدم زنگ کوردم

 کج رو راهش کرد ول رو دانشگاه و درس میای داری شنید تا هم سها بچم

 .خونه داره کرد

 .شدم شاکی

 فامیل و فک زدی زنگ دست گرفتی رو تلفن اون رسیدهن ساعت دو دایه_

 کردی، خبر رو آشنا و دوست و
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 !کاری پی برم بخوام تاریکی من شاید برم قربونت خب

 .رفت بهم ای غره چشم

 که غریبه کردم خبر رو خواهرت و خواهرم نباشه چیزا این به کارت تو_

 !نبودن

 هم کرده عوض رو خلقت هم رفتن زندون نبودی گریز مهمون قبال ماشاهلل

 دستمال این رو، ت سلیقه

 (جوونمرد) کر؟ شیره دستت مچ به بستی چیه دخترونه

 رو شون زیرکی زیر های خنده که دزدیدن چشم علی و شاهین و مهدی

 .نبینم

 هم حسابی که بود دایه بزنه حرف من با اینجوری میتونست که کسی تنها

 فراهم هارو بچه تفریح بساط

 .میکرد

 با اختیارشم شما ی خونه اصال خانوم حاج ماست چشم رو جاش همونم_

 حرفت رو ندارم حرفی شما

 !داره قضیه دستمال این ولی

 همین واسه ازش دارم طلب ولی نمیشناسم که یکیه واسه نیست خودم واسه

 صاف طلبم تا منتظرم محله
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 !بشه

 ندشم کردی وقت که رسیدی کی: گفت و کشید محاسنش به دستی سید

 کی پسرم، خودت واسه بتراشی

 !بشناسیم شاید بگو حاال بود

 .دادم تکون سر

 چی یه فقط شما از من میکنم، پیداش دایی خودمه کار شناختنشم_

 که اونایی تک تک لیست میخوام،

 !والسالم نشوندن، سیاه خاک به رو محل چهار

 .کرد نگاهم اخم با دایه

 که باش راهی دنبال بعد گذرهب آزادیت از دوساعت بذار خودت قول به_

 ل!هچ تو بندازی رو خودت دوباره

 !کنی بختم سیاه دوباره و دنبالشون بری نمیذارم پسر ناخلفن

 .شدم بلند جا از

 نرفته؟ که یادت دایه نیست ناخلف کم کوردتم امیر_

 .آوردم در توش از رو هندونه و رفتم حوض سمت به

 .رفتم تخت سمت به و سینی تو گذاشتمش
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 رو کارا این: گفت باشه آمیز مسالمت میکرد سعی که لحنی با مصطفی آقا

 کورد، امیر قانون دست بسپار

 نامردا این با افتادن در نیست تو کار

 نامردن که قرآن به نمیشه سرشون ناموس نمیدونن گری لوتی آیین اینا

 !امیرکورد

 .کردم فرو هندونه تو رو چاقو و انداختم سرباال

 هرچیم دایی، بگیرم پس حساب ازشون که من دست سپرده ارواین قانون_

 کسی پشتم گله یه و منم باشن

 خودمون که نه اگه اهلل، بسم ما دست واسه میشی کمک اگه نیست حریفم

 .میایم بر پسشون از هم تنها

 به زدیم رد دست کی: داد جواب مصطفی آقا جای و گفت اسغفراللهی سید

 !نگرانیم فقط پسر ت سینه

 مادرت جلوی و بند تو افتادی من بخاطر مدیونتم عمر آخر تا که من

 ولی میدم جونمم کردی م شرمنده

 .المرتارو این نمیشناسی

 .چیدم جلوشون دونه دونه و کردم قاچ رو هندونه
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 دسته و دار و کورد امیر با میکنیم آشناشون هم باهاشون میشیم آشنا هم_

 دهن از بفرما هلل بسم ش،

 !نیفته

 هرچی بگی هرچی بعد من: گفت و گذاشت کناری رو چای لیوان هدیم

 خان خدمتیم در سره یه بخوای

 اگه مصطفی آقا خونه سفره سر میکنیم جمع رو گله هم فردا داداش،

 !بده رخصت

 .داد تکون سر مصطفی آقا

 برکت و بشه باز پاتون دوباره خدامه از پسرم، خودتونه به متعلق اونجا_

 !م فرهس به بندازین

 10 _پست#

 !دیگه میکنیم کم رو زحمت ما خب: گفت و کرد ها بچه به ای اشاره سید

 .گذاشتم چشمم رو دست

 !سید رحمتید ماست چشم رو جاتون_

 بریم؟: گفت بود شده پر هندونه از که دهنی با مهدی

 .بمونم داداش خان پیش میخواستم رو امشب من
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 .ستب رو دهنش سریع که کردم ظاهرش به اخمی

 کنگر زشته پسر بریم پاشو خونه میان دارن عیال و عهد: گفت آروم سید

 !انداختی لنگر خوردی

 رو هوام کم میمونید خودم پسر مثل شما بمونید: گفت رویی خوش با دایه

 !سال چند این تو نداشتید

 خون خروس که بریم ما نکنه درد شما دست دایه نه: گفت لبخند با مهدی

 داداش نخا خدمت در باید

 .باشیم

 .شدن بلند جا از همه

 .کردم شون بدرقه در دم تا و رفتم پایین تخت از

 حس خودم روی هارو همسایه ی خیره نگاه توک و تک ایستادم که در دم

 .میکردم

 .بستم رو در و گرفتم نفسی

 !نداری ایمان خودت به خودت هنوز وقتی بودن محل یه پشتِ سخته

 با و بود نشسته تخت روی دایه به خورد چشمم میرفتم که تخت سمت

 .میکرد نگاهم شوق
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 نشستم، تخت روی و رفتم سمتش به صورتش به شد باز لبخندم باالخره

 دامن رو گذاشتم سر شدم خم

 .سرم رو کشید آروم رو دستش پیراهنش،

 ازشون بودم دور سال پنج فکری بی یه بخاطر بود، زده ریشه گلوم تو بغض

 که وسینام و خانواده از

 آدماش و محله از وصله، جونشون به جونم

 .کشیدم آهی

 مونده؟ دلت رو داغ مردم شیر میکشی آه: گفت آروم دایه

 شروع لطیفش صدای با دایه که بود نگذشته بیشتر لحظه چند کردم، سکوت

 .کرد خوندن به

 چاوم بینایی ویست خوشه ی روله_

 چشمانم نور ام، داشتنی دوست فرزند

 ژیانم هیوای و نومژ ئه هیزی

 زندگیام امید و زانوهایم توان

 ریتم چاوه ر هه وه دییته تا هه

 هستم راهت به چشم برگردی تا
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 نم ژه راده ر هه منالیت لورکی هه

 میدهم تکان طور همین را بچگیات گهواره

 ژیانم مامی نه الی الی

 زندگیام نهال این الی الی

 وانم باخه ی وینه من

 تمهس باغبان مثل من

 م که ده چاودیریت دل به

 میکنم مواظبت تو از دلم با

 گیانم له ردت ده وه بخه

 جانم به دردت بخواب

 الیه الیه الیه ی هه

 از تر غمگین آقام مرگ از بعد که صداش شنیدن با تا کشیدم عمیقی نفس

 فشار گلوم به بغض بود همیشه

 رو ورودی در شدن بسته و باز صدای هام چشم شدن بسته محض به نیاره،

 .شنیدم
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 قهوه و درشت چشمای با که زیبایی دختر دیدن با شدم، بلند جا از سریع

 .لرزید دلم شده خیره بهم ایش

 تا نبودم سال پنج این ی لحظه لحظه م گوشه جیگر بود شده بزرگ چقدر

 رو شدنش خانوم و کشیدن قد

 .بچه این به بدهکارم سال پنج من ببینم

 .شد پر هاش چشم و لرزید هاش لب میکرد نگاه بهم ناباوری با

 !داداش_

 .شدن باز واسش هام دست

 !جغجغه ببینم اینجا بیا داداش دل جان_

 .کرد پرت بغلم توی رو خودش دو با

 .کشیدم عمیقی نفس بوسیدم، بار چند رو سرش

 !شکرت خدایا

 اشک برای مقاومتم واسه بود شده گشاد حد آخرین تا هام چشم مردمک

 .نریختن

 .شدی خانوم چقدر_

 .کشید بیرون بغلم از رو سرش گریه و خنده با
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 !شدی ترسناک چقدر_

 .خندیدم غم با

 11 _پست#

 .اومد سمتمون به اشکی های چشم با دایه

 .سها صورت به کشیدم دست

 !وجه هیچ به ببینم اشکی رو چشماتون نمیخوام دیگه_

 !بسته دیگه

 رو سال چند این باشید تهداش کسر و کم چیزی بخورید غصه نمیذارم

 .موال به مدیونتونم

 .بوسید رو م شونه دایه

 (پهلوانم پسر)  پالَوانَکَم کُرَ نگو جوری این_

 .کوردم امیر خوراک گوشت پر گذاشتم قیمه براتون داخل بریم

 .زدم لبخند

 .افتادیم راه خونه سمت به هم با

 !میکردم غریبی
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 .نبود انگار و بود من اتاق هب شبیه که اتاقی و خونه چیز، همه با

 .بود خوب ما دل واسه حداقل صفا با و بود نقلی انداختم، خونه به کلی نگاه

 تفاوت که خواب اتاق تا سه قدیمی، مبالیی با تمیز و تر پذیرایی و حال یه

 آسمون تا زمین دکورشون

 مشکی تخت یه و قمه و کارد کلی آویزون بوکس کیسه یه با من اتاق بود،

 .دهسا

 !نمیساخت من به جوره هیچ که ظریف ی دخترونه دکور یه با سها اتاق

 توی هنوز آقام وسایل نصف امروزی، وسایل و تخت هیچ بدون دایه اتاق و

 .بود اتاق اون

 جا ساعتی چند هنوز بود، کرده مستم قیمه بوی گذاشتم، دایه سنگر به پا

 !من میل باب بشه تا داشت

 .میکردم راه به رو رو دمخو و میگرفتم دوش باید

 !داشتیم مهمون

 و سر این با نمیخواستم بودم عقب چیز همه از سال پنج هم جوریش همین

 م!بش حاضر بقیه جلوی شکل

 .انداختم بهش نگاهی و کردم باز رو اتاقم در
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 .بودن کمد توی مرتب و تمیز لباسام ی همه

 حموم به پا و اشتمبرد رو تمیز لباسای و حوله کندم، تنم از رو ها لباس

 .گذاشتم

 .بود زیاد زخم جای بدنم روی

 اریب صورت به کمرم پایین تا شونه از که بود چاقویی جای بدترینش ولی

 .بود شده کشیده

 !داشتیم بند های بچه با که بود دعوایی سر

 .باشه رسیده سپهر میزدم حدس میومد بیرون از صدا و سر و در صدای

 .رفتم حوله سمت به و شیدمک کوتاهم موهای به دستی

 .برگشتم سمتش به سریع در به چیزی شدن کوبیده با

 باشم؟ منتظرت حموم در دم باید اومدی سال پنج بعد_

 !مصب بی دیگه بیرون بیا د

 .رفتم در سمت به و پوشیدم رو لباسم سریع نشست پیشونیم رو اخم

 میکشی؟ شونه و شاخ من واسه در دم شرف بی بینم وایسا_

 ضرب با نفر یه و شدم کشیده جلو به حرفی هر از قبل کردم باز که رو در

 .رفت فرو آغوشم توی
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 .کردم نگاه سپهر به خنده با

 !روزیه و حال چه این جون بچه رو خودت کن جمع_

 و تر کوتاه من از هنوز ولی بود شده تر یغور هیکلش و تر پهن و هاش شونه

 .بود الغرتر

 .رفتم بیامرزم خدا آقا به من

 .بودم بلند قد و درشت کورد مرد یه مثل دایه قول به

 12 _پست#

 .کشیدم سپهر سر به دستی

 برای بودم دلتنگ اندازه همون به منم چون رو دلتنگیش عمق میفهمیدم

 رو چیزم همه حکم که کسی

 .داشت

 !پناه و پشت برادر رفیق، دوست،

 یکی میکردن کار میونکا یه روی هم با بودن کامیون راننده آقاهامون جفت

 .راننده یکی و بود شاگرد

 .میکنن تموم دم در جفتشون و میکنه چپ کامیونشون روز یه بد بخت از

 !خانواده دوتا آور نون و درار خرج شدم که بود سالم هیجده هیفده
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 .بود دمم میرفتم هرجا و بودم بزرگتر سپهر از

 حروم جز به میزدم یهرکار به دست داشت باد سرم حسابی و بودم خر کله

 .خوری

 همه که خراب کله یه محل، یه بزرگ شدم دیدم اومدم خودم به روز یه

 !میکنن باز حساب روش

 !چیز همه به زدم گند حماقت یه با که این تا

 تورو میشن الغر زندون میرن همه: گفت و کوبید م شونه به بار چند سپهر

 !مرد دادن ورزت انگار

 .عقب کشیدمش و گرفتم ش یقه از گرفت م خنده

 !میگردی پیک و شیک شدی، قلدر شدی، بزرگ_

 !بچه بود شده تنگ برات دلم

 .خندید بلند

 .میزد موج بغض صداش توی

 !بچه بگی بهم نمیاد بدم دیگه_

 .زدم لبخند

 .بود رفته در دستم از لبخندام تعداد امروز
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 .ببرن ابحس ازم تا باشه پیشونیم رو اخم همیشه نبود مهم برام دیگه

 کسایی جز چیزی دیگه حاال و بود رفته بین از جوونی کاذب غرور حس اون

 برام بودن مهم برام که

 .نداشت ارزش

 اتاق از بیرون کشیدمش و گرفتم بازوش از

 !واجب احترامش و بود بزرگ بود تر مهم خاله ولی بود خیس هنوز سرم

 .پرید جا از هول با دیدنم با

 .ببینم اینجا بیا پسرم بگردم دورت من الهی بره باالت و قد قربون خاله آخ_

 کرد بغلم و اومد سمتم به خودش شدنم نزدیک قبل

 .مشکش دم اشکش و بود احساساتی خیلی همیشه خاله

 .بوسید رو سرم و صورت بار چند و کرد خمم زور به

 .کردم دور ازش رو خودم کمی

 جان؟ خاله خوبی_

 بودن شهری زیادی بخاطر شاید نداشتم لهخا با خوبی رابطه زیاد اصل در

 !بود من بودن شر زیادی و اون

 .زد بهم لبخندی



 /@romane_ghachaghi 
 

41 
 

 .برگشتم عقب به تعحب با ای دخترونه صدای شنیدن با

 .اومدین خوش داداش سالم_

 .زدم لبخندی خاله ی کوچیکه دختر مینا دیدن با

 !خانوم مینا احوال_

 انگار وهلل میکنم تعجب رمدا ش همه خونه این توی گذاشتم پامو وقتی از

 .نمیشناسم رو کسی دیگه

 .زد محجوبی لبخند

 .کردید تغییر خیلی هم شما _

 .داداش خان شدی قبل از تر داغون که اینه منظورش: گفت خنده با سپهر

 !بس و بزنه حرف من با اینجوری داشت حق اون فقط کردم، بهش اخمی

 جور کتک خودش سهوا و میرفت در دستش از حسابی وقتا بعضی ولی

 .میکرد

 سفره کنید کمک بیاید دخترا: گفت میزد موج توش شادی که لحنی با دایه

 چیزی ظهری از بچم بچینم رو

 !س گشنه نخورده

 .کرد چپ رو هاش چشم سها
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 .شدم فراموش من کال دیگه هیچی شانس بده خدا_

 .کشیدم سرش به دستی

 !نمیشی فراموش هیچوقت خودمی کوچولوی دختر تو_

 .خندید آروم

 جایی تا بود، سپهر و مینا از سها گرفتن فاصله بود عجیب واسم که چیزی

 خیلی ها موقع اون یادمه که

 !بودن صمیمی هم با

 13 _پست#

 به نمیدونستم که سرم رو بود ریخته کار و بودن کرده تغییر همه انقدر

 .برسم کدومشون

 من: گفت و شستن شده پهن نیمه ی سفره سر خوشی سر لحن با سپهر

 االن همین میمونما اینجا امشب

 !نیستم بیا خونه بگم

 .اومد براش ابرویی و چشم خاله

 .شی بزرگ میخوای کی تو پسر زشته_

 .انداخت باال رو سرش غد سپهر
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 !دارم حرف داداشم با سال پنج قد_

 .زدم ش شونه به دستی و نشستم کنارش

 .بگیره آروم سرم بذار ببرش خودت با خاله_

 .کرد نگاهم ناراحت

 !بتازون شما داداش خان باشه_

 .کردم نگاهش تعجب با

 .بود شده نازک دل چه

 هی هم تو شیشه شده دلش م بچه زیاده دلتنگی از: گفت و زد لبخندی دایه

 .پسرم نکن بارش متلک

 .خندید سپهر

 !نمیشم ناراحت داداش خان از که من جان خاله حرفیه چه این بابا نه_

 .میکرد سنگینی روم مهه نگاه

 زندون یا قدیمم کورد امیر همون کردم تغییر چقدر بدونن میخواستن انگار

 .کرده عوضم

 خوردن به شروع الهی بسم گفتن با و نشست م چهره روی آرومی اخمی

 کسی نمیومد خوشم کردم، غذا



 /@romane_ghachaghi 
 

44 
 

 .بشه خیره بهم

 .دادم هول عقب به رو بشقاب نخورده خورده رو غذا

 رو مهمون حرمت نمیتونستم ولی قرمز هام چشم و بودم خسته شدت به

 .بشکونم

 .بشه جمع سفره موندم منتظر و نشستم مبل روی

 .نشست کنارم سپهر

 .کردم نگاهش چشمی زیر

 داری؟ خبر باشگاه اوضاع از_

 .داد صدا تق و چرخوند طرف دو به رو گردنش

 .نرفتم وقته چند باشگاه گفتی آخ_

 سر به ماه سر میگردونه رو باشگاه داره خوب سیامک داداش، عالیه چی همه

 میاره در که پولی ماه

 خرج و کنه بپاش و بریز حسابی گفتم دایه به دادم کارتم حسابت، به میریزه

 بیرون اومدی که کنه

 !وقت یه نکنی خفتمون

 .کردم نگاه میشست ظرفارو تند و فرز آشپزخونه توی که دایه به
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 .بود ایستاده کنارش مینا سها جای به

 .کردم اخمی

 شده؟ چطور کرج زمین_

 زمین اوایل که خدایی بنده همون به میده اجاره دایه هرسال راستش_

 .بود دستش

 .میرسه بهش خوب هم یارو خداروشکر مونده قشنگ و بکر جوری همون

 پیش سها و دایه دست رفتنم بعد کردم خداروشکر و کشیدم عمیقی نفس

 !نشد دراز کسی

 .نشست مبل روی و شد نزدیکمون لنگون نگونل خاله

 .کردم نگاهش خیره

 .داره نگیر بگیر چرا پات خاله باشه خیر_

 .کشید زانوش به دستی

 عصای شدن هم بچه دوتا این جان، خاله دارم سیاتیک بگم چی وهلل_

 کمر اون با مادرت خدا بنده دستم

 .برسه دادش به نبود کسی دردش

 !کردی اسیر رو خودت نجوریاو مردم بخاطر که هم تو
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 14 _پست#

 .شدم سپهر گزیدن لب متوجه

 !نمیشه بند جا یه هیچوقت خاله زبون میکنه، شروع باالخره میدونستم

 پذیرایی توی بود گذاشته رو پاش تازه دایه

 میگی که اینجوری زنیه شیر خودش واسه دایه: گفتم و کردم نگاهش جدی

 ولی اونه و این محتاج انگار

 !بوده دست عصای عمر یه خودش جان، خاله نیست

 خواهر و همشیره دخترش و بوده ما پدر جای میگی که هم ای غریبه اون

 که این مگه ما، رضاعی

 .نیاد در صدام و ببینم رو کشیدنشون درد نشه سرم ناموس

 گله یه جان خاله نداشتم منظوری که من وهلل: گفت و داد چرخ چشمی خاله

 .بود کوچیک ی

 .دادم تکون سر

 !نیست توش حرفی دارید حق_

 خط ما مردونگی و رسم و اسم رو ولی جان خاله کن گله میخواد دلت تا

 !نکش
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 نمیتونی فهمیدم سال چند این تو نگفتم چیزی ولی شدم دلخوریش متوجه

 راضی خودت از رو همه

 !بری سوال زیر خودت که این بدون نگهداری

 دیدم که شد بیشتر وقتی تعجبم شد بلند خاله خداحافظی نجوای کم کم

 و آژانس به زد زنگ سپهر

 .خونه برگردن تنها گفت بهشون

 .برگشتم داخل به و کردم بدرقه در دم تا رو مینا و خاله

 کجاس؟ هات رختخواب این جان خاله: گفت بلندی صدای با سپهر

 به آورد در کمد توی از رختخواب دست یه شد بلند و گفت علی یا دایه

 .داد سپهر تدس

 !افتاد راه من اتاق سمت به تشکری با هم سپهر

 .کردن زندگی جمعی دست به بودم کرده عادت نگفتم، چیزی

 بعد و زدم دایه پیشونی به ای بوسه بقیه چشم از دور اتاق توی رفتن از قبل

 .شدم اتاق وارد

 بهش متعجبی نگاه فنرها صدای شدن بلند با انداختم تخت روی رو خودم

 رفته وزنم چقدر مگه داختم،ان
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 !باال

 ورزش هم اونجا شدی هرکولی ماشاهلل داداش: گفت خنده با سپهر

 میکردی؟

 .بشه عوض باید تخت این

 یه بریم باید کن جور و جمع فردا بچه، نریز مزه: گفتم بسه های چشم با

 !بزنیم سر جا چند

 .نشست رختخوابش روی سریع

 کجا؟_

 .نمیفتاد دهنشون از چشم که سعید و یموریت حیف میپرسید، سوال چقدر

 !باشگاه فروشی، گوشی خونه، قهوه_

 چی؟ واسه: گفت سریع

 کنی؟ جمع قراره رو گله

 داداش؟ داریم بساط

 .برگردوندم ازش رومو

 !میفهمی فردا _
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 فرو خواب به و شد گرم کم کم هام چشم شنیدم، رو کشیدنش پوف صدای

 ای نیمه و نصف خواب رفتم،

 !ورم و دور جمعِ حواسم همیشگی عادت به و بود باز چشمم یه ش ههم که

 15 _پست#

 !خاطره کلی و بود اذون صدای میومد، اذون صدای

 حرفش تا صد هر از که باالیی اون به کردن سجده و آقام پشت خوندن نماز

 .میکردیم گوش رو یکیش

 که جایی بایدن میکردم فکر بودم که تو اون بودم نخونده نماز بود وقت خیلی

 ولی خوند نماز نخواد خدا

 .شدم بلند جا از سال چند از بعد بار اولین برای میکردم، اشتباه

 این واسه بیارم جا به شکر نماز و بگیرم وضو و حوض لب برم تا شدم بلند

 رو آزادی رنگ باالخره که

 .دیدم

 چهار همون به تبدیل رو محل چهار تا داد خطاکار من به دوباره فرصت یه

 رو گله و کنم سابق محل

 !برگردونم
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 .برگشتم سریع شدم ای سایه متوجه سرم پشت

 لب که منی به و بود ایستاده سرم باال گرفته وضو گرفتم آروم دایه دیدن با

 خیره بودم نشسته حوض

 .بود

 نماز مردم سر پشت میخوام میرسه آرزوش به ت دایه امشب کوردم بیا_

 !بخونم

 .کردم خما شدم بلند جا از

 منه نه داره نگه حرمت که میخونن نماز کسی سر پشت دایه نزن حرفشم_

 !که خطارکار پا سرتا

 .اتاق داخل افتاد راه سرم پشت

 هدر رو جوونیش زندون توی که بود دار نگه حرمت داره، حرمت من پسر_

 .کرد

 .گذاشتم جلوم رو مهر و کشیدم آهی نزدم، حرفی

 .الرحیم الرحمان هلل بسم

 .میومد سرم پشت دایه ی زمزمه صدای
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 تو به میبرم پناه زدم، پلک و گرفتم باال رو سرم زد نیش هام چشم تو اشک

 !باش گاهم تکیه خودت

 .بگیره آروم دلم تا نشستم لحظه چند نماز از بعد

 .برگشتم اتاق به و کردم جمع رو جانماز

 .یدمیکش خرناسی ثانیه هرچند و بود خواب راحت خیال با سپهر

 که کشید طول چقدر نفهمیدم کشیدم دراز و دادم تکون طرف دو به سری

 .شد گرم هام چشم

 از که سپهر شدم بلند جا از شدت به نشست م شونه روی که دستی حس با

 .بود خورده جا حرکتم این

 .کرد نگاهم متعجب و رفت عقب قدم یه

 داداش؟ چیشده هلل بسم_

 یکم، شدم بدخواب نیست یزیچ: گفتم و کشیدم هام چشم به دستی

 بچه؟ کو سالمت

 پاشو داداش پرید دهنم از کالم ترسیدم: گفت خنده با خواروند رو سرش

 ز!امرو داریم کار کلی گفتی بریم

 .شدم بلند جا از و کردم بهش اخمی
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 اجل مثل نیست الزم پسر بشم بلند باید چی برای و کی میدونم خودم_

 .سرم باال وایسی معلق

 .افتاد راه سرم پشت

 .سلطان ها پهنه سفره دیگه نزن حال ضد_

 شاه تا داده گیر دایه چه من به اصال: گفت سریع که کردم بهش اخمی

 گفتم منم نمیکنم شروع نیاد پسرم

 .دنبالت بیام

 .زدم صورتم و دست به آبی رفتم حیاط سمت به و کردم سکوت

 سها: پرسیدم دایه از تعجب با سها خالی جای دیدن با نشستم که سفره سر

 پس؟ کجاست

 نیست؟ سفره سر چرا

 .گرفت سمتم به رو چایی دایه

 .دانشگاه رفت زودتر داشت کالس صبحی سر م بچه_

 .برداشتم ای لقمه

 قلم و کاغذ روی رو آمدش و رفت آمار بگو برگشت که ش خونه مکتب از_

 به این از دستم بده بنویسه
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 .دنبالش میرم خودم بعد

 ...خودش دیگه شده بزرگ: گفت اضطراب با و زد لبخندی دایه

 ی همه و نبودم متنفر کردن بحث مثل هیچی از انداختم، دایه به نگاهی

 .میدونستن خوب اینو اطرافیام

 !بشی کاراش و زبونش حریف خودت مگه: گفت کشید آهی

 16 _پست#

 باید خودم که بود چیزی ولی نمیگرفتم نادیده بود دار بو دایه زدن حرف

 از اینا وگرنه دنبالش میرفتم

 .نمیومد در جیکشون ترس

 !دیگه شده چش بچه این انداختم، سپهر درهم ی قیافه به نگاهی

 .شدم بلند جا از و گفتم یاعلی بشینم سفره سر این از بیشتر نتونستم

 بسته صدای نکشیده دقیقه چند کنم عوض رو لباسم تا رفتم اتاق سمت به

 .اومد خونه در شدن

 گذاشتم بیرون اتاق از که رو پام برداشتم، کشو توی از رو عابر رتکا

 .بیاره رو ماشین رفته سپهر فهمیدم

 .م خونه دم نرفته آفتاب دارم کاری بیرون ها بچه با من: گفتم دایه به رو
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 .برداشت سمتم به قدمی نگران

 گرگ آدماش اینجا برگشتی، حبس از تازه مادر باش خودت مواظب کوردم_

 خطر احساس ذره یه نشد

 .تو اون میگردونن برت دوباره پات میپوشن پاپوش کنن

 .گداشتم چشمم رو دستی

 گرگ میگی بهشون که اینایی نمیزنم آب به بیگدار ایندفعه دایه چشم به_

 بلدن خوب که شغالن اصل در

 !منه با حسابشون بکشن زوزه گرگ شبیه

 .شد تر نگران نگاهش

 .رماد همراهت به خدا برو_

 .بود منتظرم سرکوچه سپهر افتادم راه کوچه سمت به و دادم تکون سری

 .کردم بلند براش دستی که بشه پیاده ماشین از خواست دیدنم با

 .بریم کجا اول خب: گفت سریع نشستم که همین

 !خونه قهوه_

 .کرد نگاهم زیرچشمی

 صبح؟ وقت این_
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 !باشه خیر

 .دادم تکون سر

 !خیره_

 .شدیم پیاده ماشین از هردو خونه سفره به رسیدن محض به

 های خرابه که این مثل کردم، نگاه اطراف به خیره و کردم مکث ثانیه چند

 ه.بش آباد نبود قرار محل این

 در صدا به رو در باالی ی زنگوله قدیم رسم به و شدم خونه قهوه داخل

 .آوردم

 .شد زیاد همهمه صدا برگشت سمتم به که ها نگاه

 .اومد سمتم به باز روی با مصطفی آقا

 !نشستن اونجا گله بیا یاال پسرم رو محل کردی بارون گل_

 روش کامل بلکه نیمه نصفه نه ایندفعه که اکیپی و همیشگی تخت دیدن با

 طرفشون به بودن نشسته

 .رفتم

 .شدن بلند جا از یکی یکی دیدنم با ها بچه

 .کردن تند پا سمتم به دیدنم با که بود محمد و صابر و حسین به چشمم
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 !بغلم تو گرفتمشون یکی یکی

 !من ی گله بود این

 وقتی میکنم کیف االن و ساختم سرباز ازشون خودم کردم، آبادشون خودم

 میشن بلند احترامم به اینجوری

 !میپلکن دورم و

 .نمیشدم متوجه واقعا که جوری میزدن حرف هم با و سره یه تاشون سه هر

 حداقل بشینه بزارید ها نفله دیگه ببندید د: گفت یحرص و کرد پوفی شاهین

 .س خسته رسیده راه از

 .کردن باز جا سریع صابر و حسین

 .پشتم نشست محمد نشستم که همین

 .بره در جونت از خستگی بدم ماساژت همچین مشتی بشین_

 .کشیدم عقب رو خودم کمی

 .نکن صدا و رس انقدر گوشه یه بشین بچه هستیم دید توی کافی اندازه به_

 !کنیم حال بیار سیب دو یه مشتی: گفت بلندی صدای با و گفت چشمی

 .کردم بهش اخمی
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 و میخوام آمار تنگه هم وقتم بیرون اومدم دیر ندارم، رو کارا این وقت من_

 ریز خورده کارای سری یه

 !بکشم وسط شماهارو پای نمیخوام ایندفعه ولی

 ایم قضیه وسط کمر تا ما داداش: گفت بود نشسته تخت ی لبه که سپهر

 !فقط میخوای چی بگو

 .خنده زیر زد پقی حسین

 گرفتی؟ اجازه مامانت از تو_

 .کردم بهشون اخمی

 !نه یا میکنید بس_

 .کشیدم عمیقی نفس شدنشون ساکت با

 تو اون از رو نفر دو میخوام داریم احتیاج کمکش به بگو شاهو به شاهین،_

 !بیرون بکشه

 17 _پست#

 .سمتم شد خم رصاب

 داداش؟ هستن کی_

 واست؟ شدن شر
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 .گرفتم رو چایی و انداختم باال سر

 کار تو، اون نمیارن دووم من بدون بهشون، دادم قول منه لنگ کارشون نه_

 وا حساب روشون میشه بلدن

 .کرد

 چیزی اسمی فقط خداشه از غالمته شاهو چشمم رو: گفت سریع شاهین

 ندارن؟

 .کشیدم عمیقی نفس

 تیمور یکیشم جانلو، سعید سعیده یکیشون بچه، مگه میشه اسمم بی آدم_

 !یوسفی

 !نره یادم بنویسم وایسا_

 .موال به کیشمیشه قده عقلش: گفت خنده با حسین

 .بست رو دهنش خونه قهوه در شدن باز با که بگه چیزی خواست شاهین

 .انداختم شدن وارد که نفری چند به نگاهی

 سکوت جورایی یه هم بقیه ها بچه بر عالوه دهش سنگین جو کردم حس

 .بودن کرده

 .انداختم بهشون سنگینی نگاه
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 اینارو؟ میشناسید_

 .اومد در علی صدای

 هم صنعتی هم مواده پخش کار تو پاهاشونه ریزه از یکی میگفت شاهو_

 میگن بود سردسته قبال سنتی

 !کوره و سوت مدته یه

 .دادم تکون سر

 کدومشون؟_

 .پوشیده ای سورمه کت هک همونی_

 !بود تر تیز هم از نگاهش که همونی

 .پشتی به داد رو ش تکیه مهدی

 !شده جمع گله برگشته داروغه رسیده گوششون به خبر_

 .کردم جمع چشم

 نیست؟ عجیب_

 بده؟ آب به گوش و سر اومده شون دسته سر شغال همه این میون

 !پسره آشناس چه



 /@romane_ghachaghi 
 

60 
 

 .ذاشتگ تخت روی رو قلیون مصطفی آقا

 !س نشئه اکبر پسره: گفت و گرفت رو شلنگش شاهین

 .نمیده تله به دم زرنگه ولی میکنه پخش خودش میکشید باباش

 .کردم اخمی

 ساقیه؟ اونم داره هم دیگه داداش یه میاد، یادم چیزایی یه داره_

 .برداشت تخت روی از رو چاییش مهدی

 !اکبرن دومه زن از که داره دیگه برادر یه و خواهر یه بابا، نه_

 یه اونم از میستونه دیگه زن یه میره نشده سالش اکبرم میکنه دق مامانه

 .داره پسر و دختر

 .انداختم پسره به ای دیگه نگاه

 !برسیم باالیی اون به میتونستیم باهاش که فرعی های ی مهره از یکی

 ش؟ بقیه خب_

 ن؟ چیکاره برادرش و خواهر نگفتی

 .انداخت باال ای شونه

 رو جونش اکبر سره تو زده هارو بچه هست سالی پنج چهار مامانشون_

 .کرده فرار و گرفته
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 .مرده افتاده کرده کوب سنگ پیش دوسال اکبرم

 .بدبخت برادر و خواهر این سره رو انداخته آورده باال بدهی هم کلی

 .کردم نگاهش متعجب

 مگه؟ ن چیکاره اینا سره رو چرا_

 بزرگه پسر این وهلل کاره، هیچ: گفت و داد رونبی رو قلیون دود شاهین

 جوره هیچ جلبه خیلی آرمین

 زد خونه اون از و بچه دوتا اون گردن انداخت چیزو همه نرفت، بار زیر

 .بیرون

 کرد کار چی مثل وقتی چند یه بدبختم اون آرازه اسمش کوچیکه داداش

 چند شنیدم نداره، ای فایده دید

 !میکنه خالف خورده روزیه

 .کشیدم کوتاهم موهای به دستی

 .سوخت دلم لحظه یه چرا نمیدونم

 چی؟ خواهره خب_

 .خنده زیر زد پقی حسین

 .کردم نگاهش اخم با
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 چته؟_

 یه خواهره این از امان آخ: گفت و داد تکون طرف دو به سری شاهین

 !نداره لنگه که جلبیه و تخس

 !عوضیه اکبر همون عین کن باور

 .کردم نگاهش جدی

 .بزن حرف درست مردم دختره سر شتپ_

 داره قد متر نیم شرّه خیلی ولی شرمنده داداش چشم: گفت و کرد پوفی

 دهن به دهن طلبکارا با چنان

 !میریزه پرش و کرک آدم میشه

 قالبشم و ریخت به چیزی چنین یه قیامت غوغا بود چی نمیدونم اسمشم

 .میاد

 .زد پاش به مهدی

 !وبآش آشوبه، اسمش مغز نخود_

 .شغال مشت یه بین افتاده فقط داره معصومیت داداش س بچه خیلی ولی

 18 _پست#

 .دوختم میز روی سینی به رو آرومم نگاه و انداختم پایین رو سرم
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 توی دختره این انگار میبنده نقش ذهنم تو داره چیزایی یه چرا نمیدونم_

 !برام آشناس محل و کوچه اون

 !بود وحشی عجیب دختره دمیا یادم داره کم کم کنم فکر

 دختر میکرد، بازی توپ میگذشتم که کوچشون از روز یه حبس از قبل یادمه

 تنهایی چرا نمیدونم بودا

 !میکرد بازی توپ خودش با داشت

 به هم غره چشم یه ور اون کردم پرتش بودم حوصله بی پام به خورد توپش

 !رفتم بچه اون

 .بود تر کوچیک خیلی ها موقع اون

 یه کمرم، تو خورد محکم پشت از توپ نرفته قدم دو شدم، رد نارشک از

 تعجب ضربه شدت از لحظه

 !بچه یذره داره زوری چه کردم

 خالصه کرد، فرار جیغ با و آورد در برام زبونشو سمتش برگشتم که همین

 گردنی پس یه میفتاد گیر

 !تخسه بد بود معلوم بچگی همون از خورد می حسابی و درست

 .بود گرفته شون خنده ها بچه
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 !داداش شده بدتر االن_

 فکر میشدم، اذیت داشتم بیشتر لحظه هر نداشت خنده من برای قضیه این

 طلبکاری با بخواد سها که این

 م دیوونه باشن بیشرف تا چند قرض بار زیر خانوادم یا بشه دهن به دهن

 !میکرد

 به و برمیگشت قهدقی هرچند انداختم بود آرمین اسمش که پسری به نگاهی

 .میشد خیره من

 !متنفرم ازش بیشتر غیرتیش بی از حجم این بابت کردم حس

 و دیدن من از هرچی بسته اینام واسه شنفتم، هرجی بسته االن واسه_

 که بریم کنیم جمع پاشید شنیدن

 .ریخته سرمون کار کلی

 با میداد تکون رو پاش سره یه و بود عصبی سپهر صحبتمون زمان کل تو

 د.پری جا از سریع حرفم شنیدن

 .میخورد آب کجا از عصبانیتش نمیدونستم

 .بره باشگاه سمت به راست یه گفتم بهش خونه قهوه از شدن خارج از بعد

 ها بچه با و بودم باشگاه آفتاب غروب از قبل تا رو مونده باقی ساعت چند

 میشدم آشنا
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 ولی گذاشتن ومتم سنگ و کشیدن زحمت حسابی بودن که قدیم های بچه

 قدیم کورد امیر دیگه من

 !میخواستم آرامش جو یه فقط نبودم بازی یل و تشریفات دنبال نبودم،

 یاهلل و زدم در به ای تقه بود شده غروب تقریبا گذاشتم خونه توی که رو پام

 باعث دایه صدای گفتم،

 .کنم اخم شد

 .نیست کسی پسرم تو بیا_

 .برداشتم داخل به قدمی

 پس؟ کوش ما کوچیکه خواهر این ایه،د سالم_

 !دانشگاهه پسرم، برسی بزار حاال: گفت و اومد سمتم به دایه

 دانشگاهه؟ االن تا صبح از_

 !خونه بیاد بگو بزن زنگ یه

 .میکرد چیکار داشت سها سها،

 !اومدنش دیر دایه، های چشم نگرانی

 !خونه این تو بود خبر چه
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 رو خودم بتونم تا کشیدم عمیقی نفس رفت، تلفن سمت به سریع دایه

 .کنم کنترل

 .نشست تخت روی کنارم دایه

 .بشین داخل بیا حداقل_

 .دادم تکون سر

 االن و بوده صاحاب بی خونه این سال همه این میکنم فکر این به وقتی_

 میکنه فکر بازم هستم من که

 !میگیرم آتیش صاحابه بی

 .گزید لب

 میکشم، گوششو خودم بکنه فکری نچنی بخواد کسی پسرم حرفیه چه این_

 باشه؟ باش آروم فقط تو

 !داره غرور س بچه دختر کن تا آروم باهاش اومد

 .نگفتم چیزی و دادم تکون سر

 صدا سرو با که نبودم آدمی هیچوقت من بندازم راه بیداد و داد نبود قرار

 هوار و ببرم پیش رو کارم

 !کنم
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 !بره باال صدام نبود هم الزم

 19 _پست#

 .گرفتم باال رو سرم در صدای با گذشت چقدر نمیدونم

 .بود سها به نگاهم من ولی کرد نگاهم استرس با دایه

 فقط که کوتاه مانتویی شال، زیر کرده فرو سرسری معلومه که موهایی

 آرایشی و داشت دکمه یه جلوش

 !پررنگ

 .کردم نگاهش خیره

 (داداش)  کاکَ سالم :گفت آروم و کرد نزدیک بهم رو شالش های لبه کمی

 .زدم اشاره

 !بشین من کنار اینجا بیا_

 .شد خیره بهم چشمی زیر نشست که کنارم اومد سمتم به آروم های قدم با

 .نکنم بپا جنجال باشم آروم کردم سعی

 امروز؟ داشتی کالس غروب بعد تا_

 کاکَ بله: گفت آروم



 /@romane_ghachaghi 
 

68 
 

 .کردم کیفش به ای اشاره

 .بیار در تو اون از قلم و کاغذ یه_

 .رفت کیفش سمت به سریع دستش

 خونه میره میکنه جمع میشه که موقع این مشغله همه اون با خورشیدم_

 شما دانشگاه وقت اون ش،

 بازه؟ هنوز

 .گرفت سمتم به رو قلم و کاغذ

 .بود جبرانی کالس_

 .دادم تکون سر

 میمالی؟ شیره منو سر داری_

 .خودته واسه قلم کاغذ این

 .ردک نگاهم ترس با

 چیمه؟ واسه قلم کاغذ داداش میگم راست بخدا_

 .انداخت دایه به ای درمونده نگاهی

 .دادم فشار رو هام پلک بهش رو آروم که بگه چیزی خواست دایه
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 بخوری؟ دروغ قسم دادم یادم بهت کی من_

 .برام بنویس دقیق رو کالسات روز و ساعت کاغذ این روی

 درست بود، آشنا و ای قهوه گاهشن کرد، نگاهم شده گرد هایی چشم با

 !من نگاه مثل

 ام؟ بچه من مگه چیشده چرا آخه_

 .کردم نگاهش سنگین

 .نشنوم ای اضافه حرف_

 .کرد کاغذ روی نوشتن به شروع و کرد اخمی

 .م خسته اتاقم برم من شد تموم اگه: گفت و داد دستم به رو کاغذ

 .شدم بلند جا از

 دانشگاهی خودت قول به که شب تا صبح نمیری اتاقتم تو میریم، هم با_

 خانوادت با ساعتم چند این

 .بگذرون

 .بود رضایتیش بی از نشون درهمش های اخم ولی نگفت چیزی

 !سر خیره ی دختره

 !نهایت بی داشتم دوسش
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 بفهمه باید و بودم تر گیر سخت داشتم دوسش بیشتر که هرکی واسه من

 اوج ی نقطه تو االن اون

 شده بزرگ من بغل تو اون نیست خواهرم فقط سها ه،من داشتن دوست

 !جونمه دخترمه،

 .گوشیش سمت میرفت دستش یکبار دقیقه هرچند اون از بعد و سفره سر

 .میکرد عصبیم حرکاتش کردم، سکوت

 .میگرفتم سخت زیادی داشتم من هم شاید

 .خزید اتاقش داخل به سریع و گفت و بخیری شب شام خوردن با

 بیرون اتاق اون توی از اصال همینه همیشه: گفت و شستن کنارم دایه

 تا بعدشم بیداره، صبح تا شبا نمیاد،

 .میخوابه ظهر ی لنگه

 .فشردم بهم لب

 .میشه درست_

 .کشید آهی

 مادر؟ بیارم چایی_

 .دادم تکون سر
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 .بخوابم میرم م خسته_

 .زد بهم لبخندی

 .کشیدی کار خودت از زیاد اولی روز_

 .مشد بلند جا از

 .دایه شده شروع تازه_

 !بخیر شما شب

 .داد تحویلم مالیمی بخیر شب

 .کشیدم دراز تخت روی و شدم اتاق داخل

 .نشست ذهنم توی آشنایی تصویر بستم که چشم

 !موتورم

 .کردم فراموشش چطور شد، باز هام چشم سریع

 بود کرده قبول رو پولش زور به و بود داده بهم سپهر امروز که گوشی سریع

 در شلوارم جیب توی از رو

 !کجاست موتور: دادم پیام شاهین به و آوردم

 .میبودن خواب باید احتماال و بود شب آخر انداختم ساعت به نگاهی
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 .کشیدم دراز دوباره و نموندم جواب منتظر

 .رفتم فرو خواب به و شد گرم هام چشم کم کم

 20 _پست#

 آشوب

 عقب به جون کم های مشت با رو بود کوبیده آراز صورت توی که مردی

 هوی: زدم جیغ و کنار دادم هل

 میزنیش؟ چی واسه مرتیکه

 دیگه کن ولش آشغالت رییس بده ببر میکنم جور رو پول دیگه روز چند تا

 .بخدا میدم رو پول گفتم

 .خوردم پشتم دیوار به محکم عقب داد هلم

 .بود هوا باد م کبکبه دبدبه ی همه میدادم نشون که چیزی برخالف

 حالیت وگرنه ندارم کردن جمع جنازه وقت حیف جون، بچه کنار شو گم_

 خودت از بزرگتر با میکردم

 .بزنی زر چجوری

 .گرفت رو ش یقه و رفت آراز سمت به
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 وگرنه بیاری کنی جور رو ماه این پول داری وقت روز سه فقط بچه ببین_

 رو کوچیکت آبجی گوش

 .میکنم رییس پیشکش میبرم

 دهن توی شده جمع خون شدت با بود افتاده دیوار ی گوشه حال بی که آراز

 د.کر پرت مرد صورت تو رو

 .شدم ور حمله سمتش به که صورتش تو بزنه کرد بلند دست عصبی مرد

 .کن ولش عوضی نزنش_

 .گذشت کنارم از پوزخندی با و انداخت تاپام سر به نگاهی

 کوچه سکوت هقم هق صدای کوچه سر از شون سایه شدن رد محض به

 .شکوند رو

 .زدم زانو آراز جلوی

 آراز؟_

 خوبی؟ داداشی آراز

 .بشه بلند دیوار کمک با کرد سعی و بست چشم

 .انداختم کمرش دور رو دستم سریع

 .زد سختی لبخند
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 .میگیره درد کمرت منو کن ول بچه نداری رو خودت زور_

 .چکید م گونه روی تند اشکام

 اشکام بعد میشد شروع هقم هق اول گریه از لقب بود، همینجوری همیشه

 د.میش روون صورتم روی که بود

 .بشه خونه وارد کردم کمکش آروم

 !نامردا

 برگردیم هم با تا دنبالم میکردم کار که ای مغازه دم بود اومده آراز تازه

 خفتمون نرسیده خونه دم خونه،

 .کردن

 .فرستادم انداخت روز این به مارو که عوضی اکبر اون روح به لعنتی

 .نرسید دادمون به کسی خواستم کمک و کشیدم جیغ هرچی

 نمی جا این به هم گذرش کسی و بود چهارمحل قسمت ترین لجن اینجا

 که همینجا اهالی مگه افتاد،

 بیرون پنجره از رو سرشون دعوا موقع نمیدادن زحمت خودشون به هیچوقت

 !بیارن

 !میسوزه نعشه براک ی ترکه و تخم واسه دلش کی اصال
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 ها جذامی مثل همه که جوری کرد؛ نحس رسمش و اسم با هم مارو

 !میکردن رفتار باهاموم

 .کردم پاک صورتم روی از رو هام اشک سریع

 نمیتونستم هیچوقت ولی کنم بودن قوی به تظاهر میتونستم هرچیزی توی

 !بگیرم رو م گریه جلوی

 صورتش زخمای روی آروم مآرو کردم مرطوبش و برداشتم تمیزی دستمال

 .کشیدم

 21 _پست#

 شرف بی آرمین اون از: گفت نامفهومی صدای با و کشید عمیقی نفس

 نشد؟ خبری

 .انداختم باال رو سرم

 نوچ_

 .پولن قرون یه لنگ بدبخت دوتا اینجا رفته یادش باز عیاشیش پی رفته

 .بست رو هاش چشم

 !میکنیم جور خودمون باباش گور_

 .زدم نیشخند
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 چی؟ با_

 دزدی؟ دله

 پارکا؟ تو بفروشی مواد میخوای نکنه یا

 .کرد نگاهم و کرد باز رو هاش چشم شوکه

 .شدم حرصی

 میخوری؟ غلطی چه پارک تو میری نمیدونم کردی فکر چیه_

 .کرد اخم

 رو؟ امشب وضعیت ندیدی مجبورم،_

 ولم روحت تو سگ آخ: زد داد درد با دادم، فشار زخمش روی رو دستمال

 .که کشتی نخواستم اصال نک

 .رفتم بهش ای غره چشم

 شیرین دام تو افتادم شدم خر که پیش روز چند همین رو دهنت ببند_

 بسته، پشتم هفت واسه تو بازیای

 باستانیش، آثار قیافه با کنه پا کله رو هردومون بود نزدیک غول نره مرتیکه

 !موند جا هم دستمالم تازه

 .گرفت صورتش روی رو لدستما خودش و نشست جاش سر
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 .افتادم راه کوچیکمون ی آشپزخونه سمت به و شدم بلند جا از

 .میشنیدم سرم پشت از رو غرغرش صدای

 خداییش ولی کرد، پامون کله افتادیم ای حرفه خر یه گیر منه تقصیر مگه_

 کور بگه ما به نبود یکی

 !سرش پریدی ها کماندو مثل ندیدی پشت از رو یارو هیکل بودی

 بیرون مرغ تخم چهارتا یخچال توی از و دادم تکون براش رو دستم

 .کشیدم

 و اول غلط اون نمیرم چاه تو مغز شل توئه ی گندیده طناب با دیکه من_

 جای به هم تو بود، آخرم

 .کن کار جا یه برو آدم مثل عوضیت داداش و بابا راه دادن ادامه

 .شکوندم ماهیتابه توی رو مرغ تخم

 .شد بلند رصشح پر صدای

 من به نعشه اکبر برکت پر راه هرچی ولی نیست، من داداش اون که اوال_

 و تیز و تند زبون رسید

 !رسیده تو به بددهنیش

 .دادم صورتم به چینی
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 !میریزه نبات و نقل دهنت از تو که نه حاال_

 .رفتم هال سمت به و برداشتم رو نون و سفره

 هم با آراز و من و داشت هال یه با ونهآشپزخ یه و خواب اتاق یه فقط خونه

 .میکردیم زندگی اینجا

 22 _پست#

 همین که هرچند نداشتیم اعتراضی جفتمون و بود خوبی جای نفر دو واسه

 !برامون بود غنیمت هم

 چون بودن نیاوره درش چنگمون از هنوز و داشتیم که بود سرپناهی درواقع

 خریداری و ارزش هیچ عمال

 .نداشت

 تا دهنش توی میداد جا رو دستمال زور به داشت که ش قیافه دیدن با

 بگیره رو ریزیش خون جلوی

 .دادم بینیم به چینی

 .کنیما کوفت چی یه میخوایم رو ریختت اون کن جمع_

 .اومد جلو و سینی تو کرد پرت رو دستمال مرغ تخم دیدن با

 .ما خانوم آشوب این کرده چه به به_
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 .دادم دستش هب و گرفتم براش ای لقمه

 .نمیری گشنه بخور_

 مقاومت یکمی خب کنم، جمع انداز خاک با رو جنازت باید بیان که بعد دفعه

 .میکردی

 رو انرژیم الکی چرا نمیام بر پسشون از میدونم که من: گفت و جوید رو لقمه

 میخورم رو کتکم بدم هدر

 !دیگه میره میشه تموم

 .کشیدم آهی

 خرج پول قرون یه نیست حاضر عوضیه، ینآرم اون حق همه کتکا این_

 .کنه

 چند که نیست پولم قرون دو قرون یک صحبت نیست، آدم اصال که اون_

 هم عمرمون آخر تا ملیونه صد

 .بیاریم درش نمیتونیم کنیم کار

 .انداختم میشد خالی داشت که ماهیتابه به نگاهی و کردم پوفی

 .آدمما منم تر آروم خب خوردی رو ش همه_
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 واسم هیچی کنم صبر تو واسه بخوام: گفت و گرفت بزرگی ی مهلق

 اندازه داره وزن مثقال چس نمیمونه

 آخه؟ اینا میره کجا میخوره، غذا نفر دو

 رو بود ریخته صورتم روی که رنگم قرمز موهای و کردم نگاهش چپی چپ

 .فرستادم گوشم پشت

 .کرد نشروش و کشید دراز تلوزیون جلوی آراز سفره کردن جمع با

 !خوردن کتک به بود کرده عادت بدنش

 !طلبکارها از از اکبر، از

 خبر راستی: گفت و شد و بلند ها زده جن مثل یهو نشستم که کنارش

 داری؟

 .رفتم عقب کمی گذاشتم و قلبم روی دست

 !تو مرگته چه ترسیدم هیع_

 .نشست روم به رو زانو چهار میمالید رو پشتش که طور همون

 رو پاش وقتی از میترسن، ازش سگ عین همه محل اومده ییک شنیدم_

 آرمین های نوچه محل گذاشته

 !نیست سویی و سر ازش زیاد نمیبینی بپلکن نمیکنن جرئت
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 .کردم نگاهش کنجکاو

 یارو؟ این حاال هست کی_

 .انداخت باال ای شونه

 کنار از وقتی هم اینارو نیاوردم در هنوز رو رسمش و اسم کیه نمیدونم_

 این از میشدم رد خونه قهوه

 .شنیدم وال بچه

 23 _پست#

 .گفتم آهانی

 !رو اوباش این کنه جمع برسه زورش قدری اون کنه خدا حاال_

 .کشید دراز جاش سر دوباره

 چیه؟ ما به دخلش_

 میشه؟ صاف بدهیامون

 .کردم کج رو لبم

 .که نمیاد بر دستت از ای دیگه کار من حال تو بزن هی هم تو_

 .مالید رو اشه چشم
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 .کار سر بری باید صبح کن استراحت برو من به زدن نیش جای_

 .شدم بلند جا از

 .میکشه عقلم خودم نکنم چیکار کنم چیکار بگی بهم نیست الزم تو_

 هم رو ها برق برو بیا کل عقل باشه: گفت و کشید سرش روی پتویی

 .بزاریم رو کپمون بذار کن خاموش

 اصال افتادم راه اتاق سمت به دادن جواب ونبد و کردم خاموش برقارو

 !خاموشیست ابلهان جواب

 .شدم بلند جا از عصبانی خون خروس صبح

 .نداشتم استرس بی و راحت خواب یه بود وقت خیلی

 .زدم آراز به لگدی و اومدم سرویس از

 .نکردن ت پاره نیومدن دوباره باز تا بار و کار یه دنبال برو پاشو پاشو،_

 .کرد اخم و خورد نتکو کمی

 .افتادم راه خواب اتاق سمت به و دادم تکون سری

 ی لوله شلوار یه با کردم تنم رو داشت بازی مدل که کوتاهی مانتوی سریع

 .مشکی

 .زدم لبم روی زرشکی رژ یه و کشیدم چشمم پشت کوتاهی چشم خط
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 .بود صورتم فیکس که من هرروز آرایش

 .انداختم گوشم سوراخای توی و وردمآ در کشو توی از گوشواره تا چند

 میکنم فکر ش همه کردی سوراخ رو خودت رفتی انقدر میگفت همیشه آراز

 این مثل بخوری آب اگه

 !بیرون میزنه آب هات سوراخ از جری و تام کارتون

 .دادم گوشم پشت و کردم جمع گردنم روی از و قرمز موهای

 .نداشت بستن به نیازی و بود کوتاه تقریبا

 میومد سفیدم پوست به مو رنگ ینا

 میذاشتم که بار یک وقت هرچند و بود متنفر ازش شدت به آراز هرچند

 اوز شهر جادوگر شبیه میگفت

 !شدی

 24 _پست#

 میشد پاک وقت هرچند و بود فانتزی رنگش

 .کنم پیدا عالقه بهش بیشتر میشد باعث همین

 .برداشتم اتاق توی از رو م کوله

 .افتادم راه خیابون سمت به و کردم پام رو کتونیم کفشای
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 .بود خونمون از تر باال خیابون تا چند میکردم کار توش که ای مغازه

 .میدادن بهمون هم ناهار و استراحت وقت و بود خوب حقوقش

 .شدم سوار و کردم بلند دست تاکسی برای

 .گردنم دستمال سمت رفت دستم عادت طبق

 .دمکر اخمی خالیش جای کردن حس با

 !آراز بیاد روت تو تف

 .کردم حساب رو کرایه و شدم پیاده ماشین از مغازه دم به رسیدن با

 .شدم مغازه وارد و دادم گوشم پشت رو موهام

 .اومد سمتم به و زد لبخندی دیدنم با مهشید

 .اومدی دیر چقدر خانوم خوشگل سالم_

 .باشم مهربون خودش مثل کردم سعی

 .موندم خواب شرمنده جون مهشید سالم_

 .بود سرپرستمون اصل در مهشید

 !بود نطارت کارش بیشتر اون داشت فروشنده تا چند و بود بزرگی ی مغازه
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 خپلش ریخت و سر از خساست که بود میانسالی مرد فروشگاه رئیس

 !میبارید

 !بشه له کن خورد سوسیس دستگاه تو روزی یه بودم امیدوار

 به گویی امد خوش به شروع نوعیمص لبخندی با و ایستادم در جلوی

 .کردم ها مشتری

 !بودم استاد کردن تظاهر توی کامال

 !رویی خوش به تظاهر بودن، پولدار بچه به تظاهر بودن، قوی به تظاهر

 .میموند کارام توی وقتا بعضی هم آراز حتی

 .زدم زنگ آراز به و گرفتم دستم توی رو گوشیم استراحت تایم

 .داد جواب رو گوشی که میشدم ناامید تمداش خورد بوق تا چند

 .بابا میزنی زنگ انقدر چیه_

 .کردم اخم

 .بگیرم رو خبرت خواستم لیاقت بی_

 .دیگه کارم دنبال انشاهلل، بیاد خبرم: گفت حرصی

 !انشاهلل: گفتم خودش از بدتر

 خوردی؟ چیزی ببینم خواستم
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 .کشید پوفی

 .رگ تو زدم فالفل یه آره_

 محل اون ته تا نمیشه که میدونی برگردیم هم با دنبالم بیا راستی باشه_

 .رفت تنها

 !فلفل دارم کار کلی بابا بیخیال: گفت کالفه

 25 _پست#

 بمونه غیرتی بی ننگ شد چیزیم میرم تنها اصال باشه: گفتم تلخی اوقات با

 !کم شرتّ پیشونیت، رو

 .زدم دستم توی ساندویچ به گازی و کردم قطع رو گوشی

 قرار دختراش دوست با مطمئنم بگرده، کار دنبال نمیره بشکنه مرشک این

 .داره

 !میبینم رو قیاقش کردن نصفش دو ته از زدن که فردا پس

 .سرجام ایستادم صاف فروشگاهمون رییس دیدن با

 .اومدید خوش رییس سالم_

 سگ اینجا از بیرون زدم، نیشخندی گذشت کنارم از و داد تکون سری

 چهار این تو فقط نمیکنه، نگاهش
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 .میکنن حسابش آدم همه شدن اخراج ترس از دیواری

 .انداختم بهش نگاهی یواشکی جیبم تو گوشی لرزیدن با

 (دنبالت میام باش منتظر در دم شیش:) بود داده پیام آراز

 نبود، هیچی دلش ته میاورد در رو شرف بی های آدم ادای هم چقدر هر

 تهت تا میگفت چی یه یعنی

 .میشد پشیمون چی عین خودش آخرش ولی تمیسوخ

 .فرستادم واسش و کردم پیدا رو وسطی انگشت استیکرا تو گشتم

 .گوشم پشت زدم رو موهام و جیبم تو کردم رو گوشیم سریع

 حیاش بی های چشم جلو انقدر موند فروشگاه توی وقت آخر تا رئیسمون

 درد پاهام که ایستادم صاف

 .گرفت

 .میشد شیش داشت ساعت کم کم

 !نبود خبری انداختم بیرون به نگاهی بار چند

 .کنم درست هارو لباس رگال تا شدم خم و کشیدم پوفی

 .شنیدم بلبلی سوت صدای که بود کار گرم سرم
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 آهی بود ایستاده خیابون ور اون که آراز دیدن با گرفتم، باال رو سرم سریع

 .کشیدم

 .رفتم مهشید سمت به سریع

 .دنبالم اومده داداشم برم؟ میتونم من عزیزم_

 میزنه؟ سوت داداشته: گفت جدی لحن با صابر

 .دادم تکون سر آروم

 .نزنه سوت مغازه دم دیگه بگو_

 .کردم بهش اخمی

 .بزنه سنگ شیشه به میگم اومد ایندفعه چشم_

 .زد لبخند آروم مهشید

 .دختر کارت پی برو_

 .شدم خارج مغازه از قیهب برای سری دادن تکون با و انداختم چین رو دماغم

 26 _پست#

 محکمی ی ضربه میخورد تخمه سره یه و بود وایستاده که آراز به رسیدن با

 .زدم کتفش به
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 بشکونی، تخمه و بزنی سوت ممد طوطی مثل اینجا وایستی که این جای_

 بده تکون صاحابتو بی انگشتای

 .بزن تک یه

 !کنه من بار چی یه مرتیکه این بود مونده همین

 .خنده از کرد غش و گرفت درد با رو کتفش

 !گرزه نیست که دست وحشی اومد دردم_

 فرستادی واسم که استیکری از اون آشوب شدیا دهن و چاک بی خیلی ولی

 رو باید االنت حرفای از این

 .کرد کار تربیتت

 .کردم بارش نیشخندی و خیابون سمت به افتادم راه

 کرده؟ تربیت منو کی_

 !گیر گاز محبوبه و نشئه اکبر

 روز یه میکرد رفتار پادشاها مثل روز یه محل ی نشئه بود؟ کی نشئه اکبر

 !شمر نوکر عین

 حمله میشد وارد فشار بهش که روانی زنیکه یه بود؟ کی گیر گاز محبوبه

 همین تهش میگرفت، گاز میکرد
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 داری؟ تربیت انتظار من از االن بعد اکهی، رفت کرد ول اکبرو گیرم گاز

 !کن شکر رو خدات میری راه خیابون تو شلوار با که همین

 .شد بیشتر ش خنده

 !سانی گذاشته رو اسمش کن تکرار سانی نه گیر گاز محبوبه_

 نمیدونم بود، هم توی هم هام اخم حتی میزدم حرف جدی کامال من

 !داره خنده انقدر ما بدبختیای کجای

 تو؟ میخندی چی به االن_

 !بابات؟ قبر

 غم گریه از من تلخ ی خنده: گفت عمیقی حس با و گرفت باال رو سرش

 !است تر انگیز

 .محل چهار های کوچه پس کوچه تو بودیم افتاده

 .انداختم بینیم به چینی

 !بابا نخور فلسلفی چیزِ_

 .شد گرد هاش چشم

 .میخوایا دهنی تو واقعا نه_

 .گرفتم باال رو سرم دیش میالد صدای با که بگم چیزی خواستم
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 .میکرد نصب ماهواره دیش و بود نشسته رویی به رو خونه بوم پشت روی

 پسر؟ چطوری آراز سالم_

 .ندادیا منو جواب هنوز چیشد

 .کردم نگاهش کنجکاوی با

 جوابی؟ چه_

 .انداخت باال سر

 .بابا هیچی_

 نصب ماهواره دیش دستم کنار بیاد میخواست: زد داد باال همون از میالد

 .کنه

 .کردم اخمی

 کنه؟ نصب ماهواره دیش_

 هست، غلطایی چه کردن نصب دیش این پشت میدونم که من ندونه هرکی

 دنبال هم دیگه کارت پی برو

 !نیفت راه آراز

 .کرد آراز به ای اشاره

 آوردی؟ رو ولیت رفتی_
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 .بشیم رد کنارش از زودتر تا کشیدم رو آراز دست

 !گوساله میکنما آویزونت باال اون از میام_

 27 _ستپ#

 .کشید ییرون رو دستش آراز

 .بده جواب میخواد هی آخر تا حاال دیگه کن ول_

 .شدیم تاریکمون و تنگ کوچه وارد

 ها؟ خودته از کرم اصال شاید بچینی، اینارو دم نداری عرضه که خودت_

 و دزد از غلط هزار ماهواره نصب پشت که دیش میالد دل ور بری میخوای

 یفروشندگ تا گرفته دغلی

 میکنه؟

 از بود بزرگتر من از که این با زبون، نه داشت عرضه نه بود همین همیشه

 و داشتم رو هواش من بچگی

 !میومدم در پشتش

 آشوب؟ کنم چیکار_

 کنم؟ غلطی چه بگو من به تو
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 تو خاکی چه بیاره تو سر بالیی جهنم به من بیاد شرف بی این دیگه روز دو

 رو سرم چجوری بریزم سرم

 گیرم؟ب باال

 .شدم خونه وارد و انداختم کلید

 .داشتم دوسش ولی بود کوچیک خیلی خونه حیاط

 ساکتی؟ چرا دیگه بده جواب_

 ایندفعه دستشون کف میذارم میارم در چی یه میکنم سنگین خالف روز چند

 .فقط بریم در قسر رو

 .زدم پوزخندی

 اول نفر رمارزه و کوفت و المپیک تا هزار که بیست معدل با ریاضی دیپلم_

 مواد بره میخواد شده

 .فروشی

 .کشید بیرون سرش از رو تیشرتش

 !چی به این میکنم فکر چی به من_

 مثل نمیخوام خالف سمت نرو تو هم بردن زدن بار منو اومدن اگه حتی_

 تو بیفتی بشی، اکبر و آرمین
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 میشی؟ من دست کمک خیلی هلفدونی

 .کشید آهی

 .گشنگی از ممرد بخوریم کن درست چیز یه_

: زدم داد میپوشیدم رو هام راحتی لباس که طور همون رفتم اتاقم سمت به

 کردم درست من دیشب

 !توئه نوبت امشب

 .شد بلند صداش

 نمیفهمی؟ مجروحم من_

 .رفتم آشپزخونه سمت به

 بیخودی میخورد، جوش االن تا میشکوندن استخوناتم کلفت پوست توئه_

 !من واسه نیا فیلم

 .کرد بلندش موهای با رفتن ور به شروع و ایستاد آینه یرو به رو

 رسیده؟ بهت خبر راستی_

 .کشیدم بیرون یخچال توی از رو مرغ تخم و سوسیس

 بهم؟ بدن خبر دارم بیسیم خرابه اون تو_

 چیشده؟
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 .کشید ریشش بی ی چونه طرف دو به رو دستش

 کیلو چهار کردن اطالعات تخلیه صبحی دم رو فروشا خورده این از یکی_

 ساز جا محل چهار تو مواد

 !رو شرف بی گرفتن بود، کرده

 .نمیکنه هم خاصی غلط خوبه حاال خودش به زده گند آرمین که این مثل

 .برداشتم گاز روی از رو ماهیتابه

 !شد خنک دلم آخیش_

 کیه؟ کار نفهمیدی

 .سفره سر نشست سریع کردم پهن رو سفره

 .باشه هاش نوچه و ندهگ کله یارو این کار گمونم به_

 !وصله باالییا به میگفت سجاد ولی نگو کسی به

 28 _پست#

 .پرید باال ابروهام

 !عجب_

 .نمیرسه ما به چیزی هم بگیرنش اینجاست بدبختی
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 لو به ببندیم کمر بعد میبریم در به سالم جون بیان که دفعه این ببینیم بذار_

 .عوضی اون دادن

 .گرفتم ای لقمه

 نکرده و کرده کاریای غلط تک تک واسه حاضرم تنه یه دمخو من وهلل_

 .بدم شهادت ش

 .خندید

 !خطرناکیا_

 .جلوش دادم هل رو غذا ی بقیه

 کرد نوچی

 دیگه؟ نمیخوری_

 هم خرس مثل هرچند دیگه، شدی استخون و پوست میکنی رو کارا همین

 .نداره روت اثری باز بخوری

 .انداختم بینیم به چینی

 .بخوابم میرم باشی، من گرانن نمیخواد تو_

 .نکن زیاد رو تلوزیون صدای

 .گفت ای باشه
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 .گرفتم دست به رو قدیمیم گوشی و کردم پرت پتو روی رو خودم

 .بشم دار خبر محل اوضاع از تا دادم شهره به پیامی

 .داشت فاصله ما از کوچه یه خونشون بود، دوستم ترین نزدیک شهره

 تتوی میکرد، هم تتو و آرایشگری بود دانشگاه االن و داد ادامه درسشو اون

 حال در ی پرنده تا دو موقت

 گرفتم که رو انسانیم دیپلم من ولی بود، زده خودش منو پای مچ روی پرواز

 ول رو درسم شدم مجبور

 یکی یکی اکبر طلبکارای که بود ها موقع همون تقریبا کار سر برم و کنم

 .سرمون ریختن

 خودم پای روی بشم وکیل برم، دانشگاه به تونمنمی هیچوقت میدونستم

 ولی کنم دفاع حقم از و بایستم

 !بود من با رویاش همیشه

 .کردم باز رو بود اومده برام پیامی سریع گوشیم صدای با

 از قدیمه بزرگای از اومده یارو یه میگن ولی نیست، چیزی جدید خبر وهلل_

 ازش همه پهلوونا مشتی این

 !میکنه جمع هارو خالفکار خورده این توک و تک داره دارن، شنوی حرف



 /@romane_ghachaghi 
 

98 
 

 .کردم تایپ سریع

 نداری؟ خبری سها از شنیدم که اینو_

 دو که این با سها منو میخوندن درس دانشگاه یه توی هم با شهره و سها

 هم با بود بزرگتر ازم سال

 ...که وقتی تا البته داشتیم خوبی ی رابطه

 .لرزید دوباره گوشیم

 .بیرون رفتن هم با دنبالش بود اومده آرمین روزام چرا،_

 !احمق ی دختره شد، گرد هام چشم

 آشغال داداش یعنی آرمین و اون که خورد بهم وقتی از سها منو ی رابطه

 !شدن هم عاشق من

 ولی بود داداشم آرمین بگیرم رو جلوش کردم سعی زدم حرف باهاش خیلی

 کار تو میدونستم بود ناخلف

 خالف دیگه شده عاشقم وقتی از کنار، گذاشته میگفت ونا ولی خالفه

 .نمیکنه

 تو خرج میاره کجا از پول همه این هرروز کنار گذاشته اگه زدم پوزخندی

 !احمق میکنه
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 که آرمین عاشق چجوری اصیلی ی خانواده چنین با سها مثل دختری واقعا

 ی شهره باریش و بند بی

 !شده عامه و خاص

 .خوابیدم پشت به و کشیدم آهی

 .شدم خیره گوشی ی صفحه به

 کیف آدم اید مزه با تاتون سه هر اصال جذابه خیلی داداشتم داره حق ولی_

 .میکنه نگاتون میکنه

 29 _پست#

 .گرفت خندم

 .تریلی زیر بدیمون میتونی ببینم دراد چشمات_

 .آورد در زبون برام و فرستاد استیکر تا چند

 .انداختم کناری رو گوشی

 وقتی متنفره، ما از انقدر آرمین چرا نفهمیدم هیچوقت پیش سال دچن تا

 عروسیش شب انگار رفت مامان

 .میزد طعنه آراز و من به و میخندید بلند خوشحالی از بود
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 مریض آرمین مادر وقتی گفت، و کرد باز دهن اکبر خود روز یه باالخره ولی

 کرده صیغه مارو مامان بوده

 .بوده املهح ازش رو آراز مامانم و

 !میکنه دق و میفهمه هم خدابیامرز اون

 رو قضیه هاش خاله میشه که بزرگتر ولی بوده بچه آرمین ها موقع اون

 حسابی و میکنن تعریف واسش

 کشیدنمون سختی از و شده بزرگ ما از نفرت با که جوری میکنن پرش

 !میبره لذت

 کتک زشا خیلی یادمه نداشتیم، ازش ای کینه هیچوقت آراز و من

 جوجه مثل همیشه ولی میخوردم

 !نمیداد محل بهم هیچوقت اون ولی افتادم می راه دنبالش

 .کرد جدا ما از رو خودش کال اون و مرد اکبر که این تا

 !آراز و من گردن افتاد چیز همه و شد گور و گم رسما

 .شد گرم هام چشم که بودم ها فکر همین توی

 بود ایستاده سرم باالی که دیدنش با مپرید خواب از آراز صدای با صبح

 .کردم اخم بهش
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 بیدار زود انقدر چرا اصال سرمی باال صبحی اول داده بو جن مثل چیه_

 شدی؟

 !نشه دیرت کنم بیدار هم تورو گفتم بیرون برم خواستم دارم کار_

 .مالیدم رو هام چشم

 نشد؟ اسکندر ی دسته و دار از خبری_

 .رفت در طرف به

 .میشه پیدا شون کله و سر سوراخی یه از باالخره نه، که فعال_

 .بگیرم دوشی تا رفتم حموم سمت به و شدم بلند جا از

 میبینی؟ رو دنیا اکهی

 و کت پسر دوست با ور اون از دانشگاه برم میشدم حاضر باید االن من

 آخرین ماشین با که شلواریم

 خاطر واسه دنبه صابر شمبا نگران که این نه دربند، بریم دنبالم اومده مدلش

 !کنه اخراجم رسیدن دیر

 نقش که نودی قد شلوار و مشکی کوتاه کاپشن میرسید، نظر به ابری هوا

 نشون خوبی به رو خالکوبیم

 .پوشیدم میداد
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 .افتادم راه مغازه سمت به هرروز عادت به و انداختم پشتم رو کوله

 نداشته بر قدم چند م،رفت خیابون سمت به زنون قدم میبارید نم نم بارون

 باعث آشنایی صدای که بودم

 .شد توقفم

 نمیدی؟ رو هام پیام و زنگا جواب چرا_

 .افتاد راه سرم پشت دادم ادامه راهم به اخم با

 دیگه؟ نمیگیری تحویل شدی گنده توام با آشوب_

 .کشیدم عمیقی نفس

 .سرتا رو بکشن رو خشتکت میگم داداشام به نشو شر برو_

 .زد لبخند

 نشون دندون و چنگ فقط االن میرفت، دلش آدم داشتی ناز بیشتر قدیما_

 !میدی

 .دادم تکون تاکسی واسه دستی

 برو نپرم جماعت الشی با که جاش سر اومده عقلم االن بودم خر قدیما_

 !کارت پی

 31 _پست#
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 .پام روی گذاشتم رو سرش

 !آراز کن باز رو چشمات پاشو داداشی آراز_

 بریزی آب لگن یه مردگی موش به زده رو خودش بابا نیست چیزیش_

 .میاد بهوش سرش

 .شدم بودن ایستاده اتاق وسط کفش با که نفری چهار سه متوجه تازه

 ایشاهلل: زدم جیغ بود شون سردسته جورایی یه که محمود به رو حرص با

 .شرف بی بشکنه دستت بمیری

 شدم خفه صورتم تو اومد که دهنی تو با

 .کرد چکیدن به شروع تند ندت هام اشک

 .شدم خورد سر لبم کنار از که خونی رد متوجه

 .کجاست ما پول بچه نزن مفت حرف_

 !نداریم داداشم جون به نداریم_

 .اومد سمتم به چاقو با

 اون ی همه اکبر بگی میخوای بدید پس نتونستید نزولم اصلیه پول حتی_

 تنها مرگش از قبل رو پول

 خورده؟
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 .بیار بردار منو پول برو جون بچه نکن خر منو

 .دادم قورت رو بغضم

 بزنم؟ زنگ میشه_

 .انداخت بقیه به نگاهی

 .ببینم بزن_

 .گرفتم رو آرمین شماره و کشیدم بیرون رو گوشی لرزون دستهایی با

 !شد قطع باالخره که خورد بوق انقدر

 .آرمین کنه لعنتت خدا چکید، پایین چشمم از اشک قطره یه

 .نمیده جواب... ج_

 .کرد نگاهم عصبی

 میبرم ندی میکنم، درستت پول تورو امشب من نمیده جواب که چه من به_

 میدم رو آقا پول میفروشمت

 !دستش

 .انداختم آراز به نگاهی و گرفتم گاز محکم رو لبم

 !میدم قول میگردم بر پول با بیرون میرم ساعت نیم فقط ساعت، نیم_
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 !میام زودی میرم من دارید نگه اینجا رو داداشم اصال

 .کرد نگاهم بدی حالت با ثانیه چند

 .رفتم عقب و کشیدم خفیفی جیغ سمتم، برداشت خیز

 بی لحن با و بیرون و داد هلم خونه از برد در سمت به منو و کشید رو م یقه

 نیم فقط: گفت رحمی

 تحویل رو داداشت ی جنازه برگشتی وقتی بشه بیشتر داری، وقت ساعت

 .یریمیگ

 .کردم دویدن به شروع و شدم، بلند جا از

 .میدویدم فقط وجود تمام با تاریکی این از ترسم به توجه بی

 .میسوخت لبم و بود افتاده سرم از شالم

 .میکرد نگاهم تعجب با میگذشتم هرکی کنار از

 .گرفتم پیش در رو سها ی خونه راه چیز همه بیخیال

 میده، جواب هاش تلفن به مطمئنم کجاست، آرمین میدونه اون مطمئنم

 نجاتم راه تنها ولی متنفرم ازش

 !آرازم بخاطر کنم خواهش ازش باید اونه

 کورد امیر
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 .پریدم جا از میخورد در به که شدیدی های ضربه صدای با

 .پوشیدم کاپشنی و شدم بلند سریع بیام خودم به تا کشید طول ثانیه چند

 خواب هایی قیافه و تعجب با که شدم دایه و سها متوجه رفتم بیرون اتاق از

 ایستاده پذیرایی توی آلود

 .بودن

 .دارن کار من با حتما داخل برید_

 .انداختن بهم نگرانی نگاه جفتشون

 باشن شیشه رضا ی دسته و دار از میترسیدم

 کشیدیم، بیرون هاش نوچه ی خونه زمین زیر از رو بارش نصف پریروز

 !بودم سها و دایه نگران

 !میبارید شدیدی بارون

 30 _پست#

 .کنه حرکت گفتم درهمش چهره به توجه بی و شدم تاکسی سوار

 !من مجازی پسر دوست تنها و اولین فاتح

 درست من احساسات و بلوغ سن اوج توی بود محل همین توی خونشون

 حسابمون آدم کسی که وقتی
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 .شد زندگیم وارد نمیکرد

 .میکرد بارم عاشقونه حرفای و افتاد می راه سرم پشت مدرسه تا هرروز

 .کردیم بدل و رد شماره و شدم نرم کم کم چیشد نفهمیدم

 .بودیم ارتباط در هم با ماهی دو

 !تلفنی فقط

 پایین افتاد ازش فاتح همین و بود تپیده آسمون انگار میکردم، سیر ابرا روی

 !بشه من عاشق تا

 موهام میکردم، آرایش کمتر بود زیاد قرم و ناز خودش قول به ها موقع اون

 نداشتم خالکوبی نبود، قرمز

 .داشتم ناز بخواد دلت تا ولی

 .االنم برعکس درست

 تیک هم دیگه نفر چند با من جز آورد خبر واسم شهره تا گذشت وقتی چند

 که اومد مقور کم کم میزنه،

 .نکرد قبول ولی بود داده نخ خودشم به

 !متری چهل همکف یه به شد بلتبد من آرزوهای کاخ که بود اونجا
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 اون ی وابسته که بودم احمقی چه میفهمم تازه گذشته سالی چند که حاال

 اسمشم تازه و بودم شده روانی

 !عشق بودم گذاشته

 .بیاد بدم خودم از میشد باعث بیشتر بیگاهش و گاه های مزاحمت این

 .شدم کارها انجام مشغول صدا و سر بی رسیدم که مغازه به

 جدی خیلی ایندفعه خور نزول مرتیکه بود اسکندر مشغول فکرم وقت خرآ تا

 راستی میترسیدم. بود گرفته

 .بیاره سرمون بالیی یه راستی

 .نبود آراز از خبری و میشد تاریک داشت هوا

 .زدم زنگ بهش بار چند و آوردم بیرون رو گوشی

 .نمیداد جواب

 از من میشه تاریک هوا یوقت میدونست آراز نگران، هم و بودم ناراحت هم

 .میترسم محل اون

 !میترسیدم آدماش و خونه اون از محل اون از همیشه من

 .افتادم راه خونه طرف به و کردم خداحافظی ها بچه با
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 سر میبارید تندی بارون بود شده شب میداد، منو جواب بود که هرجا آراز

 کشیده آب موش شبیه تاپام

 !دادنمی رو جوابم آراز و بود شده

 شدن باز محض به انداختم، کلید و رسوندم خونه در به رو خودم دو با تقریبا

 و شد کشیده م یقه در

 .شدم پرت خونه داخل به محکم

 هام چشم بود دستش توی که چاقویی و اسکندر های نوچه از یکی دیدن با

 .شد گرد حد آخرین تا

 فهمیدی؟ میبرم، زبونتو بیاد در صدات_

 !تو شو گم

 با که آراز دیدن با کرد پرتم خونه داخل به ضرب با و گرفت گردنم سپ از

 وسط خونی و کبود ای قیافه

 .ایستادم جام سر شوکه بود کش دراز خونه

 !دیگه تو برو د_

 .آراز کنار شدم پرت و داد هلم پشت از

 .شد بلند آروم آروم هقم هق صدای
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 32 _پست#

 بازش سریع و رفتم سمتش به تند هایی قدم با در، تر محکم شدن کوبیده با

 .کردم

 .شد دوخته نگاهم به نگاهش و موند هوا توی روم به رو دخترک دست

 بارون توی شده خیس گنجشک عین و میبارید صورتش به شدت به بارون

 .میلرزید

 .رفت عقب به قدمی لرزون پاهای با و شد خیره بهم ثانیه چند

 نور زیر که قرمز موهای و یشکالت های چشم این کردم، نگاهش دقت با

 آشنا عجیب میدرخشید برق تیر

 !برام بود

 بچه؟ هستی کی_

 اینجا؟ میخوای چی

 .بود خیره بهم ترسیده نگاهی با و بود سفید گچ عین صورتش

 .کردم نگاهش مشکوک رفت عقب به ای دیگه قدم

 !زد جرقه ذهنم توی چیزی کم کم
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 و کشید خفیفی جیغ سمتش، برداشتم خیز سریع برداشت که رو بعدی قدم

 .دوید

 .کشیدم رو لباسش یقه پشت از

 .یاغی ی دختره بینم واستا_

 .نکردم کاری من کن ولم خدا تورو کن، ولم: کشید جیغ

 .کردم قفل هام دست توی رو بازوهاش و خودم سمت بگردوندمش

 نیستی؟ دزده دختر همون تو_

 آوردی؟ گیر کجا از رو اینجا آدرس بینم

 بیفتی؟ گیرم نترسیدی میکردی، تعقیبم

 .بزنه لگد بهم کرد سعی

 .کردم قفل پاهام بین رو پاهاش وحشی،

 بری؟ در قسر و کورد امیر به بزنی د نه د_

 !نزاییده مادر

 .گرفت آروم شد تموم که م جمله

 .کرد نگاهم بهت با و آورد باال رو سرش
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 کوردی؟ امیر تو... تو_

 سها؟ داداش

 .کردم نگاهش مشکوک

 !میشناسی؟ کجا از رو سها تو_

 .کرد سکوت

 .دادم تکونش محکم

 داری؟ نسبتی چه من خواهر با دزد ی دختره تو توام با_

 دزد من داداشم جون به نیستم دزد من لعنتی پشتته هفت دزد: زد جیغ

 .کن ولم نیستم

 .بردم عقب رو سرم

 !افتاد هق هق به

 بود تاریک جا همه بودیم، ایستاده کوچه وسط انداختم، اطراف به نگاهی

 زیاد گوش ها دیوار این ولی

 .داشت

 .انداختم ش درمونده ی قیافه به نگاهی

 .بود بچه واقعا
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 .کنم چیکار باهاش بودم دل دو

 .کشیدمش حیاط سمت به عصبی و کشیدم رو بازوش

 .بستم رو در و داخل انداختمش

 .حیاط وسط ایستاد و انداخت اطراف به نگاهی ترس با

 .میکردن نگاهمون پنجره پشت از سها و هدای

 میخوای؟ چی اینجا بگو آدم بچه مثل حاال_

 اصال؟ هستی کی داده، بهت کی رو آدرس

 ببینم، رو سها اومدم فقط نکردم کاری من بخدا: گفت لرزونی صدای با

 با کاری یه زندگیه و مرگ قضیه

 به خودت اممی صبح موندم زنده شب اگه میرم، بدم انجامش دارم خواهرت

 .کن سالخیم نکرده گناه

 .کردم نگاهش غلیظی اخم با

 میلرزی؟ داری گنجشک عین چرا بچه، میگی چیه خزعبالت این_

 .چرخید صورتش توی نگاهم

 33 _پست#

 .شدم لبش کنار ی تازه زخم متوجه تازه
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 !من زندگی از شبی نصف میخواد چی کیه، بچه دختر این خدایا

 !سها: زدم داد بلندی صدای با

 .ببینم بیرون بیا سها

 .در جلوی اومد سریع

 .زد خشکش و انداخت بود حیاط وسط که دختره به نگاهی

 .چیشده... چی داداش جانم: گفت ترس با

 .کردم نگاهش عصبی

 میشناسیش؟ توئه دوست میگه دختره این_

 !میشناسم آره...آ:گفت نامطمئنی لحن با و کرد نگاه بهش ثانیه چند

 .کشیدم کوتاهم وهایم به دستی

 .انداختم هردوشون به نگاهی

 رحم به کمی دلم بود، افتضاح دختره وضع و سر چیه دست کار نمیدونستم

 بود، سها دوست بود اومده

 کاره تازه و ترسیده چقدر بود معلوم هم شد سبز راهم جلو که روزی حتی

 اعتماد بهش نمیتونستم ولی

 !کنم
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 توضیح واسم مو به مو رو چیز همه یایم بعد داری وقت دقیقه دو فقط_

 فهمیدی؟ میدی

 رفت در کنارم از سرعت با بگم چیزی که این از قبل و داد تکون سر تند تند

 .دوید خونه سمت به و

 .ایستادم سها اتاق در پشت و شدم خونه وارد سرش پشت نیاوردم طاقت

 پیش وقت چند که دختری ممکنه چطور آخه بود سوال از پر ذهنم

 توی یدفعه بزنه رو ساکم یخواستم

 .بیاد در آب از سها دوست و بشه ظاهر خونه دم بارونی شب

 پی بتونم نداد اجازه التماسش از پر و نگران ی چهره ظاهریش، وضعیت

 .بگیرم رو قضیه

 .بودم معطل در پشت ربعی یه

 کشیده اتاق از بیرون به ش گریه صدای گاهی و کردن صحبت ریز صدای

 .میشد

 .ایستاد کنارم استرس با یهدا

 اینجا؟ میخواد چی دختره این شب وقت این_

 .کردم نگاهش تعجب با
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 میشناسیش؟_

 .داد تکون سری

 ...دختر آره_

 بیرون اتاق از سرعت با دختره و شد باز در بشه تموم حرفش که این از قبل

 .زد

 ودنشب سالم از که این از بعد انداختم، نگرانش ی چهره و سها به نگاهی

 دنبال افتادم راه شدم، مطمئن

 .دختره

 !ببینم وایسا بچه: زدم تشر میشد خارج در از داشت که ش سایه دیدن با

 .ایستاد سرجاش حرف بی

 .میکردن نگاهمون و بودن ایستاده خونه در دم دایه و سها

 .شدم هاش شونه لرزش متوجه پشت از

 اومد، ذهنم به براش خوبی لقب دیدمش که ای لحظه اولین الحق

 !گنجشک

 .برداشتم سمتش به قدمی زده بهت

 میکنی؟ گریه داری گنجشک هی_
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 !میدم قول برمیگردم، فردا: گفت گرفته صدایی با و کشید عمیقی نفس

 .زد بیرون در از بلند های قدم با

 یه بذارم نمیداد اجازه غیرتم هم طرفی از جونم، به افتاد دلشوره دلیل بی

 این بش وقت این بچه دختر

 .بزنه بیرون م خونه از جوری

 .زدم بیرون در از و سرش پشت و کردم دایه به ای اشاره

 .شدم میرفت بیرون کوچه از که ش سایه متوجه

 دره جهنم این تو افتاده راه شب وقت این نداره بابا ننه بچه این استغفراهلل،

 راه نمیکنه جرأت مردش که

 .بره

 34 _پست#

 .برگشت سمتم به شپرخا با رسیدم که بهش

 !دیگه میگردم بر فردا گفتم میخوای جونم از چی_

 .آوردم در تنم از رو کاپشنم

 !دارم کار کلی ت خونه بریم بیفت راه من واسه نکن جیک جیک_

 .زد پوزخندی
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 نه؟ میده رو پزش افتخار با میره هرجا سها که ای بزرگه داداش همون تو_

 !محل ی اروغهد کورد امیر: گفت ای کشیده لحن با

 .کردم بهش اخمی

 !آوردی در زبون _

 نیم به چی؟ که آره بعدشم شما، و نه تو کن درست رو لحنت که این اول

 پس جواب باید بچه مثقال

 بدم؟

 انداختم، ش شونه دور رو کاپشن ش دریده و تخس قیافه به توجه بی

 چشم که کنار کنه پرتش خواست

 .رفتم بهش ای غره

 .میدما پلیست تحویل بسته کت میبرم کن، رفتار درست_

 .گرفت رو کاپشن طرف دو دستش با و کرد تند رو های قدم

 رو از که بودم حیرت در و بود خیس باروپ از هم و گریه از هم صورتش

 .نمیره

 از رو زن پیر ندارم، دادن دست از واسه چیزی دیگه چون آوردم در زبون _

 میترسونی؟ خالی خونه
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 !بده ویلتح ببر جهنم به

 .شد گرد حد آخرین تا هام چشم

 میکشم حلقومت از رو زبونت میزنی حرف اینجوری ببینم دیگه دفعه_

 !بیرونا

 !که نیست خونه دیگه میری کجا اینوری

 !هست که زمین زیر نیست خونه: گفت حرص با

 محض میکنیم، زندگی اینجاها نمیایم حساب به بشر جزو که مایی

 سکنی محل چهار باالشهره که اطالعتون

 !گزیدید

 .موندم مات لحظه چند

 ..!که اینجا آخه بچه این میگه داره چی

 تازه افتاد، دلم به شک شد واردش که داغونی و تنگ ی کوچه دیدن با

 محل چهار از قسمت این داشتم

 !آوردم می یاد به رو

 .داد دستم و درآورد رو کاپشن کوبید، در به محکم بار چند رسید که در دم
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 همه به میرم گرم دمت کردی ثابت رو مردونگیت رسوندیم اینجا تا مرسی_

 !مردی چقدر میگم

 .شد باز خونه در که رفتم بهش ای غره چشم

 دختر به کثیفی نگاه بود، ایستاده در دم بزرگ نسبتا هیکلی با کچلی مرد

 پس؟ کو پول: گفت و انداخت

 آوردی؟ رو بزرگترت رفتی

 .داخل کرد پرتش محکم و گرفت دختره ی یقه از

 .اومد جوش به خونم کلمه واقعی معنای به

 رو دست نداشت حق بود خری هر نه یا کارشه و کس نبود مهم برام دیگه

 !کنه بلند بچه دختر یه

 .کوبیدم دهنش توی محکمی مشت و گرفتم رو ش یقه

 .شد زمین پخش

 دستم ولی نمیکردم خیابونی دعواهای این درگیر رو خودم بود وقت خیلی

 .داشت ضرب حسابی

 .شدم میومدن سمتم به که نفری دو متوجه خونه در کامل شدن باز با

 35 _پست#
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 .ما واسه نکن درست شر کن ول توروخدا آقا: گفت و زد جیغی دختره

 قلچماق دوتا اون سمت به حرفش به اهمیت بی که بودم عصبانی انقدر

 .شدم درگیر باهاشون و رفتم

 !نبود هم تنم روی های خط نصف اندازه چاقوش اشت،د چاقو یکیشون

 صدای دادم، پیچ دستم زیر رو گردنش سریع و دستش زیر کوبیدم لگد با

 ای ضربه و شد بلند ش عربده

 تلو تلو کوبیدم ش شقیقه توی محکمی مشت با زد، م شونه به پشت از

 .افتاد زمین روی و خورد

 .گرفت رو بود رییسش کنم فکر که اونی بغل زیر و شد بلند زور به یکیشون

 .بود شده خشدار صدام

 از تر ضعیف رو چهارمحل تو که کسی تاوان کن تعریف همه واسه شو گم_

 یه!چ میکنه بلند دست خودش

 !بد.. کردی بد: گفت آمیزی تهدید لحن با و رفت عقب عقب

 پشت رو در کردن، گم رو گورشون شدم مطمئن و زدم بهش پوزخندی

 .مبست سرشون

 .برداشتم حیاط وسط از رو کاپشنم و شدم خم
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 .رفتم شون خونه سمت به نامطمئن نمیومد، در دختره از صدایی دیگه

 .نبود خبری کردم مکث لحظه چند

 !یاهلل_

 .شد بلند ای مردونه درد پر صدای

 .آقا تو بفرما_

 .شدم وارد و آوردم رو کفشم

 وسط مالین و خونین هک ای ساله چهار سه، و بیست حدودا پسر دیدن با

 چشم زور به و بود افتاده اتاق

 .کردم مکث ثانیه چند بود داشته نگه باز رو هاش

 توش بچه دوتا که آشپزخونه و اتاق یه با داغون و درب کوچیک خونه یه

 !میکردن زندگی

 .اومد بیرون آشپزخونه از آب و پنبه و بتادین از پر سینی یه با دختره

 ندیدم؟ جایی شمارو قبال ببخشید: گفت و انداخت بهم دقتی پر نگاه پسره

 بدیم باهاش اینارو پوال امشب بزنیم رو کیفش کردی نشون که همونیه_

 !خالی قبر به خوردیم تهش

 .کردم بهش اخمی
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 گذاشتم دست که بکشه عقب رو خودش خواست شد گرد پسره های چشم

 .ش شونه رو

 اینجا، به افتاد اتفاقی راهم بکشم، پس حساب ازتون نیومدم پسر، بشین_

 واسه باشه مسئله اون حساب

 .بعد

 36 _پست#

 !دختره هارِ نگاه برعکس درست کرد نگاهم عرق پر صورتی با و شرمنده

 جونمون به انداختید کردید تر جرّی اینارو کشیدید زحمت خیلی آقا مرسی_

 جبران رو لطفتون چجوری

 کنم؟

 .نکردم بهش توجهی

 آشوب، کنار بذار رو بازی صفت گربه: گفت و رفت ای غره چشم پسره

 نمیداد فراری اینارو خدا بنده همین

 بدی؟ بهشون داشتی پول تو

 !میریختم؟ سرم تو خاکی چه میاوردن سرت بالیی

 !آشوب
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 .بود آشنا زیادی ذهنم واسه

 .گذاشت بالشت روی و کرد بلند رو سرش سرش، کنار نشست اخم با

 .زخمش روی زد ناوارد و احتیاط بی و یختر پنبه روی بتادین کمی

 .شد بلند ش ناله صدای

 ناله و آه همه این دیگه خوردی لگد و مشت دوتا حاال که نشده چیزی_

 !خان آراز که نداره

 .شد گرد هام چشم ذهنم توی چیزی زدن جرقه با کردم نگاهشون دقت با

 اید؟ نشئه اکبر های بچه شما_

 .شد دبلن جفتشون اعتراض پر صدای

 نمیشه؟ سرمون تو نکوبی االن_

 متاسفانه داداش آره: گرفت سمتم به رو دستش و داد تکون سری آراز

 از خوشحالم زدی حدس درست

 داریم؟ کیو با آشنایی افتخار دیدنتون،

 .کردم نگاهش جدی

 !کوردم امیر_

 .فشردم دستم توی رو دستش
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 صدای نشست و شد بلند سریع وضعش اون با شد، گرد هاش چشم دوباره

 .شد بلند شم ناله و آه

 کوردی؟ امیر شما آقا_

 زودتر چرا کجا؟ اینجا کجا شما اصال شدین؟ آزاد کی موال به چاکرتیم ما

 نگفتین؟

 پر های چشم با خوابوندمش، دوباره و گذاشتم ش شونه روی دست دوباره

 .میکرد نگاه بهم برق

 .کردم نگاهش جدی

 رو؟ توضع نمیبینی جون بچه بخواب_

 خواهر ربطی چه کاراتون این و خبره چه اینجا بدین توضیح باید شما فعال

 !داشته من

 .انداختن بهم استرسی پر نگاه جفتشون

 .میکرد پانسمان خدارو بنده این زخمای مثال داشت هنوز گنجشک

 !وضعشه چه این کشتیش اونو من بده_

 .کرد نگاهم تخس

 !داره تهاجمی حالت چقدر بچه این
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 ...خودم من نیست زمال_

 .کردم نگاهش جدی

 .گرفت سمتم به رو سینی اخم با و گرفت ازم چشم

 !میشنوم خب: گفتم میکردم بتادین به آغشته رو پنبه که طور همون

 دیدین که اینایی اوممم: گفت آروم و خورد تکون جاش توی کمی گنجشک

 پولشون اومدن بودن، طلبکار

 .بگیرن پس رو

 .دادم تکون سر

 طلبشون؟ هست قدری چه_

 37 _پست#

 .نیست بشو جور میلیونه صد چند: گفت معذب آراز

 .کردم نگاهش جدی

 من؟ خواهر به ربطش خب_

 اومده من اوم... بعد! منه دوست تنها سها راستش خب: گفت آروم گنجشک

 ازش کمی یه جا اون بودم

 ...قرض پول



 /@romane_ghachaghi 
 

127 
 

 مورد این در رفیح بگی رو حقیقت نگرفتی تصمیم وقتی تا نده، ادامه_

 !نشنوم

 میزنی؟ گول بچه داری مگه

 جور رفتن در زیرش از واسه بهونه تا هزار حاال تا سنمه اندی و سی من

 پیش انقدر کدومش هیچ کردم

 !بچه بگنجه بگو چی یه نبود افتاده پا

 میسوخت دلم بدی طرز به چرا نمیدونم کردم، تمیز یکی یکی رو هاش زخم

 .اهیشونپن بی و تنهایی واسه

 .داریم شما خواهر به چیکار ما چیه دروغمون آقا_

 .آراز تن روی میریزه چیزی یه داره دختره شدم متوجه

 از اوضاع میارم در میگیرم رو پِیِش خودم دردسر، واسه میکنه درد سرم من_

 به راجع دیگه قراره چه

 .نشنوم چیزی قضیه این

 داداشت؟ تن رو میریزی چیه اون دختر هی

 .کشید بود ریخته بیرون شال از که قرمزش موهای به دستی

 .نیاد دردش بشه حس بی میریزم لیدوکائینه_
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 !آشوبه اسمم

 .گرفتم دستش از رو لیدوکائین بسته

 !آخه؟ گرفتین یاد کجا از هارو راهکار این دختر نکن_

 .گرفتم رو بغلش زیر

 !بزنه برات چیزی مسکنی درمونگاه بریم شو بلند_

 .کشید عقب رو خودش کمی

 .میکنیم حلش جوری همین همیشه کردم، عادت من نیست الزم بابا نه_

 .کردم بلندش جا از حرکت یه با و کشیدم عمیقی نفس

 !گنجشک بریم بپوش چیزی یه بپر_

 .گذاشتشون همینجوری نمیشه عمیقه زخما این

 دوتا؟ شما فکرید بی انقدر چرا

 .دوید در سمت به و پوشید لباسش روی کاپشنی سریع دختره

 .کردم نگاهش تعجب با

 بیای؟ میخوای مدلی همین_

 .انداخت خودش به نگاهی
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 چمه؟ مگه آره_

 .کشیدم عمیقی نفس

 !برسه کوچه سر ببرم رو بچه این من تا آژانس بزن زنگ_

 38 _پست#

 .پوشید رو هاش کفش

 .بره راه درست نمیتونست حتی م، شونه رو انداختم رو دستش

 پسر؟ داری خوری کتک برنامه وقت هرچند_

 .کنه کم بدنم رو از رو وزنش کمی کرد سعی

 کنم فکر اومدن بیشتر ایندفعه دوباره یکی ای هفته نداره خاصی وقت_

 کرده رو خونشون حسابی اسکندر

 !شیشه تو

 .کردم مکث لحظه چند

 اسکندر؟_

 اسکندر؟ کدوم

 خوری نزول به معروفه کال شاهپوری، اسکندر نیست محل این ی بچه_

 این تونسته چجوری اکبر نمیدونم
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 .بگیره ازش نزول پول همه

 .اومد می راه کنارمون تند تند که هایی قدم سمت رفت حواسم

 !شاهپوری اسکندر

 .شده باز محل این به خیلیا پای بودم بند تو رفته وقتی از

 !میکردیم وارد خارجم از بودن کم خودمون دزدای دله

 .بردمش وچهک سر تا م شونه روی

 .میریم خودمون رو بقیش کردین آقایی خیلی هم اینجاش تا مرسی_

 .انداختم خیابون ته به نگاهی

 .نیستم که راه نیمه رفیق بچه نزن حرف_

 بیخیال نده سامونش و سر تا میکنه شروع رو کاری یه وقتی کورد امیر

 .نمیشه

 .انداختم کنارم ی پریده رنگ دخترک به نگاهی

 خودش روی به که بود شق کله انقدر ولی ترسیده حسابی بود معلوم

 !نمیاورد

 بده بنویس رو یارو این آدرس و اسم و کن پیدا کاغذ و قلم یه برگشتنی_

 !من دست
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 .افتاد صورتمون روی ماشین نور که بگه چیزی خواست

 صندلی روی گنجشک خوابوندم، پشت صندلی روی رو آراز داشتنش نگه با

 پاش روی رو آراز سر و نشست

 .گذاشت

 .دادم راننده به رو درمونگاه ترین نزدیک آدرس و نشستم جلو

 صورت روی که داداشش موهای آروم انداختم، نگاهی عقب به و برگشتم

 .میزد کنار رو بود ریخته کبودش

 .کشیدم آهی

 دیدم وقتی گرفت آتیش دلم ببینم، اوضاعی چنین توی رو کسی نمیتونستم

 زندگیشون توضعی تنهان انقدر

 .میمکیدن رو خونشون زالو مثل که طلبکارایی و

 نمیتونستم کنم، کمک ظلمن زیر که مردمی ی همه به نمیتونستم من

 رو همه آبروی و بدم رو همه قرض

 !بدم نجات فاضالب این از دورمن که کسایی میتونستم حداقلش ولی بخرم،

 !باشن شرف بی آرمین اون برادر و خواهر چقدرم هر

 !دیدی چه خدارو برسم هم آرمین به دوتا این با تونستم شاید الاص
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 .شدم پیاده و کردم حساب رو یارو پول تاکسی داشتن نگه با

 .انداختم گنجشک به نگاهی و گرفتم رو آراز بازوی

 .بچه نمونی جا طرف این بیا_

 39 _پست#

 .گرفت رو دستش و ایستاد آراز طرف اون رفت سریع

 وقتی تا البته بود اطرافم دختر ترین سر خیره سها من نظر به لجبازیه، عجب

 نشده آشنا دختر این با که

 !بودم

 آشوب؟ روش، گذاشتن اسمیه چه این آخه

 خانوم: گفتم بود ایستاده بیکار که پرستاری به رو و دادم درازش تخت روی

 دوستمون این بیارید، تشریف

 !داره معاینه به نیاز

 .کرد نگاه یشگوش به و داد تکون سری

 .آقا میام شلوغه سرم_

 .نشست پیشونیم روی اخمی کردم، نگاهش تعجب با

 ...میگم محترم خانوم_
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 برسه؟ من داداش به بیاد نیست یکی شده خراب این تو_

 !میکنم شکایت تکتون تک از بشه چیزیش اگه بخدا

 !شد گرد حد آخرین تا هام چشم کنارم از جیغی صدای شنیدن با

 .کردم نگاهش بهت با و برگشتم

 .برگشت سمتمون به همه نگاه

 .دوید سمتمون به سفید روپوش با آقا یه بزنم حرفی که این از قبل

 خانوم؟ چیشده جانم: گفت و انداخت آراز به نگاهی

 از تا چند راه توی: گفت بغض با و گرفت خودش به مظلومی ی قیاقه آشوب

 حمله بهش خبر بی خدا

 .کردن الشش و آش زدن و گرفتن ازش زور به ور گوشیش و کیفش کردن

 .میزد موج خنده آراز های چشم تو

 خواهرش مظلومیت از حد این بعد و بازی سلیطه دیدن از اصال من برعکس

 .بود نکرده تعجب

 .کرد آراز ی معاینه به شروع دکتر

 .موندم منتظر و ایستادم کناری
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 پیش مشکلی یه: دادم پیام سها به و آوردم در رو گوشیم چیزی یادآوری با

 میکشه طول برگشتنم اومده

 .نباشید نگران

 .بودن مشغول هنوز انداختم، بهشون و نگاهی و گرفتم باال رو سرم

 رو ارزشش نکن اونا درگیر رو خودت: کردم باز رو پیام لرزید دستم تو گوشی

 .ندارن

 .رفت هم توی هام اخم

 40 _پست#

 داشت؟ نجیدنس به نیاز دختر این شعور کی از

 .باد خودم بر لعنت که کردم خودم

 .نمیشد اینجوری هیچوقت بودم باالسرش سال چند این اگه

 ازت باره این در میکنه، تعیین باالیی اون رو آدما ارزش: کردم تایپ سریع

 بخواب زود نخواستم نظری

 !داری کالس صبح فردا

 .رفتم دکتر طرف به و گذاشتم جیبم توی رو گوشی

 چطوره؟ هاش زخم وضعیت_
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 مسکن و پماد تا چند کبودیه و شده کوفته فقط نداره شکستگی خداروشکر_

 .کنید تهیه مینویسم براتون

 کنید؟ پیگیری و بنویسید شکایت نمیخواید

 .گرفتم ازش رو نسخه و دادم تکون سری

 .نیست نگرانی به احتیاج میکنیم، شکایت داریم آشنا تا چند_

 رو داداشت داروهای بمونین همینجا: گفتم و مانداخت آشوب به نگاهی

 .میام زود میگیرم

 .داد بینیش به چینی

 !بریم ماراتون دو هم با خونه تا ویلچر رو بندازمش میخواستم اتفاقا_

 .شدم بهش آراز ی غره چشم متوجه

 !دختر این صفتیه گربه عجب

 و بیاره زبون به باید چی نمیرسید عقلش هنوز بود بچه نگفتم، بهش چیزی

 .نیاره رو چی

 .کردم تهیه داروهارو و افتادم راه بود درمونگاه کنار که داروخانه سمت به

 .بود اومده بند وقته خیلی بارون شد کشیده ابری آسمون به نگاهم
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 که برم دختره این سر پشت امشب انداختی دلم به شکر رو مصبت خدایا

 نیارن مال بال خرابا جنس اون

 سرشون؟

 راهم؟ سر میذاری پناه بی ینجوریا رو یکی

 !بمونن امون بی کنم ولشون همینجوری اگه باشم نخورده رو مادرم شیر

 .انداختم بهشون نگاهی در دم از شدم، بیمارستان وارد

 پچ پچ هم با آروم موهاش تو میکشید دست و بود ایستاده داداشش سر باال

 .میکردن

 .داشتن ور همدیگه هوای شدت به بود، قشنگ رابطشون

 کنه، جور رو بدهی تا خالف خورده کار تو افتاده پسره بودم شنیده ها بچه از

 لباس یه تو هم دختره

 .میکرد کار محل چهار از تر باال فروشی

 .افتادم راه سمتشون به و کردم حساب رو درمونگاه پول

 .کرد گنجشک به ای اشاره دیدنم با آراز

 .بشه بلند مکرد کمک آراز به و رفتم سمتشون به

 .امشب بهتون دادیم زحمت کلی خدا تورو ببخشید_
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 .بینیم تو زد الکل بوی کشیدم عمیقی نفس

 .دیره که بریم بیفت راه پسر زحمتی چه_

 زدم اشاره یکیشون به شدم خطی های ماشین متوجه رسیدیم که در دم

 .کرد پارک جلومون سریع

 .شدم سوار خودمم و کردم ماشین سوار رو آراز

 یه بپر سریع خونتون رسیدیم دختر: گفتم آشوب به رو و عقب رگشتمب

 اسکندر این از شماره و آدرس

 .بنویس هم خودتون از شماره یه کن، پیدا واسم

 41 _پست#

 .کرد نگاهم

 چرا؟_

 ما؟ جون به بیفتن شن جری بزنیشون بری میخوای دوباره

 !بزرگوار کردید لطف کافی ی اندازه به

 .داشت دهنش مثقال نیم وت نیش زبون جای

 .کردم نگاهش جدی
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 گونی تو میکردن رو سرت که بودم نیومده من میکنم، درستش خودم_

 نی عرب که جا یه میبردن

 بگیر دهنت به زبون دقیقه دو نمیگم هیچی من هی استغفراهلل، ننداخت،

 !جات سر بشین آروم

 .کردن نگاهم کرده کپ جفتشون

 کارها ذاتیم آرامش با میکردم سعی و بودم فتهنر در کوره از بود وقت خیلی

 ببرم پیش رو

 !من اعصاب به میپروند آتیش هی دختره این ولی

 از ولی گوش، پشت انداختمش نمیفهمه س بچه دختر گفتم هی شبی سر از

 تا که بود آدما این

 .میخورد رو مغزت سره یه سرجاش نمیشونیدش

 .انداختم بهشون نگاهی آینه از

 .بودن نشسته سکوت تو جفتشون

 بیرون به اخم با و بود کرده بغ گوشه یه خورده کتک های بچه مثل دختره

 .میکرد نگاه

 خیلی هردوشون نمیومد، صداش ولی بود مشخص ش چهره از درد هم آراز

 همه این واسه بودن تجربه بی
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 !بدبختی

 .کنن جمع اطالعات واسم یارو این از تا میکردم جمع رو گله باید فردا

 .بودیم پا خورده فروشای مواد گیر کال وقت چند این

 .بود ریخته جوب پشت تاش چند میرفتی پارکی هر تو

 بیفته براشون اتفاقی من دِین و قول خاطر به نبود حق بودم، ها بچه نگران

 هم قضیه کن ول خب ولی

 !نبودن

 .شدن اضافه بهش هم اینا که بود نشده جمع موضوع این هنوز

 بود تیری ولی نه یا دارن ای رابطه و آمد و رفت رستگار آرمین با نمیدونستم

 .تاریکی توی

 هم ای رابطه اگه حتی و نبود آرمین کردن پیدا بهشون کمک از من هدف

 کار این به من نداشتن باهاش

 !داده قرار من راه جلوی اونارو خدا بود افتاده دلم به چون میدادم ادامه

 .انداختم بهش نگاهی راننده صدای با

 اومدن عقب دنده تنگه کوچه جلو رفت نمیشه دیگه این از بیشتر آقا_

 .سخته
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 .کردم حساب رو کرایه و دادم تکون سری

 برو: گفتم گنجشک به به رو و بردم در دم تا رو آراز شدیم، پیاده ماشین از

 بیار رو یارو این مشخصات

 .برم باید من

 .تو دوید سریع و گفت ای باشه اخم با

 42 _پست#

 داخل بیارید تشریف: گفت و انداخت خواهرش های قدم به نگاهی آراز

 دم اینجوری زشته بمونید منتظر

 .در

 راه؟ چهار سر خونه قهوه تا بیای میتونی فردا نیست، الزم_

 .کرد نگاهم تعجب با

 دارید؟ کار من با... با_

 .کردم نگاهش جدی

 !بشنوه ردیوا میزنم در به دارم کار داداشت با نه_

 .کشید پوفی و خواروند رو سرش

 .نداریم رو همدیگه خبر سال تا سال نیستیم وصل اون به ما وهلل به_
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 .انداختم باال سر

 پروندی؟ رنگ اینجوری که چیه بارش و کار میدونی کجا از پس_

 ایم؟ پپه ما مگه چیه آرمین بار و کار دونن می همه دیگه_

 نگاه میکرد جیک جیک داداشش جای که گنجشک به و عقب برگشتم

 .کردم

 !خانومی هم خیلی کنی عوض رو زدنت حرف لفظ اگه شما_

 !برو تهش تا نکن پر التی میزنه حرفی باهات هرکی

 .زد نیشخندی

 میگه؟ من به اینو داره محل یل_

 .کردم اخم بهش

 !کنید بیرون سرتون از حرفارو این نیستم، لوت و الت و محل یل من_

 .ببینم من بده بیار رو غذکا تیکه اون

 .اومد سمتم به آروم های قدم با

 میخواست رفتنش راه طرز با حتی و میبارید شرارت صورتش مثقال نیم از

 !نیست مطیعی آدم بده نشون

 .کرد دراز سمتم به و گرفت وسطش و اشاره انگشت دوتا الی رو برگه
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 .کردم نگاهش تاسف با

 !بشن چی قراره زمونه دور این های بچه

 و انداختم میزد برق روش مشکی الک که کوتاهش ناخونای به نگاهی

 ی لحظه گرفتم، دستش از رو کاغذ

 ی غره چشم کشید، دستم پشت رو ناخونش نوک قصد از شدم متوجه آخر

 .رفتم بهش وحشتناکی

 بپره سرش از کاریا غلط این ش کله پس میزدم همچین نبود اینجا آراز اگه

 !میکنه طاغل چه بچه ذره یه

 .رفت عقب به قدمی و کرد جمع رو خودش سریع

 !ایستادی اینجا سرده تو بریم آراز_

 43 _پست#

 .گرفت باال رو دستش و برگشت سمتم به آراز

 .میام حتما فردا دیدمتون شدم خوشحال خیلی_

 .دادم تکون سری و فشردم رو دستش

 .میام االن من نرید لحظه یه ببخشید: گفت سریع آشوب

 .رفتن خونه داخل به هم با
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 .شدم خیره شد پخش هوا تو که بخاری به و کشیدم عمیقی نفس

 !بفرمایید_

 .کردم نگاهش سوالی بود دستش توی که پاکتی دیدن با برگشتم عقب به

 !راه کرایه و بیمارستان ی هزینه_

 .کردم نگاهش دقت با و کشیدم م چونه به دستی

 !کن ت مدرسه و مشق و درس خرج برو_

 !نمیرم مدرسه من: گفت حرص با

 .انداختم باال ابرویی

 رو دیپلمت حداقل کردی ول سال و سن این تو رو درست کردی بدی کار_

 .میگرفتی

 .کرد نگاهم شده گرد های چشم با

 میکنی؟ م مسخره_

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم

 .کنی عوض رو پانسمانش نره یادت باش، داداشتم مواظب تو برو_

 .افتاد یادم چیزی یدفعه و برگشتم عقب به قدمی
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 باز یا شد احتیاج اگه بنویسم برات رو م شماره بهم بده چیزی یه راستی،_

 .شدن مزاحمت

 .گرفت رو بود انداخته زمین روی که کیفش و عقب رفت قدم دو

 .گرفت سمتم به و آورد در توش از خودکاری

 بنویسم؟ چی رو_

 .گرفت سمتم به رو دستش کف

 .بنویس ینجاا_

 .زدم بهش ای اشاره

 .بیار بردار کاغذ تیکه یه برو_

 لوسی لحن با و کرد بسته و باز جلوم رو دستاش و داد گردنش به تکونی

 !آ نیست نداریم،: گفت

 .بده صبر من به خدایا کشیدم، عمیقی نفس

 .نوشتم دستش کف رو م شماره و کشیدم دستش از رو خودکار عصبی

 .بودم صورتش روی لبخند متوجه

 میدی؟ شماره بهم داری االن_

 .شد خشک هوا رو دستم
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 .انداختم بهش خشکی نگاه

 44 _پست#

 .خدا به کردم شوخی: گفت آروم و شد جمع لباش روی لبخند کم کم

 .کردم نگاه دزدید می ازم که هایی چشم به خیره

 !میکنی من با هایی شوخی چنین باشه آخرت بار_

 .باش دیج میزنی حرف که من با

 .انداخت بینیش به چینی

 !چشم_

 .گرفتم سمتش به رو خودکار و نوشتم رو آخر ی شماره تا دو

 !نکن مدلی اون دماغتم_

 .کشید پوفی

 خوبه؟ بمیرم_

 .کردم اخمی

 !خداحافظ_
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 توی صداش آخر ی لحظه بستمش سرم پشت محکم و رفتم در سمت به

 .پیچید گوشم

 !داروغه جناب سالمت به_

 .گرفتم پیش در رو خونه راه و دادم تکون طرف دو هب رو سرم

 خونه قهوه صبح فردا دادم پیام ها بچه به و آوردم در رو گوشیم همزمان

 .باشن

 کافی اندازه به امشب دختره این قول به زدیم می آب به گدار بی نباید

 .کردم جریشون

 .شدم وارد و کردم باز رو خونه در

 .کردم کمرنگی اخم پنجره پشت دایه دیدن با

 اومدی؟ باالخره: گفت آروم و کرد باز رو ورودی در

 چرا؟ نخوابیدی_

 .بشم وارد تا ایستاد کنار

 خواب دیگه داری انتظار برگشتی سال پنج از بعد و بیرون زدی شبی نصف_

 بیاد؟ من چشم به

 .بوسیدم رو ش چروکیده پیشونی و شدم خم



 /@romane_ghachaghi 
 

147 
 

 .نترس چیزی از دیگه دایه شده خلف پسرت_

 چیشد؟ دنبالش رفتی که دختره اون: گفت آروم

 .کردم پرت مبل روی رو کاپشنم

 اکبره؟ دختر میدونستی_

 .داد تکون سر

 پِیشون زیاد خطرناکن بیرون، زدی خونه از که بگم بهت خواستم می آره_

 .نباش

 .کردم اخمی

 باشن؟ داشته میتونن خطری چه بچه دوتا_

 .کشید آهی

 پی مولوی حاجی بود شده پخش پیش وقت چند ولی واهلل، دونم می چه_

 بدهیاشون خواسته می ثواب

 مرد پیر حسابی و درست دست یه پسره و کشیدن باال رو پولش بده رو

 .گرفته لگد مشت زیر رو بیچاره

 45 _پست#

 .کردم نگاهش تعجب با
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 گفت؟ مولوی خود_

 نپرسید؟ چیزی بچه دوتا اون از کسی بعد

 اکبر بخاطر کافی اندازه به همه، واسه بود سند حاجی حرف وهلل بگم چی_

 محل این توی داداششون و

 !نمیکنه هم نگاهشون کسی دیگه کارشون این با بودن، منفور

 .کشیدم عمیقی نفس

 که ای بچه نکن، قضاوت نشنیدی رو قضیه طرف دو حرف تا هیچوقت_

 پول خواست می زور به امشب

 رو کسی دست اهل نکنم فکر دونهبرگر بهم رو داداشش دکتر دوا و آژانس

 هم باز هرچند باشه، گرفتن گاز

 !عالمه خدا

 .کرد نگاهم نگران دایه

 افتاده؟ اتفاقی کوردم؟ چرا دکتر و دوا_

 !نه من واسه: گفتم و رفتم اتاق سمت به

 .شدی خسته دایه بخواب میگم، واست رو چیز همه فردا

 .بستم رو در و شدم اتاق وارد گفت، ای باشه
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 باید دونستم نمی که میشد رو واسم دوتا این از جدید اطالعات یه رلحظهه

 .کنم باور رو کدومش

 از اون اگه حتی کردم نمی قضاوتی دیدم نمی چشم با رو چیزی تا من ولی

 !باشه شده گفته مولوی دهن

 نظر به آزار بی و آروم کامال که پسره بستم، چشم و کشیدم دراز تخت روی

 یکمی هدختر ولی میومد

 !بود بچگیش روی از معلومه هم اون که داشت شیطنت

 باقی ساعت چند این کردم سعی گذاشتم، میز روی و آوردم در رو گوشی

 نم.ک استراحت رو صبح تا مونده

 کشیدم، هام چشم روی رو دستم محکم پریدم، جا از گوشیم خوردن زنگ با

 خوابای چه این لعنتی

 و گریه صدای فراره، و عذاب توش ش همه میبینم، وقت چند این مزخرفیه

 بیرون گوشم از که ای ناله

 .نمیره

: گفت نگران دیدنم با دایه زدم، صورتم و دست به آبی و شدم بلند جا از

 میری؟ کجا امروز

 .رفتم بود چیده صبحانه واسه که میزی سمت به
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 .میشن آزاد امروز تیموری و سعید دنبال بعدشم خونه قهوه میرم_

 .نشست صندلی روی کنارم

 خوبین؟ های بچه_

 .برداشتم حلیم از ای لقمه

 .کردم نمی رو ضمانتشون من که بودن بد_

 .کشید آهی

 .گشتی نمی آدما اینجور با دیگه کاش باش، خودت مواظب_

 .موند جا ازحرکت دستم

 میدم تشخیص رو بدشون و خوب بودم، آدما این بین سال پنج خودم من_

 سر هاشونبا هم عمرم آخر تا

 تو اون سال پنج نبودم سالم من نجسه؟ تو اون میفته هرکی مگه دارم کار و

 بودم؟

 .کرد اخمی

 میزنی؟ داری حرفیه چه این نبود این من منطور_

 بینه؟ می ناسالم رو تنش ی پاره آدم

 .بندازی خطر توی رو خودت دیگه خوام نمی نگرانتم من
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 46 _پست#

 .دادم تکون سری

 پی راه به راه هی که نیستم سابق کورد امیر من دایه ولی ،رفتم تند من_

 آب فوالد باشم دعوا و شر

 .نمیرم سمتش من نیاد من پی شر تا شدم، دیده

 .شد بلند جا از

 !میاد سرت پشت ربا آهن عین شر میری که هرجا اینجاست مشکل_

 .شدم بلند صندلی رو از و شدم صبحانه ی بقیه بیخیال

 دوستش ی مغازه به سپهر اصرار با پیش روز چند که یهای لباس از یکی

 .پوشیدم رو خریدیم رفتیم

 .کوچیک هم و بود شده داغون هم قبلیم های لباس

 کمد ته که قرمزی سر دستمال به افتاد چشمم که ببندم رو کمد در خواستم

 .بود افتاده

 .نشست لبم روی کجی لبخند

 !پررو بچه

 .زدم ونبیر خونه از و بستم رو کمد در
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 .افتادم راه خونه قهوه سمت به و شدم موتور سوار

 دست برام ماشین یه سپردم می شاهو به باید نمیفتاد راه کارم موتور با دیگه

 .میشد الزم کنه پا و

 .کردم پارک رو موتور خونه قهوه به نرسیده

 .کشید می سیگار داشت و بود ایستاده بیرون سجاد

 .دادم تکون واسش تاسف با سری پشتش، برد رو دستش سریع دیدنم با

 .احمق بترس مادرت حال از نبر حساب من از ندیدم؟ من کردی فکر االن_

 .انداخت پایین سرش شرمنده

 ...من داداش بخدا نه_

 اومدن؟ ها بچه تو بریم بیا بکشمت، نیست قرار وسط نکش خدارو پای_

 .ایستاد کنار

 .شمان منتظر اومدن همه آره_

 وقت این خودمون های بچه جز کسی زدم رو زنگ و شدم خونه قهوه وارد

 .نبود خونه قهوه تو صبح

 !بودن کرده پر رو تخت کل

 .زدم اشاره که بشن بلند جا از خواستن دیدنم با
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 .ها بچه بشینید_

 از بیشتر و نداشت حضور جمع تو که وقت چند این برعکس بود، هم شاهو

 .میکرد ساپورت پشت

 شیم جمع گفتی داداش؟ افتاده اتفاقی: گفت و کرد ای سرفه تک علی

 شده؟ چیزی

 .وسط انداختم رو بود نوشته توش رو مشخصات گنجشک که ای برگه

 !خوام می نشون_

 !دایره رو بریزه میدونه هرچی هرکی شاهپوری اسکندر

 .کردن نگاه بهم گیج همه

 .انداخت برگه به نگاهی و کرد کج رو سرش حسین

 محله؟ همین بچه_

 .انداختم باال سر

 خودم بگیرم؟ رو آمارش شماها از میومدم من بود محل این بچه_

 .که میشناختم

 از تونم می من: گفت و کرد حضور اعالم برای ای سرفه تک شاهو

 .کنم جمع اطالعات کالنتری
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 47 _پست#

 .کردم بهش اخمی

 دادی؟ انجام رو گفتم بهت که کاری شما_

 !نداری زدن حرف حق ودننب من خونه دم دوتا اون تا

 !بزرگ: گفت شاکی لحن با شد، گرد حد آخرین تا هاش چشم

 .ش کله پس زد محکم شاهین حرفی هر از قبل

 اینجوری باشه آخرت بار که این دوم داداش، خان و نه بزرگ که این اول_

 حرف داداش با طلبکاری با

 نزن؟ حرف انبی نخاله دوتا اون که این قبل تا نگفت مگه هم بعدش میزنی

 .کرد نگاهش مات ثانیه چند شاهو

 رو امروز نخوام ازشون اصال بود بهتر میرسیدم نتیجه این به داشتم کم کم

 چیزی هیچوقت باشن، اینجا

 بی و جثه بزرگ سربازای به شبیه دایه قول به نمیکردن درک خطر معنی از

 دیگه جای از که بودن مغزی

 .بودن تر ساده هم بچه یه زا عادی حالت توی و میگرفتن خط ای

 .آوردم باال سر پیچید خونه قهوه توی که زنگی صدای با
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 !خواستم می من که این مگر نمیومد اینجا کسی صبح وقت این

 نشسته جلوم که ها بچه جلوم، آراز شدن حاضر منتظر و بود در به پشتم

 به شده گرد های چشم با بودن

 .میکردن نگاه سرم پشت

 پشتی پشت دست کنجکاوی با میومد، بنظر یرعادیغ کمی نگاهشون

 .چرخیدم عقب به و انداختم

 چشم بود ایستاده آراز جلوی مابانه قلدر ژستی با که کوچیکی قامت دیدن با

 .شد گرد هام

 !آشوب

 ...!مرد همه این وسط آخه کرد می چیکار اینجا بچه این

 وضع و سر به کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس شد، فشرده بهم فکم

 و کوتاه مانتوی اون با افتضاحش

 .نرم غره چشم بود آویزون ازش که هایی قالده و قرمز ماتیک

 !سالم_

 .کردم نگاهش جدی

 .بیاد تنها آراز بودم گفته علیک،_
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 .کنارش هم آراز اومد، سمتمون به بیخیال

 .دمشم من کن فکر شما_

 .شد بلند ها بچه از دوتا یکی ی خنده آروم صدای

 .کردم بهش اخمی

 !نیست بچه دختر جای اینجا_

 .کرد نگاهم خونسرد

 .نیستم من کن فکر شما_

 .کشیدم عمیقی نفس

 !بیرون برو خانوم دختر س مردونه کارمون استغفراهلل،_

 .کرد اخم

 سرش؟ نمالید شیره معلوم کجا از س پپه من داداش این_

 !اجازه با که وگرنه بگید من جلوی دارید کاری

 سر نیست قرار هم کسی نیست، بازی بچه جای اینجا: گفت جدی مهدی

 ماشاهلل بذاره کاله رو دوتا شما

 !خطید ته خودتون
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 48 _پست#

 درگیری کار اول همین خواستم نمی و نبود خوب چندان مهدی لحن

 بیاد پیش بینشون

 بودنمون خط سر یا خط ته بزنه، بلده دهنیم تو شده بزرگ دیگه بچه_

 سرش که چیه شما به ربطش

 گذاشتیم؟ کاله تورو بابای سر میزنی، جوش

 جا بی اعتماد انتظار خوردیم، آدماش و محل چهار از کافی انداره به ماشاهلل

 نداشته خورده نیش آدم از

 !باش

 این دونستم نمی کشیدم عمیقی نفس کردن، نگاهش کرده کپ ها بچه

 از وگرنه بیاد قراره هم قرن اعجوبه

 !دادم می تیماتوماول ها بچه به قبل

 کلوم دو بندازید راه کشی لشکر بخواید که نبود شاقی کار ها، بچه بشینید_

 و اسکندر به راجع حرف

 .بود بدهیا

 نشست، تخت ی لبه فاصله ترین دور توی بیاره در رو کفشش که این بدون

 و آورد در رو هاش کفش آراز
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 .بودن هم مخالف قطب دقیقا نشست کنارش

 .کرد ها بچه به ای اشاره

 دارید سوالی بفرمایید نمیومدید، لشکرتون با خودتون که نبود شاقی کار_

 .سرکارم برگردم باید من بپرسید

 سرکار شدیم شریف اوقات مزاحم ببخشید: گفت ای بامزه لحن با شاهو

 تشریف دعوت بی وهلل خانوم،

 هستید؟ هم وقتتون شدن تلف نگران آوردین

 .کرد نازک براش چشمی پشت

 .شما نه زدم حرف بزرگترت با_

 مرد گردان یه وسط اومده کرده خوبی کار خیلی رفتم بهش ای غره چشم

 نیم میکنه هم زبونی شیرین

 !بچه وجب

 !کنید بس_

 .نشنوم حرفی کسی از دیگه

 .شدم خیره بهشون مستقیم

 .کنم کمکتون میخوام_
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 .اومد در آراز صدای باالخره

 !بسه پشتمون هفت واسه خوردیم ربا یه ما نکنه درد شما دست_

 49 _پست#

 .کشید پوفی سجاد

 بنده مولوی حاجی سره رو بال اون شما پررویید عجب نمیگم هیچی هی_

 ...خدا

 .سجاد سمت برداشت خیز و شد قرمز آراز صورت مولوی اسم اومدن با

 !نیار رو حرومزاده شرف بی اون اسم_

 .گرفتمش پشت از برسه دهز بهت مهدی ی یقه به دستش که این از قبل

 مگه؟ میدون چاله اومدی بچه بگیر آروم ببینم وایسا_

 .گرفت رو گنجشک دست و کشید عقب رو خودش

 .نیستن بشو آدم جماعت این بریم شو بلند_

 .انداخت من به نگاهی و برگشت

 فرق جماعت این با کردم فکر اینجا اومدم شدم پا شما حرف سر من وهلل_

 !آقا دارید

 .شدم انیعصب
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 جز قصدی که منی به انصافی بی با آراز و لنگید می چیز همه وسط این

 !میزد نامردی انگ نداشتم کمک

 .دادم بیرون صدا با رو نفسم

 !باشن بیرون دوتا این جز به همه نشمرده سه تا_

 .انداختن بهم گیجی نگاه ها بچه

 .بودن ایستاده تخت کنار آراز و گنجشک

 !یک_

 به که بدی های نگاه با یکی یکی و شدن بلند تخت االیب از سریع همه

 کنارمون از مینداختن دوتا اون

 .گذشتن

 .چیه حسابتون حرف ببینم اینجا بشینید_

 من پای قضاوتش بدونمم اگه حتی گذشته، شماها بین چی نمیدونم من

 !باالییه اون پای نیست

 بدهی به راجع فقط نه بزنم حرف باهاتون خواستم هست، و بوده خیر قصدم

 کار روال بدونم خوام می

 میکنه؟ هم ای دیگه خالف جوریاس چه اسکندر
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 .انداخت گیرش جا یه بشه شاید

 .انداختن همدیگه به نامطمئنی نگاه

 .زدن حرف از میترسیدن انگار

 اسکندر؟ از میترسید؟ چی از_

 .انداخت بهم پرترددی و آروم نگاه گنجشک

 !تموم منهدش روشنه تکلیف که اون نه،_

 !ترسیم می کنی کمک چرا و چون بی میخوای که شمایی از

 !ترسیده چشممون نکرده بهمون کمکی داشت چشم بی کسی حاال تا

 50 _پست#

 دیشب از بود هم مظلوم بود تلخ که این با لحنش فشردم، بهم رو هام لب

 مختلف روی تا چند االن تا

 چنگ و میزد نوک جوری یه ها غریبه جلوی دیدم، بچه دختر این از من

 جنگ اومده انگار که مینداخت

 حالت یه میشد، خودش دوباره میکرد امنیت احساس ذره یه وقتی ولی

 !دخترونه و مظلوم



 /@romane_ghachaghi 
 

162 
 

 سفید و سیاه ریسمون از گزیده مار ولی ندارم جسارت قصد کورد امیر آقا_

 گربه پای نذار شما میترسه،

 خوردم نیش بد الکی اعتماد و احتیاطی بی سر بار یه من ولی بودن صفت

 سرش دارم هنوز که جوری

 .میکشم درد

 میداد، فشار دستش توی رو خواهرش دست و بود عصبی و قرمز آراز صورت

 رنگ صورتی با هم آشوب

 .بود انداخته پایین رو سرش پریده

 و جوش به اینجوری پسر این بود شده باعث چی کشیدم، عمیقی نفس

 .بیوفته خروش

 خودتون از تا میمونم منتظر نمیکنم اصرار کسی از شیدنک حرف توی_

 کمک توی ولی گذشته، چی بشنوم

 .میکنید قبول چرا و چون بی هم شما دارم اصرار بهتون کردن

 خواهرت قول به کنم، جبران رو کردم دیشب که کاری میخوام کن فکر

 رو چیز همه و کردم ترشون جری

 .دادم باد به

 .تانداخ خواهرش به نگاهی
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 بی اون میکنیم کمک بتونیم که جایی تا ولی خوایم نمی ازتون کمکی ما_

 !بندازید گیر رو شرف

 .انداختم باال سری

 !نمیشه_

 .میرسیم من کار به بعد شید خالص اونا شر از میکنم کمک بهتون من

 شرط: گفت و شد خیره بهم تخسی ی قیافه با بود ساکت االن تا که آشوب

 !داره

 .کردم نگاهش متعجب

 بچه؟ داری شروطم و شرط عجب،_

 .زدم اشاره ها بچه به و عقب برگشتم

 !جوره معامله ها بچه بیاید_

 51 _پست#

 .نشستن تخت روی و اومدن سمتمون به یکی یکی ها بچه

 !دارم شرط یه گفتم من ببخشید: گفت اخم با گنجشک

 آقا؟ واسه میذاری شرط: گفت تعجب با شاهین

 تشکرته؟ جای
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 .کردم نگاهش یچپ چپ

 !بچه بگو_

 .کرد نگاهم جدی

 .بیان سمتمون مدت این توی نمیدی اجازه بدی قول باید_

 چه؟ ما به: گفت و خاروند رو سرش شاهو

 .کرد اخم آشوب

 وقت اون کنیم، اعتماد شما به و دستمون کف بذاریم رو جونمون قراره ما_

 نمیتونن قلچماق گردان یه

 !باشن؟ بچه دوتا مواظب

 .خنده زیر زدن هم دونفر یکی رفت، باال صداشون ها بچه

 !کنم چیکار دستشون از دونستم نمی واقعا

 !قوله قولم من کارتون پی برید کنم ولتون همینجوری نبود قرارم_

 .انداخت باال ای شونه

 کنیم؟ امضا چیزی نیست الزم_

 میکنی؟ نگاه زیاد فیلم: گفت خنده با شاهین
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 ببندی؟ کتیشر داد قرار اومدی مگه

 .انداخت بینیش به چینی و کرد ریزی اخم گنجشک

 .اجازه با نداریم کاری اینجا دیگه ما_

 در باهاتون بدین چیزی ای شماره یه خو: گفت سریع سجاد رفتنشون از قبل

 .باشیم ارتباط

 .انداخت باال ای چونه

 .باشی ارتباط در ما با شما نیست الزم_

 !داد شماره بهم خودش آقاتون دیشب

 .میکردن نگاه بهمون واج و هاج همه بود شده گرد ها بچه چشم

 بود؟ شما با داداش خان دیشب مگه_

 .رفتم پرسید رو سوال این که علی به ای غره چشم

 پیدا ریشش و سر یکی االن دیگه برید هم شما بهتون، میگم باشه گفتنی_

 اینجا دختر نداره خوبیت میشه

 .باشه

 و آورد جلو دست آراز قلبش رفتن در سمت به و نشد بلند سریع جفتشون

 کرد خداحافظی یه باتشکر
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 شد رد تخت کنار از کنه نگاه کسی به که این بدون بنده، خدارو دختره ولی

 .زد بیرون خونه قهوه از و

 پیدا واسه قضایا این از بعد بود ممکن حتی داشتیم، کار هم با حاالها حاال ما

 وصل بهم آرمین کردن

 هیچ وگرنه میشد تربیت باید بچه این رفت پیش نمیشد وضع این با بشیم

 !نمیومد کنار باهاش کس

 .پشتی به کوبید رو پشتش حرص با حسین

 نزده حرف من با اینجوری کسی تاحاال بخدا، بود زبون متر شیش وحشی_

 !دختره حیف بود

 52 _پست#

 .کرد اخمی سجاد

 گشتی گشتی داداش کرد، ای قهوه جوری چه منو بودی خوب که تو حاال_

 رو جرجیس پیغمبرا بین

 آوردی؟ کردی انتخاب

 خندیم می خوب انتخابتم هالک ولی: گفت خندید می که همینطور شاهین

 .وقت چند این
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 اتمام باهاشون محکم خیلی باید کردم نگاه هاشون پرچونگی به اخم با

 .کردم می حجت

 راه هم دختر این کردم مین فکر بیاد، پیش امروز وضع دیگه خوام نمی_

 تر قبل از وگرنه بیاد بیفته

 !رو خودتون کنید جمع که میدادم اولتیماتوم

 .برسم حکمتش به تا میرم تهش تا و من جلوی گذاشته خدا رو راهی یه

 بی اینام شدم، بلد خوب رو شناسی آدم ها سال این تو نباشم که هرچی من

 جا بی بحث ان، برده خورده

 منه با حسابتون که مردم دختر با بردارید کل کل سر نبینم وع،ممن توهین و

 باهاش خودتون خواهر عین

 بکشن سرک شون خونه دور شیفتی احتیاجه هم نفر دو یکی کنید، می رفتار

 بدن، آب گوش و سر و

 !من با هم نرفتنتون سرکار حقوق سرشون، نریزه شبی نصف شبی کسی

 .کرد ای سرفه تک سجاد

 معلوم بعدا هم دونفر این حساب چشم، میگیم بگی شما هرچی که ما_

 نده فحش دیگه ولی حاال میشه
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 شغل هم هممون کنیم کمک خواستیم خودمون یوخده مقوق حقوق آدم به

 !هستیم بگی هروقتم آزادیم

 خدمتتون من شد تموم که ها بچه با کارتون داداش: گفت آروم شاهو

 .مهمه داشتم عرضی

 .اختماند شاهین به نگاهی

 میزنه؟ حرف مجلسی چرا تو داداش این_

 نشده؟ بزرگ محل این تو مگه

 اصال بود سوسول بچه اول همون از: گفت و انداخت باال ابرویی سجاد

 .خوره نمی ما به سیسش

 .کرد اخمی شاهو

 .میکنه ایجاب کارم نیستم سوسول بچه_

 .کردم سجاد به اخمی

 بهش؟ نزنید گند پا جفت شما بزنم حرف یکی با بخوام من شد_

 .دادم ادامه شاهو به رو

 شدن؟ چی تیموری و سعید_

 دیگه؟ آزادن امروز
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 53 _پست#

 .داد تکون سر

 گرفتیم اعتراف هم پریروزی یارو این از کردم، ردیف رو کاراشون بله_

 که داده لو رو جا چند آدرس

 .سراغشون میریم

 .زنمب حرف باهاتون خواستم می قضیه همین به راجع راستش

 .چیه حرفت ببینم بیای میدم ندا شدم خلوت_

 .کردم علی به ای اشاره

 پس؟ چیشد کنی پا و دست واسم بود قرار که ماشینی اون_

 .بزنیم سند پسندیدید اگه خونه دم میارم مشکیه پژو یه: گفت سریع

 .کشیدم عمیقی نفس

 از تمراقب واسه هم نفر دو اسکندر، آدمای دنبال شید تقسیم امروز پس_

 به دقیقه آمار بچه، دوتا این

 !فقط نره در دستتون از چیزی خوام می رو شون دقیقه

 تقسیم جوری چه فقط داداش چشم: گفت و کشید سرش به دستی علی

 شیم؟
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 گیج آخه میگم بهت خودم من: گفت سریع شاهین که کردم نگاهش جوری

 پرسی؟ می تو سواله این

 هست؟ امن سرکار میره دختره این که اینجایی_

 صاحبش ولی امنه که جاش: گفت و برداشت نعلبکی توی از خرمایی صابر

 دیگه چشم تا دو خدا ماشاهلل

 !خوره می آدم نمیشه سیر هیزی از کنه؛ زیاد چربیاشو بده بهش

 .کشیدم عمیقی نفس

 س بچه نپلکه، دختره این پر دم وقت یه بدید مالیش گوش یه شرف، بی_

 .آخه نداره کسیم

 حریفه مارو تای صد: گفت بود گوشی تو سرش که طور همون نشاهی

 رو؟ زبونش ندیدید

 .رفتم بهش ای غره چشم

 که کارایی به برید پاشید غیبت، به نشستید رفتن وقتی از زنکا خاله عین_

 .بینم پاشید برسید، گفتم

 .بیرون کنی نمی تخ ساعته یه کرده گیر گلوت تو چی ببینم بمون تو شاهو

 54 _پست#



 /@romane_ghachaghi 
 

171 
 

 .رفتن یکی یکی و شدن بلند ها بچه سرجاش نشست و گفت چشمی

 چیشده؟ ببینم بگو خب_

 .داریم رستمی سروان یه پایگاه تو ما: گفت و شد تر نزدیک بهم کمی

 .دادم تکون سر

 چیه؟ من به ربطش سعادتتون به خوشا_

 کنید همکاری هم با یکم میشه اگه خواستن سرهنگ... یعنی راستش خب_

 تبادل اطالعات سری یه یعنی

 ...و کنید

 !ردّه_

 .کرد مکث

 چی؟_

 .کردم نگاهش جدی

 کمک به نیاز دورم، خوام نمی مخبر داره، نشد کار بگو بهش برو گفتم_

 که گله یه و منم ندارم هم کسی

 .دارم اعتماد بهشون چشام جفت قدّ

 من پای جلو بندازه سنگ نه بگو سرهنگتون به
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 .هم تو میره کالهمون وگرنه سیجاسو پی بفرسته رو کسی نه

 هم بعدش من کردم جمع خودم بوده ساقی و دغل و دزد هرچی االنش تا

 !تمام خودمه، دست

 این میان وقت هرچند سروان جناب ولی بهشون میگم چشم: گفت سریع

 داشته رو هواش زنی گشت طرفا

 .باشید

 .کشیدم عمیقی نفس

 ...کنیشون می اشینم سوار شدن آزاد که تیموری و سعید باشه،_

 .گذاشتم جلوش و آوردم در جیبم توی از تراولی

 .باشن م خونه دم سره یه میدی آدرس میدی رو ش کرایه خودتم دربست،_

 .زد پس رو پول شده سرخ

 دست از کارم همین آخه رو؟ آدم کنید می شرمنده چرا آقا کاریه چه این_

 نمیاد؟ بر من

 نمیاد خوشم منم میاد پیش زیاد کارا این از: گفتم و شدم بلند تخت روی از

 بگیرش باشم کسی مدیون

 .جوون
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 تراول تا چند افتادم راه مصطفی آقا دخل سمت به و پوشیدم رو هام کفش

 .گذاشتم میز روی آوردم در

 .شما خداحافظ کنیم می زحمت رفع کم کم ما مصطفی آقا_

 .اومد دخل پشت از صداش

 .باشید خودتون اظبمو اومدی خوش پسرم برم قربانت_

 پیش در رو خونه راه و شدم موتور سوار دادم، تکون شاهو برای سری

 .گرفتم

 که خانوم شهین لحظه همون شدم، پیاده موتور از خونه دم به رسیدن با

 خونه در از بود دایه دوست

 به سریع و کشید رو دخترش دست شکافت گلش از گل دیدنم با شد خارج

 .اومد سمتم

 پسرم؟ جان دکور امیر_
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 .برگشتم سمتش به

 هستن؟ خوب رحیم آقا شما؟ خوبید خانوم شهین سالم_

 .زد بزرگی لبخند
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 به اصال اومدید که وقتی چند این زبونشون ورد شده شما اسم بخدا خوبن_

 نمک و نون ما نزدید، سر ما

 میکنی؟ غریبی چرا پسرم خوردیم رو هم

 واسه حبس برید دیوار به روم که این از قبل دیدی؟ رو سارا دخترم راستی

 میومدیم زیاد پزون آش

 .باشه مونده یادت کنم فکر تون خونه

 .بود وراجی خدای زن این کردم، نگاهش کالفه

 !اجازه با منتظره دایه دیدنتون، از شدم خوشحال یادمه بله_

 .شدم وارد و کردم باز رو خونه در بده ادامه که این از قبل

 هم بعدش باشگاه میرفتم باید ظهر تا شدم خونه وارد و کشیدم عمیقی نفس

 خونه گشتم برمی زودتر

 .حالن چه در تیموری و سعید ببینم

 .بود خوندن نماز حال در دایه انداختم اتاق به نگاهی

 .بودم تر راحت رکابی با کشیدم، بیرون تنم از رو بلوزم و رفتم اتاقم سمت به

 آالرم متوجه که میز روی بذارمش خواستم ردمآو در جیبم توی از رو گوشی

 .شدم پیام
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 .نباشید نگران خونه رسیدیم سالم و صحیح ما_

 !گنجشک: امضا

 می دستش از ها بچه امروز که حرصی یاد نشست، لبم روی کمرنگی لبخند

 خنده بیشتر و افتادم خوردن

 ما جون به بود چی بچه یذره این شکر رو مصبت خدا هعی گرفت، م

 .اختیاند

 .کشیدم دراز و گذاشتم تخت کنار میز روی رو گوشی

 .شد باز آروم اتاق در که بود نگذشته ای دقیقه چند

 .شدم خیز نیم در دم دایه دیدن با و کردم باز رو چشمم

 باشگاه؟ بری بعد بخوری کنم حاضر رو غذا پسرم_

 خوره؟ می چی ناهار سها راستی گشنمه، هم حسابی نکنه درد دستت_

 .بیرون میره دوستاش با: گفت ومآر

 .انداختم باال سر

 حسابش؟ تو هست پول_

 وقت؟ یه نیاد کم

 .زد لبخندی
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 .کنم گرم غذارو میرم نباش، نگران پسرم هست حواسم_

 .کشیدم دراز تخت روی دایه رفتن با

 با ش رابطه به راجع سها با بودم نتونسته هنوز دیشب اتفاقات از بعد

 .بزنم حرف گنجشک

 دیشب که پیامی هم دیگه طرف از و بودن دوست هم با انگار طرف یه از

 نقض رو قضیه فرستاد بهم

 !کرد می
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 تا کشید می طول عمر یه که بود گرم سرم و داشتم کار انقدر روزها این

 .بگیره آروم سرم

 دستم از چیز همه کردم می کوتاهی اگه و بود من با چیز همه مسولیت

 جدید بار یه هم هرروز میرفت،

 !میشد اضافه هام شونه روی

 .افتادم راه آشپزخونه سمت به و شدم بلند جا از سرم گرفتن آروم با

 نکردی؟ خبر رو سپهر بودین جمع ها بچه با امروز: گفت دیدنم با دایه

 .کردم باز رو یخچال در
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 و کار به باشه بذار هم بچه اون بود کاری مسئله نبودیم که تفریح دنبال_

 راه خوام نمی برسه زندگیش

 .بشه شاکی خاله من دنبال بیفته

 .کرد اخمی

 .میدی ترجیح ت خانواده به رو دوستات همیشه_

 .شد گرد هام چشم

 !دایه میگی داری چی_

 .گذاشت میز روی رو برنج دیس

 .بریش نمی همین واسه نمیاد خوششون سپهر از زیاد آدمات میدونی_

 .نشستم صندلی روی و یدمکش بیرون یخچال از رو دوغ

 دارن رو سپهر هوای ولی هم با دارن کل کل سر رفیقامن، و نیستن آدمام_

 این از که س خاله اصل در

 .بیاد پیش حساسیت بینشون شده باعث نمیاد خوشش ها بچه

 تو میشه ناراحت خواهرمه بچه حال هر به: گفت و گذاشت جلوم رو بشقاب

 این هوای ندی شرکتش کارت

 .باش داشته هم رو بچه
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 .دادم تکون تاسف به سری

 کم بچش سر از مو تار یه قراره بفهمه خاله همین بازیه، خاله خاله انگار_

 !میکنه انکار مارو وجود بشه

 .کرد نگاهم خیره دایه

 بیفته؟ اتفاقی قراره مگه_

 .کشیدم عمیقی نفس

 برای نمیاد، دست به آسون هیچی بره، پایین ما گلوی از غذا لقمه یه بزار_

 چیزا سری یه آوردن دست به

 .کنی فدا هم رو چیزایی یه باید

 .کرد سکوت

 .داشت هم حق داشت، دلهره سکوتش

 روی از رو موتور سوئیچ رفتم اتاق سمت به و شدم بلند جا از غذا خوردن با

 رو گوشی و برداشتم میز

 .گذاشتم جیبم توی

 ولی بودم ش خیره نگاه و دایه نگرانی متوجه خونه از رفتن بیرون موقع

 .نمیومد بر دستم از کاری
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 مشت بودم برگشته وقتی از افتادم، راه باشگاه سمت به و شدم موتور سوار

 بدن تمرینات از بعضی و زنی

 و بود دوشم روی تری بزرگ مسولیت فعال گرفتم، گردن خودم رو سازی

 فکر بهش تر جدی تونستم نمی

 .کنم

 .اومد سمتم به بدو بدو سیامک شدم که باشگاه وارد

 شن؟ صف به ها بچه بگم یا دفتر میاید اومدین، خوش آقا سالم_

 .زدم بهش ای اشاره

 .باشن آماده دیگه ربع یه تا بگو دفتر میرم_

 از باشگاه بود، اومده بر اینجا ی اداره پس از خوب سیامک وقت چند این

 با پسر سیا از کار و بود من

 .میشد سرش حروم و حالل بود جنمی

 .بستم رو در و شدم دفتر وارد

 .خورد زنگ گوشیم که برگرده سیامک تا موندم منتظر

 .انداختم باال ابرویی سپهر ی شماره دیدن با
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 سپهر؟ الو_

 .پیچید گوشی توی پرانرژیش صدای

 .نگیریا خبر یه خوشی؟ بینی نمی مارو گل داداش خان بر سالم به_

 .کافیه ای زنده میدونم که همین بگیرم خبری هک نداشتم باهات کاری_

 .شد گرفته حالش

 بیرون بریم شب بگم خواستم بود شده تنگ برات دلم چقدر بگو منو_

 هروقت خداییش شانس بخشکی

 میفتی؟ من یاد داری کار

 اینا خاله با کنید جمع میرسن تیموری و سعید غروب بیام تونم نمی بیرون_

 .اینجا بیاید

 دوست من بزاره فسنجون بگو دایه به داداش باشه: گفت ستهخوا خدا از

 .دارم

 .گذاشتم سایلنت روی رو گوشی و کردم خداحافظی سیامک اومدن با

 من؟ با داشتید امری آقا بفرمایید_

 راستی بزنم حرف مربیا ماه این حقوق و کتابا حساب به راجع خواستم می_

 پیش ی هفته که پسره اون
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 چطوره؟ حالش بود شده زخمی

 رو ش پرونده و کردیم یکی هارو کتاب و حساب تا کشید طول ساعتی نیم

 کارای این دربند زیاد بستیم،

 .بود ضروری انجامشون ولی نبودم دفتری

 .دادم دست باهاش و شدم بلند کارها اتمام با

 به رو پول و داشتی اینجارو هوای که سالی چند این بابت سیا، مرسی_

 تا میریختی هدای حساب به موقع

 .مدیونتم عمر آخر

 .داد فشار رو دستم

 باشید مدیونم بخواید شما باشم کی من وهلل نوکرتم من آقا حرفیه چه این_

 تو هنوز من که نبودید شما

 .منم مدیونتونه عمر آخر تا که اونی میکردم، فروشی دست داشتم مترو
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 .کشیدم سرش به دستی

 به جوریه چه ها بچه وضعیت ببینیم بریم زنی،می چیه حرفا این مرد برو_

 .نه یا میرسن استانی مسابقات
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 .شدیم خارج دفتر از هم با و گفت چشمی

 .رفت در دستم از ساعت که بودم ها بچه دادن تمرین مشغول انقدر

 رو حرکت: گفتم میزد نفس نفس و بود شده قرمز صورتش که سهیل به رو

 این که زنی نمی درست

 تو بذارم خوای می اگه کنار بذار رو بازی ریقو افتادی هن نه به جوری

 .کنی شرکت مسابقات

 از بیشتر ساعت یه که اینه واسه زدنم نفس حاجی: داد جواب بریده بریده

 شما ایستادم همیشگی تمرین

 .بندازید ساعت به نگاه یه

 میداد نشون رو نیم و شیش که ساعت دیدن با برگشتم عقب به تعجب با

 .اومد در صدام

 !شد دیر اوه_

 .بسته تمرین امروز واسه کنید جمع ها بچه

 حوله که طور همون اومدم بیرون و گرفتم سریعی دوش باشگاه همون توی

 زنگ شاهو به بود کمرم دور

 .زدم
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 داداش؟ جانم_

 آوردینشون؟ کجان؟ ها بچه_

 .اونجاییم دیگه ساعت نیم تا: گفت سریع

 .منتظرم خونه دم من باشه_

 .زدم بیرون باشگاه از سیامک با خداحافظی از بعد و پوشیدم رو لباسام ریعس

 .شد دردم سر باعث نشستن موتور پشت و بود خنک هوا بود خیس سرم

 .رفتم خونه داخل به و اومدم پایین موتور از سریع خونه دم به رسیدن با

 سها؟ دایه؟_

 حاضرید؟ میرسن االن مهمونا

 .اومد بیرون دایه

 .میاد االن اتاقشه توی هم خواهرت حاضریم سرمپ آره_

 .نشستم تخت روی و دادم تکون سر

 میدی؟ من به مسکن یه دایه_

 .اینجا میان هم اینا خاله امشب بگم رفت یادم راستی آخ درده، سرم

 .بگردم دورت میارم االن پسرم چشم روی قدمشون_
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 شدم، می گاهباش بیخیال باید رو فردا کشیدم، کوتاهم موهای به دستی

 هنوز هم شیشه رضا ی پرونده

 بخوان ترسیدم می بودن فراری هنوز دستیاش زیر از چندتا و بود نشده بسته

 بالیی و بریزن رو زهرشون

 .بیارن ها بچه سر
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 برگشتم عقب به در شدن باز صدای شنیدن با دادم بیرون صدا با رو نفسم

 به رو سها با انتظارم برخالف

 .اومد سمتم به دستش توی قرص و آب لیوان یه با شدم رو

 .بفرمایید داداشی، سالم_

 .کردم نگاهش محبت با

 .داداش لوسینَِ سالم علیک_

 .کرد نگاهم خنده و اخم با

 سپهر و مینا جلو خدا تورو نرفته یادت رو لوس لقب این هنوز داداش اا_

 .میکنن مسخرم کلی نگیا

 .مانداخت گردنش دور دست لبخند با
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 بهت؟ بگم چی پس دیگه داداشی لوسیَن_

 .بده گیر ما( خواهر) خویشک به بخواد کسی میکنه بیجا

 .خندید ریز ریز

 .زدم خندیدنش به لبخندی

 خوابید، می من تخت روی هرشب هرشب بود که بچه بود، جونم سها قدیما

 مدت یه تا مرد بابا وقتی

 دور ازم انقدر دیدم می یوقت میشد مچاله دلم میزد صدا بابا منو طوالنی

 نمی همو حرف وقتی شده،

 وقتی ببره، حساب ازم تا کنم رفتار جدی باهاش بودم مجبور و فهمیدم

 بهم دلش درد و زندگی از هیچی

 !گفت نمی

 به رو و شدم بلند جا از سریع خورد می در به که هایی ضربه با کشیدم، آهی

 مانتو به برو: گفتم سها

 .کن تنت

 .کرد نگاهم شده گرد های چشم با

 بپوشم؟ مانتو_
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 .افتادم راه در سمت به و کردم بهش اخمی

 !خانوم؟ سها میکنن تکرار بار چند رو حرف یه_

 .انداختم بیرون به نگاهی و کردم باز رو حیاط در

 .نشست لبم رو لبخندی در پشت تیموری و سعید دیدن با

 !داداش خان چاکرتیم_

 .شیکمم تو اومد خنده با سعید

 .کندمش خودم از زور به

 !برداری بازیا دختر این از دست خوای می کی تو جون بچه کنار وایسا_

 ندیدیمت ساله یه انگار بزرگ برم قربونت: گفت ذوق با و اومد جلو تیمور

 چه رویی و بر چه تیپی چه

 .ماشاهلل محلی

 .ایستادم کنار و کردم براقشون های چشم به نگاهی

 .میخورید سرما خنکه هوا ها بچه تو بیاید_

 .افتاد بود ایستاده سرشون پشت که شاهو به چشمم تازه

 .کنم زحمت رفع دیگه من شما های امانتی از اینم داداش دیگه خب_
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 60 _پست#

 .زدم تعارف

 می چیزی یه بازه که خونه در موقع این بری خوای می کجا پسر تو بیا_

 کم کم دیگه سپهرم بعد، خوری

 .میرسه

 .زد یلبخند

 .نمیزنم حرف شما حرف رو من پس چشم خالتون؟ پسر_

 دفعه یک چیشد کرد نگاهش تعجب با رفت، داخل و گذشت کنارم از سریع

 !کرد؟ ذوق انقدر

 .گفتم بلندی یاهلل شدیم خونه وارد ها بچه با و بستم رو در

 .اومد در دم به بود بسته کمرش دور که چادری با دایه

 .آوردید صفا داخل بفرمایید پسرم یناومد خوش اومدین خوش_

 .شدن وارد زده خجالت ای قیافه و افتاده پایین سری با تیموری و سعید

 .بخدا شدیم مزاحم شرمنده خانوم حاج سالم_

 .کرد اخمی دایه

 .بفرمایید هستن خودم پسرای عین کورد امیر دوستای حرفیه چه این_
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 .نشستن مبل روی دوتاشون

 دایه؟ خوبید: فتگ و زد لبخندی شاهو

 .شدم مزاحم خالی دست شرمنده

 .کرد بهش اخمی دایه

 !مونده همینم_

 گفتید می هم بقیه به کاش میشه جمع جمعتون میاد سپهرم االن که بشین

 .بیان

 .نشست مبل روی من کنار شاهو

 خونه گیرن جا چقدر دونید می که ما های بچه میشد شلوغ خیلی دیگه نه_

 !شونسر روی ذاشتن می رو

 .رفت آشپزخونه سمت به و خندید دایه

 .برگشتم بودن نشسته گوشه یه آروم خیلی که تیمور و سعید سمت به

 خبر؟ چه بند از ساکتید؟ انقدر چرا دوتا شما_

 .زد لبخندی تیموری

 راستی میرفتید، که طور همون امانه و امن چیز همه وهلل داداش بگیم چی_

 سالم بهتون هم حاجی
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 .رسوند

 .زدم می سر بهشون باید کشیدم، آهی

 .باشه سالمت_

 ماشین ترمینال بریم زودتر ما بزرگ: گفت و کرد نگاهم استرس با سعید

 شب شهرستان برگردیم بگیریم

 .میگیرنمونا باز مونیم می ول نداریم جایی

 .کردم بهش اخمی

 بمونید؟ ول شماها مردم من مگه_

 وقتی چند یه اونجا میرید شب بدن سامون و سر رو آلونک گفتم ها بچه به

 .باهاتون دارم کار مونید می

 .انداختن همدیگه به نگاهم جفتشون

 حاال؟ هست کاری چه خدامونه از که ما آقا چشم_

 .شد قطع حرفشون در صدای اومدن در صدا به با

 .سپهره احتماال داداش کنم می باز من: گفت و شد بلند جا از سریع شاهو
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 .دادم تکون واسش سری



 /@romane_ghachaghi 
 

190 
 

 .اومد بیرون آشپزخونه از دایه

 اینا؟ خالت اومدن_

 .شدم بلند جا از

 .کنه باز رو در رفت شاهو آره_

 .رفتیم در سمت به حیاط توی پرسی احوال و سالم صدای شدن بلند با

 میومد سمتمون به بزرگی لبخند با و بود کرده ول رو همه که سپهر دیدن با

 .گرفت م خنده

 دلمون بزن ما به سر یه داداش چاکر: گفت و گرفت رو هام شونه محکم

 .بود شده یذره

 .کردم اشاره داخل به

 .بشن رد اینا خاله بذار تو برو بیا نریز مزه_

 گرم احوالپرسی بازار و شدن بلند جا از و تیموری و سعید خاله شدن وارد با

 .شد

 .شدم بود اومده بیرون اتاقش از که سها متوجه تازه

 !مانتو بدون

 .کشیدم نشون و خط واسش هام چشم با و کردم نگاهش اخم با
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 و شد بلند جا از مینا کرد پذیرایی به شروع تند تند دایه همه نشستن با

 ولی کردن کمک به کرد شروع

 .انگار نه انگار سها

 .گوشیش توی بود کرده رو سرش و بود نشسته ها مهمون روی به رو اخم با

 !خانوم سها میرسه بهت دستم من و میرن ها ونمهم این که باالخره

 شده گرم بینشون حسابی بحث و بودن زدن حرف مشغول حسابی ها بچه

 .بود

 وسایل بیاید پسرا: گفت شاهو و سپهر به رو و کرد پهن وسط ای سفره دایه

 .کنید پهن رو

 هی دخترا غریبه مرد دوتا جلو داره قباحت یعنی که اومد ابرویی چشم بعد

 .بیان و برن

 .کشید آهی و انداخت من به نگاهی سپهر

 ظلم؟ کی تا تبعیض کی تا_

 .کردم نگاه بهش تاسف با

 ظرف دونه دوتا شورن می پزن می صبح از خداها بنده کمرت به بخوره_

 رو اسمش بیاری میخوای
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 تبعیض؟ میذاری

 .شو بلند شه فنر کمرت بده کمک یه شو بلند

 .رفتن آشپزخونه سمت به و شدن بلند شاهین با خنده با

 .انداختم سعید و تیموری به نگاهی

 .بود چسبیده یقشون به هاشون گردن و بود پایین سرشون جفتشون

 نفهمیدم؟ من بودید تعارفی و خجالتی انقدر کی شما_

 .داداش شرمندگیه: گفت آروم سعید

 .کردم اخم

 اینا ی مهه که بیارم سرتوم بالیی یه قراره باشید شرمنده نیست الزم_

 .بشه جبران

 خالفه؟ داداش؟ حاال هست کاری چه: پرسید کنجکاوی با تیموری

 .رفتم بهش ای غره چشم

 خالف؟ پی فرستم می شمارو من_

 !همین باشید، نفر دو مواظب دور از میخوام

 62 _پست#
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 .خاروند رو سرش سعید

 یعنی؟ جوری چه باشیم؟ مواظبشون_

 اصال؟ هستن کی

 .انداختم باال سر

 نشناسی خدا یه ان بچه هم جفتشون برادرن و خواهر یه شناسید، نمی_

 داره طلب نزول پول ازشون

 مرده افتاده یارو داشته طلب باباشون از اصل در شیشه، تو کرده رو خونشون

 بچه دوتا این به کردن بند

 جوری یه رو قضیه این من تا نیارن سرشون مال بال باشید مواظب خوام می

 .کنم حلش

 .کشید تر نزدیک رو خودش سعید

 داداش؟ سالشه چند دختره_

 .نشست پیشونیم روی غلیظی اخم

 سالشه؟ چند چه که تو به_

 ناموس کنید فکر کنم می خاک رو جنازتون بره هرز چشمتون علی والی به

 باشید مواظبش قراره که منه
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 !کنید نمی خطا پا از دست

 .کردن نگاهم پریده رنگی و شده گرد هایی چشم با

 گرفتن اطالعات محض فقط کنم نگاه دیگه جور بخوام اگه شم کور من_

 کی بدونیم باید باالخره پرسیدم،

 !دیگه دنبالش بریم س چیکاره هست

 این به و کشیدم عمیقی نفس سفره سر بشینیم میگفت که دایه صدای با

 .فرستادم لعنت موقع بی خشم

 اشاره شدم ها بچه خستگی متوجه سفره کردن جمع و شام خوردن از بعد

 می: گفتم و کردم شاهو به ای

 برسونی؟ آلونک تا هارو بچه تونی

 .داد تکون سری

 .داداش چشمم رو_

 شاهو شدن بلند با نشست کنارمون و کند زنونه جمع از دل باالخره سپهر

 این به میرید دارید کجا: گفت

 زودی؟

 .شد بلند جا از سریع سعید
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 از اجازتون با دادیم زحمت کافی اندازه به نکنه درد شما دست دیگه نه_

 کم دیگه بریم هالکیم خستگی

 !کم

 راحت خاله خیال رفتنشون با کردیم همراهیشون در دم تا و شدیم بلند همه

 رفته باال ابرویی با و شد

 گیر درمون و درست کار میکنی؟ چیکارا وقت چند این جان خاله خب: گفت

 آوردی؟

 .کردم نگاهش جدی

 .خواد می چی خدا ببینم تا مشغولم فعال_

 هستی؟ کاری چه مشغول_

 کردن جمع دنبال افتادی گفت می شاهین: گفت سپهر دادنم جواب از قبل

 .نشئه اکبر های بچه

 .انداختم بهش سنگینی نگاه

 زدنه؟ حرف طرز چه این_

 63 _پست#

 .کرد جمع رو خودش سریع
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 .خدا به گفت می اینجوری شاهین_

 .انداخت باال ییابرو سها

 !هستن ای تحفه چه انگار حاال اوه_

 .کرد نگاهش تعجب با مینا

 یهو؟ شد چی بود دوستت پیش وقت چند تا که آشوب سها وا_

 صفتا گربه کردی رابطه قطع باهاشون کردی خوب: گفت سها به رو خاله

 بنده مولوی سر بالیی چه دیدی

 آوردن؟ خدا

 .انداخت باال ای شونه سپهر

 کارهاش هم خودش مولوی این من مادر نداریم خبر چیز همه از که ما_

 .انگاری میلنگه

 که دختری حال هر به: گفت من به رو مستقیم و انداخت باال ای شونه سها

 و اونه و این آرایشگاه مدل

 لیاقت نکنم فکر میکنه استفاده مردم زدن گول واسه خوشگلیش از

 .باشه داشته طرفداری
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 دست دقیقا حساسم چیزها این روی من دونست می کردم، نگاهش خونسرد

 نمی ضعفم، نقطه روی گذاشت

 !کنه دور من از رو ها اون کرد می سعی انقدر چرا دونم

 .کرد نگاهش اخم با دایه

 سها؟ میزنی داری تو حرفیه چه این_

 مگه؟ دیدی خودت چشمای با

 .انداخت سها به بدی نگاه مینا

 لخت که هم موهاش دوستشه، آرایشگاه مدل نکرده که قتل خدا بنده_

 در هم پولی یه آرایشه فقط نیست

 !حالله که میاره

 عکساش اینستا تو خودتون اصال: گفت و گرفت من سمت به رو گوشیش

 .داداش ببینید رو

 .کردم بهش اخمی

 رو مردم دختر ی کرده دوزک بزک عکس رو، ماسماسک اون کنار بکش_

 !من جلوی میگیره

 .انداختم همشون هب نگاهی
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 !نداره ارزش ارزن یه قدّ من واسه میاد در همسایه و در از که حرفایی_

 و خواهر این از هم االن تا کنم، نمی باور نبینم رو چیزی خودم چشم با تا

 بخواد که ندیدم چیزی برادر

 از خدا نزنید، حرف مردم دختر سر پشت انقدر کنید بس هم شما کنه دلم بد

 و حق از ذرهبگ که چی هر

 رسوا و بریزه آبرو خبر بی که کسی حال به وای نمیگذره، ش بنده آبروی

 !کنه

 نمی کنم کمکشون قراره و گرفتن قرار راهم جلوی هوا بی بچه دوتا این

 من ولی چیه حکمتش دونم

 !زنم نمی پس رو بشه دراز سمتم به که دستی

 مگه بشکونن، دل زنکی خاله های حرف این با خودم ی خانواده خوام نمی

 که بوده خودشون انتخاب

 باشه؟ پشتشون حرف همه این و باشن اکبر های بچه

 سینه به رو اون سنگ نیست الزم شما گیرم می خودم هم مولوی قضیه پی

 !بزنید

 .کردن نگاهم سکوت توی همشون
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 میشه طور چه شد، می خجالتم باعث نشناختشون و ندیده حرفای از بعضی

 ازش بدی هیچ که کسی با

 !کنی رفتار اینجوری ندیدی

 دم تا و شدم بلند جا از برن که شدن بلند کم کم میوه و چای آوردن از بعد

 سپهر کردم شون بدرقه در

 حساب من رو افتاد اتفاقی هر داداش: گفت و گوشم دم شد خم رفتن از قبل

 میشم ناراحت خدا به کن

 !نگفتی من به و خواستی چیزی بفهمم

 64 _پست#

 .زدم ش شونه روی و دادم تکون سر

 .سرکار بری باید فردا پسر برو_

 .کرد نگاهم نگران های چشم با

 .زدم بهش کمرنگی لبخند

 .کردم صداش اتاقش به سها رفتن از قبل شدیم، خونه وارد و بستیم رو در

 .دارم کارت اینجا بیا سها_

 .برگشت سمتم به ترس با
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 داداش؟ جانم... جا_

 .زدم بهش ای اشاره

 کو؟ مانتوت_

 میره؟ راه خونه توی مانتو با دیگه کی داداش آخه من خب... خ: گفت آروم

 .بود تنش تونیک هم مینا حتی بیا کوتاه

 .کردم اخم

 روی بذاره رو حرفم باید چرا من خواهر بود؟ تنش چی کی که چه من به_

 ها؟ زمین

 .میخوام معذرت داداش ببخشید: گفت آروم

 .دادم تکون سر

 .بپوش تر بلند لباس یه نپوشی مانتو خواستی که بعد ی دفعه خوبه،_

 .کرد نگاه لباسش به زاری ی قیافه با

 !داداش زنت بیچاره این؟ از تر بلند آخه_

 .رفتم بهش ای غره چشم

 که بیفته سرش از چادر جا هیچ نیست قرار من زن دادم، رو تو به من باز_

 بزنم جوش جوری این من
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 .اشنب نگران تو

 .انداخت باال ای شونه

 .دارم کالس صبح بخوابم برم من اجازتون با انشاهلل داداش انشاهلل_

 .خوش شب_

 !بچه بود شده پررو رفت، اتاقش سمت به تند

 فرق زمونه خدا به پسرم کورد امیر: گفت مالیمت با و نشست کنارم دایه

 و شرم دخترا دیگه االن کرده

 چیه؟ دونن می چه حیا

 کنه ول بشه زده ازت که بگیره حجاب کنی مجبورش زور به خوای می

 بره؟

 شماها ی دوره مثل کی کنه نگاه رو خیابون کوچه تو برو تو خواد نمی دلش

 پوشه؟ می لباس

 میکنه؟ رفتار موقع اون مثل کی

 !کنه فرار ازت هی که بهش نگیر سخت انقدر جدیدن نسل های بچه اینا

 .دادم فشار بهم رو هام لب
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 غلطم سرمه، ناموس نیستم هم بقیه مثل نیست حالیم ها حرف این نم_

 قلم بره جایی بخواد میکنه

 .شکونم می رو پاهاش جفت

 .شد گرد هاش چشم

 !کورد؟ امیر_

 .شدم عصبی

 میزنم میگیرم آتیش بزنه دید رو خواهرم ناموسی بی هر ندارم دل من دایه_

 !میکشم آدم

 .کشید آهی

 بیچاره داره، حق سها ولی میگم چی من یمیش متوجه کم کم خودت_

 !زنت

 .کردم نگاهش شاکی

 65 _پست#

 پشتم هفت واسه هستن زندگیم تو زن دوتا بگیره، زن خواست کی حاال_

 .بسته

 .افتاد راه آشپزخونه سمت به و انداخت باال ابرویی
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 حرفش روی حرف نتونستی سوگلیت؛ شد برد رو دلت اومد که سومی_

 بشکونی رو دلش و بیاری

 !کوردم میبینمت

 .زدم پوزخندی

 هی بلبشو این تو نمیتونم نیست من ی برنامه تو گرفتن زن که این اول_

 هم دیگه یکی جون نگران

 !نمیاد در دهنش از دیگه چیز چشم جز من زن هم بعدش باشم،

 راه اتاق سمت به و کردم اخمی میومد، آشپزخونه توی از ش خنده صدای

 .افتادم

 .افتادم تخت روی و کشیدم بیرون تنم از رو بلوزم

* * * 

 .کردم باز رو هام چشم گوشی زنگ صدای با

 .دادم جواب رو گوشی و کشیدم صورتم به دستی

 شاهین؟ شده چی_

 .پیچید گوشی توی دارش خش صدای

 !ضروریه ولی شدم مزاحم خدا به شرمنده داداش؟ الو_
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 .تخت روی نشستم

 شده؟ چی_

 .رفتم افتادم راه سرش پشت سرکار میرفت که خترهد این امروز راستش_

 خب؟_

 واقعیه دونم نمی دنبالش افتاده یکی انگار خبریه میکنم حس وهلل که خب_

 برم میخوام زدم، توهم یا

 .بیارن سرش مال بال کنم ولش ترسم می خونه

 .شدم بلند جا از سریع

 .میام االن خودم من باش جا همون_

 ...بچه از یکی به بزنم زنگ گفتم اجازتون با ش؟دادا چرا شما: گفت سریع

 .میام دارم خودم شاهین نه گفتم_

 .زدم صورتم به آبی و کردم قطع رو گوشی

 !بود دعوت جلسات انواع و ها همسایه ی خونه همیشه مثل انگار دایه

 .کشیدم سر سره یه و آوردم در یخچال توی از رو شیر بطری

 گنجشک که ای مغازه سمتی به موتور اب و کردم عوض رو هم لباس سریع

 .افتادم راه میکرد کار توش
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 .دوید سمتم به کردم، بهش ای اشاره شاهین دیدن با

 .براکم سالم_

 66 _پست#

 .کرد اشاره ای مغازه به دستش با

 .دختره جاست اون اوناهاش_

 .میده رو کشیک داره انگار میاد میره موتوری یه دقیقه هرچند

 .شدم پیاده موتور از و دادم تکون سری

 .گرفت سمتم به رو ماشین سوئیچ سریع

 اجازتون با پارکه خیابون کنار که مشکی سمند همون اونجاست ماشین_

 .خونه میرم موتور با من

 .گرفتم سمتش به رو سوئیچ بود مغازه به چشمم که طور همون

 .شد رد کنارم از زیاد عزت گفتن با و شد موتور سوار

 با و بود ایستاده گنجشک روی به رو که مردی به و ستادمای ثانیه چند

 خیره میگفت چیزی عصبانیت

 .شدم

 .میگفتن ها بچه که بود کارش صاحب همون احتمال
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 و کردم تنظیم رو ماشین ی آینه نشستم، توش و رفتم ماشین سمت به

 مشکوکی شخص تا موندم منتظر

 .بشه پیداش میگفت ازش شاهین که

 .نبود یارو از خبری و بود گذشته ساعتی نیم

 نگاهش مشکوک کرد توقف ماشین پشت آروم خیلی که موتوری دیدن با

 .کردم

 مغازه از که شدم گنجشک متوجه تازه رسید کنارم و افتاد راه کم کم وقتی

 .بود اومده بیرون

 خواست افتادم راه به موتوری سر پشت و کردم روشن رو ماشین سریع

 رو مپا که گنجشک سمت بپیچه

 !رفتم سمتش به مستقیم و گاز روی گذاشتم

 مستقیم بود شده بلند بودن قضیه این شاهد که کسایی داد و جیغ صدای

 از کمتر گرفتم هدف رو موتور

 با و کرد عوض رو الینش میرفت سمتش به که ماشینم دیدن با ثانیه چند

 ویراژ با سانت چند فاصله

 نبود ای حرفه انقدر و نمیکرد فرار اگه که کرد فرار ماشین جلوی از بلندی

 !بود ماشین های چرخ زیر االن
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 بود برده ماتش که گنجشک پای جلوی مردم اعتراض صدای به توجه بی

 .کردم ترمز

 .شد بلند کنارم از نفر دو یکی صدای

 .کنی الش و آش رو مردم پسر بزنی بود نزدیک تر آروم خبرته چه_

 که گنجشک به رو و کشیدم پایین رو شیشه انداختم، بهشون عصبی نگاه

 م:زد تشر بود برده ماتش همچنان

 وایسی؟ اونجا میخوای کی تا بچه شو سوار

 می داشتی... دا: گفت بهت با نشست کنارم و اومد ماشین سمت به سریع

 !کشتیش

 67 _پست#

 .شدم خیره رو به رو به اخم با

 !میدادم رو ش دیه_

 !همین دادم فشار گاز رو پام یکم فقط من من، الین تو میومد داشت اون

 .سمتم برگشت شده گرد های چشم با

 بود؟ قصد از یعنی_

 .انداختم تاپاش سر به نگاهی
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 طرف دو به رو سرم دیدمش که باری آخرین از بدتر مراتب به ظاهری

 .دادم تکون

 .شکل و سر این با میرفتی کجا_

 ود؟ب قصد از واقعا بخورم، ناهار میرفتم: گفت کالفه

 .کردم کج خیابون سر خونه سفره سمت به رو راهم و دادم تکون سر

 !وقتت سر بیاد میداد رو کشیکت بود تو پی یارو_

 .کرد نگاهم خیره

 کنی؟ زیرش میخواستی من خاطر به_

 .کنم پیدا پارک جای تا انداختم اطراف به نگاهی و کوچه توی پیچیدم

 .شم رد روش از میخوام بینم می کیو هر اینه مدلم نه_

 .شد خیره روش به رو به و نشست سینه به دست اخم با

 آوردی؟ منو کجاست اینجا کن مسخره هی_

 سواالی خب: گفتم شدم می پیاده که طور همون و کردم خاموش رو ماشین

 می پرسی می مسخره

 !نیستم که قاتل میره در الستیکا زیر از پسره دونستم

 !شو ادهپی بخوری؟ ناهار خواستی نمی مگه
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 .پرید بیرون ماشین از سریع

 آوردی؟ منو کجاست اینجا_

 !مانتو جای بود پوشیده بلوز ندادم، جواب و انداختم ریختش و سر به نگاهی

 ش خونه سفره ها بچه که باغی ورودی سمت به و کشیدم عمیقی نفس

 .افتادم راه بودن کرده

 نشسته ها تخت زا یکی روی که اصغر و علی متوجه باغ به شدنم وارد با

 بلند جا از خواستن شدم بودن

 .بمونن جا همون زدم اشاره و دادم تکون سری که شن

 اطراف به کنجکاوی با و میومد سرم پشت حرف بی که گنجشک به نگاهی

 .انداختم میکرد نگاه

 .نشستم روش و افتادم راه باغ ته تختای از یکی سمت به

 جاییه عجب: گفت و کرد گرد رو هاش چشم تخت روی نشستن محض به

 نکرده کشفش حاال تا چرا

 !بیایم ها بچه با باشه یادم بودیم

 .پشتی به بود داده تکیه و بود کرده جمع هم توی رو پاهاش
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 راه رو کسی هر شخصیه باغ ضمن در نیست تنها دختر تا چند جای اینجا_

 .نمیدن

 68 _پست#

 همشون من دوستای گفته کی حاال: گفت تخس و انداخت باال ای شونه

 دوست میگم ضمن در دخترن؟

 !میدن راهم کوردم امیر

 !ماست به ها نگاه همه چه میشناسنتا خوب ماشاهلل

 .انداختم بهش بدی نگاه

 نیستن؟ دختر دوستات ی همه که چی یعنی_

 همین فقط هام حرف کل از: داد جواب پررویی با و انداخت بینیش به چینی

 !شنیدی؟ رو کلمه دو

 !پسرن دوستِ بابا نیستن که پسر دوست

 .کردم اخمی

 .میشه همون که آخرش و اول چیه؟ فرقش_

 .انداخت باال ابرویی

 .بلدیا خوب ماشاهلل_
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 این گفتم می هرچی نگرفتم، رو حرف ی ادامه و رفتم بهش ای غره چشم

 تهش تا خواست می دختر

 .بیاد

 .بیاد کردم اشاره میگرفت هارو سفارش که پسری به

 !آخه فهمیدن می چی حیا از زمونه و دور این های بچه

 .کشیدم عمیقی نفس

 آقا؟ جانم_

 .انداختم اخموش صورت به نگاهی

 خوری؟ می چی_

 .بدش عادت این به کردم اخم انداخت، دماغش به چینی

 دارن؟ چی_

 ...دیزی کوبیده، جوجه،_

 .حرفش تو پرید

 !میخورم جوجه_

 .دادم تکون سر
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 !مخلفاتش با بیار ور همین منم واسه _

 .گفت چشمی پسرک

 رو بقیه تخت این روی بود قفل علی و اصغر نگاه انداختم، اطراف به نگاهی

 شناختم می توک و تک هم

 !نبودن مهم واسم ولی

 برن؟ هم آراز دنبال ممکنه_

 .انداختم نگرانش صورت به نگاهی

 !آره_

 .نشست نگاهش توی ترس

 .ندار رو هواش ها بچه: دادم ادامه

 .کرد هاش انگشت شکوندن به شروع و کشید عمیقی نفس

 .انداختم بود شده رنگ مشکی الک با که کوتاهش های ناخون به نگاهی

 !نباش نگران هست حواسشون ها بچه که گفتم رو هات انگشت نشکون_

 69 _پست#

 روی نگاهش لحظه یه انداخت، اطراف به نگاهی و کشید عمیقی نفس

 سریع بعد و شد ثابت کناری تخت
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 .برگشت من سمت به

 تخت روی که بچه پسر تا سه به افتاد چشمم گرفتم که رو نگاهش رد

 چند هر و بودن نشسته کناری

 .میرفت باال خندشون صدای دقیقه

 بارشون یک ثانیه چند هر نگاه متوجه که کردم نگاهشون خیره لحظه چند

 .شدم آشوب به

 درگیر ناخونش الک با که دنشدی با برگردوندم سمتش به رو سرم سریع

 .کشیدم عمیقی نفس بود

 بودن خیره ما به که اصغر و علی به و برگشتم انداختم، پشتی پشت دست

 بغلی تخت به و کردم نگاه

 .کردم اشاره

 .افتادن راه تخت سمت به و پریدن جا از سریع جفتشون

 .برگشتم قبل حالت به

 برگردونم سمتشون به رو رمس نشد باعث هم شد بلند کنارم از که صدایی

 سمشون به گنجشک نگاه ولی

 .برگشت
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 !تعطیله پاتوق بیرون ببرید تشریف شید بلند آقایون_

 !که نشستن همه تعطیله؟ چی یعنی: گفت متعجبی با لحن با پسرها از یکی

 کشیدش تخت روی از و رفت ش یقه سمت به اصغر دست شدم متوجه

 .پایین

 .نیار در بازی پررو شو بلند تعطیله شما واسه_

 .رفت عقب و شد جمع خودش توی کمی گنجشک شدم متوجه

 !نشه دعوا: گفت و انداخت بهم ترسی پر نگاه

 .کردم نگاهش موشکافی با

 میترسی؟ دعوا از_

 .بود شده مظلوم شدت به صورتش

 همین واسه شدم بزرگ دعوا توی و دیدم دعوا همیشه بچگی از خیلی، آره_

 می هری مدل بینم می هرجا

 .ریزه

 تنش از پر رو جو پسره و اصغر بحث کردم، اخم و فشردم بهم رو هام لب

 بهش رو و برگشتم بود، کرده
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 میان اینجا کن حالیشون و بیرون بندازشون فقط اصغر نشه دعوا: گفتم

 !نره هرز هاشون چشم

 .جارو همه میکنیم پاک االن آقا چشم: گفت سریع

 بیرون سمت به و گرفتن پسرها گردن و بازو از سریع و زد اشاره علی به

 !کشیدنشون

 70 _پست#

 اینارو گفتی بهشون تو: گفت و کرد نگاهم شده گرد های چشم با آشوب

 کنن؟ بیرون

 کسی چشم بیرون میام یکی با نمیاد خوشم گفتم من آره شما، و نه تو_

 !بگرده پیِش

 .زد لبخند و داد گوشش پشت رو موهاش

 زدن؟ کپی شما رو از رو قیصر_

 .پرید باال ابروهام

 !میشی پررو داری_

 .خنده زیر زد پقی

 .شدم جدی
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 اصال؟ میده معنی چه آدم، همه این جلو نخند بلند _

 .شد گرد دوباره هاش چشم

 !آخرشی خدا به_

 .انداختم میاورد رو غذا که پیشخدمت به نگاهی و برداشتم ازش چشم

 .بدم پیام بهت خواستم می دیشب_

 .شدم جا به جا کمی

 چی؟ واسه_

 با گفتن با و چید تخت روی رو همه پیشخدمت کرد، سکوت اومد که غذاها

 .شد دور ازمون ای اجازه

 .کردم باز واسش رو نوشابه و گذاشتم جلوش رو غذاش

 .کردم شروع و گفتم اللهی بسم

 من صورت رو غذات: گفتم و کشیدم عمیقی نفس نگاهش سنگینی حس با

 بخور س سفره رو که نیست

 !بچه دارم زندگی و کار من برگردیم زودتر باید

 .کرد خوردن به شروع آروم و انداخت پایین رو سرش سریع

 .کشید کنار کرد صاف که رو بشقابش بعد دقیقه چند
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 .کردن تایپ به کرد شروع تند تند و آورد در جیبش توی از رو گوشیش

 دارم کار رو ماسماسک اون ارکن بذار: گفتم بهش رو و کنار گذاشتم رو غدا

 .باهات

 من؟ با: گفت تعجب با

 دارین؟ چیکار

 .کنه جمع رو تخت روی زدم اشاره پیشخدمت به

 بوده؟ چی سر دعواتون و کتاب حساب مولوی یارو این به راجع_

 71 _پست#

 .پرید کمی رنگش کردم حس

 !هیچی_

 .کردم نگاهش جدی سمتش و شدم خم

 !هیچی؟ مطمئنی_

 بتونی نکن فکر فهمیدم خودم که بعدا پرسما می ازت آدم عین مدار االن

 .بری در قسر

 و گذاشت سینی توی رو غذا های ظرف پیشخدمت انداخت، پایین رو سرش

 .شد رد کنارمون از
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 !نکردیم کاری ما_

 .شد جلب بهش توجهم

 چی؟_

 .کرد نگاهم ترس با

 باور بگم رو شراست اگه... دروغه همش زدن که حرفایی بخدا: گفت آروم

 میکنی؟

 .سمتش شدم خم و کردم نگاهش محکم

 !بچه میکنم باور_

 .کرد نگاهم چشمی زیر

 نگم؟ االن میشه_

 .انداختم بهش ای خیره نگاه

 شنیدن واسه فقط ولی میکنم صبر باشه که هروقت تا من نگو، االن باشه_

 .حقیقت

 .دزدید ازم رو هاش چشم دوباره

 !رو متناقضش رفتارهای این نمیکردم درک

 بریم؟ میشه: گفت آروم و داد فشار بهم رو هاش لب
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 .شد گذاشته جلومون قلیونی بزنم حرفی که این از قبل

 باشی؟ سرکار باید چند ساعت_

 .انداخت گوشیش به نگاهی

 .دیگه ساعت نیم_

 .زدم قلیون به پکی

 بود؟ کارت صاحب میکرد بیداد و داد سرت مغازه تو که یارو این_

 .داد کونت سری

 لبخند بهشون تو میان ها مشتری وقتی میگه طلبکاره خدا ی همیشه آره،_

 بش و خوش کن شروع و بزن

 !پرن می ها مشتری کنی می اخم کردن

 .باال پرید ابروهام

 .آقا یا خانومن هاتون مشتری_

 .انداخت باال ای شونه

 !هردو_

 هرکی خودشیم رماد خوار شبیه کرده فکر: داد ادامه حرص با و کرد اخمی

 !بزنیم الس باهاش میاد
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 .کردم بهش اخمی

 .بزن حرف درست_

 72 _پست#

 .کرد نوچی

 میدی؟ گیر چیزیم یه به بینی می منو بار هر کردی دقت_

 !نباش مردونه جمع تو بپوش، لباس درست بزن، حرف درست

 .دیدیم همو بار سه فقط هم سر حاال

 به کاری که منی که بود ای اعجوبه چه ببین ندادم، هاش حرف به محلی

 این به وادار رو ندارم کسی

 !میکرد تذکر همه

 .زدم تری عمیق پک

 .بود قلیون روی نگاهش

 کشی؟ می_

 .داد تکون رو سرش

 .اوهوم_
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 .رفتم بهش ای غره چشم

 !میکنی غلط_

 !کارا این به چه رو بچه دختر

 !امیر: زد تشر حرص با شد، گرد هاش چشم

 .نشست نیمپیشو روی غلیظی اخم

 !گفتی؟ چی_

 .کرد نگاهم گیج

 !هیچی... هی من؟_

 .دورش انداختم رو قلیون شلنگ

 !کنی صدام جوری این نشنوم دیگه_

 دیان جز همه برای همیشه من نمیگفت امیر من به هیچوقت هم دایه حتی

 !بودم کورد امیر خان

 شکگنج میگی بهم نمیکنی، صدا هم اسم به منو حتی تو: گفت بازی لج با

 بعد میگم؟ چیزی من مگه

 میشی؟ ناراحت میکنم صدات اسم به من وقتی

 .کنه صدام اینجوری کسی نمیاد خوشم_
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 !کنه صدام گنجشک کسی نمیاد خوشم منم: گفت جوابی حاضر با

 .شدم بلند جا از و کردم نگاهش چپی چپ

 !دردسری باعث فقط نمیرسیم جا هیچ به تو با بریم شو بلند_

 :گفت پوشید می رو هاش فشک که طور همون

 !کنی تحملم نیستی مجبور
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 .ایستادم صاف و کشیدم عمیقی نفس

 .گرفتم سمتش به رو کارت و رفتم بود ایستاده میز پشت که مردی سمت به

 .آقا نداره قابل_

 .دادم تکون سر

 !بچه این دست کف بذار رو ش بقیه بکش، بیشتر دستت قربونت_

 .کردم تپیشخدم به ای اشاره

 به نگاهی و خوندم واسش رو رمز کشید کارت سریع و گفت چشمی

 .انداختم گنجشک

 .میکرد نگاه اطرافش به و بود ایستاده سرم پشت حرف بی
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 اگه کارت صاحب یارو این: پرسیدم ازش ماشین توی شدن سوار محض به

 !بگو من به میکنه اذیتت

 .کرد غنچه رو لباش

 بشه؟ چی که اوممم_

 !میام بر پسش از خودم

 .رفتم آوردنش در اطوار ادا به ای غره چشم

 و لب شی، دهن به دهن خر نره یه با بیای بر پسش از خودت نکرده الزم_

 وسط کن جمع هم ت لوچه

 !خیابون

 زدم حرکتش به لبخندی بست، رو کمربندش و سرجاش نشست صاف سریع

 رفتار باالها بچه شبیه چه

 !فرنگی جوجه میکنه

 ماشینت؟ تو دارین آهنگ_

 .کرد نگاهم اخم با دستش پشت زدم آروم که برد ضبط سمت به رو دستش

 .نزن دست مردمه مال ماشین_

 .انداخت باال ابرویی
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 نداری؟ ماشین خودت یعنی_

 .فعال نه_

 .گفت آهانی

 بدیم؟ انجام کاری یه برسیم تا میای_

 .کشیدم عمیقی نفس

 !دنب کشیک بیان ها بچه همون گفتم می کاش

 چیکار؟_

 .سمتم شد خم هیجان با

 یه من بگم رو راستش باید من پرسی می من از سوال یه تو نوبتی ببین_

 هم تو میپرسم تو از سوال

 !بگی رو راستش باید

 .آورد می سر رو صبرم داشت کم کم کردم، نگاه خیابون به

 !دارم بهتر راهکار یه من ببین_

 چی؟: گفت سریع

 .کردم نگاهش جدی
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 !داره جایزه من پیش بمونه ساکت رسیم می تا بتونه یهرک_

 .حرصی لحنش و شد گرد هاش چشم کم کم بعد کرد مکث ثانیه چند

 !که واقعا_

 .دیگه بشنوی رو صدام نمیخوای بگو
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 .دادم تکون سر

 .همینه دقیقا آره_

 .کرد کز صندلی روی آروم بعد کرد نگاهم لحظه چند

 براش دلم کمی شد باعث ش کرده بغ ی قیافه تم،انداخ بهش گذرایی نگاه

 .بسوزه

 باور رو هاش خرابی کله اون دونستم نمی میکرد گیجم حسابی دختر این

 بغ و مظلوم صورت این یا کنم

 !رو کرده

 .گذاشتم ترمز روی پا مغازشون دم رسیدن با

 امروز، بابت ممنون: گفت و کرد باز رو ماشین در کنه نگاهم که این بدون

 .شدم مزاحمتون شرمنده
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 !میکنم خواهش_

 حرفی دیگه نیست قرار دید وقتی شدم، خیره رو به رو به و کردم سکوت

 از و کشید پوفی بشنوه

 .شد پیاده ماشین

 بپا واسش دیگه بشم مطمئن تا انداختم اطراف به دقیقی نگاه رفتنش با

 .نذاشتن

* * * 

 آشوب

 نگاهی فروشگاه بیرون به چشمی زیر و آوردم در مانکن تن توی از رو لباس

 .انداختم

 ی همه ولی میزد حرف موبایلش با توهم و جدی صورتی با بود، اونجا هنوز

 .بود اطراف به حواسش

 مواظبم که اومده خودش نمیشد باورم دیدمش فروشگاه جلوی امروز وقتی

 .باشه

 !بود کورد امیر اون

 !داشت بودن من مراقبِ از تری مهم خیلی کارای مطمئناً
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 خونه اون توی که مردی نمیشد باورم هنوز من ذاتا کشیدم، عمیقی نفس

 کورد امیر کردم مالقات باهاش

 رو کیفش تا کردیم حمله بهش ها احمق مثل که شخصی همون باشه،

 .بزنیم

 آراز نه و من نه که افتاد اتفاق سریع انقدر بهمون کمکش و بعدش حوادث

 حرفی نتونستیم کدوم هیچ

 .بگیریم رو جلوش یا بزنیم

 کس هیچ کمک بودیم داده قول خودمون به آراز و من مولوی جریان از بعد

 .نکنیم قبول رو

 !هرکسی با داشت فرق انگار مرد این چرا نمیدونم

 به راجع بقیه مثل هم اونا بود معلوم نمیومد خوشم هاش دوست نگاه طرز از

 نگاه ولی کردن می فکر ما

 خنک رو دلم جور بد کنن جور و جمع رو خودشون شد باعث که امیر جدی

 !کرد

 !امیر

 این مثل بوده نشون العمل عکس جوری این اسمش بردن با کردم نمی فکر

 !بود حساس حسابی که
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 دست رو لباس برگشتم، سریع و برداشتم ازش چشم گوشتی صابر صدای با

 .کنه پرو تا دادم مشتری

 چیکار داره ببینم برگردم زودتر خواستم می بود شیشه پشت حواسم ی همه

 !میکنه

 .بده تذکر بهم بار چند شد مجبور مهشید که آوردم در بازی هوا به سر انقدر

 .کنه پرو بره پسره دست دادم دخترونه تاپ بار یه حتی

 .بریم داد رضایت گوشتی صابر که بود شب های دم دم
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 منتظر همونجا وزهن دویدم بیرون و کشیدم سرم روی رو هودی کاله

 .بود ایستاده

 شده سردم کشیدم عمیقی نفس و شدم سوار کرد روشن رو ماشین دیدنم با

 ماشین تو هم بخاری بود

 .نبود روشن

 .سالم علیک_

 .سمتش برگشتم

 نداره؟ بخاری رفیفتون ماشین این ببینم که، کردیم علیک و سالم صبح_
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 زد؟ دست بهش نمیشه مردمه واسه اینم یا

 .افتاد راه اصلی خیابون سمت به و کرد روشن رو بخاری فحر بی

 .داشت ای ساده تیپ قدر چه کردم، نگاهش چشمی زیر

 .خونه بیاد زودتر دادم پیام آراز به و گوشیم تو کردم رو سرم

 شعور ساله چهار بچه یه نصف ولی باشم خونه تنها میترسم شبا دونست می

 حتما بیاد خودش که نداشت

 .میشد ندعوامو باید

 .شدیم می رد اصلی میدون دور از باید مون کوچه به رسیدن برای

 .شدم بود میدون دور که پلیسی ماشین و جمعیت متوجه دور از

 .انداختم کورد امیر به متعجبی نگاه

 اینجا؟ خبره چه_

 .کنه نگاه تر دقیق تا کرد ریز رو هاش چشم

 .بدونم کجا از نشستم اینجا تو مثل منم_

 .کرد باز رو درش و کنار زد ور ماشین

 ها نشی پیاده: گفت و برگشت سمتم به یکدفعه بشه پیاده که این از قبل

 .بیام تا بشین
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 .شد پیاده و کرد باز رو ماشین در بمونه جواب منتظر که این بدون

 راه سرش پشت و کردم باز رو ماشین در سریع که بود نرفته بیشتر قدم چند

 .افتادم

 .نشد من متوجه اصال جمعیت تو رفت یم که طور همون

 .بودن کورد امیر ی گله از خورد آشنا ی چهره تا چند به چشمم

 تیمشون و رستمی سروان داداش: گفت و دوید جلو امیر دیدن با شاهو

 خرابه و اطراف سرکشی اومدن

 .محل های

 .رفت سمتشون به پسرا همراه و داد تکون سری امیر
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 .افتادم راه شونسر پشت تند تند

 انداختن بهم متعجبی نگاه بودن شده من متوجه تازه که شاهین و علی

 به چسبیدم باز بهشون توجه بدون

 از میترکه صفرام کیسه شده چی نفهمم نزدیک از من کورد، امیر پشت

 !فضولی

 .برداشت کورد امیر سمت به قدمی داشت تن به نظامی لباس که مردی
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 .مخدر مواد با مبارزه بخش از هستم رستمی سرگرد_

 .برد جلو رو دستش و داد تکون براش سری امیر

 !کوردم امیر_

 .هوا پرید ابروم که بود صالبت با چنان صداش

 امیر پس: گفت و انداخت امیر به نگاهی میومد کار تازه نظر به که سروان

 !تویی؟ معروف کورد

 ... و الت ی سردسته

 .حرفش تو پریدم عیتجم اون وسط عقلی چه با نفهمیدم

 !شما و نه تو _

 !جناب پهلوونه و نیست الت

 نگاهم تعجب با و برگشت هم کورد امیر حتی شدن ساکت همه لحظه یه

 .کرد

 .کردم نظر اظهار موقع بد خورده یه کنم فکر خب گرفتم، گاز رو لبم محکم

 بگیرم؟ رو دهنم جلو نمیتونم من چرا

 سروان به آروم و جدی و گرفت من از رو نگاهش غلیظی اخم با کورد امیر

 .شد خیره
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 !منه نظر زیر منطقه این_

 های سنبه سوراخ همشون باشن، داشته رو هواتون فرستم می رو نفر چند

 .حفظن از اینجارو

 من افراد نیست الزم: گفت بود برخورده بهش جورایی یه انگار که سروان

 ای حرفه و دیده تعلیم همه

 .نداریم احتیاجی کمک به هستن

 ...سرهنگ قربان ولی: گفت آرومی لحن با شاهو

 .میایم بر پسش از خودمون که گفتم_

 .انداخت بهش ای حوصله بی نگاه کورد امیر

 کمک و میگردی بر خودت کنم، نمی اصرار کسی به کردن کمک واسه_

 تا بفهمی زودتر بهتره خوای، می

 از تر مهم واست تافراد جون نداری کار این توی جایی داره باد سرت

 !مرد باشه غرورت

 .کرد نگاهش خورده جا سرگرد
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 ماشین تو بشین برو: گفت من به رو و برگشت اون به توجه بی کورد امیر

 .میام االن من

 کسی دماغ از خون خوام نمی باشه اینجا جمع حواستون غروب تا پسرا

 .بریزه

 .رفتم ماشین سمت به و برگشتم حرف بی ایندفعه

 حسابی کورد امیر ایندفعه و بدم دیگه گاف یه که این از قبل بود بهتر

 می بر سنگین خودم کنه ضایعم

 .ماشین توی گشتم

 .بود کرده یخم رو سنگ حسابی ش غره چشم همون با

 .وسط ندازی می رو خودت چرا تو ساکتن ش دسته و دار وقتی بگو منو

 !نبود الت که ردکو امیر میکرد انصافی بی داشت نظرم به آخه

 .افتادم سروان غرور پر ی قیافه یاد

 .داشت کوتاهی ریش ته و ای قهوه ابروی و چشم بود، بلند قد و چهارشونه

 .رسید می نظر به تر تجربه بی و تر سن کم کورد امیر از

 بقیه به جدی خیلی بار چند کردم، نگاه کورد امیر به و کردم بلند رو سرم

 شینما سمت به و گفت چیزی
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 .افتاد راه

 .جام سر نشستم سیخ

 .کوبیدش بهم محکم نشستن از بعد و کرد باز رو ماشین در

 .شدم خیره جلو به تفاوت بی

 .انداخت راه و کرد روشن رو ماشین بگه چیزی که این بدون

 .انداختم بهش نگاهی احتیاط با

 نمردم خودم کنی دفاع من از و سرت پس بندازی صدا جایی نمیاد خوشم_

 دارم جنم هم قدری اون که،

 !بیام بر بچه یه پس از

 .انداختم باال ای شونه

 و افتادم فیل دماغ از من آره ژست اون و سیسش با کال نبود شما خاطر به_

 باالترمش هوا یه همتون از

 !نیومد خوشم

 خوش مذاقش به جوره هیچ جوابی حاضر کرد، عوض محکم رو دنده

 .نمیومد
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 اومدی، افتادی راه سرم پشت ماشین تو بشین مگفت بهت نرفته یادم_

 بلبل نیار در بازی جونور اینجوری

 .نکن هم زبونی

 چیزی یه ترسیدم می شدم، خیره بیرون به اخم با و نشستم سینه به دست

 !اخالق بد کنه ضایعم بگم

 رو خوبیش خواستم فقط کنم، دفاع این از بخوام دیگه اگه من به تف تف

 .کنم جبران
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 االن؟ س خونه داداشت: گفت و داشت نگه کوچه سر

 .انداختم گوشیم به نگاهی

 .نداد رو پیامم جواب آخه نکنم، فکر نمیدونم_

 .شد خیره بیرون به و فرستاد بیرون صدا با رو نفسش

 .بهش بزن زنگ_

 .خونه میمونم تنها ندارم مشکلی_

 .انداخت اطرافش به نگاهی و کشید پایین رو شیشه

 .کن گوش حرف نیست امن ناال_
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 امن هیچوقت اینجا: گفتم گرفتم می رو آراز ی شماره که طور همون

 !نیست

 .گذاشتم گوشم کنار رو گوشی

 .شد قطع و خورد بوق بار چند

 .نمیده جواب_

 .انداخت راه رو ماشین

 .باشی تنها خونه تو شب نصفه نداره خوبیت ما ی خونه میریم_

 .حرفش تو پریدم سریع

 .کنار بزن اونجا بیام خوام نمی نیست زمال_

 .نداد حرفم به اهمیتی

 توی رو پام که این تا شم سیاهی همرنگ ها کوچه این تو بودم حاضر

 .بذارم خونشون

 چه: زد داد و سمتم برگشت سریع کردم باز رو ماشین در تمام فکری بی با

 خیره ی دختره میکنی غلطی

 .سر

 .بست محکم رو در دیگه دست با و شد خم گرفت رو فرمون دستش یه با
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 .کشید تاریک ی کوچه کنار رو ماشین

 بود همیشگیش آروم تن از تر باال کمی که صداش صندلیم، تو شدم جمع

 .بشم سالح بی شد باعث

 زنونه؟ جمع یه تو بشینی بیای آدم بچه عین سخته برات انقدر یعنی_

 کنن؟ چیکارت میخوان مگه

 .کردم نگاهش ومیتمظل با و لرزون لبای با

 نفرت نگاه زیر بشینم اونجا نیام بمیرم حاضرم میترسم، نزن داد من سر_

 مادرت نمیخوام خواهرت، انگیز

 فهمی؟ می سرم رو بکشه دست دلی دو و ترحم روی از

 کنی مجبورم بخوای اگه خوره می بهم کنن ترحم بهم که این از حالم من

 .خوره می بهم هم تو از حالم

 .داد فشار دستش توی رو فرمون و کرد سکوت

 .شدم خیره شب تاریکی به و برگشتم کرده بغ

 ی همه وهلل به لعنتی مردک، آقا، کنم حالی یکی به تا زدم می داد باید حتما

 بازی بچه روی از من کارای

 !باشم داشته دلیل شاید بپرس آدمم منم نیست،
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 .برگشت دوباره و زد دور رو کوچه حرف بی

 .برگرده آراز تا میمونم_

 .برگشتم سمتش به ترس با

 خونه؟ تو بیای میخوای_

 .کرد اخمی

 .تو برو میمونم ماشین تو نه_

 .نشد صدام توی ترس متوجه

 .رفتم خونه سمت به و شدم پیاده ماشین از تشکر و حرف بی

 .داشتن می بر من سر از دست ها ترس این کی

 .کردم هشنگا برگشتم و کردم باز رو خونه در

 .بود اطراف به حواسش و بود شده پیاده ماشین از

 .بستم رو در و شدم خونه وارد

 .کرد اعتماد بهش میشه حد چه تا دونستم نمی

 میکرد؟ باور گفتم می مولوی به راجع چیزی اگه
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 بده؟ انجام اسکندر بدهی واسه کاری تونست می یا

 مثل بهشون کردن اعتماد محل چهار مردم بود، مردم همین از هم اون

 .بود زهر خوردن

 .کشیدم دراز رختخواب روی و کردم عوض رو هام لباس

 .کردم بازش سریع صفحه روی پیام دیدن با انداختم، گوشیم به نگاهی

 .بود محبوبه

 که من داره، بچه دوتا افتاد یادش دوباره نشست، لبم روی تلخی لبخند

 .بودم کرده بالک رو قبلیش شماره

 .بود خودش رسید خوشبختی به که کسی تنها ونهخ این توی

 .کنم درست خوردن واسه چیزی تا زدم آشپزخونه به سر یه و شدم بلند جا از

 خونه به رسیدن محض به بودم مجبور همیشه و بود شکمو بچگی از آراز

 !کنم درست غذا واسش

 .اومد خونه در صدای که بودم کردن درست غذا مشغول ساعتی نیم

 .بود آراز کشیدم، سرک بیرون به

 ندادی؟ جواب رو پیامم و زنگ چرا شب وقت این تا بودی کجا_

 .زد کنارم راهش سر از حوصله بی
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 .زد دزد رو گوشیم_

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم

 .بتراش خرج هی نیستی که خرج کمک تره، جمع حواسش تو از کوره ممد_

 .زمین روی کرد پرت و آورد در رو بلوزش

 .زنمتا می گیرم می رو زبونت اون کن جمع_

 .دارم الزم باشه دستم روز چند یه بده رو گوشیت

 80 _پست#

 .برداشتم تلوزیون میز روی از رو گوشیم و برداشتم خیز

 .بینم نمی هم رنگش دیگه تو دست بیاد گوشی این خوندی کور_

 .کرد پوفی

 .واجبه کارم نیار در بازی عوضی دیگه میدم پس گفتم_

 .انداختم باال رو روماب

 ساقی؟ جمال دست رو بزنی خوای می چیه_

 .آخه نداری هم همین عرضه

 .سمتم برداشت خیز
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 نتونی که جایی یه ذارمش می خدا به: زدم جیغ و گرفتم پشتم رو گوشی

 .بزنیا دست بهش

 .زد خشکش جا همون

 !بس از نفهمی_

 .خرم می واست رو بهترش یه بده آدم عین سروقتت میام صبح فردا

 .کردم نازک واسش چشمی پشت

 کنی، اضافه بهم چیزی خواد نمی نفروش نبر منو پای و دست و کلیه تو_

 داده پیام محبوب امروز راستی

 .بود

 .رفت آشپزخونه سمت به

 گفت؟ چی_

 .افتادم راه سرش پشت

 .نگو آراز به گفت_

 .زد ناخنک ها زمینی سیب به و کشید عمیقی نفس

 که امروز راستی حاال، وایسا شده دراز زبونت نخوردی بندکمر وقته خیلی_

 نشد؟ مزاحمت کسی
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 .کردم نوچی

 .کرد نفله رو یارو مغازه دم بود اومده کورد امیر امروز بود، موتوری یه_

 .سمتم برگشت تعجب با

 نشد؟ چیزیت تو_

 اومد؟ خودش

 .برداشتم زمینی سیب مشت یه و دادم تکون سر تند تند

 جدید سرکش بود خبر چه میدون تو امروز دونی نمی نشد، چیزیم من نه_

 .فرستادن

 .زد نیشخندی

 ذاره می جونش ترس از یا کنن می نیستش به سر یا قبلیا مثل هم این_

 .دیگه بخش یه میره

 .نشستم کابینت روی و پریدم

 شستش اونم وایستاد کورد امیر جلو داشت باد خیلی ش کله بابا نه_

 نه میاد خوشم یعنی کنار گذاشتش

 رد روت از آرامش با جوری همین میزنه تیز و تند حرف نه میشه عصبی

 .میشه
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 ببنده تورو دهن تونه می که همین: گفت و رفت بازی های دسته سمت به

 !خداس یعنی

 بزنیم؟ شرطی دست یه

 .کردم نگاهش تخس و گرفتم رو دسته

 چی؟_

 .کرد روشن رو دستگاه

 .تومن ده فیفا_

 در من با نشده عبرت واست هنوز: گفتم پررویی با و کردم نتخابا رو تیمم

 نیفتی؟

 .بردم می همیشه هم دوستات حتی من

 .نگذره وقت کن شروع دادم یاد بهت خودم خوبه برم روتو اَک_

 81 _پست#

 ها کل کل و ها شرطبندی همین آراز و من زندگی کوچیک های سرگرمی

 جز رو کس هیچ عمال بود،

 .بود کرده وابسته خیلی هم به خیلی مارو همین و تیمنداش همدیگه

 .کردم نگاهش ورچیده لبای با و برگشتم شد تموم آراز نفع به بازی
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 .نگرفتم حقوق هنوز خدا به ندارم پول داداشی؟_

 .کرد ریز رو هاش چشم

 پولم بده سرم رو کشیدی می رو خشتکم بودی خودت کن خر رو عمت_

 .رو

 .شدم بلند جا از

 .بزن سق مرغ تخم برو نمیدم شام بهت امشب اصال_

 .سمتم پرید سریع

 کیسه گشنگی از مردم بخوریم چیزی یه بیا بنداز رو سفره کردم غلط باشه_

 م کلیه سنگای داره صفرام

 .خوره می رو

 .کردم نگاهش تاسف با و انداختم چین و بینیم

 .آوردم رو شام وسایل و کردم پهن رو سفره سریع

 دستارو اون ببوسم من غذایی چه به به: گفت و مالید بهم رو هاش دست

 کار من شیکم واسه اینجوری

 .میکنه

 .گرفت م خنده
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 .بخارون بیشتر هارو پاچه_

 به انقدر شستم می آراز کنار که موقعی کرد، غذا خوردن به شروع توجه بی

 ناخودآگاه میخورد غذا کیف

 .میشد باز اشتهام منم

 .کردم پرت ها رختخواب روی رو خودم و رفتم اتاق توی غدا خوردن از بعد

 .شدم خیره ش صفحه به هیجان با و آوردم در رو گوشیم

 .میومد اتاق بیرون از آراز غر غر صدای

 .س خونه دختر انگار نه انگار من گردن انداخت نکرد جمع اینارو باز_

 .جیدگن نمی مغزش تو وظایف تقسیم نام به چیزی اصال گفتم، بابایی برو

 این با خوردن بُر چرا نمیدونم گرفتم، گاز رو لبم و کردم باز رو پیام صفحه

 انگیز هیجان انقدر برام گله

 .بود

 و کنم رفتار چجوری دونستم نمی معضل بود شده برام کورد امیر با برخورد

 گیر بهم انقدر که بزنم حرف

 .نده

 .بود مرگش من با زدن حرف انگار اصال
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 صاحب سرکار برم خوام نمی: ) دادم پیام و آوردم حهصف روی رو شمارش

 .(میکنه اذیت کارم

 .شدم خیره گوشی صفحه به و خوابیدم شکم روی

 بودم کرده حفظ مبادا روز ی واسه ش شماره

 .زد چنگ بهش میشد که بود طنابی تنها ولی بود بازی پررو

 82 _پست#

 .اشتد تلگرام حداقل کاش بده، جواب تا کشید طول ربعی یه

 !میکنه اذیت(

 االن؟ تا کرده کاری چی، یعنی

 می ردیف واست مطمئن جای یه زنم می حرف ها بچه با سرکار نرو فردا از

 (کنم

 .کردم تایپ تند تند و سرجام نشستم صاف

 میشم، خسته سنگینه هم کارش میکنه دعوام و میزنه داد سرم ش همه( 

 یا(بد خبر بهم ندارم گوشی فردا

 می دلم بدم، کش رو مکالمه وجودم تو بود افتاده کرمی یه اچر دونم نمی

 هاش کار از بیشتر خواست
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 .بیارم در سر

 .کردم باز رو پیامش سریع و ندادم اهمیتی داد رو جوابم دیر دوباره

 (نداری؟ گوشی چرا( 

 رختخوابش غره چشم با و شد اتاق وارد بود شسته هارو ظرف تازه که آراز

 .برداشت رو

 مثل دادم رو کورد امیر جواب تند تند جاش به کنم اذیتش نداشتم حوصله

 چغلی داره که خواهر یه

 !کنه می باباش پیش رو ش بزرگه داداش

 واسه بگیره ازم زور به منو گوشی میخواد دزدیدن رو آراز گوشی امروز(

 (.ندارم گوشی وقت چند تا همین

 .اومد زودتر پبامش ایندفعه

 ببرنت، دنبالت بیان گم می ها بچه به شد درست کار زنم می حرف باشه(

 بگیر گذشته دوازده از ساعت

 (بخواب

 .بشه خالص دستم از زودتر خواست می انگار افتاد، چین دماغم رو

 .دنبالم میاد خودش نگفت حتی
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 .کردم پاک هارو پیام ی همه

 .کردم فرو بالشت توی رو سرم قهر با و ندادم رو جوابش دیگه

 جا از و کشیدم آهی نبود، کنارم گوشیم بود، ظهر نزدیکای مشد که بیدار

 مغازه رفتم می باید شدم، بلند

 .گرفتم می گوشتی صابر از رو سرکار رفتم نیمه نصفه که ماه این حقوق و

 و کردم تنم رو دیروزم لباس همون کردم، آرایش و زدم روم و دست به آبی

 .زدم بیرون خونه از

 چرخیدن می ور و دور کن سربازی تا چند متوجه رفتم بیرون که کوچه از

 .شدم

 .افتادم راه اصلی خیابون سمت به و ندادم اهمیتی

 .دادم رو مغاره آدرس و گرفتم تاکسی

 آماده صابر با رویارویی برای رو خودم کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 این از آوردن در پول کنم،

 .بود خرس از مو کندن مثل مرتیکه

 83 _پست#

 .کردم حساب رو کرایه و شدم پیاده ماشین از
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 .ببینم رو مغازه داخل تا کردم کج کمی رو سرم

 .نبود مغازه توی صابر

 .دادم تکون مهشید ی واسه دستی و شدم وارد

 می دختر، صبح از بودی کجا آشوب: گفت و اومد سمتم بلند های قدم با

 غر قدر چه مرتیکه این دونی

 زد؟

 .نیست خبری هم حقوق از نذاری مغازه این تو رو اتپ دیگه بگم بهت گفت

 .شد گرد هام چشم

 پام دیگه بگم اومدم اتفاقا کرده غلط نیست، خبری حقوق از که چی یعنی_

 نمی دونی آشغال این تو رو

 .برم بده رو هفته چند این حقوق ذارم

 .کشید آهی

 ؟اینجا از بهتر بری خوای می کجا آخه دختر میگی داری چی آشوب_

 اینجا؟ از بهتر: گفتم کرد می نگاهمون که مشتری توجه بی حرص با

 بهمون اومد در دهنش از هرچی و کرد متر رو تاپامون سر مرتیکه این کم

 گفت؟
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 .مونم نمی اینجا لحظه یه دیگه کردم پیدا جدید کار یه من

 .بایستم حرکت بی لحظه چند شد باعث گوشتی صابر صدای

 .بده ادامه بفرما بری می تشریف هم زود اومدی دیر خانوم آشوب به به_

 .کردم نگاهش اخم با و سمتش برگشتم

 .برم خوام می بده رو پولم بذارم دهن به دهن تو با اینجا نیومدم_

 هم قرون یه داری؟ مدرک: گفت میرفت میزش سمت به که طور همون

 تا بیرون برو ذارم نمی دستت کف

 .خیابون تو بندازنت نگفتم

 .دادم فشار بهم رو هام دندون

 نمیدی؟ رو پولم_

 .نکرد نگاهمم حتی

 زمین روی هم بقیه شد باعث که زدم مغازه داخل مانکن به محکمی لگد

 .بیفتن

 .کرد نگاهم بهت با و شد بلند جاش از سریع

 .گفتم کی ببین میارم در رو الشخور توئه پدر من_

 .دویدم بیرون بقیه نگاه به توجه بی
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 .نشستم نیمکت روی و رسوندم خیابون توی پارک به رو خودم

 .شدم خیره پام توی کتونی به و کشیدم آهی بود افتاده پایین هام شونه

 ناف خورن می رو پولمون و ذارن می کاله سرمون کنیم می هم حالل کار

 بریدن خالف کار با مارو

 .تریم موفق همونجا

 .شدم خیره ها شمشاد به و نیمکت به دادم تکیه

 از منو که این واسه جوری همین و کنه جور کار واسم نتونه یارو این هاگ

 زده حرفی یه کنه باز سرش

 !چی؟ باشه

 .کردم پا به هم دعوا رفتم چه بگو رو گیر جو منه گرفت م خنده

 .میشه ریس و راست هم این حاال بزرگه خدا

 اون همب پشت که آشنا آدم یه متوجه که بودم خودم با رفتن کلنجار مشغول

 بود ایستاده ها شمشاد ور

 .شدم

 84 _پست#

 کردم نگاه بیشتری دقت با و کردم ریز رو هام چشم کمی
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 !بود آراز

 حتما گرفت، م خنده کرد می نگاه اطرافش به استرس با مشکوکی طرز به

 که بود همراهش چیزی یه

 .لرزید می خودش به داشت اینجوری

 .نمیومد بر دستش از کاری هیچ

 .شدم بلند جا از و دمکشی آهی

 لجن توی هم خودم اگه بود بدتر هم مرگ از من برای آراز دادن دست از

 دادم نمی اجازه میشدم غرق

 !بشه طوریش اون

 .شدم نزدیک بهش پشت از آروم و افتادم راه سمتش به

 اوج بود کرده انتخاب فروختن واسه رو خیابون داخل پارک که این

 .میداد نشون رو خالقیتش

 تونستم می که حدی بیشترین با و گذاشتم سرش پشت رو انگشتم وتاد

 .دادم تغییر رو صدام

 .باش زود کن، خالی داری جیبت توی هرچی و سرت روی بزار رو دستت_
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 تعجب با بودن پارک توی که نفری چند شدم، هاش دست لرزش متوجه

 .میکردن نگاهمون

 این اعصاب جنگ یه از دبع شکرت خدایا گرفتم، رو م خنده جلوی زور به

 .کرد سبز جلوم رو گیج

: گفت بغضی پر و لرزون صدای با و آورد بیرون جیبش از پالستیکی ترس با

 قرآن به کردم غلط خانوم

 من واسه اینا اصال دور؛ میریزم رو همش خانوم خوردم گوه بارمه اولین

 گرفتم دیگه یکی از خودم نیست

 ...بدبختم خودم من

 زدم بلند و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم دیگه میلرزید ندهخ از هام شونه

 .خنده زیر

 .چرخید سمتم به پریده رنگی و شده گرد های چشم با صدام شنیدن با

 آشوب؟... آ_

 توی و گرفتم دستش از رو پالستیک نبودم بند پا رو خنده از که طور همون

 .انداختم جوب

 .م شونه به کوبید حرص با

 .شدم بدبخت گفتم ایستاد قلبم روانی همگ داری مرض د_
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 نخوریا، ها گوه این از دیگه: گفتم خنده با و نیمکت رو کردم پرت رو خودم

 خب؟

 .نشست کنارم لرزون پاهای با و رفت بهم ای غره چشم

 ها؟ بیارم کجا از اینارو پول االن من نکن بیتربیتی_

 .لرزه می داره تنم هنوز نیگا نداری لیاقت که خدا به

 .داد نشونم و جلو آورد رو دستاش

 .گرفتم رو دستش و خوردم رو م خنده

 چرا نکنی خالف تو بمیرم بیفتم حاضرم من بخدا بزمجه خواهر، عزیزِ خب_

 می منو بدن و تن انقدر

 ها؟ لرزونی

 85 _پست#

 .داد تکیه صندلی به و کشید آهی

 چی آشوب اتساد جد یا بود، این اومد ذهنم تو که چیزی اولین خدا به_

 خونه ترسه می بچه این میشه،

 .نیارن سرش بالیی بمونه تنها

 .آشوب کردم می سکته داشتم
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 .کشیدم سرش روی دستی

 کارا این از یا کنه، نگاهت چپ نتونه کسی که باش ای حرفه قدری اون یا_

 من به حداقل بیرون بکش

 لیسپ یه فردا پس خرکیم، های شوخی و بودم من امروز آراز کن رحم

 ببرتت بگیره رو ت کله پس واقعی

 چی؟ زندون

 راستی کنم، نمی هارو غلط این که خوشی دل سر از منم آشوب کن ولم_

 کنی؟ می چیکار اینجا تو

 .رفتم پارک وسط تاب سمت به و شدم بلند جا از

 .بگم بهت تا بده تابم بیا_

 به شروع و ایستاد پشتم نشستم، تاب روی افتاد، راه سرم پشت و شد بلند

 .کرد دادن هل

 امروز شدم، خسته میکنه اذیت کنم کار مرتیکه اون پیش خوام نمی دیگه_

 رو وقت چند این حقوق رفتم

 .سرکار رم نمی دیگه بگم و بگیرم ازش

 .داد هلم تر محکم
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 حاال؟ گرفتی چقدر خب_

 بیرون کرد پرتم ش مغازه از هیچی،: زدم داد هوا تو میبردم رو پام درحالیکه

 مانکن دادم فحشش نمم

 .زمین رو ریختم رو هاش

 .خندید بلند

 پس؟ کنیم چیکار جلب، _

 .میره گیج داره سرم کردم حس

 .میشه بد داره حالم بده هل آروم_

 .کرد کم رو تاب سرعت کم

 کنی؟ کاری میرسه زورت اصال تو هم بعدش_

 .بشیم مردم دامن به دست باید هم حقمون گرفتن واسه

 .شتدا نگه رو تاب

 کیه؟ منظورت مردم؟_

 .کردم نگاهش باز نیش و پررویی با و سمتش برگشتم

 !کورد امیر_
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 .کرد بهم اخمی

 کلی بسه کنه کمکمون قراره که قدری همون نکرده الزم نمیخواد_

 آخرین نیست یادت شیم می مدیونش

 ...کردیم اعتماد یکی به که باری

 .حرفش تو پریدم

 می که استفاده ازش ولی کنیم اعتماد هشب نشدیم مطمئن تا نیست قرار_

 بکنیم؟ تونیم

 .کرد نگاهم متفکر

 .زدم بهش چشمکی و کردم کج رو سرم

 چیه؟ مثبتت نظر هوم؟_

 .کرد پوفی

 !بار یه همین فقط_

 نه؟ خوندید می درس مکتب یه تو شیطون با

 .خندیدم بلند مردم نگاه به توجه بی

 .نگفت چیزی و کرد نگاهم لبخند با آراز
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 باهاش دیشب و کنه پیدا کار واسم کورد امیر قراره که قضیه نصف هنوز

 هم کردم می بازی اس ام اس

 !نفهمه هیچوقت امیدوارم و نگفتم بهش

 .شدم بلند تاب روی از آراز غر غر با آخر و خوردم تاب دیگه بار چند

 زنگ بود دستش که گوشیم راه توی افتادیم، راه خونه سمت به هم کنار

 .خورد

 .گرفتم استرس ناخوداگاه انداخت، شماره به مشکوکی نگاه

 .شد قطع گوشی که نداد جواب انقدر

 کنار رو گوشی و داد فحشی کالفه خوردن زنگ به کرد شروع که دوم دفعه

 .گذاشت گوشش

 بله؟_

_ 

 .جوب تو بریزم شدم مجبور کردن دنبالم ها پلیس نه_

_ 

 .رضا نیست حالیت فحر چرا بفروشم نتونستم میگم_

_ 
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 .بدم جر دهنتو همونجا بیام بده آدرس نزنا زر ببین_

 و کشید سرش پس به دستی آراز که گفت چی خط پشت رضا دونم نمی

 نمی دوره اونجا نه ها: گفت

 .بیام تونم

 .کمه عقلش بچه این خدا به بگیرم رو م خنده جلو کردم سعی

 بپیچونم؟ کی؟من_

 گم میکنه، چیکار داره ببین گل پک دوتا سر ارمد ها عرضه این از من آخه

 جور رو پولش خودم بابا شو

 .هری میدم، بهت میکنم

 .کرد نگاهم اخم با و کرد قطع رو گوشی

 جوب؟ تو انداختی اونو داشتی مرض مگه آخه_

 بیارم؟ گیر کجا از رو این پول من

 .انداختم باال ای شونه

 .نگرد باهاش عوضیه رضا که گفتم_

 می جوش دنیا مال واسه الکی چرا بدهیامون باقی رو میره اینم بخ ولی

 زنی؟
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 که ما دسته کف چرک نیگا عا: دادم ادامه و انداختم دستم کف تفی نمایشی

 طلبکارن ازمون آدم و عالم

 !جونمون نوش روش هم دیش رضا

 .سرم تو زد آروم و گرفت ش خنده

 !فلفل کردم می غلطی چه نداشتم رو تو_
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 .کردم بسته و باز براش رو هام چشم تند تند بار چند

 .کرد گرد رو هاش چشم

 .پررو بچه خیابون وسط نکن لوس_

 وسط رو ت لوچه و لب کن جمع زد، جرقه مغزم توی صحنه یه لحظه یه

 !بچه خیابون

 .نشست لبم روی کمرنگی لبخند

 بچه این زا یکی امروز کنم فکر: گفت آروم و خاروند رو گردنش پشت آراز

 می تعقیبم داشت گله های

 فروختم؟ می گل داشتم بهش میگه نظرت به کرد

 .انداختم باال ای شونه
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 بخواد که میره راه ما کفش با مگه داره ربطی چه اون به اصال خب، بگه_

 .کنه قضاوتمون

 .باشه خالف کار اهل نمیاد وجانتش به زندون افتاد چی واسه این آراز راستی

 .داختان باال سر

 دار بس و چفت دهنشون میرسن که بشر این به همه چرا وهلل دونم نمی_

 ناموس سر میگن ولی میشه،

 !بوده

 .انداختم بینیم به چینی

 .نگهبان سگ ازش نیست هم بعید_

 .کرد نگاهم شده گرد های چشم با

 !آشوب_

 کمکمون همه این یارو خوبه باش، آدم میگیرنا رو یقمون میان میشنوه یکی

 .ردهک

 بدی اگه من اصال... دیگه میگم راست خو: زدم پچ شدیم که کوچه وارد

 هاش خوبی بگم رو طرف های
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 و پشت از میکنه کیف آدم ماشاهلل داره هیکلی چه دیدی مثال میگم، هم

 نگاهش ای زاویه هر و جلو

 ...کنی

 .پیشونیم رو کوبید دست کف با محکم

 می ببینه تو کنار منو هرکی خدا به بگو رو بدش همون نفهم حیای بی_

 .عالمم دو غیرت بی فهمه

 .حیاط داخل رفت و انداخت کلید

 بچگی از من که نه: گفتم تمسخر با دویدم می سرش پشت که طور همون

 نشده غیرتی روم کسی حاال تا

 حاال بزنم، حرف قیصرم داداش جلو چجوری باس نمیرسه شعورم همچین

 بخندیم، شو غیرتی دیگه بار یه

 .میشه باحال خیلی قیافت من جان

 .شد خونه وارد و انداخت بهم تاسفی پر نگاه
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 از که شهره دیدن با برگردوندم، رو سرم سریع نفر یه زدن سوت صدای با

 آویزون خونشون پشتی پنجره
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 .رفتم بهش ای غره چشم بود شده

 زنی؟ می دید رو مردم خونه خوای می چی_

 .زد خونه به ای اشاره

 تو؟ رفت بود داداشت_

 .انداختم باال رو سرم

 سننه؟ تورو بخوره هوا بیرون آوردمش بود خونگیم حیوون نه_

 .کارم برای خوام می مدل بیا فردا بیشعور،_

 .گرفت درد گردنم داشتم نگه باال رو سرم بس از

 حاال؟ میدی چقدر_

 .زد لبخندی

 .هم با کنیم می طی حاال بیا_

 .مکرد باز رو خونه در

 .نمیاما بگو االن همین کشی ماله خیلی تو نه_

 .الشخور رفیقتما داده کی به رو قیافه خدا ببین: زد غر

 .انداختم بینیم به چینی



 /@romane_ghachaghi 
 

264 
 

 .فعال بهت، میدم قیمت میام فردا خودم بردار، کاکا حسابه حساب بابا ببند_

 .افتادم راه اتاق سمت به و کوبیدم رو خونه در

 بود؟ شهره_

 .انداختم ش یافهق به نگاهی

 رو نکرش صدای بیرون میره که صبح به صبح بگو داداشت به گفت آره_

 سرمون خیر سرش پس نندازه

 !گذاشتیم رو کپمون

 بیشتر شنید می غریبه زبون از اگه ولی بود خودم طرف از انتقاد این البته

 نفهمه زبون داشت، اثر روش

 .بس از

 دیواری چهار گفتی می بهش: گفت میکرد عوض رو بلوزش که طور همون

 آویزون پنجره رو کمتر اختیاری

 !کنه می اذیتش صدا کمتر باشه

 به آبی و شستم رو هام لباس بستم، روش رو در محکم و کشیدم آهی

 اشاره رفتم که بیرون زدم، صورتم

 .دارم کار بده رو گوشیم ای خونه که االن: گفتم و زدم آراز به ای
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 تعجب داد، بهم کل کل و بحث بدون و آورد در جیبش توی از رو گوشی

 .نگفتم چیزی ولی کردم

 کردم باز رو پیام ی صفحه و کشیدم دراز بود مونده صبح از که پتویی روی

 غریبه های شماره دیدن با

 دوستای به منو شماره گفتم بهش صدبار نشست، پیشونیم روی اخمی

 .نده اراذلش

 نوشتن به شروع و کردم وارد رو کورد امیر ی شماره سریع شدم، بیخیالش

 .کردم پیام

 رو پولم حتی یارو بیرون اومدم کارم از امروز چیشد؟ بودی گفته که کاری( 

 (نداد هم
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 !بود ظهر از بعد بده، جواب تا دوختم گوشی ی صفحه به چشم

 می جواب منتظر نباید حاالها حاال و بود ریخته سرش کار کلی احتماال

 .موندم

 .برد خوابم تا موندم منتظر انقدر و دستم زیر گذاشتم رو گوشی

 .نشستم و پریدم خواب از سریع آراز بلند صدای با
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 این ترسم می من فهمید نمی احمق زدم، زل اطرافم به ترس با ثانیه چند

 .میزد داد جوری

 شو بلند خوردی رو مغزم آشوب زنی می حرف داری بیداری و خواب تو_

 .اه دیگه

 یا زدم می حرف خواب تو بود همیشگیم عادت کشیدم، هام چشم هب دستی

 بودم که بچه رفتم، می راه

 و کوچه از سر موقع یه که بست می جا یه به رو پام خواب تو محبوب

 .نیارم در خیابون

 .بودم منگ هنوز

 دراز دوباره و برداشتم دیوار به زدم زل از دست گذشت که دقیقه چند

 گوشی هصفح به نگاهی کشیدم،

 کرد می صدا شکمم کردم می درست شام باید شد، می شب داشت انداختم

 .بودم نخورده هم ناهار حتی

 .نمیومد در صداش که بود کرده سیر رو شکمش بیرون آراز احتماال

 .کردم بازش سریع گوشی صفحه روی پیام عالمت دیدن با

 !کالم بعد سالم اول(
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 ببینم، باید خودم س غریبه حیطم برمت می دنبالت میام فردا پس فردا

 (نداد؟ رو پولت کردی چیکار

 .نشست لبم روی لبخندی بدم حس برخالف

 چه وهلل انشاهلل؟ هستید خوب پهلوون سالم.) کردم تایپ واسش سریع

 نکردم کاری که قبلش کنم عرض

 ی همه زدم لگد یه بعدش ولی آوردم روش به رو بودنش هیز نمه یه فقط

 رو هاش جنس و ها مانکن

 .(همین پایین ریختم

 .بده جواب تا کشید طول دقیقه چند

 رو عملت شدت کمی ولی بگیر رو حقت جوری همین خوب، دختر آفرین( 

 !باش خانوم کن کم

 به نیاز و شاپه کافی جدیدت کار محیط گیرم، می ازش رو پولت خودم

 نکنم فکر داره خوب اخالق

 .(فعال میگم، بهت خودم بیام خواستم هروقت بدن، راهت اینجوری
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 .ابروهام بین اخم هم بود لبم روی لبخند هم دالیلی به بنا
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 !خوب دختر آفرین کرد، تشویقم که بود این خاطر به لبخندم

 .بود خوب شروع واسه ولی داد دست بهم بودن بچه حس کمی یه هرچند

 !باش خانوم گفت بهم که بود این خاطر به هم اخمم

 بگن بهم که باشم آداب مبادی و چادری دورش دخترای مثل باید حتما

 خانوم؟

 .هست که همینم من اصال

 پیام ذاشت نمی جوری یه شدم، بلند جا از و دادم تکون طرف دو به رو سرم

 خط چهار از بیشتر هامون

 !پیامم با بخورم بکَنم رو ش نصفه خواستم می انگار که بشه

 .غذا کردن آماده به کردم شروع تند تند و رفتم آشپزخونه سمت به

 عادت خوانوادگی بود، برداشته رو خونه خرناسش صدای و بود خواب آراز

 .داشتیم افتضاحی خواب های

 حتما انداختم ناآشنا ی شماره به نگاهی و برگشتم گوشی خوردن زنگ با

 انقدر بود، آراز دوستای از یکی

 .کنه کردم، پوفی رد،ک زدن زنگ به شروع دوباره شد، قطع تا خورد زنگ
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 میزنه زنگ هی کیه ببین بیا آراز: زدم داد و بردم بیرون آشپزخونه از رو سرم

 .میدما فحش دارم می بر

 از رو گوشی اومد، سمتم به و شد بلند جا از زور به بعد کرد غر غر یکم اول

 با و برداشت سینک روی

 .داد جواب اخم

 بله؟_

 روی رو گوشی حالت همون توی یستادا آینه جلوی هال توی و رفت بیرون

 به شروع و گذاشت کن پخش

 .کرد موهاش کردن مرتب

 !باشی اینجا پیش ساعت نیم بود قرار آراز کجایی_

 که بدبختیه چه دیگه اون ببین زدم، نیشخندی دخترونه صدای یه شنیدن با

 !دوسته این با

 باشه؟ رفته یادم تورو میشه مگه اِاِ برم قربونت کردم گیر ترافیک تو_

 پشت باهاش که بنزی تا انداختم بهش نگاهی در جلوی از پرید، باال ابروم

 !ببینم رو بود کرده گیر ترافیک

 خریدی؟ چی برام ولن واسه راستی منتظرما عشقم باشه_
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 .شد خشک سرش روی آراز های دست

 ؟ دیگه چیه ولن_

 .شد بلند دختره لوس صدای

 !عاشقاست روز_

 .ادد تکون سری آراز

 تاریخی؟ چه به بنا_
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 !دیگه خارجیاس واسه: گفت تعجب با دختره

 .گفت آهانی آراز

 .نداره ربطی ما به دیگه خارجیاس مال خب_

 !داریم سپندارمذگان هم بعدش روز دو_

 .شد خشک دوباره آراز

 چیه؟ دیگه اون_

 !باستانه ایران عشق روز_

 .بود مدهاو در کارش آشپزخونه تو برگشتم خنده با
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 ببین بگرد برو شما نداره، ربطی ما به قدیمیاس مال اونم من عزیزِ د نه د_

 ایران تو دوره این تو اگه

 !میدم هدیه زیر لباس بهت من داشتیم عشق روز خودمون

 .پرید باال ابروهام

 بخریم؟ هم با بیرون بریم_

 .دارم نزده دست نو شورت دوتا خونه خودم نه: گفت سریع آراز

 .خنده زیر زدم پقی

 .شد بلند دختره عصبی و زده بهت صدای

 شورت؟_

 صف درک به خوای نمی شورت، نگو لحن این با ببین: گفت شرارت با آراز

 !براش کشیدن

 .خنده از بودم مرده دیگه

 !آخ آراز کنم پیدا رو کشن می صف تو شورت واسه که اونایی فقط من آخ

 .شد بلند دختره جیغ صدای

 ندازی؟ می دست منو ریبیشعو خیلی_

 .ببینمت خوام نمی بیای نکرده الزم گمشو
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 .خنده زیر زد بلند آراز

 دراز رختخواب رو شلواری زیر با خونه تو ذاتا بیام که نبود قرارم حاال_

 از کردی ادبی بی چون کشیدم،

 !هانی بای نیست خبری هم کادو

 ندیدی رو رضا روز ندچ این آراز: زدم داد و بردم بیرون آشپزخونه از رو سرم

 طرفا؟ این

 رضا؟_

 ش؟ خونه آباده حلب ته که دوستت همون

 .کنه اذیتش کسی ترسم می نیست خبری ازش وقته چند همون آره_

 نشی پا وقت، چند این ندیدمش منم دونم نمی: گفت و شد آشپزخونه وارد

 کثافته جاها اون بری، تنها

 .میاد سرت بالیی وقت یه ش همه

 .انداختم البا ای شونه

 !نداره ربطی تو به که وگرنه بیا باهام خودتم نگرانی_

 .کشید موهاش به دستی

 .کجاست بچه این ببینیم بریم شو بلند خور سگ شد، کنسل قرارم که من_
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 دوست رو آراز های خصلت این همیشه بشم، حاضر تا اتاق تو دویدم سریع

 بازی عرضه بی تمام با داشتم

 برای مخصوصا داشت، مهربونی دل میاورد در که هایی بازی همسخر و ها

 کودکی خودمون چون ها بچه

 .نداشتیم نرمالی

 قبول صدقه هیچوقت که فروش دست ی بچه پسر یه بود من دوست رضا

 کمش سن اون با نمیکرد،

 رفت می ضعف دلم که کرد می رفتار باال سن و کاری مردای مثل انقدر

 .براش

 توی آباد حلب وسط محل چهار طرف اون هم با که اشتد مریض مادر یه

 می زندگی داغون کانکس یه

 !فروخت می هم رضا و بافت می بافتنی مادرش کردن،

 تا دادم داخل کامل رو قرمزم موهای و کشیدم سرم روی رو سویشرتم کاله

 .نکنم توجه جلب

 .حاضرم من بیا آراز: زدم داد و رفتم بیرون اتاق از

 .پوشیدم رو هام کتونی
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 قابل محل اون و بود نشده شب کامل هنوز ولی رفت می تاریکی به رو هوا

 .بود تردد

 .نمیره این از جلوتر گفت و داشت نگه محل به نرسیده شدیم، تاکسی سوار

 ماشین از و نیاورد خودش روی به اصال کنه حساب تا انداختم آراز به نگاهی

 و کشیدم آهی شد پیاده

 .کردم حساب رو کرایه

 آشوب، اینجا کنن پارمون نگیرن: گفت و انداخت اطراف به نگاهی آراز

 نگاه آدم به شغال مثل نیگا لعنتی

 .میکنن

 .جلو دادم هلش خنده با

 سمتمون بیان بکشن لش و بخورن تکون بیان تا اینا نزن الکی حرف برو_

 ولی ای، خونه دم ترس از تو

 انقدر؟ شده شلوغ اینجا چرا آراز

 .نبود جوری این قبال

 شهرداری های زباله قبال که بود بزرگ خیلی زمین یه صورت به آباد حلب

 که این تا میشد، ریخته توش
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 .کردن تصاحب اینجارو ریختن آواره و معتاد سری یه

 مردای و میکردن زندگی زمین ته کانکس توی بودن خانواده با که اونایی

 خالی های لوله توی معتاد تنهای

 .برسن هم مصرفشون به بتونن راحت تا بآ بزرگ و

 که سقفی خاطر به خدارو میشد باز اینجا به پام رضا خاطر به که هروقت

 !کردم می شکر بود سرم باالی

 .کردم نگاه مردم بین تشویش و جمعیت به و کشیدم عمیقی نفس

 نیگا رو گوری گر مرتیکه اینجا خبره چه: گفت و کشید سرش به دستی آراز

 پلیس میکنه فرار جوری چه

 ریخته؟

 نداره؟ مالک پالک اینا کانکس راستی
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 .رفتم بهش ای غره چشم

 .چیشده بچه این ببینم بریم بیا من سر پشت بدو نگو جوک_

 رضا کانکس که سمتی به سریع بقیه ی خیره نگاه و جمعیت به توجه بی

 .رفتم داشت قرار
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 پنجره از تا پرید باال آراز کوبیدم، در به محکم بار چند رسیدم که کانکس دم

 .بندازه داخل به نگاهی

 .انگار نیست کسی_

 .کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم

 رفتن در دیدن پلیس بگم که نیست فرم لباس با کسی اینجا بابا ای_

 پس؟ کجان

 !بیمارستان رفتن شده بد مادرش حال نکنه

 .کشیدم آهی و شدم خیره کانکس در به

 .خطرناکه هاش شب اینجا میایم دوباره فردا بریم بیا_

 .کشیدم جلو کامل رو کالهم و دادم تکون سری

 ولی کردم دقت کمی دیدم، آشنا صورت یه کردم حس برگشتم که همین

 !نبود هیچکس

 دوتا بین از صدا بی خواستیم افتادم، راه آراز کنار فرز و تند های قدم با

 از دستی که بگذریم کانکس

 .گرفت رو لباسم پشت

 !بینم وایسا پسر هی_
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 .برگشتم عقب به ترس با سریع و شد گرد هام چشم

 .دادم بیرون رو م شده حبس نفس روم به رو فرد دیدن با

 .خواهرمه آقا کن ول: گفت و زد کنار کالهم روی از رو دستش آراز

 .مالیدم رو گردنم پس و کردم اخمی

 کوردی؟ امیر ی گله از تو ببینم_

 کنید؟ می چیکار اینجا پس بودم دیدهن اشتباه

 .کرد نگاهم جدی

 دونی آشغال این وسط شما اینه اصلی سوال شاهین، جون دختر شاهینم_

 نکنه ببینم کنید، می چیکار

 موادید؟ ساقی

 !کفشتونه به ریگی یه شما گفتم کورد امیر این به چقدر من آخ

 دوتا بیاد بگید وردک امیر به: زد داد بندش پشت و زد بلندی سوت و برگشت

 .آوردم گیر ساقی

 .شد گرد حد آخرین تا هام چشم

 هرکی مگه یارو بفهم رو دهنت حرف: گفت اخم با و عقب داد هلش آراز

 به جا مواد میخواد اینجا میاد
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 .نمیگم هیچی من هی کنه جا

 .کرد ریز رو هاش چشم

 .آره نشئه اکبر های بچه ولی نه، هرکی_

 .کردم نگاهش کفری و کشیدم سرم به دستی

 ول خدان خوده انگار زنن می تهمت آدم به جوری یه شیطون، به لعنت_

 بفهمه بیاد کورد امیر آقا کن

 .ها میده پیچت قشنگ دور یه کردی اشتباه
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 .برگشتیم سمتش به مون تا سه هر کورد امیر ی مردونه و جدی صدای با

 اینجا؟ خبره چه_

 کل؟ کل به افتادین شماها باز

 .انداخت آراز منو پای تا سر به نگاهی

 بازیه؟ بچه جای محل این کنید می غلطی چه اینجا دوتا شما_

 ...مواد ببین بگرد داداش: گفت سریع شاهین

 .انداخت بهش بدی نگاه کورد امیر
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 .کنم می رسیدگی اینا به من کارت پی برو_

 بود حیف میاوردم، در شبرا ته تا رو زبونم میگشتم بر نبود کورد امیر اگه آخ

 رد!ک می قیچی رو زبونم و

 .برگشت ما سمت به دوباره

 سوالم؟ جواب چیشد_

 .اصال چه من به بود، ریخته بهم حسابی اعصابش انگار

 باید اینم واسه بزنیم قدم اومدیم: گفتم و کردم نازک واسش چشمی پشت

 بدیم؟ پس جواب

 .زد پهلوم به آرومی ی ضربه آراز

 با: گفت آراز به رو بعد و شد خیره بهم ناخوانایی نگاه با ثانیه چند کورد امیر

 حرف نمیشه جونور این

 .میکردید چیکار اینجا موقع، این ببینم بگو زد

 !جونور کردم، گرد واسش رو هام چشم

 .نگفت چیزی و داد تکون برام رو سرش

 اسمش داریم دوستی یه ما: گفت آروم و کشید گردنش به دستی آراز

 این از یکی تو مادرش با ضاسر
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 اومدیم نیست ازش خبری هست روزی چند کنه، می زندگی ها کانکس

 .کجاست ببینیم

 .انداخت اطرافش به نگاهی و برگشت کورد امیر

 !کنن؟ می زندگی اینجا_

 کردین؟ پیداش حاال

 .بود شده تر آروم کمی

 هم رو جایی هآخ نه: گفتم ناامید و زدم پام زیر سنگ به ای ضربه کفشم با

 حتما برن، بخوان ندارن

 میکنید؟ چیکار اینجا اصال ترسیدن، دیدن شمارو شماست تقصیر

 .گردوند صورتم دور رو هاش چشم

 !پاکسازی_

 .کنیم ش تخلیه اومدیم مواده منبع اینجا

 .برداشتم سمتش به قدمی

 کنید؟ بیرونشون اینجا از خواید می چی یعنی... ی_

 .برن ندارن اییج آخه خونشونه اینجا

 .کشید کوتاهش موهای روی دستی
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 به کنیم، خارج اینجا از هارو خانواده آروم اومدیم ما باالس از تخلیه دستور_

 مونده هرکی ها خانواده جز

 .ببرتشون بیاد پلیس داریم می نگهش اینجا
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 محکم رو دستش ی کوچیکه انگشت و برداشتم خیز که برگرده خواست

 .گرفتم

 میفهمی؟ کنید بیرون خونشون از اونارو ندارید حق ماش_

 .برن ندارن رو جایی میکنه فروشی دست بچه این مریضه رضا مامان

 ولم دیگه دارن نظر در براشون رو جایی حتما: گفت کالفه و سمتم برگشت

 .بچه کن

 .نشست گلوم تو بغض کم کم

 چی؟ نباشه جایی اگه_

 خوابن؟ب خیابونا تو سرما این تو مجبورن

 بگیرید؟ ازشون سرپناهم همین میخواید اصال دارید وجدان شما

 .کرد نگاهم کفری

 ...نیست قرار که گفتم جون بچه استغفرهلل_
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 هق آروم بیاد اشکام که این بدون افتادم، هق هق به هاش حرف وسط

 .میزدم

 .کرد نگاهم شده هول و شد قطع حرفش

 کنی نمی هم گریه آخه... کن نگاه من به دختر میکنی گریه چرا چیشده_

 !دختر؟ چته که

 .کشیدم خودش سمت به پشت از آراز

 .میاد در اشکش بعد میزنه هق اول اینجوریه ش گریه مدل نیست چیزی_

 گریه نمیخواستم میکردم، حس صورتم روی رو کورد امیر ی درمونده نگاه

 شکم تو رو سرم ببینه رو م

 .کردم فرو آراز

 .شدن قایم کجا ترس از سرما این توی االن نبود ممعلو حتی ها بیچاره

 االن وایسا نکن، گریه باشه: گفت سختی به و برگشت رو رفته قدم یک

 ها بچه ببینم زنم می زنگ

 .ندیدنشون

 .کردم نگاهش و گرفتم باال رو سرم سریع

 .گذاشت گوشش دم رو گوشی و برداشت ازم چشم
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 علی؟ الو_

 ...بچه پسر یه میتونی ببین

 .کرد نگاهم والیس

 جوریاس؟ چه مشخصاتش_

 تنشه، مشکی سویشرت همیشه بلنده قدش ولی ظریفه خیلی: گفتم سریع

 و ایه قهوه هاش چشم

 ...صورتش

 مردنی الغر ریقوی بچه یه: داد ادامه و برگردوند رو روش من به توجه بی

 اسمشم تنشه، سیاه لباس که

 .منتظرم آب پمپ کنار بیارش بردار کردی پیداش رضاس

 .کردم نگاهش دانی قدردانی با گوشی شدن قطع با

 .ممنونم واقعا_

 .داد تکون سر حوصله بی
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 .برگشتم آراز سمت به تخم و اخم با و انداختم بینیم به چینی
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 هم اصال و بود من شدن ضایع حاصل که ش خنده پر ی قیافه دیدن با

 کنه پنهونش ازم خواست نمی

 .فتمر بهش ای غره چشم

 .خنده می هرکی شه سگ_

 !خنده از ترکید

 .انداخت بهمون متعجبی نگاه امیر

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم

 برنشون؟ می کجا قضیه این بعد دونی نمی_

 .کرد نوچی

 که کاری اون واسه دنبالت میام فردا راستی پرسم، می ولی دونم نمی نه_

 .گفتم بهت

 .گشت بینمون آراز نگاه

 ست؟ه کاری چه_

 تانکر پشت به و بود کرده ریز رو هاش چشم که طور همون کورد امیر

 :گفت کرد می نگاه آب بزرگ

 .نداره کاری کسی با کسی پاکیه محیط شاپه، کافی
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 پسره؟ همینه ببین

 .کردم نگاه کرد اشاره که سمتی به

 میومد سمتمون به اخم پر ای قیافه شده سیاه صورتی با که رضا دیدن با

 سریع کورد امیر به جهتو بدون

 .دویدم سمتش به

 رضا؟... رضا_

 .کردی عمرم نصف تو بودی کجا خوبه؟ حالت

 .کرد اخمی بود گرفته ها جالد مثل رو بازوش که علی به

 .رو بچه بازوی کندی رو دستت بکش_

 .رفت عقب و نگفت چیزی ولی کرد بهم اخمی

 مگه آباجی میکنی چیکار اینجا: گفت اخم با و داد فشار رو هاش لب رضا

 اینجا هیچوقت گم نمی بهت

 .کنن می اذیتت که خوره نمی محل این به تیریپت اصال نیا

 .کشیدم کچلش سر روی دستی لبخند با

 مامانت ببینم بگو بدی، من یاد رو ها چیز این تو مونده همین حرفا، چه_

 کجاست؟
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 .زد پشتش به ای اشاره

 !کانکسه تو_

 .اومد جلو قدمی آراز

 نداد؟ جواب زدیم در هرچی چرا سپ_

 .انداخت باال ای شونه

 .کنن بیرونمون ترسیدم نده جواب گفتم بهش من_
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 .شدم خیره کورد امیر به آمیزی اتهام نگاه با و برگشتم

 می بیرون زندگیشون و خونه از رو مردم و پهلوون گذاشتی رو خودت اسم_

 کنی؟

 ظلم ها پناه بی این به بیشتر کنه یشترب رو رو بازوتون قوت خدا ماشاهلل

 !کنید

 .کرد نگاهم فشرده بهم فکی با

 رو کنایه و تیکه تراس، بزرگ واسه حرفا این دختر، بردار دهنت اندازه لقمه_

 این از قبل تا من کنار بذار
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 باز هم فهمیدم که حاال میکنه، زندگی خانواده اینجا دونستم نمی حتی

 هب ربطش کنم می که هرکاری

 شد تموم بازدیدت و دید اگه ندارم، خودم تعریفِ و توضیح به نیاز و خودمه

 !ت خونه برگرد

 .کردم نگاهش شده خشک صورتی با

 سمت به که طور همون و گرفتم رو رضا دست افتاد، راه مغزم کم کم

 :زدم داد کشیدمش می کانکس

 جرئت کی بدونم خوام می مونم می جا همین صبح تا امشب من اصال

 از اینارو و بگذره من از میکنه

 .کنه بیرون شون خونه

 کارم از دست نشد باعث هم آراز اعتراض و شاهین خنده صدای حتی

 .بکشم

 .ایستادم کانکس در جلوی تمسخرشون پر نگاه به توجه بی

 به حس بی و خونسرد صورتی با و کرد نگاهم خیره ثانیه چند کورد امیر

 آباد حلب ی دیگه طرف سمت

 .افتاد هرا

 .اومد در لجم بیشتر گرفتنش نادیده این از
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 .کردم رضا به رو

 نمی مواظبم اینجا خودم من نیا بیرون شد هم هرچی مامانت پیش تو برو_

 داشته باهاتون کاری ذارم

 .باشن

 .کرد نگاهم نگران

 گیر ای خرابه یه همیشه مثل ما برات میشه دردسر کن ولش آباجی_

 !هدیگ توش میریم میاریم

 باید بچه این چرا کردم، نگاه سیاهش و کوچیک صورت به شد، فشرده قلبم

 دغدغه چنین سن این تو

 !باشه داشته هایی

 ...نمیشه چیزیم من تو برو قربونت، نترس_

 خودم با چی واسه رو خر نره این پس: گفتم آروم و زدم آراز به ای اشاره

 خر تو خر که اوضاع آوردم

 !میریم در خودمون بدرّنش وجل ندازیم می اینو شد

 .کرد ای خنده
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 .کردم نگاه خندیدنش به خوشحالی با

 صدایی هر تو برو کن گوش آباجیت حرف به حاال رضا آقا آباریکال_

 .نزن جیک شنیدی

 راحت خیالم در شدن قفل صدای شنیدن با شد، کانکس وارد و گفت چشمی

 تکیه و برگشتم عقب به شد،

 .دادم کانکس به رو م

 .داد تکیه در به کنارم و اومد طرفم به آراز دقیقه چند از بعد

 .برامون میشه دردسر میریزه پلیس االن بریم بیا_

 .گرفتم باال رو م چونه سرسختانه

 !نداره امکان_

 چی؟ کنن بیرونشون اگه

 کنه؟ می قبول وجدانت تو

 تری؟ وجدان با کورد امیر از تو االن یعنی: گفت تمسخر با

 .میشه شب داره نیار در بازی مسخره آشوب ریمب

 .شدم خیره ای دیگه طرف به و ندادم بهش اهمیتی
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 گله به و بود ایستاده الستیک روی جالبی ژست با که کورد امیر دیدن

 کارم توی شد باعث میداد دستور

 پناه سر بی بابت قولی هیچ اون و بودم رضا امید آخرین من بشم، تر مصمم

 .بود نداده بهم نشدنشون

 شده خراب این توی هم ای دیگه های خانواده مادرش و رضا بر عالوه

 نمی من و کردن می زندگی

 .بیارن رو خوابی کارتون به دوباره بذارم خواستم

 .میرما کنم می ولت جا همین: گفت تهدید با نمیدم محل بهش دید وقتی

 .انداختم باال ای شونه قیدی بی با

 !ورم یه به برو، خب_

 .کرد گرد برام رو هاش چشم

 !بیشعور_

 .زد پهلوم به ای ضربه دقیقه چند از بعد

 هم یارو اون پسر خرابه م پرونده من دختر بریم بیا اومدن پلیسا آشوب_

 می واویال دیگه که هستم

 .مونیا می پناه سر بی برنم می گیرن
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 .کردم نگاهش چپکی

 منی؟ پناه سر تو االن_

 !سرم تو بخوره

 .شد بلند سرش پشت از ماموری صدای بگه چیزی که این از قبل

 کنید؟ می چیکار اینجا شما_

 .جاش سر ایستاد سیخ آراز

 بود؟ امری خونمونه: گفتم و کردم نگاهش جدی

 .انداحت اطراف به نگاهی

 خونه؟ کدوم_

 99 _پست#

 برای بفرستید آقا و خانوم یه: کرد گزارش و آورد باال رو دستش توی بیسیم

 .یشتفت

 اصال ایم کاره هیچ ما بخدا آخه، چی برای تفتیش جناب: گفت سریع آراز

 می اون بیاد کورد امیر بگید

 .مارو شناسه
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 آهی میومد سمتمون به که آشنا ای چهره دیدن با کردم، بهش اخمی

 .کشیدم

 .بیارم یاد به رو فامیلیش تا کردم تمرکز کمی

 !رستمی سروان

 .گرفتم می رو نمده جلوی باید واقعا نظرم به

 رومون به رو داشت جذابی و گرد صورت که چادری دختره یه با همراه

 .ایستاد

 دختری به دستوری لحن با لحظه چند از بعد و کرد مکث کمی من دیدن با

 ستوان: گفت بود کنارش که

 .کنید تفتیش رو خانوم این لطفا مصدق

 .رفتم عقب قدمی اخم با و شد منقبض بدنم

 محکمی صدای بخوره بهم دستش که این از قبل برداشت، تمسم به قدمی

 .بزنه خشکش شد باعث

 !ازش بکش رو دستت کنید، می دارید چیکار_

 .چرخوندم اومد صداش که سمتی به رو سرم سریع
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 سروان سر پشت همیشگیش مردونه ژست با که کوردی امیر دیدن با

 تازه شد، گرم دلم بود ایستاده

 .شدم بود نشسته جودمو توی که ترسی متوجه

 .برگشت کورد امیر سمت به غلیظی اخم با رستمی

 !میکنید ایجاد اختالل قانون کار تو دارید_

 .نظامیه مقام یک دستور خانوم این تفتیش

 .کرد نگاهش سکوت توی کورد امیر

 گرفته؟ اشتباه بازی خاله با رو وظیفه که مردی یا نظامی مقام_

 م گله منو به اعتمادی اگه بگو سرهنگ به تنهس من ی گله از نفر دو این

 نفرسته رو کسی دیگه نیست؛

 !من پی

 .اینجا بیاید: گفت و زد بهمون ای اشاره

 نفس به اعتماد با و ایستادم کورد امیر پشت گذشتم، دختره کنار از سریع

 .کردم نگاهشون

 توئه؟ ی گله عضو بچه دختر این: گفت و انداخت بهم نگاهی رستمی

 !خاک رو بذاریم رو سرمون بریم باید ما پس شما دست بیفته پاسبونی وقتی
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 .کردم نگاهش اخم با

 تنه یه سرما این توی ساعته یه که تره مرد شماها امثال از بچه دختر این_

 که کانکس این جلوی ایستاده

 پس نکنن، خراب سرشون روی رو مریضش مادر و بچه یه سر باال سقف

 رو سرت میدم پیشنهاد بهت

 !خاک روی بذاری

 100 _پست#

 .بگیرم رو نشست لبم روی کورد امیر جواب از که لبخندی جلوی نتونستم

 .کرد سکوت و فشرد بهم رو هاش لب سروان

 مالیمی لبخند با و برداشت جلو به قدمی بود ایستاده پشتش که دختری

 مصدق ستاره ستوان بنده: گفت

 !مصدق سرهنگ دختر هستم،

 .میکنن رسیدگی مسئله این به پدر نکنید حتنارا رو خودتون

 ددی مقام سعادتت به خوشا باشه ها، سرهنگه دختر بگه خواست می فقط

 از نره در بچسب سفت رو

 .دستت
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 سروان به ش خیره نگاه که طور همون کورد امیر

 .برگشت آراز و من طرف به و داد تکون سری بود

 چشم به و برداشتم بود شده جمع ملیحش لبخند که دختره از رو نگاهم

 .دادم کورد امیر جدی های

 از بعد خونه گرم فرستمشون می کنم، می رسیدگی ها خانواده این به من_

 می شد پاکسازی اینجا که این

 ...خونه برگردید هم شما برگردن، تونن

 .انداخت اطراف به نگاهی

 .برمتون می خودم کنید صبر خطرناکه شده شب نه_

 برداشت رو افرادش بذاره محل بهش نیست قرار کورد امیر دید وقتی سروان

 .گذشت کنارمون از و

 که مدتی ی همه داشت ارزش واسم کارش موندم، سرجام مخالفت بدون

 ثابت رو بودنم یکدنده داشتم من

 .بود ها خانواده این برای مکان و جا فکر به اون میکردم

 !ممنونم_

 .انداخت باال اومد در دهنم از رزو به که سردی ی کلمه تک برای ابرویی
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 .جونور کنم می خواهش_

 .گذشت کنارم از و انداخت سرم پشت به نگاهی کردم، بهش اخمی

 بر قدم سنگین و محکم شدم، خیره رفتتش راه به پشت از و عقب برگشتم

 به عجله بدون میداشت،

 .رفت بودن منتظرش که گله اعضای از نفر سه دو سمت

 � کانال VIP: رینصی سحر/داروغه �

 101 _پست#

 .زد بهم ای ضربه آراز

 بمونیم؟ معطل کی تا حاال میریم، خودمون بگی ننداختی راه رو زبونت چرا_

 .افتادم راه بودن ایستاده که جایی سمت به کنم نگاهش که این بدون

 کنم؟ حساب رو کرایه من باز که_

 جلسه مملکت نسرا با مگه هم بعدش رسونه می خونه دم تا دیگه مفته

 میشی؟ معطل که داری

 .افتاد را سرم پشت

 حاال؟ میری کجا وایسا_
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 کار چی دارن اینا بینم برم میذخوام بیا بعد بگو رو قضیه رضا به برو اول تو_

 .کنن می

 .ایستاد سرجاش

 .بیام من تا نشو درگیر کسی با نزن گند چیزی به باشه_

 .افتادم راه ش گله و کورد امیر سمت به و کردم نگاهش چپی چپ

 به دست با رو جایی یه داشت بود، کرده عرق پیشونیش خنک هوای این تو

 که این با داد می نشون بقیه

 .نبود واضح داد می نشون که جایی هم باز داشت برق تیر اینجا سر تا سر

 .رسوندم بهشون رو خودم بلند قدم چند با

 !سالم_

 یادم رو شون بقیه اسم شاهین جز به چرخید، سمتم به همزمان نفر چند سر

 .نمیومد

 میکنی؟ چیکار اینجا_

 !بشه تموم کارم تا موندی می منتظر جا همون

 پلیسه آقا اون پیش مگه: گفتم کمرنگی لبخند با و انداختم باال ای شونه

 هستم؟ گله اعضای از من نگفتی
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 !دیگه کنم کمک اومدم

 .مالیم کورد امیر نگاه و شد متعجب بقیه نگاه

 زدی؟ حرفی چنین واقعا داداش میگه چی_

 حرف وقتی پهلوون دیگه گفت خودش زدم، زل کورد امیر دهن به سریع

 نمی مونه می سرش زنه می

 .زیرش بزنه تونه

 !گفتم من: گفت و کشید سنگینی نفس

 شب نصف برسید کاراتون به برید ندادم، اجازه و کنن تفتیش خواستن می

 باید همه نه ساعت سر شد،

 .باشید هاتون بچه و زن پیش خونه

 دختره این: گفت اعتراض با داشت عقابی دماغ و کوتاه موهای که یکیشون

 بیاد؟ خواد می هم

 .باشن مراقبش باید نفر سه مگه بازیه بچه داداش نگیر حال خدا تورو

 .انداخت باال سری کورد امیر

 می دختر، ینا نه میام من نه میگم، بهت بدی خرج به حوصله دقیقه دو_

 !گردم برمی بعد خونه برمشون
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 .راه همه این آوردن چی ببینم من به بده رو جعبه اون فعال

 .نشست لبم روی محوی لبخند بقیه ناراضی نگاه به توجه بی

 کنم؟ چیکار من خب_

 102 _پست#

 پا و دست تو نکن، خرابکاری فقط: گفت و گرفت شاهین دست از رو بسته

 .کافیه همین نباش هم

 م لوچه و لب کورد امیر قول به شد باعث نفرشون دو ی خنده پق صدای

 .بشه آویزون

 .رفت خندیدن که نفری دو به بعد من به اول ای غره چشم کورد امیر

 .گفتم بیفتید راه_

 .افتادن راه بود کرده اشاره دست با که سمتی به همشون مکث بدون

 .برگشت سمتم به رفتنشون با

 دوباره تا برسونمتون بریم کنم دور اینجا از تورو اول رهبهت شدم پشیمون_

 حتی نکردی، درست دردسر

 .تره آزار بی تو از داداشت
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 پشت شدم مجبور افتاد، راه من از جلوتر و گذاست الستیک روی رو جعبه

 .بدوام سرش

 کردم؟ درست واست دردسری_

 رسوندم؟ بهت آزاری

 !کشب دوش به مثال، محلی ی داروغه جونت نوش

 .دیگه هستم هم ت گله عضو دیگه بشه، هم تر بد قراره

 دارایی؟ مایه این وصی وکیل فقط نکنه یا

 .شد حبس نفسم ایستادم، سرجام سریع کرد، مکث سرجاش ثانیه چند

 .داد ادامه راهش به دوباره کردن صبر کمی از بعد

 .رسوندم کنارش به رو خودم

 که؟ دونی می داره حرمت من ی گله_

 خودم ناموس مثل چون هم تورو کنم نمی استفاده اسم این از رجاییه من

 دست نذارم خواستم بودی

 استفاده من گذاشتن فشار تحت برای قضیه این از دیگه پس بزنن، بهت

 !نکن
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 اون دنبال من وجود تو اگه مردم، وصی وکیل نه م داروغه نه دیگه من

 تو که هستی هایی داستان

 دختر بری و بکشی رو راهت بشی ناامید که این از قبل بهتره خوندن گوشت

 .جون

 مستقیم شدم، ناراحت جونور یا گنجشک نگفت بهم که این از بود بار اولین

 کردم نگاه جدیش رخ نیم به

 .کردم کج سمتش به رو سرم کمی و

 !کنم نمی باور من ولی_

 .میگن داستان ازت همه که ای داروغه همون تو: دادم ادامه مطمئن

 پشت شده دراز سمتت که دستایی به هیچوقت پهلوونشونی و اسطوره تو

 اینو االن تا حداقلش کنی، نمی

 !فهمیدم

 قدم با بگه چیزی که این بدون شد فشرده بهم فکش کرد، مکث دوباره

 ماشینش سمت به سنگین هایی

 .افتاد راه

 .بیاد سمتم به تا دادم تکون آراز برای دستی و برگشتم
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 .اومد سمتم به بدو بدو و کشید ضار سر به دستی

 نشست؟ ماشینش تو رفت آتیشی گفتی یارو این به چی_

 .انداختم باال ای شونه

 حوصلشون رفیق؛ نیستن قدیم مثل دیگه زمونه این جوونای وهلل هیچی_

 بندیل و بار باید ما کشیده ته

 .کنیم کوچ زندگیاشون از و ببندیم

 103 _پست#

 .رفت هم توی صورتش

 آخه؟ بفروشمت دار ید نمک عنوان به ببرم کجا ای، مسخره تو رچقد_

 .پشتش زدم خنده با

 نکنی دخالت حاجیمون و من کار تو دیگه باشی تو که_

 .خنده از ترکیده

 حاجیمونه؟ میدونه_

 .انداختم بینیم به چینی

 .نکنیا وا دهن میکنه جیز حساسه حاجی نه_
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 .شد نماشی سوار و داد تکون طرف دو به رو سرش

 .بستم رو در و نشستم عقب

 رو در بچه مگه نداری جون: گفت میکرد روشن رو ماشین که طور همون

 نشد بسته ببند، تر محکم

 .خطرناکه

 .بستمش توانم تمام با و کردم باز رو در دادم، ابروهام به تابی

 خیره بیرون به و انداختم باال ای شونه رفت، بهم ای غره چشم آینه توی از

 .شدم

 .شد بلند صداش گذشت سکوت توی که دقیقه چند

 داری؟ باری و کار تو پسر_

 .کشید حالتش خوش موهای به دستی آراز

 .دستی دم کارای این از واهلل، نه ثابت کار_

 .فروشی مواد مثال آره کردم، نگاهش چپی چپ

 بیکار آدمه کنم، پا و دست کاری واست تونم می ببینم باشگاه بیا سر یه_

 شیطون ی لونه تو یفتهم زود

 .نره کج تا باشه گرم جا یه سرش و دستش باید آدم
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 .داد تکون سری عاقالنه آراز

 .نکنید شرمنده این از بیشتر نمیشم، شما مزاحم من ولی طوره همین بله_

: گفت کشید می پایین کمی رو ماشین شیشه که طور همون کورد امیر

 کنم، می پیامک رو باشگاه آدرس

 کاله سرتون کسی نیست قرار بیاری خودت با رو بچه این دارین بر فقط

 .بذاره

 .کردم کج رو لبم

 .نشستما اینجا من_

 .انداخت بهم گذرایی نگاه آینه تو از

 راه باز برسه گوشت به که میگم هستی چون بینمت، می دارم میدونم_

 .مردونه جمع تو بیای نیفتی

 .رو آدم میکرد الل بیخ تا بیخ یعنی

 104 _پست#

 اخمی آینه توی از نپره، الش از چیزی که دادم فشار بهم محکم رو هام لب

 رو سرم قهر با و کردم بهش

 .برگردوندم ماشین شیشه سمت به
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 .دادم می نشون رو اعتراضم جوری یه باید بدم نداشتم جوابی خب

 .نکردم نگاهش مسیر آخر تا دیگه

 .بود نشسته میخ رو انگار د،پری بیرون ماشین از سریع آراز رسیدن محض به

 .شد بلند کورد امیر صدای کردم باز رو ماشین در که همین

 .دنبالت میام باش حاضر صبح فردا_

 .کردم نگاهش باالخره

 .دنبالم بیاد ظهر از بعد دارم، قرار نمیشه صبح_

 .انداخت بهم سوالی نگاه

 گنجشک؟ داری قرار کی با حرفات، ته بچسبون لطفا یه_

 .انداختم باال یا شونه

 !گنجشک نگو بهم محلمون، قناری با_

 .نشست لبش ی گوشه کمرنگی لبخند کردم حس

 .نزنه شاخش گربه که بیاد آسه بره آسه بگو محلتون قناری به_

 .انداختم بینیم به چینی

 .غیرت خوش س ماده قناریمون_
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 .شد معلوم کامال لبخندش ایندفعه

 .نتظرتمم ظهر از بعد ملوچک کارت پی برو_

 .رفت درهم صورتم

 یه خیالت به من، نافِ به بستی ای چرنده پرنده چه باز چیه، دیگه ملوچک_

 ملوسم ی ساله سه دختر

 روم؟ میذاری اسم هی

 .کرد نگاهم تفریح با

 ملوچک میگم جاش به گنجشک نگو نگفتی مگه_

 .نکن معطلم منن منتظر آدم گردان یه میشه دیرم داره دختر برو بدو

 .بستم رو در و شدم پیاده ماشین از

 بده نجات رو دنیا آدمت گردان اون با برو داروغه، جناب برسی خوش_

 خراب رو دنیا میریم هم ما امثال

 !کنیم

 یاد خودش ی گله های بچه از که لحنی با و گذاشتم م سینه روی دستم

 رخصت: گفتم بودم گرفته

 !حاجی
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 رو ماشینش سکوت توی لحظه چنده از بعد و کرد ریز کمی رو هاش چشم

 .انداخت راه

 105 _پست#

 و آراز به توجه بدون بودم، خسته حسابی شدم، وارد و کردم باز رو خونه در

 به رفتن بابت هاش غر غر

 .کردم قفل رو در و رفتم اتاق سمت به اونجا

 به رفتن ساعت شهره کردم چک رو گوشیم و کشیدم دراز رختخواب روی

 .بود کرده اس برام رو آرایشگاه

 جمع مشتری تا اینستاگرامش ذاشت می رو آرایش های مدل این بیشتر

 بود داغون محلشون و خونه کنه،

 مشتری و کار و بود کرده اجاره درمون و درست جای یه رو آرایشگاه ولی

 .بودن خوب حسابی هم هاش

 امیر احتماال فرستادن، کجا هارو آواره اون باالخره میاوردم در سر باید فردا

 رو مسئله خودش کورد

 .بشه تر راحت خیالم بود شده باعث همین و کرد می پیگیری

 .برد خوابم کم کم که بود رفتنم سرکار و فردا درگیر فکرم انقدر
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 آراز دوباره خداروشکر کردم، باز رو هام چشم زور به گوشی زنگ صدای با

 رو گوشیم نیومد شبی نصف

 .کنه در دو

 .زدم صورتم و دست به آبی و شدم بلند جا از

 .زدم آراز به لگدی آشپزخونه به رفتن راه تو

 .کشیدی لش ظهر لنگه تا برس بارت و کار به برو شو بلند_

 .کرد فرو بالشت توی رو سرش

 بفروشم؟ مواد برم داری دوست ندارم، کار که من_

 همون نه: گفتم کردم می ساندویچ گردو و پنیر خودم واسه که طور همون

 نفع به برو خواب به ابخو

 .میدم رو خرجت کنم می کار خودم س، همه

 .داد ادامه خوابش به و کرد غری غر لب زیر

 .بود افتاده کمد روی بود تنم دیروز که هایی لباس

 انتخاب لباسایی فردم به منحصر اندیشی دو خاطر به همیشه خداروشکر

 شدن اتو به احتیاج که میکردم

 .نداشت
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 .افتادم راه خیابون سمت به و زدم بیرون خونه از

 .کردم شوت رو پام جلوی های سنگ پام با بار چند بود، خنک هوا

 .کرد ترمز پام جلوی آشنایی ماشین رسیدم که کوچه سر

 به چینی دیروزیه پسر همون شاهین دیدن با گرفتم، باال رو سرم سریع

 .دادم بینیم

 .داشتم رو ردکو امیر خود انتطار ذوقم تو خورد جورایی یه

 می سرما خنکه هوا دختر شو سوار: گفت و کشید پایین رو ماشین ی شیشه

 .رسونمت می من خوری

 .کردم نگاهش شده ریز های چشم با و شیشه سمت شدم خم

 من؟ دنبال فرستادت کسی_

 .انداخت باال رو سرش

 دارم که من گفتم کنی می لرز داری دیدم بکشم کشیک بودم اومده_

 .دیگه برسونمت بذار اممی دنبالت

 106 _پست#

 .شدم ماشین سوار اخم با و کردم پوفی

 .باش مارو شانس



 /@romane_ghachaghi 
 

310 
 

 .انداخت بهم نگاهی چشمی زیر

 .رسونید می منو دارید ممنون سالم، علیک_

 .کردم پوفی

 !وظیفتونه سالم،_

 .میشم پیاده اونجا داره آرایشگاه یه نبش سر سرلک خیابون میرم

 .صندلی شتیپ به دادم تکیه رو سرم

 سیاه دل بر خدا لعنت: گفت حرصی پر صدای با و کرد مکث لحظه چند

 دلت چرا بگو منو شیطون،

 .سوخت

 .زد جرقه ذهنم تو چیزی یه که بدم رو جوابش خواستم

 .بگذره دقیقه چند دادم اجازه و کردم سکوت

 .بگیرم ازش رو هام سوال جواب تونستم می حداقلش

 همید؟ با وقته چند_

 .کرد نگاهم یسوال

 !میگم رو گله_
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 شدید؟ آشنا هم با وقته چند کورد امیر گله، شما،

 .کردیم وا چشم وقتی از_

 چی؟ یعنی_

 .کشید پایین کمی رو ماشین ی شیشه

 یه هم با شدیم بزرگ هم با بودیم محل یه تو هممون بچگی همون از_

 شد داداشم خان شدیم، شیر گله

 .نبود سرمون باال سال مهه این که برم قربانش آخ گله سر

 میزد حرف کورد امیر به راجع حظ با جوری یه کردم، نگاه بهش تعجب با

 !پرستتش می بود معلوم

 زندون؟ تو افتاد که چیشد: گفتم آروم

 .کرد مکث ثانیه چند و رفت هم توی صورتش

 .میگه خودش باشه الزم_

 وقت اون ،میاد در دهنش از زور به کلمه دو باشه آدم جلو که خودش_

 میرزا قصه من واسه بیاد میخواد

 کنه؟ تعریف کن چاه

 بگی؟ میشه کم ازت چیزی مگه خب
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 راه جلو شما که چیشد نمیدونم: گفت خشکی لحن با و کشید عمیقی نفس

 خوردید گره و شدید سبز آقا

 !دونه می ما از بهتر چی یه دونسته صالح حتما خب ولی احوالش به

 حله؟ میمونه خودمون بین میگم االن که حرفی این

 .سمتش شدم خم کمی و دادم تکون سر تند تند

 از آدما تهش بود،( جوونمرد) کُر شیره خون از اول همون از داداش خان_

 می ضربه خودشون پاک دل

 .خورن
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 چیه؟ دیگه کر شیره:  پرسیدم کنجکاوی با

 بهش شههمی دایه جوونمرده، های مایه تو چیزی یه میشه معنیش_

 !میگفت

 !دایه دیوار به دیوار همسایه سید، دختر و پیش سال پنج به میگرده بر قضیه

 !خانوم راحله

 .باال پرید ابروهام

 !عجب_
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 .کرد بهم اخمی

 شیر و رفت دنیا از ش ننه زا سر کورده امیر رضاعی خواهر خانوم راحله _

 کورد امیر با خورد، رو دایه

 خانوم راحله که روزی تا شدن، بزرگ هم اب و بودن برادر و خواهر مثل

 .کرد ازدواج

 .کردم گرد رو هام چشم سریع

 چیشد؟ بعدش کرد ازدواج خب_

 .کشید عمیقی نفس کالف

 هرچی بود، کبود صورتش پدرش خونه میومد که ماه چند هر دختر این_

 کرد، می قایم پرسیدن می ازش

 !میزده شوهره اومد در گندش تهش کردم، تصادف زمین، خوردم دونم نمی

 .صندلی به دادم رو م تکیه

 بازیه کر شیره این تهش بزنم، حدس تونم می خودم دیگه رو ش بقیه_

 گند و داد دستش کار کورد امیر

 نه؟ چی همه به زد

 .کرد نگاهم جپی چپ
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 !داداش خان به راجع کن صحبت درست دختر، چیه زد گند_

 تر سن کم ما نداشت خبر کورد امیر میشد، آدم نه داد می طالق نه یارو

 گله داشت، باد سرمون بودیم

 ناز زدمش، آی خودم من آباد ناکجا بردیمش روز دو یکی شدیم جمع ای

 !شستم

 حیفِ اصال مگه حیوونی کنه می بلند دست جماعت زن رو شرف بی

 !حیوون

 جوری یه کردم نگاه بهش بهت با بود، شده مشت فرمون روی دستش

 آدم یه زدن ککت به راجع جذاب

 .کردم هوس که میزد حرف

 .کشیدم باال کمی رو پاهام

 داشت کورد امیر به ربطی چه اصال موندن زندون انقدر چرا حاال خب_

 زدینش؟ شدید جمع شما وقتی

 .خاروند رو سرش

 از منه با گله های بچه تک تک مسولیت گفت گرفت، گردن هممون جای_

 شدن همچین که بود من کوتاهی
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 مادرهاشون و پدر جواب من بشه خراب زندگیشون و بشن دار سابقه ها این

 من بزرگشون بدم چی رو

 جرح و ضرب جرم به گیریم، می گردن رو ش همه خودم پس بودم

 !گرفتنش

 قوز شد هم این بود شده باز کالنتری به پاش ما خاطر به چندباری هم قبال

 .قوز واال

 .گفتم هومی

 کش؟ بال شد بیچاره ونا رفتید در زدید همتون پس_

 .نداختم نمی صورتتون تو تف بودم من

 همتون بود زندون شماها خاطر به و نکرده جرم به که سال همه این از بعد

 چیزی به و دارید بچه و زن

 .کنه شروع صفر از باید اون ولی رسیدید
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 .کرد گرد واسم رو هاش چشم

 بودیم حاضر هممون وگرنه ردخت بست رو دهنمون کتک با قسم وهلل به_

 بکشیم، رو کردیم که کاری جور
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 صفرم از داداش بشه، جبران کنم می هرکاری غالمشم یکی من هم االن

 !صده کنه شروع

 و پز و دک اون با سروان جوجه اون ندیدی دیروز دیگه، خیلیای از تر باال

 موش جلوش جوری چه قدرت

 !بود شده

 .دادم تکون سر

 چیشد؟ رفتم من که شبعد یادمه، آره_

 کردید؟ چیکار رضا با راستی

 .کنه پارک خیابون سر تا زد راهنما چراغ

 خیالش وقتی مطمئن، ی گرمخونه یه برد رو همشون خودش داداش خان_

 برگشت، امنه جاشون شد راحت

 تموم که پاکسازی کردیم، جمع رو اطراف اون فروشای مواد و معتادا همه

 می برشون دیگه روز چند بشه

 .گردونیم

 .گرفتم در دستگیره به رو دستم

 .خدافظی برسون سالم حاجیتون واسه گرم دمت_
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 سمت به و پریدم جوب روی از شدم، پیاده ماشین از و کردم باز رو در

 .افتادم راه آرایشگاه

 .شدم وارد دمپایی پوشیدم از بعد و کردم باز رو در

 .اومد سمتم به سریع دیدنم با شهره

 شو حاضر بیار در رو لباست بدو رسوندی رو خودت موقع به تو عجب چه_

 .دختر

 .کشیدم بیرون تنم از رو سویشرتم سریع

 .جدیدم کار محل برم میخوام میرما زودتر امروز شهره_

 .برم صندلی سمت به زد اشاره و داد تکون سر

 .دادم لم مشکی صندلی روی و گذشتم آرایشش وسایل کمد کنار از

 .میدید خودش از تا چند میشد گیج آدم بود آینه از پر آرایشگاه دور تا دور

 .شد کار به دست و چید روم به رو میز روی رو آرایش وسایل

 .کنه تموم رو کارش تا موندم حرکت بی دستش زیر ساعتی چند

 بگیره عکس هام چشم حالت از تا میکرد آماده رو دوربین که طور همون

 دم رو آرمین و سها دیروز: گفت

 .دیدم دانشگاه
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 .خوردم تکون جام سر کمی

 خب؟_

 بیچاره گفتم خودم با بودن خوشان خوش هم دست تو دست همچین_

 دارن آبرو واقعا دختر این خانواده

 .کنه می سکته بفهمه داداشش

 .بگیره رو عکسش تا موندم حرکت بی

 این از میندازه ور رو نسلمون بفهمه داداشش: گفتم آروم لحظه چند از بعد

 !طوراس قیصر

 .احمق ی دختره
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 .آورد جلوتر کمی رو دوربین

 .بود خودش از کرم اول همون از دختره_

 هم آرامین نگذریم حق از گرفته رو آرمین چشمش دونستیم می هممون

 نزدیک تو به همین واسه جذابه

 آرمین با تهش دوستی و رفاقت همه اون از بعد ریخت، دوستی طرح و شد

 ازتون اون فهمید شد یاوک
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 رو ش رابطه و کنی می حسودی رابطشون به تو گفت برگشت میاد بدش

 کنم می دعا کرد، قطع باهات

 !فتنه ی دختره کنه سرویس رو دهنش بفهمه داداشش

 .کشیدم پوفی

 رو میشه خراب میاد هم این حتما ندارم دردسر حوصله خدا تورو کن ول_

 این کشِ جور شدیم ما،

 .خانواده

 .کشید آهی

 .سیاهت بخت برا بمیرم_

 .کردم اخمی

 .بیشعور زندگی از شدم ناامید نگو اینجورم حاال_

 .پیشونیم رو زد

 داداش دوتا از اون دیگه میگم راست گیرم، می عکس دارم نکن اخم_

 خوبه زندگیت و کار از اینم الدنگت

 شهپور شلواری کت این از یکی خودت قول به کنه خدا نیستی زشت باز

 .شی راحت بگیرتت بیاد سوارا
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 .چرخه نمی ما دور کسی زن الس فاتح جز که فعال_

 .گرفت ش خنده

 .آشوب شی بدبخت نکنه خفتت گوشه یه_

 .نباش نگران دارم بادیگارد ضمن در باشه، کی سگ: گفتم آروم

 .کرد نگاهم کنجکاو

 بادیگارد؟_

 .زدم بهش ای اشاره

 دیر اولی روز بکن رو کارت فعال نم،ک می تعریف واست بعدا داره قضیه_

 .نرسم

 .بشورم رو صورتم داد اجازه کردنم االف ساعت نیم از بعد

 گوشیم به نگاهی کردم می خشک رو صورتم دستمال با که طور همون

 روی که پیامی دیدن با انداختم

 .کردم بازش سریع بود بسته نقش گوشی صفحه

 .بود کورد امیر

 . (بیا زودی ننک معطل منتظرم در دم( 

 !باشه نرفته بود، داده پیام پیش ربع یه اوه اوه انداختم، ساعت به نگاهی
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 .پوشیدم رو لباسم سریع و شدم کردن آرایش بیخیال

 .منتظره در دم ربعه یه شد دیرم شهره رفتم من_

 ...چی پولت_

 .کردم پام رو هام کفش

 .فعلنی حسابم به بزن_

 جای که دیدنش با انداختم، اطراف به نگاهی و ریدمپ بیرون آرایشگاه از

 نفس بود ایستاده شاهین ماشین

 .رفتم سمتش به آروم های قدم با و کشیدم راحتی

 .کرد نگاهم خیره برسم تا و گرفت باال رو سرش اخم با

 چرا شدم، بچه مثقال نیم معطل ساعته نیم بیا زود کردم سفارش شد خوب_

 تو؟ شدی شکلی این

 .کردم باز رو در و رفتم ماشین تسم به

 بود سایلنت روی هم گوشیم شده ربع یه که این اول: گفتم جوابی حاضر با

 هم بعدش رو، پیامت ندیدم

 مگه؟ شدم جوری چه
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 رفت؟ یادت رو قیاقم دیدیم آرایش بدون بار یه

 .شد ماشین سوار و رفت بهم ای غره چشم

 .کوبیدم بهم رو در و انداختم باال ای شونه

 حاجی؟ خوبی کر شیره جناب سالم راستی_

 .برگشت سمتم به متعجب صورتی با

 کنی؟ سالم افتاد یادت تازه_

 گرفتی؟ یاد کی از رو زدن حرف مدلی این

 .صندلی به دادم تکیه سینه به دست

 واسم رو زندگیت پوک و جیک من پِی فرستادیش صبح که همونی از_

 .کر شیره دایره رو ریخت

 .گذاشت گاز روی رو پاش

 .نکن صدام اینجوری_

 .کردم نگاهش شده ریز های چشم با

 !کر شیره کر، شیره کر، شیره_

 .بدوزم هم به رو دهنت تا بده ادامه_
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 .کردم نگاهش خنده با

 حاجی؟ جوری چه_

 کرد بهم اخمی

 !دهنی تو با_

 .برخورد بهم شد، جمع لبخندم

 .میشم پیاده کنار بزن نمیام اصال_

 .کرد بیشتر رو ماشین سرعت و داد فشار رو کودک قفل

 .کردم اخم و فشردم هم به رو هام لب

 111 _پست#

 .کنه نگاهم برنگشت حتی نداد، محل کردم بغ قیافه به

 کجاست؟: پرسیدم و شدم فایدم بی قهر ادامه بیخیال

 دقیقا؟ رسیم می کی

 .زد راهنما

 .ملوچک رسیدیم بذار جیگر رو دندون دقیقه دو_

 .انداختم بود زده ترمز روش به رو که شاپی کافی هب نگاهی
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 .آشوبه اسمم_

 .نگفتم منم گنجشک نگو گفتی_

 .کشیدم پوفی

 چی؟ یعنی ملوچک حاال خب_

 .کرد باز رو ماشین در

 !گنجشک یعنی_

 آرومیه؟ آدم مرد این گفته کی دادم، فشار بهم محکم رو هام چشم

 کافی به نگاهی و ایستاد کنارم ،شدم رو پیاده و وارد و شدم پیاده ماشین از

 .انداخت شاپ

 نیست؟ معلوم داخلش س تیره هاش شیشه چرا_

 .بودیم فنجون و فیل مثل شد، هیکلمون و قد تفاوت پرت حواسم

 .کردم جور و جمع رو خودم سریع که انداخت بهم سوالی نگاه

 .میان که پسرایی و دختر راحتی خاطر به حتما چمیدونم_

 .نشست شصورت روی اخمی

 بکنن؟ خواد می دلشون غلطی هر که_
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 .افتادم راه شاپ کافی در سمت به

 اینجور پسری هیچ یا حاال تا یعنی ندارم خبر دیگه رو حدش اون در وهلل_

 باشم، بلد که نیومدم جاها

 .باشین تر تجربه با میرسه نظر به شما بازم

 .داد بیرون صدا با رو نفسش

 .گردونم برت نکن کاری اولی روز تردخ تو برو بیا استغفراهلل،_

 .ایستادم و دادم دماغم به چینی

 .شدیم وارد هم با ایستاد، کنارم و داشت نگه رو شاپ کافی در

 .پیچید سرم توی قهوه بوی شدنمون وارد با

 .چرخید شاپ کافی دور تا دور هام چشم

 !ای کلبه چوبی دکور یه با بود کوچیکی و دنج محیط

 .بود پر هاش میز از دوتا و بودن شاپ کافی یتو نفر چهار کال

 .اومد سمتمون به سریع کارکنان از یکی

 .اومدید خوش خیلی آقا بفرمایید_

 .داد تکون واسش سری کورد امیر
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 .داشتیم مالقات قرار جهان آقا با هستم شاکو_

 .کرد مکث ثانیه چند پسره

 .میدم اطالع االن باشید داشته تشریف لطف چشم بله آها_

 .رفت پیشخوان پشت سمت به سریع

 .نشستم دسترس در صندلی اولین روی

 .انداخت اطراف به دقیقی نگاه و نشست کنارم کورد امیر

 .میاد نظر به ساکتی و خلوت جای_
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 .برگشت سمتم به

 چیه؟ تو نظر_

 ...دیگه کار یه میگم برگردیم نه اگه اومد؟ خوشت

 .ادمد تکون طرف دو به رو سرم سریع

 .میده قهوه بوی دارم، دوسش نه_

 .داد تکیه صندلی به رو بزرگش ی شونه

 داری؟ دوست قهوه_



 /@romane_ghachaghi 
 

327 
 

 .کردم نگاه ش تیره های چشم به

 .میکنه آرومم دارم دوست رو بوش خودش از بیشتر_

 دختر به اتوبوس توی که غریبه یه مثل نشست، لبش روی کمرنگی لبخند

 پشت که خجالتی ی بچه

 .میزنه لبخند دهش قایم مامانش

 !کنه؟ آروم تورو که هست هم چیزی_

 .خندیدم مالیم حرفش از

 های چشم پرید، باال ابروهام میومد سمتمون به که جوونی پسر دیدن با

 سفیدی پوست و روشن ای قهوه

 صورت و بود متوسط قدش نبود، ماست ش قیافه ولی میزد بور تقریبا داشت

 یه انتظار داشت آرومی

 .داشتم رو تر باال سن مرد

 .نشست رومون به رو مالیمی لبخند با

 رو تعریفتون خیلی شاهو آقا دیدار مشتاق شاکو آقای اومدید خوش سالم،_

 .میکردن

 .داد تکون سر احترام با کورد امیر
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 مسائل این بشم آشنا کارتون محیط با نزدیک از اومدم جناب دارید لطف _

 .مهمه واسم

 .داد تکون سری جهان آقا

 کنیم نمی هم خبطی هیچ همینه ما کار روی و زیر چشم روی به قدمتون_

 پشت اون داریم هم اتاق یه

 .پرسنل استراحت مخصوص

 کنید؟ کار ما با بعد به این از قراره شما خانوم راستی

 .کردم نگاهش رویی خوش با

 .باشه قسمت اگه جهان آقا بله_

 .زد لبخندی

 شریفتون؟ فامیلی انشاهلل،_

 .بگیرم رو لبخندم شدن بزرگ جلوی ردمک سعی

 .هستم رستگار آشوب_

 .داد تکون سر

 .محترم خانوم خوشبختم_

 .همچنین_
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 پرسنل استراحت اتاق بری داری دوست: گفت و زد بهم ای اشاره کورد امیر

 ببینی؟ رو
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 تنها خواد می افتاد جا کجم هزاری دو ثانیه چند از بعد کردم، نگاهش گیج

 .بزنه حرف اروی با

 و کرد کردیم برخورد باهاش ورودی دم که پسری به ای اشاره جهان آقا

 استراحت اتاق جان کامی: گفت

 میدی؟ نشون جدیدمون همکار به رو

 .هستن هم رها و مهتاب

 خیالم کنن می کار اینجا من از غیر هم دیگه خانوم دوتا فهمیدم وقتی

 .شد تر راحت

 ریزه انداختم، بهش نگاهی پشت از افتادم، راه امیک دنبال و شدم بلند جا از

 پر موهاش بود، الغر و میزه

 !ببنده موشی دم میتونست کرد می تالش یکمی بود بلند کمی و پشت

 .انداختم پشت اون به نگاهی

 و قهوه و اقسام و انواع کال هم طرف یه بود، رنگی های میوه عالمه یه

 .بود شده چیده نسکافه
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 اون حتی بودن، گذاشته دید از دور رو ساز قهوه و گیری بمیوهآ های دستگاه

 و تمیز حسابی هم جا

 .بود مرتب

 های صندلی روی دختر دوتا شدم، پرسنل کوچیک اتاق وارد کامی سر پشت

 و بودن نشسته استراحت

 .شدن بلند جا از هردو دیدنم با خوردن، می نسکافه

 ...هستن جدیدمون پرسنل ایشون ها بچه خب_

 .کرد نگاهم و برگشت

 !آشوبه اسمم_

 دستش لبخند با داشت گندمی صورتی و طالیی موهای که دخترها از یکی

 .کرد دراز رو

 !مهتابم منم اومدی خوش عزیزم سالم_

 .فشردم رو دستش لبخند با

 و آرایش کم داشت، تری ساده صورت باشه رها میزدم حدس که بعدی نفر

 و درشت های چشم با معصوم

 .ای قهوه
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 .تو کوچولویی و مزه با چقدر ووی رهام منم_

 .کشیدم موهام به دستی معذب

 .سمتم شد خم کمی کامی

 .جمع این به اومدی خوش هستم، کامی میدونی که منم_

 .میدم یاد بهت رو چیز همه خودم نباش نگران اصال

 موهات جدی جدی تو ببینم وایسا: گفت و کرد جمع رو صورتش کمی

 قرمزه؟

 قرمزی؟ مو افتاده، سایه میکردم فکر هی من

 .کوبید کامی ی شونه به خنده با مهتاب

 .کنه فرار اولی روز نذار میکنی معذبش داری رو دختره کن ول_

 بود اومده خوشم ازشون دقیقه چند همین توی زدم، بهش مالیمی لبخند

 .کردن می منتقل مثبت انرژی بهم

 نگاهی و شد خم کمی کامی مزدی می حرف رها و مهتاب با که طور همون

 .انداخت اتاق بیرون به

 اومده؟ باهات کیه آقاهه این ببینم_

 داداشته؟
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 !خفنه چه

 .جدیه چه صورتش نیگا میده اولتیماتوم جهان آقا به داره حسابی کنم فکر

 .کردم خم رو سرم کمی کنجکاوی با

 .نیست داداشم_
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 یارو به داشت حسابی کنم فکر تمگرف گاز رو لبم اخمش پر صورت دیدن با

 .میکرد سفارش

 .بده تحویل کودک مهد بود آورده بچه انگار

 .ایستادن کنارمون هم رها و مهتاب

 آشوب؟ کیه دیگه این اوه_

 .انداختم باال ای شونه

 .خانوادگیمونه دوست... بگم چی جورایی یه معرّفمه،_

 چیه؟ اسمش_

 .شدم چشم تو چشم کورد امیر با ایندفعه برگشتم دوباره

 !کورده امیر اسمش_
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 .کردم صدا رو اسمش که فهمید کردم حس

 .شد بلند جا از اخم با و داد تکون طرف به رو سرش

 .افتادم راه سمتش به تند و کردم فراموش رو ها بچه کال

 بریم؟_

 .کرد نگاهم جدی

 بمونیم؟ خوای می_

 .زدم لبخند پررو

 میشه؟_

 .چطوریاس کارش رئیسمون نیمببی بزنیم بستنی هویج آب یه

 .کرد ای خنده جهان آقا

 کنی؟ آزمایش مارو خوای می شما کارآموزاس، واسه خطا و آزمون معموال_

 .انداختم باال ای شونه

 .دیگه چطوره کارهاش کیفیت کنم می کار که جایی بدونم باید باالخره_

 .برگرده سمتش به نگاهم شد باعث کورد امیر صدای

 .دختر منتظرن ها چهب بریم باید_
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 .انداختم بینیم به چینی

 کنن؟ صبر ما خوردن هویج آب یه اندازه نمیتونن گازن؟ سر ها بچه_

 .داد تکون طرف دو به و انداخت پایین رو سرش

 .بریم بخور بشین دختر بشین استغفراهلل،_

 .بیارید آقا واسه هم قهوه و کیک یه: گفتم و نشستم صندلی روی

 .رفت لبخند با و داد کونت سری جهان آقا

 .دوخت بهم رو ش شده ریز نگاه کورد امیر

 .ملوچ بدم سفارش بلدم خودم_

 .کردم اخم

 .آخه ازش بخورم خواستم می هم خودم_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش و کشید آهی

 .کردم نگاهش ذوق با

 کردم؟ ذوق چقدر کاری اول روز ببین امیر دیگه نباش خسیس_

 .شد جمع صورتش دوباره

 !امیر بگه بهم نداره حق کسی گفتم بار یه_



 /@romane_ghachaghi 
 

335 
 

 115 _پست#

 .خوردم رو لبخندم

 .پس بگم چی خب_

 .داد بیرون رو نفسش

 .داداش بگو بقیه مثل_

 .کردم گرد واسش رو هام چشم

 نمی شما بسه، پشتم هفت واسه خونه تو دارم بیل دسته دوتا مرسی نه_

 با من واسه بشی داداشی خواد

 .راحتم امیر همین

 .کرد نگاهم چپی چپ

 .ناراحتم من ولی_

 .کردم نگاه دیوار روی تابلوی به و جویدم رو ناخونم ی گوشه

 !نده جواب کردم صدات خب_

 .داد فشار هم به رو هاش چشم محکم

 .بیرونا کشم می حلقت از هام انگشت بین گیرم می رو زبونت اون ببین_
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 .اخموش های چشم توی زدم زل

 بشم؟ زبون بی زبونی شیرین این به نم میاد دلت_

 .داد تکیه صندلی به و کشید صورتش به دستی

 !نیاد در صدات بریم که وقتی تا هیس_

 .برگردوندم ازش رو روم سینه به دست و دادم فشار بهم رو هام لب

 .کنه می ضایع رو آدم ش همه

 دلبخن با صندلیم، روی نشستم صاف و شدم قهرم بیخیال کامی اومدن با

 جلوم رو بستنی هویج آب

 .قرمزی مو بفرما: گفت و گذاشت

 .کردم گرد رو هام چشم

 .کنیم جبران انشاهلل کامی آقا مرسی_

 .کرد خالی رو سینی و زد چشمکی

 .میشی متوجه گردنت انداختم رو کارهام نصف اومدی میشه، جبران_

 .شد کشیده بهش جفتمون نگاه کورد امیر ی سرفه تک با

 میز سمت به آروم خیلی و گرفت رو سینی کامی که بود جوری نگاهش

 .رفت کناری
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 .کردم هویجم آب مشغول رو خودم و انداختم پایین رو سرم

 !قرمزی؟ مو_

 .نمیشم متوجه صمیمیت همه این نیومده چیه

 توی قاشقش با رو روش ی شده آب بستنی از خورده یه و ندادم جوابی

 .گذاشتم دهنم

 .میدین جواب چرا توام با_

 .انداختم باال واسش رو ابروهام

 نیست؟ یادت بمونم ساکت گفتی خودت_

 گفتی دروغ ها، ضعیفه ش حافظه گو دروغ ببین

 برات؟ بگم چی حاال خب بزنم حرف داری دوست
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 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 ...کنی گوش حرف تو چقدر که آخ_

 نه؟ نمیدی جواب نیست نفعت به

 .کردم باد رو لپم
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 االن، چه من به کرد صمیمیت احساس اون کامی آقا گفتم بهش که من_

 دست که تو کن لهش بزن پاشو

 .کر شیره خوبه زدنت به

 .گرفت ضرب میز روی عصبی انگشت با

 !دیگه میدادی بهم خودت هم صبرش من؛ راه جلو گذاشتی که اینو خدایا_

 .کردم جمعش رزو به بگه بهم چیزی که این از قبل گرفت، م خنده

 تنم به چسبید شد گوشت بستنی هویج آب اصال

 تموم من بود منتظر فقط بود نزده کیکش و نسکافه لیوان به لب اون ولی

 .بریم شم

 .کردم کیک خوردن به شروع آروم و گذاشتم کنار رو ظرف

 .کرد نگاه اطراف به و کشید صدایی پر نفس

 .بود معلوم ظاهرش از و میشد کالفه داشت

 .دیرمه من بخور ماشین تو ببریم ردارب_

 .زدم کنار رو ظرف

 .میکردی دعوام داشتی ش همه که بخورم نذاشتی_

 .شد بلند جا از
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 .حاال تا ندیدی دعوا زدیم، می حرف عادی_

 .میام کنم حساب برم من باش

 .افتادم راه سرش پشت و شدم بلند جا از رفت که جهان آقا سمت به

 .کرد قبول رو پول جهان آقا کردن پاره تیکه تعارف کلی از بعد

 رو کارم اینجا پذیرفتید و کردید اعتماد که ممنون: گفتم بهش رو مودبانه

 تونم می فردا از کنم شروع

 بیام؟

 .هستیم منتظرتون حتما،_

 .دادم تکون دستی ها بچه به رو

 .باشه حواستون نکنم سفارش دیگه جهان آقا پس_

 .گذاشت ش سینه روی دست و شد خم کمی جهان آقا

 .همراهتون به خدا من به بسپارید نباشید نگران چشم_

 .اومدیم بیرون شاپ کافی از و داد تکون واسش سری کورد امیر

 محل چهار سمت به و انداخت راه رو ماشین سریع نشستیم که ماشین توی

 .کرد حرکت
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 دنمیر حرف زدی نمی حرف اگه بود، آرومی آدم نداشتی کاریش وقتی تا

 رفتی می که وقتی از امون ولی

 .اعصابش رو

 دنبالم؟ میای خودت هم فردا: گفتم آروم و کردم صاف رو گلوم

 .کرد نگاهم چشمی زیر

 .دارم کار نه_

 داری؟ ها برنامه این از و تلگرام تو بینم
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 .دادم تکون طرف دو به رو سرم

 .ندارم نه_

 .داد تکون سر رضایت با

 .نیست خوبی چیز کرد کار خوب قلتع جا این خوبه_

 .انداختم باال ای شونه

 .روش نمیشه نصب پایینه مدلش گوشیم نبود، خودم انتخاب_

 .نگفت چیزی و کشید عمیقی نفس
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 .برگشت سمتم به خونه دم رسیدن محض به

 هم نفر چند بگو، من به کرد اذیتت کسی دنبالت میاد ها بچه از یکی فردا_

 از رو پولت فرستم می

 شب تا بگو آراز به برام، بفرست رو کارتت شماره بگیرن قبلیت کار صاحب

 کنم ردیف کار باشگاه بیاد

 .واسش

 .زدم لبخندی

 ...جبران جوری چه دونم نمی چی همه بابت ممنون_

 .انداخت باال سر

 .کافیه کنی گوش حرف که همین_

 .مکن تشکر مودبانه و آدم عین بارخواستم یه کردم، نگاهش اخم با

 !نگهدار خدا_

 .شدم پیاده و کردم باز رو ماشین در

 .بشنوم مولوی حاجی از خوام می دیدمت که بعد دفعه_

 .شد خشک در روی دستم

 پرسی؟ نمی آراز از چرا_
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 .انداخت جا رو دنده

 .کرد وا حساب میشه بیشتر تو روی چون_

 .انداخت راه رو ماشین و برداشتم عقب به قدمی

 .نمیشد بیخیال فهمید نمی رو ماجرا ی همه تا دمر این لرزید، تنم

 .زبونا روی بیفته اسممون دوباره خواستم نمی

 کورد امیر

 تقصیر و بود شده دیر حسابی افتادم، راه فرستاد علی که آدرسی سمت به

 .بود بچه این

 .شدم مطمئن کارش محل از جاش به

 جدای و باشه سردرد دنبال کنم نمی فکر میومد نظر به خوبی پسر جهان آقا

 همین بودنش پاک چشم

 .بود کافی

 .داشتم برش داشبورد روی از گوشیم خوردن زنگ با

 .علی بگو_

 .کرد مکث لحظه چند

 نکردین؟ دیر یکمی نظرتون به ولی کنما دخالت خوام نمی داداش_
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 .گرفتم سبقت و زدم رو راهنما

 رسیده؟ شاهو اونجام، دیگه دقیقه ده تا_

 منتظر بهشون سپردم هم کارا کردم جمع رو همه( ادرمبر) براکَم آره_

 .فقط شماییم

 .گردونیم برشون بگیر حسابی و درست ماشین یه باشنا نرفته جایی_

 118 _پست#

 .حاضره اینجا چیز همه آقا تخت خیالت: گفت سریع

 .کشیدم عمیقی نفس

 (تشکر برای ای کلمه. همیشه بتپه قلبت) بیت ساق قلبو_

 .شد بلند صداش

 (برار بشم قربانت)  براک و ساقه بومو_

 اومده بار مرد چقدر نشست لبم روی غروری پر لبخند تلفن کردن قطع با

 .ها بچه این بودن

 به نگاهی و شدم پیاده ماشین از بود؛ فرستاده علی که آدرسی به رسیدن با

 .انداختم در سر

 .میومد سمتم به دو با که دیدم رو شاهین دور از
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 میخوای واقعا آوردن رو ها بچه این که ایه گرمخونه اینجا کمبرا سالم_

 آباد؟ حلب گردونیم برشون

 تونیم می نشده دیر هنوز باشه صالح نکنم فکر من ولی راهه تو که ماشین

 نگه جا همین هارو بچه و زن

 .داریم

 .کردم مکث و انداختم اطراف به نگاهی

 چطوره؟ داخلش وضعیت_

 موندن؟ به راضین خودشون اصال

 .خاروند رو سرش پشت

 .نیستن راضی نه_

 .کردم اخم

 .خوان نمی خودشون وقتی بمونن که میگی چی پس_

 .میریم بیاد ماشین

 .بیان سمتمون به تا کرد شاهو و علی به ای اشاره

 رو اونجا آخه کنید، راضیشون بزنید حرف بعد کنید تایید اول شما گفتیم_

 خونه کثافت دیدید خودتون که
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 .صالا س

 .کشیدم عمیقی نفس

 برو، شو بلند آشغاله و دزد و معتاد پر محل چهار بگه بهت کسی شاهین،_

 میری؟ اونجا از کنی می جمع

 گرفته اونجا خاک چون من عزیز نمیری نه د

 گیرت نمک زمینا اون چون دویدی زمینا اون تو برهنه پا بچگی از تو چون

 !کرده اصیلت کرده،

 بکنن؟ دل خداها بنده این داری انتظار بعد

 همون نظرم به داریم، خبر بهتر خودمون که هارو گرمخونه وضعیت دیگه

 هاشون حلبی خونه تو برگردن

 !تره امن جاشون

 .کرد کج رو سرش

 ...اونجا وضعیت داداش آخه_

 تکون سر بودن رسیده تازه که شاهو و علی به رو و گرفتم باال رو دستم

 .دادم
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 روی ریزیم می پول باش، حل راه فکر به مسئله صورت کردن پاک جای_

 می ریزون گل اومد کم هم،

 می درست رو اونجا بهداشت وضعیت کنیم می یکی رو ها خرج گیریم

 پای که هم امنیتش کنیم،

 .هست حواسمون خودمونه

 میاد؟ خوش خدارو آخه ازشون بگیریم چرا رو خداها بنده خوشی دل

 119 _پست#

 چیه سر بحث چیشده: گفت علی که بگه چیزی ستخوا و خاروند رو سرش

 االن؟

 .انداختم باال سری

 اومد؟ ماشین علی هیچی_

 گردونیم؟ برشون بیرون بیان گفتی

 .انداخت پشتش به نگاهی و برگشت

 گفتم کردن ذوقی یه خداها بنده اینجاست، ماشین دیگه دقیقه دو_

 قول انگار آباد حلب برگردیم میرخوایم

 .دادم هشونب قناری جزایر
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 .کردم شاهین به نگاهی

 بهت؟ نگفتم_

 .زدم شاهو به ای اشاره

 .بیاد بگو هم رضا به میای من با برگشت موقع_

 کیه؟ رضا_

 .زدم میومد جاده ور اون از که بوس مینی به ای اشاره

 .بود اینا آراز همراه که ریقوعه الغر بچه همون_

 .بیرون بیان بگو بهشون اومد ماشین

 باهاتون نیام من: پرسید شده ریز های چشم با و کرد کج رو شسر شاهین

 براکم؟

 بیاد؟ شاهو چرا

 .دادم هل عقب به رو سرش خنده با

 کنه تحقیق واسم چیزی یه به راجع بودم گفته میشه، دیر پسر برو بیا_

 .دارم کارش

 .رفت گرمخونه سمت به اخم با و داد تکون سری

 .شدم رضا و شاهو منتظر و رفتم ماشین سمت به
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 بر از رو کوردی ما خاطر به هم دیگه نصف و بودن کورد محل چهار نصف

 پدرهامون زمون از بودن، شده

 باهامون همیشه اصالتمون ولی محل چهار و تهرون اومدیم و کردیم جمع

 .موند می

 رضا و نشست جلو صندلی روی شاهو شد، باز ماشین در دقیقه چند از بعد

 یرو کرد پرت رو خودش

 .انداختم بهش نگاهی آینه از عقب صندلی

 .بود شده تر الغر هم قبل از حتی و بود تنش روز همون های لباس

 پسر؟ خوبی_

 .افتادم آشوب یاد شد، خیره بیرون به سینه به دست

 .میگذره نیستیم بد_

 خوبه؟ مادرت: پرسید ازش و پشت برگشت شاهو انداختم، راه رو ماشین

 سرش؟ باال اومد دکتر

 120 _پست#

 .کرد نگاه شاهو به تخم و اخم با
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 می رو جنابعالی مادر ولی نه که ننه حال من مگه داری، ما ننه حال چیکار_

 پرسم؟

 کمرنگی لبخند جاش، سر نشست صاف و رفت بهش ای غره چشم شاهو

 .نشست لبم روی

 باشه داشته ربط آباجیت به که سوال تا چند غیرتی خوش انقدر که تو_

 میدی؟ جواب بپرسم

 .شد جلب بهم توجهش

 چیشده؟ آشوب آبجی_

 خواید؟ می ها بیچاره این جون از چی باز

 .دادم تکون طرف دو به سرم

 مولوی حاجی به راجع ندارم اون با کاری نباشه، کاریت چیزا این به تو_

 این با ش رابطه ازت دارم سوال

 چیه؟ بچه دوتا

 .بود دهش بیشتر هاش اخم جلو، سمت به شد خم کمی

 کنه کمک خواست می بود خوب اوالش یعنی دونم نمی زیادی چیز_

 یدفعه بعدش ولی بود خیر قصدش
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 !شرف بی شرفه، بی گفت آراز

 حرف وضع چه این بچه شو ساکت: زد تشر سریع شاهو شد، گرد هام چشم

 تر بزرگ دوتا جلو آدم زدنه

 ...ندا تربیت تو میاد بیرون دهنش از حرفا این

 .کردم شاهو به اخمی

 بود؟ چی قضیه اصل دونی نمی_

 .کرد نوچی

 آورد در حرف پشتشون مولوی بعدش وقت چند شنیدم فقط دونم، نمی نه_

 کشیدن باال رو هاش پول که

 .زدن کتکش و

 .انداختم شاهو به نگاهی و کشیدم عمیقی نفس

 .خاروند رو سرش پشت

 .نمیفتاد داداش دوتا این دست از هیچوقت عادت این

 .بهتون میگم کنیم پیاده رو بچه این کردم تحقیق کمی یه منم_

 .انداختم رضا به آینه توی از نگاهی

 .میکرد نگاهمون کنجکاوی با
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 .محل چهار به برسیم تا کردم سکوت

 .پرید پایین سریع ماشین کردن پارک محض به

 121 _پست#

 .بود نرسیده هنوز بوس مینی

 .بایسته تا کردم صداش

 .زدم شاهو به ای اشاره

 .بچه این با دارم کار من بمون ماشین توی_

 .گفت چشمی

 .رفتم رضا سمت به و شدم پیاده

 .بچه ببینم اینجا بیا_

 گفت؟ چی مامانت سر باالی اومد دکتر که دیروز

 .کشید سیاهش صورت به دستی

 .زنه نمی خوب قلبش انگاری دونم می چه_

 تراول تا چند و آوردم در جیبم از رو پولم کیف دادم، فشار بهم رو هام لب

 .کشیدم بیرون
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 زنگ بگو آباجیت اون یا آراز به شد بد حالش شبی نصف شبی اگه ببین_

 باشه؟ من به بزنن

 .باشه دستت بگیر پولم این

 .انداخت بهم تردیدی پر نگاه

 .آقا نیستیم که گدا_

 .گذاشتم دستش کف رو پول و کردم مکثی

 .پرداخته پیش این کن فرض بده انجام واسم میگم بهت کار تا چند بعدا_

 .داد تکون سر

 .میان االن کنم تمیز و تر رو کانکس این برم من پس باشه_

 .کشیدم کچلش سر به دستی

 .همراهت به خدا برو_

 .نشستم راننده صندلی روی و برگشتم

 حاجی؟ این از کردی پیدا چی شاهو ببینم بگو خب_

 .سمتم برگشت

 زیر کارش تو یارو میزنن بقیه که هایی حرف رعکسب بخوای رو راستش_

 هرچند داره، زیاد کشی رو و



 /@romane_ghachaghi 
 

353 
 

 نشتی کاراش ولی کنه می کر رو همه گوش رفتنش حج سفر بار یه سال

 باالیی میده قرض پول داره

 آپارتمان واسش داره ای صیغه زن یه هم خانوم حاج چشم از دور میگیره،

 .ولیعصر راه چهار کرده اجاره

 .رفت هم توی تنفر از ور صورتم

 میاری مدرک زدی که حرفایی این تک تک از شاهو خوام می مدرک_

 تهتمت که جوری همین من، واسه

 .زنن نمی

 چند کافیه که هم گرفتنش باالیی آقا، دارم عکس جدیده خانوم حاج از_

 از همه بدن شهادت بیان نفر

 .گرفتن خون خفه ترسشون

 122 _پست#

 .دادم فشار رو فرمون

 !مولوی حاجی محل این تو کرده در هم اسمی چه آخ_

 .س ریخته بهم اعصابم حسابی که بریم

 برسن؟ کنید نمی صبر داداش_
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 .انداختم راه رو ماشین

 .بکشن صف سرشون باال وایسم نیستن که بچه نه_

 .راهه به چشمش دایه خونه برگردم باید تاریکه هوا

 میشی؟ پیاده کجا

 .بست رو کمربندش

 .میشم ممنون پایین بندازید کوچه سر همون منو_

 .دادم تکون سری

 .افتادم راه خونه سمت به شاهو رسوندن با

 این به راجع آشوب یا آراز با شده طور هر باید بود شده درگیر حسابی فکرم

 .زدم می حرف یارو

 که ای غریبه ماشین دیدن با شدم، پیاده و کردم پارک کوچه سر رو ماشین

 لحظه چند میومد کوچه ته از

 .کردم مکث

 کیه بدم تشخیص نتونستم هوا بودن تاریک خاطر به گذشت که کنارم از

 چنین حاال تا بود عجیب ولی

 .بودم ندیده کوچه این توی ماشینی
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 بود ریخته در دم که هایی کفش دیدن با شدم، خونه وارد درگیر فکری با

 .گفتم یاللهی

 .زد لبخندی دیدنم با و اومد در دم سریع دایه

 پسرم؟ اومدی_

 .داریم مهمون بیا بگردم دورت تو بیا

 .داشت قشنگی و غلیظ لهجه یه همیشه ولی نمیزد حرف کوردی زیاد دایه

 .شدم خونه وارد و آوردم در رو هام کفش

 انداختم، پایین رو سرم و کردم سالمی بودن جمع که ها همسایه دیدن با

 .انگار داشتن قرآن جلسه

 .رفتم بیرون در از و گشتمبر عقب به

 .کرد نگاهم تعجب با دایه

 میری؟ کجا پسرم چیشد_

 .پوشیدم رو هام کفش

 مواظب نگشتم بر شب شاید ها بچه پیش آلونک میرم داخله، خانوم_

 .باشید خودتون

 .زد لبخندی
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 .کن رانندگی آروم کوردم، باشه_

 .زدم بیرون خونه از و دادم تکون سری

 .اختماند ماشین به نگاهی

 بود دستم شاهین ماشین ش همه روز چند این

 .بودن نکرده پا و دست برام حسابی و درست ماشین یه هنوز

 .افتادم راه آلونک سمت به و شدم ماشین سوار

 .شدم خونه وارد و انداختم کلید بعد دادم فشار رو در زنگ بار چند

 123 _پست#

 .کرد لبج رو توجهم میومد باغ توی از که سگی پارس صدای

 !بود رکس

 .باشه هنوز کردم نمی فکر سال پنج از بعد

 .پرید بیرون شلوارک و پوش زیر با سعید و شد باز خونه در

 شمایی؟ بزرگ عه_

 .آوردین صفا داخل بفرما

 .انداختم بهش نگاهی و شدم خونه وارد
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 .کنه تمیز رو اتاق کرد سعی و شد بلند جا از تیمور

 .نمیومد نظر به کوچیک هم قدر اون بود آلونک اسمش که این با

 .بود بیرون هم بهداشتیش سرویس آشپزخونه یه با داشت اتاق دوتا

 .کردیم آباد و ساختیم گله با خودمون جارو این

 راحتید؟ اینجا: گفتم و نشستم تیمور کنار زمین روی

 ندارید؟ کسری و کم

 .کنید می شرمنده حرفیه چه این آقا نه: گفت سریع سعید

 کنید؟ جور بار و کار نستیدتو_

 .کنه خبرتون بودم سپرده صابر به

 سابقه ولی زدیم سر جا چند آره: گفت ریخت می چای که طور همون سعید

 هم فردا خوان، نمی دار

 .کنن قبول ایندفعه بخواد خدا اگه میریم

 .کشیدم آهی

 .داره مهمون دایه میمونم اینجا امشب_

 .پرید جا از تیمور
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 .بخورید باهاش رو انگشتاتون میپزم شام یه ناال آقا چشم_

 .زدم ای اشاره

 .برم باید زود صبح بخوابم گوشه یه من بدین بالشت و پتو یه نیست، الزم_

 .انداختن هم به نگاهم

 بیایم؟ باهاتون خواید می داداش اومده پیش مشکلی_

 .گرفتم سعید دست از رو بالشت و دادم تکون طرف دو به رو سرم

 .ریخت بهم اعصابم کم یه امروز نیست چیزی_

 .باشید حال سر فردا بخوابید زودتر هم شما

 .کشیدم دراز و کردم پهن ای گوشه رو پتو و بالشت شدم، اتاق وارد

 .میکشید تیر هام شونه و بودم خسته

 .میاوردم در رو مولوی قضیه توی و ته شده طور هر باید فردا

 124 _پست#

 برای باشگاه بیاد بود قرار دیروز افتادم آراز یاد هام چشم شدن باز محض به

 .کار

 .رفت یادم کل به
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 .شدم خارج آلونک از تیمور و سعید کردن بیدار بدون و شدم بلند جا از

 .افتادم راه خونه سمت به و شدم ماشین سوار

 .مونده عقب کارهای دنبال میفتادم بعد و گرفتم می دوش یه باید

 صبح ده انداختم، ساعت به نگاهی تعجب با نبود کسی شدم که خونه وارد

 .بود

 .بود عجیب دایه نبودن خونه ولی بود دانشگاه احتماال که سها

 .خوردم دیشب شام از لقمه چند و گرفتم دوشی

 .زدم بیرون خونه از استراحت کمی از بعد

 .بود ساعته چند خواب همون من آرامش کل روزا این

 داشت باد سرش حسابی که کار تازه سروان یه با باید بود، کم مشکالتم کل

 .میزدم کله و سر هم

 .زدم زنگ شاهو به و برداشتم رو گوشی شدم ماشین سوار

 .پیچید گوشی تو شاهین صدای بوق تا چند از بعد

 براکم؟ جونم_

 .کردم نگاه شماره به تعجب با
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 به بده رو گوشی خان، شاهین میزدم زنگ خودت به که داشتم کار تو با_

 .شاهو

 داداش؟ داری کار پخمه این با نداری کار من با دیگه عخ شدیم ما االن_

 .شد بلند ور اون از شاهو اعتراض صدای

 .نشست لبم روی لبخندی

 .پسر دارم عجله رو گوشی بده_

 .پیچید گوشی توی که بود شاهو صدای ایندفعه

 داشتید؟ امری من با داداش خان جانم_

 .بود کرده بلند رو اشصد شاهین واسه قصد از

 .دادم تکون تاسف با سری

 کارمنداش استراحت ساعت جهان آقا کردی، معرفی که ای کافه این_

 چنده؟

 مگه؟ چطور داداش استراحت میرن ناهار واسه_

 .کشیدم عمیقی نفس

 دم بیاید شاهین با شب نیست، خاصی چیز دارم کار دختره اون با باشه،_

 .فعال دارم، کارتون میدون
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 .همراهتون به خدا آقا چشمم رو چشم_

 125 _پست#

 .افتادم راه کرد می کار توش آشوب که ای کافه آدرس سمت به

 .بود کرده پیدا کش زیادی دیگه فهمیدم می رو قضیه باید امروز

 تموم کارش تا موندم منتظر و کردم پارک ای گوشه کافه دم به رسیدن با

 .بیاد بیرون و شه

 .بمونم منتظر تیساع یک شدم مجبور

 خبر و کردم هماهنگ ها بچه با رو قرارم و زدم زنگ ساعت یک این توی

 .گرفتم هم رو آباد حلب

 .واسشون کردیم می جمع پول میشستیم خونه سفره تو باید

 .کردم صداش و شدم پیاده ماشین از میومد بیرون کافه از که آشوب دیدن با

 .چرخید سمتم به تعجب با

 .انداختم اپاشت سر به نگاهی

 تو میزنه متری صد از نگاه رو موهاش نداشت، آشنایی بلند مانتوی با اصال

 .آدم چشم

 .کرد تند پا سمتم به میداد تکون که طور همون و آورد باال رو دستش
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 .کردم بهش اخمی

 .کرد سالم آروم و کرد جمع رو لبخندش بهم رسیدن محض به

 .دادم تکون سری

 .دارم کارت بریم شو سوار صورتت به مالیدی انقدر چیه_

 رو کار این نبود میلش باب موضوعی هروقت انداخت، دماغش به چینی

 .میکرد

 خودش به نگاهی آینه از کشید، پایین رو گیر آفتاب و شد ماشین سوار

 هم تو نظر به: گفت و انداخت

 ترم؟ قشنگ آرایش بدون

 .میگه بهم همیشه هم آراز

 .کردم روشن رو ماشین و دادم تکون طرف دو به سری

 پرسی؟ می ازش اینو بینی می کیو هر_

 .صندلی روی داد لم و کرد درست رو گیر آفتاب

 دیدی رو آرایشم قبل چهره هم که نه _

 .بخوره درد به نظرت شاید گفتم رو بعدش هم

 .کردم نگاهش
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 بود؟ چطور کار اول روز_

 126 _پست#

 .سمتم برگشت ذوق با و جاش سر نشست صاف

 که پیانو اون امروز تازه باحالین های بچه خیلی کورد، امیر بود عالی وای_

 هم تو دیدم، رو س کافه ته

 نه؟ نشدی متوجهش دیروز

 .باشه دید تو باید که کالسه با خیلی گذاشتنش جایی بد چرا دونم نمی

 کافه؟ تو میزنه زنده موسیقی ها وقت بعضی خودش جهان آقا دونستی می

 ولی ذوقش تو بزنم خواستم نمی میکرد تعریف خاصی شعف و ذوق یه با

 سر برم زودتر خواستم می

 .مطلب اصل

 !جالبه_

 .چرخید سمتم به کامل و ماشین در به داد رو ش تکیه

 جهان آقا نگرفت، سخت بهم اصال بود روزم اولین که این واسه امروز_

 برامون هم کامی زد پیانو کلی

 دونستی؟ می بزنه بلده هم گیتار جهان آقا راستی خوند،
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 .شدم خیره جلو به و کشیدم عمیقی نفس

 .دونستم نمی نه_

 گرفتم؟ یاد چیا امروز بدونی خوای می: داد ادامه و سمتم شد خم کمی

 آره؟ شکسته انگار ت گونه کورد امیر راستی

 شدی؟ا جوری این دعوا توی

 .فشردم بهم محکم رو لبم

 .بند برم که این از قبل آره جشک،گن گرفتی یاد چیا کن تعریف بعدا_

 .بشینه نمیتونست آروم جا یه کردم نوچی عقب، کشید رو خودش

 رو سیبیالت تره، باحال اون میگفتی بود ملوچ همون نگو، گنجشک_

 نمیزنی؟

 .کردم بهش اخمی

 !نه _

 .بزنیم حرف باید بگیر دهن به زبون دقیقه دو

 !بزن رو سیبیالت میگه کورد مرد یه به

 .کرد نگاهم تعجب با
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 چی؟ به راجع_

 همه اطراف و بودم زده بیرون منطقه از کردم، پارک جاده کنار رو ماشین

 .بود بیابون

 روزی یه بود جیگرکی ش همه که صفا با محله یه به میرسید جاده ته

 .بود ها بچه و من پاتوق

 نای بزنم، رسول آقا و اونجا هم سر یه باهاش زدن حرف از بعد خواستم می

 .بود ناهارش وقت هم بچه

 .مولوی حاجی_

 .گذاشت در دستگیره روی رو دستش

 .ها بگذره خوب انقدر روزم نداره امکان گفتم من_

 شدی؟ پیاده چرا_
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 .کرد نزدیک ماشین پنجره به رو سرش و بست رو در

 تو بشنوی خوای می بکشم، نفس خوام می کنه، می خفه رو آدم حقیقت_

 .ینپای بیا هم

 .شدم پیاده ماشین از و انداختم بهش متعجبی نگاه
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 .شد خیره رو به رو به و زد تکیه ماشین به

 .بود شده چی محو جوری این دونم نمی نبود، قشنگی ی منظره

 جامعه این تو نباشه پشتش مرد یه نباشه، سرش باال پدر که دختری_

 .کشه می زیاد سختی

 مارو داره پیش پیش خدا الهی، عذاب یعنی زندگی این تو بودن دختر اصال

 .کنه می آماده جهنم واسه

 .زد لبخندی

 دونی؟ می آخه_

 !داره دوسمون بیشتر میگن

 .کردم نگاه رخش نیم به

 کمر و خمیده ی شونه دونی می چه بچه نیستی مرد کن خداروشکر_

 ادامه چی، یعنی مرد یه ی شکسته

 .بده

 .کرد نگاهم

 سوال زیر رو آبروت نیست، سرت باال مرد چون شدن تحقیر دونی می چه_

 تنهایی دختر یه چون بردن
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 !چی یعنی

 .کردم نگاهش کالفه

 چیه؟ منظورت... فهمم نمی_

 .گرفت گاز رو لبش

 زندگیم ی همه سخته، تو مثل یکی واسه شنیدنش ولی دارما عادت من_

 بهم کسی دست تا دویدم رو

 .نرسه

 .نبود انگار هم بود وقتی بابام

 دعواهاشون وسط و بودم بچه وقتی بودم، کردن فرار حال در میشهه من

 از کردم می خیس رو خودم

 میزد کتکم چشمشون از دور آرمین وقتی کردم، می فرار خوردن کتک ترس

 بود شده کلفت پوستم انقدر و

 .بود فرار میومد بر ازم که کاری تنها نمیومد در صدام که

 نشئه اکبر دوستای ی قهقهه شنیدن و قاتا در کردن قفل رفت، مامان وقتی

 همیشگیه کابوس در پشت از

 !بود من زندگی
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 شدم زاده همین واسه انگار اصال کنم، می فرار طلبکارها دست از هم االن

 محض کنارمه هم آراز

 .کسی بی از نکنم دق که دلخوشیم

 خواستم نمی نکردم نگاهش دادم، بیرون ناراحتی با رو م شده حبس نفس

 .بکشه خجالت یا بشه اذیت
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 بود کرده پیدا جریان دلم تو بدی حس کرد زدن حرف به شروع وقتی از

 طبل سرم تو داشت یکی انگار

 .کوبید می

 می چنگ جلوته طنابی هر به کردنی فرار حال در ترس اوج تو وقتی_

 دراز سمتت به دستی هر و ندازی

 .گیری می رو میشه

 روز به منو طلبشون جای به خواستن می حتی یرام بودیم فشار تحت خیلی

 .ببرن خودشون با

 .کشیدم صدایی پر نفس

 .بچه مطلب اصل سر برو_
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 هاش چشم داد، نمی نشون رو هیچی ش چهره کرد، کج کمی رو سرش

 .بود خالی

 .نیستی شنیدن مرد دیدی نیاوردی دووم هم همینجاش تا تو اولشه، تازه_

 .دادم تکون سر ناراحت

 ریزه می بهم اعصابم میشه، بد حالم نیستم، نامردی شنیدن مرد من آره_

 کاریت من حال به بگو تو ولی

 !نباشه

 .بود افتاده سرش از تقریبا شالش گوشش، پشت زد رو موهاش

 کرد، دراز سمتمون به رو دستش و زندگیمون تو اومد مولوی که این تا_

 واسه یتیمین بچه دوتا گفت

 .کنم می کمکتون ها قرض پرداخت تو ثوابش

 ...خوشحالی از آوردیم در بال

 .شد غمگین کم کم ش چهره

 .کرد جمع پول ور اون و ور این از باری دو یکی_

 .شد بیخیالمون مدت یه هم اسکندر
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 آراز زنن، می رو خونه زنگ دیدیم بود گرم هوا حسابی بود، تابستون یادمه

 مولوی دیدن با در دم رفت

 .شکفت گلش از گل

 در رو بود خریده ظهری دم آراز که ای هندونه و یخچال دم دویدم یعسر

 .حاجی برای ببرم تا آوردم

 عمر آخر تا بکنی هم کوچیک کار یه ندیده محبت آدم دوتا واسه میدونی

 .میشن مطیعت

 .کردم نگاهش صبری بی با
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 .داد قورت رو بغضش زور به

 .کر شیره داری عجله واسش انقدر که نیست قشنگی چیز_

 .خندید جلوش نشستیم دوتایی که همین

 .انگار بود شده ترسناک نبود قبل مثل هاش خنده

 داره، باهامون کاری یه گفت لحظه چند از بعد و کرد پا اون و پا این کمی

 که خواسته خدا از آراز
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 انجام بگید چی هر حاجی چشمم رو گفت کنه جبران رو لطفش میتونه

 ...میدیم

 .دکر مکث

 .کردم نگاهش منتظر

 !ش بقیه_

 .نریزه اشک زد زور بس از بود شده قرمز هاش چشم دور

 بگم؟ رو ش بقیه جوری چه تو مثل آدمی به من_

 ...کنم نگاه هات چشم به مستقیم تونم نمی حتی

 ناموس خاطر به که تویی کنی، باور میتونی کنی هضمش میتونی مگه اصال

 زندون سال پنج دیگه یکی

 ...چجوری بودی

 که حرفی از بودم ترسیده نبود، خودم دست حرکاتم حرفش تو پریدم هوا بی

 انکار انگار بشنوم، قراره

 .بود تسکین راه بهترین

 .نریز بهم منو اعصاب انقدر آشوب بگو رو ش بقیه د_

 .زد هق آروم
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 .میاد در اشکش االن دونستم می کشیدم، پوفی

 .کشید اشه چشم روی محکم لباسش های آستین با

 می جوری چه ببینیم تا بهش بودیم زده زل هردو گفتم، می داشتم هوم_

 کنیم، جبران رو خوبیش تونیم

 کندم جون من مرد، آراز و شدم آب من اومد در دهنش از که ای کلمه هر با

 از من داد، جون آراز و

 رعایت نه نیاورد دووم هم آخرش شد، خشم از پر آراز و کردم بغض حقارت

 نه کرد رو سالش و سن

 .کرد بیرونش خونه از فحش و کتک با و شد بلند هیچی

 .ایستاد حرکت از پاهام

 .بود شده خیس کوچیکش صورت میلرزید، گریه و بغض از صداش

 کسی مونه می هم بعدش مونده مجرد سن این تا خواهرت میگفت... می_

 به حیفه بگیرتش، نمیاد که

 دانشگاه، بره میدم رو خرجش حتی دممی رو خرجتون ی همه خودم من خدا

 پر و بال زیر هم تورو

 ...جاش به جان آراز گیرم می خودم
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 .زد هق آروم میزد، دو دو هام چشم

 ...تا بشه خونده بینمون صیغه یه_

 .شدم کر انگار میگه چی شنیدم نمی زد، زنگ گوشم توی حرفش ی بقیه

 .کشیدم صورتم به دستی ناباور

 گفتی؟ چی_

 .انداخت پایین رو ش شده خسر صورت

 ...میگم راست بخدا_
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 .کرد نگاهم ممکن حالت ترین مظلوم با و گرفت باال رو سرش

 کنی؟ نمی باور رو هام حرف هم تو_

 !بود آتیش سرم گرفتم سرم روی رو دستم

 .رفتم جلو قدم چند هوا بی و گیج

 رو روزا این شبک منو خدایا سالشه، چند مگه بچه این خدا وای وای،_

 از جوری چه عوضی اون... نبینم

 ...سواستفاده بچه تا دو بودن پناه بی
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 .نشست بازوم روی لرزونش دست

 میکنی؟ جوری این چرا چیشدی... چی وای باش آروم خدا تورو_

 !بکنم تونستم نمی غلطی هیچ و میشد پاره داشت گردنم رگ

 سینهم تو مذاب مثل چیزی یه گرفتم، رو بازوهاش و سمتش برگشتم

 .میجوشید

 چرا؟ نکشتش چرا آراز_

 .رفت باالتر صدام

 !شرف بی... شرف بی_

 انقدر کرد کور رو همه های چشم رفتنش حج کورنای بوق که حاجی اون

 که شرمه بی و ناموس بی

 شماها حرف نشناسها خدا اون از کدوم هیچ یعنی کنه، می درخواستی چنین

 نکردن؟ باور رو

 بشنوه؟ نخواست هیچکس

 نمی باور کس هیچ میرفت آبروم امیر، بخدا نگفتیم چیزی: گفت گریه با

 .میرفت من آبروی فقط کرد
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 تهمتی چه آخ ناحقی همه این از سوختم می داشتم کردم، ول رو بازوهاش

 !آخ بهشون زدن هم

 .نمیشد خارج انقباض حالت از فکم

 .واسش میذارمن هیچی بریزم، رو خونش باید بشه پاک باید ننگ این_

 باش، آروم خدا تورو امیر میترسم دارم: گفت شده گشاد هایی چشم با

 صورتت... صو شده قرمز چشمات

 .کنی می سکته االن بخدا کبوده

 .دادم تکون سر

 سهای از حتی تو دختر سالته چند مگه تو جون، بچه نترس یکی تو نترس_

 .خدا ای... تری بچه منم
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 خفه داشتم ناموسی بی و نامردی از حجم این از یا بودم هشرمند دونم نمی

 کردن نگاه روی ولی میشدم

 نم جلوی کردم سعی و گرفتم دستم توی رو سرم نداشتم، رو بچه این به

 بگیرم، رو هام چشم گرفتن

 تحمل واسه بود کوچیک دلشون خیلی ها حرف این واسه بود بچه خیلی

 !نامردی این
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 پایین؟ بندازی منو سر که من راه جلوی گذاشتی اینارو خدایا

 !کردی خم رو کمرم کریم اوس گرم دمت

 .گرفت رو بازوم دوباره

 دیگه همین واسه کورد، امیر نیستی شنیدنش آدم تو که گفتم بهت_

 قبول رو کسی کمک دست هیچوقت

 .نکردیم

 .خورد جا که دید صورتم توی چی دونم نمی گرفتم، باال رو سرم

 ندارید حق ولی شماس با چیز همه حق دنیاس دنیا تا قرآن به دارید حق_

 .کنید رد منو دست

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم کالفه

 که محل اون آدمای تک تک جلوی بشینه سیاه خاک به میکنم کاری یه_

 می کردن غلط به کردن طردتون

 !ندازمش

 .کنه لعنتش خدا نوته، جای دخترته، جای بچه این مرتیکه د

 بره خواست می آراز... آراز ننداز، راه ریزی آبرو این از بیشتر خدا روتو_

 ش خانواده پیش رو آبروش
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 کرده سکته زن یه دید داره پسر یه و دختر یه دید ش خونه جلو رفت ببره،

 تو انداخت تف فقط داره،

 .برگشت و خورد رو نفسش صورتش

 می درون از اراحتین شدت از هنوز و میکرد درد سرم میکرد، درد هام چشم

 .لرزیدم

 .پرید باال هاش شونه ترس از برگشتم آشوب سمت به یدفعه

 که میدارم نگه کسیو حرمت فقط من ها، بره در قسر ذارم می نکن فکر_

 !باشه نگهدار حرمت

 روش عین زندگیش نبینه، چشم به رو خوشی رنگ میارم سرش به بالیی

 !بشه سیاه
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 .دمکشی صورتم روی دست

 .بودم شده عرق خیس

 .جوید رو لبش استرس با

 یه االن خدا به برگردیم، سالم بذار فقط بکن خوای می هرکاری باشه_

 ماشین تو داری آب میشه، چیزیت
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 واست؟ بیارم

 .انداختم ش ترسیده و دار نم های چشم به نگاهی

 .بریم_

 کجا؟: گفت تعجب با

 .جایی به میزنی نیست خوب حالت االن بشی آروم کم یه بذار

 .کردم نگاهش تلخی با

 می رو آتیش این چیز یه فقط نمیشم، آروم اینجا بمونم هم هفته یه_

 .شو سوار خوابونه

 .شد ماشین سوار سرم پشت سریع

 باشه؟ نرو امروز حداقل_

 ادامه انقدر کشیدم زجر کافی اندازه به قرآن به کنی چیکار خوای می آخه

 .ندید ش

 .کردم نگاهش جدی

 اون آدمای تک تک دهن من بشه، تموم همیشه واسه قراره نمیاد کش_

 آخه د میگیرم گل رو محل

 ...نامسلمونا
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 .دادم فشار دستم توی رو فرمون بود دلم تو که حرصی از بدم، ادامه نتونستم

 هم حق بود، ترسیده بود، کرده سکوت و بود شده جمع صندلیش توی

 .داشت

 .بیان سمتم حال این تو ترسیدن می هم گله حتی که بود دیده من از رویی

 چاله عین که همونی کشتم درونم رو قدیم کورد امیر اون بود وقت خیلی

 آقا میکرد، رفتار میدونیا

 !شدم دیده آب فوالد مثل ساخت منو حشمت

 تموم قانونی غیر مسابقات توی کردن شرکت حتی و ناتموم دعواهای اون

 .االن کورد امیر شدم من و شد

 .گذاشت دست رو دست نمیشه موند، آروم نمیشه بیرون این ولی
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 .زدم دور و دادم فشار گاز روی رو پام

 .نخوردی ناهار بود، ت گشنه لعنتی_

 .کشید باال رو دماغش گریه با

 بندازی؟ راه ریزی آبرو میخوای دیگه نرو اصال، من بخورم کوفت_

 .کن بدترش هی هم تو عصبیم کم بچه دیگه بگیر آروم دِ نه_
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 .کشیدم صورتم روی رو دستم محکم ش گریه صدای رفتن باال با

 .میشم دیوونه من امروز خدا، ای خدا ای_

 دستمال یه کشیدم، بیرون آبی بطری داشبورد توی از و زدم کنار رو ماشین

 در و گرفتم سمتش به دستش

 .کردم باز رو آب قوطی

 .کم یه شی آروم بخور بگیر_

 .کرد پاک رو هاش اشک لباسش تینآس با

 باهاش؟ کنی چیکار خوای می_

 .گرفتم ازش رو نگاهم کالفه

 کنم می چیکار دارم فهمم نمی هم خودم االن من گنجشک دونم نمی_

 خب؟

 زخم رو نباش نمک انقدر دیگه تو لجن وضع این با بیام کنار تا مونده هنوز

 .آدم

 .گرفت دستم از رو آب بطری

 حرف جوری یه نباشم؟ نمک زخمت رو میگی تو بعد یمزخم خودم من_

 .منه تقصیر انگار میزنی
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 .ندم بهش جوابی تا دادم فشار بهم رو هام لب

 می بهم رو آدم اعصاب جوری یه بود ماجرا این مظلوم که این عین در

 ساکت فقط میخواست دلم ریخت

 .بشه

 .شد آروم کمی و خورد آب از قلوپ چند

 .کشیدم سر رو ش همه و گرفتم شدست از رو آب بطری

 .بودم عرق خیس ولی بود خنک هوا

 .انداختم راه محل چهار سمت به رو ماشین

 توی لحظه هرچند کردنش فس فس صدای ولی بود نشسته صدا بی کنارم

 .میپیچید ماشین

 .کردم ترمز شون کوچه سر رسیدن محض به

 رئیست به خودم رسرکا بری نیست الزم حالت این با خونه برو شو پیاده_

 .میگم

 .کرد نگاهم ترس با

 امیر؟ میری کجا تو_

 .نبود مهم هم گفتنش امیر حتی دیگه
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 .شدم خیره رو به رو به

 .نباش چیزی نگران شو، پیاده نیست تو امثال جای میرم هرجا_
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 زیر ببرمتون دوباره و بریزم رو اعتبارتون که نیومدم: دادم ادامه تر آروم

 میخرم، رو آبروتون خودم سوال،

 .شو پیاده

 .شد پیاده ماشین از مکث لحظه چند از بعد

 کسب محل که محل چهار راه چهار سمت به و گذاشتم گاز روی رو پام

 .افتادم راه بود ها بازاری حاجی

 دریده رو آروم جلد این که کوردی امیر جلوی تونست نمی کس هیچ دیگه

 .بگیره رو بود

 وگرنه نباشن اونجا قرارمون از زودتر شاهو و شاهین کردم می دعا فقط

 بار به ای فاجعه چه نبود معلوم

 .بیاد

 قسر بذارم نمیشد دلیل ولی درست، داشت بچه و زن درست، بود باال سنش

 محکمی ی بهونه این بره در
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 !نبود ذارم می رو رگم شاه ناموس واسه که منی نشکستن حرمت برای

 این بفهمه کسی خواستم نمی بودم، بچه نای آبروی نگران حیف حیف،

 داده پیشنهادی چنین بهش خرفت

 وگرنه بزنه بهش حرفی بخواد و بشه باز شرفی بی هر روی فردا پس که

 که میاوردم سرش به بالیی

 چهار خاک کنه، گم اینجا از رو گورش شبونه و کولش رو بذاره رو دمش

 پس رو ها ناموس بی محل

 .میزنه

 .شدم پیاده و داشتم نگه رو ماشین اصلی میدون به رسیدن محض به

 بازار طرف به بلند های قدم با دادم تکون سر که کردن سالم نفری چند

 همه و بود ناهار وقت رفتم،

 .برن تا بستن می داشتن

 به افتاد چشمم ولی نبود شاهو و شاهین از اثری انداختم، اطراف به نگاهی

 ش حجره دم که بهمن آقا

 .بود ایستاده

 .اومد سمتم به بلند های قدم با و کرد بلند دست دیدنم با
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 یه اومدی وقت همه این کردی فراموش مارو گفتم پهلوون؟ طوری چه_

 .نخورده ما به گذرت بار

 .دادم تکون سری حوصله بی

 حجره میدونی هم، با میزنیم حرف میام روز یه حاال بهمن آقا م شرمنده_

 کجاست؟ مولوی حاجی

 .انداخت بهم نگاهی

 پهلوون؟ کرده ت آشفته انقدر چی_

 .کشیدم م کرده عرق پیشونی به دستی

 کجاست؟ میدونی میشه، حل نیست چیزی_

 اگه برمت، می خودم: گفت و گذاشت جیبش تو رو دستش توی تسبیح

 های بچه ما به ندا یه بود مشکلی

 .بده هم بازاری

 .افتادم راه بازار سمت به محکم های قدم با

 درستش خودم شخصیه خورده یه قضیه این ولی س شده ثابت شما رامم_

 .کنم می

 135 _پست#



 /@romane_ghachaghi 
 

385 
 

 .برگشت عقب به و کشید عمیقی نفس

 .پسر بیام من تا باش داشته رو حجره هوای حسین_

 نداشتم رو بهشون کردن فکر حوصله ولی میزد آشنا ها چهره توک و تک

 انجام برای تری مهم کار فعال

 .داشتم دادن

 اینجا تا دونم نمی بودن شده سفید فشار شدت از انداختم، دستام به اهینگ

 !آوردم دووم جوری چه

 س آخریه حجره اون: گفت و زد ای اشاره بازار ته به رسیدن محض به

 بیای؟ بمونم منتظر پهلوون

 .انداختم باال سر

 .خودم گردم می بر بلدم رو راه برو شما نه_

 .گشتبر رو اومده راه و گفت چشمی

 .افتادم راه داد نشون که ای حجره سمت به بلند های قدم با

 که پیر خانوم یه با نوجوونی پسر و شد باز در برسم بهش بود مونده قدم چند

 بود نشسته ویلچر روی

 .اومدن بیرون حجره از
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 .بخوری نشه یادت رو قرصات گردم قربانت حاجی باش خودت مواظب_

 .شدم میخ جام سر

 که پسرکی و میزد حرف شوهرش با مهر از پر صورت با که یباالی سن زن

 جوونه تازه سیبیلش و ریش

 !بود زده

 به بودم ایستاده راهشون سر انگار که پسرک و زن ی خیره نگاه دیدن با

 .کشیدم کنار و اومدم خودم

 بچه و زن موندم، خیره بهشون بشن خارج دیدم مسیر از وقتی تا و برگشتم

 !بودن ش

 .کشیدم صورتم روی رو تمدس محکم

 دووم هم لحظه یه آدمیه جور چه شوهرش که فهمید می زن این اگه خدایا

 هم محبتی چه با نمیارد،

 نامردی خاطر به شدم شرمنده دل ته از لحظه یه میزد، حرف باهاش

 .خودم همجنس

 .شدم وارد بود شده بیشتر حاال که خشمی با و کردم باز رو مغازه در

 بهم رو هام لب بود نشسته روم به رو که سفیدی ریش مرد پیر دیدن با

 .فشردم
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 و ش شده ریز های چشم میگفت، لب زیر که ذکری و دستش توی تسبیح

 .بود گرفته شک رنگ نگاهش

 .دادم پایین آخر تا رو مغازه کره کر و برگشتم

 .شد بلند جاش از تعجب با

 جوون؟ کنی می چیکار_

 .رفتم متشس به محکم و آروم های قدم با

 هستم؟ کی من دونی می_

 .برداشت عقب به قدمی

 .دیدمت جایی یه انگار آشناس ت چهره_

 .شدم خیره بهش باال از و ایستادم روش به رو

 !کوردم امیر من_
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 .شد گرد حد آخرین تا هاش چشم

 !شاکو دیان دیانی؟ پسر تو... تو_

 .گذاشتم لبم روی رو دستم
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 !بکش آب رو دهنت مشاس آوردن برای هیش_

 بودم؟ زندون سال پنج من دونی می

 .داد تکون سر

 .بردم جلو خاصی حرص با رو سرم

 جرمی؟ چه به دونی می_

 .گرفتم دستم توی رو ش یقه محکم

 برام، داشت رو خواهرم حکم که کسی خاطر به پرستی، ناموس جرم به_

 فهمی؟ می

 .میزد بیرون حدقه از داشت هاش چشم

 .شد قفل بهم هاش دندون

 میکنی؟ چیکار... چی_

 من ولی رفت می در داشت جونش دادم، فشار محکم دستام بین رو گلوش

 .گرفتم می جون داشتم تازه

 که یتیم بچه دوتا گلوی رو گذاشتی پا جوری همین: غریدم صورتش توی

 نه؟ کنی پاره رو خرشون خر

 نه؟ زدن پا و دست تو کاری کثافت بار زیر جوری همین
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 .مغاره وسط کردم پرت ش شده کبود صورت دیدن با

 .گرفت دستش توی رو گلوش کنان سرفه و نشست جا همون

 ...احمقا اون گفتن... دروغ_

 .نشوندم صورتش روی محکمی و مشت و سمتش برداشتم خیز

 نکشیدی؟ خجالت زنت روی از شرف بی آخه د رو، نجست دهن ببند_

 نکشیدی؟ خجالت توام با: زدم داد

 .کرد پاک رو خونیش دماغ دست پشت با و کشید عقب رو خودش زور به

 و باال بود زده خونم فشار کشیدم م کرده عرق پیشونی به رو دستم شدت به

 چند میدید، تار هام چشم

 .برگشتم سمتش به یدفعه و چرخیدم خودم دور بار

 .کشید عقب رو خودش ترسیده

 .کردم غلط... غ_

 .انداختم بهش بدی نگاه

 میگی؟ من به چرا_

 .رفت باال صدام
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 کردی، غلط که بگی بچه دوتا اون به باید مرتیکه میگی من به چرا_

 کشی؟ نمی خجالت

 .دادم فشار بهم رو هام چشم

 .میشم دیوونه دارم خدا وای عوضی، بود دخترت جای_

 در سر نبود؛ دختر اون آبروی و ت بچه و زن خاطر به اگه علی والی به

 کردم می ویزونتآ بازار همین

 رسم و اسم و محل این اعتبار با نکنه جرأت شرفی بی هیچ دیگه که

 رو یتیم بچه تا چهار داشتن؛

 !کنه آبرو بی اینجوری
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 .اومد طرفم به شده سفید رنگی با

 هام بچه و زن دارم، آبرو اینجا من نفهمه کسی کنم می خواهش نه.... نه_

 ...جون تورو نفهمن

 می کاش شدم، خیره انگیزش رقت صورت به بشه، نزدیک بهم نذاشتم

 .بکشمش جا همین تونستم

 .میکرد دنبالم ش ترسیده نگاه کردم، ش مغازه وسط زدن قدم به شروع
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 نمی باور رو حرفم کسی چون نیستم بچه دوتا اون مثل من که دونی می_

 .دارم نگه بسته دهنمو کنه

 سرت بالیی بخوام اگه ندهس محل این آدمای تک تک واسه من حرف

 باال رو سرت نتونی دیگه که میارم

 .بگیری

 نیستم، ریختن آبرو آدم ولی: دادم ادامه محکم و زدم زل هاش چشم توی

 ذره جونت که تو خاطر به نه

 ساکت زنت حرمت به و بچه اون آبروی خاطر به نیست، مهم برام ای

 !میمونم

 .اومد باال نفسش باالخره

 .سمتش شدم خم

 پایین گلوت از خوش آب یه ذارم نمی بعد مِن رفتی، در قسر نکن فکر_

 .بره

 و میکوبی طبل همه جلو کنی می جمع رو بازاریا میدون دور صبح فردا

 یک برادر و خواهر این میگی

 .بوده خودت از اشتباه و نگرفتن تو از پول قرون
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 واهیخ معذرت و گیری می پس رو زدی که تهمتی و ریختی که آبرویی

 .بگذرم جونت از تا کنی می

 .کردم نگاهش نفرت با

 .کنی می گم چهارمحل از رو گورت خودت پای با هم بعدش_

 فهمیدی؟

 .داد تکون سر سریع

 .میرم بخدا بده زمان بهم یکم فقط میرم چشم... چ_

 .کشیدم باال رو کره کر و رفتم مغازه در سمت به

 چهار خاک روی هم ت سایه خوام نمی دیگه داری، وقت هفته یه فقط_

 .بیفته محل

 نجس خون دادم، فشار بهم رو هام دندون و انداختم خونیم دست به نگاهی

 دست روی ناموس بی اون

 !بود مونده هام

 یه اگه ولی آوردم دووم چطور اینجا تا دونم نمی میشدم، دیوونه داشتم

 می موندم می اینجا دیگه دقیقه

 .کشتمش
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 نگاهشون نفری چند بستم، سرم پشت محکم رو در و اومدم بیرون حجره از

 صدای انگار بود طرف این به

 .بودن شنیده رو بیداد و داد

 بد بخت از افتادم، راه میدون سمت به درهم هایی اخم با و نکردم توجهی

 هم شاهین شاهو با قرارم

 .بود همینجا

 که نای از قبل تا میخواستم کردم، باز رو درش و رفتم ماشین طرف به

 .کنم پاک رو هام دست برسن
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 .کنم مکث شد باعث شاهین صدای بشم سوار که این از قبل

 داداش؟_

 اینجایی؟ کی از اومدی زود چقدر

 .برگشتم سمتشون به و کشیدم عمیقی نفس

 .رسیدم تازه منم_

 دست روی هاش چشم که بگه چیزی خواست و انداخت بهم نگاهی شاهو

 .شد میخ خونیم
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 خونه؟ این داداش؟ چیشده ستتد_

 .بود شده دیر کاری هر واسه کردم، پوفی

 .گرفت رو دستم و اومد جلو سریع شاهین

 ...من بگو ناموسی بی کدوم با کردی؟ دعوا ابوالفضل یا_

 .کشیدم عقب رو دستم

 و خورد یارو بود شخصی مسئله نکن، بزرگش الکی شاهین نیست چیزی_

 اونه خون داد پس رو تقاصش

 .دستم روی

 .کرد نگاهم خورده جا

 بدونیم؟ نباید ما آخه بود کی_

 یارو این نکنه داداش: گفت شده ریز های چشم با و اومد جلو قدمی شاهو

 داغون زدی رو مولوی حاجی

 کردی؟

 .رفتم بهش ای غره چشم

 .بهتون میگم شید، سوار_

 .شد ماشین سوار و انداخت شاهو و من به متعجبی نگاه شاهین
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 .انداختم راه کردم روشن رو ینماش

 زبوناتون جفت برسه احدی هیچ گوش به خوام نمی میزنم که حرفایی این_

 کف ندازم می برم می رو

 فهمیدید؟ دستتون

 .آورد نزدیک رو سرش صندلی دوتا بین از شاهو

 .ترکیدم داداش دیگه بگو_

 .دمکر شنیدم امروز که هرچی کردن تعریف به شروع و کشیدم عمیقی نفس

 .قرصه دهنشون دونستم می و داشتم اعتماد بهشون هام چشم جفت مثل

 .کوبید صندلی به رو پشتش محکم شاهین هام حرف شدن تموم محض به

 ...مفصل دور یه برم منم وایسا اصال عوضی بیشرف_

 .گرفتم رو ماشین در سمت میرفت داشت که دستش

 پایین؟ کنی پرت ماشین از رو خودت خوای می شاهین بشین_

 دوتا اون به که تهمتی و گند این گفتم بهش رسیدم، حسابش به که گفتم

 کنه می پاک خودش رو زد بچه

 .کنه می گم محل چهار از رو گورش بعد

 .کشید پوفی شاهو
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 حرف راحت بودیم خری عجب بگو مارو نمیشنوه، که چیزهایی چه آدم_

 اون بیچاره کردیم باور رو یارو

 .بچه دوتا

 .شدم آشوب و آراز متوجه کردم پارک خونه قهوه دم که رو ماشین
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 کنن؟ می چیکار جا این دوتا این: گفت تعجب با شاهین

 .شدم پیاده ماشین از و دادم تکون طرف دو به رو سرم

 .اومدن سمتم به سریع آراز و آشوب

 ها؟ بچه کنید می چیکار اینجا: گفت بهشون و ایستاد کنارم شاهین

 فرستادم خودم به لعنتی بود، قفل من خونی های دست روی فتشونج نگاه

 .بود رفته یادم پاک

 کشتیش؟... ک_

 .دوختم آشوب ی پریده رنگ صورت به رو نگاهم

 تشریف سپاریشه خاک هم فردا آره: گفت شاهو بدم جوابی که این از قبل

 .دیم می پلو باقله بیارید

 .کرد نگاهم اخم با آراز
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 گفتید؟ همه به_

 همه فردا از نترس، داریم خبر تا سه ما فقط جوجو نه: گفت سریع شاهین

 جا این بینم بگو حله چیز

 کنید؟ می چیکار

 .بود تا سه ما بین آشوب سرگردون نگاه

 .شدیم نگران_

 ما؟ نگران: گفت خنده با شاهو

 .کرد نازک براش چشمی پشت

 بشیم؟ نگرانتون داریم شما با صنمی چه_

 بندازنش دوباره بیاره یارو اون سر بالیی ما خاطر به میرا بودیم نگران

 داره عادت خدا بنده آخه هلفدونی،

 .زندون بیفته اون و این خاطر به

 .کردم نگاهش شده گرد های چشم با

 .کرد صاف رو گلوش سرخ صورتی با شاهین

 ما داداش خان با شما صنم که این دوم امیر، نه کورد امیر که این اول_

 چیه؟
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 چیزا این اومدم خودمه تقصیر اصال دختر کن کوتاه رو زبونت که این ومس

 این که دستت کف گذاشتم رو

 .بچزونی مارو جوری

 کنید، بس همتون: گفتم محکم که بگه چیزی خواست کرد اخمی آشوب

 خونه برگردید شاهین با دوتا شما

 کاری هرس می گوشتون به خبرها فردا نباشید هیچی نگران شده، تاریک هوا

 دردسر واستون که نکردم هم

 .بشه

 .کرد نگاهمون گیجی با آشوب

 کردی؟ چیکارش_

 شب خوره نمی سنت درد به: گفتم میگذشتم کنارش از که طور همون

 .بینی می کابوس

 .افتادم راه خونه قهوه سمت به حرف بی شنیدم، رو حرصش پر نفس صدای
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 قهوه وارد شاهو با منم برسونه رو دوتا اون که برگشت غر غر با شاهین

 .شدم خونه
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 .کردم خم سر کمی و دادم تکون مصطفی آقا برای دستی

 .زدم شاهو به ای اشاره نشستیم، تخت روی بقیه نگاه زیر

 خبر؟ چه سروانتون جناب این از_

 داره؟ باد ش کله هنوز

 .کشید ش ریخته بهم موهای به دستی

 هرچی بچگی از گذاشتن الشال به لی لی زیادی داداش کن ولش_

 که هم االن بوده، اختیارش در خواسته

 یه محل تو بیاد وایسا نمیده هم خودش سالم جواب دیگه جا این به رسیده

 روی فهمه می بپیچنش دور

 .بزنه حرف نباس شما حرف

 .دادم تکون سری

 بریم بعد بیاد نیروهاش و خودش سر بالیی یه کنیم نگاه بشینیم نمیشه_

 گشت میان بگیر آمار ،سراغش

 ی بچه زن و بابا ننه اینام باالخره باشن، داشته رو هواشون محل های بچه

 دارن خونه تو راه به چشم

 .بگیریم نادیدشون بازیاشون بچه خاطر به نمیشه
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 .گذاشت چشمش روی دستم

 یه اجازتون با نشد جور خواستین می که ماشینی اون راستی آقا، چشمم رو_

 کردم پا و دست پاترول

 خونه؟ دم بیارن بگم فردا نخورده هم رنگ تمیزه و تر خیلی

 سمتمون به قلیون و چای سینی یه با مصطفی آقا که بگم چیزی خواستم

 .اومد

 .گرفتم دستش از رو سینی

 .مصطفی آقا نکنه درد شما دست_

 .دامادیتون چای انشاهلل_

 .کشید صورتش به دستی شده سرخ شاهو

 .مصطفی آقا مرسی_

 .انداختم باال ابرویی

 خبریه؟_

 میشی؟ سفید و سرخ ها بچه دختر مثل چرا

 .کرد جور و جمع رو خودش سریع
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 حاال ما بشه دوماد باید شاهین اول بکنم، غلط من داداش خبری چه بابا نه_

 چیزا این دنبال حاالها

 .نیستیم

 .نگرفتم رو قضیه پی

 ندارن؟ جدید خبر اسکندر به راجع ها بچه_

 .برداشت سینی توی از رو یچای

 رو مردم خون بچینی، رو دمش باس خودت نظرم به براکم کالشه خیلی_

 خور نزول مردک شیشه تو کرده

 .کردم نگاهش جدی

 ای دیگه کس یارو این جز سراغش، میریم بیارید گیر واسم رو آدرسش_

 ها بچه این پر دم هست هم

 باشه؟

 کله هست، هم دیگه یکی میگفت شاهین: گفت و خورد چاییش از قلوپ یه

 دیگه طلبکاره ولی نیست گنده

 .پره می زیاد دختره پر دم میگفت سمجا، اون از

 .کردم اخمی
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 چیکار بگیره رو داداش دوتا اون یقه بره بدهکاره خندیده، پشتش هفت به_

 .دختره به داره

 .شد بلند پشتم از شاهین صدای

 دادی؟ رو بهش شما ها همیکن امیر امیر، خیلی دختره این داداش_
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 .انداختم بهش نگاهی و برگشتم

 اومدی؟ زود انقدر چرا_

 .برداشت رو قلیون شلنگ و نشست تخت روی

 نشه فالن نکنه فالن امیر گفت می هی جا اون تا دختره برم، اضافیم اگه_

 بهش؟ گی نمی چیزی چرا

 .دادم تکون سر

 فشاری پا کار اون روی بدتر نکن بگی هرچی سال و سن این تو س بچه_

 .کن ولش میذکنن

 .کرد اخمی

 .مارو خورد می داشت نیست بچه هم همچین_

 .برداشتم سینی توی از رو چای
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 رو سنگ جوری این که جلوش نریزی منو زندگی بم و زیر خواستی می_

 .کنه یخت

 .کشید پوفی

 مخ یرو نمیره آرومه اینه خوبیش ولی س پخمه آراز، اون به رحمت صد_

 بندازیم راه اینارو کار آدم،

 .زندگیشون سر برن زودتر

 .انداختم شاهو به نگاهی

 کجان؟ صابر و سجاد و علی_

 .کرد نگاه شاهین به چشمی زیر

 ...سجاد داره، مسابقه امشب هم صابر بچشه و زن پیش که علی_

 .حرفش تو پریدم

 ای؟ مسابقه چه_

 .کرد نگاه دیوار و در به کمی شاهین

 .دونم نمی من_

 !زمین زیر داداش بوکس: گفت سریع کردم، نگاه شاهو به

 .کردم نگاهش تعجب با



 /@romane_ghachaghi 
 

404 
 

 .زد گردنش به ای ضربه شاهین

 .دادی لو تو میگم صابر به فروش آدم_

 .کردم نگاهشون جدی

 شنیدم؟ درست بینم وایستید_

 نیست؟ که زمین زیر قانونی غیر های مسابقه همون منظورتون

 .فشرد بهم رو هاش لب شاهین

 .نکردم قبول ولی گفت منم به بار چند الزمه پول بچه داداش، خودشه چرا_

 .کشیدم سرم به دستی و دادم فشار بهم محکم رو هام چشم

 بازیه؟ بچه کرده فکر احمق ی پسره_

 بشه؟ چی که دستش کف گرفته رو جونش

 ...می شرکت ها مسابقه این تو قبال خودتم شما داداش: گفت آروم شاهین

 .حرفش تو پریدم

 دادید؟ می ش ادامه باید شما کردم می که غلطی هر من_

 میگیره؟ گردن کی بیاد سرش بالیی اگه خطرناکه قدر چه میدونی
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 یذره... یذره کدومتون هیچ میشه، چی ش خانواده اون تکلیف! هیچکس

 تقصیر سرتون، تو ندارید عقل

 !منه تقصیر اینا ی همه ها خودمه
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 .گرفتن ازم نگاه تشونجف

 .دادم بیرون صدا پر رو نفسم

 کجاست؟ سجاد_

 .پرید هردوشون روی از رنگ وضوح به ایندفعه

 رو خودش میاد بار یه ماهی داداش دونم نمی رو یکی این شاهده خدا_

 هم سری این میره میده نشون

 .خونه اومد شنید شمارو اومدن خبر که

 .کردم نگاهشون تعجب با

 پس؟ میره کجا چی یعنی_

 نداره؟ خانواده مگه بچه این

 .داد تکون طرف دو به رو سرش شاهین
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 پسره دوتا این راستی داداش، بزنی حرف باید خودت اینم با وهلل دونم نمی_

 میگفتی که تیموری و سعید

 شدن؟ چی

 آوردن؟ گیر کار

 .نمیده کار بهشون کسی دارن سابقه هنوز، نه: دادم جواب درگیر فکری با

 .شد خم سمتم به میک

 اصال، س مایه خر بزرگه خیلی داره تعمیرگاه یه ما ی خاله پسر داداش_

 حسابی و درست شاگرد دوتا

 چیه؟ نظرت باشن زنگ به گوش همیشه که میخواد

 .گرفتم سمتش به رو قلیون

 .جوریاست چه ببینن برن جفتشون میگم بفرست واسم رو آدرس اینو، بگیر_

 آشوب

 .کردم نگاه کشید می دستمال نون با رو مرغ تخم ماهیتابه ته که آراز به

 زده؟ کتکش نظرت به_

 .انداخت بهم نگاهی

 ندیدی؟ رو خون دستش رو_
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 .دیگه بود آدم خون گذشته که بازی رنگ از سنش

 دوباره بزنه جار جا همه نره مرتیکه اون آراز قضیه نشه بدتر: گفتم آروم

 .بره آبرومون

 .کشید خوردن از دست

 ...خودش آبروی همه از اول که بگه کنیم، کوفت چیزی یه گذاشتی اگه_

 .شد ساکت در صدای شدن بلند با

 .شب وقت این بود کی کردم، نگاه بهش تعجب با

 .شد بلند جا از و کرد پوفی

 .شد حیاط وارد و کرد باز رو در

 .میاد صدا و سر و بحث صدای کردم حس دقیقه چند بعد

 .پریدم بیرون اتاق از سریع طلبکاران کردم فکر

 .ایستادم جام سر میگرفت رو آراز پاچه داشت همیشه مثل که آرمین دیدن با

 کمه؟ ت یونجه ما روی شدی هوار شب وقت این چته باز_

 .رفت بهم ای غره چشم

 .میگما بهت چیزی یه ببند رو دهنت یکی تو_
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 .زد ش شونه به ای ضربه آراز

 اصال؟ مرگته چه داری بچه اون چیکار کنی می غلط_

 .انداخت جفتمون به بدی نگاه

 دادین؟ پلیسا به منو راپرت یکیتون کدوم_
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 .دادم در به رو م تکیه سینه به دست

 انقدر چرا پس بیرون کشیدی خالف از دختره اون خاطر به نگفتی مگه تو_

 ترسیدی؟

 .زد بهم ای اشاره

 .وسط نکش هم رو سها پای قاطیم االن من ببین نداره ربطی تو به اونش_

 .انداخت باال ابرویی آراز

 پری؟ می ناموسش با میدونه داداشش_

 .بدبخت بودی پاره االن که دونست می دونه نمی که البته

 .سمتشون دویدم جیغ با آراز سمت آرمین برداشتن خیز با

 این از میخورد کتک طلبکارا و خر شر از کم بچه این دستش، بشکنه

 .خورد می باید هم همرتیک
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 .خورد صورتم توی محکمی سیلی بینشون، انداختم رو خودم که همین

 من سمت به و شدن دعوا بیخیال جفتشون که بود زیاد انقدر ضربه صدای

 .برگشتن

 .کشید عقب رو دستش آروم آرمین

 .بزنم اونو خواستم می من جلو ندازی می رو خودت خب چته_

 .کردم نگاهش اخم با و صورتم رو گذاشتم رو دستم

 چک خاطرش به من که بشکنه هم عفریته اون دست بشکنه، دستت_

 بفهمه داداشش انشاهلل خوردم

 ...رو هردوتون

 .حرفم تو پرید شاکی

 .نبود قصد از که گفتم سرت رو گذاشتی رو خونه چته دیگه خب_

 .عقب داد هلش آراز

 و سر راه به راه اییم ی چیکاره تو اصال باشه قصد از خواستی می پس نه_

 میشه پیدا جا این ت کله

 جونمون؟ از خوای می چی

 .گفت آراز به بابایی برو
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 .میاره در هم بازی پررو چه دارم سهم خونه این از منم خوبه_

 طلبکار و ها قسط و قرض موقع: گفتم بود م گونه رو دستم که طور همون

 نداری سهم میشه که ها

 .کمرت به نهبز داری سهم خونه این واسه

 .گرفت سمتم به رو انگشتش

 دادید؟ لو شما رو من خونه آدرس بگید آدم عین کلمه یه_

 .کردم نوچی

 می خوره می خونه شب تا صبح که عالفم این بارمم و کار سر که من_

 کتک هم هایی موقع یه خوابه

 کنیم؟ درست دردسر خودمون واسه بیکاریم مگه خوره، می

 جذاییت همین گول هم احمق سهای اون زد، چنگ رو موهاش حرص با

 .بود خورده رو ظاهریش های

 144 _پست#

 .بودیم سفید خیلی آراز و من تر سبزه کمی البته بود آراز و من شبیه آرمین

 بینی حالت ولی داشتیم مرتبی ابروهای و شکالتی های چشم تامون سه هر

 فرق هم با دهنمون لب و
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 .بود تر ونهدختر و تر ظریف من واسه میکرد

 بود؟ کریم کار من دادن لو یعنی پس_

 .که نداشته خبر من جای از اون و شماها جز کسی

 باس چرا شفیقت؟ رفیق همون: گفت و انداخت من صورت به نگاهی آراز

 آخه؟ بده لوت

 دستی سگ عجب باشه نیومده خون دهنت و دماغ ببینم بردار رو دستت

 .آرمین هستی

 .برداشتم صورتم روی از رو دستم

 .بشه جلب بهش توجهم دوباره شد باعث آرمین صدای

 کارای هم اول همون از یعنی کنار، گذاشتم رو خالف مدته یه که گفتم_

 خودم دادم می انجام پا خورده

 یه بیرون میزنم که موقع همون من گند شانس کردم نمی درگیر زیاد رو

 هم اونا میشه گم بار از مقداری

 دنبالم افتاد بود، ای کینه خیلی هم کریم ولی بوده کم کنن، می شک من به

 گیر تونه نمی چیزی دید

 .داده پلیس به رو راپرتم خودش احتماال بیاره
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 .عقب دادم هل کمی رو آراز

 .خودش میشه خوب یعد میشه کبود یکمی نیست چیزی دیگه کن ول_

 خالفم خودت قول به نداشتی بار ت خونه تو که تو: دادم ادامه آرمین به رو

 چرا خب کنار گذاشتی که

 کارش پی میرفت کردن می جواب سوال دوتا میموندی احمق کردی فرار

 مشکوک بدتر که جوری این

 .میشن

 .خاروند رو سرش پشت

 بچگی از هم ما خو کنم چیکار کردم، فرار بوم پشت از م خونه نفهمیدن_

 آژیر صدای کردیم عادت

 .گناهکار چه اشیمب گناه بی چه کنیم فرار شنیدیم

 دلش آدم نازکه کرگدن مثل پوستت که هم تو آخی: گفتم تمسخر با

 تموم بازجوییت اگه خدا، به میسوزه

 .واسمون میشه بد ببینه اینجا تورو کورد امیر کن کم رو شر شده

 .جاش سر ایستاد صاف
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 رو شما ثانیا نباشه، شما کار معلوم کجا از نشدید اتهام رد هنوز که این اول_

 مگه ثالثا چه کورد امیر به

 چمه؟ من

 .زدم در به ای اشاره ابرو با

 بکنی؟ غلطی چه خوای می باشیم داده لو ما اصال که این اول_

 آبجیشی یاروی ثالثا رفیقمونه، کن فکر نیومده تو به ما صنم که این ثانیا

 آتیش رو نسلمون بفهمه بدبخت

 .قبرت سر بیارن اخرم یه باشن زنده دونفر حداقل بذار میزنه
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 .کرد بهم اخمی

 .فهمه نمی نکنید فضولی دوتا شما_

 .افتادم راه خونه سمت به

 خبر محل کور های کالغ فقط ضمن در هنوز، نشدیم سیر جونمون از ما_

 زود و دیر قضیه این از ندارن

 .تو بکن رو قبرت نداره سوز و سوخت ولی داره
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 کنم می رو دوتا شما پوست من: گفت و زد حیاط در به محکمی ضربه

 .فقط وایستا

 .تو بیاد زدم اشاره آراز به و گفتم بهش بابایی برو

 .بندازه لنگر بخوره کنگر جا این نیاد ترس از وقت یه شده هار_

 .بست رو در و خونه داخل اومد آراز

 .کن ولش بابا چه ما به_

 با بذارم یخ صورتم روی تا رفتم می آشپزخونه سمت به که طور همون

 مهم برات االن: گفتم جدیت

 نه؟ یا کنه ازدواج سها با پسره این نیست

 .انداخت باال ای شونه

 .هردوشون لق اصال چه من به نه_

 رسم اینا دونستی می: گفتم بخورم رو م خنده کردم می سعی حالیکه در

 بردار بمیره داماد اگه دارن

 بگیره؟ رو دختره باید داماد

 چند از بعد کردم، باز رو یخچال در گفتم که ای گنده دروغ از تراح خیال با

 :شد بلند صداش لحظه
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 آشوب؟ میگی راست

 .پرید آشپزخونه داخل پریده رنگ با

 و شریف شغل چه رامین که دونی می دیگه آره: دادم سرتکون جدی

 تو بیاد سرش بالیی داشته خطرناکی

 .بگیری رو دختره باید

 .میومد بدش سها از شدت به آراز

 آشوب؟ کنیم چیکار حاال: گفت ترس با

 .گذاشتم صورتم روی احتیاط با رو یخ

 !نمیره یا نگیره یا کنی احتیاط باس دیگه هیچی_

 .زد سرش به ای ضربه

 .قرآن به بشم مرگش پیش حاضرم_

 .گرفت م خنده

 .که ندارن رسما این از خداها بنده این بابا کردم شوخی بدبخت نمیری_

 .زد پشتم به ای ضربه اخم با

 وحشتناکی این به چیزی سر آدم باشه، حاللت خوردی که چکی اون_

 آخه؟ کنه می شوخی
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 .افتادم راه سرش پشت

 خبره؟ چه فردا نظرت به آراز کن ول رو ننگ لکه این_

 .میشه مشخص فردا چیز همه تکلیف گفتن می امروز

 .خاروند رو سرش

 با خبره چه ببینم خونه مونم می کن ولش دارم، قرارم فردا وهلل دونم نمی_

 یه باشن نداشته کاری تو

 .وقت
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 .کردم بهش اخمی

 نیست؟ سرت ناموس نفری یه با هرروز کشی نمی خجالت_

 .کرد نگاهم چپ چپ

 ندارم بهشون حسی هیچ اصال خوره نمی بهشون انگشتمم نوک من بابا_

 میریم دارن پول دارن ماشین

 کرده غلطی من االن تا اگه شاهده خدا خونه، میایم بعد لحا و عشق بیرون

 نسبت انگار اصال باشم،
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 جوری این میشن عاشقم میبینن من تو چی دونم نمی حسم بی بهشون

 .کنن می خرجم پول

 مردنیت الغر هیکل اون عاشق: گفتم میرفتم اتاق سمت به که طور همون

 داری قیافه فقط حتما، شدن

 .کردم نمی هم نگاهت نبودم واهرتخ اگه من شاهده خدا

 .نمیاد بند هام اشک داری، من به نسبت که محبتی همه این از مچکرم_

 .ندادم رو جوابش و بستم رو در

 .بود پهن اتاق وسط همیشه که رختخوابم روی کردم پرت رو خودم

 .باشم حال سر فردا واسه که بخوابم زودتر خواستم می

 .میبودم رفتارم مواظب حسابی ایدب داشتم خوب کار یه دیگه حال

 شکلکای اون جوری چه بده یاد بهم که برم زودتر صبح بود گفته جهان آقا

 توی رو مینی و خوشگل

 .میکشه قهوه فنجون

 شرکتشون بزرگش برادر و پولدارن خیلی اینا جهان آقا خانواده میگفت رها

 جهان آقا ولی میکنه اداره رو
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 واسه ش خانواده های مخالفت به توجه بدون و نداشته عالقه کار این به

 نقلی و شیک کافه یه خودش

 .میزنه

 رو جهان آقا تا کافه میرفتن وقت چند هر برادرش مخصوصا و ش خانواده

 اون ولی برگرده کنن مجبور

 .نبود برگشتن به حاضر و داشت دوست رو االنش ساده زندگی

 ولی بودن نیومده ش ادهخانو بودم جا اون من که روز چند این توی هرچند

 داشتم دوست خیلی

 اون از باید جهان آقا چرا کنم درک تونستم نمی هیچوقت ببینمشون،

 تا گذشت می منال و مال و زندگی

 !کنه خفه شهر پایین توی رو خودش و کنه باز کافه یه

 شاید کنم تعریف کورد امیر ی واسه هارو این ی همه خواستم می روز اون

 رو دلیلش تونست می اون

 .بزنه حدس

 آخه کرد، می بیرونم ماشین از نرسیده هام حرف نصف به مطمئنم هرچند

 حرفه، کم و حوصله بی خیلی
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 پر های آدم یعنی من، مثل هایی آدم حوصله اصال شدم متوجه ها تازگی

 .نداره رو حرف

 .برد خوابم کم کم که بودم چیزها این به کردن فکر مشغول انقدر
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 تازه جهان آقا کردم، نگاه کافه در به و بردم بیرون میز پشت از رو سرم

 اومدم که صبح کافه بود اومده

 .نبود خبری جهان آقا از و بود کرده باز رو کافه در کامی

 جهان آقا که بود بار اولین انگار کردن تعجب خیلی اومدن که مهتاب و رها

 .میومد کافه به دیر انقدر

 .بود هم توی هاش اخم همیشه خالف بر جام، سر ادمایست صاف دیدنش با

 .جهان آقا سالم_

 .داد تکون سری

 .دارم کارش بیاد بگو کامی به اتاق میرم آشوب، سالم_

 .افتادم راه بود کافه پشت که استراحت اتاق سمت به و گفتم چشمی سریع

 .داره کارت ور اون اتاق برو گفت جهان آقا کامی_

 اومد؟ دیر چرا گفتن: پرسید سریع مهتاب
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 .انداختم باال ای شونه

 .بپرسم چیزی نکردم جرأت بود هم تو حسابی ش قیافه نه_

 .خبره چه ببینم برم من چی یعنی بابا ای: گفت تعجب با کامی

 .میاد مشتری وقت یه نیست کسی بیرون بریم ها بچه: گفت و شد بلند رها

 .رفتم بیرون همراهشون و دادم تکون سری

 بود، شده کنجکاو حسابی نبود، معلوم چیزی کشیدم جهان آقا اتاق به سرکی

 خانوادشه؟ به مربوط یعنی

 چون و کرد درست رو قهوه سریع رها داد، سفارش قهوه ها مشتری از یکی

 تا من دست داد نبود کامی

 .ببرم براش

 قهوه بود کتاب توی حسابی سرش و بود نشسته صندلی روی تنها آقای یه

 بدون و اشتمگذ جلوش رو

 .رفتم ها بچه سمت به حرفی هیچ زدن

 مشتری به چیزی لبخندی یه خوب دختر بگم بار چند: گفت خنده با رها

 دیگه چیز بپرس ازشون بعد بزن

 .کردی اخم جوری اون ندید بود پایین سرش شد خوب ندارن، میل ای
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 .انداختم بینیم به چینی

 .دیگه میگفت اول از خواست می ای دیگه چیز_

 .نگفت چیزی و داد تکون طرف دو به رو سرش

 سعی که م گونه روی کبودی به راجع کدوم هیچ بودم اومده که صبح سر از

 کمرنگش کرم با بودم کرده

 .نگفتن چیزی کنم
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 قضیه توی و ته تا بودن خودم دوستای اگه بودن شعوری با های آدم واقعا

 نمی خیال بی نمیاوردن در رو

 .شدن

 .گذشت ساعتی منی

 .انداختیم راه رو مشتری تا چند کار زمان این توی

 .اومدن بیرون اتاق از جهان آقا باالخره

 .شد خارج کافه از هم در صورت همون با سری دادن تکون با

 .بردیم هجوم کامی سمت به تامون سه هر رفتنش بیرون محض به

 گفت؟ چی بهت جهان آقا چیشد کامی وای_
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 .زد کنار راهش سر از اروم و کشید پوفی

 هفته یه بیمارستانه نیست، خوب زیاد مادرش حال که این مثل خدا بنده_

 گفت دستم سپرد رو کافه ای

 .بزنه سر یه میاد بتونه

 بود؟ ناراحت انقدر همین واسه خدا بنده آخی: گفت آروم رها

 .انداختم باال ای شونه

 .بشه خوب مادرشون حال زودتر چه هر امیدوارم_

 .بگیرم سفارش برم تا شدم بلند جا از سریع در شدن باز صدای با

 .شدم چشم تو چشم میزد نفس نفس که آزار با گرفتم باال رو سرم که همین

 .برم سمتش به کرد اشاره دیدنم با

 .شدم نگران هم و کردم تعجب هم

 حواست داره کارم که این مثل اومده داداشم من عزیزم: گفتم مهتاب به رو

 هست؟ ها مشتری به

 .ببینه رو آراز تا کشید سرک کمی

 .باشه راحت خیالت برو آره_

 .رفتم بود نشسته کافه ی گوشه میز پشت که آراز سمت به سریع
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 .سمتم شد خم هیجان با نشستم که همین

 .برسونم خبر بهت فقط دویدم جا این تا چیشده دونی نمی آشوب وای_

 .زدم گوشم پشت رو موهام

 نزدی؟ نگز چرا خب_

 .کرد نگاهم چپی چپ

 .بعد بده چیزی مشتلقی یه اول گیج، ندارم گوشی که من_

 .انداختم باال رو سرم

 من واسه چیزی دنیا این تو کنی می فکر واقعا کارم، پی برم نمیگی اگه_

 مشتلق بابتش که مهمه انقدر

 بدم؟
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 .نشد کم هیجانش از هم ذره یه حتی

 !هکورد امیر به راجع_

 .سمتش شدم خم منم و شدم کنجکاو کمی دفعه این

 !خب_
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 .کوبید میز روی آروم

 کرد چیکار مولوی با یارو این داره ابهتی و قدرت چه دونم نمی من وای_

 میدون دور اومد امروز که

 !بوده خودش اشتباه ش همه و ندزدیدیم هیچی ازش ما کرد اعتراف

 .ودب کبود هم صورتش و سر میگن ها بچه تازه

 .شد گرد هام چشم

 آراز؟ میگی جدی_

 .داد تکون سر تند تند

 رسیده، بهش خبر االن تا محله آنتن بپرس شهره از بزن زنگ داری شک_

 شرمندگی تریپ حسابی میگن

 .کرده خواهی معذرت زده که تهمتی بابت و برداشته

 .شد پوکر کمی صورتش

 .کردن مسال بهم نفر چند میومدم که راه تو نشه باورت شاید_

 .دادم فشار بهم رو لبم

 .سوخت ش بچه و زن واسه دلم حیف بود، حقش اینا از بیشتر نظرم به _

 .انداخت باال رو سرش
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 می جمع رو ش مغازه هفته این گفته که گفتن می ها بچه نباش نگران_

 دیگه محلشون گردن می بر کنه

 .بمونه جا این خواد نمی

 امیره؟ رکا هم این یعنی: گفتم خورده یکه

 .انداخت سرم پشت به نگاهی

 اون دخترا این آشوب میگم خداییش، مرده خیلی گرم دمش دیگه حتما_

 هستن؟ همکارات ایستادن پشت

 .رفتم بهش ای غره چشم

 .نکن درست شر کارم محل تو باش آدم_

 .کرد گرد رو هاش چشم

 می منو هاشون چشم با دارن خودشون باشم داشته کاری من اگه خدا به _

 تعجب همین واسه خورن

 .کردم

 .انداخت باال رو ابروهاش

 کنی؟ نمی باور_

 .دادم تکون سر
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 روت و سر به دست یه باشه خوشگل انقدر گفته کی رو پسر کنم، می چرا_

 بدم، شوهرت میتونم بکشم

 .نشو من مزاحم است کسب مانع جا بی توقف برو شو بلند

 .کرد ای سرفه تک

 کار واسم ببینمش برم گفت کورد امیر باشگاه، برم خوام می االن اتفاقا_

 .کنه جور

 .شد گرم دلم جورایی یه

 بیارم؟ برات خوری می چیزی راستی نکنی دیر برو پاشو خداروشکر،_

 زدم، فالفل یه بیام که این قبل نه: گفت میشد بلند جا از که طور همون

 بیام میشی تعطیل چند ساعت

 دنبالت؟

 .کردم درست رو دلیصن و شدم بلند جا از

 کنن می اتراق ور و دور همین همیشه گله های بچه این نیست، معلوم_

 .برسونن میگم
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 .گرفت ش خنده
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 .نیستن که هات نوچه بچه تو داری رویی عجب_

 .کردم نازک چشمی پشت

 !باشن من مواظب گرفتن دستور امیر از_

 .آورد در رو ادام

 .حیا بی اختهاند راه هم امیری امیر، چه_

 .افتادم راه ها بچه سمت به و دادم تکون کردنش دک واسه دستی

 بودی نگفته داداشته؟ خوشگله پسر این: گفت پریده باال ابروهای با مهتاب

 .کلک

 و بودیم هم شبیه خیلی داشتیم رو مشکل این آراز با همیشه گرفت، م خنده

 واقعا پسر عنوان به آراز

 تا چند چشم رفتیم می هرجا ولی بود میزه زهری کمی هرچند بود خوشگل

 .بود دنبالش دختر

 صاحاب صدتا خودش جون دختر کن درویش رو هات چشم داداشمه آره_

 .داره

 .خندید آروم رها

 بپرسم؟ سوال یه آشوب اید بامزه خانوادگی ماشاهلل_
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 .دادم تکون سر

 میکنی؟ قرمز رو موهات چرا: گفت و کشید آروم رو موهام پایین

 چند منم میگه راست: گفت بود اومده بیرون استراحت اتاق از تازه که کامی

 .بپرسم ازت خواستم می بار

 .زدم لبخندی

 من نیگا آخه میده، نشون بیشتر رو سنم خورده یه هم میاد بهم هم_

 میکنن فکر همه سالمه بیست نزدیک

 .بدتر دیگه هستم هم ریزه س گونه بچه خیلی صورتم سالمه شونزده

 .داد تکون سر کامی

 این با بگم بهت جا این بیا پاشو قرمزی خانوم خب خداییش، داری حق_

 جهان آقا کنی چیکار ها اسپرسو

 .خودم ریش بیخ برگشتی نیست که

 .میداد آرامش بهم داشتم دوست رو کار این واقعا رفتم، سمتش به سریع

 هربار و دمکر خرابکاری بار چند بودیم کردن کار سر هم با ساعتی یک

 آرامش با خودش انتطارم برعکس

 .کرد جمعش
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 شدم مواجه ها واکنش بدترین با خطایی ترین کوچیک با بچگی از بس از

 .بود عجیب برام رفتارها این

 به و شد بلند جا از بگیرم یاد تا زدم گند چیز همه به حسابی که این از بعد

 کافه گوشه پیانوی سمت

 .رفت

 تکون سر به شروع بودم گذاشته م چونه زیر که یدست با و نشستم جا یه

 .کردم دادن

 واقعا بودم، تر آروم همیشه از کرد می دور واقعیم خود از منو انگار فضا این

 بخش آرامش چیزش همه

 .بود

 پوسته از منو خواست می انگار ها بچه بین صمیمیت پیانو، نوای قهوه، بوی

 بداخالق دخترک اون ی

 .بکشه بیرون

 .لرزید جیبم توی گوشیم کردم حس که بودم کار مشغول اعتیس چند

 .کردم باز رو ش صفحه و آوردم در فرمم لباس جیب توی از رو گوشیم
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 !بود کورد امیر

 .بیرون برم ندارم کاری اگه س کافه جلوی بود نوشته

 یکی بیرون برم دقیقه چند میشه: گفتم کامی به رو و شدم بلند جا از سریع

 کارم اومده آشناهامون زا

 .داره

 .کرد ریز رو هاش چشم

 داداشت؟_

 .انداختم باال سر

 .بود همراهم اومدم اول بار که همونی کورد امیر نه_

 .باال پرید ابروهاش

 .برو باشه اومد یادم اوه_

 سمت به سریع و شدم بود تنم که ای بامزه بند پیش آوردن در بیخیال

 .افتادم راه خروجی

 .شدم خیره اطراف به لحظه چند

 .شد کشیده خیابون طرف اون به نگاهم ماشینی بوق صدای شنیدن با

 .بود منتظرم مشکی پاترول یه با کورد امیر
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 !میومد جدید ماشین یه با هربار

 .شدم ماشین سوار و رفتم سمتش به سریع

 .کر شیره جناب سالم_

 .گرفت ش خنده کردم حس انداخت بهم نگاهی

 .پوشیدی چیه نای سالم علیک_

 .انداختم منگولیم گل بند پیش به نگاهی

 رنگش خودش واسه حاال کرده خودش منتر مارو دیوونه کامیه سلیقه_

 سفارش بنفش ما واسه مشکیه

 ولی ش مسخره شکلکای این با میگیره ش خنده بینه می هم هرکی داده،

 هم رنگش این هست هم بامزه

 نه؟ مگه میاد من به

 .داد کونت رو سرش کالفه

 .بزنم حرف باهات دیگه چیز یه به راجع اومدم باشه،_

 اومدی بگو گفتی می گوشی پشت از زدی می زنگ خب: گفتم سرتقی با

 .دیگه ببینی رو خودم

 .کرد نگاهم تاسف با
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 .زدم می حرف باهات حضوری باید_

 .نشستم صاف و انداختم باال ابرویی

 .امیر آقا بفرمایید خب_

 این از تر متاسف شد، خیره رو به رو به بعد و کرد گاهن بهم لحظه چند

 .انگار نمیشد

 دارین؟ ای دیگه کار طلب اسکندر جز به بدونم خوام می که این اول_

 باهاش هست هم دیگه کس بدونم خواستم سراغش میرم روزی چند همین

 .بزنم حرف

 .کوبیدم صندلی به رو خودم دوباره بودم گرفته که ژستی به توجه بی

 چیه؟ دومت سوال خب_

 .کرد نوچی

 .بهش رسیم می بده جواب اینو اول تو_

 .انداختم بینیم به چینی

 .نمیدما جواب باشه شخصی_

 .گرفت ش خنده دوباره

 .کردی معطلم دارم کار کلی من ملوچک بزن حرف_
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 .کشیدم آهی

 مزاحمم؟_

 .داد تکون سر

 .گرفتم رو وقتت خودم من چون نیستی مزاحم_

 .جوابم منتظر

 .کشیدم شلوارم روی فرضی های خط انگشتم با

 نوچه و قدرت اسکندر اندازه اون داووده، اسمش هست هم دیگه نفر یه_

 شخص اصال یعنی ها نداره

 این ما خب اوایل اون گردیه، دندون و حریص آدم خیلی ولی نیست خاصی

 کردیم بندی قسط هارو طلب

 و تق کم یه من کار که کردیم می جور و جمع رو خودمون داشتیم کم کم

 آوردیم کم پول شد لق

 ...مو حاجی یارو اون که وقتی تا بدیم کامل رو ها قسط نتونستم

 !نیار زبون به رو اسمش_

 .کردم مکث لحطه چند محکمش و تیز صدای شنیدن با
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 بهمون مدت یه اومد، بیارم رو اسمش نباید که اونی که وقتی تا خب_

 که اونی وقتی ولی کرد کمک

 نباید که اونی چون شدیم بدبخت کامال دیگه رفت بیارم رو اسمش نباید

 گفته همه به بیارم رو اسمش

 ...بو

 نکنی؟ تکرارش انقدر میشه زنی می حرف کی به راجع داری فهمم می_

 .انداختم باال ای شونه

 .نیارم رو اسمش گفتی خودت آخه_

 .بست محکم رو هاش چشم

 .خندیدم آروم

 اعصابم؟ رو خیلی_

 .شد خیره بهم و کرد باز رو هاش چشم

 هم صبرش حتما من، راه جلوی گذاشت تورو دونست می چیزی یه خدا_

 .دیگه داده بهم

 .کردم غنچه کمی رو لبم
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 کم آدم زندگیم توی انقدر فقط نیستم حرفی پر آدم زیاد من امیر دونی می_

 می پیدا رو یکی تا که بود

 .بزنم حرف واسش چیز همه زا خواد می دلم کنم

 .شد پشیمون که بگه چیزی خواست کرد مکث کمی

 .دوختم ماشین سقف به رو نگاهم

 .کردن بیرون کار از هم آراز ها تهمت ی قضیه اون از بعد_

 کم شدیم پاس و آس جفتمون گرفتم نمی درمون و درست حقوق که منم

 شد باز خونه به پاشون کم

 انقدر آراز رو، آراز هم میکردن تهدید منو هم نپولشو دنبال میومدن هرروز

 تو رفت که اومد فشار بهش

 کار دنبال داشت شه خیال بی کنم راضیش تونستم زور به خالف کار

 تو شما ی کله و سر که میگشت

 .شد پیدا زندگیمون

 کدوم داداشت یکی اون: گفت اخم با بود شده مشت فرمون رو دستش

 بود؟ گوری
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 .دادم فشار بهم ور لبم

 و کرد جور خودش واسه هم جعلی شناسنامه یه بود فراری خودش اون_

 کرد عوض رو فامیلیش و اسم

 .بندازه گیرش نتونه کسی تا

 .داد فشار هاش دست بین رو فرمون

 .الکردار ای_

 .کردم عوض رو بحث سریع بودم شده کالفه

 چیشد؟ آراز کار راستی_

 داره فروشگاه یه شاهین پیش فرستادمش: ددا جواب تخم و اخم همون با

 چهار از باالتر خیابون چهارتا

 .خوبه هم حقوقش فروشه می مردونه شلوار کت و لباس محل

 .سمتش شدم خم و زدم لبخندی

 .ممنونم ازتون واقعا_

 خیره آدم به ثانیه چند از بیشتر هیچوقت انداخت، بهم نگاهی و برگشت

 نگاهش دفعه این ولی نمیشد

 !شد حبس سینه تو نفسم شد، تر النیطو
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 .کردم نگاهش تعجب با گرفت، عصبانیت رنگ کم کم ش خیره نگاه

 ت؟ گونه روی چیه کبودی این ببینم_

 .کردم نگاهش شده گیج

 طرف اون به چشمش سمتش شدم خم وقتی برگشت، سرجاش حواسم

 .افتاد بود در سمت که صورتم

 .شدم هام انگشت با بازی مشغول و کشیدم عقب رو خودم کمی

 .در به خوردم_

 .شد خم سمتم به کمی اون دفعه این

 صورتت؟ تو زد آورد در دست دری کدوم_

 .دزدیدم ازش رو نگاهم

 .داداشم_

 .شد متعجب صداش

 آراز؟_

 .کردم نگاهش اخم با

 .آرمین نه، که معلومه_
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 .بست رو هاش چشم محکم

 .کنه می بلند زن رو دست شرف، بی_

 .غیرت بی زنم می گره بهم رو پاش و دست برسه این به دستم من

 آرمین و سها بین رابطه امیر که کردم می فکر روزی به گرفتم، گاز رو لبم

 .میشد پا به قیامت بفهمه رو

 بود؟ چی دومت سوال خب: گفتم آروم بحث کردن عوض برای

 .پایین داد رو ماشین شیشه

 کردی؟ ول رو مدرسه کی از تو؟ چندمی کالس_

 .کردم نگاهش حرص با و شد گرد هام چشم

 کنی؟ می م مسخره داری_

 .کرد نگاه بهم بود صورتش روی که اخمی همون با

 چرا؟ مسخره بچه میگی چی_
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 !نیستم ای مدرسه بچه من چون: گفتم و کردم باز طرف دو به رو دستم

 زدیکهن هم االن نرفتم دانشگاه ولی گرفتم دیپلمم کردم تموم رو درسم

 .سالمه بیست
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 .انداخت بهم ناباوری نگاه

 .بگو رو راستش پرسما می داداشت از میرم_

 بیرون به و گرفتم ازش رو روم غلیظی اخم با گرفت، نفسم عصبانیت از

 .شدم خیره

 می اذیتم بودم بیبی خیلی چون بودم حساس هیکلم و قیافه روی همیشه

 کردم نمی هم فکرش ولی کردن

 .ببینه بچه حد این تا منو واقعا اون

 باالتر رو سنم کمی که بود این میکردم قرمز رو موهام دالیلی از یکی حتی

 .بده نشون

 .کرد پوفی

 .س گونه بچه هم اخالقت آخه میکنه قهرم بچه ذره یه_

 .کردم نگاهش چشمی زیر

 .بگم دروغ مریضم مگه_

 .کرد نوچی

 قد تو برابر دو گترهبزر ازت قدر چه مگه کن نگاه رو سها آخه بده حق_

 .داره



 /@romane_ghachaghi 
 

440 
 

 .دادم فشار بهم رو هام لب

 رو خودت درشتید خانوادگی شما کل در بشم مقایسه کسی با نمیاد خوشم_

 خانوادگی هم ما نیگا،

 .کوچیکیم

 .داد تکون سری

 چیه؟ ت رشته ببینم بگو جون بچه باشه_

 .انسانی_

 .کرد نگاهم جدی

 برید فرستم می رو ها بچه یا آراز ای خودم یا کن تعطیل رو کار زودتر فردا_

 تست واسه بخرید کتاب

 .خونه می درس سها که دانشگاهی همین برو دیگه سال از زدن،

 که تونم نمی: گفتم آروم و کشیدم موهام به دستی شد گرم کمی دلم ته

 میشه؟ چی کارم پس

 .تونه نمی تنهایی آراز هستن هم طلبکارا

 .هستم من_

 .کنم نگاهش عمیق شد باعث محکمش صدای
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 رو ش بقیه سرکار بری رو وقتت ی همه نیست الزم کافه برو شیفتی_

 .بزن تست خونه تو بشین

 کرده؟ حلول شما در بابام روح: گفتم زیرکی زیر

 بچه؟ میگی چی: گفت تعجب با

 .انداختم باال سر لجبازی با

 نمک می کار ندارم مشق و درس به نیاز من بدی رو خرجمون بابامی مگه_

 اگه تهش میدم رو طلبامون

 .دانشگاه میرم تونستم

 فهمی نمی ای بچه تو دادم اطالع بهت فقط نخواستم نظری مورد این در_

 خوام می رو صالحتون من

 .باشید من دِین زیر نیست هم قرار

 .انداختم باال ای شونه

 برم من بدین اجازه اگه حاال دونم می رو صالحم هرکسی از بهتر خودم_

 .داره کارم گفت کامی

 .کشید کوتاهش موهای به دستی
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 شما سال و سن تو کنارش، بذار آقا یه انداختی راه کامی کامی چی یعنی_

 نیست؟ رسم چیزا این اصال
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 .کن جمع رو خودت خواهر نگرانی خیلی: گفتم آروم لبی زیر

 .برگشت سمتم به سریع حرکت یه با ولی گفتم چی بشنوه کردم نمی فکر

 گفتی؟ چی نفهمیدم_

 .نزدم حرفی

 .کشید جلوتر رو خودش

 گفتی؟ چی من خواهر به راجع توام با_

 .بچه کن مزه دهنت تو اول بزنی حرفی میخوای

 .کشیدم جلو رو سرم اخم با

 پهلوون؟ بزنی خوای می چیه_

 .کشید عقب رو خودش عمیقی نفس با

 !زنی که حیف حیف، _

 همه آورد باال سها که گندی همه اون با مدید می وقتی خورد می بهم حالم

 .بودن پشتش
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 .دخترم و نیستم زن: گفتم خراب اعصابی با

 .شد مات لحظه چند نگاهش

 .بچه شرمی بی خیلی_

 .دادم تکیه ماشین در به و برگشتم

 جناب شده همین زمونه و دور میزنی، حرف حماسی های فیلم مثل چرا_

 خواهرتم نخوای بخوای کر شیره

 زبونم خوای می اگه بده گیر بهم الکی کسی نمیاد خوشم من، ی لنگه یکیه

 ن.نک اذیتم پس بمونه سرجاش

 .کرد باز رو ماشین در سریع حرکت یه با و شد خم

 .سرجام نشستم صاف بیفتم که این از قبل

 رفتم می باید هم اول همون از شده، تموم باهات هام حرف شو پیاده_

 .آراز سراغ

 .شدم پیاده ینماش از قهر با

 من سر روی رو تلخیش که این جای شما تلخه خیار ته مثل حق حرف_

 کن وا رو هات چشم کنی خالی

 .داروغه جناب زیاد عزت کن، نگاه اطرافت به خوب
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 جا این االن آراز اگه شدم، کافه وارد سریع های قدم با و بستم رو در محکم

 یه تو گفت می بهم بود

 .یهست واقعی ی کوره گربه

 کشید؟ رو گوشت چیه: گفت خنده با درهمم های اخم دیدن با کامی

 .کردم نگاهش چپی چپ

 عصبانی کردم، تشکر ازش بودنش گوگولی بابت کشیدم رو لپش من نه_

 .شد

 .داد تکون سر خنده با

 دختر؟ ناراحتی انقدر چرا تو حاال خب_
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 ولی بزنم گول رو خودم خواستم نمی نگفتم، چیزی و نشستم صندلی روی

 بدجور مرد این نمیشد، انگار

 بشم وکیل دانشگاه برم تونستم می منم یعنی آدم، سر توی نداخت می رویا

 روزی یاد برسم، آرزوهام به و

 کردم نام ثبت امسال کنکور واسه رفتم یواشکی آراز چشم از دور که افتادم

 ولی ها نمیشه دونستم می
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 .بهش بود خوش دلم جوری همین انگار

 .شدم خیره فنجون توی قهوه بخار به و گذاشتم دستم روی رو م چونه

 کامی؟_

 هوم؟_

 .کردم نگاهش چشمی زیر

 یعنی کنم کار شیفتی بعد به این از من میزنی حرف جهان آقا با تو میشه_

 نباشم؟ سرکار رو روز کل

 .کرد نگاهم تعجب با و گرفت باال رو سرش

 چرا؟_

 .کمه وقتم کنم، آماده کنکور واسه رو دمخو بخونم درس خوام می_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 بشی؟ چیکاره خوای می خوب دختر آفرین_

 .کردم بهش اخمی

 .وکیل_

 .پرید باال ابروهاش
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 میزنم حرف جهان آقا با خودم باشه که، کنی تالش خیلی باید پس اوهو،_

 یه هم رو شیفتت ساعت

 .باشی راحت ذارم می جوری

 .زدم بهش یلبخند

 .کنم می جبران ممنونم،_

 .زد بهم چشمکی

 بده قول زندون بیفتم برگشتی های چک خاطر به دیگه ماه چند تا احتماال_

 تو اون از منو شدی وکیل

 .بیرون بیاری

 می خودمون خاندان کل داد به باید اول کنم فکر دادم، تکون سر خنده با

 .رسیدم
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 ای عالقه اونا هم و ما هم بودن کالشی های مآد کال پدریم ی خانواده

 .نداشتیم هم با رابطه ادامه برای

 ی همه رسیدم، کارها به و چرخیدم خودم دور کمی رو آخر ساعت چند

 دانشگاه به رفتن مشغول فکرم
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 .بود

 من بشم قبول دارم دوست که ای رشته با خوب جای یه بتونم بودم امیدوار

 می اگه بود، عالی درسم

 قبول تونستم می مطمئنم کنه کار ریاضی باهام کنم مجبور رو آراز نستمتو

 .بشم

 .برداشتم رو کیفم و آوردم در رو لباسم کار ساعت اتمام از بعد

 .دادن تکون برام دستی مهتاب رها

 کافه پشت بود رفته یواشکی حتما کنم پیدا رو کامی نتونستم گشتم هرچی

 .بکشه سیگار

 .افتادم راه خیابون سمت به و مانداخت باال ای شونه

 .انداختم اطرافم به نگاهی

 .نبود کسی همیشه برخالف

 که نکشید طول بیشتر ای دقیقه چند موندم، تاکسی منتظر و کشیدم پوفی

 .کرد ترمز جلوم پراید یه

 .شیشه سمت شدم خم کمی

 گیری؟ می چند بعدی راه چهار تا_
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 .کرد ریز رو هاش چشم

 .مبر می صلواتی بشین_

 .رفتم بهش ای غره چشم

 بفرستم؟ صلوات ت ننه روح به_

 .شد گرد هاش چشم

 .باشم داشته رو آمادت و رفت آمار فرستاده کورد امیر سعیدم من_

 .مزاحمه کردم فکر بده مرگم خدا گرفتم، گاز محکم رو لبم

 .گفتی می زودتر خب: زدم غر لب زیر و شدم ماشین سوار

 .کرد اخمی

 داداش خان چرا موندم بخوری فحش شما شدم باعث یدمجنب دیر ببخشید_

 جنابعالی مواظب فرستاد منو

 ...خودت ماشاهلل باشم

 .حرفش تو پریدم

 مدلی این باشی مراقبش فرستاده که دختری با دونه می داداشت خان_

 زنی؟ می حرف

 .شد ساکت و کرد مشت فرمون روی رو دستش
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 .نیستم بلد دقیق رو آدرس بگو بپیچم باید هرجا_

 .نگفتم چیزی و صندلی به دادم تکیه سینه به دست

 .ایستاد گوشه یه محل چهار به رسیدن با

 برم؟ وری کدوم خب_

 .کردم رو به رو باریک کوچه به ای اشاره

 .راست دست کوچه اولین چپ دست بپیچ داخل برو کوچه این_

 .کنه هنگا نیومد باال سرش حتی گفتم، که آدرسی سمت افتاد راه حرف بی
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 راه هیچ که طوالنی و باریک ی کوچه دیدن با رسیدیم، گفتم که آدرسی به

 لبخند نداشت زدنی دور

 .نشست لبم روی کمرنگی

 .دنبالم بیاد خودش فردا بگو بهش برسون آقاتون به منو سالم ممنون،_

 .کرد نگاهم رفته باال ابروهای با

 داره؟ زدن دور جای کوچه این ته استغفراهلل،... میگه شیطونه_

 .کردم پایین باال رو سرم
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 .بری عقب دنده رو اومدی که راهی کل باید نه_

 .شد گرد هاش چشم

 .بچه دارم نگه کوچه سر همون نگفتی زودتر چرا_

 .افتادم راه خونه سمت به و انداختم باال ای شونه لبخند با

 .بودن بداخالق خودش عین وریاش و دور ی همه

 .کردم باز رو خونه در و ختماندا کلید

 .کشیدم راحتی نفس آراز های کفش دیدن با

 .شدم وارد ثانیه چند از بعد و زدم در به ضربه تا چند

 در باید ورود از قبل یکی اون بود تنها خونه یکیمون هروقت بود، عادتمون

 .میزد

 .حاجی نیست سرم چادر تو نیا_

 نگفتی مگه نیستی سرکار اچر تو: گفتم و کردم پرت سمتش به رو کیفم

 کرده؟ جور کار واست کورد امیر

 پختی؟ شام

 .کرد نوچی
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 یارو این بشیم، آشنا کار محل با رفتیم امروز میشه شروع صبح فردا از_

 خورده یه گیره خیلی شاهین

 .نشم اخراج جا این از کنه خدا میاد نظر به خوبی آدم ولی بداخالقه هم

 .کشیدم آهی

 چه؟ من به میگی که اینایی_

 .خوام می شام من

 .گرفت ش خنده

 گازه رو کردم درست کته خونم می یاسین کی گوش تو دارم بگو منو_

 گرم یخچاله تو دیشبم خورشت

 .بخور کن

 .زدم بهش لبخندی

 .من برم بانوم کد داداش قربون_

 .آشپزخونه توی افتاد راه سرم پشت

 .تگف می چیزایی یه کورد امیر امروز آشوب راستی_

 .گذاشتم گاز روی و آوردم در یخچال تو از رو خورشت

 چی؟ به راجع_
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 .رفتنت دانشگاه_

 .برگشتم سمتش به و کردم مکث لحظه چند

 کم رو شیفتت خوای می اگه آراز نیستم مایل چندان من دونی می خب_

 من جای تو بخون درس کن

 کردم باهاشت نظرم به کال بود، بهتر من از هم درست همیشه دانشگاه برو

 کاش کردم نام ثبت امسال کنکور

 .کردی می رو کار این تو من جای
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 .زد پیشونیم به ای ضربه و آورد جلو رو دستش

 کردی؟ نام ثبت مگه کلک ای _

 بخونی درس داری دوست دونم می که من فلفل، میگیا دروغ چی عین

 .بشی وکیل

 ی حرفه یه پی رفتم می ایدب اول همون از بابا خوندن درس به چه رو پسر

 دو من حسابی و درست

 به یکیمون حداقل بخون، درس راحت تو کنم می کار فروشگاه توی شیفت

 .برسه جایی
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 .گرفتم گاز آروم رو زبونم

 .نیست مهم واسم که گفتم_

 .کشید رو موهام ته و شد بیشتر ش خنده

 .شوهرت بیچاره بچه، تخسی انقدر چرا_

 .کردم اخم

 .زیادم سرشم از_

 .شد گرد هاش چشم

 .ننداز راه بحث دوباره باشه_

 کالس؟ و کتاب دنبال میری کی

 .کنه صحبت اسکندر با میره فردا کورد امیر راستی

 بزنه؟ حرف میره دنبالش، میرم فردا: گفتم و کردم روشن رو برنج زیر

 .آورد بیرون کابینت از بشقاب دوتا

 پس؟ کنه کار چی دیگه آره_

 .کردم اهشنگ چشمی زیر

 .بزنه کتکش دادم می ترجیح_
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 .رفت هال سمت به و برداشت رو سفره خنده با

 .دختر باش لطیف کم یه_

 .برداشتم گاز روی از رو ها قابلمه و انداختم بینیم به چینی

 .کردیم خوردن به شروع حرف بی و گذاشتم سفره روی رو غذا

 کورد امیر

 .کردم نگاه میزد غر که سعید به حوصله بی

 ریخت بهم رو اعصابم امروز ها، دختره این دنبال نمیرم دیگه من داداش_

 متر چند شدم مجبور دونی می

 بیام؟ عقب دنده تنگ ی کوچه و خاکی اون تو

 میده آدم تحویل ژکوند لبخند و ندازه می باال شونه نگفتی چرا میگم بهش

 برگشته کنار به که اینا حاال

 ...میگه من های چشم تو زده زل

 بیاد خودش فردا بگو امیر به: داد ادامه و کرد دخترونه کمی رو صداش

 .دنبالم

 .خنده زیر زدن پقی شاهین و تیموری صداش شنیدن با
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 بودن دختر مستعد تورو ی عشوه و ناز بخورم: گفت و داد تکون سری علی

 .هستیا

 .کرد بهش اخمی سعید

 بچینی؟ رو دختره این دم خوای نمی داداش_

 .کردم نگاهش بتعج با

 بچه یه به زورتون میزنی حرف مافیا ی دسته سر به راجع داری مگه_

 رسیده؟

 .بکشید خجالت
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 داداش ولی کرده گیر منم به پرش این بدتره مافیا از: گفت خنده با شاهین

 سنی س بچه میگه راست

 .بگه چیزی نمیاد دلش آدم که نداره

 .تاریک هوا و بود شب نصف بود، کیخا جاده انداختم اطراف به نگاهی

 میان؟ ها موقع همین گفت شاهو مطمئنی شاهین_

 نشد؟ خبری صابر از راستی
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 این کشیک محل سر وایسا اینا امین با گفتم بهش براکم چرا: گفت سریع

 االن کنم فکر بکشه، هارو مامور

 .افتادن راه وقته خیلی برسن دیگه

 .داد ماشین به رو ش تکیه علی

 دو تا میان بر الشخورا این پس از جوری چه بدونم دارم دوست یخیل_

 اون کوچه دوتا دیگه دقیقه

 .بندن می رگبار به رو همدیگه تر طرف

 .زد بهش ای ضربه شاهین

 .ها بینشونه منم داداش بگو نکنه خدا یه_

 سرت انشاهلل فقط نداریم نکنه خدا ما رفاقت قانون تو: گفت خنده با سعید

 .هجواب بیاد

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم

 چیز بدید آب گوشی و سر یه برید ماشین با شید بلند تیموری و شاهین_

 .بزنید زنگ دیدید مشکوکی

 .رفتن ماشین سمت به دوتایی و گفت چشمی شاهین
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 سپهر اسم دیدن با انداختم، بهش نگاهی کرد خوردن زنگ به شروع گوشیم

 .دادم بیرون صدا پر رو نفسم

 .باشه ما با امشب خواست می بود سوزونده منو گوشی صبح از

 اجازه دادم می ترجیح شناختم می رو خاله چون کنم قبول نمیتونستم من

 .بشه مسائل این وارد ندم

 .انداختم جیبم توی و کردم خاموش رو گوشی

 کسی نمیزد پر پرنده شب موقع این طرفا این انداختم، اطراف به نگاهی

 توی بذاره رو شپا نمیکرد جرأت

 .بود بار انتقال آمد و رفت محل خاصی های ساعت خاکی، جاده این

 چهارتا با که سرش به بود زده امشب همین رستمی سرگرد خوب بخت از

 .زنی گشت جا این بیاد سرباز

 ...ناهار فردا واسه داداش: گفت و کرد نگاهم چشمی زیر علی

 .دارم برنامه_

 .کشید آهی سعید

 بیرون؟ ببری خوای می رو دختره اون_

 .کردم نگاهش چپی چپ
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 .بخونه درس خواد می کنکور واسه خرم، می کتاب واسش_

 .نگفت چیزی و کرد پوفی

 فرداشب گفت خانومم راستش: گفت سریع و خاروند رو سرش پشت علی

 انقدر خونه، کنم دعوتتون

 یه یشهم خوب بیان هم آراز و آشوب ببیننتون، خوان می کردم رو تعریفتون

 .باشن جمعمون تو کمی
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 .کردم نگاه جاده به

 افتادی؟ اونا فکر به چیشد_

 .کشید پوفی

 بودن، یتیم بچه دوتا بهشون کردیم بد داداش گرفته رو خِرم وجدان عذاب_

 دهن روی از جاهل که هم ما

 شما سرمون خیر دره ته دادیم هلشون هیچی نگرفتیم که رو دستشون بینی

 سپردی شما به رو محل این

 .نبودیم خوبی دار امانت

 .برگشتم سمتش به
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 از اگه کرده سفره منو مغز سوخته دلش خیلی فهمیده وقتی از هم دایه_

 رو کسی دست قراره ترحم روی

 .نیست صالح بگیرید

 .کرد نوچی

 خوبیه بچه میگفت شاهین آراز، پسره این داداش که نیست ترحم_

 خالف سمت خودمون جمع تو میاریمش

 ها؟ نره

 .کرد نوچی سعید

 .نیست صالح_

 روزیه چند شاهین رو نیست صالح کالم تیکه این کشیدم، صورتم به دستی

 .بود انداخته همه دهن توی

 .لرزید جیبم توی دوباره گوشی بزنم حرفی که این از قبل

 .دادم جواب سریع بود، شاهین دفعه این

 ن گنده کله معلومه باهاشونه تاسکور ماشین تا سه امشب دارن بار براکم_

 چند تا سرگرد هم ور این از

 کنیم؟ چیکار رسه می دیگه دقیقه
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 .کشیدم سنگینی نفس

 .برسیم ما تا نکنید کاری_

 .شد بلند خط ور اون از تیر صدای بشه قطع گوشی که این از قبل

 .رفتم ماشین سمت به سریع

 .شدن درگیر کنم فکر باال بپرید ها بچه_

 .نشست صندلی روی عصبی علی

 تا سه دو اون درک به خودت مرتیکه خب نیست سرشون تو عقل ذره یه_

 پای به کردن گناهی چه سرباز

 .باره انتقال و انبار خوراک محل چهار های جاده بسوزن، شما حماقت

 .کشید پایین رو خودش کمی سعید

 بشیم؟ درگیر باهاشون بریم کنیم کار چی االن_

 .کردم نگاهش چپی چپ

 داری؟ اسلحه_

 .انداخت باال رو سرش

 .نزن زر پس: گفت و داد بیرون شیشه از رو سرش علی
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 .پریدیم بیرون سه هر و کردم پارک فرعی جاده از قبل رو ماشین

 هیچ و کردن گیر وسط اون بود معلوم میومد اندازی تیر صدای توک و تک

 .ندارن فرار راه کدوم

 .دوید سمتمون به سریع دیدنمون با شاهین

 کمک؟ بریم ما داداش_

 هم شاهو فقط، بیرون بکشیم رو بدبختا این شناسم می فرعی کوچه یه

 .بینشونه

 .دادم تکون سر

 .کافیه بیان من سر پشت نفر دو_
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 .جلو پریدن سریع علی و شاهین

 .داداش بریم شناسیم می دست کف مثل رو مسیر این ما_

 .مزد سعید و تیموری به ای اشاره

 .میکنم خبرتون شد چیزی بدید، کشیک جا این بمونید شما_

 .افتادم راه فرعی سمت به ها بچه از جلوتر

 .کوچه توی های حلبی پشت شدیم خم کمی
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 .بود بلند خیلی اندازی تیر صدای گرفت، باال رو سرش شاهین

 شلیک ولی کردن کمین ماشینشون پشت راستن سمت اینا شاهو داداش،_

 .کنن نمی

 .دادم تکون یسر

 بلد هم راستشون و چپ دست اینا ها بچه بیاید من سر پشت شید خم_

 از کردن گم رو راه نیستن،

 شاهین شدن، قایم پشت همون ماشین تو برن تونن نمی هم گلوله ترس

 بکشی رو شاهو تونی می ببین

 خودت؟ سمت

 .برگردن زانو روی کن مجبورشون فرعی کوچه همین سمت بیارشون

 .رفت جلوتر قدم چند شاهین

 .شاهو سمت میرم من داداش باشه_

 .انداختم بهشون نگاهی حلبی کنار از

 خودش به درد از و بود کشیده دراز ماشین پشت که سربازی دیدن با

 .کشیدم داری صدا نفس میپیچید
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 کنه پیدا رو اندازی تیر رد میکنه سعی داره سرگرد این سمت برو تو علی_

 چش بچه اون ببینم میرم من

 .پیچه می خودش به داره وسط اون شده

 .انداخت بهم نگرانی نگاه

 ...می چیزیت وقت یه نرو داداش_

 .کردم بهش اخمی

 .علی برو_

 .رفت سرگرد سمت به امنی مسیر از و گفت چشمی

 .کردم باز راه بشم رد بتونم که اندازه به و کردم خم دست با رو حلبی

 .بودم داده دست از رو تمرکزم دبو زیاد انقدر اندازی تیر صدای

 پشت که سربازی به رو خودم و شدم خم کمی بود، هوایی تیرها بیشتر

 .رسوندم بود افتاده ماشین

 .کردم بلندش سریع میرفت دستش از که خونی دیدن با

 خوبه؟ حالت بچه هی_

 .بود شده عرق خیس درد از بدنش داره، گریه و بغض صداش کردم حس

 !ممیر می دارم من_
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 .زدم کمرش به آروم ی ضربه

 نگیرن، نشونه که کن خم رو سرت کمی یه فقط میری نمی جون بچه نه_

 .بیا آروم

 .افتاد سکسکه به

 هستین؟ کی شما آقا_

 دستت جز به ببینم کوردم، امیر من: گفتم کالفه و زدم کنار رو حلب کمی

 کنه؟ نمی درد ای دیگه جای

 .ادد تکون نه معنی به سرش

 سرم پشت تیر تا چند بشم رد خودم که این از قبل کردم، ردش حلب کنار از

 که خورد حلبی به هم

 .شد وحشتناکی صدای ایجاد باعث

 .میشنیدم پشت اون از رو سرباز مضطرب صدای

 خوبه؟ حالت آقا خدا یا_

 .میکنم سکته دارم من ور این بیا قرآن تورو خوردی؟ تیر
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 بشه، ساکت پیچید می سرم توی که سوتی دایص تا کردم مکث لحظه چند

 نه بودم فشار تحت شدت به

 .باشه اومده بالیی بقیه سر ترسیدم می خودم برای

 .رسوندم حلب پشت به رو خودم سریع

 چیه؟ اسمت نشده، چیزیم من بچه شو بلند_

 تو؟ سالته چند

 .سالمه بیست آقا محمده اسمم: گفت بریده بریده و کشید عمیقی نفس

 .بود بچه واقعا کشیدم، یآه

 دستش کف بگیره رو بچه تا چند جون تونست طوری چه احمق سرگرد اون

 .جایی چنین بیارتشون و

 .داشت باد سرش که الحق

 به رسیم می بزنیم دور که رو بریدگی این دار نگه پایین رو سرت شو، بلند_

 .شه می امن فرعی یه

 راه درد با و انداخت من روی رو وزنش گرفتم، رو بغلش زیر گفت ای باشه

 .افتاد
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 بین رو سرگرد اون گردن خواست می دلم بود، کالفه و عمیق هام نفس

 .کنم له هام دست

 .کردم تند پا سمتشون به زدن می چراغ دور از که ها بچه ماشین دیدن با

 .کردن حمله بهمون نفری چند یهو ماشین به نرسیده

 گرفتن، رو محمد بغل زیر بود پریده رنگ شدت به که سرگردی و شاهو

 من سمت به هم علی و شاهین

 .اومدن

 براکم؟ خوبی_

 خواستم شدیم، سر به جون شنیدیم که رو ها گلوله صدای عباس حضرت به

 .المروتا نذاشتن دنبالتون بیام

 .زدم ش شونه به دستی

 من بیاد شماها سر بالیی اگه بیای، خواستی می کجا نذاشتن کردن خوب_

 توی رو سرم تونم مین دیگه

 .کنم بلند محل چهار

 سالمن؟ بقیه
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 .شد ثابت جایی نگاهش که بگه چیزی خواست

 .میاد خون داره دستت داداش_

 خون کردم فکر اول بود، خون از پر دستم کف انداختم دستم به نگاهی

 دستم دادن تکون با ولی محمده

 .کردم حس خفیفی دردی

 .نفهمیدم اصال برید، کردم می جا به جا رو ها لبح داشتم وقتی کنم فکر_

 سر کمکی نیروی تازه کردم، بلند رو سرم پلیس آژیر صدای شنیدن با

 رسیدیم زودتر شد خوب بود، رسیده

 .میومد سرشون به چی فاصله این توی نبود معلوم وگرنه

 !کورد امیر_

 .برگشتم عقب به میزد صدا رو اسمم که لرزونی صدای شنیدن با

 .نشست م چهره روی اخمی سروان دیدن با

 نبودید اگه خدا به مدیونم بهتون خیلی بگم چی دونم نمی واقعا... من_

 سرمون به چی نیست معلوم

 .بودم ندیده نزدیک از رو جهنمی چنین حاال تا لعنتی میومد،

 .زدم ش شونه به محکمی ی ضربه



 /@romane_ghachaghi 
 

468 
 

 گوشزد بهت رو چیزی نفر یه وقتی فقط کنی، تشکر من از نیست الزم_

 چند جون بینی می وقتی میکنه،

 !بفهم نرو تنها خطرناکه جایی یه میگن بهت وقتی دستته، کف نفر

 به گلوله اون اگه نکن، کور غرور با رو خودت باش پذیر مسؤلیت کم یه

 اون سر تو خورد می دست جای

 کنی؟ چیکار خواستی می بچه

 خاطر به ببخشید بگی و کنی نگاه مادرش و پدر های چشم تو تونستی می

 رفت بچتون من احتیاطی بی

 تونستی؟ می خاک، زیر

 .میرفت تر پایین سرش کلمه هر با

 حرف به باید میشم دیوونه وجدان عذاب از دارم خودم قرآن به م شرمنده_

 می گوش سرهنگ و شما

 .کردم

 .زدم شاهو به ای اشاره و فشردم بهم رو هام لب

 .خدا بنده میفتاد پس داشت خودش



 /@romane_ghachaghi 
 

469 
 

 توی رو هاش دست زیر و خودش دوباره تا براش میشد عبرت باید ولی

 .نندازه خطر

 بیمارستان؟ بردن رو محمد_

 .داداش آره_

 .دادم تکون سر

 .بود ترسیده خیلی بیچاره بچه بده خبر بهم شد هرچی_

 .گفت چشمی شاهو

 .آوردم در جیبم از رو ماشین سوئیچ

 .میزنیم حرف بعدا ونهخ برید کنید جمع ها بچه شد صبح_
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 .افتادن راه هاشون ماشین سمت به و گفتن چشمی همه

 ماشین سمت به و دادم تکون بود ایستاده ای گوشه که سروان برای سری

 .رفتم

 .افتادم راه خونه سمت به و کردم روشن رو ماشین

 ننگرا و ببینه رو دستم زخم خواستم نمی باشه، خواب دایه بودم امیدوار

 .بشه



 /@romane_ghachaghi 
 

470 
 

 .شدم اتاقم وارد صدا و سر بدون رسیدم خونه به که همین

 توش از چیزی تا رفتم کمد سمت به داشت، ریزی خون کمی هنوز دستم

 گشتم قدر چه هر کنم، پیدا

 .نکردم پیدا دختره اون سر دستمال جز چیزی

 .میدم پسش و شورم می بعدا کشیدمش، بیرون کمد توی از و کشیدم پوفی

 .پیچیدم دورش رو دستمال و کردم میزت رو دستم

 .کردم فکر امشب اتفاقات به و کشیدم دراز تخت روی

 به دونستم نمی واقعا میشد چیزیشون ها بچه اگه کرد رحم هممون به خدا

 .بدم جوابی چه بقیه

 بودن اومده خودشون خواست به همه و نبود کار در اجباری هیچ که هرچند

 عذاب این هم باز ولی

 .داشت نمی بر من سر از دست وجدان

 از قصد از جفتشون انگار بگیرم خبری سجاد و صابر از نتونستم هم امشب

 که صابر کردن، می فرار من

 .میزد رو سجاد شور دلم بیشتر گرمه کجا سرش دونستم می

 .دنبالش میرم صبح فردا که دادم پیام آشوب به ببره خوابم که این از قبل
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 با شاید دنبالش، برم بخواد من از مستقیم کردم نمی فکر بود شقی کله دختر

 معذب و نبود راحت ها بچه

 .میشد

 بچه این قدر چه نشست، لبم روی لبخندی سعید امروز های غرغر یاد با

 های بچه ی همه صدای آخه جلبه

 .بود آورده در کلفتی پوست اون با رو گله

 گرم هام چشم کم کم که بودم فردا کارهای لیست به کردن فکر مشغول

 .شد
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 .بستم رو پیرهنم های دکمه و کشیدم خیسم و کوتاه موهای به دستی

 و سر بدون و کردم گرم رو دیشب شام چشمم کردن باز محض به صبح

 .برگشتم اتاق توی صدا

 .کنه پیچم سوال دیشب بابت و بشه بیدار دایه خواستم نمی

 .مزد بیرون خونه از و پوشیدم رو هام لباس

 در رو اکبر ی خونه راه و شدم بود کرده پا و دست شاهو که پاترولی سوار

 .گرفتم پیش
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 .زدم زنگ آشوب به و برداشتم رو گوشی راه توی

 خوابالودش صدای که شدم می ناامید داشتم کم کم خورد، بوق چندتا گوشی

 .پیچید گوشم توی

 هوم؟_

 آشوب؟ خوابی هنوز: گفتم تعجب با

 .ردک مکث لحظه چند

 خودتی؟ امیر_

 .کشیدم صدایی پر نفس

 پیشته؟ هم آراز بخریم، کتاب واست بریم بود قرار_

 .شم می حاضر سریع االن خب موندم خواب نیست، نه: گفت سریع

 .کردم اخمی

 .منتظرم در دم نکن معطل_

 .کردم پارک کوچه سر رو ماشین و کشیدم پوفی

 .داشتم کار کلی امروز فرستادم می رو ها بچه از یکی کاش

 سمتم به کوچه ته از داره ریز جثه یه شدم متوجه تا موندم منتظر ربعی یه

 .میاد
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 .انداختم بهش کلی نگاه

 سها کردن دعوا خاطر به لحظه یه که بود گشاد و گل و کوتاه لباساش انقدر

 .گرفتم وجدان عذاب

 .کشیدم حرصی پر نفس بود، پاش ساق تا هم شلوارش حتی

 .شدم پاش مچ روی ریزی نقش متوجه بردارم رو نگاهم که این از قبل

 .برگشتم سمتش به سریع ماشین توی نشستنش محض به

 زدی؟ خالکوبی پات؟ رو چیه اون_

 .شد خیره جدیم صورت به زده بهت ای قیافه با و چسبید در به

 .برداشت در از رو ش تکیه و کرد زمزمه لب زیر چیزی

 !باشم زده گیریم_

 .کردم قفل فرمون روی رو دستم و فشردم بهم حکمم رو هام چشم

 .انداختم راه و کردم روشن رو ماشین حرفی هیچ بدون

 .نداشتم انتظار انگار بودم خورده جا

 یه چرا شد، نمی پیدا خالکوبی دونه یه هم گله کل و من تن روی حتی

 انقدر سن این توی بچه دختر
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 و بده انجام تفریح بهونه به رو هرکاری که باشه کار و کس بی و یاغی باید

 کار که بشه پشیمون وقتی

 .گذشته کار از

 امیر؟: گفت آروم
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 .شدم خیره جلو به

 .کرد پوفی

 نمیدی؟ رو جوابم چرا_

 !بگو رو حرفت_

 .کشید پوفی

 ...به راجع خواستم می_

 .حرفش تو پریدم

 .بشنوم توضیحی خالکوبی اون به راجع خوام نمی_

 .سمتم شد خم کمی و کرد ثمک لحظه چند

 اینه؟ درگیر ذهنت هنوز_
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 راجع خواستم می نزن، جوش الکی میشه پاک دیگه وقت چند بابا موقته تتو

 که سری دستمال اون به

 نیست؟ من برای احیانا بپرسم ازت دستت دور بستی

 .کشیدم داری صدا نفس

 نگفتی؟ زودتر چرا پس_

 دست از رو عصبانیت صورت ندید لذت جوری اون: گفت ریزی ی خنده با

 .دادم می

 این انقدر چرا دامش، تو افتادم باز نگفتم چیزی و فشردم بهم رو هام لب

 .جلبه بچه

 منه؟ دستمال_

 رو کیفم تا کرد حمله بهم پشت از که یاغیه دختر یه مال خیر،: گفتم جدی

 دختری همچین تو بزنه

 هستی؟

 .نگفت چیزی و داد تکیه صندلی به اخم با و سینه به دست

 برم؟ کجا: گفتم و انداختم بهش نگاهی

 .انقالب: گفت کالم یک
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 .کردم تعجب رفتارش از نزد، حرفی دیگه برسیم که وقتی تا

 .برگشتم سمتش به و کردم پارک شلوغ خیابون از ای گوشه رو ماشین

 شی؟ پیاده خوای نمی_

 .شد خیره بهم حس بی هایی چشم با و چرخید سمتم به کامل هم اون

 آخه بودیم مجبور نکردم ها کار این از حاال تا هیچوقت نیستم، دزد من_

 افتاده عقب ها قسط ماه چند

 و کنیم تعقیبت بعدش خواستیم می میکردن، اذیتمون دادیم نمی اگه بود

 بهت رو پولت تونستیم وقتی

 .نیستیم بقیه مثل آراز و من برگردونیم،

 .گریه زیر بزنه دوباره خواستم نمی کردم، نگاهش خورده جا

 آدم چنین شماها دونم می خوب خودم دونم، می ملوچک نکن بغض هی_

 تا هم هرکاری نیستید هایی

 باشه؟ کنم اذیتت خواستم می فقط بوده روزگار جبر از کردید حاال

 .نبود خوبی شوخی حساسی انقدر دونستم نمی

 .دزدید ازم رو نگاهش

 .رو حرفت فهمیدم اول همون یزنیم حرف احتیاط با انقدر چرا حاال_
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 .کشیدم عمیقی نفس

 نازک خیلی سال و سن این تو ها بچه شما نیاد در ت گریه که این برای_

 ...هم سها شید می نارنجی

 .کرد درست رو هاش چشم حرص با

 !نیستم بچه من_

 پوستم... گریه زیر بزنم زرتی بگه چیزی کسی تا که نیستم هم بلوغ سن تو

 با انقدر منو لطفا هکلفت کامال

 باشید آورده بار نارنجی نازک و لوس رو اون شما شاید نکن مقایسه سها

 نکرده، لوس منو کس هیچ ولی

 من با لطفا پس نکشیده نازمم کس هیچ نذاشته، الالم به لی لی کس هیچ

 .نکن برخورد ها بچه مثل

 که کرد برخورد جوری چه باید ها بچه این با اصال کردم، نگاهش تعجب با

 جوب یه تو آدم با آبشون

 !هستن پیچیده انقدر چرا بره؟
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 .کردم مکث لحظه چند و کشیدم عمیقی نفس شد پیاده که ماشین از
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 تاثیر وگرنه کرد مدارا باهاش باید س بچه کشه می طول ساعت چند فقط

 با میذاره، ش روحیه روی بدی

 .کردم لقف رو در و شدم پیاده ماشین از افکار این

 بیرون جیبم توی از رو بانکیم کارت رفتم می سمتش به که طور همون

 .آوردم

 جا این من: گفتم و گرفتم طرفش به رو کارت رسیدم بهش که همین

 میشه الزمت هرچی برو منتظرم

 ...هم رمزش بخر

 نیست الزم طایی حاتم جناب دارم پول خودم: گفت اخم با و حرفم تو پرید

 .دکنی بخشش و بذل

 روی که دستم به نگاهی افتاد، راه فروشی کتاب سمت به و برگشت سریع

 پشت و انداختم بود مونده هوا

 .افتادم راه سرش

 .داره خود جای که بچه این بیام کنار تونستم نمی هم سها با حتی من

 .بود شلوغ حسابی شدم، فروشی کتاب وارد سرش پشت

 برای کاغذ روی از رو ازشنی مورد های کتاب لیست تا ایستادم کنارش

 .بخونه فروشنده
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 خریدن برای هم ها اون انگار که نوجوون های پسر از گروه یه دیدن با

 کمی بودن اومده کنکور کتاب

 .ایستادم آشوب به تر نزدیک

 میزد چشم توی حسابی که آشوب قرمز موهای به نگاهشون که طور همون

 کردن، عبور کنارمون از بود

 .کشیدم آشوب کنار بیشتر رو خودم و کردم نبهشو غلیظی اخم

 .شدن خارج دیدم از و کردن جور و جمع رو خودشون سریع

 .شد جلب بهش توجهم تازه آشوب صدای با

 تر؟ طرف اون بری کمی یه میشه کورد امیر_

 .دیگه پیشخوان به چسبیدم

 .گرفتم فاصله ازش کمی شدن، تر نزدیک هم به ابروهام

 بریم؟ یدبا هم ای دیگه جای_

 .گفت اوهومی

 فروشی کتاب بریم باید نداره رو تاش چند یه بیاره رو ها کتاب منتظرم_

 .بگردیم دیگه های
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 موقت خالکوبی به چشمم که دوختم زمین به رو نگاهم و گفتم ای باشه

 .افتاد پاش روی

 بپوشونه؟ رو پات خوب نمیاد تر پایین شلوارت_

 بخریم؟ هم شلوار یه برات خوای می

 .کشید حرصی نفس و داد فشار بهم محکم رو هاش چشم

 ندی؟ گیر بهم انقدر میشه مدلشه،_

 تا گرفتم سمتش به رو کارت ریخته بهم اعصابی با فروشنده مرد اومدن با

 .کنه حساب
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 .کردم نگاهش جدی که کنه اعتراض خواست

 .زنیم می حرف موضوع این به راجع بعدا_

 .بشه تموم کردنم حساب کار تا ایستاد ای گوشه و گرفت رو هاش کتاب

 .شدیم خارج فروشی کتاب از و گرفتم فروشنده مرد از رو کارت

 بریم؟ باید کجا حاال_

 .زد اشاره خیابون ور اون به

 .داره رو ش بقیه ببینیم فروشی کتاب اون بریم_
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 رد تا ایستادم میومد ماشین ازش که خیابون طرف اون و گفتم ای باشه

 که کشی خط وسط به ه،بش

 .شدیم رد خیابون از و نمیومد ماشین که طرفی کشیدمش رسیدیم

 که طرف اون بکشی منو هی نیست الزم بگذرما خیابون از تونم می خودم_

 .نمیاد ماشین

 .بزنه بهت ماشین ممکنه نمیشه: گفتم جدی

 از هیچی بشه چیزیم یه من بزنه هم تو به ممکنه خب: گفت قیدی بی با

 تو ولی شه نمی کم دنیا نای

 .میشن ناامید آدم کلی بشه چیزیت

 .کردم مکث لحظه چند

 خانواده کسیه، دل عزیز آدمی هر ملوچ، نشه کم دنیا از چیزی میشه مگه_

 که کسی هاش، دوست ش،

 .کنه نمی صدق تو سال و سن واسه این البته داره دوسش

 .انداخت بینیش به چینی

 .دارن شوهر من سن هم های دختر_
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 دخترایی ولی آره تو سن هم دخترهای: گفتم و کردم باز رو فروشی کتاب در

 .نه تو عقل با

 بشی، جامعه وارد بخونی، درس باید اول ها حرف این واسه کوچیکی خیلی

 .بشی مستقل

 کتاب های قفسه سمت به که طور همون شدیم، فروشی کتاب وارد هم با

 بر بهم باید االن: گفت رفت می

 ه؟بخور

 .کشیدم عمیقی نفس

 بهتره آره نری کارها این سمت و کنی تمرکز هدفت روی میشه باعث اگه_

 این از بخوره، بر بهت که

 خوای؟ نمی آموزشی های سیدی

 .کرد نوچی

 .خوره نمی دردم به_

 .کردم بررسیشون دقت با

 .بردار میان کارت به_

 .کرد پوفی
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 آخه؟ دونی می چیزا این به راجع کجا از_

 .کردم نگاه ریزش قامت و قد به باال از

 .دارم برق لیسانس من_

 .کرد گرد رو هاش چشم

 کنی؟ می شوخی_

 می وکیلی خدا بلدی؟ هم ای دیگه چیز کارا این و کشی چاقو جز به واقعا

 کالس؟ سر میشستی رفتی

 .کشیدم عمیقی نفس

 .بود حضوری غیر نرفتم، کالس سر حاال تا نه کنم، نمی کشی چاقو من_
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 دیگه داری مدرک فقط پس: گفت و کشید بیرون قفسه تو از کتاب تا چند

 .نخوندی درس مطمئناً

 .رد نه و کردم تایید نه رو حرفش

 .میدم انجام زیاد فنی کارهای_

 .گرفت سمتم به رو کتاب چندتا
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 خراب حموممون برق ما مهندس راستی سنگینن، میداری نگه هارو این_

 کنی؟ رستشد تونی می شده

 .گرفت ازش رو ها کتاب بود خالی که دستی با گرفت، م خنده

 .بهش بندازم نگاه یه بنداز یادم بعدا_

 سمت به خالی دست خودش و گذاشت دستم روی هم رو ها کتاب بقیه

 .رفت فروشنده

 تا گذاشتم پیشخوان روی رو ها کتاب و دادم تکون طرف دو به رو سرم

 .کنم حساب

 .میزنم حرف اسکندر با میرم فردا_

 .کرد نگاهم هم در صورتی با و ایستاد گوشه یه

 .روزمون به زدی گند نیاری؟ رو اون اسم نمیشد_

 .کردم بهش اخمی

 .کنه صحبت مدلی این نیست دختر یه مناسب چیه، روزمون به زدی گند_

 شما داروغه جناب: آورد در ادا کتابی لحن با و کرد گرد برام رو هاش چشم

 چرا است؟ شده چه را

 اید؟ کرده فرو ناخوشی از گندابی در را ما فراغت خوش اوقات
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 خارج گلوم ته از ای خنده ناخودآگاه جالبش لحن و جدی صورت دیدن از

 .شد

 !تو دَسی لَه بِدات پِه صبرم خوا_

 با و سمتم برداشت خیز اومد، در جدی حالت از و شد باز صورتش یدفعه

 باحال چه ووی: گفت ذوق

 رو معنیش گفتی تند کن، تکرارش باز خدا تورو بود بامزه خیلی امیر فتیگ

 .دیگه بگو نفهمیدم

 .میکرد جیغ جیغ و بود شده آویزون لباسم آستین از مغازه وسط

 خدا گفتم دختر، تر یواش هیسس: گفتم آروم و کشیدم عقب رو دستم کمی

 .بده صبر من به تو دست از

 و برگشت قبلش حالت به دوباره ولی ردخو ذوقش توی لحظه یه کردم حس

 یاد کوردی منم به باید: گفت

 .کنی می آدم بار چی هی بفهمم دارم دوست خیلی بدی

 براش رو رمز و دادم بود منتظر پیشخوان پشت که مردی به رو کارتم

 .خوندم

 نگرفتی؟ یاد چیزی سها از حاال تا_

 .کرد نوچی
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 .نبود طوالنی خیلی دوستیمون مدت_

 .دادم کونت سر

 خورد؟ بهم دوستیتون که چیشد_
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 .انداخت باال ای شونه

 .نمیاد کنار باهاش کسی نچسبیه آدم خواهرت کال_

 .کردم نگاهش چپی چپ

 نباید آدم مگه خب: گفت لب زیر و دوخت دیوار و در به رو هاش چشم

 باشه؟ صادق

 نیست؟ بدی کار گویی دروغ آیا

 یه توی رو ها کتاب ی همه نگفتم، چیزی و تمگرف فروشنده از رو کارتم

 از هم با و گرفتم دستم

 .شدیم خارج کتابفروشی

 کنم؟ کمکت_

 .انداختم بهش نگاهی

 .بشیم رد خیابون از باید طرف این بیا نه،_
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 .ایستاد کنارم و اومد سریع

 .گذاشتم ماشین پشت رو ها کتاب شدیم رد که خیابون از

 .دارم کار کلی که کافه دم بذارمت ببرم بعد بخوریم چیزی یه بریم_

 کردم فکر آخه گرفتم مرخصی کافه نمیرم: گفت و بست رو ماشین در

 .کشه می طول خیلی کارمون

 کنم؟ کمکت بیام منم میخوای

 .انداختم راه رو ماشین

 کنی؟ کمک من به_

 .نیست تو امثال مناسب میرم من که جاهایی نه

 .انداخت باال ای شونه

 .کردم تعارف فقط بیام خواستم نمی که لحا هر به_

 .سرتق ی دختره شدم، خیره رو به رو به و کردم اخمی

 اطراف به توجه بی انداختم بهش نگاهی آورد، در جیبش توی از رو گوشیش

 .بود شده غرق گوشیش توی

 توش رو ها برنامه سری یه تونه نمی و پایینه گوشیش مدل بود گفته یادمه

 .کنه نصب
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 درس برای باشه الزم اگه گرفتم، ضرب ماشین فرمون روی هام تانگش با

 چی؟ کنه دانلود ای برنامه هاش

 طور همون شه، پیاده زدم اشاره و زدم کنار سنتی رستوران جلوی رو ماشین

 بود گوشی توی سرش که

 .افتاد راه کنارم

 .دیوار و در به خوری می کن نگاه رو جلوت_

 .آورد در خودش از هومی صدای

 !هست حواست تو خورم، نمی_

 .کشیدم صدایی پر نفس

 .میذاره کنار کال رو گوشیش بینه می که رو من سها به رحمت صد_

 .شد گرفته حالش

 نه؟ یا بذارم رو قرارم من ذاری می فرشته شما خواهر اصال کر شیره باشه_

 .کردم اخمی

 قراری؟ چه_
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 .زد گوشیش به ای اشاره
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 .آرایشگاه کار واسه ارمد قرار شهره با_

 .نشستیم سنتی های تخت روی

 بری؟ واجبه داری که حسابی و درست کار_

 نون کنم نمی که دزدی: گفت کرد می نگاه اطراف به که طور همون

 جور این خورم، می رو خوشگلیم

 شکلی این بخوریم غذا رفتیم هم قبل دفعه ها داری دوست رو ها محیط

 .بود

 !بود جا همین مشکل خورم، می رو خوشگلیم نون

 .بمونم آروم کردم سعی و دادم فشار هم به رو هام چشم

 فشار خودت به نظرم به بخونی درس هم دانشگاه واسه خوای می که حاال_

 هم هات عکس بهتره، نیاری

 می رو دیگه هم محل توی همه نداره خوبیت هست ها برنامه این توی

 .شناسن

 .شد خیره هام چشم ویت مستقیم و کرد آرومی ی خنده

 دیگه چشم یه به محل این کل هم نکردم خطا پا از دست که موقعی من_

 بیام حاال کردن، می نگاهم
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 کف واسم و بیاد خوششون من از بقیه که کنم هماهنگ جوری رو کارام

 بزنن؟

 چون بدم پس جواب مردم به نیستم مجبور حالل پول آوردن در واسه من

 هم رو کار همین که موقع اون

 .بریدن رو نونم مردم همین نداشتم

 .نگفتم چیزی و کشیدم عمیقی نفس

 .داد فشار هم به رو هاش لب

 بشی؟ آزاد زودتر کمی یه نمیشد_

 رسن؟ می دیر ها قهرمان همیشه چرا

 .کردم نگاهش جدی

 پوشالیه، همش نساز بت خودت واسه من از دختر، نیستم قهرمان من_

 ستیبای خودت پای روی کن سعی

 .باشی خودت قهرمان خودت و

 .نگفت چیزی و انداخت باال رو ش شونه

 بخونی؟ ای رشته چه خوای می_

 .زد برق هاش چشم و گرفت باال رو سرش
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 .وکالت_

 .دادم تکون سر تایید ی نشونه به

 واست؟ نیست خطرناک ولی خوبه_

 .داره زیاد تراشی دشمن

 نیستی؟ محالت بچه اظبمو مگه دیگه هستی تو: گفت و زد بزرگی لبخند

 !جون بچه نیستم همیشه که من آخه_

 .رفت هم توی کمی صورتش

 بری؟ جایی قراره مگه نیستی که چی یعنی_
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 .کشیدم کوتاهم موهای به دستی

 قابل آینده خب ولی مونم می محل چهار توی همیشه من رم، نمی جایی_

 سعی باید نیست بینی پیش

 .کنی تکیه خودت به کنی

 .کرد ریز رو هاش چشم

 کنی؟ ناامیدم کنی می سعی داری_
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 کنی؟ کمک بهمون دیگه نذاره زنت و کنی ازدواج میترسی آها

 .گرفت م خنده

 تو کنی می فکر چیزایی چه به بود، نرسیده هم فکرم به حتی گزینه این_

 .ملوچک

 .ندادیم سفارش چیزی افتاد یادم تازه افتاد گارسون به که چشمم

 .که آدم ی واسه ذاره نمی حواس هبچ این

 .زدم گارسون به ای اشاره

 خوری؟ می چی_

 .مخلفات با کوبیده: گفت و کرد نگاهم لحظه چند

 .مخلفات با کوبیده دوتا: گفتم گارسون به رو و دادم تکون سری

 .افتاد راه آشپزخونه سمت به و گفت چشمی

 .شد جلب بهش توجهم آشوب صدای با

 ه؟کن می چیکار آراز_

 گرفتی؟ دوستت اون از رو خبرش

 .رو کار سر نپیچونه باشه مواظب بگو
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 .دادم پشتی به رو م تکیه

 .بپیچونه نیست که بچه_

 .کرد فرو شالش توی رو موهاش و داد تکون سر

 باید رسه می عقلش نیست بچه چون اتفاقا نیست، بلد پیچیوندن که بچه_

 .دیگه ترسید

 .خورد زنگ گوشیم بگم چیزی که این از قبل

 بله؟_

 .پیچید گوشم توی علی صدای

 براکم؟ کجایی الو_

 مگه؟ چطور بخورم، ناهار اومدم_

 ساعته نیم سروانه یارو این نشستیم خونه قهوه تو ها بچه با ما: گفت سریع

 به چسبیده جا این اومده

 .ببینم امروز رو کورد امیر باید من میگه ما

 بهش؟ بگیم چی

 .کشیدم عمیقی نفس

 .چیه حرفش ببینم میام خوردم که رو غذا کنه صبر بگید نیست ای جلهع_
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 .داداش چشم_

 نشد؟ خبری سجاد از راستی_

 .کرد مکث لحظه چند

 .بزنیم حرف هم دور شیم جمع باید کنم فکر_

 .شدم نگران

 علی؟ افتاده اتفاقی_

 .میدم توضیح فرصت سر براکم نه_
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 .کشیدم م شده کوتاه های ریش به دستی

 .فعال رسونم، می رو خودم زود بمونید باشه،_

 .کرد نگاهم کنجکاوی با آشوب گوشی کردن قطع با

 عقابیه؟ دماغش که رفیقتونه همون علی: گفت و کرد پا اون و پا این کمی

 .عقابیه دماغش علی که بودم نکرده دقت االن تا کردم ریز رو هام چشم

 ...همون آره_

 .زد جرقه ذهنم توی چیزی یدفعه
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 به گفت کرده دعوت ش خونه رو همه علی امشب انداختی، یادم شد خوب_

 .بگم هم شماها

 .گرفت خودش سمت به رو ش اشاره انگشت تعجب با

 ما؟ به_

 چیه؟ هم با ما صنم آخه؟ چرا

 .گذاشتم پشتی روی رو دستم

 .ما های بچه جمع توی بیاید هم با شید آشنا میخواد دونم، نمی_

 .زد لبخند

 .کنیم جا جمعتون توی رو خودمون نمیای راضی نظر به_

 .پرید باال ابروهام

 گفتم؟ چیزی من مگه_

 نباشم؟ راضی من بعد ش خونه کرده دعوت دیگه نفر یه

 .پشتی به داد تکیه

 .خورن نمی آب براکشون اجازه بدون بقیه آخه_

 .کردم اخمی
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 یعنی براکم ی،مید تغییر رو کلمه ساختار کال چرا بچه چیه براکشون_

 برادرشون بگی بخوای اگه برادرم

 .براکِیان بگی باید

 .گفت آهانی

 .نیستیم بلد رو آدرس که بیایم بخوایم اگه خب_

 .کشیدم عمیقی نفس

 .دنبالتون میام داره چیکار سروان این ببینم سر یه برم_

 .رفت هم توی هاش اخم

 افتاده؟ فیل دماغ از انگار که سروانه همین_

 کرد؟ می رفتار جوری چه اول روز یادته دماغ ندهگ مردک

 دادن؟ مالقات درخواست آقا حضرت که چیشده حاال

 .شد جدی صورتم

 .نزن حرف مردم پشت جوری این زشته_

 .کرد پوفی

 حتی غیبته ی پایه همیشه نیست آراز حیف جوشید باهات نمیشه اصال_

 .وسط میندازه اون هم موضوع
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 .نگفتم چیزی میاورد رو ها غدا که گارسونی دیدن با

 آستینش تو جوابی یه همیشه زد حرف منطقی بچه این با نمیشه کل در

 .داره

 .کردم شل رو نوشابه در و گذاشتم جلوش رو غذا

 .کرد غذا خوردن به شروع بعد و کرد مکث لحظه چند

 .نگفت چیزی بخوره کامل رو غذاش وقتی تا

 .دکر تشکری و کشید کنار دقیقه چند از بعد

 شد؟ تموم: گفتم و گذاشتم ای گوشه رو ها بشقاب

 بریم؟

 .گفت اوهومی و داد تکون سری
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 .برگشتم و کردم حساب رو ها غدا پول بپوشه رو هاش کفش تا

 .زدیم بیرون رستوران از و افتاد راه سمتم به سریع دیدنم با

 گذاشتمش داشبورد روی و انداختم گوشیم به نگاهی شدیم که ماشین سوار

 .باشه چشمم جلوی تا

 .کرد زدن حرف به شروع هم آشوب انداختم، راه که رو ماشین
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 چیشده؟ بودم گفته بهت امیر وای_

 !رفته کرده ول رو کافه هم جهان آقا بعد کرده سکته جهان آقا مادر

 ول رو اموال اون ی همه جهان آقا که این مثل پولدارن خیلی خانوادگی اینا

 برادرش به میده کنه می

 خانواده چنین توی باید آدم چرا آخه خودش، رویای دنبال میاد هم خودش

 ...کافه رویاش ای

 این حرفی پر و میکرد درد کمی سرم رسوندم، م شقیقه به رو هام انگشت

 .میزد دامن بهش بچه

 توی بود گفته پیش دفعه که حرفی لحظه یه بگم، بهش چیزی خواستم

 امیر دونی می. )زد جرقه ذهنم

 یکی تا که بود کم آدم زندگیم توی انقدر فقط نیستم حرفی پر آدم زیاد من

 می دلم کنم می پیدا رو

 .(بزنم حرف واسش چیز همه از خواد

 .بده ادامه زدنش حرف به دادم اجازه و کشیدم عمیقی نفس

 .کردم می مسولیت احساس انقدر ها بچه این به نسبت چرا دونم نمی

 به و شدن اذیت زیادی اینا ولی بودم طور همین همه به نسبت که هرچند

 اتهام انگشت خانوادشون خاطر
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 رو هواشون بیشتر خواست می دلم همین واسه شد گرفته سمتشون به

 .باشم داشت

 از: گفتم داشت ادامه کافه اون ی درباره هاش حرف که ثانیه چند از بعد

 جهان آقا به راجع زدن حرف

 نه؟ نمیشی سیر

 .کرد نگاهم تعجب با و شد عقط حرفش

 .میزنما حرف خاصی منظور با کنی فکر که نه اومم_

 می تعریف همه پیش همیشه خانوادتون و شما از مثال جوریم همین کال من

 که خودت پیش ولی کنم

 .کنم تعریف خودت از تونم نمی

 داستان نظرم به دونی می آخه کنم می تعریف جهان آقا از همین واسه

 خیلی پولدارها بچه این زندگی

 اومده کرده ول رو شرکت دلش زیر زده خوشی عاره بی چه میبینی باحاله

 .زده کافه

 .کشیدم عمیقی نفس

 آقا زندگی تا بزنی حرف خانوادم و خودم به راجع میدم ترجیح کن باور_

 .جهان
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 .نشست من به رو کامال و داد ماشین در به رو ش تکیه

 ترسیدم؟ می دایه از قبال من دونستی می_

 .برگشتم سمتش به تعجب با

 چرا؟ دایه؟ از_

 آدم داره خاصی جدیت یه ش چهره: گفت و انداخت باال رو ش شونه

 مثل مثال میبره حساب ناخوداگاه

 .خودت
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 .دادم تکون تایید حالت به رو سرم

 بچه؟ بری می حساب من از االن_

 .خاروند رو پیشونیش

 یعنی پس هستی جدی همیشه که جایی اون زا آره، میشی جدی وقتی_

 .آره همیشه

 برابر در دیگه که من برن می حساب ازت هم قلچماقت دوستای اون حتی

 .گنجشکم خودت قول به اونا
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 بچه نشه، باز این از بیشتر روش که گرفتم رو خودم جلوی گرفت، م خنده

 دل جوریش همین گله های

 .واویالست که میگه چی بهشون بفهمن نداشتن بچه این از خوشی

 .کردم پارک رو ماشین کوچه سر

 .ببینم بده رو گوشیت: گفتم رفت در ی دستگیره سمت به که دستش

 .کرد نگاهم تعجب با

 چیکار؟ خوای می_

 .بردم جلو رو دستم

 .دارم کار بده_

 .کرد گرد رو هاش چشم

 کنی؟ چکم خوای می_

 .کردم بهش اخمی

 داشته اطالع چیزی از باشه قرار اگه مکن نمی چک رو کسی هیچوقت من_

 پیشم میاد طرف خود باشم

 .میکنه اعتراف

 .گذاشت دستم توی رو گوشیش و کرد کوله و کج رو صورتش کمی



 /@romane_ghachaghi 
 

502 
 

 .کردم نگاه تهش و سر به نمایشی بار چند و گرفتم رو گوشیش

 .خوره می من درد به دسته خوش_

 .کرد نگاهم سوالی و کرد کج رو سرش

 تونم نمی نیست هم دست خوش خوره، نمی من درد به ادزی گوشی اون_

 اون کنم کار باهاش خوب

 رو این بخوره دردت به هم کنکور کارهای واسه کنم فکر بردار رو گوشی

 .من به بده

 .شد بهت پر و متعجب کم کم صورتش

 مطمئنی؟_

 .گرونه و باالست مدلش خیلی تو گوشی آخه

 .برگردوندم بهش رو گوشیش

 بگیر رو این ندارم، ازش خاصی ی استفاده خوره نمی من درد به که گفتم_

 بیار در رو کارتش سیم و رم

 .خودت واسه بردار من گوشی تو بنداز

 .زد گوشش پشت رو موهاش

 ...قبول تونم نمی من نه_
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 .گرفتم سمتش به و آوردم در رو گوشیم کارت سیم

 بدی، کم کم رو پولش تونی می خواستی اگه گرفتی که رو حقوقت_

 .بگیرش

 چنین نبود قرار وگرنه کنه قبولش تر راحت که گفتم این برای فقط رو این

 .بیفته اتفاقی

 .داشت غرور حسابی بچگیش ی همه با

 .گرفت دستم از رو گوشی و آورد جلو رو دستش نامطمئن

 .گرفت سمتم به رو گوشی و آورد در رو گوشی کارت سیم و رم

 .ممنون حال ره به: گفت و کرد من من کمی

 .دوید خونه سمت به و کرد باز رو ماشین در سریع پرید، باال ابروهام

 .شنیدیم بچه این زبون از خوب حرف یه عجب چه
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 به راجع بخواد زدم می حدس انداختم، راه خونه قهوه سمت به رو ماشین

 ولی کنه صحبت باهام چی

 اومده پایین شیطون خر از امیدوارم بشنوم، خودش دهن از دادم می ترجیح

 .باشه
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 .کردم پارک ای گوشه رو ماشین خونه قهوه به رسیدن با

 می داشت زیرکی زیر و بود اومده بیرون خونه قهوه در از که صابر دیدن با

 سمتش به کوچه توی پیچید

 .افتادم راه

 .صابر ببینم، وایسا_

 .برگشت سمتم به و کرد مکث کمی

 ...من شاهده سر خدا براکم کردم غلط_

 .کوبیدم ش شونه به ای ضربه

 نمی کلوم دو که، بکشمت خوام نمی زنیم می حرف بعدا داخل بریم بیا_

 اختالط قدیمیم رفیق با تونم

 .تو بیا کنم؟

 .خونه قهوه توی برگشت و افتاد راه سرم پشت

 .شدن بلند جا از دیدنمون با ها بچه

 رو مچت بری در تونستین: گفت و کرد ای خنده تک صابر دیدن با علی

 گرفت؟
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 با و گرفت رو علی گردن صابر نشستم، تخت روی و رفتم ها بچه سمت به

 اد.د درازش زمین روی شوخی

 جمله از بودن خونه قهوه توی که نفری چند دادم، تکون تاسف با رو سرم

 کناری تخت روی که سروان

 کردن، می نگاه خاکی زمین روی گرفتنشون کشتی به تعجب با بود نشسته

 .بود عادتشون

 .نشستن تخت روی خاکی وضع و سر با همدیگه به پیچیدن کمی از بعد

 .کرد لباسش تکوندن به شروع علی

 .موال به کنه می رو پوستم ببینه جوری این منو زنم _

 .خنده زیر زد پقی شاهین

 اومدی؟ بار ذلیل زن انقدر چرا تو گله تو آدم همه این بین دونم نمی من_

 .داد تکون سر یعل

 .حاال فهمی می بگیری زن_

 .بزنم حرف باهاتون میتونم_

 .گرفتم باال رو سرم آشنایی صدای شنیدن با

 .شنوم می بشین، بفرما_
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 مون رابطه اول از باشه بهتر کنم فکر: گفت و آورد جلو مکث با رو دستش

 شهاب سروان کنیم درست رو

 .هستم رستمی

 .کردن سکوت همه لحظه چند

 رو سروان دست خاکیش های دست با و کرد ای خنده تک صابر عهیدف

 .گرفت

 .شهاب داش ما پیش بشین بیا میزنی حرف ها فیلم تو مثل چرا_

 به کردن شروع همه خودش پیش نشوندنش خنده با و شد باز ها بچه روی

 کردن شوخی و انداختن تیکه

 .کرد می نگاه اطراف به شده گیج

 دلشون ته ولی داشتن ترسناکی و زمخت ظاهر گله های بچه کشیدم، آهی

 آدم که بود مشتی و پاک انقدر

 .کرد می کیف

 178 _پست#

 .کردم ای سرفه تک

 .شهاب آقا بفرما_
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 .شدن ساکت کم کم ها بچه

 .خورد تکون سرجاش کمی

 ...تشکر ازتون خواستم می دیشب بابت راستش_

 .حرفش تو پریدم

 ش؟ بقیه شدم متوجه کردی تشکر بار یه_

 .خوام می کمک: گفت آروم و کرد پا اون و پا این کمی

 .زد پشتش به ای ضربه علی

 .خوام می کمک بگو و باال بگیر رو سرت مرد یه مثل داداش بگو تر بلند_

 .کرد صاف رو گلوش و گرفت باال رو سرش

 !خوام می کمک_

 اول همون از که ما من برادر علی، نکن اذیتش: گفت خنده با شاهین

 روز خودت شما بود، کمک دمونقص

 این که انداختی راه بولدورم اولدورم و کردی تخته رو گاز میدون وسط اولی

 منه عملیاتی ی منطقه جا

 .میدم کشیک کسی کمک بدون خودم

 .نتازن بهش انقدر تا انداختم بهشون نگاهی
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 هروقت خورده سنگ به سرت بیفته بدتری اتفاق که این از قبل خوبه_

 به ها طرف این یا ستیخوا کمک

 .بده اطالع من به خوردی چیزی

 .کرد نگاهم احترام با

 طرفشون از و برسونم سالم بهتون گفتن سرهنگ کورد، امیر ممنون_

 .کنم تشکر

 .دادم تکون سر

 .باشن سالمت_

 واسه میاری قلیون و دم تازه چای تا دو آقا: زد داد مصطفی آقا به رو شاهین

 .اومده تازه کر شیره

 .داد تکون دستی مصطفی آقا

 .الساعه چشم_

 .شدن شهاب از کشیدن اطالعات مشغول ها بچه

 .کوبیدم شاهین پهلوی به ای ضربه

 خبر؟ چه آراز از_

 .شد باز هم از صورتش
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 .خودش واسه داره هایی کاری شیرین داداش وهلل بگم چی_

 های لباس دونستید می میگه بهش برگشته خرید بود اومده خانومه یه امروز

 جلوه خانوما تن تو مردونه

 داره؟ تری قشنگ ی

 بدم؟ نظر من کنید امتحان خواید می

 رکابی یه برداشته ببینم، بده آره گفت خانومه هست که هم رو و بر خوش

 میگه زنه جلو گذاشته توری

 ببینمش تنت تو بیام بپوش برو

 بدی بچه ولی ها خنگه کل در قرآن، به دستش از گرفتم مرض اولی روز

 پروانه،)  س پَپولَه نیست

 .ازش میاد خوشم( آزار بی و مظلوم

 .نشست لبم روی کمرنگی لبخند

 .کنه اذیتش کسی نذار باش مواظبش_
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 .گذاشت چشمش روی دست

 .مواظبشم هام چشم تخم مثل سپردی بهم چیزی یه براکم، چشمم رو_
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 اینا؟ علی خونه میاید هم شما امشب_

 .کرد یا خنده تک

 جمع زبونش شیرین دختر اون خاطر به وقت هرچند نیایم میشه مگه_

 هم دور میشیم

 .کنار ذاره می شوره می رو آدم بچه ذره یه داره زبونی چه دونی نمی

 .نشست لبم روی کمرنگی لبخند

 .براکم بشینیم شما ی سفره دور زودی به انشاهلل: گفت و انداخت باال ابرویی

 .کردم بهش اخمی

 .نزنید دایه جلوی ها حرف این از_

 تا بندم می شرط: گفت بگیره رو ش خنده جلوی میکرد سعی که حالی در

 لیست رو محله نصف االن

 .بگه نداره جرأت ولی کرده

 .دوختم قلیون قل قل به رو نگاهم کالفه

 .بزنه قضیه این از حرفی من جلوی نکنه جرأت هیچوقت امیدوارم_

 .دکوبی هم به رو هاش دست
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 کنه می بند ما ننه بگیرن زن شما واسه که همین خدامونه، از هم ما وهلل_

 یا بستون زن یا که ما به

 .علی به کرده بیچاره میاره، گناه نکن زندگی تنها خونه برگرد

 هوای همید با که شاهو و تو بچشه، دنبال همیشه دلش دیگه مادره_

 .دارید رو همدیگه

 .باقالیا قاطی بره قراره ولی رنیا روش به: گفت و زد چشمکی

 .انداختم شاهو به نگاهی

 .تو مثل بشه عاقبتش خوام نمی خوبیه بچه بشه خوشبخت_

 .شد گرد هاش چشم

 کمترم؟ بزغاله این از من زدی سنگین خیلی براکم چمه من مگه_

 .انداختم ساعت به نگاهی

 .ازش کمتری آره زندگیشه فکر به اون و موندی عزب سن این تا وقتی_

 اصال چیزاست این به مگه برم قربونت داره ربطی چه آخه: گفت حرصی

 ...من

 .زدم پشتش به ای ضربه
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 بخور درد به ننر بچه اون از تو جاها خیلی جاش به شاهین نخور حرص_

 سر یه خونه میرم من تری،

 میام گیرم می رو خواهرش و آراز میرم هم طرف اون از سها و دایه پیش

 .علی ی خونه

 .شدم بلند جا از بگه چیزی که این از قبل

 .بینمتون می شب خونه، میرم من_

 .داداش زیاد عزت_

 ...راهم به چشم ها نکنی دیر براکم_

 خونه قهوه از و دادم تکون واسشون سری کنن شروع دوباره که این از قبل

 .رفتم بیرون
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 شاید اصال بزنم بهشون سر یه و برم ست خونه سها وقتی تا خواستم می

 .بیاد باهام خواست دلش

 نمی ولی بود سرکش بود شده شکراب مون رابطه کمی یه وقت چند این

 .باشه ناراحتی بینمون خواستم

 .افتادم راه خونه سمت به و کردم پارک کوچه سر رو ماشین
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 .گفتم بلندی یاهلل رسیدم که حیاط وسط به کردم، باز رو خونه در

 .شدم خونه وارد و آوردم در رو امه کفش دایه صدای با

 کردی؟ دیر انقدر چرا کوردم، تو بیا_

 .شدم خونه وارد و بستم رو در

 شام من برای جمعن ها بچه علی خونه امشب بیرون، داشتم کار سری یه_

 .دایه نبین تدارک

 (عزیزم داداش)  گیان کاکَ سالم_

 .انداختم سها به نگاهی

 نه؟خو اومدی کی لوسین سالم علیک_

 .کشید هاش چشم به دستی و نشست صندلی روی

 میرید؟ جایی امشب میشه، ساعتی یک_

 .کردم نگاهش دقت با

 بیای؟ خوای می علی، ی خونه میریم قدیم های بچه با آره_

 .داد تکون سر

 ریم؟ می کی سررفته، م حوصله خیلی اوهوم_
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 .بود نیومده بیرون هنوز دایه رفتم آشپزخونه سمت به

 هدیه کارت یه راستی کنیم، می حرکت بزنم دایه به سر یه شو ضرحا برو_

 .بیار بردار هم

 .گفت چشمی

 .کردم نگاه دایه به و شدم آشپزخونه وارد

 دایه؟ نمیای شما_

 .برگشت سمتم به

 .نیست من جای کنم، چیکار جوون تا چند جمع تو بیام کوردم نه_

 کردی؟ چیکار امروز

 .مداد در چارچوب به رو م تکیه

 .رسیدم می اکبر های بچه کار به_

 .داد تکون سری

 ندارن، رو کسی یتیمن بچه دوتا دارن گناه مادر باش داشته رو هواشون_

 .جا این بیار بگیر رو دستشون

 .دادم تکون سری

 ...هست بهشون حواسم_
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 بریم؟ کاکَ_

 .بود معقول تقریبا تیپش انداختم، بهش نگاهی

 .بگیریم هم یگهد نفر دو باید راه تو بریم_

 نداری؟ کاری بیرون دایه

 .باشید مواظب سالمت به برو کر شیره نه_

 .افتاد راه سرم پشت تند تند سها دادم، تکون براش سری

 موقع نه گذاشتم، داخلش تراول تا چند و گرفتم دستش از رو هدیه کارت

 دنیا به نه بودم عروسیشون

 !شون بچه اومدن

 جدید مدل یه کاش: گفت و انداخت ماشین به ینگاه رفتیم، بیرون حیاط از

 .داداش گرفتی می تر

 .کردم باز رو ماشین در

 .خرم می برات رو خوبش یه بگیر یاد رانندگی سها، بشین پشت_

 .شد ماشین سوار و زد بزرگی لبخند

 .افتادم راه محل چهار ته سمت به و کردم روشن رو ماشین

 .شد بلند سها صدای دقیقه چند از بعد
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 میریم؟ داریم کجا_

 .انداختم اطراف به نگاهی

 .آشوب و آراز دنبال_

 .شدم صورتش شدن جمع متوجه آینه توی

 .نشدم متوجه که زد غری لب زیر
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 .شدیم معطل کوچه سر ای دقیقه چند

 .بیان زودتر تا دادم پیام و آوردم در رو گوشی

 خودت گوشی داداش: گفت سریع روم بود شده خم پشت از که سها

 کجاست؟

 .کشیدم عمیقی نفس

 .دیگه یکی به دادم خورد نمی دردم به_

 .کرد نوچی

 .من به دادیش می خب_

 .انداختم بهش نگاهی
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 .داری گوشی خودت_

 .انداخت باال ای شونه

 .بود دست خوش بود اومده خوشم تو گوشی از_

 .فشردم بهم رو هام لب

 .دونستم نمی_

 .اومدن بیرون کوچه از که شدم آراز و شوبآ متوجه دقیقه چند از بعد

 .بود همدیگه به شبیه هاشون لباس رنگ

 به ولی پوشوند می رو خالکوبیش و بود تر بلند کمی بار این آشوب شلوار

 پیرهن انگار مانتو جای جاش

 .بود کرده تنش

 .گرفتم ازشون رو نگاهم و کشیدم پوفی

 .کرد سالمی و شد ماشین سوار آراز

 چیزی یه ای ثانیه چند مکث از بعد و نشست سها کنار شتپ هم آشوب

 .رفت در دهنش از سالم به شبیه

 .نمیومدن کنار هم با جوره هیچ انگار بود، سنگین حسابی ماشین جو

 حالی؟ چه در فروشگاه کارای با آراز آقا چطوری ها، بچه سالم_
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 .زد لبخندی

 .داره رو امهو خیلی شاهین آقا شما، ی سایه زیر هستیم ممنون_

 .دادم تکون سری

 .میده یادت کار مرامه با خیلی دستش کنار باش_

 باشه داشته هم گرفتنش یاد استعداد باید آدم: گفت مانندی طنز لحن با سها

 ت.نیس مهم که کار فقط دیگه

 .شد بلند لحن همون با آشوب صدای بگم چیزی که این از قبل

 زدن مخ و زبونی چرب کمی یه فقط فروشندگی جون سها نباش نگران_

 این ما ی خانواده دیگه میخواد،

 .بلدن خوب رو کار یه

 .شد خیره بیرون به اخم با و کرد سکوت سها ولی خندید آروم آراز

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم

 .میان بر هم زبون پس از خودشون فقط زمونه این های بچه

 .نشد زده بینشون حرفی هیچ دیگه اون از بعد

 خیابون طرف اون فروشی شیرینی سمت به و کردم پارک کناری رو شینما

 شیرینی جعبه یه و رفتم
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 .خریدم

 بودن خیره بیرون به هم در ای قیاقه با تا سه هر ماشین تو برگشتم وقتی

 بگم چیزی که این بدون

 .انداختم راه رو ماشین

 .کردم پارک رو ماشین کوچه سر به رسیدن با

 .رسیدن ما از زودتر میداد نشون ها بچه هبقی و شاهین ماشین

 شاهین به زنگی کردم قفل که رو ماشین در شدیم، پیاده ماشین از همه

 .زدم

 براکم؟ جانم_

 .انداختم اطراف به نگاهی

 س؟ خونه کدوم ایم کوچه سر ما شاهین_

 .در دم میاد داره خودش علی: گفت سریع

 .کردم قطع رو گوشی و گفتم ای باشه

 .بودن ایستاده هم کنار معذب آراز و وبآش و سها
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 دوست تونستن می آشوب و سها حداقل بود، بهتر رابطشون کمی کاش

 .باشن هم برای خوبی های

 .شد پرت ازشون حواسم بود رومون به رو که دری شدن باز با

 موندید منتظر م شرمنده خیلی براکم، آورین صفا اومدین خوش به به_

 به چشم ها بچه لداخ بفرمایید

 .راهن

 هستید؟ خوب شما خانوما نکن، تعارف تو بیا جان آراز

 جمع توی هم خانوم تا چند گله های بچه جز به امشب فهمید وقتی خانومم

 بنده کرد ذوق کلی هستن

 ...بودن جمع جا این گله بس از بود شده افسرده خدا

 داد نمی اجازه حتی ذوق از شدیم، خونه وارد هاش زدن حرف تند تند وسط

 .بدیم رو جوابش

 .کرد می تعارف هم سر پشت فقط

 سمتمون به سریع های قدم با انداخته گل ای چهره با که خانومی دیدن با

 .کردیم مکث میومد

 هستید؟ کورد امیر شما اومدید، خوش خیلی خیلی سالم وای_
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 از رو شما خواست می دلم فقط کرد می رو تعریفتون انقدر علی خدا به

 ...ببینم نزدیک

 قدم داشتم نگه پا سر رو شما چرا من داخل بفرمایید ها بچه شرمنده وای

 گذاشتید ما چشم روی

 ...بفرمایید

 .زدم بهش لبخندی

 .شدیم شما مزاحم امشب شرمنده دارید لطف خیلی خانوم ممنون_

 .کرد گرد رو هاش چشم و گرفت گاز رو لبش

 روی قدمتون بفرمایید میشم احتنار خدا به حرفیه چه این مرگم خدا_

 .ماست چشم

 .بود گرفته م خنده شوهر و زن این بودن تعارفی حجم این از

 .داد علی دست به رو شیرینی جعبه لبخند با سها

 .شدن خونه وارد هم به چسبیده ها بچه

 .رفت باال ها بچه بخند بگو و عیلک سالم صدای شدیم وارد که همین

 .فهمید چیزی نمیشد که کردن می صدا و سر هم با همگی انقدر

 .نشستیم ها بچه پیش شد، آروم اوضاع که دقیقه چند از بعد باالخره
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 داده اختصاص خودشون به رو اتاق نصف تقریبا ها بچه و داشت بزرگی هال

 بساط همیشه مثل بودن

 .بود پهن هم چاییشون و تخمه و قلیون

 خانومِ کنار که سها به نگاهی ز،آرا کنار آشوب و بود نشسته شاهین کنار آراز

 از انگار انداختم بود علی

 .شناختن می رو همدیگه قبل

 .شد جلب بهش توجهم صابر صدای با

 .وروجک این پس رفت کجا علی_

 لباس رفته بپوشم نو لباس باید داریم جدید مهمون میگه: گفت خنده با علی

 .کنه عوض رو هاش

 .خنده زیر زد پقی شاهو

 .پس نگرفت تحویل جوری این رو ما چرا_

 .ش شونه به زد شاهین

 مارو دیگه شده عاشقش بچه این کرده تعریف داداش خان از بس از_

 .که گیره نمی تحویل
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 .شد بلند علی صدای

 .شمان منتظر مهمونا دیگه بیا بابا نازنین_

 .اومد اتاق توی از نازی پر و بچگونه صدای

 .زنم می لب رژ دارم بابا دیگه وایسا_

 .شد گرد حد آخرین تا هام چشم

 .بودن شده قرمز خنده از ها بچه

 با کنه می چیکار داره بچه این ببین برو مرضیه: گفت و کشید آهی علی

 .خودش

 .شد اتاق وارد سریع و شد بلند خانوم مرضیه

 کارا این از منتظرشه که اونی فهمید: گفت خندید می ریز حالیکه در آشوب

 رو خودش رفت دمیا خوشش

 ...کنه خوشگل

 .خنده زیر زدن آروم بودن نشسته کنارش که شاهین و آراز

 .نداختن می دست منو ها سوخته پدر کردم، نگاهشون چپی چپ

 خانوم نازنین باالخره بودیم صحبت مشغول ها بچه با که دقیقه چند از بعد

 رو مامانش چادر پشت که
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 .آوردن تشریف بود چسبیده سفت

 .گرفت م خنده توپی توپ قرمز پیراهن اون توی قامتش و قد ندید از

 .خانوم خرگوش شما خوشگلی قدر چه جانم ای_

 موهای به بود زده زل ذوق با برگشتم سمتش به آشوب صدای شنیدن با

 .نازنین خرگوشی

 هم شما ممنونم: گفت و کرد قایم مادرش چادر پشت رو سرش نازنین

 .خوشگلی

 .پرید باال ابروهام

 .داد هل جلو به رو نازنین آروم خانوم مرضیه

 .برو جان مامان رسیدن تازه کن سالم ها مهمون به جلو برو_

 .کرد نگاهم خجالت با

 .نازنیم من سالم_

 .نشست لبم روی کمرنگی لبخند

 .شما عموی کوردم امیر منم گل خانوم نازنین سالم_

 .خندید آروم

 !بزرگید قدر چه شما_
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 بودن گرفته جرأت که هم بقیه بود، آشوب خنده زیر زد قیپ که نفری اولین

 .کردن شروع سرش پشت

 .باشه داشته زبون باید انقدر چرا بچه ذره یه کشیدم، آهی

 .کوچولویی خیلی شما جان عمو نیستم بزرگ من_

 ایستاد رومون به رو که همین اومد جلو قدم قدم بود، ریخته کامل خجالتش

 و برداشت خیز شاهین

: گفت بگیره گاز رو لپش کرد می سعی که طور همون کرد، بغلش ممحک

 کردی پیدا جدید عموی دیگه حاال

 نازی آره کنی می حساب هیچی کال هم مارو کنی می خوشگل واسش

 خانوم؟

 رو خودش بلند های جیغ با کرد می سعی خنده از بود کرده غش که نازنین

 .بده نجات شاهین دست از
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 آشوب و آراز کم کم زدم، بازیشون به لبخندی و دادم پشتی به ور م تکیه

 سر و شدن بازیشون وارد هم

 .برداشت رو خونه صداشون و

 .کرد زدن حرف به شروع لبخند با و نشست آشوب کنار خانوم مرضیه
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 گوشیش توی سرش جمع خیال بی کردم بود مونده تنها که سها به نگاهی

 .بود

 جون از خواست می چی فهمم نمی نشست، پیشونیم روی کمرنگی اخم

 .گوشی اون

 .کرد دخترا به ای اشاره خانوم مرضیه

 .کنیم حاضر رو ها ظرف میدین کمک یه ها بچه_

 سرشون پشت تند تند هم خانوم نازنین شدن، بلند جا از سریع آشوب و سها

 .افتاد راه

 .انداختم علی به نگاهی شد آروم کمی که جو

 علی؟ کجاست مهدی_

 .خاروند رو سرش پشت

 .بیان نتونستن نامزدش ی زاده خواهر سوران ختنه رفته_

 کار خیلی سوزونن نمی ریشه از رو مزخرف رسم این چرا: گفت اخم با صابر

 وضعیت اون با قشنگیه

 .رقصن می خوشان خوشان کنن می دورش بچه، پای پوشن می دامن
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 میگرفت فاصله شاهو از که طور همون خنده با شاهین حرفش شدن تموم با

 یاد ختنه گفتی آخ: گفت

 !افتادم شاهو کردن ختنه

 می خیابون تو دنبالش آقام نیم و ساعت یه خودش واسه بود سگی تخم

 پاش و دست هم آخرش دوید،

 ...کنن ختنه تا داشتن نگه چهارتایی رو

 همچین کوچه تو دوید لخت شد بلند گریه با جوری همون شد تموم که کار

 ...خیابون سر به درسی که

 خیز کنه ساکتش بود تقال در که شاهو بشه تموم حرفش که این از قبل

 شده سرخ صورتی با و برداشت

 .داشت نگه رو شاهین دهن جلوی زور به

 .نمیومد در نفسشون خنده از ها بچه

 .بگیرم رو م خنده جلوی کردم سعی و کشیدم صورتم به دستی

 .کنی می حیثیتش بی جمع جلوی چرا شاهین رو بچه کن ول_

 .برگشت سمتم به اخم با شاهو
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 نمی خودم با خواستگاریم شب اصال طوریه همین همیشه داداش بینی می_

 داستان این از میشینه برمش

 .میبره رو آبروم کنه می تعریف ها

 خبریه؟ چیه؟ خواستگاری قضیه وایسا وایسا،: گفت سریع علی

 .کرد نگاه بهمون دهش هول شد، دوخته شاهو به همه نگاه

 نمی خودم با خواستگاری برم خواستم روزی یه اگه که اینه منظورم نه_

 .برمش

 ...کشه می خجالت میگه دروغ: گفت خنده با سریع شاهین

 .گرفت سمتش به رو دستش شاهو

 بعد بگیری زن تو باید اول میگم مامان به تو، نه من نه دیگه بگی خدا به_

 .کنه ت بیچاره میدم من،

 .شد ساکت سرعت همون به شاهین

 !خواستگاری بریم واست زودی به قراره نمیگم باش داشته جنبه بابا باشه_
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 .بود شده سرخ حرص از واقعا دیگه شاهو

 .کشیدمش کنار شاهین روی از لبخند با
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 دوماد قراره نمیاریم روت به باشه کشی، می خجالت چرا ببینم جا این بیا_

 رو همدیگه دکنی ول بشی

 .ریختید هم به رو مردم خونه

 .انداخت پایین رو سرش

 .داداش که آوردید روم به االن همین_

 .شد تموم بحث آشپزخونه از ها خانوم اومدن با

 سریع صابر شم بلند که گرفتم زانو به دست بندازه، رو سفره تا شد بلند علی

 .گذاشت دوشم روی دست

 داداش؟ میری کجا_

 .بود شده جدی صورتم زدم رکنا رو دستش

 دید، نمی تکون خودتون به که شماها بشه پهن سفره کنم کمک میرم_

 دوال جلوتون بیان باید خانوم چندتا

 شن؟ راست

 .پرید جا از و گرفت رو شاهو بازوی سریع

 کمک خودمون ما بشین شما خدا به شرمنده داداش خان مردیم ما مگه_

 .کنیم می
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 .خواهرش کمک رفت سریع هم رازآ شدن بلند که ها بچه

 سروقت میریم فردا براکم: گفت و کرد نزدیک بهم رو خودش کمی شاهین

 اسکندر؟

 .دادم تکون سر

 .کافیه باشید صابر و تو نکن درگیرش رو دیگه های بچه آره_

 .انداخت جمع به نگاهی

 بدیم؟ مالی گوش الزمه_

 بیارم؟ چاقو و بساط

 .نکن شلوغش فقط کنیم می کاریش یه نشد حل حرف با_

 .کشید عقب رو خودش کمی

 .(چشمم روی به.) چاوِم سَری_

 .گذاشتم ش شونه روی دست

 .(عزیزم برادر بال بی چشمت. ) گیان برا خوش چاوو_

 .نشستیم سفره دور همه شد تموم که ها بچه کار

 .داشتن نمی بر هم کردن اذیت از دست هم سفره سر ها بچه
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 .نداشتم شلوغی و زدن حرف به عادت سفره سر

 .کشیدم کنار زود و کردم تشکری

 برای بکش برنج شاهین بابا ای که نخورید چیزی داداش: گفت سریع علی

 .داداش

 .نبوده میلشون باب من دستپخت حتما: گفت ناراحتی با خانوم مرضیه

 .شد گرد هام چشم

 .بود اندازه به و عالی چیز همه حرفیه چه این بابا نه_

 .کردن جمع رو ها ظرف سریع شد مومت که غذا

 .باشیم کجا فردا داداش: گفت و گرفت سمتم به رو چای سینی علی

 .برداشتم رو چایی

 .کافیه باشن صابر و شاهین بیاید شماها نیست الزم_

 چی؟ ما پس: گفت سریع شاهو

 .اومد در سرش پشت آراز صدای

 .دارم بهتر رو آمارشون بیام؟ منم خواید می_
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 .کرد نوچی صابر

 .پایی و دست تو نیست الزم_

 .انداخت آراز گردن دور دست شاهین

 .دارم رو هواش من شه هیجانی فضا کم یه بیاد بذار_

 .میان باهام صابر و شاهین فقط: گفتم جدی و کشیدم عمیقی نفس

 .نکرد اعتراضی کسی دیگه

 و آورد باال رو سرش کردن می پچ پچ آشوب با بود وقت خیلی که نازنین

 برید خواید می کجا: گفت

 من؟ بدون

 برن؟ نمی خودشون با منو چرا مامان

 .کشید آهی علی

 ...و بیار خر حاال_

 .کرد اخمی خانوم مرضیه

 .دخترم نیست ما جای جان، علی بچه جلوی اینجوری نگو_

 .اومد من سمت به بدو بدو و شد بلند لجبازی با نازنین
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 برید؟ می ودتونخ با منم کورد امیر عمو_

 بخوره رو همشون سر بفرستیم رو نازنین موافقم منم: گفت جدیت با شاهین

 .بیاد

 .گرفت م خنده

 .خطرناکه نیست شما جای هستن آقایون همه جا اون جان عمو نه_

 .داد تکون سر

 باشه؟ باشین مواظب پس_

 .شد بیشتر لبخندم

 .عمو باشه_

 .رفت آشوب سمت به ادا و ناز با و گرفت رو پیراهنش ی لبه

 .کرد بغلش خندید می که طور همون آشوب

 .بچه تو نازی قدر چه_

 قرمزه مو دریایی پری اون شبیه خوشگلی خیلی هم تو: گفت خنده با نازنین

 .مونی می کودک برنامه تو

 .خندید آروم آشوب

 .بود خورده منو کوسه االن تا شانسم این با میشدم هم دریایی پری اگه_
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 .دادم تکون طرف دو به رو سرم گرفت، خندشون ها بچه

 .بود تلخ نظرم به بودن طنز از بیشتر حرفش

 جو دیگه و بودن شده جور آشوب و آراز با حسابی ها بچه خداروشکر

 .نبود قبل مثل بینشون

 خوشحالن، بود معلوم ولی بودن تر ساکت و آروم همیشه از که این با

 بود کالفه ش همه که سها برعکس

 .نمیاورد بیرون گوشیش توی از رو رشس و

 فردا ها بچه بود، شب یازده به نزدیک خوردم جا افتاد ساعت به که چشمم

 کار سر رفتن می باید صبح

 نمی بود شب دوازده خونه برسیم تا بشینیم این از بیشتر نبود جایز بارشون و

 زندگی و کار از خواستم

 .بیفتن عقب

 می زحمت رفع کم کم دیگه ما: گفتم که بودن بحث و بیداد و داد مشغول

 باید زود صبح ها بچه کنیم

 .کارهاشون پی برن بشن بیدار

 .انداختن ساعت به نگاهی همه
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 داداش؟ نیست زود _

 .که شبه سر تازه

 187 _پست#

 .میومدن نظر به خسته انداختم آشوب و آراز به نگاهی

 بریم؟_

 .انداخت آراز به نگاهی آشوب

 .مونه می خواب آراز صبح میشه دیر داره مک کم دیگه آره_

 .باش حاضر دنبالت کوچه سر میام فردا آراز: گفت سریع شاهین

 گرفتن تصمیم هم ها بچه شدن، بلند جا از همه کم کم داد تکون سری آراز

 .برن

 .گذاشتم علی دست توی و آوردم در جیبم از رو هدیه پاکت

 .شد گرد هاش چشم

 ...کنی می چیکار شدادا کاریه چه این وای_

 .کردم بهش اخمی

 .حرفا این و بازی کادو واسه دیره هم خیلی کنار بذار رو تعارف_



 /@romane_ghachaghi 
 

536 
 

 .داداش قربونت کشیدی زحمت خیلی: گفت شرمندگی با

 .برن بیرون اول زدم اشاره بقیه به و زدم ش شونه به ای ضربه

 .نباش منتظر میدون سر صبح کردم سفارش و دادم دست شاهین و صابر با

 .کشید ای خمیازه آراز شدیم که ماشین سوار

 و جدی خیلی انگار میکنی نگاهشون دور از باحالن ها بچه این قدر چه_

 .ترسناکن

 .دادم تکون سری

 خاطر مرامن، با و خاکی نیست هیچی دلشون ته جوریه این هاشون قیافه_

 تا بشه عزیز براشون یکی

 آشوب انگار بزنید سر بهش بگم بهتون گفت دایه راستی هستن، پاش تهش

 رفتن سها با باری چند یه قبال

 .ما ی خونه

 .شیم نمی مزاحم ممنون: گفت عجیبی لحن با آشوب

 .زد سردی لبخند سها

 که دایه کردید نرم رو داداشم خان دل که شماها جان آشوب مراحمی_

 هم جا اون دیگه نیست چیزی
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 .بیارید تشریف

 بگم بهش چیزی بقیه جلوی خواستم مین کردم، بهش اخمی آینه توی از

 کی به دختر این دونم نمی واقعا

 .بود رفته

 هم با بیشتر کمی نیست بد میشیم مزاحم حتما پس طوره این اگه خب_

 .بشیم آشنا

 .انداخت آشوب به نگاهی و برگشت سها

 .برسیم خونه به تا نزدم حرفی

 .بشینه جلو که زدم سها به ای اشاره کردیم پیاده که رو آراز و آشوب

 .کرد نگاهم چشمی زیر و نشست کنارم احتیاط با

 چیه؟ نفر دو این با مشکلت تو خانوم سها_

 االن که چیشد نبودید دوست هم با شماها مگه کنیم شروع اول از اصال نه

 و زنید می طعنه هم به فقط

 ما؟ ی خونه دم بود اومده چرا شب اون بچه این کنید می هم بار متلک

 .پرید صورتش زا رنگ
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 همیشه اصال دارن، مشکل من با اینا کاکَ ندارم مشکلی ها این با من_

 قضیه همون سر منم جورین همین

 باهاشون رو دوستیم نیستن خوبی های آدم واقعا کردم فکر مولوی حاجى

 .همین کردم تموم

 188 _پست#

 .انداختم بهش جدی نگاه

 چه آدم نیست قبول قابل برام چند هر بود کننده قانع نسبتا جاش این تا_

 حرف سر تونه می جوری

 بود؟ نشده تموم رابطتتون مگه ولی بزنه رو هاش دوست قید غریبه چهارتا

 کرد؟ می چیکار ما ی خونه دم شب اون پس

 ی واسه... خواست می قرض پول ازم: گفت آروم و گرفت گاز رو لبش

 .طلبکارها همون

 .گشتمبر سمتش به و کردم پارک رو ماشین

 کردید؟ هماهنگ هم با رو هاتون حرف_

 گفته؟ چی اون مگه: گفت سریع

 .کردم باز رو ماشین در
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 .آورد تورو ی احمقانه بهونه هم اون نترس_

 .افتاد راه دنبالم جوجه مثل و شد پیاده ماشین از

 کنه خراب مارو بین خواد می دروغه باشه گفته ای دیگه چیز هر خدا به_

 ...دختره این اصال

 .انداختم بهش نگاهی و کردم باز رو خونه در

 سر پشت دادم یاد بهت کی من خانوم، سها ها زشته خیلی رفتارت این_

 بزنی؟ حرف طور این مردم

 .آورد پایین رو صداش و شد خونه وارد

 .نگفتم بدی چیز که من_

 .کردم اخمی

 می فحر هم با بعدا خوابه دایه نکن صدا و سر شب وقت این بخواب برو_

 .زنیم

 اتاقش سمت به سریع و گفت چشمی باشه شده راحت خیالش که انگار

 .دوید

 برای ای مدرسه دختر تا چند ی بچگانه روابط بستم، رو در و شدم اتاق وارد

 فقط نداشت اهمیتی من
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 چی سها از و بود اومده جا این به شب اون چرا آشوب بدونم خواستم می

 .خواست می

 مونده امروز کارهای ی همه بخوابم کردم سعی و کشیدم دراز تخت روی

 برای وقتم نصف فردا، برای بود

 .رفت بچه اون خریدهای

* * * 

 که سمتم به زدم، بودن ایستاده میدون وسط که صابر و شاهین برای بوقی

 زدم اشاره صابر به اومدن

 .بشینه جلو

 .کشید پوفی شاهین نشستن که همین

 بشینه؟ جلو باید این چرا_

 .انداختم بهش نگاهی

 .بزنم حرف باهاش خوام می دارم کارش جا اون تا_

 .صندلی به داد تکیه سریع

 .کنم نمی دخالتی من براکم راحتید هرجور_

 .انداختم راه رو ماشین
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 .بده توضیح صابر_

 .کرد شروع سریع

 و درست سواد نمیدن بهم کار جایی دارم سابقه من که دونی می داداش_

 هم ای حرفه رم،ندا هم حسابی

 میتونم دیدم منم داد رو پیشنهادش شهرام میشد عمل باس آقام نیستم بلد

 زدم هوا رو

 بهم دارم، داد قرار ندارم کاری هم کسی با نمیشم گورش و گیر وارد زیاد

 می رو پولم برم می ببر بگن

 .بهم نمیدن پول هم ببرم نتونم گیرم

 بازم، می منم دیم می بهت دوبرابر بباز میگن بهم هم ها وقت بعضی

 .اومد در آقام عمل خرج حداقلش

 189 _پست#

 .دوختم رو به رو به رو نگاهم

 نه؟ میری می بمیر بگن بازی می بباز بگن بهت_

 خوره؟ می دیده داغ خانواده یه درد به چه پول اون دیگه بیاد سرت بالیی

 صابر؟ درمون و درست شغل شد هم این
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 .کشید آهی

 می باشه دستمون دم هرچی گشنگی شدت از داداش ایم نهگش گدا ماها_

 باشه، حسرت چه حاال خوریم

 !کتک چه غصه، چه

 توش ریزیم می چیزی یه فقط میاد دل این سر به چی نیست مهم هم اصال

 نکنه صدا و سر بشه پر که

 ی هفته چند یه سمتش نمیرم دیگه بشه جور عمل پول ببره، رو آبرومون

 کشه مین طول بیشتر دیگه

 .شده کلفت پوستم داداش نباش من نگران

 .بخونه برام آدرس خواستم شاهین از و کردم اخمی

 .بودم شده عصبانی حسابی

 صابر؟ خبر چه سجاد از_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 دونم نمی عوضیش رفیقای و خالفش کارهای پی برگشت دوباره وهلل_

 ...میکن تزریق میکشه

 .کوبیدم رمزت روی محکم رو پام
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 گفتی؟ چی_

 ی گوشه به به رو ماشین سریع کردن، سرفه به کرد شروع بلند شاهین

 .کشیدم خیابون

 گفتی؟ چی االن تو صابر توام با_

 چی؟ یعنی کنه می تزریق و کشه می

 .انداخت شاهین به تردیدی پر نگاه و برگشت صابر

 نداشتین؟ خبر شما مگه... م_

 .دوختم شاهین به رو هام چشم

 نگفتین؟ من به چرا_

 .نشه شرمنده شما جلوی بگیم نخواست خودش: گفت آروم

 .بستم رو هام چشم محکم و گذاشتم فرمون روی رو سرم

 رسیدم جایی به ها حرف سری یه شنیدن با بودم اومده بیرون بند از وقتی از

 گفتم می خودم با که

 دیدم، نمی مچش به رو چیزها این و موندم می تو اون عمر آخر تا کاش

 جایی به آدم ها وقت بعضی
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 نمی کنه می مرگ آرزوی بینه می رو عزیزانش بدبختی وقتی که میرسه

 به که بود چندم بار برای دونم

 نمی من اگه خوندم، بقیه بدبختی مقصر رو خودم و فرستادم لعنت خودم

 دور رو گله های بچه اگه رفتم

 .میفتادن ها اتفاق این هیچوقت داشتم می نگه خودم

 .نشست م شونه رو شاهین دست

 براکم؟ خوبی_

 .برداشتم فرمون روی از رو سرم

 االن؟ کجاست_

 .شد مشت صابر دست

 نمیاد، کنیم راضیش نتونستیم دنبالش رفتیم باری چند خدا به شهره بیرون_

 .کنه نمی ترک

 190 _پست#

 .انداختم بهشون بدی نگاه

 کردین، می مجبورش لگد و چک با باید_

 ایم؟ زنده چی واسه اصال ما
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 .منه تقصیر ش همه رسیدم نمی کاش رسیدم همه به دیر انقدر که حاال

 .شد قرمز کمی هاش چشم کشید جلو رو خودش شاهین

 آخه؟ ما گوش تو بزنی خوای می براکم_

 گرفتی گردن و بوده ما تقصیر شما رفتن زندون جریان دونیم می هممون

 .نشیم دار سابقه ما که

 هیچی دیگه اگه بیاری، کم جایی یه اگه تو کنم می فکر همیشه رآنق به

 راه، ادامه واسه باشی نداشته

 رو تنت های گوشت میاری در جیبت تو از چاقو یه کنی می مکث راه وسط

 تک تک به میدی کنی می

 من اصال کافیه باشه سرمون باال ت سایه فقط نمونن، گشنه تا وریات و دور

 رو بچه اون میرم نوکرتم

 انقدر بده، ترکش شده زورم به میدم خودت تحویل میارم کنم می جمع

 ندون چیز همه مقصر رو خودت

 .موند نمی ما از هم لش تن همین نبودی اگه

 .کشید عمیقی نفس صابر

 برس همه داد به خودت اومدی که حاال داداش چیز همه میشه درست_

 .برن فرو این از بیشتر نذار
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 .انداختم راه رو ینماش و کشیدم آهی

 کشه؟ می چی _

 .شیشه_

 .دادم فشار دستم توی رو فرمون

 داره؟ هم تزریق_

 دقیقا؟ کجاست االن

 .کرد ای سرفه شاهین

 .برات میارم گیر هم آدرسش نیستم مطمئن_

 ندونم؟ من که مونده هم ای دیگه چیز_

 .شنیدنش از بترکه دلم دوباره که بعدا واسه نذارید بگید داغم تا

 .انداخت شاهین به نگاهی ابرص

 .بود همین فقط وهلل به نه_

 .دادم فشار گاز روی رو پام و کشیدم عمیقی نفس

 .اسکندر پاتوق به رسیدیم کی نفهمیدم که بود درگیر فکرم انقدر
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 گلوشون از حروم پول جوری چه انداختم، روم به رو ی خونه به نگاهی

 .میره پایین

 در پشت که جوونی مرد شد باز در که همین یدکوب در به ضربه تا چند صابر

 وارد و کنار داد هل رو بود

 .شد خونه

 دعوا بدون رو کاری دادم، تکون طرف دو به رو سرم و کشیدم عمیقی نفس

 .ببرن پیش تونستن نمی

 .دوید جلو تعجب با نفر یه شدیم که باغ وارد

 هستید؟ کی شما_

 میکنید؟ چیکار جا این

 .انداخت باال رو سرش شاهین

 .بیاد کن صداش داریم کار اسکندر با_

 .خونه تو دوید و برداشت عقب به قدم چند

 می نگاهمون احتیاط با که حالی در بود کرده باز رومون به رو در که مردی

 داخل به عقب عقب کرد

 .رفت ساختمون



 /@romane_ghachaghi 
 

548 
 

 سیبیل با شلواری کت و کشیده اتو مرد یه که نکشید طول بیشتر ثانیه چند

 که حالی در طونیقی های

 .اومدن بیرون خونه از بودن سرش پشت نفر چند

 فرمایش؟ اسکندرم، من_

 191 _پست#

 .انداختم بهش آرومی و خیره نگاه

 .بزنیم حرف باید_

 .اومد پایین ها پله از

 حرفی؟ چه_

 کنی؟ نمی معرفی

 .کردم نگاه هاش چشم توی مستقیم و ایستادم روش به رو

 !نشئه اکبر بدهی خاطره واسه _

 .کیم من ندونی بهتره واست

 .انداخت باال خیالی بی با رو ابروهاش

 کشیدی؟ قشون زدن حرف برای_
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 اون آزار باعث که مردی تونستم نمی بود زده یخ لحنم دادم تکون سری

 .کنم تحمل رو بود شده بچه دوتا

 شغال ی لونه تو نمیومدم آدم نفر دو با بکشم قشون خواستم می اگه من _

 بسته هم دوتا همین ندهرچ

 یا هستی زدن حرف اهل حاال افرادت تک تک پای و دست زدن گره واسه

 نه؟

 مکث ثانیه چند از بعد کرد، نگاهم عمیقی اخم با و فشرد بهم رو هاش لب

 .خورد تکون هاش لب

 !ای؟ داروغه تو_

 .کرد افرادش به ای اشاره شدم، خیره بهش سکوت توی

 .داخل ریم می_

 .برگشتم غبا سمت به

 .زنیم می حرف جا همین_

 .افتاد راه کنارم

 داری؟ اونا با ای رابطه چه_

 .نشستم باغ دور های صندلی از یکی روی
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 !هستم قیمشون کن فکر_

 بودن نشسته طرفم دو که صابر و شاهین به نگاهی و نشست صندلی روی

 .انداخت

 .کنن صاف من با رو بدهیشون باید بدهکارن_

 .دادم صندلی شتیپ به رو م تکیه

 و تاج و خودت گور یا کنی می قبول یا زنم می حرف باهات کلوم دو_

 ساختی خودت واسه که تختی

 .کنی می رو

 و خودت گذر وجه هیچ به وقت، هیچ دیگه و زنی می رو نزولی پول قید

 خواهر اون سمت هم افرادت

 .نمیفته برادر و

 .پرید باال سمت به لبش

 .بشه پرداخت باید بدهی کنم، کاری چنین باید چرا_

 .کردم تایید رو حرفش

 .وارثاش نه پردازه می خودش رو مرده شخص بدهی_

 .کشید جلو رو سرش
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 کردی؟ مسخره منو_

 بگیرم؟ پس رو پولم بیرون بکشمش قبر تو از

 .کنه صاف رو بدهی موظفه باشه رسیده ارث بهش وقتی وارث

 .انداختم بهش تیزی نگاه و کردم کج رو سرم

 می کنم می خالیش فردا همین که س خونه اون ارث از منظورت اگه_

 خونه اون خودم پیش برمشون

 .حساب بی تو مال هم

 .آورد جلو رو دستش

 خونه یه ارزه، نمی منم طلب اصل نصف حتی خونه اون دیگه نشد د نه د_

 ته ارزش بی زمین با کلنگی

 وره؟خ می من درد به چه نمیشه رد ازش کسی که چهارمحل
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 رو اعصابم بیشتر آدمی چنین با کردن بحث بودم، کالفه کافی ی اندازه به

 .ریخت می بهم

 .من پیشنهاد سر گردیم می بر پس_
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 نمی دختره مخصوصا ها بچه اون وره و دور دیگه گیری، می رو پولت اصل

 بدهی منم جاش به پلکی

 .کنم می صاف باهات رو ماه چنده این ی مونده عقب

 اومدی زندون از وقتی از: گفت حرصی پر لحن با و کرد ریز رو هاش چشم

 شنیدم زیاد رو اسمت بیرون

 هستی کی تو ها میاد، بر دستت از کاری چه نه هستی کی دونم می نه ولی

 ذاری می قانون من برای که

 !برم پیش تو قوانین طبق باید چرا منه ی سلطه زیر منطقه این کل

 .کرد خم اسکندر سمت به رو خودش و کرد ای خنده تک صابر

 دونی؟ نمی مگه_

 !س داروغه اون چون

 .وضعیت این از نبودم راضی کشید می طول داشت زیاد کارم

 کجاست؟ االن شیشه رضا دونی می_

 .کرد نگاهم سوالی

 .زندون گوشه_

 کجاست؟ کریم دونی می_
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 .نشست پیشونیش روی اخمی

 .نیست ازش خبری وقته خیلی_

 .دادم ونتک سر

 کجاست؟ اردشیر دونی می نرسه، بهش دستم من تا فراریه چون_

 .شدن چفت بهم هاش لب

 کجاست؟... اون_

 .نشست لبم روی کمرنگی لبخند

 هارو جنس جای تا خوره می کتک انقدر گله های بچه از تا چند دست زیر_

 کجا؟ میره هم بعدش بده لو

 .آورد صندلی ی دسته به فشاری

 .دادم تکون سر

 !بدونی نیست صالح_

 کیه؟ من لیست تو بعدی نفر دونی می حاال

 .رفت هم در صورتش

 .میدم بهتون رو جواب فردا تا کنم، می فکر_
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 چه بفهمه کنه چک خواست می اول نبود احتیاط بی کشیدم، عمیقی نفس

 .داره حقیقت هام حرف از قدر

 کورد؟ امیر گرمه کجا به پشتت_

 .کردم نگاه بهش و شدم بلند صندلی روی از

 .سری باال اون به_

 یعنی میشه تاکید روش دوبار وقتی کنم نمی تکرار بار دو حرف یه هیچوقت

 .داره ارزش واسم زندگیم قدّ

 !دختره مخصوصا نمیری، بچه دوتا اون سمت: کردم تکرار تحکم با

 .برداشت سمتم به قدمی و شد بلند جا از

 محکم دادمون قرار و بشم مطمئن یچیزای یه از وقتی تا رم نمی سمتشون_

 .بشه

 .بزنیم حرف هم با بیشتر تونیم می نیاورده خوردن برای چیزی خدمتکارم

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم

 و چرخیدی خودت دور که خوب موندم، جا این زیادی هم االنش همین_

 هام بچه به کردی رو فکرهات

 .بده خبر
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 .بده اسکندر به رو ش شماره تا کردم شاهین به ای اشاره

 افتادیم، راه خروجی در سمت به بلند های قدم با ای ثانیه چند مکث یه با

 سریع که طور همون شاهین

 تجربه هیجانی چنین حاال تا کی اوف: گفت داشت می بر قدم سرم پشت

 رو کسی ی پوزه و نکردیم

 .بود کرده زرد یارو موال به شدم می هالک داشتم زمین، نزدیم
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 وگرنه ندادی رخصت داداش: گفت و انداخت زمین روی تفی نمایشی صابر

 می ازشون چشم زهر یه

 .خودشون به بپیچن روز سه تا گرفتیم

 .شدم سوار و کردم باز رو ماشین در

 از آدم نیست الزم کرد حل رو چیز همه زدن حرف با میشه وقتی تا_

 زدن حرف اگه کنه استفاده مشتش

 کرام با حسابشون که وقته اون بشه پیداشون دوتا اون دور و ادنی کارشون به

 .الکاتبینه

 .کشید جلو رو سرش شاهین



 /@romane_ghachaghi 
 

556 
 

 ...دختره این دارم رو هواش خودم من که رو آراز_

 .هست بهش حواسم_

 .برگشت عقب به دوباره و گفت آهانی

 بیارید؟ گیر برام رو سجاد آدرس تونید می کی تا_

 .مبراک ردیفه هفته آخر تا_

 رو هردوتاشون میدون سر دادم، فشار گاز روی رو پام و دادم تکون سری

 راه خونه سمت به و کردم پیاده

 .افتادم

 .گذاشتم ترمز روی رو پام مینا دیدن با نرسیده کوچه سر به

 .شد سوار و اومد ماشین سمت به سریع دیدنم با بود من منتظر که انگار

 .داداش خان سالم_

 .کردم پارک چهکو توی رو ماشین

 کنی؟ می چیکار جا این تنها روز وقت این خانوم، مینا سالم علیک_

 .کرد پا اون و پا این کمی

 .شدم مزاحم ببخشید خدا تورو_
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 .بود پیدا صورتش از استرس

 شده؟ چی ببینم بگو_

 .افتاد من من به

 .بزنم حرف باهاتون مهم ی مسئله یه به راجع... خواستم می راستش خب_

 .کشیدم آرومی نفس

 خودت فقط میدم گوش شینم می من بیفتی پته تته به جا این صبح تا_

 در رو بی میشی اذیت داری

 .چیشده ببینم بگو وایسی

 .شد سرخ صورتش

 .دارم خواستگار یه من... راستش_

 .انداختم بهش متعجبی نگاه

 شده؟ چیزی: گفت آروم

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم

 به تونم نمی شماها شدید بزرگ زود قدر چه خوردم، اج لحظه یه فقط نه_

 .کنم فکر سها و تو ازدواج

 .زد کمرنگی لبخند
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 ...بده ادامه خب_

 .انداخت پایین رو سرش و کشید عمیقی نفس

 .مخالفه باهاش مامان_

 .انداختم باال ابرویی

 .خب_

 این میشه کنه می قبول حتما شما حرف حرمت به بگید شما اگه: گفت آروم

 بدید؟ انجام برامون رو کار
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 .انداختم باال ابرویی

 کردی؟ می من و من انقدر همین واسه_

 .کرد مانتوش ی لبه به رفتن ور به شروع

 ی چاره چون کنم باز دهن و شما پیش بیام کردم قانع رو خودم سختی به_

 می آخه نداشتم، ای دیگه

 ...سیدمتر من حساسید چیزا این رو خیلی شما دونید

 .دادم تکون سر

 !فهمیدم_
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 کنه؟ می خالف پسره مخالفه خاله چرا حاال

 .کشید آهی

 .پلیسه برعکس نه_

 .کردم نگاهش متفکرانه

 چیه؟ مشکلش_

 .کرد مکث کمی

 ...ترسه می مامان خطرناکه خیلی کارش کنه می کار جنایی قسمت توی_

 نیست؟ رنجبر شاهو اسمش احیانا_

 .کرد سکوت

 .نشست لبم روی نگیر کم لبخندی

 داره؟ خبر سپهر خورد، می آب جا این از خواستگاری قضیه طور، این که_

 .بود پایین سرش خجالت از

 .بله_

 چیه؟ نظرش_

 .کرد نمی نگاه من به مستقیم
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 .مهمه براش خودم نظر بیشتر ناراضی، نه راضیه نه_

 ینا به راجع صادقیه، و صاف و خوب بچه کنم می تایید رو شاهو من_

 زنم می حرف خاله با هم قضیه

 .نباش نگران

 .زد کمرنگی لبخند

 .کنم جبران رو لطفتون جوری چه دونم نمی خدا به داداش ممنون_

 .فشردم بهم رو هام لب

 .کنی جبرانش تونی می_

 .کرد نگاهم سوالی

 شناسی؟ می رو آشوب_

 .داد تکون تایید به سری

 .بیرون رفتیم هم اب همه هم بار یه دیدمش سها با باری چند_

 .کردم مکث

 و خودش تو از شی عیاق باهاش کامل یعنی بشی جور باهاش خوام می_

 کرده گیر توش که جوی اون

 اون؟ و خودت بین بزنی پل یه میتونی بیرون، بکشیش
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 .کرد نگاهم تعجب با

 چرا؟_

 .کشیدم عمیقی نفس

 تونی؟ می بهتره واسش جوری این نباشه کاریت_

 و مزه با دختر کال ولی نداشتم باهاش چندانی ارتباط تشراس تونم، می_

 دوستیش سها اگه زبونیه شیرین

 .بود تر صمیمی رابطمون االن شاید کرد نمی تموم باهاش رو

 .کردم ریز هام چشم

 شد؟ تموم رابطشون چرا دونی نمی_

 تقصیر نمیاد کنار کسی با سها کال بدونم، کجا از من نه: گفت سریع

 خان برم من جازتونا با خودشه،

 داداش؟

 .دادم تکون سری

 .رسونمت می_

 .کرد باز رو در

 .خونه برگردم زود بهتره زدم هم دایه به سر یه آوردم، ماشین ممنون_
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 .شدم پیاده و کردم باز رو ماشین در

 .همراهت به خدا برو_
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 شپزخونهآ توی سها و دایه شدم وارد یاهلل گفتن با و کردم باز رو خونه در

 .کردن سالمی هردو بودن

 .نباشید خسته سالم علیک_

 .زد لبخندی دایه

 خوردی؟ چیزی پالوانم نباشی خسته هم تو_

 .دادم تکون سری

 دانشگاه امروز سها خورم، می چیزی یه میام کنم استراحت کم یه دایه نه_

 نداشتی؟

 .کرد نوچی

 .خونه اومدم زودی رفتم که بود صبح هام کالس_

 .دادم کونت سری

 شد؟ چند قبلت ترم معدل آفرین،_

 .شد خشک زمینی سیب ظرف روی دستش
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 هستم؟ ای مدرسه بچه مگه داداش_

 .کردم نگاهش جدی

 داشته اطالع جنابعالی تحصیل وضعیت از تونم نمی یعنی داره ربطی چه_

 باشم؟

 شدی؟ مشروط

 .شد پونزده معدلم خدا به نه: گفت سریع

 .کشیدم عمیقی نفس

 .داری جایزه من پیش بشه هم بیشتر نشه، کمتر ترم این باشه ستحوا_

 .خندید ریز

 (جان برادر برم قربونت الهی.) گیان کاکَ یاخوا قروانوو بومو _

 .زدم ذوقش به کمرنگی لبخند

 (دختر نکنه خدا) کَنیشکَه نَکا خوا_

 .کشیدم دراز تخت روی و رفتم اتاق سمت به

 عمیقی نفس خورد، زنگ جیبم ویت گوشی چشمم شدن بسته محض به

 دیدن با آوردمش بیرون و کشیدم

 .دادم جواب گوشی صفحه روی آشوب اسم
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 .بله_

 امیر؟_

 .کشیدم هام چشم روی دستی

 چیشده؟ گنجشک خودمم_

 زدی؟ حرف اسکندر با: گفت سریع

 .شدم جا به جا تخت روی کمی

 رو افتاده عقب های قسط این بهتون بده وقت شد قرار که این نتیجه آره،_

 به کنم می درست من

 باید پول اصل فقط و نمیشه گرفته ازتون نزول پول باالییِ اون زیاد احتمال

 .بشه پرداخت

 .کنم دور خودم از رو گوشی شد باعث ش زده ذوق جیغ صدای

 کورد؟ امیر میگی راست وای_

 .کنم جبران رو هات لطف جوری چه دونم نمی واقعا مرسی
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 .گذاشتم گوشم روی رو گوشی رهدوبا

 .میشه جبران خودش کنی جوابی هم کمتر_
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 .خندید ریز

 .بهشون کنی می عادت زبونیه شیرین نیست جوابی هم اینا_

 .کشیدم هام چشم روی دست خستگی با

 رفتی؟ سرکار امروز_

 داشتی؟ کارم م خونه االن بودم صبح شیفت آره: گفت سریع

 بشی قبول خوب جای یه بخون خوب رو هات درس ندارم، کاری نه_

 .خرم می جایزه واست

 مشقش و درس نگران باید که بود شده اضافه سها به هم دیگه یکی انگار

 .بودم می

 .شد جدی صداش

 برسم خوام می که چیزی به خوام می خونم می درس دارم اومدم وقتی از_

 لطف بتونم روزی یه و

 .کنم جبران رو هات

 .نشست ملب روی کمرنگی لبخند

 دیگه؟ نداری کاری خوب دختر باریکال_

 .خدافظی زنم می زنگ بهت دوباره داشتم کاری اگه نه_
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 .کرد قطع رو گوشی بگم چیزی که این از قبل

 .انداختم گوشی به نگاهی و کشیدم آهی

 .بخوابم تونستم نمی ولی بودم خسته

 برام دایه و خودش از سها که هایی عکس تا کردم باز رو گوشی گالری

 .کنم نگاه رو ریخت

 .شد گرد حد آخرین تا هام چشم عکس اولین کردن باز با

 عکس چرا عقل کم ی دختره این اومدم بیرون و بستم رو صفحه سریع

 این توی از رو شخصیش های

 .نکرده پاک گوشی

 !چی میفتاد غریبه یه دست اگه درک به من اصال

 همیشه نباشه هم خودش اگه حتی کردم، پرت میز روی رو گوشی کالفه

 منو اعصاب که هست ازش چیزی

 .بریزه هم به

 .بدم استراحت ذهنم به کمی کردم سعی و بستم رو هام چشم

* * * 
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 تا افتادم راه خیابون سمت به آهسته های قدم با و کردم باز رو خونه در

 .بیاد سپهر

 .زد ترمز کنارم ماشینی که بودم نداشته بر بیشتر قدم چند

 .شد توقفم باعث صدایی که شدم رد کنارش از توجه بی

 .داداش خان_

 بچه یه که زنی ی جاافتاده ی چهره دیدن با برگشتم، عقب به تعجب با

 مکث لحظه چند بود بغلش توی

 .کردم

 .نشست لبم روی کمرنگی لبخند کم کم

 خانوم؟ راحله خوبی_

 .کرد نگاهم کنجکاوی با و ایستاد کنارش میانسالی مرد

 .بود شده جمع هاش چشم توی اشک اومد سمتم به بلند های قدم با راحله

 مصیبت این بانی و باعث من، آخه نگفتین من به زودتر چرا بده مرگم خدا_

 خان بفهمم باید همه از آخر

 شده؟ آزاد زندان از داداشم

 .بوستون دست بیام گرفتم رو م بچه و شوهر و دست گفت بابا تا خدا به
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 .کردم بهش اخمی

 تقصیر چیز همه سهایی، مثل من برای هم تو زنی، می حرفیه چه این_

 وقت هیچ دیگه بوده خودمون

 .نیاد در دهنت از ها حرف این

 .برداشت جلو به قدمی مردد بود ایستاده کنارش که مردی

 هستید؟ کورد امیر... شما_

 می نظر هب خوب وضعش و سر انداختم، روم به رو مرد تاپای سر به نگاهی

 .رسید

 .گرفتم سمتمش به رو دستم و دادم تکون سری

 .هستم کورد امیر بله_

 رو دستم و برداشت سمتم به قدمی سریع نشست لبش روی بزرگی لبخند

 .گرفت

 کردم می شماری لحظه کرد تعریف ازتون انقدر راحله خوشبختم خیلی آقا_

 عمر آخر تا کنم فکر ببینمتون،

 .باشم مدیونتون راحله داشتن خاطر به
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 .شد گرم دلم ته ناخودآگاه

 می که این آدم، دوتا خوشبختی شد رفتم زندون حاصل دیدم می که این

 واسه گله های بچه دیدم

 از و میشد راحت خیالم نشد باز زندون به پاشون و ساختن زندگی خودشون

 هیچ جرم این گرفتن گردن

 .نداشتم ای گله

 .بود دایه و سها موندن اتنه اتفاق این از من حسرت تنها

 .فشردم رو دستش و زدم بهش لبخندی

 .بودن من خواهر خانوم راحله بود وظیفه کردم هرکاری_

 دور بشیم جمع محلمون برگردیم که این از قبل بیاید، ما پیش حتما لطفا_

 .بشیم آشنا هم با بیشتر هم

 .برداشتم عقب به قدمی

 .میشم خوشحال حتما،_

 می داشتید عجله با داشتید کار کنم فکر نشیم زاحمتونم دیگه اجازه با_

 .رفتید

 .انداختم عقب به نگاهی
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 ببینه، تدارک شب یه میگم دایه به اجازتون با دارید، اختیار حرفیه چه این_

 .فعال

 .برگشتم عقب به و دادم تکون راحله برای سری

 .داد نمی بهم خوبی حس دونستن می من مدیون رو خودشون انقدر که این

 .نشستم صندلی روی و رفتم سپهر ماشین سمت به

 .دیگه گیری می نادیده منو های زنگ کال کورد، امیر جناب عجب چه_

 .شدم خیره رو به رو به

 .باهات دارم حرف راه تو باشگاه سمت بیفت راه_

 چی؟ به راجع: پرسید تعجب با

 .شاهو خواستگارش، پسره این و مینا به راجع_
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 بآشو

 .دویدم آشپزخونه سمت به سریع و زدم هم رو تست آخرین

 .کشید عقب سریع پریدم که آراز روی از

 .میدویی اسب عین چیه هوشه_
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 .بگیره گازم کفتار ترسیدم: زدم داد شدم آشپزخونه وارد

 .بیار منم واسه خوری می هرچی بیتربیت_

 خوندم که رو آخر صفحه بودم داده قول خودم به کردم، باز رو یخچال در

 .بخورم غذا

 .گذاشتم گاز روی و آوردم بیرون یخچال توی از رو برنج سریع

 بود، بهتر خیلی روحیمون حال بودیم فهمیده رو اسکندر ی قضیه وقتی از

 همیشگی ی دلهره اون دیگه

 امیر به نشد وقت ولی بود مونده باقی دیگه نفر یه هنوز هرچند نبود باهامون

 یه نگارا هم اون بگم کورد

 .شده بیخیال مدتیه

 .شد گرم غذا بیا آراز_

 تا تونم نمی بودم باشگاه امروز م خسته تو جون هال تو بیارش: گفت سریع

 .بیام آشپزخونه

 .رفتم هال سمت به غذا ظرف با

 باشگاه؟_

 .داد تکون سر
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 .برد خودش با زور به منم کورد امیر باشگاه رفت می داشت شاهین اوهوم،_

 .ریختم بشقاب توی چین ته از کمی

 ...شدی قلیون نی چیه کرد، خوب_

 .انداختیم هم به نگاهی حیاط در صدای با

 .توئه نوبت االن رفتم من قبل دفعه_

 .انداختم غذا به نگاهی

 .بخوره رو ش همه هرکی شه سگ_

 .انداخت باال ای شونه

 .نیست بدتر که کفتار از دیگه_

 .رفتم حیاط تسم به سریع و رفتم بهش ای غره چشم

 .زد خشکم کردم باز رو حیاط در که همین

 .بود ایستاده در دم دستش توی بزرگ چمدون و ساک یه با آرمین

 .شد حیاط وارد و کنار داد هلم

 کنی؟ می چیکار اینجا آرمین میری کجا_

 .کرد اخمی
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 بدم؟ پس جواب باید م خونه اومدم_

 .شد گرد هام چشم

 بشی؟ قایم جا نای اومدی کنی می فرار داری_

 .کرد نگاهم چپی چپ

 .بگذرونیم خوش برادری خواهر تعطیالت اومدم خیر_

 .افتادم راه خونه سمت به اعتنایی بی با

 سبک رو خودت الکی خونه تو ریزه می پلیس میده لوت آراز نشده صبح تا_

 .نکن

 .شد وارد سرم پشت

: گفت تعجب با مینآر ساک دیدن با ایستاد و شد بلند سریع دیدنمون با آراز

 کنی؟ می چیکار جا این

 .کرده فرار کریم دست از کنم فکر: دادم جواب من جاش به نگفت، چیزی

 .آرمین سمت برگشتم

 .که کنن می پیدات سریع باباته ی خونه جا این دونن نمی مگه راستی_
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 .کرد اخمی
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 هم رو نامهشناس و فامیلی حتی ندارن خبر من چیز هیچ از دونن نمی نه_

 چند یه جعلیه، کردم عوض

 .میرم بعد هستم جا این وقت

 .انداخت باال ای شونه آراز

 .خونه تو ریزه می پلیس میده لوت آشوب نشده صبح تا_

 .کردم نگاهش شده ریز های چشم با

 .داد تکون طرف دو به رو سرش آرمین

 فروشید؟ آدم انقدر چرا دوتا شما_

 .زدم تمسخری پر لبخند

 داری هم وفاداری انتظار بودی پناهی پشت و عزیز برادر خیلی که نه_

 با که شبی اون رفته یادت حتما،

 مهم اصال کردی، قطع روم رو گوشی ریلکس زدم زنگ بهت سها گوشی

 برات؟ بود

 .بیفتیم دردسر توی تو خاطر به خوایم نمی شده آدم عین زندگیمون تازه ما

 .کرد پرت ای گوشه رو ساکش

 .کوچه سر تا اومدم بش اون_
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 .نشست سفره سر دوباره آراز

 .میگی دروغ سگ عین_

 .رفت آراز به ای غره چشم

 .شید می ماشین سوار کورد امیر با دارید دیدم اومدم وقتی رسیدم، دیر_

 گفت؟ می راست یعنی خورد، گره هم به آراز و من نگاهی

 قطع نم روی رو گوشی سها جلوی کنه نمی کم بیشعوریت از چیزی_

 .کردی

 خودش جلوی رو من غذای بشقاب و نشست آراز کنار انداخت، باال ای شونه

 .کشید

 .کردم می فرار کریم های آدم دست از داشتم خودم_

 .کنیم بیرونش تونستیم نمی که حال هر به نگفتم، چیزی

 زنی، می در خونه تو بیای خوای می هم هروقت نمیای من اتاق سمت_

 .نکن هم صدا و سر

 .بشم حاضر میرم من آراز

 میری؟ کجا ندارم، شماها با کاری میام شب میرم صبح من_

 .کردم بهش اخمی
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 .آرایشگاه_

 .کرد پرت بشقاب توی رو قاشق

 ببری؟ رو آبرومون خوای می جا اون میری هنوز چرا_

 .خندیدم آروم

 .شیم مستفیض هم ما بگو میزنی حرف آبرو کدوم از_

 ...بی و مردم دختر دنبال بیفتی که این یعنی آبرویی بی ضمن در

 .حرفم تو پرید

 .میشما پا آشوب_

 نیفتادی که تو بابا نیار جوش: گفتم رفتم می اتاق سمت به که طور همون

 افتاد اون مردم دختر دنبال

 .دنبالت

 .نزد حرفی دیگه

 .شدم خارج خونه از اخمش پر صورت جلوی و پوشیدم رو هام لباس

 .آراز خداحافظ_

 .دنبالت بیاد بزن زنگ آرمین به شد وقت دیر باش مواظب سالمت، هب_
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 .ببینم رو آرمین ی قیافه خواست می دلم دادم، تکون سر خنده با

 .بیاد بر دستش از کاری باید بخوابه و بخوره مفت جا این قراره باالخره
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 رو امروز جلسه رسوندم شهره آرایشگاه به رو خودم و شدم تاکسی سوار

 حتما که بودم داده قول بهش

 .برم

 رفتم می که هایی وقت ی همه مثل شدم وارد و کردم باز رو آرایشگاه در

 هایی وقت معموال بود، خلوت

 .بشم تمرینیش مدل آرایشگاه بیام گفت می من به نبود شلوغ سرش که

 دیدیمت باالخره عجب چه آشنا، امثال دوست پارسال خانوم آشوب به به_

 می ها گنده کله با یوقت از

 .گیریا نمی تحویل دیگه گردی

 .نشستم صندلی روی و انداختم میز روی رو شالم و مانتو

 .بزنم تست خونه برم خوام می زودتر بکن رو کارت نباش، فضولی دنبال_

 .نفهمیدم دقیق چیه زدنت تست این قضیه راستی: گفت سریع

 .گذاشتم میز روی رو گوشیم و انداختم خودم به آینه توی از نگاهی
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 کردم تعریف واست که قضایایی اون از بعد بود، کورد امیر پیشنهاد راستش_

 کنم، کمتر رو شیفتم گفت

 به راجع هم اسکندر با راستی کنم، نام ثبت امسال کنکور و بخونم درس

 یه به انگار زده حرف ها قسط

 .رسیدن نتایجی

 راهتون سر خدا رو مرد این خدا به بده خیرش خدا وای: گفت هیجان با

 .آشوب گذاشت

 .کردم هومی

 کنی؟ نمی شروع رو کارت_

 چشمش که برداره رو آرایش وسایل خواست اومد جلوتر و داد تکون سری

 .افتاد گوشیم به

 خریدی؟ جدید گوشی ها شده خوب وضعت حسابی_

 .کردم نوچی

 .میشه الزمم گفت بهم داد رو این گرفت منو گوشی کورده امیر مال_

 .پرید باال ابروهاش
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 مدل واسه آرایشگاه نمیام دیگه بعد به این از راستی: گفتم تفاوتی بی با

 .شدن

 .کشید عقب رو خودش اخم با

 چرا؟ چی یعنی وا_

 .انداختم باال ای شونه

 .نیست صالح گفت کورد امیر_

 .بست دوباره و کرد باز رو دهنش بار چند کرد، مکث لحظه چند

 .کشیدم پوفی

 این با کنی می دله رو آدم چرا بگی خوای می هرچی دیگه بیرون کن تف_

 ...اداها

 .دوخت هام چشم به مستقیم رو نگاهش

 میاد؟ خوشت کورد امیر از تو_

 از بعد و کردم تر رو لبم دادم، قورت زور به رو دهنم آب شد، گرد هام چشم

 حرف چه: گفتم لحظه چند

 !نیاد؟ خوشش اون از که کیه زنیا می ها

 مگه؟ چطور
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 .کرد کج رو دهنش کمی

 ورد اون اسم وقته خیلی آخه کردم، حس مدلی این جورایی یه دونم نمی_

 کال انگار که هم فعال زبونته

 تو از... شدی مریدش و مطیع و مرد اون دست دادی رو زندگیت اختیار

 تعریف انقدر آدم یه از بعیده

 .باشی هاش حرف گیرپی و کنی � کانال VIP: نصیری سحر/داروغه �
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 .کردم بلندی ی خنده بودم، شده دستپاچه

 شدی؟ دیوونه_

 .بابابزرگه خیلی نیست پسندم می من که مدالیی اون از اصال اون

 .مالید صورتم به رو کرم و کرد نوچی

 .توئه ی گونه بچه تصورات از مردتر خیلی اون عزیزم خیر_

 .کشیدم هومی

 .ش ننه مبارک_

 .داد ونتک سری
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 بشی احمق نگیره گاز رو مغزت خر وقت یه گفتم شد، راحت خیالم خوبه_

 .کنه گیر بهش دلت

 .برسه کارش به دادم اجازه و کردم سکوت

 بت خودم واسه ازش من و بود کرده کمک بهمون خیلی اون درسته خب

 ی همه نظرم به و بودم ساخته

 بود ستایش قابل هاش تصمیم و کارها

 ...باشم داشته احترام از بیشتر حسی بهش من یشدنم دلیلی ولی

 ی همه بود فهم قابل غیر و ترسناک ای بامزه طرز به اون نظرم به فقط من

 دقیقا هاش حرف و تفکرات

 این و داشتیم بحث هم با همیشه همین برای بود خودم مقابل ی نقطه

 کرد می تر جالب برام رو قضیه

 .همین

 نمیشد واقعا بود سنجیده کارهاش ی همه و دبو سنگینی و عاقل آدم کل در

 .گرفت ای خرده بهش

 .مخ روی رفت می ها وقت بعضی که هرچند

 .گرفت عکس صورتم از مختلف زاویه چند از شد تموم کارش که این از بعد
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 مغازه باال های محله توی نداشت پول ولی بود عالی واقعا کارش شهره

 .کنه اجاره

 بود شهره با حق یه شاید اومدم، جا این به مروزا که این از بودم خوشحال

 تکیه زیادی با داشتم من

 .کردم می وابسته رو خودم اون به کردن

 بهش همه بده اجازه که بود این امیرکورد خصلت جورایی یه انگار هرچند

 به رو همه بار و کنن تکیه

 .بدونم مقصر رو خودم تونستم نمی پس بکشه دوش

 .پوشیدم رو مانتوم و شدم بلند جا از شکار شدن تموم از بعد

 تو غول نره یه بودی فضولی حال در وقت یه خونه برگشته آرمین راستی_

 ه.دزد نکنی فکر دیدی خونمون

 .کرد نگاهم تعجب با

 بود؟ نکرده جدا شما از رو خودش اون مگه برگشته چی یعنی_

 .انداختم باال ای شونه

 روی از ش ننه انگار بشر این میاره اکج از رو پررویی همه این دونم نمی_

 .زده کپی اینو اکبر
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 .کرد ای خنده تک

 میشه هم عاقبتش نباش نگران بیاد، در سها با گندش که روزاست همین_

 .اکبر مثل

 .انداختم باال ای شونه

 .چه من به_

 .فعال دیگه رفتم من نشه، دردسر ما واسه امیدوارم فقط

 .داد تکون برام دستی
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 کارش کردم می رو فکرش که چیزی از زودتر انداختم، ساعت به نگاهی

 .شد تموم

 .افتادم راه کافه سمت به و گرفتم تاکسی

 .بود غریبه شماره انداختم بهش نگاهی کرد، لرزیدن به شروع گوشیم

 پیچید گوشی توی که صدایی شنیدن با دادم جواب بعد و کردم مکث کمی

 ولی شدم پشیمون دل ته از

 .کرد کاریش نمیشد دیگه

 مادر؟ آشوب الو_
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 .کشیدم عمیقی نفس

 .سالم _

 .بود زده هیجان صداش

 دخترم؟ خوبی_

 بالکت بگم خواستم می رفت راه هزار دلم دید نمی جواب رو گوشی چرا

 رو ناله و آه حوصله ولی کردم

 .نداشتم

 شده؟ چیزی_

 خوبه؟ آراز بشنوم رو صداتون خواستم می فقط نه_

 .نشست لبم روی کمرنگی لبخند زد سرم به که یفکر با

 دیدنمون؟ بیای خوای نمی خوبه،_

 !ماهه شیش از بیشتر دیدیم همو کی بار آخرین

 .کرد مکث لحظه چند

 ببینی؟ منو خوای می واقعا... وا_

 .کشیدم هومی
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 .بزنی بهمون سر یه تونی می خواست دلت اگه_

 .پیشتون بیام دترزو چه هر کنم می سعی باشه باشه: گفت سریع

 نداری؟ کاری دیگه خب_

 .میکنه صدام رئیسم من

 .سالمت به برو دخترم نه: گفت آروم

 .دادم تکیه ماشین صندلی به رو سرم و کردم قطع رو گوشی

 .هاش بچه و محبوبه این داشتن سیاهی روزگار چه

 طالق رو زنش داشت که شد میانسالی مرد زن رفت و گذاشت مارو وقتی

 هنوز گفتن می عضیاب میداد

 درست زندگیش توی گذاشت رو پاش محبوب که بود نداده طالق رو زنش

 من ولی اکبر زندگی مثل

 .نکنم باور دادم ترجیح

 محبوبه از هیچوقت همین برای بود خشکی ناخن و خسیس آدم شوهرش

 م.نگرفتی کمک هامون دردسر برای

 من کرد می فرار خونه از یجورای یه که آراز ببینه مارو تا میومد وقت هرچند

 نشون خوش روی هم
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 .دادم نمی

 بهشون تمایلی دیگه که میشن برآورده وقتی آرزوهات ها وقت بعضی

 دوست خیلی روزایی یه نداری،

 یعنی نشد ولی پیشمون بیاد زود به زود حداقل یا ببره خودش با منو داشتم

 .باشه که نخواست

 .گذشته من آرزوهای نقضایا تاریخ نیست بودنش به نیازی هم االن

 کردن دک بیاد دیدنمون به وقت همه این از بعد گفتم بهش که دلیلی

 !بود آرمین

 پس بمونه هست اون که جایی نداشت امکان و بود متنفر محبوبه از آرمین

 محبوبه از بهتر سالحی چه

 .آرمین دادن فراری برای
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 .شدم وارد و کردم حساب رو کرایه کافه دم به رسیدن با

 .کردن می کل کل همیشه مثل و بودن ایستاده میز پشت جهان آقا و کامی

 .اومدم من سالم_

 .زدن عمیقی لبخند دو هر
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 هست؟ حواست ندیدمتا پریروز از آوردی تشریف باالخره قرمزی به به_

 .خندیدم ریز

 بهترن؟ مادرتون جهان آقا خوبید_

 .داد تکون سری

 روز چند این ببینم بیا بپوش رو بندت پیش بدو نیست، بد وهلل بگم چی_

 کامی از گرفتی یاد چیا

 .خونه بره شده تموم شیفتش بگو هم رها به راستی

 .افتادم راه اتاق سمت به و گفتم ای باشه

 .دادم تکون براش دستی رها دیدن با

 .بری میتونی شده تموم شیفتت بگم بهت گفت جهان آقا جان رها سالم_

 .ددا تکون سری

 مشتری حسابی امروز که بپوشش جاست این بندت پیش بیا عزیزم ممنون_

 .داریم

 .رفتم جهان آقا سمت به و پوشیدمش سریع

 .گذاشت جلوم رو فنجون یه با خامه و قهوه ظرف دیدنم با

 .بزنه قهوه روی نقش یه فکر بدون سریع االن همین_
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 یاد بهم کامی که قلبی نقش هولکی هول و گرفتم ازش رو فنجون و ظرف

 .کشیدم واسش رو بود داده

 .بود خوب سرعتم جاش به ولی بود شده کوله و کج کمی یه

 .کشید هومی

 بود؟ چی اولت اشتباه دونی می_

 .کردم نگاهش سوالی

 جا؟ این به اومدنم_

 .کردم بهش اخمی خنده، زیر زد پقی کامی

 بدون و ریعس گفتم بهت وقتی خانوم، آشوب نه: گفت لبخند با جهان آقا

 کار این نباید بکش نقش یه فکر

 کار یه که این کنم، صبر واست خواستی می ازم باید دادی می انجام رو

 تحویل دیرتر کمی رو عالی

 .بدی تحویل موقع به رو اشتباه کار یه که اینه از بهتر بدی مشتری

 .پرید باال ابروهام

 .میاد آدم کار به هم زندگی توی که بود اخالقی های نکته این از_

 .رفت جدید مشتری میز سمت به کامی در شدن باز با
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 .بخونی درس میخوای گفت می کامی_

 .گرفتم دستش از رو خامه ظرف

 تالشم نیست مشکلی ولی افتادم عقب سال یک بدم، کنکور خوام می آره_

 .کنم می رو
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 .گذاشت جلوم رو قهوه فنجون

 .کنن می افتخار بهت مادرت و پدر احتم کنم می تحسین رو پشتکارت_

 .ندارم_

 چی؟: پرسید تعجب با

 .کنم پیاده قهوه روی رو پیچ در پیچ های قلب طرح کردم سعی دقت با

 .کنن افتخار بهم که مادری و پدر_

 .داد فشار بهم رو هاش لب

 .کردن فوت دونستم نمی متاسفم_

 .کشیدم عقب رو سرم کمی

 نبودش و بود کال بابامم ست، زنده هنوز درمما نباش متاسف هم زیاد حاال_

 تو هرحال در نداشت تفاوتی
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 .نبود من زندگی

 .کشید ای کالفه نفس

 کجاست؟ مامانت پس_

 .انداختم باال ای شونه

 .شوهرش ی خونه رفته کرده ازدواج دونم، نمی دقیق_

 نبود مهم برام اصال نبودم، بلد کاری پنهون ها احمق مثل چرا دونم نمی

 یا بفهمه چیزی زندگیم از کسی

 .نه

 .کرد نوچی

 کنی؟ می زندگی کی با االن پس_

 .نشست پیشونیم روی ظریفی اخمی

 .دوتا شدن امروز البته داداشم با_

 .شد ساکت من ی زده ذوق صدای با که بگه چیزی خواست

 هم کامی مال از حتی کن نگاه کردم درستش قشنگ قدر چه ببین وای_

 .شده بهتر

 .انداخت بهم ای هخیر نگاه
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 کنی؟ پر رو جام خوای می میزنی منو زیراب داری االن_

 .برگشتم کامی سمت به خنده با

 .میبره کفت کردم چه ببین بیا کامی بکش کنار من نفع به خودت_

 .شد کالفه جهان آقا باالخره که کردیم کل کل هم با انقدر

 گیتاری یه برو بیا بیکاری انقدر اگه ای بچه مگه کامی ها بچه بسته_

 بگیره جون کافه فضای بزن چیزی

 کیک باید کن کمک من به بیا هم تو آشوب کن، روشن هم رو ها عود اون

 .بزنیم

 خیلی کارها امروز بودیم کافه دادن سامون و سر مشغول شب آخر تا تقریبا

 کشیده طول همیشه از بیشتر

 .بود

 زنگ که آرمین کشیدم، عمیقی نفس و انداختم گوشی صفحه به نگاهی

 نداشت گوشی هم آراز بود نزده

 .آژانش به زدم می زنگ باید کنم فکر
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 ی شماره دیدن با خورد، زنگ گوشیم که میاوردم در رو بندم پیش داشتم

 .انداختم باال ابرویی کورد امیر

 داروغه؟ جناب احوال_

 مهندس؟ خوبی

 .بود جدی صداش

 !ای کافه هنوز دادن خبر ها بچه_

 میکنی؟ کار چی جا اون شب وقت این تا

 ها؟ بچه کدوم: پرسیدم تعحب با

 ذاری می رو یکی هم باز چرا نشده ریس و راست اسکندر ی قضیه مگه

 بکشه؟ کشیک

 سرت باال کسی کردی فکر چون االن یعنی: داد ادامه قبل لحن همون با

 کافه تو شب وقت این تا نیست

 موندی؟

 .شد گرد هام چشم

 فکر هم بعدش بوده باالسرم کسی االن تا مگه ها خوره می بر بهم داره_

 از بکنم غلطی بخوام من کردی
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 ترسم؟ می کسی

 .کرد نوچی

 می حساب خوب یکی من از دونم می دارم ازت که اطالعاتی آخرین از_

 بکنی هم غلطی بخوای بری،

 دختر یه مثل حاال رفته در دستت از زمان دونم می برم، می رو گوشات

 در دم سعید بیرون برو خوب

 .خونه رسونتت می منتظره

 .دادم فشار بهم حرص از رو هام دندون

 صبح تا خواد می دلم میاد بدم هم سعیدتون از ترسم، نمی هم اصال_

 .بمونم جا همین

 .پیچید گوشم توی محکمش و جدی صدای

 میام خودم نباشی ماشین توی دیگه دقیقه دو تا سعید، به زنم می زنگ_

 .جا اون

 .زد خشکم ثانیه چند پیچید گوشم توی که آزاد بوق صدای

 .بیاد واقعا نکنه
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 مرد این از انقدر چرا دونم نمی نبود هم ورم یه به میشد چپه دنیا که منی

 .بردم می حساب

 .انداختم کنار رو بندم پیش و پریدم جا از سریع

 .دادم تکون جهان آقا و کامی برای دستی و زدم بیرون اتاق از

 .بینمتون می فردا رفتم من ها بچه_

 .دویدم بیرون در از متعجبشون های چشم جلوی بدن جواب که این از قبل

 قدم با بودمش دیده هم قبال که آشنایی ماشین دیدن با و چرخوندم چشم

 .رفتم سمتش به بلند های

 .انداخت بهم سرسری نگاه شدم سوار که همین

 .نباشید راننگ بزرگ شد سوار االن همین_

 !بود زده زنگ واقعا دادم، بیرون صدا پر رو نفسم
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 .انداخت بهم تفریحی پر نگاه کرد قطع که رو گوشی

 .باش کنی گوش حرف دختر قدر همین همیشه آفرین بگم بهت گفت_

 .فشردم بهم حرص از رو هام لب

 دید؟ می منو کشیک چرا باز نشده خیال بی اسکندر مگه اصال_
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 .انداخت راه به رو ینماش

 بچه پرستار مجبوریم همچنان احتیاط محض که نداده قطعی جواب هنوز_

 .باشیم

 بهم کورد امیر رفتار خاطر به اعصابم کافی اندازه به کردم نگاهش اخم با

 اذیت برای هم این بود ریخته

 .بود آورده گیر وقت من کردن

 .شدم خیره بیرون به اخم همون با و نگفتم چیزی

 .کرد پیادم کوچه سر همون دفعه این

 تاریک و خلوت کوچه یه تو میگم امیر به: گفتم و کردم باز رو ماشین در

 .رفتی کردی ولم تنها

 به و بستم رو در محکم بزنه حرفی که این از قبل شد، گرد هاش چشم

 .دویدم خونه سمت

 نم گفتن امیر به ها این که قدری اون بودم شده متوجه مدت این توی

 خود میدن نشون العمل عکس

 .بود جذاب برام قضیه این با کردنشون اذیت نمیده نشون کورد امیر

 متوجه گذاشتم هال توی رو پام که همین شدم خونه وارد و انداختم کلید

 دراز تلوزیون جلوی که آرمین
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 .شدم بود کشیده

 اومدی؟ دیر انقدر چی واسه شب وقت این تا بودی کجا_

 .نیومده تو به فضولیش: گفتم میرفتم اتاقم سمت هب که طور همون

 .شد بلند آشپزخونه از آراز صدای

 آشوب؟ اومدی_

 شب؟ وقت این تا موندی کجا

 .کشید طول کارم بود زیاد مشتری بودم کافه: زدم داد

 پاشم: گفت می که شنیدم رو آرمین آروم صدای شدم اتاق وارد که همین

 جاش از نتونه بزنمش همچین

 .پاشه

 تو که مردم من مگه کوتاه، خر دست: گفت و اومد بیرون آشپزخونه از آراز

 خودم بزنی رو آشوب بخوای

 .زنم می

 .شد گرد هام چشم

 .نیستا خبری شام از امشب نبندید رو دهنتون_

 .شدن ساکت جفتشون



 /@romane_ghachaghi 
 

597 
 

 .شدم خارج اتاق از و کردم عوض رو هام لباس
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 .بودن شام منتظر یونتلوز جلوی ها بدبخت عین جفتشون

 کنید؟ درست خودتون واسه غذا یه نباید شما مردم افتادم من و اومدیم_

 .انداخت باال ای شونه آرمین

 .کنیم می حالش به فکری یه مردی وقتی کن درست فعال حاال_

 .شدم آشپزخونه وارد و رفتم بهش ای غره چشم

 بس از خودم م،برداشت رو سفره و کردم درست براشون املت یه تند تند

 خراب که هایی قهوه و کیک

 .بودم سیر خوردم رو بودم کرده

 .انداختم آراز به نگاهی و کردم پهن رو سفره

 جون دارم شما شیکم واسه کوفته و خسته بیار رو ها ظرف پاشو حداقل_

 .ها کنم می

 .نشستم سفره کنار جا همون شد، بلند جا از و کشید پوفی

 بکنی؟ سها با ت رابطه برای فکری خوای نمی گشتهبر کورد امیر که حاال_

 نیستی؟ حسابی و درست بار و کار یه فکر به



 /@romane_ghachaghi 
 

598 
 

 .داد تکون سری

 آبرومند کار یه شدم، اسیر و بیرون کشیدم خالف از همین واسه اصال چرا_

 میرم بیارم گیر که

 .خواستگاری

 میشه تو زن سگ خداییش داری نفسی به اعتماد چه: گفت خنده با آراز

 آخه؟

 .کنه می رو پوستت کورد امیر بشی رد شون کوچه سر از

 .انداختم باال ابرویی

 هم ای تحفه همچین خودش دختره ولی دارن خوبی ی خانواده درسته_

 که بود حالیش خیلی اگه نیست

 .شد نمی دوست این با

 .داد تکون رو سرش تایید نشونه به آراز

 .میکرد نگاهمون اخم با آرمین

 .گفتم کی ببینید نشون این خط این میشم خانواده اون داماد من_

 سر یه هم دیدم من که دخترایی ی همه از داره کم چی مگه سها ضمن در

 خوشگل هم باالتره گردن و
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 .تره

 .شدم بلند جا از و انداختم باال ابرویی

 !جنگله عروس هم میمون آره_

 .ریخت بیرون بود دهنش توی هرچی خنده زیر زد جوری آراز

 .افتادم راه اتاقم سمت به و انداختم باال ای شونه زد، بهش لگدی آرمین
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 و کورد امیر حرکت یادآوری با بستم، رو هام چشم و کشیدم دراز جام سر

 دوباره خودم ی احمقانه ترس

 .رفت هم توی هام اخم

 خودش که بود جوری این خصلتش داشت مرز و حد برام همیشه کورد امیر

 جایی یه تا داد می هاجاز

 میشد جدی جوری بعد به جایی یه از کنی درازی زبون و بشی نزدیک بهش

 موش که چید می رو دمت و

 .شدی می

 یه اگه اون و من گرفت، م خنده آرایشگاه توی شهره های حرف یادآوری با

 خونه یه توی هم کنار هفته
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 زنده خونه اون از نفرمون یک فقط هفته یه اون از بعد کردیم می زندگی

 .میومد بیرون

 بود، قبول قابل غیر اون مثل سنتی مرد برای من رفتارهای تک تک مسلما

 اون فکر طرز هم قدر همون

 .بود ذهن از دور من برای

 .شد گرم هام چشم کم کم که بود هامون تفاوت درگیر فکرم انقدر

 یم انداختم، گوشیم به نگاهی شد باز هام چشم که این محض به صبح

 محبوبه از پیامی ببینم خواستم

 دیدارش مشتاق بود بار اولین کشیدن دلسردی ها مدت از بعد نه، یا دارم

 .بودم

 کردم پایین و باال رو دستگیره بار چند رفتم در سمت به و شدم بلند جا از

 .بود قفل در ولی

 آراز؟_

 .کنید بازش باشید زود کردید قفل رو در چرا

 .شد باز در و چرخید در توی دور یه کلید لحظه چند از بعد

 .کردم نگاه بود کرده باز رو در که آراز به اخم با
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 کردین؟ قفل چرا رو در_

 .رفت بهم ای غره چشم آرمین

 رو رفتن راه خواب توی شب مزخرف عادت این هنوز کردم، قفل من_

 داری؟

 چیشده؟ بگه یکی میشه: پرسیدم شده گیج

 .خندید آروم آراز

 رفتی کردی لگد رو آرمین شیکم روی صاف افتادی راه خواب تو دیشب_

 افتادیم راه هم ما حیاط، تو

 نصف که کردیم قفل رو در هم بعد دادیم درازت اتاق توی آوردیمت دنبالت

 .بیرون بری نیفتی راه شب

 .کوبیدم زمین روی رو پام عصبی

 شد مرگم چه رفتم نمی راه خواب توی دیگه بود وقت خیلی لعنتی_

 مگه ای خونه چرا تو اصال یکدفعه،

 نداری؟ کار

 .انداخت باال ای شونه

 .تعطیلم ها جمعه_
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 .بزنم مسواک تا رفتم روشویی سمت به و رفتم بهش ای غره چشم

 .زدم می تست و خوندم می کتاب کلی باید داشتم، کار حسابی امروز
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 نشده غافل نازشو هم لحظه یک بود رسیده دستم به ها کتاب وقتی از

 برای که بود طنابی تنها این بودم

 .بندازم چنگ بهش تونستم می وضعیت این از کردن فرار

 در نفر دو اون کل کل به توجه بی مختصر ی صبحونه یه خوردن از بعد

 به شروع و بستم رو اتاق

 .کردم خوندن

 هم گرسنمه و کرد می درد حسابی کمرم و گردن بود، گذشته ساعتی چند

 .بودم شده

 بلند خونه زنگ صدای برم آشپزخونه سمت به تا شدم بلند جا از که همین

 .شد

 .انداختیم هم به متعجبی نگاه تامون سه هر

 .گرفت باش آماده حالت و شد بلند سریع آرمین

 ظهر؟ وقت این کیه_
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 .وقت یه نباشن کریم آدمای

 آدم زا بدتر یکی زدم می حدس انداختم، ش پریده رنگ صورت به نگاهی

 .باشه کریم های

 .کنم می باز رو در من_

 .کردم باز رو در و رفتم حیاط سمت به

 بود ایستاده در دم غذایی مواد از پر پالستیک دوتا با که محبوبه دیدن با

 .پرید باال ابروهام

 .مچ باالی و تنگ شلوارش و بود باز جلو و بلند مانتوش

 به بار هزار روزی و کرد می هسکت دید می رو این اگه کورد امیر احتماال

 تشکر ازم م قیافه و تیپ خاطر

 .کرد می

 .نشست آرایشش پر صورت روی و گذشت ش کرده رنگ موهای از نگاهم

 .دخترم سالم_

 .دادم تکون براش سری

 .محبوب تو بیا سالم_

 .رفت هم توی هاش اخم کار اول همون
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 .مرده محبوب دختر سانی بگو یا مامان بگو یا_

 .بشه خونه وارد تا رفتم کنار

 یعنی؟ مرده مون ننه ما خانوم حاج رو حرف این نزن استغفرهلل_

 .آورد در رو هاش کفش و رفت بهم ای غره چشم

 می زنده برام رو قدیم خاطرات ش همه متنفرم خونه این از قدر چه وای_

 .کنه

 .کشیدم عمیقی نفس

 ننه هم ما نشدن بزرگ قو پر تو شما مثل که همه دیگه ببخشید باید_

 .بودن مدلی این بابامون

 نشسته هال وسط اخم با که آرمین به چشمش تازه چون نداد بهم جوابی

 .افتاد بود

 بلند جا از سریع آرمین داشتم انتظار که طور همون کرد، مکث لحظه چند

 .شد

 خوبی؟ جان آرمین سالم_

 .داد تکون رو سرش و داد فشار هم به رو هاش لب آرمین

 .دارم کار مقدار یه بیرون میرم من_
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 .شد آزاد نفسم گذشت کنارمون از که همین

 تک تک برای بشه، تنبیه کمی یه بود حقش ولی سوخت می براش دلم

 اذیتمون همیشه که بچگی روزای

 .کرد

 رو بار این تنها شدیم مجبور و نبود پشتمون گذاشت، تنهامون که روزهایی

 .بکشیم دوش به

 .بخشیدنش یبرا بود زود هنوز
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 کنی می چیکار جا این: گفت و داد آشپرخونه دیوار به رو ش تکیه آراز

 کردی؟ گم راه خانوم محبوب

 .داد آراز دست به رو ها خرید

 کرد؟ می چیکار جا این پسره این باشید، داشته تربیت ذره یه_

 .انداخت باال ای شونه آراز

 میاد، بر ازمون حد همین در شرمنده هکن تربیت نبوده سرمون باال بابا ننه_

 .باباش خونه اومده

 .گفت آهانی
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 میره؟ کی_

 .افتادم راه آشپزخونه سمت به

 .بگیره زن وقت هر_

 کنه؟ نمی خالف مگه: گفت تعجب با

 بگیره؟ زن خواد می

 .انداختم آراز به نگاهی

 ندارن؟ نسل ی ادامه توانایی خالفکارها مگه_

 بیای؟ هم تو بگیم تگاریخواس واسه دیگه، آره خب

 .داد تکون سری

 .هستن ای خانواده چه از بدونم خوام می بگید من به حتما آره_

 .کرد خوردن زنگ به شروع گوشیش لحظه همون

 .رفت هم توی آراز صورت داد جواب که همین

 آقا؟ احمد جانم_

_ 

 .اومدم آژانس با نباش نگران رسیدم عزیزم آره_
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 محبوب صورت روی بزرگی لبخند که تگف خط پشت چی دونم نمی

 .نشست

 .بیام من تا بخور موقع به هم هات قرص باش خودت مواظب حتما، چشم_

 گفت آقا احمد ها بچه وای: گفت ذوق با کرد قطع رو گوشی که همین

 روزی چند یه بیاید بگم بهتون

 .باشید جا اون

 .انداختم بینیم به چینی

 هست؟ پسرشم_

 اسمش؟ بود چی

 .آقاست پسر این قدر چه که وای سعیده اسمش هست آره: فتگ سریع

 .رفت هم توی صورتم

 کنیم؟ تحمل هم مغزش شل پسر اون بود کم احمد بیایم، عمرا پس خب_

 .داد تکون سر رضایت با آراز

 .ازت راضیم_
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 .آورد جوش محبوب واقعا دیگه دفعه این
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 فروختن؟ بهتون تری هیزم چه خداها بنده این بکشید خجالت_

 .کشید دستش از رو محبوب گوشی آراز

 واسه نیست کافی همین ننمه شوهر پسر هم یکیش ننمه شوهر یکیش_

 باهاشون؟ داشتن خصومت

 خریدی؟ یارو اون پول با رو گوشی این

 .کشید آهی

 نمی خرج پول هرچیزی واسه اون داشتم انداز پس خودم واسه قبل از نه_

 .کنه

 توی تو: گفت کشید می بیرون گوشی از رو کارت سیم که طور همون آراز

 می گوشی دیواری چهار اون

 پسش بهت خریدم گوشی باشه من دست مدت یه این بذار چیکار، خوای

 .میدم

 .شد خیال بی که کنه اعتراض خواست محبوب

 .باشه دستت خوای می هروقت تا باشه_

 دیدنش با آرمین و بودم رسیده هدفم به حال هر به شدم محبوب خیال بی

 .بود ریخته هم به حسابی
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 .درسم سر میرم_

 .انداخت باال ابرویی محبوب

 درسی؟ چه_

 .زنم می تست دارم کنکور واسه_

 .افتاد راه سرم پشت

 واقعا؟_

 گرفتی؟ تصمیمی چنین یهو چیشد خوب، قدر چه

 .انداختم باال ای شونه

 برم کنم نام ثبت کنکور خواست دلم شده کمتر کارهام حجم مدته یه_

 .دانشگاه

 .گفت آهانی

 کار با و خودت که سالته چند مگه بگم، بهت بود فکرم توی وقته خیلی_

 درس باید کنی خفه کردن

 .بشه ماها مثل زندگیت نذار بشی، مستقل بشی، خانوم بخونی،

 .بود خیال خوش قدر چه زدم، تلخی لبخند

 .بخونم درس خوام می بدی اجازه اگه اوهوم_
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 .رفت بیرون اتاق از بعد و کرد مکث حظهل چند

 شیشه گرم چند بابت رو اون باباش سوخت، می واسش دلم ها وقت بعضی

 که هرچند بود، داده اکبر به

 کشتن به رو زنش و اکبر زندگی وسط پرید پا جفت اون کردن می فکر همه

 .داد

 قید و بشه پولدار آدم یه زن یا بره، و کنه ول رو اکبر دادم می حق بهش

 توقع دیگه دله ولی بزنه مارو

 دیگه وقت اون میشه آزرده و شکنه می شه نمی برطرف که توقعش داره،

 .نیست بشو صاف
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 که دادم نشون خوندن درس مشغول رو خودم و موندم اتاق توی انقدر

 .سررفت حوصلم

 می اگه بودش ندیده هنوز آراز انداختم، بهش نگاهی و آوردم در رو گوشیم

 می پیچم سوال انقدر دید

 .آوردمش کجا از بکشه زبونم زیر از که کرد

 .نداشتم رو هیچی حوصله انگار بودم نکرده نصب تلگرام و اینستا هنوز
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 عکس نصف تقریبا شدم متوجه که بگردم هام عکس توی کمی خواستم

 .نیستن هام

 .گشتم رو ها پوشه ی همه توی تعجب با و کردم مکث کمی

 اصال هام عکس از سری یه اومد یادم کم کم خاروندم، کمی رو سرم پشت

 حافظه توی نبود رم توی

 .بدم انتقال رفت یادم من که بود گوشی

 .فری و قر و باز یقه همه بود هم هایی عکس چه گرفت، م خنده

 .بگیرم رو شیطنتم جلوی نتونستم

 .کردم لمسش و رفت ش شماره سمت به دستم

 .کرد اذیت چیزی سر رو کورد امیر بشه میاد پیش کم احتماال

 .برداشت رو گوشی آزاد بوق تا چند از بعد

 بله؟_

 .دادم دیوار به رو م تکیه

 .آشوبم_

 .پیچید گوشم توی خط ور اون از صدایی

 .بزن رو حرفت گنجشک شناختم_
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 .ذوق بی چه ورچیدم، رو لبم

 دیدی؟ رو بود مونده جا گوشیم توی که هایی عکس_

 .کرد کثم لحظه چند

 .گرفتم گاز رو لبم خنده با

 کنی؟ سرویس رو دهنم خوای می یا رضاست عالمت سکوت_

 .نیومد صدایی دوباره

 .بگیرم رو خندیدنم جلوی نتونستم دیگه

 !بودی راضی خیلی دیگه کنم فکر_

 صداش ثانیه چند از بعد بود، سکوت شد نصیبم که چیزی تنهایی دوباره

 زد می نفس نفس که طور همون

 گفتی؟ می داشتی چی خب: پیچید گوشم توی

 .نشنیدم کنم جمع رو ها وزنه زمین گذاشتم رو گوشی لحظه یه

 .شد جمع لبخندم کم کم

 ندادی؟ گوش هام حرف از کدوم هیچ به_

 .کرد ای سرفه تک
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 گفتی؟ می چی ببینم بگو اول از خب بود، بند دستم_

 پاک گوشیت توی از رو هام عکس نمیدی، اهمیت اصال تو: گفتم حرص با

 برس کارت به برو کن

 .خداحافظ

 213 _پست#

 حرف مونده جا گوشی این توی که هایی عکس به راجع آها: گفت تعجب با

 زدی؟ می

 .آره: گفتم اخم با

 .شد جدی کامال صداش

 تو رفتم که همین نیفتاد، کدومشون هیچ به چشمم باشی نگران خواد نمی_

 توئه های عکس دیدم گالری

 .بگیر پسشون دیدمت که بعد دفعه کردم قفلش و بیرون دماوم

 .بود کی دیگه این کردم، نگاهش تعجب با و کردم دور خودم از رو گوشی

 .بود مونده باز هم از هام لب

 .شدم زده خجالت پیشت خیلی ممنون، واقعا_
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 آخر راستی میارمشون، واست نیست مشکلی: گفت تفاوتی بی صدای با

 .عیده هفته

 .شد ریز هام چشم

 .باشه مبارک نبود، یادم اصال_

 هم آراز و تو به گفت دایه میشن جمع ما ی خونه ها بچه عید سال هر_

 .بیاید بگم

 .بودیم نرفته جایی عید حاال تا جام، سر نشستم صاف

 .که نداره دلیلی آخه بیایم نکنم فکر هوم_

 .کشید عمیقی نفس

 داشت؟ دلیل مگه بودیم جمع علی ی خونه که شبی_

 ترسی؟ می دایه از واقعا نکنه همون، مثل هم بار این

 .خندیدم آروم

 .میگه چی ببینم بگم آراز به باید بود، اوایل مال اون بابا نه_

 ندارید؟ الزم چیزی دیگه نداری کاری پس باشه_

 .زنم می سر یه میام فردا شده خراب حمومتون چراغ بودی گفته راستی

 چی؟ شدن می رو به رو هم با آرمین و اون اگه شدم، هول کمی
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 .گرفتم استرس جهت بی چرا دونم نمی

 یه بلده خودش آراز ذاشتم، می سرت به سر داشتم نیست نیازی نه هوم_

 .کنه می کاریش

 .پیچید گوشی پشت از صدایی دوباره

 .کنم می درستش میام خودم نبود بلد اگه پرسم می آراز از پس باشه_

 .مانداخت باال ای شونه

 .نداره گوشی که آراز_

 .اومد تق تق صدای دوباره

 .شاهین ی مغازه برم قراره فردا_

 کنار؟ بذاری رو ها وزنه اون زنی می حرف من با وقتی میشه: گفتم لج با

 کنی؟ خرید بری خوای می
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 .نیومد صدایی خط طرف اون از دیگه

 کنار؟ بذارم رو کارم داری انتظار حاال زدی زنگ کردنم کار وسط_

 میرم آره کنم، درست رو ها وزنه باید تمرین میان ها بچه دیگه ساعت یه

 .خرید
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 .کشیدم پوفی

 کنم؟ قطع باید شدم مزاحم یعنی پس_

 باحال خیلی نظرم به بخر باال زنن می آستین تا که ها ای سرمه بلوز این از

 .س مردونه و

 .اومد در شدن بسته و باز صدای

 بیا خوای می کن، قطع آره بزنی غر صداها و سر این اطرخ به قراره اگه_

 .کن انتخاب خودت

 .کردم نوچی

 کنی؟ می م مسخره_

 .اومدما دیدی وقت یه نکن تعارف من با

 .گرفت ش خنده

 .کنی می پیدا کردن تفریح واسه راهی یه بزنم حرف هم جدی تو با من_

 .داخل اومد محبوبه و شد باز اتاق در

 .نخوردی هیچی اومدم که ظهر از آشوب کردم درست غذا بیا_

 .کشیدم پوفی

 .میزنم حرف تلفن با دارم میام االن برو باشه_
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 .گذاشتم گوشم روی رو گوشی دوباره بست رو در که همین

 نخوردی؟ چیزی ظهر از چرا_

 .کشیدم لباسم های نقش روی رو ناخونم

 .نبیرو برم اتاق از زیاد خوام نمی جا این اومده مامانم_

 .شد متعجب لحنش

 مامانت؟_

 بود؟ کجا االن تا

 .جدیدش شوهر خونه_

 .کرد سکوت لحظه چند

 .بشکنه دلش که بکنی حرکتی مبادا واجبه مادر و پدر احترام_

 .رفت هم توی صورتم

 نکرد؟ کمکمون چرا بپرسی خوای نمی_

 نبرد؟ خودش با رو ما چرا نموند، چرا

 .شد مالیم لحنش
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 سیاهی گرد نذار کن بزرگ رو دلت گنجشک ییهباال اون کار قضاوت_

 کینه واسه ای بچه هنوز بشینه، روش

 .گرفتن دل به
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 .بودم من کرد سکوت که اونی دفعه این

 .کر شیره کنه می بزرگ زود رو ها بچه کنیم می زندگی ما که جایی_

 .کشید آهی

 هفته آخر اسهو راستی دختر، نداری کینه که شکمت از بخور رو غذات برو_

 .بدین خبر

 .زدم کمرنگی لبخند

 .خداحافظی پس میشه، چی ببینم هوم_

 .سالمت به_

 اتاق از بود نشسته لبم روی ناخودآگاه که لبخندی با و کردم قطع رو گوشی

 .رفتم بیرون

 .انداخت باال ابرویی دیدنم با محبوبه

 زدی؟ می حرف کی با دیدیم، هم تورو لبخند ما عجب چه_
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 .نشستم و کردم غنچه رو لبام

 .شناسی نمی_

 گذاشتی؟ مرغ

 .داد تکون سری

 کنی؟ می غلطا این از االن همین از بچه پسرته دوست نکنه آره،_

: گفت میومد بیرون آشپزخونه از لیوان تا سه و نوشابه با که طور همون آراز

 با بیاد نیست که کور یارو

 .محبوب باش منطقی یکم بشه دوست این

 .آوردم در رو اداش

 احمق یه میشن تو مثل آدمی عاشق که احمقن انقدر نفر چهار وقتی دیگه_

 عاشق که نمیشه پیدا بین این

 بشه؟ من

 .کرد اخمی محبوبه

 هم شما دار نگه رو بزرگترت داداش احترام خانوم آشوب نشید ادب بی_

 .آراز طور همین

 .چرخوند چشمی آراز
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 چی؟ من_

 دارم؟ نگه رو بزرگترم داداش احترام منم

 هاتون زدن طعنه و رفتارها این با: گفت و رفت بهش ای غره چشم محبوبه

 ببرم رو شما جوری چه من

 .آقا احمد ی خانواده پیش

 ما نگیر ما از رو فرخنده و میمون دیدار این سعادت خدا تورو: گفتم خنده با

 خوب های بچه میدیم قول

 .بشیم کنی گوش حرف و

 .کرد غذاش خوردن به شروع حرص با و شد من به دادن جواب خیال بی

 .کنم شروع کرد اشاره و زد بهم چشمکی آراز

 .شد بلند گوشیم پیامک صدای نخورده خورده رو غذا

 با کردم باز رو صفحه که همین رفتم، اتاقم سمت به و پریدم جا از سریع

 .خوابید بادم آرمین پیام دیدن

 (نرفت؟ ت ننه( 

 (مونه می شب احتماال نه: ) ادمد جواب و کردم پوفی

 دختر؟ رفتی کجا آشوب_
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 .کشیدم دراز رختخوابم روی

 .شدم سیر خورم نمی دیگه_
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 کافه وضعیت ی درباره گرفتن خبر و مهتاب و رها با زدن حرف کلی از بعد

 .برد خوابم کم کم

 .بود صبح هفت تقریبا ساعت پریدم که خواب از

 زود خیلی دیشب چون ولی چرخیدم خودم دور بار چند و کشیدم ای خمیازه

 خوابم دیگه بودم خوابیده

 .برد نمی

 .گرفتم دوش و شدم بلند جا از کسلی با

 .نیومده خونه دیشب آرمین بود معلوم بودن خواب هال توی آراز و محبوب

 .زدم بیرون خونه از و خوردم مربا لقمه چند سریع

 کلی امروز قراره بود گفته جهان آقا هکاف به برسم زودتر چه هر خواستم می

 اگه بده، یاد بهم جدید دسر

 می بو و عطر و شغل همین توی عمرم آخر تا احتماال بشم وکیل نتونستم

 جهان آقا فهمم می تازه موندم
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 چیز همه البته س، خوشمزه چیز همه جا اون آخه شغلشه، عاشق انقدر چرا

 .ترک قهوه جز به

 .شدم وارد بزرگی لبخند با کافه به رسیدن محض به

 .انداخت باال ابرویی دیدنم با بود ایستاده در دم همون که کامی

 خبریه؟ کلک خونه می خروس کبکت گل خانوم آشوب به به_

 .کردم نوچی

 .خوشحالم واقعا گذره می ممکن حالت ترین آروم به داره زندگیم_

 .انداخت باال ای شونه

 .اشهب هیجانی زندگیم میدم ترجیح من_

 زده هیجان خیلی بابام ننه میومدم دنیا به داشتم وقتی من: گفتم خنده با

 به تا زندگیم همین واسه بودن

 رو خودم کن دود هات خوشگل عود اون از دونه یه بوده هیجان منبع االن

 .نزنم چشم

 .بریم کافه پشتی در سمت به تا گرفت جلو رو دستش

 آقا بیا، بپوش رو بندت پیش برو مدننیو هنوز دخترا واست، کنم دود بریم_

 .اتاقشه توی هم جهان
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 .رفتم بیرون اتاق از و پوشیدم رو لباسم

 .زد لبخندی دیدنم با جهان آقا

 ذوق ها دسر گرفتن یاد واسه کافه اومدی زود امروز خانوم آشوب سالم_

 داشتی؟

 مبیا گفتم بودم حال سر صبح خوابیدم زود دیشب وهلل نه جهان آقا سالم_

 .برگردم زودتر بتونم ظهر که

 .گفت آهانی

 شده خراب دسر کلی قراره امروز که بیا داری، عجله خیلی که این مثل_

 .بخوری

 میکرد مجبورم کردم می خراب رو کیکی یا قهوه که هربار کشیدم، پوفی

 به جوری این بخورم رو همشون

 .بود ظالم واقعا میومد، پایین کردنم خطا درصد شده هم خودم خاطر
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 .شدیم دسر کردن درست مشغول دقت با

 بهم ای اشاره پیشخوان پشت از کامی که بود نگذشته بیشتر ساعت دو یکی

 .زد
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 رسونی؟ می کمک یه کنم تمیز رو میز من تا شدن زیاد ها مشتری آشوب_

 .پریدم جا از سریع و گفتم ای باشه

 .برگردم و برم تا داشت نگه دست جهان آقا

 شماره سمت به و برداشتم رو بود کرده حاضر که هایی سفارش سینی عسری

 بود زده روش که میزی ی

 .افتادم راه

 .بودن ایستاده جوون پسر دوتا صندلی روی

 که بذارم هم رو کیک خواستم گذاشتم، میز روی رو نوشیدنی دوتا سریع

 توقف باعث یکیشون صدای

 .شد دستم

 گفتی؟ می که گوشتی اینه_

 .گذاشتم میز روی رو دست پیش غلیظی اخم با و فشردم هم به رو مها لب

 .گوشتن همشون تا سه میشن هم با س جدیده این_

 .ندارم وجود جا اون من انگار که کردن می تعریف جوری یه

 که پسری گردن به پشت از محکمی ی ضربه که که بگم چیزی خواستم

 با خورد، بود کردن بلغور مشغول
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 .شد گرد هام چشم کامی دیدن

 کنی چرونی چشم بخوای کافه این توی ذاری می رو پات که بعد دفعه_

 !بیرون کنن پرتت تیپا با میگم

 .شد بلند جا از سریع پسره

 .کنی می غلطی چه_

 .اومد سمتمون به سریع جهان آقا بیفته اتفاقی که این از قبل

 چیه؟ برای صدا و سر چیشده_

 .برگشتن سمتمون به کافه توی های مشتری

 .گرفت کامی سمت به رو دستش پسره

 سر تو میزنه خدمتکارش که نداره پیکر و در جا این وضعشه چه این_

 مشتری؟

 .گرفت رو یکیشون اون بازوی هم کامی گرفت، رو پسره بازوی جهان آقا

 .هم با زنیم می حرف بیرون ببرید تشریف_

 به داد هلش و ادد فشار رو بازوش جهان آقا که بگه چیزی خواست پسره

 .بیرون سمت
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 ذهنم به که فکری اولین بود، شده حبس استرس از نفسم شدم متوجه تازه

 اخراج نکنه که بود این رسید

 .بشم

 .گذشتم ها مشتری متعجب های چشم جلوی از و کردم جمع رو میز سریع

 .برگردن تا موندم منتظر و نشستم گوشه یه آروم

 .شتمبرگ سمتش به جهان آقا صدای با

 خداروشکر بود مشکلی شد ایجاد که تنشی خاطر به خوام می عذر خیلی_

 یه به رو شما شد حل

 .کنم می دعوت زنده موسیقی

 .بره گیتارش سمت به تا زد کامی به ای اشاره
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 .انداخت بهم نگاهی و اومد من سمت به خودش

 .کنی کیف بهت بدم دپش پرتقال آب یه بیا قرمزی ها پریده رنگت_

 .کردم صاف رو گلوم

 .خورم نمی ممنون_

 .رفت دستگاه سمت به
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 حسابی نباش نگران میشن پیدا زیاد ها آدم جور این قهره، خورم نمی_

 هم دیگه دادیم مالیشون گوش

 .بذارن کافه توی رو پاشون ندارن حق

 .نشست لبم روی لبخندی

 .کشیدین زحمت مرسی_

 .زد بهم چشمکی

 و خط جوری یه اولی روز دیگه، باشیم پهلوون امانتی مواظب باید باالخره_

 از مو یه که کشید نشون

 اتفاق به راجع امیدوارم گیره، می پس حساب تکمون تک از بشه کم سرت

 .نفهمه چیزی امروز

 رو حرفش معنی تا کشید طول لحظه چند موند باز هم از کمی هام لب

 .کنم درک

 .نشست بمل روی لبخندی و شد گرم دلم ناخودآگاه

 جوری این که کرده خدا بنده این به رو من سفارش جوری چه نیست معلوم

 مردک ترسیده، چشمش

 .زورگو قلچماق
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 خاصی اتفاق ضمن در آخه، بگه بهش خواد می کی فهمه نمی چیزی_

 زمانی و مکان هر توی ممکنه نیفتاد

 .بیاد پیش دختر یه برای هایی موقعیت چنین

 .ادد تکون تاسف با رو سرش

 .طوره همین متاسفانه_

 و رها دیگه ساعت یک تا: گفت و گرفت سمتم به رو پرتقال آب لیوان

 بری؟ زودتر خوای می میان مهتاب

 .کنم می کمک کامی به من

 .کردم نگاهش تردید با

 نداره؟ اشکالی_

 .زد لبخندی

 .بشی آروم روحی لحاظ از کن استراحت کمی یه برو اشکالی چه دختر نه_

 .رفتم اتاق سمت به و شدم بلند جا از خواسته خدا از

 .بخوریم ناهار بریم هم با که دادم پیام آراز به و نشستم صندلی روی

 .لرزید دستم توی گوشی که نکشید طول بیشتر دقیقه چند
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 داریم مشتری شلوغه سرم فعال ناهار بریم بیا تر دیر.) کردم باز رو صفحه

 .(جاست این هم کورد امیر

 .(اونجام دیگه ربع یه تا پس باشه.) انداختم باال ابرویی

 .کردم کمرنگ رو رژم کمی ناخودآگاه و کردم تنم رو لباسم سریع
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 .برگشت سمتم به کامی گذاشتم بیرون رو پام که همین

 این ترسم می گیرم، می تاکسی واست رسونمت می بیرون تا من بیا_

 .باشن بیرون هنوز آشغاال

 .کنن اذیت بخوان و بگیرن دل به کینه نکنه شدم، مضطرب کمی

 .برگشتم جهان آقا سمت به و گفتم ای باشه

 .جهان آقا خدانگهدار_

 .داد تکون رو سرش

 .قرمزی سالمت به برو_

 .کردم نگاه اطراف به و چرخید سرم گذاشتیم بیرون کافه از که رو پامون

 .داشت نگه تاکسی یه و رفت خیابون سمت به کامی

 .باش خودت مواظب دختر وبر_
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 .دادم تکون براش دستی و شدم سوار سریع

 که شیطونی لبخند با و آوردم در رو گوشیم بودم نشسته که تاکسی توی

 امیر به بود نشسته لبم روی

 (هستی؟ حرفت سر هنوز کنم انتخاب لباس واست میام دارم. ) دادم پیام

.) بده رو جوابم تا کشید طول دقیقه هفت دقیقا شدم، خیره گوشی صفحه به

 حرفم سر همیشه من

 .(گنجشک بیا هستم،

 لبخند دقیقه چند این کل شدم متوجه تازه دادم، تکیه صندلی پشتی به

 .بود لبم روی کمرنگی

 تا شمردم خودم پیش رو ها ثانیه انقدر و دادم تکیه ماشین شیشه به رو سرم

 .برسیم

 .شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه تاکسی داشتن نگه با

 .نداشتم رو ش بقیه آدرس بودم بلد رو خیابون سر تا فقط خب

 .داد تماس رد که بود نخورده بیشتر بوق تا چند گرفتم رو آراز ی شماره

 زنگ کورد امیر به بکنم براش بیشتری تالش که این بدون و دادم فحشی

 .زدم
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 .پیچید یگوش توی صداش که میشدم ناامید دادنش جواب از داشتم تقریبا

 !بله_

 کنم؟ چیکار نیستم بلد رو مغازه ولی خیابونم سر من کورد امیر: گفتم سریع

 .میام دارم من بلوار سمت بیفت راه نرم نرم نباش معطل خیابون تو_

 دادم، تکون طرف دو به رو سرم و کشیدم آهی کردم، قطع که رو گوشی

 سر دقیقه دو با بود قرار انگار

 .ببرن بزنن بر منو ایستادن خیابون

 .افتادم راه بود خیابون راست سمت که بلواری سمت به

 میومد سمتم به خیابون آخر از که امیر متوجه که بودم نرفته بیشتر متر چند

 .شدم

 .افتادم راه سمتش به سریع هایی قدم با و دادم تکون براش دستی
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 .زدم می نفس نفس رسیدم بهش وقتی

 شلوغ سرش داداشت بریم بیا میری، راه تند چرا چهب نکردن که دنبالت_

 .منتظرته بیاد نتونست بود

 .انداختم پاش تا سر به نگاهی
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 که؟ نخریدی چیزی برسم من تا_

 .شد باز کمی صورتش

 .کنی انتخاب بیای شما فقط بودم منتظر خیر_

 .افتادم راه کنارش

 جا این داروغه، جناب نیست قشنگی کار اصال ها آدم کردن مسخره_

 جاش همه قشنگه چه خیابونش

 .گیاهه و گل از پر و کاری درخت

 .داد تکون سری

 میاد؟ خوشت گیاه و گل از_

 .گفتم اوهومی

 .شمالم های جنگل عاشق همین واسه_

 .نشست صورتش روی کمرنگی لبخند

 .شمال رفتیم می ها بچه با بار چند تابستون هر ها سال اون_

 خیال بی ولی نرفتم شمال زندگیم توی یشترب بار یه من بگم خواستم می

 .شدم

 .برگردوند سمتم به رو سرش
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 !هم با همه بریم، باید هم تابستون این_

 .بود چی همه از منظورش کردم نگاهش تعجب با

 کنی؟ مشورت آراز با باید هم این واسه_

 .کردم صاف رو گلوم

 ایم؟ همه جزو هم ما_

 .داد تکون تایید نشونه به رو سرش

 .اید خانواده همین جزو همیشه تا یعنی شد باز گله به پاتون وقتی_

 خانواده این جزو هم ما کنن، می پرواز قلبم توی دارن ها پروانه کردم حس

 .ایم

 سرم داد دست بهم خوبی حس هاش حرف از قدر چه نیاوردم خودم روی به

 و انداختم پایین رو

 .کردم نگاهش یواشکی

 کرد، می حرکت بلند و محکم هایی قدم با لوج به خیره جدی صورتی با

 زیر رو زمین خواست می انگار

 .بشکافه پاهاش
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 ی همه دست از اون وجود با کم مدت این تو تنها بود سخت واسم باورش

 و ها تهمت ها، گرفتاری

 نبود؟ آدم تبار از بقیه مثل مرد این مگه کردیم، پیدا نجات طلبکارها

 ...!بود تمتفاو همه با انقدر چرا پس
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 .بشم وارد اول داد اجازه و کرد مکث رسیدیم که فروشگاه دم

 .گرونه خیلی حتما شد فروشگاه بزرگی جلب توجهم اول نگاه توی

 اون انداختن عقب زندگی از و زندون فرستادن سال همه این رو مردم پسر

 کجاها به خودشون ببین وقت

 چند و داره بزرگی قلب انقدر کورد امیر چرا کردم نمی درک اصال رسیدن،

 گله فدای رو زندگیش از سال

 .بود گردنش که مسولیتی برای فقط کرد

 انداختم باال ابرویی بود ایستاده پیشخوان پشت جدی خیلی که آراز دیدن با

 .رفتم سمتش به و

 خوره؟ می هم ما سیس به هاتون لباس جناب_

 .زدن لبخندی دیدنم با هردو آراز و شاهین
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 بهت هم هاش تیشرت تازه داریم خوای می ها پسرونه پیرهن این از اگه_

 .خوره می

 .داد تکون سری شاهین

 .اومدی خوش گیان خویشک سالم_

 .زدم لبخندی

 .مرسی ولی گفتی چی نفهمیدم_

 .داد تکون سری

 .جان خواهر یعنی گیان خویشک_

 .بشه پاره لبم بود مونده کم که شد بزرگ لبخندم همچین

 داری؟ دوست چیزی ها لباس این بین ببینم ابی_

 .زدم چشمکی و برگشتم آراز سمت به

 کنیم انتخاب ایشون واسه اول بیاید خرید واسه اومده هم امیر آقا شنیدم_

 ازشون سالی و سن باالخره

 .بمونن سرپا زیاد نیست خوب گذشته

 .انداخت بهم نگاهی زیرچشمی بود مونده ساکت االن تا که کورد امیر

 .نکن شروع بچه باشه آروم اوقاتمون دقیقه چند بذار_
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 .انداختم باال ای شونه

 برات ذاری می دادی قول خودت ولی داشت تمسخر ی جنبه چند هر_

 روی همیشه کورد امیر کنم انتخاب

 .میمونه حرفش

 .کنم شروع تا زد اشاره ها لباس به و آورد باال رو دستش کشید، آهی

 .کرد نگاهم میزد برق هک هایی چشم با شاهین

 .براکم تن مخصوص ماه، آوردم لباسایی یه طرف این بیا_

 و کتون های شلوار از بود پر ردیف کل رفتم، گفت که سمتی به سریع

 طیف با هایی پیراهن با مردونه

 حس کنم تصور کورد امیر تن توی رو همشون کردم سعی تیره، های رنگ

 داره اون که هیکلی با کردم می

 .باشه تنش فیت حسابی ها سلبا
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 انداخت، آراز ی شونه دور رو دستش شاهین و ایستادن کنارم شاهین و آراز

 خیره ها لباس به تایی سه

 .شدیم
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 .جوریه چه تنش تو ببینیم بپوشه بیاریم رو ردیف این کال نظرم به_

 .کرد نوچی شاهین

 میاریم ما میده سایز نمیاد خوشش کنه نمی پرو لباس هیچوقت داداش_

 .براش

 .کردم نازک چشمی پشت

 .هستن هم توقع کم و ریا بی چه سلطان ماشاهلل_

 .بچه میگیا چی شنوم می دارم_

 .انداختم بینیم به چینی

 .سلطان بشنوی که گفتم بلند_

 بده هم رسمی لباس دست یه: گفت شاهین به رو و کرد نگاهم چپی چپ

 خاله ی خونه میریم فرداشب

 .بزنم حرف باهاش مینا به راجع

 .شد خشک ها لباس روی نگاهم لحظه یه

 .داداشمه دامادی چشم روی به براکم چشم_

 صورتم گرفت، درد گردنم کردم حس برگشتم کورد امیر سمت به سریع

 نمی یا گردن درد از رفت هم توی
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 و نیست موندنی گفت می همین واسه پس میداد، آزارم که هرچیزی دونم

 نبندیم؟ دل بهش زیاد

 آروم خودم با رفتن کلنجار لحظه چند از بعد بگیرم، رو خودم جلوی نتونستم

 اتفاقی خیره،: پرسیدم

 افتاده؟

 متوجه انگار انداختم بقیه به نگاهی عادیه، غیر کمی صدام شدم متوجه تازه

 .نشدن

 می رو خاطرش حسابی که داره خواستگار یه خانوم مینا خیره، که انشاهلل_

 نمی قبول خاله یول خواد

 .بزنم حرف باهاش میرم کنه

 با ولی کرد متعجب هم رو خودم که رفت در گلوم از راحتی نفس ناخوداگاه

 دوباره شاهین حرف یادآوری

 .داداشمه دامادی بود گفته شد درگیر ذهنم

 .پرسیدم احتیاط با و کردم کج رو سرم کمی

 شاهینه؟ داداش شاهو آقا بلبل و گل و خوب پسر این احیانا_

 ولی آره: گفت بیاره پایین رو ها لباس تا صندلی باالی بود رفته که شاهین

 بین دونه نمی کسی فعال
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 .باشه خودمون

 .نشست لبم روی بزرگی لبخند هوا بی

 .بشن خوشبخت انشاهلل حتما،_

 و تر مردونه حالت که لباس دست چند با شاهین باالخره دقیقه چند از بعد

 .اومد نپایی داشت سنگینی

 .شما تقدیم بفرما_

 .کرد اشاره من به و داد تکون سری کورد امیر

 .رسونمتون می من کن انتخاب خواستی می هرچی_

 .دوختم اطراف به رو نگاهم

 .کردیم می شوخی که خورن نمی من به_
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 .آورد بیرون پول کیف از رو کارتش و کرد مکث لحظه چند

 .بریم کن حساب شاهین_

 .کرد نگاهش شده خشک شاهین

 متوجه من حرفیه چه این االن نکنم کاری خوام می من هی استغفرهلل_

 .برخورد بهم واقعا شم، نمی
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 .انداخت بهش ای کالفه نگاه امیر

 .بریم خوایم می نکن معطل شاهین بگیر_

 .انداخت باال رو سرش شاهین

 .داریم رو ها حرف این ما مگه کنم قبول عمرا شاهو جون به_

 .کرد اخمی کورد امیر

 .بکش خجالت مرد خوری می قسم چی واسه_

 .کرد نوچی آراز

 تناول رو بزرگه روده کوچیکه روده کنید می حساب بعد دفعه باشه حاال_

 .کرد

 .انداخت بهمون نگاهی کورد امیر

 .ها بچه بریم شاهین، کنیم می حساب بعدا_

 .افتادیم راه خروجی در سمت به سریع

 بخوریم؟ غذا بریم کجا خب_

 .گذاشته قیمه ناهار واسه گفت محبوب: گفت سریع آراز

 .کشیدم جلو رو خودم کمی شدیم که ماشین سوار
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 س؟ خونه هنوز محبوب مگه_

 .داد تذکر کورد امیر

 .کنه نمی صدا اسم به رو مادرش آدم_

 .کشیدم پوفی

 س؟ خونه هنوز محبوبه مامی مگه حکیم، لقمان چشم_

 .کردم جور و جمع رو خودم که کرد بهم اخمی آینه تو از

 تو بمونه خواد می کی تا نیست معلوم هنوز، س خونه آره: گفت خنده با آراز

 نشون سبز چراغ بهش

 دادی؟

 معضلی خودش محبوبه خب ولی شد راحت خونه توی آرمین نبودن از خیالم

 .آرمین از بدتر بود

 .نذاشتم بیرون اتاقم از رو پام اصال من که دیدی بابا نه_

 .انداخت آراز به نگاهی کورد امیر

 آراز؟ کنی درست تونی می رو حموم چراغ_

 .شده خراب گفت می آشوب

 .داد تکون طرف دو به رو سرش آراز
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 در سر فنی کارای از اصال کردم می درستش هفته دو این تو که بودم بلد_

 .نمیارم

 .کارهام دنبال میرم بعد کنم می درست براتون میام_

 و شدیم پیاده آراز و من کرد پارک کوچه سر رو ماشین خونه به رسیدن با

 .انداختیم هم به نگاهی

 .نده نشون رو خودش محبوبه روی اون امیدوارم_

 .کشیدم آهی

 .گفتم کی ببین کنه نمی ولش نیاره در رو زندگیش توی و ته تا_

 .اومد سمتمون به و کرد قفل رو ماشین در کورد امیر

 کورد امیر کرد تعارف و کرد باز رو حیاط در آراز افتادیم، راه هخون سمت به

 .بشه وارد

 یاهلل: زد داد بلندی صدای با گذاشتیم حیاط توی رو پامون که همین

 مرد داریم مهمون خانوم محبوب

 .همراهمونه
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 .اومد بیرون خونه از بود انداخته سرش روی شل که شالی با محبوب
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 .کرد سالم و انداخت پایین رو سرش کورد امیر

 .کرد نگاهش شده ریز های چشم با محبوبه

 ها؟ بچه کنید نمی معرفی اومدین، خوش سالم_

 .انداختم آراز به نگاهی

 مدت این که دوستامون از یکی هستن کورد امیر ایشون: گفت و کرد مکثی

 کردن، کمک بهمون خیلی

 .هستن مادرمون خانوم محبوبه هم ایشون

 .زد لبخندی محبوبه

 .اومدید خوش داخل بفرمایید بله آها_

 .شد خونه وارد محکم هایی قدم با کورد امیر

 .ایستادم محبوب کنار در دم

 کجاست؟ حمومتون_

 بگیره؟ دوش جا این میخواد: گفت گوشم زیر آروم محبوب

 .گرفت م خنده

 نمی کار وقته چند چشه دونم نمی کنه درست رو حموم برق خواد می نه_

 .کنه
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 .کرد نگاه کورد امیر به کنجکاوی با دوباره و انداخت باال ابرویی

 .کنم دم چای میرم من: گفت و داد نشون بهش رو حموم آراز

 .رفت آشپزخونه سمت به سریع آراز که بزنه حرفی خواست امیر

 .بگه بهم داشت الزم چیزی اگه تا ایستادم در جلوی و رفتم حموم سمت به

 سوخته؟ن المپ مطمئنید_

 .دادم تکون سر

 .نکرد کار کردیم عوضش آره_

 .کرد باز رو المپ و ایستاد صندلی باالی

 بیار بردار رو آچار جعبه کال و گوشتی پیچ بشه قطع خونه برق بزن رو فیوز_

 .چیشده ببینم کنم بازش

 .انداختم محبوبه به نگاهی

 .بیرون کشه می رو آبادش و جد بیام و برم تا دونستم می

 .نمیاد خوشش نپرس سوال ازش: دادم تذکر آروم گذشتم می که کنارش از

 .انداخت باال ای شونه و کرد گرد رو های چشم

 پایین رو فیوز دکمه و دویدم حیاط سمت به ممکن حالت ترین سریع با

 .کشیدم
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 .گشتم بود اکبر مال که هایی وسیله و آچار دنبال و کردم باز رو انبار در

 رو محبوب صدای برگشتم که همین نکشید طول بیشتر دقیقه پنج کارم

 می کورد امیر از داشت که شنیدم

 هست سالی چند یه هم ها بچه این پدر اتفاقا رو پدرتون بیامرزه خدا: پرسید

 بار یه انشاهلل کرده، فوت

 بچه و شما بین چی دونم نمی وهلل باشیم خدمت در بیارید تشریف مادر با

 ...ولی گذشته من های

 .کرد قطع رو حرفش رسیدم بهشون که همین
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 که صورتی با گرفتم کورد امیر سمت به رو وسایل و کردم ای سرفه تک

 رو وسایل شده کالفه بود معلوم

 .بره آشپزخونه به تا کرد صدا رو محبوبه آراز موقع همون گرفت، دستم از

 همه توی و ته داره عالقه خیلی محبوب شرمنده: گفتم آروم رفت که همین

 .بیاره در رو چیز

 .داد تکون سری

 .باشه نخورده بر محل چهار های زن با مگه_
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 .گرفت م خنده

 .شدیا زخمی حسابی معلومه_

 چند یه داریم خانوم شهین یه: گفت میکرد باز رو ها پیچ که طور همون

 شماست، مادر از تر گیر درجه

 .هگیر می آمار میام و میرم که بار هر س همسایه

 .اومد کش بیشتر لبخندم

 نداره؟ دختر احیانا_

 .کرد نگاهم تعجب با

 سر خواست می بودن ایستاده در دم بار یه اومد یادم آها... شاید دونم نمی_

 که کنه باز رو صحبت

 .خونه تو رفتم داشتم عجله

 .انداختم باال ابرویی

 ...نگی بگی کمی یه گیراییت موارد این تو بیارم روت به االن_

 .ندادم ادامه که کرد بهم اخمی

 ...رو دخترش میخواد زنیکه اون خو چه من به_

 .نزن حرف جوری این مردم دختر سر پشت خانوم آشوب_
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 .کردم اخم خودش از بدتر

 .نزن حرف جوری این مردم دختر با هم شما_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش و کرد مکث لحظه چند

 .انداختم باال رو سرم

 کنی؟ صبر طلب خدا از خوای می باز چیه_

 .نمیشه راه به سر دعاها این با مردم دختر نداره فایده

 .کرد نگاهم جدی و آورد در رو قطعه تا چند

 تر یاغی که گله های بچه از دیگه گنجشک، کنم می راهت به سر_

 !نیستی

 .شدم خیره بهش دوباره و انداختم بینیم به چینی

 حالت این تو میکرد، سفت رو ها پیچ داشت و بود کرده بلند رو هاش دست

 و میشد دیده تر بلند قدش

 ...بود معلوم کامال دستش های رگ بود زده بیرون هم هاش عضله

 این از بیشتر تا دوختم آشپزخونه در به و برداشتم روش از رو نگاهم سریع

 .نشم ریز روش

 .اومد بیرون آشپزخونه از چای سینی یه با آراز باالخره
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 بود؟ کجا از ایراد داداش شدچی_

 .اومد بیرون حموم توی از کورد امیر

 مهمی چیز کنم تعویضش بیارم بخرم باید سوخته داخلش قطعات از تا چند_

 .نیست

 .بشه آماده ناهار تا بزنیم دبش چای یه بفرما آقا نکنه درد شما دست_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش کورد امیر

 .راهه به چشم دایه دیگه، روز یه واسه باشه ونمبم تونم نمی رو ناهار _

: گفت و کرد ریز رو هاش چشم بود ایستاده آشپزخونه در جلوی که محبوبه

 به انقدر که خوب قدر چه

 .واجبه مادر و پدر احترام واقعا میدین اهمیت مادرتون

 .دوختیم چشم دیوار و در به هردو که دوخت آراز و من به رو نگاهش بعد
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 .داد تکون سر و نشست کنارمون امیر

 هر توی باید ها بچه دارن، حق هم گردن به هردو ها بچه و مادر و پدر_

 و دارن نگه احترام شرایطی
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 ها بچه به رو درست راه باید مادرها و پدر هم قدر هموم باشن، پناه و پشت

 باشن مراقبشون بدن، نشون

 پس جواب باید دنیا اون ها حق این هردوی ی درباره کنن، تربیتشون و

 .بشه داده

 .انداختم باال ابرویی

 بره کنه ول تونه می هم فرزند نکنن ادا رو حقشون مادر و پدر اگه آقا حاج_

 خودش؟ پی

 .کرد نگاهم جدی

 .خیر_

 .کشیدم پوفی

 .مفید ی جلسه این بابت ممنون فهمیدیم باشه_

 .کردن می نگاه ما به دست به چایی آراز و محبوب

 نداری؟ مشق و درس مگه تو بچه_

 نیستی؟ اتاقت توی چرا

 .کردم کرد رو هام چشم
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 مهمون دیدم االن خونم می درس روز و شب دارم س هفته یه خدا به_

 .بشینم پیشت بیام گفتم داریم

 رو هاش درس شده خوبی دختر خیلی کورد امیر آقا آره: گفت سریع محبوبه

 اومدم که دیروز خونه می

 کنم صداش غذا واسه رفتم فقط بود خوندن درس حال در تاقشا توی کال

 ...گوشی با داشت

 .کرد مکث ثانیه چند یدفعه

 زدی؟ زنگ آشوب به بودی شما دیروز_

 نه: گفتم و بردم باال رو دستم دادم، فشار رو هام چشم محکم و کشیدم آهی

 .زدم زنگ بهش من

 .کرد ریز رو هاش چشم

 چرا؟_

 .بگم رو اصلیش یلدل که تونستم نمی خب

 .کنه درست رو حموم چراغ بیاد بگم خواستم می_

 .انداخت بهم نگاهی کورد امیر

 .کنم می تعویض میارم خرم می رو قطعاتش برم باید دیگه من_
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 مونی؟ نمی ناهار واسه: گفتم سریع شدیم، بلند جا از هممون

 .افتادم راه سرش پشت منم و افتاد راه در سمت به

 .دارم زندگی و کار کلی خونه برم باید نه_

 .گفتم هومی

 .دادیم زحمتت حسابی_

 .پوشید رو هاش کفش

 .فعال بدید، خبر بهم داشتید کاری نبود زحمتی_

 در چارچوب به رفتن، در دم تا و کردن خداحافظی باهاش محبوب و آراز

 شونه به پشت از و دادم تکیه

 یا کرد حس رو اهمنگ سنگینی دونم نمی کردم، نگاه عضالنیش و پهن ی

 خواست می که آخر لحظه چی،

 زد بهم لبخندی خودش روی نگاهم دیدن با برگشت، سمتم به ببنده رو در

 رو در سرش دادن تکون با و

 .بست

 !زد لبخند شدم، خشک جا همون لحظه چند

 .کرد می تغییر صورتش قدر چه خندید می وقتی
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 تونستم نمی که بود افکاری ذهنم یتو خزیدم، اتاقم توی دوباره حرف بی

 یا بدم سامونشون و سر

 رو احمقانه های فکر این که کنه لعنت رو شهره خدا بیام، کنار باهاشون

 .انداخت من سر توی

 .اومد سمتم به محبوبه و شد باز اتاقم در

 .دادم نشون خوندن درس مشغول رو خودم

 کیه؟ پسره این آشوب: گفت آروم و نشست کنارم

 .انداختم باال ای هشون

 .گفت که آراز_

 .داد تکون سر

 پولدارن؟ ایه خانواده چه از که اینه منظورم دونم می_

 .خاروندم مداد با رو سرم پشت

 خوب هم مالیشون وضعیت کنم فکر هستن اصالتی با و خوب ی خانواده_

 .باشه

 .گفت آهانی
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 خب؟_

 .کردم نگاهش تعحب با

 چی؟ خب_

 .شد جدی صورتش

 کردی؟ می نگاه بهش خیره انقدر اچر تو_

 .فرستادم شهره به لعنتی صدم بار برای

 .نمیاد خوشم ازش چون_

 .گرفتم گاز رو زبونم آروم دروغم بابت

 .کرد نگاهم کنجکاوی با کمی

 .شده نگرانم زده زنگ احمد آقا برگردم باید کم کم من باشه،_

 .دادم تکون سر

 رو کچلش سر من طرف از نهمو می جوجه دل مثل که برم دلش قربون_

 .ببوس

 .زد م شونه به ای ضربه حرص با

 جوری این خوای می کی تا آشوب بگیرتت بیاد یکی شو آدم بیتربیت_

 آخه؟ کنی زندگی
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 .کلفت رو صدام و کردم صاف رو گلوم

 حق هم مادر و پدر داره حق مادر و پدر گردن به بچه که طور همون_

 ...پش و نگهداری و تربیت

 .حرفم تو مپرید

 تحویلم رو ها حرف همون منبر پای بری من واسه خواد نمی خبه خبه_

 این جلوی کردی دقت ولی بدی،

 .مدلیه یه زد حرف نمیشه یارو

 .کردم باز براش رو نیشم

 .رو آدم گیره می ابهتش المصب_

 بیرون اتاقم از بود درگیر خودش با که طور همون و کرد نگاهم چپی چپ

 .رفت

 .نکرد پیگیری زیاد که کردم خداروشکر و مکشید آهی

 .شدم درسم ی بقیه خوندن مشغول و کردم هام کتاب توی رو سرم
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 .برم بیرون غدا صرف برای که کرد صدام آراز بعد دقیقه چند
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 دراز و برگشتم اتاقم به دوباره ها ظرف شستن بدون خوردیم که رو غذا

 و درس خوندن خیال بی کشیدم

 .بخوابم کردم سعی و شدم نبود صالح که چیزهایی به دنکر فکر

 .شدم بلند سرم زیر گوشی لرزش با بود چند ساعت دونم نمی

 من عزیزم سالم. ) کردم باز رو گوشی صفحه و کشیدم هام چشم به دستی

 سها ی خاله دختر مینام

 (خوبه؟ حالت

 امروز تفاقاا آره بنویسم واسش خواستم می انداختم، باال ابرویی تعجب با

 خیال بی که بود خیرت ذکر

 (هستن؟ خوب خانواده خوبید؟ شما ممنونم جان مینا سالم. ) شدم

 .بود شده تاریک هوا شدم، بلند جا از و کشیدم ای خمیازه

 کنکور واسه داری گفتن می داداش ممنون، شم فدات. ) لرزید دوباره گوشیم

 رشته راستش خونی می درس

 من از حتما داشتی سوالی وقت هر باشی مایل اگه فتمگ بوده انسانی هم من

 .بپرس

 سوالی چشم داری لطف خیلی عزیزم مرسی.) انداختم باال ابرویی تعجب با

 .(میشم مزاحم داشتم
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 کمکم ها درس توی خواسته ازش کورد امیر یعنی انداختم، باال ای شونه

 کنه؟

 .نشست لبم روی کمرنگی لبخند ناخوداگاه

 .لرزید گوشیم دوباره ولی شده خیال بی کردم فکر

. ) کنم باز رو پیامش میرفتم آشپزخونه سمت به که طور همون و شدم بلند

 میاید هفته آخر هم شما

 .(ببینمت دوباره میشم خوشحال دایه؟ ی خونه

 من دید حتما نبود محبوبه افتاد، بود خواب هال وسط که آراز به چشمم

 برگشت خداحافظی بدون خوابم

 .ش خونه

 و کشیدم بیرون ازش سیب یه کردم باز رو درش و رفتم یخچال سمت به

 میزدم گاز که طور همون

 .(عزیزم میایم حتما شد اوکی بپرسم داداشم از باید. ) دادم رو مینا جواب

 .شد کوبیده در به ضربه تا چند که نه یا داره دیگه سوال ببینم بودم منتظر

 .رفتم حیاط سمت به آراز بالشت هب لگدی زدن از بعد و کشیدم پوفی

 .شد ظاهر روم جلوی آرمین اخم پر صورت کردم باز رو در که همین
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 رفت؟ ت ننه_

 .برگشتم خونه سمت به و رفتم بهش ای غره چشم

 .آره_

 .افتاد راه سرم پشت

 بیاد؟ گفتی تو_

 .انداختم باال ای شونه

 تو؟ مشکوکی زچی همه به چرا بزنه سر هاش بچه به بود اومده فقط نه_
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 .شد خونه وارد و افتاد راه سرم پشت

 .کوبید آراز بالشت به ای ضربه

 خوابه؟ وقت چه االن دیگه شو بلند_

 .کرد فرو بالشت توی رو سرش دوباره و کرد نوچی آراز

 .بکپم دوساعت گذاشتین اگه وحشیا چتونه_

 دادن انجام ی سهوا کاری هیچ شدم، ولو رختخواب روی و چپیدم اتاقم توی

 بهم هم شهره حتی نداشتم
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 درس به شروع و شدم چیز همه خیال بی بگیره، آمار که بود نداده پیام

 .کردم خوندن

 تست کتاب سرکار، برم باید فردا افتاد یادم که بود شب دوازده ساعت تقریبا

 سعی و گذاشتم کناری رو

 .بشم بلند تر راحت فردا تا بخوابم کردم

 امیر بودم کافه که روز یه گذشت روال روی کامال زندگیم عدیب روز سه دو

 و رفت خونمون به کورد

 تنها ببینمش، دوباره بودم امیدوار چرا دونم نمی کرد، تعمیر رو حموم چراغ

 اون آرمین آوردیم که شانسی

 .نبود خونه موقع

 دونست نمی که اون ارتباطیم در آرمین با ما کنه فکر خواست نمی دلم

 کنار رو خالفش کارهای نآرمی

 ...بود ممکن گذاشته

 داشتم رو گذشته روز چند این عین دادم تکون طرف دو به محکم رو سرم

 طرز و ها العمل عکس به

 .کنه لعنت رو شهره این خدا کردم، می فکر کورد امیر زدن حرف و رفتار

 قناری؟ میکنی سیر کجا_
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 تو از داره جهان آقا لدی،ب کار قدر چه ببینه عمو کن درست قهوه یه بیا

 .ها کنه می نگاهت اتاقش

 نگاهش هم واقعا انداختم جهان آقا اتاق به نگاهی کامی حرف شدن تموم با

 سمت به سریع بود من به

 ها مشتری سفارش داشت که رها به کشیدمش بیرون و رفتم قهوه کشوی

 همین کردم نگاه گرفت می رو

 اون که پسری همون افتاد، شیشه بیرون به چشمم برگردوندم رو سرم که

 بود خورده پسی کامی از روز

 .بود ایستاده خیابون کنار

 ایجاد مزاحمتی چون ولی بودمش دیده کافه بیرون باری سه دو روز چند این

 العمل عکس بود نکرده

 .ندادم نشون

 .گذاشتم سینی توی و کردم درست ظرافت با رو قهوه

 .زد بهم چشمکی کامی

 .هست بهت حواسم گیریا می رو جهان آقا و من جای داری کم کم_

 .خندیدم آروم
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 داشته رو خودت هوای کنه بیرونت جهان آقا مخ رو برم روزاست همین_

 .نکنی اذیتم وقت یه باش

 .میدم رو جوابت برگردم_

 .برگشت و گذاشت مشتری میز روی رو قهوه

 گفتیم؟ می چی آها_

 فروشه؟ می قرمزی کله یه به رو ش ساله چند رفیق جهان آقا کردی فکر

 .جون دختر اخراجی کنم تر لب

 می هم خوب کنه تهدید منو کارکنای بخواد ساله چند رفیق این اگه_

 هی داری بچه این چیکار فروشمش

 .کنی می اذیتش

 .برگشتم جهان آقا سمت به بعد و انداختم باال کامی واسه ابرویی

 .قرمزی کردم خرابکاری یه من کنم فکر: گفت و کشید عمیقی نفس
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 .کردم نگاه بهش تعجب با

 شد ترش همین واسه دادین بهم اشتباه خودتون رو کیک اون پخت دستور_

 .دونستم می نه،
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 .خاروند رو سرش پشت و رفت هم توی هاش اخم

 یه قضیه نباش، نگران کردی خرابش تنهایی به خودت که رو اون بابا نه_

 .س دیگه چیز

 .کردم گاهشن سوالی

 اون ی قضیه یهو نبود حواسم زدم می حرف شاهو با که امروز خب_

 دهنم از پیش روز چند مزاحمت

 .دادم لو رو چیز همه پرید

 .بدم نشون العملی عکس چه دونستم نمی کردم، نگاهش فقط

 .نگه چیزی داداششون خان به گفتم بهش البته_

 .دادم تکون سر و گفتم هومی

 .امانته دختر این بدونه باید داداش هک نمیشه گفت ولی_

 .شد گرد هام چشم

 میگه؟ بهش یعنی_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 کنه؟ می دعوات باشه، گفته هم االن تا ممکنه یعنی دونم نمی_

 .شد گرد هام چشم
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 کنه؟ دعوام باید چرا نکردم کاری که من_

 .کشید عمیقی نفس

 .باشه داشته کورانهکور تعصبات ممکنه کردم حس دونم نمی_

 .گرفتم جبهه سریع

 میریم بیرون که هایی وقت نیست، آدمی طور این هم اصال کورد امیر نه_

 زل آدم به کسی اگه حتی

 .کنه می سرویس رو طرف دهن من، به دادن تذکر جای به بزنه

 .پرید باال ابروهاش

 وستد خیلی کردم، فکر طور این فقط میزنی چرا دختر تسلیم بابا باشه_

 کوردتون امیر این با بیشتر دارم

 بازی تخس تموم با هم تو حتی کنه می تعریف ازش زیاد شاهو بشم آشنا

 جوری این میاد اسمش تا هات

 .میاد نظر به جالب شخصیتش گیری می جبهه

 .نشست لبم روی کمرنگی لبخند

 خیلی که اینه واسه پرستنش، می رسما ندیدی نزدیک از رو گله های بچه_

 .مرامه با خیلی ده،مر



 /@romane_ghachaghi 
 

663 
 

 چهار سالگرد واسه میشه: گفت و گذاشت ش چونه زیر رو دستش کامی

 کنیم دعوتشون کافه سالگی

 .بشم آشنا باهاشون شدم کنجکاو خیلی

 .کردم نگاهشون تعجب با

 چیه؟ چهارسالگی سالگرد ی قضیه_

 تاسیس سالگرد سال هر جهان آقا: گفت بود پیوسته بهمون تازه که رها

 ی همه گیره می جشن رو کافه

 .کنه می دعوت رو اطرافیانمون

 .گفتم آهانی

 .جالب چه_

 نگاهی کرد خوردن زنگ به شروع گوشیم که بگه چیزی خواست جهان آقا

 .انداختم ش صفحه به

 .س زاده حالل هم قدر چه_

 کورده؟ امیر_

 .دادم تکون سر



 /@romane_ghachaghi 
 

664 
 

 آب زیاد شاهو امیدوارم کنه سوال قضیه همین به راجع خواد می حتما آره_

 این روی باشه نداده تاب و

 .نیست کن ول نیاره در رو یارو پدر تا حساسه خیلی چیزها

 .زدن زل من دهن به تاشون سه هر

 .پیچید گوشم توی آرومش و جدی صدای دادم جواب رو گوشی که همین

 !دارم کارت در دم بیا پا تک یه_
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 و دادم فاصله صورتم از رو یگوش پیچید گوشی توی که آزاد بوق صدای

 .انداختم بهش نگاهی

 .داره کارم بیرون برم گفت_

 .کرد گرد رو هاش چشم رها

 .ها ایستاده بیرون اون هنوز پسره این_

 .گرفتم استرس هم من ناخوداگاه

 کنیم؟ چیکار حاال_

 .شد بلند جاش از جهان آقا

 .کنید می همچین چرا که نداره ترس در دم تا برمت می من بیا_
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 .اومد همراهم ماشین کنار تا افتادم راه در سمت به کنارش

 به بود زده زل اخم با و بود جا اون هنوز پسره انداختم، اطراف به نگاهی

 .من

 ماشین توی از و زد بوقی امیر کرد، بلند کورد امیر برای رو دستش جهان آقا

 .داد تکون سر

 .شدم ماشین سوار و رفتم سمتش به سریع

 .سالم_

 .انداخت بهم نگاهی

 خبری ازتون روزه چند شدین سهیل ی ستاره خانوم آشوب سالم علیک_

 .نیست

 .گرفتم جون کمی نیست عصبانی کردم حس وقتی

 مشتری عیده دم هم اینا آراز خوندم، می درس یا بودم کافه یا که من_

 .زیاده هاشون

 .زد ضربه ماشین فرمون به هاش انگشت با بار چند

 !شده مزاحم کسی گفت می چیزایی یه شاهو فه،کا گفتی_

 .داشت تازگی برام غریبه یه نگرانی حس این کردم، تر رو لبم
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 و جهان آقا بود ساده بحث یه نیفتاد اتفاقی اصال یعنی نبود خاصی چیز_

 .کردن بیرونش کافه از کامی

 .بود بیرون به نگاهش

 .تبه زده زل بیرون اومدی کافه از وقتی از پسره این_

 .داره تیزی های چشم چه دادم، فشار هم به رو هام لب

 !گنجشک_

 می حس ولی بشه نگرانم کسی که این از بیاد بدم که نه بود، جواب منتظر

 لحظه این توی ممکنه کردم

 .نداشتم هم کاری پنهون جرأت نده، نشون خوبی العمل عکس

 ش زده کامی مونه، می منتظر کافه دم میاد روزه چند س پسره همون_

 ...میشه گرفته، دل به کینه

 نکنی؟ کاری کافه جلوی االن کنم خواهش میشه

 عیده شب فردا ندارم، کاری: گفت عمیقی صدای با و کرد مکث لحظه چند

 میریم دنبالتون میام غروب

 .دیده تدارک همه ی واسه دایه ما ی خونه
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 .کردم مکث لحظه چند

 بود؟ همین تکار میدم، خبر آراز به باشه_

 .برگشت بیرون سمت به دوباره نگاهش

 نشده؟ تموم کارت_

 .کردم نوچی

 .کرد نگاهم چشمی زیر

 نداری؟ زبون_

 .انداختم باال سر

 .خوره می گربه رو گنجشکا زبون_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 .بیای تا مونم می منتظر برس کارهات به برو_

 .رفت در دهنم از

 ؟مونی می منتظر چرا_

 نداده؟ جواب هنوز اسکندر

 نگرانی؟ هنوز
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 .داد تکون سر

 هم بعد بدین پس رو افتاده عقب طلب فرستاد پیغام بگم نشد فرصت چرا_

 قسط قبل های ماه مثل

 .بگیره ازتون بود قرار که باالیی پول منهای البته کنید بندی

 .کردم فرو شلوارم زاپ توی رو ناخنم

 .زیادن افتاده عقب های قسط_

 .کردم پرداخت_

 چرا: گفتم زده بهت و کشیدم گردنم به دستی برگشتم، سمتش به شدت به

 منطقی؟ چه با و

 .کشید لبش ی گوشه به رو شستش انگشت

 .وایسا لحظه یه راستی اون، به تا بهتره باشید بدهکار من به_

 توی داشت چسبوندم، صندلی به رو خودم ناخوداگاه شد خم سمتم به

 می چیزی دنبال ماشین داشبورد

 .گشت

 عضالنی هم پشت از حتی بدنش ش، برآمده بازوهای روی شد قفل نگاهم

 داد نمی ادکلنی هیچ بوی بود،
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 ...مردونه قوی رایحه یه فقط

 شده دیوونه شک بی کردم، فرو دستم گوشت توی رو هام ناخن محکم

 !بودم

 .گرفت سمتم به رو گوشیش و نشست صاف صندلی روی

 .بردار رو هات عکس بیا_

 من های دست برابر دو رفت، هاش دست سمت به چشمم گوشی جای به

 نظر به کارکرده و زبر بودن،

 .کشیده سختی زندگی توی خیلی بچگی از معلومه رسیدن می

 از نشون مرد؛ یه دست روی ی پینه گفت می همیشه ها قبال محبوب

 میاره در که پاکیه نون و مردونگی

 .داد تکون دستش توی رو گوشی

 گنجشک؟_

 .بده انتفال رو هات عکس بگیر میگم شدی چی محو

 .گرفتم ازش رو گوشی سریع و اومدم خودم به

 .گرفت م خنده روش قفل دیدن با کردم باز هارو عکس ی پوشه

 چیه؟ رمزش_
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 گوشیش توی از ولی دادم انتفال رو ها عکس سریع گفت که رو رمزش

 .نکردم حذفشون

 می میشه تموم کارم دیگه ساعت یک تا: گفتم و مبرگردوند بهش رو گوشی

 .برو نمون معطل تو خوای

 .شدم پیاده ماشین از و کشیدم پوفی نداد، جوابی
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 .شدن خیره بهم کنجکاو چشم تا سه رسیدم ها بچه به که همین

 گفت؟ چی_

 بیرون که پسره فهمید کنه خیر به خدا: گفتم آروم و انداختم عقب به نگاهی

 انقدر چرا همونه، یستادها

 .آخه تیزه هاش چشم

 کنه می نگاه خیره و بد هم خیلی بابا ضایعست یارو: گفت و کشید آهی رها

 .کنه می شک باشه هرکی

 رسیدگی مشغول بود کافه بیرون پرت که حواسی با و انداختم باال ای شونه

 .شدم کارهام به

 کیک تیکه یه کامی مکک با بودم تونسته باالخره تالش روز چند از بعد

 درست خوشمزه و سالم شکالتی
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 ظرف توی و زدم بهش برشی ذوق با جهان آقا به دادن نشون از بعد کنم،

 دلم دادم قرارش مصرف یکبار

 توی وقته خیلی باالخره بچشه، رو ش مزه هم کورد امیر خواست می

 .بود ایستاده من منتظر خیابون

 .شد کافه وارد سریع های قدم با ابمهت که بودم وسایل کردن جمع مشغول

 .چیشده دونید نمی ها بچه اوه_

 .کردم نگاهش تعجب با

 چیشده؟: پرسید سریع رها

 .بیاره در سر موضوع از تا بود شده خم سمتمون به کمی هم جهان آقا حتی

 .دیدم خیابون تو رو بود شده آشوب مزاحم پیش روز چند که پسره این_

 نیست جدیدی چیز که این کشیدی، زحمت: فتگ و داد تکون دستی کامی

 .هست وقته خیلی

 دیگه، بزنم رو حرفم بگیر دهن به زبون دقیقه دو: گفت حرص با مهتاب

 به شیشه از داشت بود ایستاده

 شدن پیاده نفر دو کرد پارک کنارش پژو یه یهو کرد می نگاه کافه داخل

 صدا و سر بی و آروم خیلی
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 .دنشبر ماشین تو کردن رو سرش

 که اسم تنها نداشتن، من از کمی دست هم بقیه موند، باز هم از هام لب

 امیر زد می جرقه ذهنم توی

 .بود کورد

 بلد که بدنم عضو تنها انگار بدم، نشون العملی عکس چه باید دونستم نمی

 بده نشون واکنش موقع به بود

 .گرفتم گاز رو لبم آروم میشد، آب قند توش هی که بود قلبم

 .کورده امیر کار نکنم غلط آشوب ایو_

 .خندید آروم کامی

 .آب زیر بکنه رو سرش نبره یارو خطریه چه بابا گرم دمش_

 نداره؟ ازدواج قصد احیانا: گفت و زد غش رو خودش خنده با رها

 .شد نزدیک بهم نامحسوس ابروهام

 کم کم هوا ها بچه دیگه برم من باشه، اون کار معلوم کجا از اصال هوم_

 .میشه تاریک داره

 .داد تکون سری جهان آقا

 .باش خودت مواظب سالمت به برو_
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 شکالتی کیک مخصوص ظرف ها بچه از خداحافطی از بعد کردم، تشکری

 از سریع و برداشتم چنگال یه و

 .زدم بیرون کافه

 .رفتم سمتش به سریع بود کرده تغییر کمی جاش حاال که ماشینش دیدن با

 کردی؟ کارش چی: پرسیدم سریع شدم ینماش سوار که همین

 خدایی وقت یه بترسوننش فقط گفتم هیچی،: گفت کنه انکار که این بدون

 ها طرف این گذرش نکرده

 .نیفته

 .گرفت شکل لبم روی لبخندی

 خوری؟ می کرد کمکم هم کامی البته پختم، خودم رو کیک این_

 .انداخت راه رو ماشین

 .ندارم میل_
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 به و صندلی به دادم تکیه خوردم، جا هم خودم که ذوقم تو خورد یجور یه

 .کردم نگاه بیرون

 .کردم می حس خودم روی رو نگاهش سنگینی
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 .خورم می خونه برم می بده حاال نکن قهر_

 .کردم باز رو کیک بسته و انداختم باال رو سرم

 مخود جلوی جا همین بخوره سها بدی شاید خونه ببری اگه خوام نمی_

 .بخور

 متعجبش های چشم جلوی و برداشتم کیک تیکه یه چنگال سر با یه سریع

 .بردم هاش لب سمت به

 .بود ناباور و جدی کامال صورتش کشید، عقب رو سرش سریع

 !کنی می چیکار داری_

 .خورم می خودم من بده

 .انداختم دماغم به چینی

 .دهنت تو بذارم من بنده دستت گفتم چیشده مگه حاال وا_

 رو ش همه و سها به ندم میدم قول: گفت آروم و گرفت دستم از رو چنگال

 درش حاال بخورم خودم

 .نیستم که آراز شو، من واسه گرفتن لقمه خیال بی و ببند رو

 .پرید دهنم از سریع

 .نیستی که معلومه_
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 برادرم مثل رو اون که این انگار اصال گرفتم جبهه یهو انقدر چرا دونم نمی

 .بود تصور از دور برام ببینم

 .نشستم جام سر صاف و بستم رو کیک در

 دهنش از حرف کلمه یه نداشت امکان کردم نمی باز رو صحبت سر من تا

 .بیاد بیرون

 هستن؟ کیا خونتون فردا هوم_

 .خودمون_

 .دادم فشار بهم رو هام لب

 کیا؟ یعنی_

 .کوچه توی پیچید و داد فشار گاز روی رو پاش

 .گله های بچه از چندتا و دهخانوا یعنی_

 .کرد متوقف کوچه سر رو ماشین که بزنم حرفی دوباره خواستم گفتم، آهانی

 .گذاشتم ماشین داشبورد روی رو کیک و کردم سکوت

 .فعال امروز بابت ممنون_

 .داد تکون سر

 .همراهت به خدا_
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 .شدم پیاده ماشین از مکث با و انداختم بهش نگاهی

 .بود ایستاده کوچه سر برسم خونه در دم به که موقعی تا

 بوق که دادم تکون براش دستی سریع کردم نگاهش و برگشتم دوباره

 .انداخت راه رو ماشین و زد کوتاهی

 نفس توش اون که هوایی کشیدم، عمیقی نفس شدم خونه وارد که همین

 .بود سنگین زیادی کشید می

 .ننبود آرمین و آراز بستم رو در و شدم خونه وارد

 به میشد آزارمون باعث و بودیم نیومده کنار خونه توی آرمین حضور با هنوز

 می حس مشکوکی طرز

 طریق از تا برگشته خونه به کورد امیر با ما نزدیک ی رابطه خاطر به کردم

 بشه نزدیک بهش بتونه ما

 پیش آرمین که بشه متوجه کورد امیر بدم اجازه نداشت امکان خب ولی

 دیدگاهش تمخواس نمی ماست

 .بشه عوض بهمون نسبت

 به رو خودم مطالعه ساعت یک از بعد و کردم درست نیمرو خودم واسه

 سر حسابی فردا تا سپردم خواب
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 حسابی و درست عید یه قراره که بود بار اولین ها سال از بعد باشم، حال

 .باشیم داشته
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 هام چشم به دستی پریدم، جا از آرمین و آراز دعوای و کلکل صدای با

 برم تا شدم بلند جا از و کشیدم

 .چیشده ببینم

 هم؟ جون به افتادین دوتا شما چتونه باز: گفتم بدخلقی با و کردم باز رو در

 میره داره پوشیده منو بلوز و جوراب: گفت و زد اشاره آرمین به دست با آراز

 اینا امروز خودم من بیرون

 .دارم الزم رو

 .دادم فشار بهم رو ها لب

 کنید؟ می دعوا دارید همین واسه_

 .بکشید خجالت سنتون از

 لباس میدم پس بهت میارم شب گرفتم رو لباسش روز یه دیگه س گشنه_

 یه دارم عجله س نشسته هام

 .که ندارید هم لباسشویی
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 تجهیزات دیگه شرمنده: گفتم رفتم می دستشویی سمت به که طور همون

 با خب فروختیم، رو بابات کاخ

 .شاهزاده بشور دست

 آراز پشت به ای ضربه آرمین ندیدن با پریدم بیرون و زدم صورتم به آبی

 کارهات به آراز: گفتم و زدم

 .دنبالمون میاد کورد امیر باش آماده برس

 .معذبم من رفتیم نمی کاش: گفت و کرد پوفی

 اداشتهد زن خونه چی واسه معذب: گفتم تمسخر با و انداختم باال ای شونه

 .پسر

 .رفت هم توی صورتش

 .دختر زدم کهیر_

 .بریم خالی دست زشته بخر چیزی شیرینی یه برو بگیرم دوش من تا_

 .افتاد راه دنبالم

 .بده پول_

 .رفتم بهش ای غره چشم

 .بردار س کوله تو کارتم_
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 .کشید بیرون رو کارت و رفت کوله سمت به

 .بستم رو در و شدم حموم وارد هم من

 قرار بار اولین برای بستم، رو هام چشم گرفتم قرار آب دوش زیر که همین

 بشیم خانوادشون وارد بود

 این ولی بگذره چطور قراره امروز دونستم نمی کورد، امیر حضور با هم اون

 برام برنامه با و جدید زندگی

 .موند می باقی آرامش توی جوری همین چیز همه کاش بود جذاب

 جعبه یه با آراز بودم وضعم و سر کردن مرتب مشغول که ساعتی نیم از بعد

 .رسید راه از شیرینی

 .کردم درست ناهار و رفتم آشپزخونه سمت به

 خونه کردن تمیز و کارهامون دادن انجام مشغول انقدر ناهار خوردن از بعد

 غروب کی نفهمیدیم که بودیم

 .شد

 .خورد زنگ گوشیم که بودم لبم رژ زدن مشغول آینه روی به رو

 .نشست لبم روی لبخندی ناخودآگاه کورد امیر ی شماره دیدن با

 بله؟_
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 اید؟ آماده کوردم، امیر_

 236 _پست#

 .شدم خم آینه سمت به

 .داریم کار کمی یه هنوز نه کر، شیره شناختم_

 .کرد نوچی

 کنید؟ می کار چی دارید دقیقا برم هم شاهین دنبال باید دارم عجله_

 من؟ هوم_

 .کنم می چیکار دارم بدونی باشی داشته ای عالقه نکنم فکر

 مگه؟ چطور: گفت تعجب با

 .انداختم باال ابرویی

 یا میاد بهم بیشتر قرمز رژ ببینم کنم می آزمایش دارم داریا، اصرار خودت_

 .زرشکی

 .کرد سکوت لحظه چند

 امیر؟: گفتم آروم و گرفتم گاز رو لبم

 .م کوچه سر دیگه ربع یه تا_
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 .کرد قطع رو گوشی حرفش شدن تموم با

 دادم هشدار که من کردم، جمع رو صورتم و انداختم گوشی به نگاهی

 .نمیاد خوشش

 .میرسه االن کورد امیر شو حاضر باش زود آراز_

 .کرد ریز رو هاش چشم کرد می تنش رو پیرهنش که طور همون

 نزد؟ زنگ من به چرا_

 .انداختم باال ابرویی

 ه؟دار رو ت شماره مگه_

 .انداخت باال سر

 .نه_

 .کردم نگاهش چپی چپ

 میگی؟ چی پس_

 غیرتی خواستم می کن ولش هیچی: گفت و بست رو لباسش های دکمه

 تو به اون اصال واست، شم

 .میزنم گیج کال امروز داره چیکار

 .برگشتم سمتش به
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 چمه؟ من مگه داره چیکار من به که چی یعنی_

 .کرد نگاهم درمونده

 کورد امیر که اینه منظورم هست چیزیت یه تو که نیست این منظورم نه_

 نداره کاری کسی با اصال

 تر؟ خوشگل تو از کی وگرنه

 .گرفت م خنده

 .میرسه دیگه کم کم کوچه سر بریم بزنی هم رو کاریت گند خواد نمی_

 سرم روی شالی و کردم عوض رو لباسم سریع بیرون رفت که اتاق از

 .انداختم

 .زدیم بیرون خونه از آراز همراه سریع و انداختم تساع به نگاهی

 .کردم تند رو هام قدم بود پارک خیابون سر که ماشینش دیدن با

 .میدوید دنبالم زنون نفس نفس آراز

 .دیگه ایستاده چشممون جلو جا همین کنه نمی که فرار تر آروم بابا چته_

 .کردم بهش اخمی

 .بشه معطل وندنبالم اومده راه همه این یارو زشته_

 .کردیم سالم هم با جفتمون شدیم ماشین سوار که همین
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 .بود گرم حسابی هاش چشم انداخت، بهمون نگاهی آینه تو از

 ها؟ بچه خوبید سالم، علیک_

 خوبید؟ شما مرسی_

 .مبارک پیشاپیش عیدتون

 شاهین دنبال میریم باشید، داشته خوبی سال باشه، مبارک هم شما عید_

 خودم خونه متونرسون می بعد

 .ها بچه بقیه دنبال برم باید
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 بتونم داد فرصت بهم همین دوخت جاده به رو نگاهش افتاد راه که ماشین

 .کنم بررسیش

 یه بود، تنش بودیم خریده شاهین ی مغازه از که هایی لباس از دست یه

 .مشکی شلوار و ای سرمه بلوز

 کوتاه کمی هم رو سیبیلش و ریش بار این ولی بود همیشه مثل موهاش

 به آراز که ای ضربه بود کرده

 .بگیرم ازش رو نگاهم شد باعث زد پهلوم

 .بکش خجالت آشوب کنی می نگاه جوری این چرا_
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 .شد گرد هام چشم

 .کرده کوتاه رو سیبیلش و ریش ببین بود نگاه فقط که نکردم کاری_

 .کرد نگاهم چپی چپ

 .دختر سرجات بشین ریدا مردم ریش و پشم کار چی تو_

 نگه رو ماشین رسیدیم که راه چهار سر صندلی، به دادم رو م تکیه خنده با

 .داشت

 .شد ماشین سوار سریع بود منتظر وقته خیلی انگار که شاهین

 .همگی به سالم راستی شده، عید انگار نه انگار هوا خنکه قدر چه_

 چهل کن زیاد رو ریبخا داداش: گفت امیر به رو که دادیم که رو جوابش

 چرا سردمه، منتظرم س دقیقه

 اومدی؟ دیر انقدر

 که این مثل سها دنبال دانشگاه بودم رفته: گفت و کرد ای سرفه کورد امیر

 خونه رفته افتاده راه خودش

 .کشید طول کمی یه

 بره که بود کرده خوشتیپ عجله اون با آرمین نکنه گرفتم، دلشوره ناخوداگاه

 .سها دنبال
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 نمیزد پر گنجشک خیابون تو کردم نگاه خیابون به و کشیدم عمیقی نفس

 ها کوچه پس کوچه ی همه

 .بود خلوت

 با که کشیدم می راحتی نفس داشتم تازه شدیم، خارج اصلی خیابون از

 رو به رو از که ماشینی دیدن

 !زد خشکم آشنا هایی چهره و میومد
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 :هاوراز دوم فصل

 .(میگویند یکدیگر به را خود های راز که تن ود سرپوش، راز، هم(

 می نگاهون زده بهت ما از بدتر و بودن نشسته ماشین توی سها و آرمین

 .کردن

 نگاه ناباورش صورت به ترس با و چرخیدم کورد امیر سمت به سریع گردنم

 کدوممون هیچ انگار کردم،

 .بدیم نشون واکنشی چه باید دونستیم نمی

 هایی قدم با و شد پیاده ماشین از کورد امیر بیایم خودمون به که این از قبل

 به رو خودشون بلند
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 پایین وحشت با همه کرد باز رو ماشینش در که همین رسوند، آرمین

 همین آرمین مرگ که خدا به پریدیم،

 !بود امروز

 رگ جوری یه چسبوندش، ماشین در به و گرفت رو آرمین ی یقه محکم

 که بود کرده باد گردنش های

 .کنه می سکته االن گفتم

 !شرف بی کنه می کار چی تو ماشین تو من خواهر_

 .اومد جلو قدمی لرز و ترس با سها

 ...دادا_

 !خونه تو شید گم همتون رو دهنت ببند_

 می کنترل رو خودش انگار که جوری میومد در گلوش ته از زور به صداش

 .نزنه داد کرد

 من بود پریده حسابی رنگم برداشتیم خونه سمت به قدمی ترس با همه

 دعوا از هم جوریش همین

 .داشتم وحشت
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 آرمین که چکی اولین با داخل، فرستاد رو سها و کرد باز رو در سریع شاهین

 پشت لرزون پاهای با خورد

 .گرفتم پناه آراز

 عوضی؟ نیستم تو با مگه_

 کرد؟ می غلطی چه تو ماشین تو من خواهر

 .بود شده سرخ کورد امیر های دست فشار زیر آرمین صورت

 ...خدا به امیر آقا میدم توضیح... تو_

 .شد ساکت خورد تر محکم که رو دوم سیلی

 آخه؟ میشه سرت ناموس و شرف و خدا تو نیار زبون به رو خدا اسم_

 ها؟ بشی نزدیک کورد امیر خواهر به کردی جرأت حقی چه با

 .حروم به نمک حقی چه به: شد بلند داداش صدای

 .شد بیشتر ترسم هاش دست لرزش دیدن با

 ...کنی می فکر که جوری کن باور امیر آقا کردم غلط_

 محکم کوبید صورتش به که رو اول مشت نداد زدن حرف مجال بهش

 رو سرم و بستم رو هام چشم

 .بردم فرو آراز کمر توی
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 صدای رهباالخ کرد، ناله کورد امیر لگد و مشت زیر قدر چه آرمین دونم نمی

 .اومد در بغضم پر

 .کشتش می بگیر رو جلوش قرآن تورو آراز_

 .بود پریده هم خودش رنگ گرفت، رو دستم آراز

 ...طوری چه من آخه_

 دوید، سمتشون به بلند های قدم با شاهین بشه کامل حرفش که این از قبل

 روی رو آرمین کورد امیر

 .کوبید شکمش به محکمی لگد و انداخت زمین

 باهات کارم هنوز ببینم، م خونه اطراف تورو من دیگه بار یه حالت به وای_

 در قسر نکن فکر نشده تموم

 !آشغال کنم می ت بیچاره رفتی

 .ریخت بیرون دهنش از خون قطره چند کرد، ای سرفه آرمین

 ...بزنم حرف بذار نزن خدا تورو_

 .گرفت محکم رو ش یقه و شد خم خشم از پر امیر

 239 _پست#
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 خوشی حال نظر به هم خودش کشید، رو بازوش زور به پشت از هینشا

 .نداشت

 پیدا شون کله و سر داره کم کم مردم ببین کن ولش بمیره تن این داداش_

 میفته چو محل تو میشه

 .نکن کثیف رو دستت این از بیشتر بریم میشه ریزی آبرو

 .داد تکون طرف دو به رو سرش عصبی کورد امیر

 ...آروم نکشمش تا گیرم می آتیش دارم کن ولم شاهین نمیشه_

 !کورد امیر_

 .کرد مکث کورد امیر دایه ی زده وحشت صدای شنیدن با

 .دوید کورد امیر سمت به بود افتاده سرش از که چادر با دایه

 (پسرم بده مرگم خدا)  کُرِم نَژیم یاخوا_

 .گذاشت کورد امیر بازوی رو دست محکم

 برات مادر نکن. ) بِمرِه نکندایکو کنی می دارم داغ دوباره کشیش می نکن_

 .(بمیره

 فکش میشد، شل آرمین ی یقه روی از کورد امیر دست حرفش هر با

 سختی به انگار بود شده منقبض
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 .کرد می کنترل رو خودش داشت

 .میگن چی فهمیدم می کاش

 تکون طرف دو به رو سرش و داد فشار بهم محکم رو هاش چشم کورد امیر

 شدت از چرا دونم نمی اد،د

 کشیدن زجر انگار داشتن رو حال همین همه شدم، می خفه داشتم بغض

 .بود درد همه واسه کورد امیر

 .شد بلند دوباره دایه ی ناله پر صدای

 باش آروم بابات روح به رو تو. )کوردِم کَه وِلی وهَ، آرام بابهو روحی تو_

 .(کوردم کن ولش

 دستی کالفه شد بلند جا از و داد هل زمین روی ور آرمین محکم کورد امیر

 کرده عرق و سرخ صورت به

 .بود نمونده دیوونگیش تا چیزی کشید، ش

 نده قسم هلل به رو تو. )اَویت تیکه تیکه خَریکه قلبِم دایه، نَدَه قسم اَهلل تو_

 تیکه تیکه داره قلبم دایه

 (میشه

 ازشون چیزایی یه ستمتون می و میشد تر واضح داشت هاشون حرف انگار

 .بزنم حدس
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 به بلند های قدم با و دوخت دایه به رو دلگیرش و حرف پر نگاه کورد امیر

 .افتاد راه خونه سمت

 دنبالشون هم من ناخوداگاه که بودم ترسیده انقدر دوید، سرش پشت دایه

 .افتادم راه

 برشب کن گور و گم پا و دست جلوی از رو این آراز: زد داد سریع شاهین

 .جایی درمونگاهی

 به آراز داد، تکیه ماشینش در به کشون کشون که افتاد آرمین به چشمم

 بغلش زیر سریع و دوید سمتش

 .گرفت رو

 .شدم خونه وارد و شدم خیالشون بی

 .شدم سها گریون نگاه متوجه شدیم حیاط وارد که همین

 بهش کورد رامی داد نمی اجازه و بود ایستاده سها و کورد امیر بین دایه

 .بشه نزدیک

 .بزنم حرف باهاش خوام می فقط ندارم کاری دایه کنار بیا_

 .گرفت پناه دایه پشت بیشتر سها

 .داداش میدم توضیح خدا، تورو دایه نه... نه_
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 بود شده سرخ فشار شدت از هاش چشم کرد نگاهش کالفه کورد امیر

 و گرفت سها به رو رو دستش

 ...منتظرم بده توضیح خب: گفت

 .افتاد من من به سها

 من... من خب_

 توی خوام می توضیح سها من اعصاب رو نرو انقدر دیگه بزن حرف د_

 غلطی چه شرف بی این ماشین

 کردی؟ می

 واقعا رفتم، عقب به قدم یه کرده کپ هم من حتی کورد امیر تشر صدای با

 بار اولین بود شده ترسناک

 .سوخت می سها واسه دلم زندگی توی بود

 طرف دو به رو سرش و فشرد بهم رو هاش لب سکوت لحظه چند از بعد

 .داد تکون

 .کردی ناامیدم سها، کردی ناامیدم_

 .افتاد هق هق به سها

 شدم؟ عاشق چون داداش چرا_
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 بگیرم؟ تصمیم زندگیم واسه تونم نمی نیستم آدم من

 240 _پست#

 .بود شده مشت هاش دست رفت باال دوباره کورد امیر صدای

 سها؟ نشو عاشق گفتم تو به من_

 بره؟ بدمش عشق بدون و خواهرم زندگی به بزنم گند بخوام من

 رو سرش بودم دتبالش در به در وقت همه این که آرمینی چرا سها؟ این چرا

 این چرا هلفدونی تو بکنم

 پایین آوردی رو خودت ارزش انقدر کردی بازی هممون آبروی با جوری

 اگه خوام می رو بدت من مگه آخه

 بهت؟ گفتم می نه من بود آدم یارو

 .بود شده سرخ صورتش برداشت، عقب به قدمی سها

 ها؟ چرا خودت نظر به_

 و میدیده پدرش جای رو داداشش که دختری ندیده، پدر محبت که دختری

 ولی بوده چیز همه واسش

 تنهاش زندگیش های سال بدترین تو غریبه پشت هفت خاطر به اون

 دارم دوست تا چهار با چرا گذاشته
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 دستای تو رو میگشته دنبالش که محبتی و عشق و میشه خر دیگه مرد یه

 کنه؟ پیدا اون

 پیدا دیگه یکی های چشم تو رو ندادین بهم بابا و تو که عشقی باید من چرا

 !کردم می

 همه این هات دوست خاطر به بودی چیزم همه که منی به توجه بی چرا

 عقده انقدر یگذاشت تنهام سال

 گذاشتی؟ دلم روی کینه و

 .کنه مکث ای لحظه سها شد باعث دایه تشر صدای

 (بده مرگم خدا) نَژیم یاخوا_

 میگی؟ داداشت به داری چی فهمی می دختر رو دهنت ببند

 ...حیا و شرم

 .برد باال رو دستش کورد امیر

 .کنه تموم رو حرفش بذار دایه بگه بذار_

 .کشید تیر قلبم شنیدنش با که بود ستهشک و سنگین جوری صداش

 شاهین سمت به هام چشم میشدم، فاجعه عمق متوجه داشتم تازه انگار

 سری با جوری یه شد، کشیده
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 گرفت، م گریه خاطرش به که بود ایستاده در کنار شرمندگی و افتاده پایین

 !میشد خفه سها کاش

 پر چهره روی گاهمن برگشتم، سمتشون به دوباره سها ی گریه پر صدای با

 .شد خشک کورد امیر درد از

 وجود توی که حقارتی حس و ها عقده این ی همه داداش بود تو تقصیر_

 که توئه تقصیر مونده من

 از تر مهم برات مردم که تویی باشی، مواظبم و بمونی قولت روی نتونستی

 اینو جور باید بودن، خانوادت

 داداش، دارم دوسش من م،بش جدا ازش کنی مجبورم تونی نمی بکشی

 بود کنارم اون نبودید شما وقتی

 اگه خدا به... خدا به کنار گذاشته من خاطر به رو خالفش کارهای ی همه

 ...بیاری سرش بالیی

 دو دو هاش چشم میشنیدم، رو کورد امیر شکستن صدای لحظه به لحظه

 .بود شده خم کمرش و میزد

 میداد زهر ی مزه سها های رفح بود، سنگین براش ها حرف این شنیدن

 نه یا اونه با حق دونستم نمی
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 بود شده باعث اون چون بودم متنفر ازش وجود تمام با لحظه این توی ولی

 .بیفته روز این به کورد امیر

 میشه؟ چی بیارم سرش بالیی اگه بده ادامه_

 241 _پست#

 .لرزید سها ی چونه

 ...توئه تقصیر هم این و کشم می رو خودم_

 .کرد سکوت باالخره خورد دایه از که دهنی تو با

 دوم دهنی تو وگرنه سها بشنوه هات گوش رو میاد در دهنت از که حرفی_

 !خوری می هم رو

 .شکست سها آخر ی جمله با که بود کوردی امیر میخ همچنان هام چشم

 رو هاش چشم دور قرمز رنگ از ای هاله شد، خیره سها به سکوت توی

 .بود گرفته

 سرش پریده رنگی و گریون هایی چشم با سها حرفش پر نگاه سنگینی زیر

 .انداخت پایین رو

 .بود اشک خیس کشیدم، صورتم به دستی

 .خانوم سها گفتیشون می زودتر وقت همه این بود کرده سنگینی دلت رو_
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 حس وضوح به رو سها تن لرزش که بود شده غریبه و سرد انقدر صداش

 نمی دلم وقت هیچ کردم،

 تر تلخ هم مرگ از حسش کنم تجربه رو کورد امیر چشم از افتادن خواست

 .بود

 ضربه و امروزش های حرف خاطر به همیشه تا قراره سها کردم می حس

 بکشه عذاب زد امیر به که ای

 .کورد امیر خود مثل درست

 .میرفت کبودی به رو دایه صورت

 و انداخت آسمون به هینگا داد، تکون رو سرش آروم بار چند کورد امیر

 نمی بست، رو هاش چشم محکم

 .بگیره رو هاش اشک جلوی خواست می شاید دونم

 فکر وقت هیچ شده پا به غوغایی چه دلش توی ببینم تونستم می کاش

 که کسی غم دیدن با کردم نمی

 .کرد آرومش میشد کاش بکشم، زجر انقدر ندارم باهاش خونی نسبت

 در چاه ته از که صدایی با و دوخت سها و دایه به رو سرگردونش نگاه دوباره

 دم!گر می بر: گفت میومد
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 های چشم و سرد صورت دیدن با گذشت که کنارم از برگشت در طرف به

 خود فقط ریخت، دلم سرخش

 .کنه آروم رو مرد این دل تونست می خدا

 .شد خارج در از و گذشت زیر به سر شاهینِ کنار از سنگین هایی قدم با

* * * 

 .انداختم داشت باریدن هوای دلش حسابی که آسمون به نگاهی

 .خونه رسونمت می_

 .برگشت شاهین سمت به هام چشم

 میشه؟ چی کورد امیر پس میرم، خودم_

 .افتاد راه خیابون سمت به

 .گرده می بر میشه آروم خودش_

 میاوردم در جیبم توی از رو گوشیم که طور همون و کردم تند رو هام قدم

 و فکر بمونه تنها: گفتم آروم

 بزنی؟ حرف باهاش نمیری میکنه ش دیوونه خیال

 داغون قبل دقیقه چند مثل درست صورتش کرد مکث و کشید عمیقی نفس

 .بود
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 بهش؟ بگم چی برم_

 تو افتادی ما خاطر به که ببخشید بوده فالنی با خواهرت نداره عیبی

 شد؟ مار و تار خانوادت هلفدونی

 !بهتره مبشی الل ما

 .فشردم بهم رو هام لب

 !نگیر دل به کنه تبرئه رو خودش خواست می فقط ها حرف اون با سها_

 242 _پست#

 و کردم می باز دهن وگرنه کنم بازی کسی آبروی با که نبودم آدمی حیف

 رابطه این که کسی گفتم می

 بهش سها که بود نکرده کاری وقت هیچ آرمین بود، سها کرد شروع رو

 .بشه تهوابس

 همه لحظه اون خواست می دلم فهمی می چه تو دختر غوغاست دلم تو_

 جون به رو کورد امیر درد ی

 .بخرم

 .موندم ساکت ولی من بگم خواستم

 باشه؟ رفته تونه می کجا االن دونی نمی_
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 .داد تکون سر حال بی و ایستاد خیابون گوشه

 !آلونک_

 ا؟ج اون ببری منو میشه: گفتم آرومی صدای با

 .چرخید سمتم به تعجب با

 .بودم آروم نا انقدر چرا دونم نمی

 نه؟ بشه عصبانی ممکنه من دیدن با_

 .خدا به کنه می دق باشه تنها کنه خالی رو خودش بذار نداره عیبی

 .کشید آهی و کرد نگاه اطرافش به لحظه چند

 رو چیزی وقت هیچ بگه چیزی تو به بخواد که هاست حرف این از تر مرد_

 بیا نمیاره، کسی روی به

 .نیست آروم دلم منم شد معجزه شاید بریم

 .داد تکون دست تاکسی واسه

 هایی حرف چه و نسبتی چه با قراره یا ریم می داریم کجا دونستم نمی

 غصه تا کورد امیر کنار بشینم

 می فرق همه با کورد امیر بگذرم کنارش از راحت تونستم نمی ولی نخوره

 .خورد می غصه نباید کرد
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 آرمین حال کجایید: ) دادم پیام آراز به و آوردم در جیبم از رو گوشی

 (چطوره؟

 خوب زیاد بیمارستانیم،: ) داد جواب سریع که بود نگذشته بیشتر دقیقه چند

 خوان می رسه نمی نظر به

 (بگیرن گچ رو دستش

 .شدم خیره بیرون به و کشیدم آهی

 .شد بجل بهش توجهم شاهین صدای شنیدن با

 سوخت می درهمش صورت و مظلومیت واسه دلم امروز انقدر چرا دونم نمی

 فقط گله های بچه کل از

 .شد شرمنده همه جای به و بود جا اون شاهین

 چون بیاد کنار تونست می هم سها شدن عاشق با کورد امیر دونی می _

 بی آدم اون هرکسیه، حق عشق

 !نداره کورانه کور تعصبات و نیست منطقی

 که نیست مغز این چون میومد، کنار روزی یه هم آرمین با حتی شاید

 بشی کی عاشق تو کنه می انتخاب

 گول با کنه می سعی مغز پس نداره منطق قلب و کنه می انتخاب که قلبه

 طرف های عیب خودش زدن
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 .کنه پاکشون و بده جلوه عادی واست رو مقابل

 ای ضربه از تر دردناک نه ولی زد کورد امیر به ای ضربه ها این از هرکدوم

 بهش هاش حرف با سها که

 .زد

 نموند کورد امیر از چیزی دیدم خودم های چشم با من شد نابود واقعا اون

 کسی خواهرش فهمید وقتی

 فکری چه اون به راجع چیزشه همه و شده بزرگ بغلش توی بچگی از که

 و فراریه ازش طور چه کنه می

 شرمندگی واسه خدا به زد، نمی هارو حرف اون اسه کاش داره، کینه ازش

 حال نگران فقط گم نمی خودم

 .بود نشکونده رو دلش جوری این کسی حاال تا که داداشمم خان

 .کرد باز گلوم توی رو جاش دوباره بودم داده قورتش زور به که بغضی

 .سردرگمش های چشم واسه بود سوخته دلم قدر چه

 243 _پست#

 از و جیبش توی کرد دست افتاد، راه کنارم شاهین شدیم دهپیا که ماشین از

 تک یه کلیدهاش دسته توی
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 .آورد در کلید

 این هم ماشینش ایناهاش داریم، ازش زاپاس یه هممون آلونکه کلید این_

 .انگاری جاست

 .مونم می منتظر جا این من تو برو

 .کردم مکث لحظه چند و گرفتم دستش از رو کلید

 اصرار دلم ولی اشتباهیه کار جا اون به رفتنم دونستم می یحت بودم دل دو

 کار این انجام به داشت

 .اشتباه

 کمی شد باعث باغ گوشه از سگ پارس صدای شدم، وارد و کردم باز رو در

 ولی بشینه دلم به ترس

 باعث بود کشیده دراز بود بالکن وسط که تختی روی که کورد امیر دیدن

 .بشم آروم شد

 .رسوندم بهش رو خودم بلند یها قدم با

 لحظه چند بود گذاشته پیشونیش روی رو آرنجش و بود بسته رو هاش چشم

 بهش باال از و ایستادم

 .شدم خیره
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 .میداد بزرگ غم یه از نشون ش گرفته صورت و درهم ابروهای

 .باشم تنها جا این ساعت چند یه خوام می سعید تو برو_

 !بود بیدار بخورم، جا شد باعث صداش شنیدن

 امیر؟_

 .شد باز هم از یکدفعه هاش چشم آرومم صدای شنیدن با

 .گرفت تلخی و تعجب رنگ کم کم نگاهش

 بچه؟ کنی می چیکار جا این تو_

 .نشستم کنارش سریع هم من نشست تخت روی و شد بلند که همین

 .پیشت بیاره منو خواستم شاهین از_

 .نبود گرم نگاهش

 بشه؟ چی که_

 .بیاد بدش ما از دیگه نکنه گرفتم، گاز رو لبم

 میاد؟ بدت من از_

 .دوخت صورتم به رو سرخش های چشم

 بیاد؟ بدم ازت باید چرا_
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 .لرزید م چونه

 .کرده رو کار اون برادرم چون_

 .شد مشت دستش

 دونستی؟ می_

 .دادم تکون سر بغض با

 نگفتی؟ چرا_

 .شد بیشتر م چونه لرزش

 حتی میاد بدش ما از همین واسه دونست می هم سپهر ترسیدم، می چون_

 جرأت هم گلته جزو که اون

 خودت قول به اونا برابر در دیگه که من به برسه چه بگه بهت نکرد

 .گنجشکم

 .کرد باز لب سختی به شد کشیده لرزونم ی چونه سمت به نگاهش

 !نکن گریه باشه_

 ...منه جز به دونستن می همه پس

 .نداد ادامه رو حرفش

 جا؟ این ومدیا چرا_
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 .دادم فشار مشتم توی رو مانتوم

 نمیاد؟ بدت من از پس_

 .کشید آهی

 .بنویسم ای دیگه کس پای رو یکی گناه نیست من مرام تو گنجشک نه_

 244 _پست#

 .اومد باال نفسم باالخره

 گناهه؟ شما قاموس تو شدن عاشق_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 دیگه تو کنه می م خفه داره رفتهگ رو گلوم خر چی یه جوریش همین_

 .نزن دامن بهش

 .بردم جلوتر کمی رو سرم

 میدی؟ زدن حرف اجازه بهم_

 .شدی آروم شاید

 .انداخت من مصمم های چشم به نگاهی

 !گنجشک جایی این عنوانی چه با_
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 بیرون هام لب بین از بود کرده خوش جا دلم توی تردید کمی با که جوابی

 کشبال تو همه این: پرید

 بشم، غمخوارت من هم بار یه خریدی جون به رو بدبختیامون و شدی

 نمیاد؟ بهم چیه

 .بود تعجب پر و گیج نگاهش

 .گله یه و بودم من یه نبوده غمخوارم تو جنس هم یکی حاال تا فقط نه_

 .شدم دلخور

 نداری؟ قبولم هنوز بودی گفته خودت نیستم؟ گله از من مگه_

 .شیدک ش کالفه صورت به دستی

 کمت سن این با داری جنم چون دارم قبولت دایه قدّ دختر دارم که قبولت_

 بر مشکل همه این پس از

 گله کل االن که نیست الکی نشده، دراز کس هیچ جلوی دستت و اومدی

 دختر تک شدی انگار دارن قبولت

 .بچه گله

 زده ماتم روی به خوبی حس هاش حرف با انقدر نشست، لبم روی لبخندی

 یادم لحظه یه که داد من ی
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 بده اجازه حتی کردم نمی فکر کنم آرومش تا بودم اومده من مثال رفت

 کردم می فکر بزنم، حرف باهاش

 می راست شاهین انگار ولی کنه بیرون اینجا از منو که باشه عصبانی انقدر

 حرف این از مردتر اون گفت

 .بود ها

 کنی غرق نگرانی و دانوج عذاب تو رو خودت که این از قبل خواستم_

 و درد کنم ادا بهت رو دینم

 .امیر بگو من به رو هات غصه

 بودن مصنوعی که بود داغون و کالفه صورتش انقدر زد، کمرنگی لبخند

 .بود واضح لبخندش

 کنی؟ ادا دین_

 .بگو خب

 .کشیدم عمیقی نفس

 .بزنم رو حرفم آخر تا بذار نشو عصبانی_

 تو داشت فهمید نمی رو راستش و چپ تدس فرق که قدری اون بود بچه

 خبر که کرد می بازی کوچه
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 رو دیگه زن یه دست باباش نشده مامانش چهلم کرده، دق مامانش آوردن

 .خونه آورد خودش با و گرفت

 گوشش توی انقدر هاش خاله چیه قضیه که شد روشن واسش کم کم

 کرد خیانت مامانت به بابات خوندن

 بچگی همون از نشست دلش تو کینه کم کم هک بشه مرگ دق شد باعث و

 طلبکار بود، باباش ساقی

 اون محل این فرستادنش می روز هر خورد، می کتک اون خونه دم میومد

 دست از هم مواد پی محل

 خونه اون توی هاش بچه و باباش زن دیدن با هم و خورد می کتک باباش

 .کشید می عذاب

 هرروز نکشید ته اون ی کینه ولی رفت و گذاشت باباش زن شد که بزرگتر

 دوسش که برادری و خواهر

 رو در و بیرون نداختشون می یا میزد کتک مختلف های بهونه به رو داشتن

 بشینن صبح تا کرد می قفل

 بود کرده پخش جنس طرف اون و طرف این باباش واسه انقدر کنن، گریه

 ساقی آرمین اسم به همه که

 .شناختنش می
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 رگه نگاهش توی چرخید، سمتم به سریع گردنش رسید که جا این به حرفم

 دیده ترحم و ناراحتی از هایی

 .میشد

 .گذاشتم بینیم روی رو دستم که بگه چیزی خواست

 !بشه تموم هام حرف تا کنی صبر دادی قول_

 تا گذشت شد خالف غرق و خودش دست افتاد افسارش باباش مرگ از بعد

 هب افتاد چشمش روز یه

 و خان دیان دختر اصیله، دختره فهمید میزد قدم خواهرش کنار که دختری

 خواست کورده امیر خواهر

 .گذاشت کنار رو خالف جاش به نتونست ولی عقب بکشه

 بر اون ولی آب زیر بکنن رو سرش تا دنبالش افتادن در به در همکارهاش

 و شده عاشق چون گرده نمی

 پناه ما پیش جونش ترس از هست وقتی چند کنه، ثابت رو خودش خواد می

 همه خواست می گرفته

 .شد دیر ولی خواستگاری بیاد و کنار بذاره رو چیز
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 .داد فشار بهم رو هاش لب

 !بد کرد نامردی بد_

 و داداشمه آرمین چون زنم نمی رو ها حرف این آراز جون به: گفتم آروم

 اتفاقا بگیرم رو طرفش بخوام

 خونی دشمن دوتا مثل رفتارمون دوباره این از بعد شاید پره ازش دلم حسابی

 .بشه

 یه تا میزنم سرت توی خیال و فکر تا هزار و تو خاطر به رو ها حرف این

 ذاتا آرمین بکشی آروم کمی

 انداخته روز این به رو اون شده بزرگ توش که شرایطی نیست بدی آدم

 رو دستش تو برگشته که حاال

 گیری؟ نمی

 نمیدی؟ فرصت بار یه ها آدم ی همه به مگه نیستی دکور امیر تو مگه

 کنی؟ رحم بهش رو دفعه این کنم خواهش میشه

 .کشید کوتاهش موهای روی رو دستش محکم

 آروم قدری اون قلبم سوزم می دارم هنوز خدا، این حکمت به بگم چی_

 آرمین کنم فکر این به که نیست
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 از من درد االن ولی بده پس حساب کارهاش بابت باید آدمیه جور چه

 !سهاس

 باشه راضی ازمون خدا که گرفتیم رو هرکس دست کردیم بندگی عمر یه

 خواهر جز دارن قبولم همه

 !خان دیان یادگار دارم، دوسش بیشتر جونم از که کسی خودم

 ...من داره حق نبودم خوبی دار امانت

 و بردم جلو رو دستم داد دستور قلبم فقط منطقی چه با و چرا نفهمیدم

 .گرفتم محکم رو بازوش

 .رسید هام چشم به و شد کنده دستم از سرگردونش نگاه برید، رو حرفش

 صداقت به بیشتر گذشت می بیشتر چی هر ببینمش جوری این تونستم نمی

 می پی شهره های حرف

 .بودم احمق یه واقعا من بردم،

 .داشت فرق همه با انقدر چرا میداد، زدن حرف جرأت بهم آرومش صورت

 دنیا این واسه فقط تو نذاشتی، کم کس هیچ واسه کورد، امیر نیستی بد تو_

 نفر یه بودی، مرد زیادی

 یه خودش کردن خالی قیمت به که شده پر کینه و بغض و ترس از انقدر

 !شکونه می رو مرد
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 داشته زندگی توی ازش دونه یه آرزوشه هرکسی که برادری و مرد هم اون

 بگم؟ برات داستان یه باشه،

 .داد تکون سرش و کشید عقب رو خودش کمی

 بمالی؟ گول رو سرم داستان با خوای می_

 .گنجشک نیست بچگونه تو واسه مثل دنیام که من
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 .کردم نگاهش منتظر هایی چشم با

 .واقعیه زیادی داستان این ولی _

 .کشید عمیقی نفس

 .برام کن تعریف بگو،_

 ...نبود یکی بود یکی_

 .نشست لبش روی غمگینی لبخند

 .شد خشک لبخندش روی نگاهم

 .بود نقو نق و لوس ی بچه دختر یه کبود گنبد زیر_

 تر صدا و سر بی و تر کوچولو هاش سال و سن هم ی همه از که دختری

 عروسکیش ی چهره پشت بود،
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 کتک و خورد می کتک هرروز که دخترکی بود، نشسته مظلوم دخترک یه

 دید، می رو شبرادر خوردن

 خواست می باباش روز یه شاهد حتی میدید رو مادرش شدن تحقیر هرروز

 پادوگری برای رو داداشش

 .بیاره در پول فروختنش تا بفرسته

 .کرد می نگاه دیگه های بچه به حسرت با هرروز

 !شد بزرگ دخترک

 عذاب شدنش تحقیر با که مادری نه و بزنه کتکش که بود پدری نه دیگه

 .بکشه

 و بودن شده تر ترسناک ها آدم داشت، بدتری های دشمن دیگه حاال

 .تر پناه بی و تر غمگین دخترک

 فرار ها دشمن دست از تا دوید می گریه با و بود گرفته رو داداشش دست

 شد خسته که دوید انقدر کنه

 .گرفت پناه دیوار ی گوشه و

 !بارید می بارون

 ...لرزید می ترس و ددر از و بود شده خیس دخترک تاپای سر
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 نیستم؟ ت بنده من مگه خدایا: گفت هق هق با و آسمون به کرد رو

 تری؟ نزدیک من به گردن رگ از نگفتی مگه

 باشی؟ پناهم ندادی قول مگه

 باشه؟ مواظبم زمین روی تو جای به که بفرستی برام فرشته یه میشه

 .شد تر شدید بارون

 .کرد وشنر رو آسمون وحشتناکی برق رعد یکدفعه

 .بست محکم رو هاش چشم دخترک

 های بال با فرشته یه دید، روش به رو فرشته یه کرد بازشون آروم وقتی

 !قوی و بزرگ

 .کنه اذیتش کسی نده اجازه و کنه قایم هاش بال زیر رو دخترک که انقدری

 که بده، نجاتش که بود اومده یکی بود، شنیده رو دعاهاش خدا انگار

 بد خاطرات ی همه و بشه قهرمانش

 .کنه پاک رو

 نیست؟ آشنا برات داستان این

 رو دستم پرتگاه ی لبه درست و ساختم خودم واسه ذهنم توی که قهرمانی

 امیدی خودش به دیگه گرفت
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 نداره؟

 کر؟ شیره بره بین از هم ما امید خوای می

 توی رو خودش وجود انگار چرخید می صورتم روی لحظه آخرین تا نگاهش

 کرد می انکار استاند این

 بهم نجات ی فرشته یه مثل که کسی بود، همین من قلب توی اون ولی

 داد، دوباره زندگی یه فرصت

 قصه بد های آدم دست از رو من و بود گرفته رو حقم بود خریده رو آبروم

 .بود داده نجات

 .بدم جون دادن ادامه برای بهش که بود من نوبت حاال

 واسه من از انقدر گفتم بهت کوچولو دختر یشد غرق رویا تو زیادی_

 ...خودت

 .حرفش توی پریدم

 بچگونه و یواشکی چیز یه این دونه نمی کس هیچ دونی نمی خودت تو_

 تو ولی خودم دل توی س

 !زمینی روی من خدای

 دوباره زندگی یه بهم کنه ثابت رو خودش وجود که فرستاده برام تورو خدا

 که گم نمی رو اینا دادی،
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 اطرافت های آدم واسه قدر چه وجودت بدونی خواستم فقط بدم امید بهت

 بشه خم کمرت اگه حیاتیه،

 .شکنن می همه

 247 _پست#

 .کشید عمیقی نفس

 من کردن آروم برای خورده، خراب کله ی گله اون پر به پرت که الحق_

 دختر؟ میگی کفر چرا

 .بود بازوش روی هنوز دستم ولی نبود متوجه و نبودم متوجه

 چی من بدونی که نبوده زندگیت تو خودت عین یکی تو نیست، کفر_

 .میگم

 بهتره؟ حالت

 .داد تکون سری

 تک با بعد بشم آروم باید سنگینه کوه یه قدر پشتم ولی بهتره حالم آره_

 تصمیم یه تا بزنم حرف تکشون

 .بشه خراب کسی زندگی نه بشکنه کسی دل نه که بگیرم درست
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 ترکیدن و تیر صدای که بکشم رو دستم خواستم آوردم شبازو به فشاری

 شد باعث کوچه بیرون از چیزی

 .بشم متمایل سمتش به و بکشم خفیفی جیغ

 چیشد؟ وای_

 .برگشت طرفم به مکث با و انداخت اطراف به نگاهی پرید باال ابروهاش

 !رفت تحویل سال کنم فکر_

 .کردم نگاه گوشیم عتسا به و گرفتم فاصله ازش سریع شد، گرد هام چشم

 .امسال بشه سالی چه: گفت و داد تکون طرف دو به رو سرش

 .زدم لبخند ناخوداگاه

 .مبارک عیدت راستی اوه باشه، عمرم های سال بهترین از یکی احتماال_

 .نشست لبش روی کمرنگی لبخند باالخره

 .گنجشک باشه مبارک هم تو عید_

 کن سعی: گفت میاورد در جیبش توی از رو پولش کیف که طور همون

 سال ترین موفق از یکی امسال

 به خوام می شو قبول خوب جای یه و بخون رو درست باشه، زندگیت های

 این ببینم، رو رسیدنت اوج
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 .شما امسال عیدی از هم

 .دوخت بهم رو گرمش نگاه و گرفت سمتم به تراول تا چند

 نگه روشن رو اطراف طحیا توی چراغ تک تنها و بود شده تاریک کامال هوا

 .بود داشته

 بگیرم، درخشید می کم نور این زیر که نگاهی از رو هام چشم تونستم نمی

 گیر لحظه همین توی انگار

 دونم نمی بیام، خودم به تا بزنه تلنگر بهم نفر یه داشتم احتیاج و بودم کرده

 درونم که خفگی و درگیری

 .بیاد در داشص شد باعث که کشید طول قدر چه بود پیچیده

 .شد خشک دستم دختر کجاست حواست_

 248 _پست#

 شده گرمم هوا این توی گرفتم، هاش چشم از رو نگاهم و اومدم خودم به

 .بود

 .نداشت ای فایده دیگه انکار فقط نبودم مریض

 .نیستم بچه که من_

 .گذاشت دستم توی خودش رو ها پول



 /@romane_ghachaghi 
 

720 
 

 بچه؟_

 واسشون هم امسال حتی دممیدا عیدی گله های بچه کل به هرسال من

 ولی قرآن الی بودم گذاشته پول

 .نشد قسمت

 .شد سکوتم باعث در توی کلید چرخیدن صدای که بگم چیزی خواستم

 باشیم خونه تحویل سال لحظه بجنبون دست گفتم هی سعید نمیری_

 ..و االف خیابون توی سال کل دیگه

 .کرد سکوت ما دیدن با که بود زدن غر مشغول

 پشت گیجی با بار چند و بست رو حیاط در بود شده ما متوجه تازه هک سعید

 .خاروند رو سرش

 !مبارک عیدتون سالم هوم_

 .داد تکون سر کورد امیر

 .مبارک نو سال ها بچه سالم_

 و گرفت سمتمون به رو ش اشاره انگشت بود ایستاده سعید کنار که پسری

 تو دختر داداش: پرسید آروم

 ه؟کن می چیکار خونه
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 .کرد مکث لحظه چند کورد امیر

 .دارم کارتون برگرد بعد خونه برسون رو آشوب سعید آشناست،_

 .گرفت سمتش به رو ماشینش سوئیچ بعد

 .کرد نگاهم اخم با سعید

 .بود کوچه سر شاهین ولی باشه_

 .شد گرد هام چشم

 .هوا این تو شد خشک رفت، یادم اصال رو خدا بنده اون وای_

 تو؟ نیومد چرا پس: گفت تعجب با کورد امیر

 .بود شرمنده خیلی بیاد نشد روش: گفتم آروم

 .کرد اخمی

 .باهاش دارم حرف تو بیاد بگید بهش میرید دارید بود شرمنده که کرد غلط_

 .رفتم سعید سمت به و شدم بلند جا از سریع

 .بینمت می امیر، نکن خیال و فکر الکی_

 .داد تکون سری

 .تونهمراه به خدا برید_



 /@romane_ghachaghi 
 

722 
 

 سعید با و گذشتم کرد می نگاهم موشکافانه که پسری های چشم جلوی از

 .شدیم خارج خونه از

 249 _پست#

 می چیکار جا این داداش: پرسید سعید گذاشتیم بیرون رو پامون که همین

 همیشه مثل انگار چرا کنه

 نبود؟

 .انداختم باال ای شونه

 .خانوادگی مشکالت_

 .کرد نگاهم جدی

 داره؟ شما به ربطی چه خانوادگیشون مشکالت وقت اون_

 .کردم زیاد رو سرعتم میلی بی با

 .وصلیم هم به دیگه جا یه از داداش زن بگی بهم نیست قرار نترس_

 .داد بیرون حرص با رو نفسش

 .دادم تکون واسش دستی شاهین دیدن با

 .منتظرته خونه تو امیر کردم، فراموشت شرمنده_

 .داد تکون سر
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 .خونه رسونمت می بریم تو نمیرم منه منتظر چرا میزدم، حدس دارهن عیبی_

 تو؟ نمیری چرا_

 .نمیشه روم: گفت آروم

 .کشیدم آهی

 تو بیاد سریع بگو نمیشه روش که کرد غلط گفت گفتم بهش رو همین_

 .باهاش دارم حرف

 .جاش سر ایستاد صاف

 چی؟ تو پس میرم، االن باشه_

 .انداختم سعید به نگاهی

 .میرم آقا این با_

 .زد سعید ی شونه به ای ضربه میگذشت کنارمون از که طور همون

 .پسر باش ما خویشک مواظب_

 .کرد باز رو ماشین در و داد تکون سری سعید

 دارن؟ رو هوات انقدر گله داری مار ی مهره_

 .قابلین شناس گوهر: گفتم حواس بی و نشستم
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 .نگفت چیزی و انداخت بهم عجیبی نگاه

 و لحظه اون گیر هنوز نداشتم دادن ادامه حواس و حال هم خودم واقع در

 براق چشم دوتا و چراغ نور

 زندگی این از مرحله این توی که بود کاری ترین احمقانه کردن انکار بودم،

 .بدم انجام تونستم می

 .قلبم به هم مغزم به هم میدادم، حق من اصل در

 !لغزیدنش بابت قلبم هب حس این از فرار و ترس بابت مغزم به

 سرکار، رفتم می باید کردم، می گرم رو خودم سر باید خونه رفتم می باید

 زندگی این خوابیدم، می باید

 ترسیدم، نمی کردن خطر از من متاسفانه و بود شده خطرناک من برای

 اون بودم شجاعی آدم همیشه

 !بلرزه کورد امیر مثل کسی برای دلم که قدری

 250 _پست#

 کورد رامی

 و گرفتم هام دست توی رو سرم بذاره، چای تا خونه داخل بود رفته تیمور

 .بستم رو هام چشم
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 .کرد می نابود رو مغزم داشت ها فکر این

 دیدم می معصوم ی ساله ده دختر همون رو سها که منی برای باورش

 .بود سخت

 هم اون داره، باهاش ای رابطه کنه کتمان که این بدون مرد یه کنار دیدنش

 از همه که آرمین مثل مردی

 ریشه از من خواهر زندگی توی وجودش و داشتن خبر زندگیش ی شیوه

 .بود اشتباه

 به دل و کرد پیدا ای دیگه جای رو دلخوشی خواهرم که بود من تقصیر

 حروم ی لقمه که بست کسی

 !سفره سر میاره

 برای بود سنگین برام سها های حرف بود، نشدنی برام اتفاق این هضم هنوز

 کاش کردم آرزو بار چندمین

 دل سها موند نمی برام سیاهی رو این و ذاشتم نمی بیرون زندون از رو پام

 نبود ولی نبود بلد شکستن

 .کرد نابودش من

 بود کرده دفن دلش توی نگفته های حرف و عقده کلی سال همه این انگار

 .بشه منفجر جایی یه فقط تا
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 .کرد سردش حدودی تا و آتیش این روی تریخ آب آشوب های حرف

 .میزد حرف قشنگ موقعش به ولی بود بچه

 شدنی تموم عذاب این کردم نمی فکر گذاشتم خونه این توی که رو پام

 و شده تموم واسم چیز همه باشه

 بود ثمر بی و پوچ نظرم به سال چند این توی کارهام ی همه بود سیاه

 بودم دایه و خان دیان شرمنده

 که شدم غرق تاریکی توی سرگردون انقدر نبودم، خوبی دار امانت من

 .رسید آشوب

 !کرد می چیکار جا این تنهایی دختر این آخه نمیشد، باورم اولش

 برای دلیلی هیچ من خوردم، جا نه یا میاد بدم ازش پرسید ازم وقتی

 چرا اصال نداشتم ازشون دلخوری

 و ها حرکت با حسابی که تریدخ دل دیگه نفر یه حماقت خاطر به باید

 دل توی ش گونه بچه رفتارهای

 .شکوندم می رو بود کرده باز جا همه

 که این تاریکی، این توی بود نورانی ی نقطه یه مثل برام هاش حرف

 نبوده ثمر بی و پوچ انقدر زندگیم

 .باشم بوده ناجیش من که هست کسی هم باز و
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 چنین به داشتم احتیاج انگار ،داد پس بهم رو زندگی حس هاش دلداری با

 .بشم پا سر دوباره تا چیزی

 !چیز همه به راجع کردم، می فکر باید

 درست آشوب های حرف از حد چه تا دونم نمی زندگیش و وجودش آرمین،

 عجله با تونستم نمی ولی بود

 کنم تفهیم کسی به رو هام حرف بخوام زور با که نبودم آدمی بگیرم تصمیم

 بود مهم که یزیچ تنها االن

 .بود سها انتخاب

 حرف با سها که هایی زخم از چیزی میفتاد که هم اتفاقی هر تهش هرچند

 شد نمی کم زد قلبم به هاش

 می سها کمبودهای و دردها ی همه مقصر رو خودم همیشه برای من و

 .دونستم

 251 _پست#

 کردم می فکر که منی از کرد می گله و کرد می باز دهن زودتر کاش فقط

 ی همه توی تصمیمم و راهم

 های حرف ترین دردناک ممکن زمان بدترین توی بوده، درست زندگی

 حتی این و بودم شنیده رو زندگیم
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 واقعا من انگار بود، زده بهم سها زندگی توی آرمین وجود از بدتر ای ضربه

 .بودم خودخواهی آدم

 .اومدم بیرون خیال و فکر از در صدای با

 .کرد باز رو در لداخ از تیمور

 .انداخت بهم نگاهی و شد حیاط وارد شاهین

 .ایستاد و اومد جلوتر قدم چند

 نمی م شرمنده خدا به) براکَم کَم چاوَکانِت تماشای ناتوانم شرمندمَ بَهخوا_

 کنم نگاه هات چشم به تونم

 (داداش

 .نشست صورتم روی اخمی

 دشمنت)خوار نَخَیتَه سَرو دانیشهَ خوم الی اَگرا بِه پیاگ شرمنده دِژمِنو_

 جا این بیا مرد باشه شرمنده

 (پایین ننداز رو سرت من کنار بشین

 .نشست تخت روی کنارم و برداشت رو فاصله قدم چند آروم های قدم با

 سال همه این به زد گند ما وجود رفت، نمی پیش جوری این هیچی کاش_

 ما ولی نه که شما زندگیت از
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 .براکم ایم شرمنده خیلی ت خانواده پیش

 .گذاشتم ش شونه روی دست

 کنم می حظ زندگیمه، توی شما بودن نیستم پشیمون که چیزی تنها از_

 همه این از بعد بینم می وقتی

 راه کاسبی و کسب اومدید، در گل و آب از شدید مردی خودتون واسه وقت

 دار خانواده و انداختید

 .شدید

 .کرد نگاه هاش کفش به

 دلداری منو خوای می بعد گذره می چی دلت تو دونم می که من داداش_

 بدی؟

 .دادم فشار رو ش شونه

 کنار باهاش هم خودم خودمه، به مربوط گذره می من دل توی هرچی_

 از کس هیچ خوام نمی میام

 ببین کن تحقیق پسره این به راجع فقط شاهین بفهمه چیزی امشب اتفاقات

 از خرابه قدر چه اوضاعش

 .نه یا کنار گذاشته کرده می کار کیا با الفه،خ تو کی
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 .کرد نگاهم تعجب با

 ...خوای می نکنه چرا؟_

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم

 رو چیز همه خوام می فعال شاهین کنم چیکار خوام می دونم نمی هنوز_

 ...فقط من بدونم اون به راجع

 همه کنه رفک و باشم منفور خواهرم ذهن توی این از بیشتر خوام نمی

 راه ببین گرفتم، ازش رو چیزش

 هست؟ واسش نجاتی

 252 _پست#

 وقتی کشیدم عمیقی نفس نگفت، چیزی ولی بود ناراحت و درهم صورتش

 می نگاه خوردنش غصه به

 که ضربی هر با قلبم موندم، سرپا االن تا خودم چرا که بودم عجب در کردم

 کشید می تیر گرفت می

 زنگ گوشم توی سها های حرف تا ببندم رو ایه چشم لحظه یه بود کافی

 م.زد می حرف دایه با باید بزنه

 سعید تا بخوریم کردم آماده عصرونه یه دمه چایی داخل بیارید تشریف_

 .بذاره رو غدا بیاد
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 .کردم نگاه بود ایستاده در دم که تیمور به و برگشتم

 .میایم االن نکنه درد دستت_

 .شدیم خونه ردوا و زدم شاهین به ای اشاره

 .نکردم رد رو تیمور دست ولی نداشتم اشتها

 .شد خونه وارد و کوبید در به محکم بار چند سعید سفره شدن جمع از قبل

 .کردیم نگاهش تعجب با

 سعید؟ عصبانی انقدر چرا چته_

 .برداشت چای لیوان یه و نشست

 بگو من به همیشه برای بار یه داداش آدم مخ رو میره دختره این بس از_

 شما با نسبتی چه دختره این

 داره؟

 کنید؟ می تحمل رو زدنش حرف مدلی این جوری چه شما اصال

 .کشیدم عمیقی نفس

 میگه هرچی اون نشید دهن به دهن مردم دختر با گم می بهتون بار صد_

 ندارید حق کن سکوت تو

 .بدید جواب
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 .شد سرخ حرص از صورتش

 من اگه وهلل بزرگ، ذاری می شالال به لی لی داری خیلی دیگه شما_

 نسبتت میگم بهش باشم گفته چیزی

 این به من خب داداش زن کنی صدام نیست قرار نترس میگه چیه داداش با

 بگم؟ چی

 زیر زد تیمور و دوخت سعید به رو گیجش نگاه شاهین پرید، باال ابروهام

 .خنده

 از: گفتم و گذاشتم سینی توی رو چای های لیوان کردم، مکث لحظه چند

 این ذارید می سرش به سر بس

 رو سفره این شید بلند کنه، ساکت تورو رفته در دهنش از چی یه هم بچه

 برم خوام می من کنید جمع

 کوچه تو منتظرن خانوادت عیدی شب خونه برو هم تو شاهین بخوابم،

 .موندی خیابون

 .کرد نوچی

 .مونم می جا همین امشب بهشون دادم خبر_

 .کردم نگاهش چشمی زیر

 چرا؟ جا این_
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 .انداخت باال سر

 .کنی خیال و فکر الکی نباشی تنها که این واسه_

 کلی باشم تنها خودم با خواستم می امشب اتفاقا کشیدم، عمیقی نفس

 گره سرم توی نشده باز کالف

 .بود خورده

 .کردم نگاه تیمور و سعید به و نگفتم چیزی

 بزنید؟ سر هاتون خانواده به رید نمی عید واسه شما_

 .کردن نوچی جفتشون

 شاید افتادیم جا محل تو آوردیم گیر درمون و درست کار یه تازه آقا نه_

 .رفتیم در به سیزده واسه

 .رفتم اتاق سمت به و شدم بلند جا از نگفتم، چیزی

 .نکنید صدام شام واسه خورم نمی چیزی_

 253 _پست#

 .کشیدم دراز و انداختم اتاق وسط بالشتی

 رد تنم روی از کامیون یه انگار خوابیدن زمین روی از نه کرد، می درد تنم

 خیابون وسط من و بود شده
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 .برسه هام زخم به نبود کسی و بودم کشیده دراز درد پر و خونین

 نیست شدنی هضم ها حرف و ها حس بعضی انگار بستم، رو هام چشم

 رو حالت و آدم دل روی میمونه

 .کنه می بد

 توی کی نفهمیدم حتی که بود سنگین هام چشم و ها حرف از پر رمس انقدر

 .رفتم فرو کابوس

 کرد می درد جوری رفت قلبم سمت به دستم ناخودآگاه پریدم که خواب از

 اومد، بند نفسم لحظه یه که

 .دادم فشار هم به رو هام چشم و نشستم سرجام زور به

 توی خان دیان بود طراباض و داد از پر و درهم چیز همه دیدم، می خواب

 چیز همه از بود خوابم

 خواست می سها... سها دایه، اشکی های چشم بود، ناراضی و ناراحت

 !بکشه رو خودش

 کشیدم، عمیق نفس تا چند و دادم تکیه سرم پشت دیوار به محکم رو سرم

 قلبم کمی که نشستم انقدر

 !کردم می سکته مسلماً گذشت می دیگه ثانیه چند فقط اگه شد آروم

 .کردم نگاه گوشیم به کشیدم، کردم عرق صورت به دستی
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 .بود اذان نزدیک

 .اومدم بیرون و گرفتم وضو رفتم روشویی سمت به و شدم بلند جا از

 .کردم می آروم رو دلم جوری یه باید

 باعث چشمم جلوی میومد که سها های حرف و خواب اون از صحنه هر

 .بکشم درد میشد

 .نماز به ایستادم و روم جلوی گذاشتم رو مهر

 .بود خدا کرد می آرومم که چیزی تنها و بودم گیر ولی بودم کاهل

 رو درست راه خودت خدایا بستم، رو هام چشم و گذاشتم مهر روی رو سرم

 .بذار روم پیش

 م شونه روی دستی که بودم داده تکیه مهر به رو پیشونیم قدر چه دونم نمی

 .نشست

 براکم؟_

 ه؟خوب حالت

 .دید م چهره توی چی دونم نمی انداختم شاهین به نگاهی و کردم بلند سر

 .کرد مکث و فشرد بهم رو هاش لب

 .داد تکون طرف دو به رو سرش و کشید آهی
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 نمی اینجوری و مردم می کاش. )کورد امیر نَوینایا واینَه توم و اَمِردِم کاش_

 .(کورد امیر دیدمت

 .نشست صورتم روی کمرنگی اخم

 (بیداری؟ چرا تو داداش، نکنه خدا)  بِداری؟ بوچی تو کاکَ، نکا خوا_

 .گرفت سمتم به رو دستش و داد تکون دوطرف به رو سرش

 اَوَنَه قیبلَه، اَم تو هَلوسِنِم هاتم کیشا طولی فره کِرد سجدَو قبله وَه رو دیم_

 اَکَی سکته کاکَ، نَخو خَفَت

 خیلی کردی سجده قبله به رو دیدم. )فیمبخَ بروُیم هَلسَه اَکِیم حلی خومان

 کنم بلندت اومدم کشید، طول

 حلش خودمون کنی می سکته داداش نخور غصه انقدر قبله همین به تورو

 بریم شو بلند کنیم می

 .(بخوابیم

 254 _پست#

 .شدم بلند جا از و گرفتم رو دستش

 و شادی و غم اوج توی کردیم، می شدید نیاز یا پوچی احساس هروقت

 از احساسات کنترل که وقتی



 /@romane_ghachaghi 
 

737 
 

 همین فقط انگار خودمون لهجه به گشتیم می بر میشد خارج دستمون

 رو خودمون تونستیم می طوری

 .کنیم خالی

 .افتاد هم روی هام پلک تری آروم حال با بالشت روی گذاشتم که سر

 قراره تو رفتم وقتی دونستم نمی کردم، نگاه خونه در به و ایستادم کوچه سر

 می بشنوم چی و بگم چی

 .کنم خالص عذاب این از رو خودم خواستم

 دایه به دیروز دعوای با کردم می حس نداشتم رو دایه به کردن نگاه روی

 دیشب کاش شده حرمتی بی

 هم گوشیم حتی رفته، راه هزار دلش االن تا حتما خونه گشتم می بر

 .بود خاموش

 .کردم باز رو خونه در و کشیدم عمیقی نفس

 پاشیده مرده خاک انگار بود ساکت جا همه انقدر انداختم حیاط به گاهین

 .بودن

 به و کرد مکث دیدنم با دایه شد، باز خونه در آوردم در رو کفشم که همین

 .انداخت نگاهی پام تا سر
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 بلندی قدم با و داد تکون طرف دو به رو سرش بود قرمز هاش چشم

 .رسوند بهم رو خودش

 بوچی... کِرد دیقمِ وهلل بَه دویشَو؟ لَه کوِوی لهَ کوردم هوساقَ بویتو دایک_

 ) ناکَن؟ رحم مِن وَه ایوَه

 به شماها چرا وهلل به کردم دق دیشب از بودی کجا کوردم برات بمیره مادر

 .(کنید نمی رحم من

 .کرد می گریه داشت کردم، بغلش محکم

 .دادم فشار بهم رو هام لب

 .وایما تنیا اَشِه وَه، آرام گیان، دایه نیَه هیچ_

 .(باشم تنها داشتم نیاز باش آروم دایه نیست چیزی(

 .بود بغض پر صداش

 بیوخشَه بِکِردایا، چیم مِن بِت پهِ چتِهکو اگر... تو دَنگی غَمی بو بِمرِه دایه_

 بابَهو قُوری تو امیرکورد

 می کار چی من میشد چیزیت اگه بشه صدات توی غم فدای دایه.)بیوَخشه

 تورو کورد امیر ببخش کردم،

 .(ببخش بابات خاک به
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 .کردم نوازش رو سفیدش موهای

 دایه؟ بووَخشِم چی_

 خاس امانتداریکی مِن مالَه اَم ناوی بِنِمَه پِه نایِت روم من بووَخشی اَشِه تو

 رو چی...) خویشکَکَم نوَِم،

 دایه؟ ببخشم

 خوبی دار امانت من رمبذا خونه این توی رو پام نمیشه روم ببخشی باید شما

 ...(خواهرم نبودم،

 .گذاشت دهنم روی دست

 خویچی سها وهلل بَه کورد، امیر نَهورهَ جَرگم نیژه اَمَه لَه تر فرَه سسسس_

 که دویشَهو لَه پشیمانهَ،

 رو جیگرم نگو این از بیشتر هیس.)اَگری خوین وَک خریکَه مال بو نَهاتکیتو

 وهلل به کورد امیر نزن آتیش

 .(کنه می گریه خون داره خونه نیومدی که دیشب از پشیمونه خودش اسه

 .کردم پاک رو هاش اشک آروم و کشیدم آهی

 اَکَم دُرُس گِشتی دایه اَویت دُرُس_
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 گریه تو فقط کنم می درست رو چیز همه دایه میشه درست. )نَگری تو فقط

 .(نکن

 255 _پست#

 .یدکش عمیقی نفس و برد فرو م سینه توی رو سرش

 .کردم جداش خودم از و دادم فشار بهم رو هام چشم محکم

 سمت به لحظه چند از بعد و انداختم سها اتاق به نگاهی شدیم که خونه وارد

 .افتادم راه خودم اتاق

 دایه؟ داشتی خبر: پرسیدم نشست تخت روی کنارم دایه که همین

 .داد تکون سر آروم

 وقت چند همین منم هکی دونستم نمی ولی هست یکی دونستم می_

 .فهمیدم

 .کشیدم عمیقی نفس

 پسره؟ جوریاست چه_

 گفته؟ چیا ش درباره سها

 .داد تکون طرف دو به رو سرش
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 هیچ اصال کاش هوف دیدن رو همدیگه بود دوست آشوب با که موقع اون_

 دید نمی رو دختره اون وقت

 .کردم اخمی

 هر پسره اون و تخود دختر به وصله چیز همه دایه نباش مقصر دنبال_

 خودشون زدن سرشون به گلی

 بیرون؟ کشیده خالف از پسره مطمئنه زدن،

 .گرفت رو بازوم

 .مادر بپرس خودش از برو کورد امیر دونم نمی من وهلل_

 .دادم تکون سر

 .بشم رو در رو باهاش خوام نمی فعال_

 .داد فشار رو بازوم ترس با

 کوردم؟ بخشیش نمی_

 سختی به و کردم نگاه منتظرش های چشم به تسکو لحظه چند از بعد

 مگر شیرینمهَ گیانی سها: گفتم

 جونمه سها. ) بیم کنار اَو خومو تَکی تا اَکیشه طول ولِه نِیوخَشِم؟ اَتوانِم

 تونم می مگه عزیزمه،
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 .(بیام کنار اون و خودم با تا کشه می طول ولی نبخشمش؟

 .زد کمرنگی لبخند باالخره

 گیری نمی دل به رو چیزی کنی نمی کینه پاکه دلت ی،من دیان پسر تو_

 پل ی همه سها ترسیدم خیلی

 .کنه خراب رو بینتون های

 .نگفتم چیزی

 مثل چیزایی یه هم باز بگذره که قدر چه هر دونستم می و بودم ترسیده منم

 .نمیشه قبل

 .بودم دنیاش ی همه من که نبود کوچولویی دختر اون دیگه سها انگار

 .دارم کار ها بچه با بیرون برم باید دایه بذار رو ناهار_

 .شد بلند جا از و داد تکون سری

 .ندازم می رو سفره کنی صبر دقیقه چند پسرم، االن_

 پسره این از تونه می قدر هرچه دادم پیام شاهین به و آوردم در رو گوشی

 غروب و کنه جمع اطالعات

 .خونه قهوه بیاد

 .میزدن حرف هم با آروم اومد، سها اتاق در صدای
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 .بشه پرت ازشون حواسم شد باعث گوشیم لرزیدن

 !گنجشک انداختم، گوشی صفحه به نگاهی

 .شدم خیره صفحه به و کردم باز رو پیام

 اولین باالخره نیست، کس هیچ کامی و من جز به کافه اومدم خودم امروز( 

 تنهایی رو زندگیم سالم کیک

 .کردم درست

 زیادی ذره یه البته بخوریمش؟ هم با میشه کنه می فرق قبلی با کن باور

 شده شیرین

 میشی، کام شیرین بره می شوره می رو تلخت اوقات کمی یه نداره عیبی

 تو بشی عاشقش میدم قول

 (بیام؟ من یا میای
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 .نشست لبم روی کمرنگی لبخند

 .بگذره رت راحت برام روزها این کنه کاری یه خواست می بچه این انگار

 بگیری؟ یاد کردن سالم خوای می کی( 

 تنهایی؟ کافه تو مرد یه با چرا
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 .(گنجشک دنبالت میام

 !نداشتم دوست کیک اصال من کشیدم، عمیقی نفس

 بچه دختر یه بود، شده بیشتر بهش نسبت احترامم حس دیشب از انگار

 و لغزنده ی جاده یه وسط

 .داد نجاتش افتادن از و بود گرفته رو کورد امیر دست تاریک

 .بود سفره کردن پهن مشغول دایه رفتم بیرون و شدم بلند جا از

 .انداختم سها اتاق در به نگاهی نشستیم سفره دور که همین

 چشم تو چشم باهات نشد روش: گفت آروم بود شده نگاهم متوجه که دایه

 روز چند یه بذار پسرم بشه

 .بگذره

 از و بوده دلش های حرف همه دونستم می نگفتم، چیزی و دادم تکون سر

 پشیمون کدومشون هیچ زدن

 .شناختم می خوب رو سها من نیست

 .بمونم خونه توی نخواستم این از بیشتر ناهار خوردن از بعد

 به و کردم روشن رو ماشین زدم، بیرون خونه از و برداشتم رو ماشین سوئیچ

 باید افتادم راه کافه سمت
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 .میشد وضع هوام و حال خورده یه

 کردن فکر بودن شده خبر با دیروز ی قضیه از نفر چند االن تا دونم نمی

 .کرد می عصبانیم هم بهش

 .شدم پیاده ماشین از و داشتم نگه کافه در جلوی

 .انداختم داخل به نگاهی و ایستادم در دم بود باز کافه در

 روش به رو کیک گرم سرش آشوب بودن، نشسته داخل مشتری دوتا فقط

 پیانو با رو خودش کامی و بود

 .بود کرده سرگرم

 بزرگی لبخند دیدنم با آورد باال رو سرش سریع ایستادم جلوش که همین

 .نشست صورتش روی

 !کورد امیر_

 .بیای کردم نمی فکر کنی می شوخی داری کردم فکر

 .انداختم کیکش به نگاهی

 .بودی داده رو شیرین زیادی کیک یه قول بهم_

 .اومدین خوش خیلی مبارک عیدتون بجنا سالم_

 .بردم جلو رو دستم چرخید کامی سمت به نگاهم
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 .باشید داشته خوبی سال مبارک هم شما عید کامی آقا سالم_

 .داد تکون سر و انداخت آشوب به نگاهی

 هی بزنم کیک اون به دست نذاشتی شما، امیر آقا هم این قرمزی بفرما_

 جوری چه ببینه بیاد امیر اول

 .کندی رو پوستم شد،

 .خندید شده سرخ صورتی با آشوب

 وای بهش، بدم خورده دست کیک که شد نمی بودم داده قول بهش آخه_

 بذار شیرموز یه من واسه کامی

 خوری؟ می چی تو امیر بخورم کیک با

 .کشیدم عمیقی نفس

 .بیای تا شینم می صندلی روی نسکافه،_

 257 _پست#

 .کرد کیک کردن آماده مشغول سریع و گفت ای باشه

 آدم به واقعا دوختم، کافه آروم محیط به رو نگاهم و نشستم صندلی روی

 .میداد آرامش
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 می پرخاشگری کمتر بود اومده جا این به وقتی از آشوب بودم شده متوجه

 تاثیر روش واقعا انگار کرد

 .بود گذاشته

 .داروغه جناب بفرمایید_

 .انداختم گلیش گل پیشبند به نگاهی

 .ممنون_

 اومدی؟ خوردن کیک واسه فقط کنم باور: گفت آروم و نشست کنارم

 .شد کشیده قرمزش موهای سمت به هام چشم

 .بزنم حرف داداشت با باید_

 ها سنگینه خیلی دستت بیمارستانه،: گفت آروم و آورد نزدیک رو سرش

 نپلکم، پرت دم باشه حواسم

 کبود هم صورتش طرف یه داره کوفتگی هم کلی گرفتن گچ رو دستش

 .شده

 .دادم تکون سر

 .زد تو به که سیلی پای باشه این جونش نوش_

 .خنده زیر زد آروم بعد شد گرد هاش چشم اول
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 که خواهرهایی مثل نباشه زشت میگم امیر، ای بامزه خیلی وای_

 .کنم نمی رفتار خورده کتک داداششون

 .کشیدم عمیقی نفس

 خواهرش که داداشی مثل که نشستی کسی پیش االن تو نیست مشکلی_

 !کنه نمی رفتار شده ناامید ازش

 .داد فشار بهم رو هاش لب

 زیاده سها نداره، قبول کس هیچ یعنی ندارم قبول وجه هیچ به رو حرفت_

 گندکاری خواست کرد روی

 من نظر به اصال تو، گردن انداخت رو چیز همه کنه ماسمالی رو هاش

 .الیق هرچه خالیق

 .کردم نگاهش اخم با

 آدم که من چیه: گفت خیال بی و دهنش توی گذاشت کیک تیکه یه

 دونی می هم خودت نیستم دورویی

 .گفتم رو بود دلم تو که چیزی فقط نمیاد خوشم خواهرت از

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم

 .منه خواهر سها بچه، نیاری زبون به رو دلته تو که هرچی بهتره گاهی_
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 .کشید هومی

 حقیقت این هرچند دارم می نگه خودم واسه رو دلم حرف کر، شیره شمچ_

 با راستی کنه، نمی عوض رو

 داری؟ چیکار آرمین

 .شدم عصبی دوباره اسمش شنیدن با

 از دونی می چی تو بزنم، حرف باهاش خودش به راجع خوام می_

 کارهاش؟

 .گذاشت جلوم رو کیک

 با چرا آخه میفته، داره مک کم فشارت شه خوب حالت بخور ذره یه اول_

 ذره یه کنی می تلخی من

 .مؤمن مرد باش داشته انصاف

 بعضی کرد می عوض رو بحث و جو جوری یه گرفت، م خنده لحظه یه

 مثقال نیم این کار تو ها وقت

 .موندم می بچه

 .رفت هم توی صورتش که کندم کیک ی گوشه از ای ذره

 ...بیا کنی؟ می تعارف میزنی نوک چرا بابا ای_
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 .شد گرد هام چشم گرفت صورتم جلوی رو کیک از بزرگ ی تیکه یه

 ...دیگه بخور بیا عا بگو_

 .گرفتم دستش از رو چنگال و دادم تکون طرف دو به رو سرم خنده با

 !کنی نمی ترک رو ها عادت این چرا تو آخه ملوچک عقب برو_

 .کشید عقب راحت خیال با و انداخت باال رو ابروهاش

 .خندیدی شآخی_

 258 _پست#

 .نگفتم چیزی و دادم تکیه صندلی به

 کرده می کار کریم نام به یکی با دونم می فقط دونم نمی زیادی چیز من_

 و بوده فروش خرده اصل در

 از مقدار یه بیرون کشه می کار از وقتی داده نمی دخالت رو خودش زیاد

 هم کریم میشه گم ها جنس

 می فرار هم اون میده لو ها پلیس به رو ش هخون آرمینه کار کنه می فکر

 میشه، قایم ما پیش میاد کنه

 !همین

 .پرید باال ابروهام
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 همین؟_

 کریمه؟ کدوم دونی نمی دختر، چیز همه شد که این

 حرفه حسابی دنبالشم، در به در وقته چند که همونیه گفت می بهم حسی یه

 .نمیداد پس نم و بود ای

 مزه راستی بزنی حرف خودش با بهتره الستبا محل واسه شناسم نمی_

 بود؟ طور چه کیک

 .دادم تکون سری

 .میزد شیرین زیادی ذره یه فقط بود خوب خیلی کارت آماتور یه عنوان به_

 .رفت هم توی هاش اخم

 .که بگیری ایراد نباید_

 .کردم نگاهش تعجب با

 .شده شیرین خیلی گفتی هم خودت_

 .بزنیم حرفی نتونستیم دیگه و آورد رو کافهنس و موز شیر کامی موقع همون

 .خدمتم در داشتید ای دیگه کار بفرمایید_

 .کردم تشکری

 .دوختم آشوب به رو نگاهم رفت وقتی
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 سرکار؟ اومدید عیدی اول روز چرا شما_

 .انداخت باال ای شونه

 کاری اضافه بیام گفتم پیشش برم نداشتم هم رو کسی بودم بیکار که من_

 رو کسی کال هم میکا بایستم

 .نداره

 نداره؟ رو کسی چی یعنی_

 ای خانواده شده، بزرگ پرورشگاه تو: گفت آروم و انداخت کامی به نگاهی

 اون کنه می زندگی تنها نداره

 .بگذره وقتمون کافه بیایم گرفتیم تصمیم دوتایی بود بیکار من مثل هم

 .دادم فشار بهم رو هام لب و کشیدم عمیقی نفس

 .خوندی می درس کمی خونه دیمون می_

 نباش، نگران خونم می خوب رو درسم: گفت مصمم و داد تکون رو سرش

 بپرسم؟ سوال دوتا

 .بپرس_

 .کرد ریز رو هاش چشم

 زدی؟ حرف سها با که این اول_
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 ...آرمین و سها بدی اجازه داره احتمال

 .زد گره بهم رو ش اشاره انگشت دوتا و کرد مکث لحظه چند

 ...زدواا هم با_

 !نمیدم جواب_
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 .کشید پوفی حرفش شدن قطع با

 که درصده چند احتمالش بدونم خوام می فقط که کنم فضولی خوام نمی_

 ...ی دختره اون شوهر خواهر

 .شد ساکت انداختم بهش که اخمی پر نگاه با

 همه این محل تو داری که شما میگم دومی، سراغ بریم خیال بی باشه_

 و خودت از و نیک می کار

 میاد؟ گیرت هم چیزی میذاری مایه جونت

 .نشست لبم روی کمرنگی لبخند

 و محل چهار واسه ش همه بچه کنم نمی کار خاصی کس واسه که من_

 که دینی اینه واسه مردمشه
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 می بر دوباره من بشه پاک که محل کنم، ادا رو گردنم گذاشت خان دیان

 زندگی و بار و کار سر گردم

 .خودم

 نه خدمتی شیفتگان از شما معلومه: گفت جالبی لحن با و کرد کج رو سرش

 خالصه قدرت، تشنگان از

 !حاجی هستی مشتی خیلی

 .پرید باال ابروهام

 .بچه آخه میاری در کجا از رو ها حرف این_

 .چرخید عقب به سرم کافه توی آهنگ پیچیدن صدای با

 .شد بلند جا از ذوق با آشوب

 .دارم دوست رو هاش آهنگ خیلی میزنه داره یکام امیر، وای_

 .ایستاد کامی نزدیک و رفت جلوتر قدم چند شد بلند جا از

 .بشینه کنارش صندلی روی زد اشاره بهش لبخند با کامی

 حالت آرومش و شاد صورت دیدن با ولی رفت هم توی هام اخم کمی

 های آدم واقعا شد عوض نگاهم

 .دنبو کرده عوض رو آشوب کافه این
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 نشسته کافه تو که نفری چند اون کردن خوندن به شروع دوتایی که همین

 .برگشتن طرفشون به بودن

 دیدنشم منتظر من که میاد نفر یک_

 بوییدنشم ی تشنه من که میاد نفر یک

 اومده کتابا تو اسمش معجزه یک مثل

 بلده گفتن عاشقونه شعرهای اون تن

 رهمیذا مرهم رو هام زخم من غایب همیشه

 نداره دوست رو هام گریه من غایب همیشه

 تکون ریتم با رو سرش که طور همون انداخت بهم نگاهی و برگشت آشوب

 زد چشمکی شیطنت با داد می

 :داد ادامه

 نرسه دادم به صداش نیاد وقت یه نکنه

 ستاره چشم بشه کور بشه سیاه ها آینه

 اومده کتابا تو اسمش معجزه یک مثل

 بلده گفتن اشقونهع شعرهای اون تن
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 العملی عکس چه دونستم نمی باشه، قشنگ انقدر صداش کردم نمی فکر

 این توی خواستم نمی بدم، نشون

 دست به شروع ناخودآگاه جاش به کنم تلخی اوقات یا اخم تنش پر وضعیت

 .کردم زدن

 .شد بلند هم بقیه زدن دست صدای

 .کرد تعظیمی شپیشبند دامن با و شد بلند جا از زد، برق هاش چشم

 بود؟ پسند مورد داروغه جناب مچکرم_

 !نبود آشوب فقط بود کرده تغییر ش روحیه که کسی تنها کنم فکر

 .نبود بد_
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 .کرد اخم بهم و نشست صندلی روی

 نبود؟ قشنگ صدام_

 .انداختم اطراف به نگاهی

 .بچه که بخونی هرکسی پیش و هرجایی نباید ولی بود قشنگ_

 .شد باز هم از شها اخم

 .باشه_
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 .کردم تعجب

 .کردی قبول رو چیزی یه بحث و بهونه بدون عجب چه_

 .خندید ریز

 ما؟ ی خونه بریم ناهار واسه_

 .انداختم ساعت به نگاهی

 .میشه دیرم داره ها بچه پیش برم باید نه_

 .شدم بلند جا از

 .اومد باهام در دم تا

 .بودم بدهکار بهش برگشتم، سمتش به

 جشک؟گن_

 .کرد نگاهم منتظر

 .ممنونم چیز همه بابت_

 .بگه چیزی تا خورد تکون هاش لب چندبار پرید، باال ابروهاش

 من کنی، تشکر ازم چیزی بابت دارم انتظار که هستی نفری آخرین_

 !مدیونم تو به رو زندگیم
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 .زدم بهش لبخندی

 ندهدرمو و گرفته هروقت باشه یادم بود شده عوض حسابی ناخوشم حال

 .بزنم کافه این به سر یه بودم

 ماشین سوار کرد؛ قبول ازم زور به کامی که صورتحساب پرداخت از بعد

 راه خونه قهوه سمت به و شدم

 .ببینم رو شاهین تا افتادم

 .خورد زنگ گوشیم که بودم راه توی

 .بود شاهین

 جان؟_

 بیا بود هبست خونه قهوه رفتم عیدی اول روز ایستادم میدون سر من براکم_

 حرف ماشین تو بگیر منو

 .میزنیم

 .کردم عوض رو مسیر و گفتم ای باشه

 یه انگار ولی بزنم حرف سها با باید دونستم می نداشتم قرار و آروم دیروز از

 .داد نمی اجازه بهم چیزی

 .بشه ماشین سوار تا زدم بوقی شاهین دیدن با
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 .کرد شروع بست رو در که همین

 هم قدرا اون ش پرونده پسره این بشه راحت خیالت بگم چیزی یه اول_

 هم وقتی چند نیست سنگین

 .س دیگه چیز یه کار اصل ولی بیرون کشیده خالف از که هست

 .کردم نگاهش

 چی؟_

 !هدایتی کریم_

 دنبال افتاده در به در گردیم، می ازش ردی یه دنبال وقته چند که همونی

 قبال که این مثل پسره این

 .داره خبر هم پوکش و جیک همه از کرده یم کار باهاش

 .شدم خیره بیرون به و کشیدم صورتم به دستی

 !عجب_

 کجاست؟ پسره این االن
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 .خاروند رو سرش

 .دیگه بیمارستانه اجازتون با_
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 .انداختم باال ابرویی

 بیمارستان؟ کدوم آها،_

 وقت یه که انبیمارست فرستادم هم رو شاهو تر پایین خیابون دوتا همین_

 .نیاد پیش مشکل

 .افتادم راه بیمارستان سمت به و دادم تکون سری

 .میزدم حرف پسره این با اول باید

 کاکَ؟_

 .کردم نگاهش سوالی

 .کجاست سجاد فهمیده بگم بهت گفت صابر_

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم و کشیدم آهی

 .بچه اون دنبال بریم باید بهش، زنم می زنگ_

 .داداش بگید منم به تماح چشم،_

 .کردم پارک رو ماشین بیمارستان روی به رو

 .شدیم بیمارستان وارد و شدیم پیاده ماشین از هردو

 بود نشسته صندلی روی که آراز به چشمم کردیم رد رو اول سالن که همین

 .افتاد
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 .پرید جا از سریع ما دیدن با

 .آقا سالم_

 .دادم تکون سری

 .مبارک یدتع گل آراز آقا سالم_

 .داد تکون سر خجالت با

 .مبارک هم شما عید ممنون_

 .کرد مکث کمی

 اومده؟ پیش مشکلی_

 .انداختم ش افتاده پایین سر و شرمنده صورت به نگاهی

 انقدر و کردن می رفتار جوری این برادر و خواهر این چرا دونم نمی

 مقصر هرچیزی برای رو خودشون

 .دونستن می

 اتاقه؟ کدوم تو ببینم ور داداشت خوام می_

 .انداخت اطراف به نگاهی ترس با

 بزنیش؟ خوای می وضعیت این تو جا این بره راه درست تونه نمی حتی_
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 .دادم فشار بهم رو هام لب

 .بزنه حرف باهاش خواد می چیه زدن بابا نه: گفت خنده با شاهین

 .کشیدم عمیقی نفس

 اتاقه؟ کدوم_

 .زد رهاشا راست سمت اتاق به دست با

 .جاست اون اوناهاش_

 .دادم تکون واسش سری

 .میزنم حرف باهاش تنها بمون تو شاهین_

 .افتادم راه اتاق طرف به

 .بستم رو در و شدم وارد

 و بود داده لم تخت روی هم پسره اون بود خوابیده اتاق ی گوشه پیرمرد یه

 روی بود کشیده رو مالفه

 .سرش

 .رمندا رو ت حوصله آراز بیرون برو_

 .گوشش تو بزنم بودم مایل هنوز کردم، نگاهش اخم با و رفتم جلوتر
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 .ببینم بیرون بیا زیر اون از_

 .نخورد تکون و موند حرکت بی باشه شده خشک مالفه زیر انگار که جوری
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 که این فکر کنم تحملش و بمونم جا این تونستم نمی کردم، نگاهش کالفه

 ...اون

 .دادم یرونب صدا با رو نفسم

 .بزنم حرف باهات خوام می بیرون بیا توام با_

 .زد کنار صورتش روی از آروم رو مالفه

 کرده ورم و کبود کامال صورتش طرف یه خوردم، جا کمی صورتش دیدن با

 .بود

 .دوخت اطراف به رو مضطربش نگاه

 .سالم... س_

 .دادم تکون سر

 .علیک_

 .نشستم روش و آوردم جلوتر رو صندلی

 ...کاری من خدا به: گفت رومآ
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 .ازت نپرسیدم سوالی هنوز_

 .موند ساکت

 وقته؟ چند_

 .انداخت پایین رو سرش

 .سال یک تقریبا_

 .کشیدم صورتم به دستی

 دیدین؟ رو همدیگه کجا از_

 .کرد نگاهم چشمی زیر

 زدم می سر بهشون گاهی منم بیرون رفتن می هم با بود آشوب دوست_

 .دیدمش جا اون

 .کردم گاهشن جدی

 زدی؟ گولش وعیدی و وعده چه با_

 .جاش سر نشست صاف سریع

 .هستم چیکاره و کی من دونست می اول از خودش خدا به هیچی... هی_

 .نداشت تمومی دختر این های حماقت دادم، فشار بهم محکم رو هام لب
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 بود؟ چی قصدت_

 .کشید عقب رو خودش کمی

 .ازدواج_

 .رفتم بهش ای غره چشم

 !کردی غلط_

 .شد گرد هاش چشم

 کنم؟ ولش بعد بزنم گولش خواستم می بگم داشتی انتظار االن_

 ...خاطرش به حتی دارم دوسش خدا به من آقا

 .بودم آورده جوش حسابی باال، بردم رو دستم

 .ببند رو دهنت نشه کبود و سیاه هم صورتت ی دیگه طرف خوای می اگه-

 .کرد نگاهم ترسیده و فشرد بهم رو هاش لب

 میزنه، حرف خواهرم داشتن دوست از من چشم جلوی نمیشه سرش ناموس

 .حیف ست بسته دستم حیف

 کردی؟ چیکار خاطرش به خب_

 شاهده خدا کنار گذاشتم رو خالف: گفت آروم و کرد نگاهم گیج لحظه چند

 آبرومندانه کار یه دنبال داشتم
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 و اصل چون دونم می یعنی جلو، بیام بزنم بهم زندگی خونه یه گشتم می

 ندارم درمون و درست نصب

 خواستم فقط ولی س نشئه اکبر پسر این گید می تهش کنم هم کاری هر

 عین شده هم بار یک کنم تالش

 .کنم زندگی آدم
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 .کشیدم عمیقی نفس

 واسه پسر، سنجم نمی ش خانواده با رو کسی اعتبار و نسب و اصل من_

 این بود مهم خودت کارای من

 که این باشی، داشته معرفت و مرام که این سفره سر ببری حالل نون که

 با بیای خوای می رو یکی اگه

 !استغفرهلل... که این نه بزنی حرف بزرگترش

 .کشید جلو رو خودش سریع

 هرکسی وهلل به بشم، الیقی آدم میدم قول بدین من به فرصت یه فقط_

 کنه می اشتباه زندگیش توی

 اصال بدم، انجام تونم می هرکاری خورم می قسم گذشتم چیز همه از من

 و جا این بیاید نداشتم انتظار
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 من به فرصت یه فقط داداش مردی خیلی بدین زدن حرف ی اجازه من به

 .بده

 .شدم خیره تخت ی پایه به هم در هایی اخم با و انداختم پایین رو سرم

 بده آدم خواستم مین هم طرف یه از ولی بود نشده صاف باهاش دلم هنوز

 دیان اصال باشم ماجرا ی

 تکلیف هم طرفی از بندازم، زمین رو کسی روی بود نداده یاد من به خان

 !دلش و بود سها

 .زدم می حرف هم سها با باید

 .دنبالته کریم شنیدم_

 اون از خیالتون کنم می باز سرم از رو شرش نباشید نگران نه: گفت سریع

 .باشه راحت بابت

 شناسیش؟ می درق چه_

 .کرد مکث کمی

 .کنم می کار اون دست زیر االن تا مرد اکبر وقتی از_

 .دادم تکون سر

 داری؟ ازش بخوری درد به اطالعات_
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 .کرد نگاهم شده گیج

 ...مگه چی واسه اطالعات_

 .کرد سکوت

 دنبالش؟ افتاده در به در که هستی همونی شما_

 .هکرد قایم موش سوراخ توی رو خودش ترس از

 .شدم بلند جا از

 کن سعی فعال زنیم، می حرف قضیه این به راجع بیشتر بعد ی دفعه_

 ش دسته و دار و کریم از هرچی

 .بیرون بکشمت منجالب این از تونستم شاید بیاری یاد به دونی می

 .کشید آهی و داد تکیه بالشت به رو سرم

 .کنه می م بیچاره بزنم حرف_

 .انداختم بهش خطرناکی نگاه

 !کنم می ت بیچاره من هم نزنی حرف_

 .باهات دارم زیاد کار بشی خوب زودتر کن سعی

 .گفت چشمی
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 می کریم از هرچی اگه زدم، بیرون اتاق از و دادم تکون واسش سری

 توی و داد می لو رو دونست

 .بگیرم واسش بزرگی تخفیف تونستم می کرد می کمک گروهش دستگیری

 کمی با نداشت هم ای پرونده و نبود سنگین زیاد خالفش که جایی اون از

 نقدی جریمه و پادرمیونی

 .گذشت حبسش از میشد شاید

 .بدم انجام واسش کاری حاالها حاال نداشتم قصد هرچند

 جا از سریع دیدنم با بودن نشسته هم کنار جیک تو جیک که شاهین و آراز

 .شدن بلند
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 سالمه؟: یدپرس و انداخت اتاق در به نگاهی آراز

 .انداختم بهش نگاهی

 میشه؟ مرخص کی بزنم، حرف باهاش خوام می فقط که گفتم_

 .انداخت باال ای شونه

 .فردا احتماال_

 .دادم تکون براش سری
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 رو آمارش زد حرف خاصی شخص با و کرد کاری یا بره جایی خواست اگه_

 بهتون سر یه بعدا بده، بهم

 .زنم می

 .بریم زودتر که زدم اهینش به ای اشاره گفت، چشمی

 .کرد خداحافظی ازش و کوبید آراز ی شونه به رو دستش کف

 .زدم زنگ صابر به و آوردم در رو گوشیم نشستیم ماشین توی که همین

 .مبارک نو سال داداش سالم_

 دنبال بریم دنبالت میام دارم باش کوچه سر صابر مبارک، عیدت سالم_

 .سجاد

 .ها خطرناکیه جای شده یکتار هوا االن؟: گفت سریع

 .کردم اخمی

 وقت هم ساعت یه خوام نمی دیگه، بریم زودتر چه هر باید همین واسه_

 .کنم تلف

 برسونمت: گفتم شاهین به رو و گذاشتم گاز روی رو پام گفت، چشمی

 خونه؟

 .داد تکون طرف دو به رو سرش



 /@romane_ghachaghi 
 

771 
 

 .میام باهاتون منم براکم نه_

 خونه از صابر نکشید دقیقه به اختم،اند تک رسیدم کوچه سر که همین

 .شد ماشین سوار و پرید بیرون

 .همگی به سالم_

 .دادم تکون واسش سری

 .صابر بده آدرس_

 رو آدرسش زور به س کوچه پس کوچه خیلی بازار طرف اون بریم فعال_

 .س خرابه تقریبا آوردم گیر

 آورده، خودش سر بالیی چه مردم جوون ببین شدم، ناراحت قبل از بیشتر

 که مادر و پدر اون بیچاره

 .هستن شون بچه راه به چشم عیدی شب

 .رسیدیم تا بودیم راه توی ساعتی یک

 .انداختم اطراف به نگاهی شدم پیاده که ماشین از

 .بود ظلمت

 .کنیم پیدا رو راه بتونیم بندازید نور ها گوشی با_

 .افتادن راه سرم پشت جفتشون
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 مچاله دیوار ی گوشه که آدمایی توک و تک جهمتو تازه شد روشن که جلوم

 .شدم بودن

 .روش شدم خم و رفتم یکیشون طرف به بلند های قدم با

 .خودش توی شد جمع ترس با

 شناسی؟ می سجاد نام به کسی_

 .کرد نگاهم گیجی با و کرد باز رو خمارش های چشم

 کیه؟ دیگه سجاد_

 .برداشت جلو به قدمی شاهین

 .سفیده هم خیلی بوره اشموه جوون، پسر یه_

 .برگردم سمتش به شد باعث دیوار ی گوشه از یکی صدای

 زاغه؟ خوشگل پسر اون_

 .کشه می نشسته خودش واسه کارتن یه توی خرابه آخر

 نشسته کارتن یه توی دادم، فشار بهم رو هام لب و کردم مکث لحظه چند

 !کشه می
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 .افتادم راه زد اشاره که سمتی به سنگین های قدم با
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 .ببینمش وضعیت اون توی خواستم نمی واقعا

 فندک نور انگار شدم، بیراهه یه کنار کوچیکی نور متوجه رفتیم، جلوتر کمی

 .بود

 .انداختم صورتش روی رو گوشی نور و رفتم جلوتر قدم چند

 .شد مچاله خودش توی سریع

 .بود کرده روشن فندک زیرش و بود دستش ای شیشه پایپ یه

 .کنم صداش تونستم نمی حتی زد، خشکم

 .بود باز نیمه هاش چشم رفت، صورتش سمت به نگاهم

 .بود سیاه هاش چشم زیر رسید، می نظر به همیشه از تر الغر

 .نبود زاغش های چشم و جوونی شور اون از خبری دیگه

 سجاد؟_

 .آورد باال رو سرش و افتاد پایین دستش از فندک و پایپ

 .ودب ناباور نگاهش

 کورد؟ امیر... ا_

 رو فضا شاهین و صابر گوشی نور گذاشتم، کنار رو گوشی و زدم زانو جلوش

 .بود کرده روشن
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 .کشیدم کثیفش موهای روی و بردم جلو رو دستم

 !سجاد کردی چیکار مرد، خودت با کردی چیکار_

 .پوشوند دستاش جفت با رو صورتش سریع زد، برق هاش چشم توی اشک

 میام فردا خودم من برو تو نیست، جا این تو جای برو خدا به تورو داداش_

 نکن نگاه بهم جوری این

 .کورد امیر

 داشت بغض دادم، فشار هام چشم روی رو م اشاره و شست و انگشت دوتا

 .کرد می پاره رو گلوم

 .تو دنبال اومدم من ریم، می هم با شو بلند نیست جا این هم تو جای_

 .برداشتم شصورت روی از رو دستش

 .بود چسبیده ش سینه به ش چونه

 .نگفتم بهش چیزی

 .بازوش زیر انداختم دست

 تونست نمی انگار خورد، تلو تلو و ایستاد سرپا زور به بود خمار هاش چشم

 روی خجالت از ولی بره راه

 .نداشت گفتن
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 بهش لگدی و انداختم بود ریخته زمین روی که سفیدی پودر به نگاهی

 .زدم

 .نکشیده هنوز بود معلوم

 .نگفت چیزی و کرد سکوت

 .زدم شاهین و صابر به ای اشاره و گذاشتم زمین روی رو زانوم یه

 .کولم روی بذاریدش_

 ...خودمون ما داداش نه: گفت سریع صابر

 .صابر بذارش گفتم_

 قرآن به داداش نکن م شرمنده: گفت ای گرفته صدای با سجاد کرد، سکوت

 اته چشم توی نمیشه روم

 جا؟ این اومدی چرا شما آخه کنم نگاه

 .انداختم شاهین به نگاهی

 .انداخت هام شونه روی رو اون و کرد کمک

 .شدم بلند زمین روی از و گفتم علی یا

 .کرد تحملش ماشین تا نشه که قدر اون نه ولی بود سنگین
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 کردم مکث شد، خیس گردنم کردم حس که بودم نداشته بر بیشتر قدم چند

 بهم رو هام چشم محکم و

 .کرد می گریه داشت دادم، فشار

 .کردم زدن حرف به شروع آروم و برداشتم تر بلند رو هام قدم

 بهم برادر از من دست بودید امانت شماها سجاد، منم س شرمنده که اونی_

 چه من بودید تر نزدیک

 کنم؟ نگاه مادرت روی تو جوری

 کردم؟ پیدا کجا از رو پسرتون بگم عیدی شب

 .شد سفت بدنش

 .نمیرم خونه من کنم می خواهش خونه، نبرید منو داداش_

 .کشیدم عمیقی نفس

 .هستم کنارت صبح تا خودم آلونک، برمت می نترس_

 .گرفت آروم

 دعا همیشه حشمت آقا یادمه بودم شکسته و داغون زمانی هر از بیشتر امروز

 بنده هیچ به خدا کرد می

 .بود شده بیشتر صبرم از دردم روزها این نده، درد ظرفیتش از بیش ای
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 زاغش های چشم و طالیی موهای خاطر به که سجادی اون کجاست_

 محل، توی داشت خواه خاطر کلی

 هی دخترها که کردن می سیاه زغال با رو صورتش حسودی از صابر و علی

 کردی چیکار نگیرن، رو پیِش

 ها؟ پسر خودت با

 .داشت بغض صداش

 .بود خودم حماقت از ش همه بزنم ندارم حرفی داداش، م هشرمند_

 .کردم نوازش رو سرش غصه با و ایستادم ماشین کنار

 هم با میشه درست چیز همه نباش نگران سجاد، باش مادرت ی شرمنده_

 این ذارم نمی کنیم می درستش

 .داداش بمونی جوری

 .نشوندمش پشت صندلی روی

 .انداخت ش شونه ردو رو دستش و نشست کنارش صابر

 ما به که میومد داداش خان باید حتما رفیق بود شده تنگ واست دلمون_

 بدی؟ محل

 .نشست کنارشون و عقب رفت هم شاهین
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 .انداختم بهشون نگاهی آینه از و انداختم راه رو ماشین

 .کشید کنار رو خودش کمی سجاد

 .کثیفه هام لباس صابر نکن_

 .رفت هم توی تشصور که زد بهش ای ضربه شاهین

 ی بهونه چه دیگه این خوردیم می غلت هم با لجن و گل و خاک تو قبال_

 .ایه مسخره

 .کردن گرم رو سرش صابر و شاهین آلونک برسیم تا

 .شدم پیاده و کردم پارک رو ماشین

 .کردم باز رو در و انداختم کلید بعد آوردم در صدا به رو در زنگ اول

 .کردیم خونه ردوا رو سجاد ها بچه کمک با

 .کردن می نگاه ما به واج و هاج و بودن ایستاده گوشه یه تیموری و سعید

 .زدم بهشون ای اشاره

 .داریم مهمون رو امشبه چیه، قضیه میگم بهتون بعدا_

 .بفرمایید بزرگ خودتونه ی خونه چشم روی به قدمتون_
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 .خواب اتاق توی بردمش

 میاری؟ بالشت و پتو سعید_

 .دوید دیواری کمد سمت به سریع

 .نشست دیوار ی گوشه و گرفت دستش توی رو سرش سجاد

 .بکشم دراز جا این تونم نمی داداش کثیفه تنم_

 این از بیشتر بقیه جلوی خواستم نمی بیرون برن کردم اشاره ها بچه به

 .بشه زده خجالت

 .میام االن_

 .شدم خارج اتاق از ها بچه سر پشت

 حموم از کن درست مقوی غذای یه تیمور بیار، تمیز لباس دست یه سعید_

 برو هم تو صابر بخوره، اومد

 به بزن زنگ شاهین داریم، نگهش آروم بتونیم صبح تا بخش آرام یا دنبال

 ترک مرکز یه آدرس شاهو

 .بگیر رو درمون درست

 ها نباشه تخت به بندن می رو پاش و دست که هایی داغون و درب این از

 حسابی و درست یجا یه
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 .باشن مواظبش و برسن بهش

 .سپردم بهشون که کارهایی پی رفتن سریع همه

 .رفتم سجاد سمت به و برگشتم اتاق به

 .بشه سبک تنت بگیر دوش یه بریم سجاد شو بلند_

 .ایستاد پاهاش روی زور به

 .تونم نمی_

 .کنم می کمکت من_

 خوب تونستم نمی دبو پایین سرش بس از بکشه، عقب رو خودش کرد سعی

 .ببینم رو ش قیافه

 .نمیشه روم قرآن به خواد، نمی داداش میرم خودم_

 .بردمش حموم سمت به و کردم اخمی

 خوبه؟ بشکنه پات و دست بیفتی تو اون_

 شدم؟ غریبه من حاال سجاد نکن ناراحتم این از بیشتر

 .نشست گوشه یه دوباره شدیم که حموم وارد

 .کردم ظیمتن رو آب و کشیدم آهی
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 می رو دستش ش همه بشوره رو تنش کردم می کمکش داشتم وقتی

 کبودی و سوزن جای روی ذاشت

 .بدنش های

 گریه آروم آروم داشت درد میشدم، سنگینش های نفس متوجه ثانیه چند هر

 .کرد می

 .لرزید می فشار و بغض شدت از هام دست

 .بیفته براش اتفاقی و زمین بخوره ترسیدم می که بود ضعیف و الغر انقدر

 از پر و استخونی بدن دیدن با چیز همه خیال بی بود، شده خیس صورتم

 توی اشک دادم اجازه زخمش

 .بزنه حلقه هام چشم

 .میشد سخت برام داشت درد همه این تحمل

 کنم، مرگ طلب خدا از شد باعث ش شده جمع بدن و زده خجالت صورت

 زندون به پام وقت هیچ کاش

 .نمیشد باز

 .دادم دستش به رو حوله و بستم رو آب شیر
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 چشم رنگ بود قدیم مثل هنوز که چیزی تنها انداختم، صورتش به نگاهی

 .بود هاش

 .بپوشه رو هاش لباس کردم کمکش

 حس تونستم می گذاشت، هم روی رو هاش چشم و کشید دراز پتو روی

 بیقراریش و درد کم کم کنم

 .میشه شروع داره
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 .سجاد پیش بره زدم اشاره شاهین به و زدم بیرون اقات از

 تماس چهارتا انداختم، گوشیم به نگاهی و کردم عوض رو م گرفته نم لباس

 .داشتم دایه از رفته دست از

 .رسید هم صابر بزنم زنگ بهش تا شدم حیاط وارد که همین

 آوردی؟ گیر چیزی صابر چیشد_

 .مسکن قرص تا چند داداش آره: گفت سریع

 .دادم تکون سری

 خالی ی معده با کنه حاضر براش زودتر رو غذا بگو تیمور به بهش، بده ببر_

 .نخوره قرص
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 .دوید خونه داخل به و گفت ای باشه

 .گرفتم رو دایه ی شماره و نشستم تخت روی

 کوردم؟_

 ندادی؟ جواب زدم زنگ هرچی چرا کجایی

 .کشیدم عمیقی نفس

 .دایه نباش نگران ونهخ بیام تونم نمی امشب آلونکم_

 خونه؟ نمیای چرا: گفت آروم

 نیومدی؟ کنار خواهرت با هنوز کوردم نبودی خونه هم دیشب

 جوابش چی دونستم نمی که بودم ناراحت انقدر کردم، نگاه اطراف به کالفه

 .بدم رو

 پیش بمونم باید اومده پیش مشکلی یه نیست، اون قضیه اصال دایه نه_

 سها با خونه میام فردا ها، بچه

 .میزنم حرف هم

 .کرد مکث کمی

 به خدا برو کنم می دعا براتون ولی چیشده نمیگی که من به پسرم باشه_

 .همراهت
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 .بخیر شبتون_

 .شدم خیره سرم باالی سیاه آسمون به ثانیه چند و کردم قطع رو گوشی

 این به تونی می خودت فقط تو رضای به راضیم شکر، رو حکمتت خدایا

 مادرش نذار کنی کمک پسر

 .بمونه راه به چشم این از بیشتر

 براکم؟_

 .کردم نگاهش منتظر شاهین دیدن با برگشتم عقب به

 صبح فردا گفت فرستاد آدرس کرد ردیف خوب جای یه شاهو به زدم زنگ_

 .ببریمش زود

 .دادم تکون سری

 .برسید کارهاتون به برید شما برمش می خودم بده رو آدرس_

 .حاضره شام تو بیاید بگم گفت ورتیم فقط چشم_

 ولی بودم نخورده چیزی دیگه بود کرده درست برام آشوب که کیکی از بعد

 .بود نمونده برام هم اشتهایی

 .بدید بهش نره یادتون رو سجاد های قرص سیرم، من بخورید شما_

 .برگشت خونه داخل به و داد تکون سری
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 حسابی هوا کردم فکر آینده به و شستمن تخت اون روی قدر چه دونم نمی

 به نگاهی بود شده سرد

 .شدم بلند جا از و انداختم ساعت

 .خوابن ها بچه ی همه شدم متوجه شدم که خونه وارد

 رختخوابش روی شدم متوجه کردم باز که رو در رفتم سجاد اتاق طرف به

 عمیق های نفس و نشسته

 .میکشه

 .رفتم سمتش به سریع

 اد؟سج شده چیزی_

 نخوابیدی؟ چرا

 .خوردم جا خیسش صورت دیدن با برگشت که طرفم به

 سجاد؟_

 کنی؟ می گریه چرا پسر چیشده

 .کشید صورتش به دستی

 کمپ؟ ببرید منو خواید می_
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 .کردم نگاهش فشرده بهم هایی لب با

 میگی؟ چی خودت_

 کنی؟ ترک خوای نمی

 .داد تکون سر

 نبرید منو داداش داره درد یلیخ نمیشه ولی کنم ترک خوام می خدا به_

 خونه همین توی اصال جا اون

 .مونم می

 .نشستم کنارش و کشیدم آهی

 نه؟ نیست شدنی که دونی می_

 نیست دارت جلو قرار و قول دیگه بیفتی که ناله و ضجه و درد بدن به

 جای یه کمپ بریم باید سجاد

 یه فقط یمیش آروم میزنن مسکن بهت کردم، ردیف واست حسابی و درست

 چیز همه خواد می اراده کمی

 .مرد میشه درست

 .داد تکیه دیوار به رو سرش و گرفت هاش دست بین رو صورتش
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 درد از سجاد بود ترسیده کردم می درک گذاشتم، ش شونه روی دست

 چیز دونست می ترسید می کشیدن

 .نیست انتطارش در خوبی

 قبلیت؟ زندگی به برگردی خوای نمی_

 کنی؟ کمک محل های بچه به و گله گردیبر خوای نمی

 سجاد؟ ببینی رو مادرت و پدر خوای نمی

 بدون پسر میشه درست چیز همه کن فکر بعدش به خودت، تو نریز انقدر

 .بخواب خیال و فکر

 .برداشت صورتش روی از رو دستش و کشید عمیقی نفس

 شکنار و آوردم بالشتی هم خودم بکشه، دراز رختخواب روی کردم کمک

 .کشیدم دراز

 .کنه فرار بخواد شب نصف داشت امکان کنم احتیاطی بی خواستم نمی

 نگهش آروم زدن حرف و مسکن با تونستم پرید، خواب از بار چند صبح تا

 .دارم

 افتادیم، راه کمپ سمت به صبحانه خوردن محض به شدیم بلند که صبح

 از و بترسه بودم نگران
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 .برگرده تصمیمش

 می رو انگشتش پوست و میداد تکون رو پاهاش سره یه اج اون برسیم تا

 و بود کرده عرق صورتش کند،

 .بود پریده رنگش

 .کردم سکوت و کشیدم آهی
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 .شدیم کمپ وارد نامتعادل و آروم هایی قدم با

 .بدم انجام رو پذیرشش کارهای تا نشست ای گوشه

 .میداد خوبی حس و دبو آروم کمپ فضای قراره بی و ناآروم کردم می حس

 .بده زمان دقیقه چند تا زدم پرستار به ای اشاره

 .شد بلند صندلی روی از سریع رفتم، سجاد طرف به

 داداش؟ میری داری_

 .گرفتم رو ش شونه طرف دو

 سجاد؟ خوبه حالت_

 ...سر بهت میام کشه نمی طول زیاد باشی ناآروم نبینم



 /@romane_ghachaghi 
 

789 
 

 .داد تکون طرف دو به رو سرش سریع

 ترک تونستم هروقت ببینی وضعیت اون تو منو خوام نمی داداش یان نه_

 .پیشت میام خودم کنم

 .شدم خیره هاش چشم به عمیق کردم، مکث لحظه چند

 .بکنی رو تالشت ی همه بده قول سجاد دارم امید بهت من_

 .بود کرده بغض

 غسلم ت خونه بردی منو کردی بغلم دنبالم اومدی خودت پاهای با تو_

 قول کردی، پاک رو تنم و دادی

 .داداش نکنم ناامیدت میدم

 .گرفت نم دوباره هام چشم لرزید می هاش شونه کردم، بغلش محکم

 .کردم رو سفارشش پرستار به چندبار

 ناراحتی با و کشیدم عمیقی نفس بود من به نگاهش رفتم می داشتم وقتی

 .شدم خارج کمپ از

 چشم محکم و گذاشتم مونفر روی رو سرم شدم ماشین سوار که همین

 خدایا دادم، فشار هم به رو هام

 .کن رحم خودت
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 نمی افتادم، راه خونه سمت به و کردم روشن رو ماشین دقیقه چند از بعد

 ملتمسش های چشم تونستم

 .ببرم یاد از بود دوخته بهم آخر ی لحظه که رو

 داری داص نفس و کردم باز رو خونه در شدم، پیاده و کردم پارک رو ماشین

 جنگ این انگار کشیدم،

 .نداشت تمومی من زندگی توی اعصاب

 .شنیدم رو سها اتاق در شدن بسته صدای شدم که خونه وارد

 .رفتم آشپزخونه سمت به و ندادم اهمیتی

 .اومد سمتم به سریع دیدنم با دایه

 کوردم؟_

 پسرم؟ بودی کجا دیشب

 .بوسیدم رو سفیدش موهای روی

 خبر چه بمونم، شدم مجبور بود اومده پیش مشکلی ها بچه از یکی برای_

 خونه؟ از

 .کرد نگاهم
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 دیگه ترسه می خرابه، حالش بگم باید که سهاست خونه از منظورت اگه_

 .نبخشیش

 .کشیدم بیرون رو آب پارچ و رفتم یخچال سمت به

 .بزنم حرف باهاش باید_

 طول وقت همه این قهر نیست خوب بزن حرف حتما پالوانم آره: گفت سریع

 .میشه بیشتر کدورت بکشه

 .دادم تکون سر

 .نره جایی فردا بگو_

 .س خونه که بره نداره رو جایی_

 توی وقتی بود سخت بود، تلخ کامم ولی نزنم حرف تلخ کردم می سعی

 اون کنم می نگاه هاشون چشم

 .نیاد یادم به ها گله
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 .نگفتم چیزی و کردم سکوت

 کارها دادن سامون و سر از بعد و زدم باشگاه به سر یه ارناه خوردن از بعد

 .برگشتم خونه به راست یک
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 دایه حرف دونستم نمی بود، کرده حبس اتاق توی رو خودش سها هم باز

 خجالت من از واقعا و درسته

 .بود قهر باهام یا کشید می

 .کنم صبر شد باعث دایه صدای که برم اتاقم به خواستم

 کورد؟ امیر_

 (کورد؟ امیر جان)  کورد؟ امیر یانیگ_

 .گرفت رو دستم محبت با و اومد جلو

 میای؟ میناست خواستگاری فرداشب پس_

 .کشیدم عمیقی نفس

 .هم گردن داریم گل و آب حق نیام، میشه مگه دایه میام_

 .داد تکون سر

 .پسرم باشه_

 .کشیدم دراز تخت روی و شدم اتاق وارد

 .خورد زنگ گوشیم هک برد می خوابم داشت کم کم

 .بود آشوب انداختم، گوشی ی صفحه به نگاهی
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 بله؟_

 .پیچید گوشم توی آرومش صدای

 بزنیم؟ حرف داری وقت کورد امیر_

 .نشستم تخت روی

 چیشده؟ آره_

 می اون آرمین، پیش بیمارستان اومدم بزنم حرف خوام نمی من: گفت سریع

 .بزنه حرف باهات خواد

 .رفت هم توی هام اخم

 خواد؟ می چی_

 بهش؟ بدم رو گوشی: گفت ای ملتمسانه لحن با

 .بگم نه نمیشد ولی بشنوم رو صداش خواستم نمی

 .بده_

 .پیچید گوشم توی آرمین صدای بعد لحظه چند

 .سالم_

 شب؟ وقت این چیشده علیک،_
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 .گرفتم رو تصمیمم من راستش: گفت آروم

 .شد ریز هام چشم

 خب؟_

 .رسید می گوشم به گوشی پشت از آشوب ریز صدای کشید، عمیقی نفس

 .بگو نترس شدی ساکت چرا بابا ای دیگه، بگو_

 .کرد ای سرفه تک

 .بدم لو رو باند کل خوام می_

 .کشیدم صورتم روی رو دستم

 مطمئنی؟_

 .کشید آهی

 کف بگیرم رو جونم که میمونه این مثل ترسم می راستش نیستم، نه_

 کردنم پیدا نجات به ولی دستم

 از خوب زندگی یه آوردن دست به برای رو فرصت این خوام نمی رزه،ا می

 .بدم دست

 .زدم قدم اتاق توی و شدم بلند جا از

 .بزنیم حرف هم با حضوری باید س، شده تضمین امنیتت نترس،_
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 .کرد مکث لحظه چند

 ...چیز یعنی قضیه اون به راجع میشه فقط چشم،_

 .حرفش تو پریدم

 حق ندادم بهت جوابی و نگفتم خودم وقتی تا زنم یم حرف خواهرم با اول_

 مسئله این به راجع نداری

 عجله من بزنه رو قیدت بشی دار سابقه قراره بفهمه وقتی شاید بزنی، حرفی

 .ندارم کار این برای ای

 .کشید آهی

 .بخیر شبتون چشم،_

 .بسالمت_

 .انداختمش میز روی و کردم قطع رو گوشی

 !پررو ی پسره

 .کنه عوض رو نظرش خودش سها بودم امیدوار
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 تنم از رو امروز خستگی تا بستم رو هام چشم و کشیدم دراز تخت روی

 .کنم بیرون
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 عقب کارهای افتادم، راه باشگاه سمت به دوباره شدن بلند محض به صبح

 وقتی از و داشتم زیاد افتاده

 .لهگ های بچه روی بودم گذاشته رو وقتم ی همه بودم اومده

 باشگاه از کردم سیامک به که سفارشاتی بعد بودم درگیر ساعتی چند

 .برگشتم

 .نبود خونه دایه بزنم، حرف سها با خواستم می

 جواب تا کشید طول ثانیه چند کوبیدم در به بار چند و رفتم اتاقش سمت به

 .بده

 .بفرمایید_

 پریده کمی شرنگ شد، بلند جا از سریع شدم، اتاقش وارد و کردم باز رو در

 .بود

 .داداش سالم... س_

 .دادم تکون براش سر

 .دارم کارت بشین سالم، علیک_

 .نشست تخت روی سریع

 .بود شده الغر انگاری کردم، نگاهش و نشستم کنارش
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 بزنیم؟ حرف_

 .گرفت فاصله ازم کمی

 .بزنیم حرف_

 .کشیدم عمیقی نفس

 نگفتی؟ بهم زودتر چرا_

 .کرد نگاهم چشمی زیر

 برگشتی وقتی از داداش، بزنه حرفی شما جلوی داره جرأت کسی مگه_

 بود بینمون دیوار یه همیشه انگار

 .بگم بهت تونستم نمی وقت هیچ شاید فهمیدی نمی خودت اگه

 .کردم نگاهش جدی

 کردم؟ بلند روت دست حاال تا من_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 ترسیدم می ازت منه نبودن راحت مسئله نیست، این اصال مسئله نه،_

 .داداش

 باهاش بیشتر هرچی کشیدم، صورتم به دستی و گرفتم ازش رو نگاهم

 میشد، تر سنگین قلبم میزدم حرف
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 .بودم رفته اشتباه رو راه کجای آخه

 سر گفتی، رو هات گله کردی پیدا جرأت که حاال کن، تعریف حاال خب_

 میدم قول کن تعریف هم گذشتت

 .نباشم ترسناک

 .لرزید لبش

 ...من خدا به( داداش؟) کاکَ؟_

 دم ازش که آتشین عشق این داستان ببینم بذار کن، تعریف سها نزن ناله_

 روی تو خاطرش به و میزنی

 داره؟ رو ارزشش اصال میگیره، سر کجا از ایستادی من

 .داد فشار بهم رو خشکش های لب

 .دیدمش که بود جا اون مدرسه رفتیم می آشوب با_

 فاصله ازش که گفت بهم آشوب بعدش کنه می خالف دونستم ینم اولش

 ...یعنی نتونستم من ولی بگیرم

 .بود شده تر آروم صداش انداخت، پایین رو سرش

 گذاشته رو خالف من خاطر به گفت پرسیدم خودش از... داشتم دوسش_

 رو بینمون خواد می آشوب کنار
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 .گرفتم فاصله آشوب از منم بزنه بهم

 باید بمونم، آروم کردم می سعی داشتم ولی بود سخت کشیدم، عمیقی نفس

 نباید موندم می حرفم روی

 .بشنوم رو هاش حرف خواستم می ترسوندمش می

 کرده؟ می خالف اون که نیست مهم برات_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 .کنار گذاشته من خاطر به که اینه تر مهم ولی مهمه_

 .کشیدم صورتم به دستی کالفه

 .برگرده زندان از تا بمونی منتظر باید کنه، معرفی رو خودش خواد می_

 .داد فشار بهم رو هاش لب

 .مونم می منتظر_

 بدونم خواستم می بذارمش، فشار تحت خواستم می کشیدم، عمیقی نفس

 اون عمیقه، قدر چه تا حس این

 .مهمه براش قدر چه پسر

 خوب سها چشم به انگار هم شاالن تا باشم، ماجرا ی بده آدم خواستم نمی

 .نبودم
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 .کنن اذیتش و دنبالش بیفتن باند های آدم ممکنه خطرناکه_
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 .کرد نگاهم امیدواری با

 دارم دوسش که کسی کنار دقیقه یه من برای خدا به داداش، نداره عیبی_

 که اینه از تر ارزش با باشم

 .ندارم بهش حسی که باشم کسی کنار عمر یه

 چه این آخه نداشت، درمونی جوره هیچ انگار دادم، فشار بهم رو امه پلک

 .بود دردی

 هست اطرافیا زبون زخم ندن، کار بهش هرجایی ممکنه میشه دار سابقه_

 .سها میشه سخت زندگی

 .شد خیره بهم مظلومی نگاه با گرفت رو دستم محکم شد، تر نزدیک بهم

 داداش؟ نه مگه پشتمونی تو هستی، تو_

 جواب زندگیش ی مسئله ترین مهم انگار بود دوخته چشم بهم وریج یه

 .منه

 چیزم همه سها ولی بودم ناراحت و دلگیر بگم، نه نگاه این به تونستم نمی

 .بود
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 .داره بستگی دونم، نمی_

 .داد فشار رو دستم نشد، ناامید

 داداش؟ بخشی می منو_

 رو هوام و ببخشی میشه بودم شده دیوونه خدا به زدم، که حرفایی بابت

 باشی؟ داشته

 .دوختم بهش رو م خسته نگاه

 چی؟ شی پسره این خیال بی که بخشمت می شرطی به بگم اگن_

 کنی؟ می قبول

 جوابی چه دونست نمی انگار شد، غم از پر و ناامید نگاهش شد، شل دستش

 انداخت پایین رو سرش بده

 .کرد سکوت و

 اصرار و بود کرده رو خودش ابانتخ سها نشست، صورتم روی تلخی لبخند

 .کرد نمی عوض رو چیزی من

 من مخالفت و بود کرده قبول هاش مسولیت ی همه با رو زندگی این اون

 و گرفتن فاصله باعث تنها

 .میشد دلزدگی
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 خواهرم بده، انجام خوام می من که رو کاری کنم مجبورش تونستم نمی

 .من به بود خان دیان امانت بود

 و کنم حمایتش وجود تمام با که بود این بکنم تونستم می که کاری تنها

 !بجنگم خوشبختیش برای

 .کشیدم آهی و کردم نوازش رو سرش بردم، جلو رو دستم

 ناراحت میشه درست چیز همه)عزیزَکَم نَهوهَ ناراحت اَویت، دُرُس گِشتی _

 .(عزیزکم نباش

 .نگفت چیزی و کشید عمیقی نفس

 .دوخت بهم رو نگاهش شدم، بلند جا از

 کاکَ؟ بکشم ناهار واست_

 .افتادم راه در سمت به

 .خوریم می هم با بیاد دایه_

 .شدم خودم اتاق وارد و اومدم بیرون اتاق از

 .گرفتم هام دست توی رو سرم و نشستم تخت روی

 .خواستم می سها برای من که نبود زندگی و آینده این
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 دوشم روی سنگینی بار میرفت، ونهخ این از احترام و عزت با باید من خواهر

 این با اومدن کنار بود

 .شد نمی صاف حاالها حاال دلم بود، سخت قضیه

 .شدم خیره اتاق سقف به و کشیدم دراز تخت روی

 دار و کریم ببینه آسیب کسی که این بدون جوری چه کشیدم می نقشه باید

 .بندازیم گیر رو ش دسته و

 .شدن می شون لونه وارد اسلحه با باید دبو احتیاج تیمش و شهاب کمک به
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 .نشستیم سفره دور تامون سه هر دایه اومدن از بعد

 حال انگار هم سها بود، خوشحال من به سها ی دوباره شدن نزدیک از دایه

 خوب من ولی داشت بهتری

 .نبودم

 .زدم بیرون خونه از خوردم رو ناهار که همین

 آقا به سری شب آخر بودم، ها بچه با نزد کله و سر مشغول روز کل

 خونه به خسته و زدم مصطفی

 .برگشتم
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 به که همین بیفته سرم از خیال و فکر که بودم کشیده کار خودم از انقدر

 خوردن بدون رسیدم خونه

 .برد خوابم شام

* * * 

 .رفتم بیرون اتاق از و بستم رو لباسم ی دکمه آخرین

 نیستید؟ حاضر سها دایه،_

 .شد دیر باشید زود

 .کرد نگاهم میزد برق که هایی چشم با و اومد بیرون اتاق از سریع دایه

 .(برم قربونت الهی.)یاخوا قروانوو بومو _

 .ببینم رو دامادیت بخواد خدا انشاهلل

 .دادم تکون سری

 .(دایه نکنه خدا. ) دایه نکا خوا_

 .بریم حاضرم من_

 سوار سه هر و کردم باز رو خونه رد نگفتم، چیزی و انداختم سها به نگاهی

 .شدیم ماشین

 .بگذرونه خیر به رو امشب خدا سپهر و شاهین لودگی وجود با
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 .بود حاکم بینمون سنگینی جو یه هنوز انگار کردیم، سکوت سه هر راه توی

 رو ماشین هم من شدن پیاده جفتشون خاله ی خونه به رسیدن محض به

 راه سرشون پشت و کردم پارک

 .دمافتا

 باز رو در سپهر که نکشید طول بیشتر لحظه چند اومد در صدا به که زنگ

 .کرد

 بودی؟ ایستاده گوش_

 .کرد باز هم از رو دستش خنده با

 ندیدمت؟ حاال تا کی از دونی می داداش بودم منتظرت_

 .مبارک نو سال راستی

 .بود رفته یادم پاک کردم، مکث لحظه چند

 .باشی داشته خوبی سال پسر مبارک عیدت_

 .شدیم خونه وارد و انداختم ش شونه دور دست

 .بودن ایستاده در دم مینا و خاله

 هنوز ها مهمون نشستیم، مبل روی و شدیم خونه وارد احوالپرسی از بعد

 .بودن نرسیده
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 خوشی؟ بینی نمی رو ما براکم خبر چه خب_

 .بودم شکار دستش از پسره این ی قضیه سر هنوز انداختم، بهش نگاهی

 .باهات دارم کار حاالها حاال خان سپهر نکن زبونی بلبل من واسه_

 .جاش سر نشست صاف

 مگه؟ چیشده اهلل، بسم_

 کردم؟ چیکار من

 .کردم نگاهش اخم با لحظه چند

 .بود مهم واسم زندگیم ی اندازه به که کردی پنهون من از رو چیزی_
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 .کشید موهاش به دستی

 ...من برادر چیشده بابا ای_

 به خبر دیگه وقت چند تا حال هر به موند، ساکت آیفون زنگ صدای با

 .رسید می گوشش

 .رفتیم در سمت به و شدیم بلند جا از

 اومد سمتم به سریع دیدنم با بی بی
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 به چشم خیلی نزدی سر من به اومدی چرا تو پهلوونم پسر برم قربونت_

 .بودم راهت

 .کردم نگاهش شرمندگی با

 دست میام روز یه بشه وقت انشاهلل بی بی ببخشید بود شلوغ حسابی مسر_

 سینه تا زور به قدش. بوس

 .رسید می م

 عقب و بوسیدم رو دستش ببوسه رو پیشونیم تا شدم خم کشید، رو دستم

 .کشیدم

 .اومدین خوش بی بی سید بفرما_

 .شدم بودن ایستاده بی بی پشت که شاهو و شاهین متوجه تازه

 .کردم بغل رو شاهو کمرنگی ندلبخ با

 .عروسیت انشاهلل دوماد، شاه باشه مبارک_

 .داد تکون سر خجالت با

 .مبارک عیدتون راستی داداش، خان مرسی_

 .کرد باز رو دستش و عقب داد هلش شاهین بگم چیزی که این از قبل

 داداش؟ چی من_
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 .زدمش کنار راه جلوی از

 .پسر ایستادی راه جلوی ارکن برو کنم می بغلت خواستگاریت شب_

 .کشید کنار رو خودش اخم با

 کشیده وسط خواستگاری بحث داری و گیر هیچ بدون نشستیم که همین

 .شد

 ولی شدن کالفه همه که داد گیر و گذاشت شروط و شرط انقدر اولش خاله

 و سپهر های انداختن تیکه

 .بود کرده شاد رو جو شاهو شدن سرخ و شاهین

 .کردم نگاه بهشون سکوت توی و حرف بی

 شب کاش ولی بود کننده ناراحت هم خودم برای کنم مقایسه خواستم نمی

 می منم سها خواستگاری

 زندگیش از خیالم و کرد می وصلت خوب آدم یه با باشم، شاد انقدر تونستم

 .شد می راحت

 .شد جمع حواسم پیچید گوشم توی که سوتی و دست صدای با

 .بودن گرفته رو بله باالخره

 .انداخت مینا دست توی انگشتری و شد بلند بی بی
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 .بودم خوشحال براش کردم، نگاهشون لبخند با

 توی مردی حاال و بود شده بزرگ پدر ی سایه بدون سها مثل هم دختر این

 که بود گذاشته قدم زندگیش

 .کنه خوشبختش تونه می بودم مطمئن

 برای توئه نوبت دیگه عدیب دایه بشه، باز مجردها ی همه بخت انشاهلل_

 تو دل بزنی، باال آستین پسرت

 .ببینم رو کورد امیر عروس نیست دلم

 .زد بزرگی لبخند دایه

 .چیه کورد امیر نظر ببینم تا خدامه از که من_
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 .چرخید من سمت به بی بی نگاه

 تورو پشت هم سفید چشم شاهین این بمونه عزب زیاد پسر نیست خوب_

 انجام کنی می رکاریه گرفته

 ازدواج به راضی منم شاهین شاید ت خونه توی بیار عروس یه زودتر میده

 .شد

 .کردم ای سرفه تک
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 .بی بی نیست صالح فعال_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش دایه

 .رسه می کی تو صالح وقت این دونم نمی من_

 .خندید آروم شاهین

 رید؟نمیا چای خانوم عروس بحثا، این خیال بی_

 .بیاره چای تا شد بلند شده سرخ صورتی با مینا

 .کرد خم طرفم به رو خودش کمی شاهین

 داداش؟ وسط نکشم رو بحث دیگه میدی چند_

 .کردم نگاهش تعجب با

 داری؟ خبر سجاد از ببینم پسر، نشو پررو_

 طوره؟ چه حالش

 .انداخت شاهو به نگاهی

 .کرده ارشسف حسابی دارن رو هواش پرستارها گفت شاهو_

 .کشیدم عمیقی نفس
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 چیز آرمین پسره این به راجع بدن، اطالع من به بگو افتاد اتفاقی اگه_

 نفهمیدی؟ جدیدی

 .خاروند رو سرش پشت

 .خونه برنش می آشوب و آراز میشه مرخص فردا ولی نه که جدیدی چیز_

 .دادم مبل به رو م تکیه

 یا کنه می همکاری جهحال مرده چند بدونم خوام می دیدنش، میرم فردا_

 .نه

 بیام؟ منم_

 .دونی می صالح خودت جور هر_

 .کشید عقب رو خودش و داد تکون سری

 .خونه برگردیم که دادن رضایت سها و دایه باالخره که بود شب آخر

 .کردن تعریف بارش و کار و شاهو از حسابی خونه برسیم تا

 بکنه، سرخوردگی اساحس خواست نمی دلم بود، سها به آینه توی از نگاهم

 پیش زیاد مقایسه آینده در

 می کور رو آدم چشم عشق واقعا انگار ولی کرد می نگران منو این و میومد

 .کرد
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 .کشیدم دراز تخت روی چیزی گفتن بدون خونه به رسیدن با

 فاصله هم از سها و من خواست نمی دلش بود، نگران دایه های چشم

 سرد اون با من رفتار و بگیریم

 انداخته فاصله بینمون دیوار یه بودم برگشته وقتی از سها قول به انگار شهب

 محکم دیوار این االن و بود

 .بود شده تر
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 .زدم بیرون خونه از شدن بلند محض به صبح

 همه برای کریم بودن بیرون هم االنش تا بزنم حرف آرمین با خواستم می

 .بود خطرناک

 .افتادم راه شون خونه سمت به و کردم پارک کوچه سر رو ماشین

 .بود صبح سر تازه انداختم، ساعتم به نگاهی

 .دادم فشار رو زنگ روی بار چند

 .شد باز در باالخره که بودم معطل ای دقیقه چند

 .پرید باال ابروهام آراز خوابالود صورت دیدن با

 بودید؟ خواب_
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 .کشید صورتش به دستی

 خوبید؟ آقا سالم_

 .تو بفرمایید رخی به صبح

 .شدم خونه وارد دادم تکون سری

 .خونه تو پرید بدو بدو من از تر جلوتر

 .اومده امیرکورد داریم، مهمون پاشو آرمین هوی_

 .گفتم یاهلل و زدم در به ای تقه

 اتاق ی گوشه ش گرفته گچ دست با که آرمین دیدن با شدم که اتاق وارد

 .کردم مکث بود کشیده دراز

 .آوردید صفا ماییدبفر سالم،_

 .کوبید خواب اتاق در به محکم ی ضربه تا چند آراز

 .داریم مهمون شو بلند آشوب_

 .کردم بلند رو دستم و نشستم آرمین کنار

 .دارم کار آرمین با کنی می بیدار چرا رو بچه اون_

 .کرد نگاهم و جاش سر نشست صاف آرمین
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 شده؟ چیزی جانم_

 .بذارم چایی میرم من: گفت آروم آراز

 .شدم خیره آرمین به حرف بی و جدی رفتنش با

 .انداخت پایین رو سرش

 واقعا ولی ندارم رو لیاقتش دونم می پهلوون نکن نگاه من به جوری اون_

 .دارم دوسش

 .کردم اخم

 پشیمونی؟ کردی که هایی غلط از_

 .داد تکون سر

 !پشیمونم مادرم خاک به_

 .نبود توش رفیح دیگه دادم، فشار هم به رو هام لب

 .بکشی رو جورش باید خوای می رو سها اگه_

 .کرد نگاه هام چشم به منتظر

 .کنم می بگی هرکاری_

 کاری؟ هر_
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 .داد تکون رو سرش

 دست سها از نخواه من از فقط کورد امیر میرم می جا همین بمیر بگی_

 رو زندگیم ی همه من بکشم،

 .باشم داشته دادن ادامه برای برنده برگ یه حداقل بذار باختم

 .دادم فشار هم به رو هام پلک

 آراز؟_

 .پرید بیرون آشپزخونه از سریع

 جانم؟_
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 .کشیدم عمیقی نفس

 .بیار من برای قرآن یه و کاغذ و قلم یه_

 .رفت اتاق داخل به سوال بدون بعد و کرد نگاهم تعجب با لحظه چند

 و عالم که این از قبل ایدب موضوع این بود آرمین مضطرب صورت به نگاهم

 بین جا همین بفهمن آدم

 .میشد بسته خودمون

 .داد دستم به رو قرآن و کاغد و قلم و شد خم آراز
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 .گرفتم دستم توی رو قرآن و گذاشتم زمین روی رو کاغذ و قلم

 .شدم خیره آرمین های چشم به و بوسیدم رو روش

 میخوای؟ رو سها_

 پشیمونی؟ کردی که هایی غلط از

 !نمیری خالف سمت دیگه که قرآن این روی میذاری دست و میکنی توبه

 .چرخید می دستم توی قرآن و من بین نگاهش شد، سنگین هاش نفس

 .آورد جلو رو دستش و فشرد بهم رو هاش لب

 .کردم نگاهش جدی و کشیدم عقب رو قرآن کمی

 نهبشک اگه حالت به وای مقدسه و مهم واسم قسم همین قد سها زندگی_

 ن!م خواهر دل چه قسم این چه

 .آورد و جلو رو دستش

 .تره ارزشمند برام جونمم از سها آقا باشه راحت خیالت_

 و بستم رو هام چشم شد، حبس نفسم گرفت قرار قرآن روی که دستش

 .فرستادم صلوات

 خالف سمت وقت هیچ دیگه قسم روش گذاشتم دست که قرآن همین به_

 .نمیرم
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 .بوسیدم رو قرآن روی دوباره و کشیدم عمیقی نفس

 خاطر چون نه کن زندگی درست آرمین، شاهده تو و من بین خدا امروز_

 خاطر به منی خواهر خواه

 .زندگی این واسه حیفی و جوونی که خودت

 .گرفتم سمتش به رو کاغذ و قلم بگه چیزی خواست

 و انبار محل شناسی، می که هرکی آدرس و اسم کاغذ هم این قلم این_

 توش که انتقالی هر آمد و رفت

 میگی میدی تحویل رو خودت هم بعد نویسی، می دقیق رو داشتی حضور

 از که بودی نوچه یه فقط

 .نداشتی خبری کار اصل

 .کنم می پرداخت هم رو نقدیت ی جریمه گیرم، می وکیل واست

 مجازات سری یه فقط میشه، داده هم تخفیف جرمت توی اطالعات بابت

 جور بمونی باید هک مونه می

 !بکشی رو کارت

 .هلل بسم هستی اگه اینه من خواهر خواستن تاوان
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 .کرد مکث لحظه چند

 ...فروشی آدم آخه_

 .بریدم رو حرفش

 فروشی آدم و وجدان کنن می بدبخت رو مردم های بچه که اونایی مگه_

 سرشونه؟

 .انداخت پایین رو سرش شرمندگی با

 .نذاشت که بشم بلند جا از خواستم کشیدم، عمیقی نفس

 نشون یه اول بده اجازه دارم خواهش یه فقط هستم، کورد امیر هستم_

 بعد بشه راحت خیالم من کنیم

 .کنم می بگی که هرکاری

 .انداختم بهش اخمی پر نگاه و کشیدم عمیقی نفس شد، مشت هام دستم

 !من نه سهاست با تصمیمش دیگه این_

 .شد سکوتش باعث زنگ صدای که بزنه حرفی خواست

 رسیده دیر کمی باشه، شاهین میزدم حدس رفت، حیاط سمت به سریع آراز

 .بود
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 موهای و ریخته بهم وضعی و سر با آشوب که بشه خونه وارد بودم منتظر

 چشم که طور همون درهم

 .شد هال وارد مالید می ش شده مشت های دست با رو هاش

 .میاد مهمون هی صبحی سر چیه اه_

 ناخودآگاه کنه باز دهن آرمین که این از قبل گرفتم، ازش رو نگاهم سریع

 .رفت باال صدام

 .باال میاد داره شاهین آشوب اتاقت توی برو_

 .دوید اتاق داخل سریع و کشید هینی بعد لحظه چند شدم، مکثش متوجه

 .خورد در به ضربه تا چند

 .یاهلل_

 .برگشتم شاهین سمت به

 .رفتم می داشتم کم کم نشاهی اومدی دیر_

 .ایستاد شاهین کنار آراز

 .برید بعد بخورید چیز یه گذاشتم چایی تازه زود قدر چه_

 .میارم واستون االن من کنید صبر میگه راست_

 .کرد نگاهمون میزد برق که هایی چشم با و اومد ییرون اتاق از آشوب
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 .بخیر صبحتون سالم راستی_

 .دادیم رو جوابش هردو

 .رفت آشپزخونه سمت به بلند های مقد با

 .کرد دنبال رو هاش قدم شده ریز های چشم با شاهین

 .نگفت چیزی که کردم نگاهش سوالی

 .کرد ای سرفه تک و برگشت آرمین سمت به

 هرکیه به هرکی جا این نکن فکر آرمین آقا کن جمع رو حواست خالصه_

 خودم کنی خطا پا از دست

 .شکونم می رو پات و دست

 .کردیم نگاهش تعجب با مهه

 هم رو ها تهدید شاهین، شده تموم بحث: گفت و زد پهلوش به آروم آراز

 شما رسیدن هم نتیجه به کرد

 .بیا کوتاه
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 .انداخت آرمین و من به نگاهی

 .نبود باهام ماشین داداش شرمنده رسیدم، دیر خیلی انگار_
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 .ها بچه این با مکن چیکار من دادم، تکون طرف دو به رو سرم

 .زد آراز به ای اشاره و اومد بیرون آشپزخونه از چای سینی یه با آشوب

 .بیار شکالت و شیرینی برو بدو_

 .شد بلند جا از سریع آراز

 تکون واسش سری گرفت، سمتم به رو چای سینی لبخند با و سمتم شد خم

 .برداشتم رو چای و دادم

 .برگردوندم آرمین متس به رو نگاهم رفت که شاهین طرف به

 می نگاه روش به رو خالی ی صفحه به و بود گرفته دستش توی رو برگه

 .کرد

 برداشته؟ کی رو کریم های جنس دونید می شما_

 .کردم فرار و گرفتم من کنه می فکر من دنبال افتاده وقته چند

 هر نه یا کرد اعتماد بهش میشه دونستم نمی کردم، نگاهش چشمی زیر

 نصف هم جاش این تا اون چند

 .بود اومده رو راه

 دست ش همه بیرون کشیدیم ش خونه زمین زیر از بود شیشه رضا دست_

 .پلیسه
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 .رفت هم توی صورتش

 مواد ی همه وقت اون کردم می فرار دستشون از داشتم وقت همه این_

 بود؟ شیشه رضا دست

 .کریم بهت لعنت شانس، این به لعنت

 .شد پرت آشوب سمت به حواسم روم ویجل شیرینی گرفتن قرار با

 .بردم باال رو دستم

 .خورم نمی_

 .شد خیال بی بعد و کرد مکث لحظه چند

 .زدم اشاره آرمین به و کشیدم سر سره یه رو چای

 سبک رو جرمت تونم می قدر چه ببینم کن پر رو کاغذ اون کل فردا تا_

 .کنم

 .داد تکون سری

 .کنم می بگید هرکاری من چشم_

 .شانس بده خدا: گفت آروم و انداخت بینیش به چینی بآشو

 .برگشت آراز سمت به و نداد محل که کرد نگاهش چپی چپ آرمین

 .زدم شاهین به ای اشاره
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 .باشید خودتون مواظب آشوب آراز میریم، کم کم دیگه ما_

 .اومدن باهامون در دم تا و شدن بلند جفتشون

 که فامیل انشاهلل: گفت هم در صورتی و داد تکون واسمون دستی آشوب

 خدمتتون در بیشتر شدیم

 .هستیم

 .بست رو در و داد تکون سری شاهین

 همچین سرش بریزیم دادی می اجازه کردن مدارا جای کاش داداش ولی_

 کنیم خرد رو پاش و دست

 .نذاره شما سمت رو پاش دیگه
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 .شدم ماشین سوار و دادم تکون دوطرف به رو سرم

 برسونمت؟ کجا سهاست، قضیه طرف یه نرفته که یادت نیست، زمال_

 .داد صندلی به رو ش تیکه

 .داداش داریم جدید سوژه خونه، قهوه سمت بیان گفتم ها بچه و صابر به_

 .افتادم راه خونه قهوه سمت به حرفی زدن بدون

 براکم؟ گم می_
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 .کردم نگاهش

 .کرد پا اون پا این و کشید عمیقی نفس

 خوب ک حاال.)شَمامهس فره کَنیشکیچهَ، اَم اَکَمو، فِکری خاسترِ که اآلن_

 هم دختره این کنم می فکر

 .(نمکه با و شیرین

 .کردم نگاهش اخم با

 آشوب؟_

 .داد تکون سر

 نیست؟_

 .دادم فشار هم به رو هام لب

 داره؟ ربطی چه تو به موضوع این_

 .شد جا به جا کمی

 کنه می فرق رفتارش انگار میرسه که اشم به ولی نداره که ربطی وهلل_

 .میشه تر بامزه

 .کردم نگاهش تعجب با

 چیه؟ منظورت_
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 .خاروند رو سرش پشت

 خیلی دخترها سال و سن این تو دیگه منه تشخیص این یعنی بگم چی_

 کاه از کنن می رفتار رویایی

 ...سازن می کوه خودشون برای

 کوچیکی حرکت هر از: ادد ادامه مکث کمی با و داد تکون رو هاش دست

 سریع و کنن می برداشتی یه

 ...شما یعنی میشه گرم دلشون

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم و کردم ای خنده تک

 .سهاست مثل من برای اون نداره امکان شاهین نگو مزخرف_

 .کشید عمیقی نفس

 ناخواسته وقت یه باشید مواظب که گفتم فقط دونم، می براکم دونم می_

 .شکونیدن دل

 .دوختم چشم روم به رو ی جاده به کالفه و کردم سکوت

 (نمک با و شیرین)  کفشدوزک: شمامه*
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 آشوب
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 امیر جدی رخ نیم به چشمم بگذره کنارمون از ماشین که لحظه آخرین تا

 .بود کورد

 خاطر به ولی نیست وصلت این به راضی وجه هیچ به بود معلوم رفتارش از

 کوتاه اشتد ش خانواده

 .میومد

 .زد صورتم جلوی بشکنی آراز

 .دیگه داخل بریم بایستی این خوای می کی تا_

 شده خم کمی که آرمین دیدن با شدم، خونه وارد سریع اومدم و خودم به

 آدرس برگه روی تند تند و بود

 .گرفت م خنده نوشت می

 .بدبخت نمونی جا بنویس بنویس_

 .کرد اخمی

 .نکن پرت ور حواسم ور اون برو_

 خط این گفتم بهتون دیدید: گفت خوشی حال با و آورد باال رو سرش یدفعه

 یه من باالخره نشون این

 میشم؟ خانواده این داماد روزی
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 .انداختم باال ابرویی

 بود، شکونده رو پاهات جفت قلم کورد امیر نبود سها های بازی سلیطه اگه_

 تحویل رو خودت انقدر حاال

 .الیق چه هر خالیق لحا هر به نگیر

 .کرد نوشتن به شروع دوباره من به توجه بی

 کافه بیرون برم خوام می من رو ها این کن ول: گفت و کشید پوفی آراز

 برسونمت؟ نمیری

 .دادم تکون سری

 .میشم حاضر االن کن صبر میرم_

 بود، کورد امیر پیش فکرم ی همه ولی بودم هام لباس کردن عوض حال در

 تر بلند عادی التح از ریشش

 .بود شده

 با بتونه تا کرده تخریب رو باورهاش و جنگیده خودش با خیلی بود معلوم

 .بیاد کنار مسئله این

 .بمونه محکم باید همیشه امیر شد می فشرده قلبم ناراحتیش دیدن از

 .نشست لبم رو لبخندی کافه بود اومده که روزی یادآوری با
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 گرفتم تصمیم هم من نبود آراز بودم ردهک درست تنهایی رو کیکم اولین

 .کنم تقسیم اون با رو شادیم

 کرد می مجبور منو زد می ساز وقت هر بود شنیده رو صدام وقتی از کامی

 باهاش و بشینم کنارش

 .بخونم

 خوندم می که ای کلمه هر انگار گرفت عمق لبخندم آهنگ متن یادآوری با

 اصال میومد، بیرون وجودم از

 .بود شده سروده من برای شعر نای انگار

 .بودم ها آسمون تو انگار نخونم هرجایی ولی خوبه صدام گفت بهم وقتی

 و چشم هرگوشه دیدن با من ولی غرضه بی اون های حرف کردم می حس

 دهن از ای کلمه هر شنیدن با

 .ساختم می جدا داستان یه خودم واسه اون

 .دیگه بیا موندی کجا آشوب_
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 اتاق از شالم کردن سر از بعد و اومدم بیرون فکر از آراز صدای شنیدن با

 .رفتم بیرون
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 .گذشتم کنارش از و زدم آرمین به لگدی

 من از بار سه دو روزی بخوره تکون تونست نمی و بود افتاده جا این وقتی از

 خورد، می لگد آراز و

 .بود راه سر همیشه

 می قبول کورد امیر واقعا نظرت به آراز: گفتم آروم شدیم که تاکسی سوار

 کنه؟

 .انداخت باال ای شونه

 .که ببنده خونه توی رو خواهرش تونه نمی واهلل، بگم چی_

 دلم ته بشیم فامیل هم با قراره که این از بدم های حس ی همه خالف بر

 می خوشی سر احساس یذره

 .کردم

 کنی؟ یم رفتار جوری این تو کنم ازدواج یکی با بخوام اگه منم_

 آخه گیره می تورو کی: گفت تفاوت بی و داد تکیه صندلی به رو سرش

 .فلفل

 .شدم خیره بیرون به سینه به دست و کردم اخمی
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 بدون و شدم پیاده ماشین از کرایه کردن حساب بدون رسیدیم که همین

 سمت به آراز کردن صدا به توجه

 .رفتم کافه

 .ردخو صورتم به گرمی باد شدم که کافه وارد

 .بود خنک هنوز هوا بیرون ولی بود عید

 .داد تکون دست برام دور از و زد لبخندی بود کافه تو همیشه مثل که کامی

 می پنداری همزاد باهاش بیشتر بودم شنیده رو زندگیش داستان وقتی از

 .کردم

 .رفتم سمتش به بلند های قدم با و دادم تکون ش واسه دستی

 چطوری؟ کامی آقا سالم به_

 هرچی خوام می کافه میاد جهان آقا امروز بپوش رو لباست بپر فلفل خوبم_

 یاد بهت وقت چند این تو

 .ها کنی پیاده جلوش رو دادم

 .زدم بهش چشمکی

 هم امروز دخترها راستی کنم، می رو تعریفت حسابی استاد نباش نگران_

 نمیان؟



 /@romane_ghachaghi 
 

831 
 

 .کرد نوچی

 .نیستن عالف تو و من ثلم که همه بکشیم رو جورشون باید روز چند این_

 .نشستم کامی کنار و کردم عوض رو لباسم

 کامی؟ نیست مشتری چرا_

 .انداخت باال ای شونه

 بشه پر فضا کم یه بیاد خفنه یارو اون بزن زنگ گم می واهلل، دونم نمی_

 .میده زیاد همیشه هم پول

 .کردم نگاهش چپی چپ

 گیری می پول چرا صالا ها بگیری زیاد پول ازش دیگه نبینم برو بیا_

 .منه مهمون

 .کشید موهاش به دستی خنده با

 .کنی می خالی من سر چرا دختر داد رو پول زور به خودش بابا باشه_
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 خیره بیرون به و گرفتم دستم توی رو بود میز روی که ای قهوه فنجون

 .شدم
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 ویت و میشدم ساکت ترسناکی طرز به میومد که اسمش میشد روزی چند

 .رفتم می فرو فکر

 داره؟ باهاتون نسبتی چه_

 .کردم نگاهش گیج

 کورد؟ امیر_

 .داد تکون سر

 .دیگه آره_

 .کشیدم عمیقی نفس

 .امروز خدا بنده این به دادی گیری چه حاال_

 .انداخت بهم حرفی پر نگاه

 .میشی تر زبون بلبل میشه عوض صورتت رنگ میزنی حرف ازش_

 .چرخیدم سمتش به سریع

 اقعا؟و_

 .کرد ریز رو هاش چشم

 .بزنم دستی یه خواستم نه_
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 .نگفتم چیزی و کردم مصنوعی ی خنده

 قدر چه هر کامی وقت آخر تا کردم، کیک پختن و کار درگیر رو خودم

 حرف ازم امیر به راجع خواست

 .نیاوردم خودم روی به بکشه

 سمت به و کردم خداحافطی جهان آقا اومدن از قبل شد تموم که کارهام

 .افتادم راه خونه

 .بدم انجام کاری کشید نمی م حوصله دیگه چرا دونم نمی

 .کشیدم عمیقی نفس بود خواب که آرمین دیدن با رسیدم که خونه به

 .برداشتم رو بود افتاده کنارش که کاغذی و رفتم جلوتر

 با عشق ببین دادم تکون طرف دو به رو سرم بود، داده آدرس خط به خط

 هار کنه، می رهاییکا چه آدم

 .هار رو ها آدم ترین رام و کنه می رام رو ها آدم ترین

 چیزهای درگیر ذهنم که این برای برگشتم، اتاقم به و گذاشتم ناهار براشون

 کتاب سر نشستم نشه دیگه

 .هام
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 که هرجا بتونم بودم امیدوار و بودم افتاده جلو حسابی وقت چند این توی

 قبول دولتی دانشگاه شده

 .رسید نمی دیگه های دانشگاه به پولمون آخه بشم

 .برگشت خونه به آراز تا کردم مشغول رو خودم انقدر

 .زد برق هام چشم دستش توی های خوراکی دیدن با

 بودم؟ کرده هوس فهمیدی کجا از بگردم داداشم دور آخ_

 .کشید عقب رو دستش

 میاد فردا گفت دز زنگ کورد امیر آرمین راستی خودمه، مال ور اون برو_

 .دنبالت

 نزد؟ زنگ من به چرا کشیدم، عقب رو دستم و کردم مکث لحظه چند

 هم با خریدم کردم شوخی بابا بیا هم تو رفت صورتت چرا تو هوی_

 .بخوریم

 .کردم کز اتاقم توی دوباره و برداشتم پالستیک تو از چیپس دونه یه

 چیزی از تر قوی تگرف می شکل وجودم توی داشت که تحوالتی و تغییر

 ترجیح داشتم، انتظار که بود

 .بمونم خودم ی پیله تو دادم می
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 خونه از بیاد کورد امیر که این از قبل و شدم بیدار همیشه از زودتر صبح

 .زدم بیرون

 هیچ با و کردم گوش آهنگ خودم واسه بشه تموم کاریم ساعت وقتی تا

 .نزدم حرفی کس

 .خونه برگردم گرفتم متصمی که بود شب آخر

 و کشیدم عمیقی نفس بود، داده پیام بهم آراز فقط انداختم گوشیم به نگاهی

 .انداختم کیفم ته رو گوشی

 .افتادم راه خونه سمت به و شدم تاکسی سوار

 .پریدم خواب از پیچید دلم زیر که دردی با بود شب نصف

 .گرفتم گاز رو لبم و زدم تکیه دیوار به

 نوار مارک اسم و آوردم در کشو توی از برگه یه شدم، بلند اج از زور به

 رو مسکن قرص یه و بهداشتی

 .شدم خارج اتاق از و گذاشتم پالستیک توی نوشتم روش

 .بودن خواب دوشون هر
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 گذاشتم کنارش رو پالستیک پرید، خواب از که زدم آراز بالشت به ای ضربه

 .برگشتم اتاقم به حرف بی و

 دسترسم در که داشتم احتیاج خصوصی چیز که موقعی بود همیشگیم عادت

 می کاغذ یه روی نبود

 ذاشت می و خرید می برام هم اون آراز دست دادمش می حرف بی و نوشتم

 .اتاقم در دم

 .شدم جمع خودم توی و کشیدم دراز

 !کس هیچ از نداشتم پیامی هیچ کردم، چک رو گوشیم بار چند بیاد آراز تا

 .خورد اتاق در هب ضربه تا چند

 .کردم باز رو در و شدم بلند جا از

 .بود اتاق در پشت آب لیوان یه و پالستیک یه

 .بود برده فرو پتو زیر رو سرش انداختم، آراز به نگاهی

 دراز پتو روی مسکن خوردن با. برگشتم اتاق به دوباره و برداشتم رو وسایل

 جمع خودم توی و کشیدم

 .شدم
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 چیزی هر و هرکس به بودم حاضر دادم، فشار هم به محکم رو هام چشم

 .کورد امیر جز به کنم فکر

 کاری کس هیچ با و بودم خودم الک توی که روزی چهار گذشت، روز چهار

 هدف بی هرروز فقط نداشتم

 خودم ی پیله تو دوباره پیامی و زنگ ندیدن با و کردم می چک رو گوشیم

 .رفتم می فرو

 شهره ی شماره دیدن با خورد، زنگ وشیمگ که بودم زدن تست مشغول

 .دادم جواب سریع

 بله؟_

 .کرد سرفه گوشی پشت از چندبار

 زنی؟ نمی زنگ یه نگیرم رو خبرت من تا نامرد_

 .شده تنگ برات دلم آرایشگاه بیا شو بلند

 .کشیدم هومی

 .ندارم حوصله_

 .کرد نوچی
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 میدم صورتت به هم سویی و سر یه جاش سر میارم رو ت حوصله من بیا_

 .کنی کیف

 .کردم مکث کمی

 .میام تونستم باشه_

 .فعال میشه، تموم شارژم برم من منتظرتم_

 تا بیرون برم بود بهتر انداختم، صفحه به نگاهی و کردم قطع رو گوشی

 .بخوره سرم به هوایی

 سرم به روزها این که هایی حماقت از کلی تونست می شهره با زدن حرف

 حماقت کنه، خنثی رو میزد

 .بیارمشون زبون به خودم پیش ترسیدم می حتی که هایی
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 آرمین شدم متوجه زدم بیرون اتاق از که همین کردم، عوض رو هام لباس

 خودش واسه آشپزخونه تو

 .میده تکون سر و خونه می آهنگ

 خونه؟ می خروس کبکت چرا چیه_

 .انداخت بهم نگاهی و برگشت
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 .گیرن می هم رو اونا که موندن هاش آدم از تا دچن فقط گرفتن رو کریم_

 .دادم در به رو م تکیه

 چیه؟ تو به ربطش خب_

 قدر چه االن دونی می دیگه فهمی نمی: گفت و کشید موهاش به دستی

 خوبه آدم زنم برادر چشم جلو

 شدم؟

 معرفی رو خودم برم من بعد کنیم نشون یه ما مخش رو میره داره سها تازه

 .خودمه لدج کفتر کنم

 .کردم نگاه خوشیش سر به تفاوت بی و کشیدم عمیقی نفس

 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 بگی؟ تبریک بهم خوای نمی کنی می نگاه جوری اون چرا چیه_

 .میشم خانواده اون داماد شده طور هر من کنید نگاه بشینید که بودم گفته

 کردم می فکر این به داشتم درواقع نداشتم هاش حرف به راجع نظری هیچ

 اگه مشکالتمون شدن حل با

 کورد امیر با کامل طور به ارتباطمون ما نبود سها و آرمین بین ای رابطه

 شد؟ می قطع
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 .بود نگرفته ازمون خبری هیچ روز چند این توی هم جوریش همین

 رو و دادم تکون طرف دو به رو سرم برم فرو فکر توی دوباره که این از قبل

 مبارک: فتمگ آرمین به

 با نکنه خواستگاری؟ بری خوای می خانواده کدوم با سوال یه ولی باشه

 ت؟ سلیطه های خاله

 می رو آبروم: گفت و انداخت بهم نگاهی گرفت آروم سرجاش و کرد مکث

 نه؟ برن

 .حالم و حس به زدی گند بود وقتش االن آخه د آشوب، کنیم چیکار

 .انداختم باال ای شونه

 کنیم؟ چیکار_

 جور قالبی خانواده یه خودت واسه برو نداریم باهات صنمی که ما دونم نمی

 .کن

 .زدم بیرون خونه از و کوبیدم هم به رو در هاش کردن صدا به توجه بی

 پیام محبوب به تند تند و آوردم در رو گوشیم شدم تاکسی سوار که همین

 .داد

 خبر بهت بده نشون رو خودت تونستی آرمینه خواستگاری روزها همین(

 .(میدم
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 .کردم نگاه بیرون به و زدم کمرنگی لبخند

 .لرزید گوشیم تا گذشت دقیقه چند

 پر رو مادرش جای بیام منم تنهاس بچه این بده خبر حتما دخترم باشه(

 .(کنم

 .کیفم تو کردم پرت گوشی و انداختم باال ابرویی

 .داشت دیدن آرمین صورت تماشا، هم بود فال هم
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 .پریدم بیرون و کردم حساب رو کرایه ایستاد تاکسی که همین

 .بود کرده عوض رو دکور انداختم، اطراف به نگاهی و شدم آرایشگاه وارد

 نمی تحویل رو ما دیگه پری می ها الت گنده با خانوم آشوب احوال به_

 .ها گیری

 .پرید دهنم از

 .بزن حرف درست نیست الت_

 .باال پرید ابروهاش

 خبر؟ چه ببینم جا این بیا نشو وحشى هباش_

 .کرده باز هم با رو چاه و راه آرمین شنیدم
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 .رفتم سمتش به و آوردم در رو مانتوم

 و تغییر چه توش ببینم و کنم باز رو عفریته اون مغز دارم دوست خیلی_

 به حاضره که میده رخ تحولی

 .بخره جون به رو ذلت همه این آرمین خاطر

 .کنی باز رو قلبش باید کار این برای: گفت و زد بهم چشمکی

 .انداختم باال ای شونه

 خبر؟ چه پهلوونتون از ببینم: گفت ای بامزه لحن با و آورد جلوتر رو سرش

 .رفت می سمتش نباید که ای جاده به بود زده دقیقا چرا کردم، مکث کمی

 .ندارم خبری ازش هست روزی چند دونم نمی هوم_

 .برگشت سمتم به و آورد در شوک توی از موچین یه

 پکری؟ انقدر که همینه واسه نکنه_

 .قراره چه از قضیه فهمید سکوتم از ندادم، رو جوابش

 .صورتم سمت شد خم بعد و شد خیره هام چشم به لحظه چند

 .شهره تر آروم آخ_

 .نکشید عقب رو دستش
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 میاد؟ خوشت ازش_

 .شد جمع هام چشم توی اشک درد شدت از

 .نپرس تکراری یها سوال_

 .هام چشم به زد زل نزدیک ی فاصله از

 آشوب؟ احمقی باشه، تکراری جوابت نمیاد نظر به_

 خودم خلوت توی حتی رو موضوع این من دادم، قورت زور به رو دهنم آب

 همه نمیاوردم زبون به هم

 .نکنم فکر بهش که ذهنم ته میدادم هلش ش

 نیاد؟ ششخو اون از که کیه تکراریه، جوابم چرا_

 .انداخت باال ای شونه و کشید عقب رو خودش

 یه تو آشوب، بودم داده هشدار بهت قبل از فقط کنم نمی دخالتی من_

 دیگه خودمونیم تنهایی دختر

 دست کسی بچگی از خودته مثل شرایطم منم نیست بینمون که غریبه

 کسی نکشیده، ما سر رو نوازش

 کلی باشه قرص دلمون که اشتهند رو هوامون کسی نکرده، محبت بهمون

 دلمون رو نشده وا ی عقده
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 !مونده

 و میده بها بهمون ذره یه که بینیم می رو یکی تا خریم انقدر معلومه

 ش واسه دلمون میاد در پشتمون

 .لرزه می

 .کردم پاک دست پشت با رو بود شده جمع هام چشم توی درد از که اشکی

 داری؟ فهمیدن ارانتظ خر از مگه دیگه خرم میگی خودت_

 یا میاد خوشم باید که چیزی از بیشتر ازش نمیارم خودمم روی به حتی من

 می ذوق قدر چه دیدنش با

 !نیار روم به هم تو لطفا پس کنم،
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 .کرد ریز رو هاش چشم و داد تکیه میز به

 میشه؟ عوض چیزی نیاری خودت روی به مثال_

 حاال؟ تا کی از

 می بغض داشتم کم کم کردم، نگاه هام کفش به و ختماندا پایین رو سرم

 .کردم
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 حسادت هام، شدن دلگیر رفتارهام، دلیل دونستم می خودم مدت این کل

 ولی چیه هام شدن خیره و هام

 .کنم قبولش خواستم نمی

 .کنم فکر محال چیزهای به رسیده بلوغ به تازه دخترهای مثل خواستم نمی

 دارم تازه رو ها این میشه باورت کی از یقادق دونم نمی شهره دونم نمی_

 کنم؟ می اعتراف تو پیش

 .کردم دوری و خودم تو ریختم بس از شدم می خفه داشتم بود روزی چند

 .گرفت رو دستم

 کردی؟ خودت پیش فکری چه آخه آشوب بینه می سها مثل تورو اون_

 چشم توی اشک کردم رو سعیم ی همه دادم، تکون طرف دو به رو سرم

 پشت وقته خیلی نشه جمع هام

 .بودم داشته نگهشون هام پلک

 همین دونم می خدا به کنه، نمی فکر ببنده دل یکی به خواد می که آدم_

 .میاره درد به رو قلبم بیشتر

 چه و کجا بچگی از شاهدی خودت کمبوده از پر س عقده از پر من وجود

 .شدم بزرگ جوری
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 و ها ترک این ی همه تونه می که ملهکا و بزرگ انقدر شده پیدا آدمی یه

 و ها زخم و خالی جاهای

 هی میشم تر وابسته بهش دارم هی ها احمق مثل منم کنه پر رو ها حسرت

 ...دارم

 میرم فرو بدی منجالب تو دارم من میگم، چی فهمی نمی تو کن ولش

 کسی کنم می حسش خودم شهره،

 بنده یه یادمه ست،نی یکی من تن با ولی هست یعنی بده نجاتم نیست

 مال که اونایی گفت می خدایی

 تن شده نوشته هم برای تقدیرشون که اونایی ن همدیگه اسم به و هم

 تن شده ساخته گِل یه از هاشون

 !نیست گِل و خاک یه از اون و من

 .کشید پوفی کالفه

 ...دوس واقعا آشوب کنی می چیکار داری دونم نمی_

 .حرفش تو پریدم غصه با سریع

 .شهره نگو رو کلمه اون_

 .کنم باورش خواستم نمی بشنوم، خواستم نمی
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 .بست رو هاش چشم

 کنم می نگاه بهتون بیرون از دارم من کنه، نمی عوض رو چیزی نگفتنم_

 تهش میری که راهی این آشوب

 ها حرف این فاز تو اصال خدا بنده این خودت واسه فقط هم اون مصیبته

 نارک به ها این ی همه نیست،

 خودت تو دختر نداره وجود اشتراکی وجه هیچ کنم می نگاه قدر چه هر من

 کن کتاب و حساب بشین

 دارید؟ سنخیتی هم با اصال شما

 فرو خودم توی بیشتر گفت می که ای کلمه هر با کردم، نگاهش ناراحتی با

 .رفتم می

 .آدم به زنی می کوفت سر انقدر چرا هست بد حالم جوریش همین_
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 .کرد گرد رو هاش چشم

 جوری این که نبود خانوادگی و مالی سطح لحاظ از منظورم نشو دیوونه_

 از تو مگه کنی حساب بخوای

 این داماد قراره که کمتری بکشه باال تونه نمی رو شلوارش که آرمین

 بشه؟ خانواده
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 قد و ساله سیزده نزدیک که سنتون اختالف از من عزیز میگم کلی دارم من

 سطحی چیز یه که هیکل و

 ...و پوشش طرز و فکر طرز و سلیقه اختالف تا گرفته ظاهریه و

 کن فکر بهش خودت جفتتون، دارید نظر اختالف هم با دهه یه ی اندازه

 گیره؟ نمی ت خنده

 دنبال ش واسه دایه دونی می بپوشه چادر زنش داره دوست اون دونی می

 تحصیل و خوب دختر یه

 داره؟ خونواده و زیر به رس و آروم و کرده

 رو به رو حقایق با جوری این خواست نمی دلم نمیومدم کاش کردم، بغض

 از دونه یه حتی انگاری بشم

 .نداشتم هم رو ها مالک این

 میگی من به رو ها حرف این چرا خب میزنی، سرکوفت داری دوباره_

 کنی؟ اذیتم میاد خوشت

 .آورد جلو رو دستش

 خودت به که میگم رو ها این ها دهنت تو میزنم اشنب بچه انقدر آشوب_

 بهش این از بیشتر تا بیای

 .بیرون بکشی قضیه این از نشدی وابسته
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 رو ها این ی همه بود سنگین واسم هاش حرف شدم، بلند جام از پرخاش با

 از وقتی ولی دونستم می

 .میده آزارت بیشتر و تره سنگین واست انگار بشنوی دیگه نفر یه دهن

 دست مگه کنم چیکار بیار روم به هی تو کردم غلطی یه من حاال باشه_

 آدمه؟ خود

 خوش روز یه اومدیم تا بود شناور لجن و گند تو زندگیمون کردیم باز چشم

 اومد خوشمون یکی از ببینیم

 امیر به بدوام بخوام قدر چه هر من دونم می داره، فرق ما با تاپاش سر که

 قسم سرش همه که کوردی

 به میزنم رو خودم هی دونم می خودت از بهتر خدا به رسم نمی خورن می

 ...راه اون

 با ناخوشه حالم روزه چند جوریش همین ندیم ادامه دیگه اصال کن ولش

 تو، حال به زدم گند اومدنم

 .کنم می حلش جوری یه خودم

 .کرد نگاهم ناراحتی با

 ضمن در نی،میز رو خودت حرف فقط آشوب بهت بگم چی دیگه من_

 بیای تونی می خواستی هروقت
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 سالته چند مگه دختر خودت تو نریز انقدر فقط کنی خالی رو خودت جا این

 آینده تو جوونیته اول تازه

 .داری فرصت کلی

 .بودم شده احمق واقعا خواستم نمی ای دیگه فرصت من کشیدم، آهی

 نمی اصال رهشه میزنیم حرف هم با بشم آروم کنم فکر کمی یه خونه برم_

 و کنم فکر درست تونم

 .بگیرم تصمیم

 .کرد بغلم و گفت ای باشه

 این تو شدیم غرق هم با هامون بدبختی همه تو ما دوستم، نباش ناراحت_

 .میشیم غرق هم با هم یکی

 .عقب دادم هلش لبخند با

 با دونم نمی میزدم، گول رو خودم باید حاالها حاال پیشت نمیومدم اگه_

 به کنم چیکار حال و حس این

 .شدم رو به رو باهاش حداقل حال هر

 .کرد نگاهم و داد تکون سری

 .زدم بیرون آرایشگاه از مانتوم پوشیدن از بعد و دادم تکون دست واسش
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 .بشه عوض هوام و حال که بودم اومده مثال
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 .شدم خونه به رفتن بیخیال س خونه آرمین االن که این به فکر با

 حوصله و ذاشت می سرم به سر کلی کامی چون برم خواستم نمی مه کافه

 .نداشتم رو ش

 .بیفته راه خیابون سر پارک سمت به گفتم و شدم تاکسی سوار

 به ها آدم به شدم خیره بیرون به و دادم تکیه ماشین ی شیشه به رو سرم

 .ها ماشین آمد و رفت

 رو خودم تونم نمی دیگه فهمیدم می قبل از بیشتر گذشت می بیشتر هرچی

 .بزنم گول

 خاطر به که روزی از شاید دونم نمی بودم، بسته دل بهش وقته خیلی من

 مولوی سر رو بال اون من

 پشتم جوری این و بود نکرده دعوا خاطرم به مردی هیچ حاال تا آخه آورد،

 .بود نایستاده

 آب هم با و بشینیم کردم مجبورش و کافه رفتم باهاش که روزی از شاید

 هیچ آخه بخوریم، بستنی هویج
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 نخندیده بلند صدای با امنیت و آرامش با و بودم نرفته کافه به کسی با وقت

 .بودم

 کرد رو تالشش ی همه و بخریم کنکور کتاب رفتیم باهم که روزی از شاید

 و کنه بازسازى رو رویاهام تا

 مردی هر به که وقتی یا کنم تالش هام آرزو به رسیدن برای تا کرد حمایتم

 از دست و میشد رد کنارم از

 ...کنه جمع رو خودش تا رفت می غره چشم کرد می خطا پا

 و نکنم نگاه قهرمان و گاه تکیه یه مثل بهش گفت بهم که زمانی حتی یا

 توی دادنش دست از ترس

 .نشست نگاهم

 اون تک تک از زد، چنگ دلم به حسادت زد حرف مینا ی خونه به رفتن از

 توی ذره ذره حس این روزها

 روز این به رسیدم جا این به امروز تا شد دفن و گرفت بال و پر من وجود

 چشم توی مجبورم و افتادم

 !بودم بسته دل نباید، که مردی به بگم و کنم نگاه خودم های

 خالی چیز همه از فکرم انگار داشتم بودن تهی حسی کشیدم، عمیقی نفس

 .بود شده
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 همیشه مثل جوری چه دیدمش بعد ی دفعه اگه تمدونس نمی حتی حاال

 افکار جلوی تونم می کنم رفتار

 بگیرم؟ رو نگاهم و

 من بود سالم چند مگه داشتم هم حق نبودم، راست رو هم خودم با حتی

 دل دونستم می چه اصال

 می هم کوتاه محبت یه با من دل بودم افتاده در کسی بد با چیه باختن

 بودم سیک درگیر حاال و لرزید

 هیچ از رو حمایتش و کمک و بود مهر از پر اقیانوس یه اندازه قلبش که

 .کرد نمی دریغ کس

 که من برسه چه لغزه می قلبش مردی چنین دیدن با هم عادی آدم حتی

 روحم زندگیم های درد و داغ

 .کرده نشده پر های چاله و زخم از پر رو

 .کرد صدام راننده که نداشتم رب بیشتر قدم یه شدم پیاده تاکسی ایستادن با

 پول و دادم تکون طرف دو به رو سرم بدم رو تاکسی پول بود رفته یادم

 .کردم حساب رو تاکسی

 .افتادم راه خونه سمت به آروم میشدن کشیده زمین روی که پاهایی با
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 به رو کسی با داغونم وضعیت این با تا بدم طولش تونم می تا خواستم می

 می ازم سوالی اگه شم،ن رو

 .گفتم نمی چیزی حقیقت جز که بودم خودم توی انقدر پرسیدن

 نمی میشد درست چیز همه زمان گذر با شاید زدم، لگد پام جلوی سنگ به

 تونستم می شاید دونم

 .کنم فراموشش

 و بودم نشئه اکبر دختر من بود فاصله عالم یه ما بین نبود دوتا یکی من درد

 کسی شاکو دیان پسر اون

 .خوردن می قسم اعتبارش روی شهر یه که

 یه چشم به منو هنوز حتی نمیومدم چشمش به اصال من بگذریم که اینا از

 .میدید بچه دختر

 که کوتاه نازک هودی یه و نود قد گشاد شلوار یه انداختم، خودم به نگاهی

 رسید، می پام رون به زور به

 آویزون که گوشواره چندتا و ودب ریخته های شونه روی که قرمزی موهای

 لبم روی تلخی لبخند بود، گوشم

 !نبود شکلی این بود که هرچی کورد امیر زندگی زن مطمئنا نشست
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 تو من شد، تر عمیق لبخندم کم کم کرد می سنگینی قلبم روی عمیقی غم

 در چراغ نور زیر شب یه

 تو گفتم بهش بودم شده خیره ش غصه پر و گرم های چشم به حالیکه

 !منی خدای

 این از قبل فهمید نمی که خدا به فهمید نمی اون میگی، کفر بود گفته بهم

 بذاره زندگیم توی رو پاش که

 دنیا های حق ی همه من ناامنی و ناامیدی و ترس از پر بود سیاه من دنیای

 اون به بستن دل برای رو

 .دادم می خودم

 اونی از تر ضعیف هلحظ این توی نداشتم رو خودم کردن سرزنش جرأت

 خودم طرف بخوام که بودم

 .ندم دلداری رو خودم و نباشم

 !نکنه ازدواج هیچوقت کاش کرد آرزو وجودم ته از یکی

 خیره بهش حسرت با دور از و بشینم زندگیم آخر تا دادم می ترجیح من

 نیارم هم خودم روی به و بشم

 .نچشم رو حسادت تلخ طعم ولی دادم دل بهش که
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 گذشته بود کشیده پر گذشته به روحم و میزد لگد پام جلوی سنگ هب جسمم

 دود رنگ از پر خاکستری ای

 محکم دستم ناخوداگاه که بود واقعی و ملموس انقدر عربده، و دعوا و داد و

 که جایی نشست کمرم روی

 .کرد می خودنمایی روش هنوز اکبر کمربند سگک رد

 .نداشت رو دردها این طاقت تنم بود ظریف و نازک پوستم بودم، دختر آخه

 هیچ و کردم می مقایسه هم با که رو اخیر وقت چند این و گذشته خاطرات

 پیدا بینشون اشتراکی وجه

 که ناجی یه بود نفر یه وجود خاطر به فقط تفاوت همه این کردم، نمی

 سختی روح کنار پررنگش حضور

 .کردم می انکار رو کشیدم

 .بودم ایستاده خونه در جلوی اومدم که خودم به

 کردم؟ طی پیاده رو راه همه این کی انداختم، اطرافم به نگاهی

 های حرف آدم نبودم کردن فکر عاقالنه آدم من کشید، می تیر پاهام کف

 حال و حس این نبودم جدی

 .بودم خسته بود، سنگین واسم زیادی
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 .افتادم راه اتاقم سمت به و شدم خونه وارد

 .نداشتم ایستادن توان ندادم، بیجوا آرمین سوال به

 که هایی پلک و کشیدم دراز رختخواب روی بیرونی های لباس همون با

 چشیده رو بغض طعم بارها امروز

 .گذاشتم هم روی رو بودن
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 قدر چه دونم نمی بود، بسته نقش تصویرش م بسته های پلک پشت حتی

 زده چمباته حال همین توی

 .خورد در به ضربه چندتا که بودم افتاده رختخواب توی

 خوابی؟ آشوب؟_

 .خریدم غذا بیرون از بیا

 .بود آراز گرفت، فاصله هم از هام پلک

 .شد اتاق وارد و زد در به دیگه ی تقه تا چند ندادم، رو جوابش

 .شد بسته هام چشم کرد روشن که رو برق

 .گرفت درد هام چشم کن خاموشش_

 خوابیدی؟ مدلی این چرا تو_
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 آشوب؟ شدی مریض چته

 .کردم باز هم از رو هام چشم زور به

 .اومد جلوتر

 قرمزه؟ چرا هات چشم_

 .شد باز هم از هام لب

 .بخوابم خوام می بیرون برو خورم، نمی چیزی سیرم_

 .کشید رو دستم خنده با

 باشی؟ سیر تو_

 .فلفل نکن لوس شو بلند خوری می منم االن کنم ولت

 .کردم نگاهش حوصلگی بی با و نشستم سرجام

 .میام کنم عوض لباس بیرون برو_

 .داد تکون سری

 .منتظرتما_

 .شدم بلند جا از و کشیدم هومی

 .رفتم بیرون و کردم پرت اتاق وسط رو هام لباس
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 .کردم نگاهشون ناراحتی با و آرمین کنار نشستم

 .دختر شد کور اشتهام جوریه این چرا ت قیافه تو چته_

 .کردم نگاه آرمین به غیض با

 خروس کبکمون هرروز عسل ی کوزه تو نرفتیم سر با تو مثل که ما_

 بزنی رو تهمون و سر بخونه،

 .بدبختیم

 .گذاشت جلوم رو ها چنگال و بشقاب و کرد نوچی آراز

 .ها هست چیزیت یه امروز تو کوچیکه آباجی دیگه نگیر حال_

 .شدم خیره خیالشون بی های قیافه به و کردم سکوت

 اون کردم می حسادت هم آرمین به حتی ها دیوونه مثل حالشون، به شخو

 کنه ازدواج سها با بود قرار

 .سوختم می حسرت توی داشتم جا این من و شاکوها داماد بشه و

 رو آخرش حرف سها قراره امشب براتون، دارم توپ خبر یه رو اینا کن ول_

 خودتون بزنه کورد امیر به

 .کنید دهآما خواستگاری واسه رو

 .کردم نگاهش تلخی با
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 .بشه عروسمون عفریته یه قراره خوشی از کنم چیکار حاال وای_

 .رفت بهم ای غره چشم

 .خوشحالیته جای ها هست مرگیت یه امروز تو میگه راست آراز_

 و عشق به تهش کنن می کاری کثافت تا هزار مردم: گفتم لب زیر حرص با

 وقت اون رسن می حالشون

 ...من

 .دیگه بخور زنی می غر هی میگی یچ_

 .کردم خوردن به شروع و کشیدم جلوم رو غذا ناراحتی با

 .دادم می فرو رو بغضم از ای ذره انگار دادم می قورت که ای لقمه هر با

 سها امشب مطمئنم ولی ببینمش تونم می هم باز بعد به این از که خوبه

 درد به رو دلش کلی دوباره

 شب اون مثل تا بزنم حرف باهاش تونستم مب و دمبو کنارش کاش میاره

 .بشه آروم کمی
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 .کشیدم جلوم رو بود خورده نصفه که آراز غذای شد خالی که بشقابم
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 خودم خواستم می فقط داره ای مزه چه اصال و خورم می چی فهمیدم نمی

 .کنم آروم رو

 .نشی خفه دختر خوری می انقدر چرا تو چته_

 .دادم قورت رو لقمه زور به

 .کنم می درمانی غذا دارم_

 .کشید عقب و داد تکون طرف دو به رو سرش

 بزنیم؟ حرف خوای می_

 .برداشتم سفره روی از نوشابه لیوان یه

 .نالی می داری ش همه میشه بد حالم بیشتر زنم می حرف تو با_

 .خاروند رو سرش پشت

 .ندارم ای دیگه حل راه خب_

 .دمز کنار رو غذا بشقاب

 خارونی؟ می رو سرت پشت شاهین مثل چرا_

 .کرد مکث

 .کردم عادت رفتارهاش به همیم کنار روز کل_
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 .شدم بلند جا از و ندادم بهش اهمیتی

 .بشور رو ها ظرف آرمین بخوابم میرم_

 می بشه، ساکت تا زد پاش به ای ضربه آراز که کنه اعتراض خواست

 .نیست خوب حالم دونست

 باالی اکبر که نحسی روزای و قدیم خاطرات یادم باز کرد می فکر شاید

 .افتادم بود سرمون

 می خانواده اون واسه دلم: گفتم رفتم می اتاق سمت به که طور همون

 روی رو تو اسم باید که سوزه

 .کنن تحمل سرشون

 .کنه می شوخی: گفت سریع آراز که بگه چیزی خواست شد عصبانی آرمین

 !کنم می توهین دارم مستقیما اتفاقا نه: زدم ادد و کوبیدم هم به رو در

 خالی آرمین مخصوصا بقیه روی رو عصبانیت و حرص این چرا دونم نمی

 .کردم می

 ریخته بهم هام هورمون بستم، رو هام چشم و بردم فرو بالشت توی رو سرم

 خاطرات ی همه بود،

 خنده صدای محبوب، و اکبر فحشای و داد صدای هام خوردن کتک گذشته،

 همه اکبر خمار دوستای ی
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 می رو کورد امیر من که این همه از تر مهم و بود چشمم جلوی شون

 .خواستم

 ببینه نداد هم پیام یه حتی روز چند این توی نامرد بود، شده تنگ براش دلم

 به نگاهم مرده یا م زنده

 .رفت گوشیم سمت

 دادم؟ می بهش مپیا یه فقط اگه میشد چی دادم، قورت صدا با رو دهنم آب

 رو حالش و بدم کوتاه پیام یه فقط شکونده رو دلش کلی سها االن مطمئنم

 .اومد یادش منو شاید بپرسم

 نبود بالغ آدم یه کار ها گیری بهونه این بودم شده بچه گرفتم، گاز رو لبم

 داده دست از رو عقلم واقعا

 .بودم

 ...دوسش کردم فاعترا که ساعته چند فقط و ندیدمش روزه چند فقط من

 حس این به واضح انقدر خواستم نمی گذاشتم، دهنم روی محکم رو دستم

 می قبحش اگه کنم اقرار

 صورتش توی بزنم زل ها احمق مثل بود ممکن میشد عادی برام و ریخت

 علیک و سالم یک به شبیه و

 !دارم دوست من راستی خوبه؟ حالت بگم عادی
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 بودم عقل بی نترس ی بچه دختر یه من آراز قول به شناختم، می رو خودم

 برای خوبی تصمیم این و

 .نبود خودم از کردنش دور
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 .نره سمتش به دستم تا دادم قرار خودم از تر دور رو گوشی

 سرم که همین ولی نکنم فکر بهش دیگه خواستم می بستم، رو هام چشم

 رفتارهای تصویر میشد خالی

 .بست می نقش ذهنم توی دیدمش که روزی اولین از کورد امیر

 می همه که بود محکم و سنگین انقدر هاش قدم رفت می راه وقتی

 .میاد داره کورد امیر دونستن

 که هایی وقت جز به بود آروم همیشه زد نمی حرف التی مدل وقت هیچ

 می پا اعتقاداتش روی کسی

 .ذاشت

 .داد نمی کلناد و عطر بوی تنش شدم، خیره سرم باالی سقف به و چرخیدم

 !گرم هاش چشم و بود کوتاه موهاش

 بزنه؟ رو هاش سیبیل و ریش خواستم ازش چرا بستم رو هام چشم آروم
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 .نداشت رو کورد امیر هیبت دیگه که ها اون بدون

 شلوار کت توی تونستم نمی حتی بود مرتب و ساده همیشه هاش لباس

 .کنم تصورش

 من، های دست برابر دو دقیقا بودن، زبر و بزرگ افتادم هاش دست یاد

 لمس شد خارج کنترل از فکرم

 باشه؟ داشته تونست می حسی چه دستم ظریف پوست روی ها دست اون

 از رو عقلم من کردم فرو بالشت توی رو سرم و دادم بیرون صدا با رو نفسم

 .بودم داده دست

 .رفتم خواب به کم کم که بود درگیرش فکرم قدر چه دونم نمی

* * * 

 .بیام بدم تحویل رو ها سفارش من تا کن درست رو قهوه اون آشوب_

 .رفتم ها قهوه سمت به و گفتم کامی به ای باشه

 فرو فکر توی حسابی انگار که جوری و بود نشسته صندلی روی جهان آقا

 .کرد می نگاهمون باشه رفته

 .گذشتم کنارش از و کردم ای سرفه

 جهان؟ آقا خوبه حالتون_
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 .برگشت متمس به نگاهش

 .مادرمه وضعیت درگیر فکرم خوبم،_

 .کردم مکث لحظه چند

 .بشه خوب حالشون زودتر هرچه امیدوارم_

 .کشید آهی

 راستش کشه می درد داره وقته خیلی باالست سنش باشیم بین واقع باید_

 کشیدنش زجر خوام می فقط

 .آزارمه باعث بیشتر این بشه تموم

 .سوخت براش دلم

 ؟بیمارن کی از_

 .کشید عمیقی نفس

 .نبودم کنارش زیاد آخر های سال که این از ناراحتم هست، سالی چند_

 ی رابطه خب بگم باید چی دونستم نمی شدم، خیره ناراحتش صورت به

 و نداشتم مادرم و پدر با خوبی

 .بود خونه به طلبکارها هجوم داشتم که ترسی و غم تنها مرد اکبر وقتی

 نیستید؟ کنارشون چرا االن بیاد، پیش هصالح که هرچی انشاهلل_
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 .کرد اخمی

 .جاست اون برادرم چون_

 جهان؟ آقا_

 .برگشتیم سمتش به کامی صدای با

 .اینجاست برادرتون_

 .پرید باال ابروهام

 .شد بلند جا از سریع جهان آقا

 کنه؟ می چیکار جا این_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش کامی

 .نکرد پا به بحث قبل دفعه مثل تا بزنید حرف باهاش بهتره دونم نمی_

 .رفت بیرون جهان آقا

 ندارن؟ هم با خوبی رابطه_

 .کرد نوچی کامی

 تحت چیز همه خواد می دلش داره، طلب همیشه مخه رو خیلی یارو این_

 همه به و باشه خودش نظارت
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 ها قهوه این بیا شرکت، ببره خودش با برداره خواد می جهانم آقا بده دستور

 .براشون ببر رو

 هیجان ذره یه حداقل خودم زندگی جنجال وسط برداشتم، رو ها قهوه سریع

 از رو فکرم تونست می

 .کنه دور چیزها خیلی
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 مثل ولی رسید می نظر به بلندتر جهان آقا از قدش کردم، نگاهشون دور از

 .نبود قیافه خوش جهان آقا

 .گذاشتم میز روی رو قهوه و کردم آرومی سالم

 .بودم پوشیده لباس همیشه مثل انداخت، تاپام سر به نگاهی

 جدیدته؟ گارگر_

 .بود نزاکتی بی آدم جهان آقا برعکس

 .شدم خیره هاش چشم توی و گذاشتم جلوش رو قهوه

 ندارید؟ احتیاج ای دیگه چیز به_

 .کرد مکث لحظه چند

 .بیار کیک واسم_
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 .بود دستوری لحنش

 .شد لندب جهان آقا جدی صدای

 .بیاره کامی بگو رو کیک آشوب، برو_

 !بیار خودت نه_

 عصبانی جهان آقا ی چهره کردم، نگاهشون و دادم فشار هم به رو هام لب

 برادرش ولی رسید می نظر به

 .چرخوند می بینمون رو نگاهش خونسردی و تفریح با

 .آشوب برو_

 .افتادم راه کامی سمت به بلند های قدم با

 جوریه؟ این چرا ینا کامی هوف_

 .لرزه می بدنش و تن آدم کنه می نگاه جوری یه

 .رفت هم توی صورتش

 .بازه زن_

 .شد گرد هام چشم

 بری؟ می خودت رو کیک اوه،_
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 .نیا گفت هم جهان آقا جا اون نمیرم دیگه من

 دوتا این بین قدر چه نشستم صندلی روی و کردم پوفی داد، تکون سر سریع

 .داشت وجود تفاوت برادر

 شوندش می حسابی بود جا این اگه احتماال افتادم کورد امیر یاد لحظه یه

 جا یه ببرن میداد یا سرجاش

 .نیفته ها طرف این هم کالهش که کنن نیستش به سر

 .خندیدم ریز کرد مزاحم پسر اون با که کاری یادآوری از

 تو؟ خندی می چی به_

 .ردمک نگاه کامی به و صندلی رو نشستم صاف سریع

 تست کلی خونه برم زودتر خوام می من برسیم کارمون به بریم هیچی،_

 .دارم

 .شد نزدیک برادرش و جهان آقا صدای که بودیم کارها انجام مشغول

 پول جا این میای حاال تا کی از اصال کنی حساب نیست الزم میگم_

 میدی؟

 .کوچیکه شدادا کنار بکش کنم حساب که اومد راه باهام دلم رو دفعه این_

 .دوخت بهم رو ش شده ریز های چشم و گذاشت میز روی رو کارتش
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 .کن حساب_

 .بود هم توی هاش اخم حسابی انداختم، جهان آقا به نگاهی

 .نداشتم برادرش به خوبی حس

 .عقب برم زد اشاره من به و برداشت رو کارت جهان آقا

 .گرفت برادرش سمت به رو کارت و کرد حساب خودش

 .دیگه برو ردمک حساب_

 .انگاری شده بیشتر جا این های جاذبه میزنم، سر بهت بیشتر بعد به این از_

 .برگشت من سمت به سریع جهان آقا گذاشت بیرون رو پاش که همین

 همین بچگی از بگم چی دونم نمی من آشوب خوام می معذرت واقعا_

 ...یعنی شده تربیت جوری

 .حرفش تو پریدم

 نکردید بدی کار که شما جهان آقا کنید خواهی ذرع شما نداره لزومی_

 نم.ک می درک باشید شرمنده بخواید

 .خندید آروم کامی

 .دیگه داره هم رو ها دردسر این خوشگلی_

 .کشید عمیقی نفس و انداخت پایین رو سرش جهان آقا
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 .میشی عصبی حسابی کردم فکر_

 .انداختم باال ای شونه

 .خوشگلم حسابی فهمیدم عوضش_

 .برگشتم ساز قهوه دستگاه سمت به و زدم کامی به شمکیچ

 غریبه یه که بودم جذاب انقدری اگه ایستادم، سرجام هدف بی لحظه چند

 پس بشه جذبم راحت انقدر

 دید؟ نمی منو اصال اون چرا
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 اگه شاید بود، بامزه و گرد صورتم کردم نگاه خودم به گوشی صفحه توی از

 نمی ها هبچ مثل انقدر منو

 .میومدم نظر به خوشگل چشمش توی دید

 .میشدم تر تپل کمی باید هم شاید انداختم، خودم به نگاهی

 باید که چیزی آخرین شدم کارهام مشغول صدا بی و کشیدم عمیقی نفس

 دادن تغییر کردم می فکر بهش

 .بیام کورد امیر چشم به که این برای بود خودم
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 اصالح رو زدنم حرف طرز و بد رفتارهای کم یه فقط بود الزم هم شاید

 .کنم

 فکر این به داشتم چرا من اصال دادم، تکون طرف دو به رو سرم درگیری با

 به جوری چه کردم می

 !باشم خوش دل کردنش نگاه به دور از فقط بود قرار که من بیام چشمش

 .کنه می حریص رو آدم زمان گذر انگار

 .افتادم راه خونه سمت به دش تموم شیفتم ساعت که این محض به

 الزمش انگار کردم می صحبت آراز با زندگیم مسائل همه توی همیشه

 بشم تخلیه روحی لحاظ از تا داشتم

 .بودم نزده حرف باهاش چیزی چنین به راجع حاال تا وقت هیچ ولی

 .کنه سرزنشم خواست نمی دلم

 .هم توی رفت صورتم آرمین دیدن با خونه رسیدم که همین

 نداری؟ زندگی و کار ای خونه هرروز چرا وت_

 .رفت بهم ای غره چشم

 داره؟ ربطی چه تو به_

 .خواستگاری میریم هفته آخر باش آماده
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 ببینمش؟ بود قرار دیگه روز چند یعنی نزنم، لبخند تا گرفتم گاز رو لبم

 خیلی حتما بودم ناراحت بود امیر روی که فشاری خاطر به کمی هرچند

 راه سها دل با ات کشید عذاب

 .کنه قبول و بیاد

 .کن درست غذا بخونم درس میرم دارم من باشه_

 برای دونست می چود بود شده مطیع کمی وقت چند این نگفت، چیزی

 نیاز بهمون کارهاش بردن پیش

 .داره

 .دادم پیامک شهره به سریع اتاق تو رفتم که همین

 می بپوشم؟ چی من ریخواستگا میریم آرمین واسه هفته آخر شهره وای( 

 دخترونه لباس دست یه تونی

 (کنی؟ جور واسم شیک و

 .داد جواب تا زدم زل گوشی به انقدر

 (بشی؟ آدم خوای نمی(

 .شد آویزون هام لب

 (ببینمش قراره هفته یه از بعد باالخره دیگه پرم تو نزن( 
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 .لرزید سریع گوشیم

 .(دستت نمرسو می فردا تا رو لباس کنم، چیکارت دیگه احمقی(

 .زدم لبخند و گرفتم گاز رو لبم

 297 _پست#

 .رسید هفته آخر و گذشت باد و برق مثل هم روز چند این

 .بمونه جا این تا اومده و بود کرده جمع رو هاش لباس خوشی با محبوب

 چون نمیومد در صداش ولی بود شده کفری حسابی دیدنش با آرمین

 تونه نمی دونست می هم خودش

 هم محبوب وجود به و خواستگاری ببره و بگیره رو آراز و من دست فقط

 .داره احتیاج

 من استرس آرمین جای به شدیم می تر نزدیک خواستگاری زمان به هرچی

 .میشد بیشتر

 احساسم به که زمانی درست هم اون ببینمش وقت همه این از بعد بود قرار

 .بودم برده پی بهش

 همیشه مثل تا بزنم حرف جوری چه که کردم می تمرین داشتم رو روز کل

 چه برسم، نظر به عادی و
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 !نشم خیره بهش و بگیرم رو نگاهم جلوی جوری

 فرستاده کالباسی ی سره یه لباس دست یه برام شهره کردم، باز رو کشو در

 بود نیومده پیش زیاد بود

 رو ذوقش حسابی همین برای بپوشم دخترونه های لباس مدل این از بخوام

 .مداشت

 .انداختم بهش نگاهی و آوردم در کشو توی از رو لباس

 .شد اتاق وارد بزنه در که این بدون محبوب لحظه همون

 .انداخت باال ابرویی دیدنم با

 از بیشتر تو انگار ولی نداری خوبی چندان رابطه آرمین با کردم می فکر_

 داداشت خواستگاری برای همه

 .داری ذوق

 ذوق صورتم که کردم می تمرین داشتم روز لک کردم، نگاهش خورده جا

 !نیاد نظر به زده

 و بشیم فامیل قراره خوشحالم بود، من دوست روزی یه سها باالخره خب_

 رو دوستیم رابطه تونم می

 .بگیرم سر از باهاش
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 استخون دروغ آراز قول به گرفتم گاز رو زبونم آروم حرفم شدن تموم از بعد

 .کنه گیر گلو تو نیست که

 آرمین بریم کم کم بکن قشنگ آرایش یه بپوش رو لباست زودباش باشه_

 .بیاره ماشین رفته

 .کشیدمش بیرون کاور توی از و انداختم لباسم به نگاهی

 .جادوگر آخه چیه این کردی می عوض رو موهات رنگ کاش_

 .انداختم بهش نگاهی و آوردم در رو لباس

 .شده تنگ براش دلم بذارم رو خودم موهای اصلی رنگ خوام می_

 .زد لبخند

 .میشی من جوونیای شبیه میشه تر معصوم ت قیافه_

 .کشیدم بیرون کشو توی از رو شلواریم جوراب

 !تر بچگونه و_

 .کشید پوفی

 مشکلی چه تو دونم نمی باشن فیس بیبی خداشونه از مردم ی همه_

 .داری باهاش
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 چشمش به خانوم یه عنوان به خواستم می که بود این مشکلم کشیدم، آهی

 .بیام

 298 _پست#

 .بپوشم رو لباسم کرد کمکم

 دامن مدل و بلند توری های آستین انداختم، خودم به نگاهی آینه توی از

 بود ماهی شکل به که لباس

 .بود کرده خوشگلش خیلی

 .شدی خانوم و ناز قدر چه_

 .نشست هام لب روی پررنگی لبخند

 .میاد بهت خیلی بزن رو قرمزت رژ اون راستی کن آرایش برو بدو_

 .کردم تکمیل رو آرایشم کنه عوض رو لباسش تا

 شدید؟ حاضر آشوب_

 .شد اتاق وارد و زد در به ای تقه آراز

 .پرید باال ابروهاش من دیدن با

 .فلفل شدی خوشگل چه اوه_

 .چرخیدم اتاق تو دور یه
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 میاد؟ بهم_

 بدم؟ شسفار ها لباس این از خودم برای بعد به این از

 .کرد نوچی

 ترسم می میشی خانوم خیلی اینا با بپوش لباس قبل مثل نکرده الزم نه_

 .بگیرنت ازم زود

 .خندیدم آروم زد، برق هام چشم

 .بشنوه دهنت از خدا_

 .کرد نگاهم چپی چپ

 .سفید چشم ی دختره_

 .رفت بیرون اتاق از و داد تکون رو سرش محبوب

 .کردم کمرنگ رو لبم رژ و شدم خم آینه روی کمی

 کنن می تر پررنگ رو رژشون دلبری واسه مردم گرفت، م خنده لحظه یه

 !کنم ترش کمرنگ باید من

 کنی؟ می فکر چی به_

 خوب بودم نتونسته که بودم امشب و خودم غرق انقدر برگشتم، طرفش به

 .کنم دقت ظاهرش به
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 .شدی خوشتیپ قدر چه که این به_

 .شیدک آبیش پیرهن ی یقه به دستی

 واقعا؟_

 .دادم تکون سر آروم

 کنم؟ می تعریف کسی از الکی من_

 نیومد؟ آرمین ببینم

 .کوچه سر بریم راهه تو گفت زد زنگ چرا: گفت سریع

 .رفتم مانتوم سمت به

 نگفتی؟ زودتر چرا پس_

 .زد بهم ای اشاره

 بر ما سر از دست سرما این شد تموم عید خنکه، هوا بردار تر گرم لباس_

 .تنداش

 .پوشید رو لباسش سریع و برگشت اتاق به هم اون محبوب زدن صدا با

 .شدیم آرمین ماشین سوار و زدیم بیرون خونه از

 .دادید طولش قدر چه_
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 .کرد بهش اخمی و بست رو در آراز

 .شدیم می حاضر جنابعالی خواستگاری واسه_

 .نگفت چیزی و انداخت تامون سه هر به نگاهی آرمین

 .میومد بهش حسابی که بود پوشیده خاکستری شلوار کت دست یه خودش

 299 _پست#

 .میشد بیشتر کورد امیر دیدن برای استرسم شدیم می تر نزدیک هرچی

 یخ وجودم کل یهو بودم گرم درون از که این حین در بود حسی چه این آخه

 چنین حال به تا زد می

 .بودم نکرده تجربه رو هیجانی

 .شد پیاده و برداشت رو شیرینی و گل سریع آرمین رسیدیم، که همین

 نفس با همه داد فشار رو خونه زنگ که همین ایستادیم، هم کنار چهارتایی

 نگاه هم به شده حبس های

 .کردیم

 رو خواهرش امیر نداره امکان و سرکاریه قضیه کردم می فکر هم هنوز من

 .بده آرمین مثل یکی به
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 مکث کمی در شدن باز تیک و یدیمشن آیفون از که بفرماییدی صدای با

 وارد یکی یکی بعد و کردیم

 .شدیم حیاط

 رو پیش رو شلوغی خواستگاری بود مشخص میومد که صدایی و سر از

 .داریم

 که مسن خانوم یه و کورد امیر و دایه متوجه شدیم حیاط وارد که همین

 باشه شون خاله زدم می حدس

 .شدیم

 .زپیشوا برای حیاط توی بودن اومده

 روی توقع امشب نباید بود مشخص کورد امیر انعطاف بی و جدی صورت از

 .باشیم داشته خوش

 خوبه؟ حالتون سالم_

 .داخل بفرمایید

 .کرد تشکری و داد دایه دست رو گل و شیرینی سریع آرمین

 خاله و دایه با بش و خوش به شروع صمیمی خیلی و رفت جلو محبوب

 .کرد شون
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 .کردم نگاه ردکو امیر به چشمی زیر

 .بشه خونه وارد زد اشاره و گذاشت ش شونه روی دست زد، آراز به لبخندی

 .شد حبس نفسم رسید من به نوبت که همین

 یا کنم نگاه ش قیافه و تیپ به دونستم نمی بودم کرده گم رو پام و دست

 .بزنم حرف

 !امیر سالم... هوم_

 که آراز جز کردم، نگاه بقیه به سریع و گرفتم گاز رو لبم پرید باال ابروهاش

 .نشنید کسی بود نزدیکمون

 !کردم صداش خودمونی انقدر یهو پریدم چرا من آخه

 .هوا سرده نمونید معطل بیرون تو بفرمایید خانوم آشوب سالم_

 بهم که این از یا باشم خوشحال خانوم گفت بهم که این از دونستم نمی

 .ناراحت گنجشک نگفت

 .کشیدم آرومی نفس ذاشتمگ کنارش از که همین

 .کردم نگاهش چشمی زیر

 .بود ساده همیشه مثل بود پوشیده مشکی شلوار یه و ای سرمه پیرهن یه

 !کنه تنش شلوار کت بخواد که نداشتم انتظار گردوندم، رو هام چشم
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 ایستاده لب به لبخند که مینایی و ناراحت سپهر با شدیم اتاق وارد که همین

 .شدیم رو به رو بود

 .دادم دست باهاش لبخند با و رفتم مینا سمت به

 که عیدی شب ببینمت دوباره خواست می دلم قدر چه وای عزیزم سالم_

 هم با بود قسمت امشب نشد

 .باشیم

 .کردم نگاه دستش توی ی حلقه به و نشستم کنارش

 .بشید خوشبخت انشاهلل میگم تبریک راستی جان مینا ممنون_

 .زد بهم چشمکی

 .خوشگل خودت عروسی انشاهلل_

 .چرخید کورد امیر سمت به هام چشم ناخودآگاه

 خشک و سرد جوری همون و بود نکرده تغییری ترین کوچک صورتش

 .بود نشسته ما از تر دور کمی

 300 _پست#

 می کاش ناراحته و ناراضی قدر چه و خبره چه دلش توی دونستم می

 باهاش دقیقه چند فقط تونستم
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 .بزنم حرف

 .کردن زدن حرف به شروع و نشستن کم کم هم بقیه

 جمع توی که کسایی تنها بشه، گرم مراسم جو سریع انقدر کردم نمی فکر

 میومدن نظر به متفکر و ساکت

 .بودن آرمین و کورد امیر

 حاال پلیسه نامزدش بود من مینای خواستگاری پیش شب چند همین وای_

 هم با قراره مینا و سها که

 پسرهاست نوبت که هم بعدش بذاریم تموم سنگ باید یحساب بشن عروس

 .کنیم دامادشون

 بود مسخره ندم، نشون عادی غیر العمل عکس تا گرفتم گاز محکم رو لبم

 امیر سمت گشتم می بر اگه

 .نکنه ازدواج وقت هیچ خواستم می ازش هام چشم با و کورد

 بشه مومت ها گپ و حرف بذارید جان خاله نیست مشخص چیزی که هنوز_

 .گیریم می تصمیم بعد

 روی زیاده که بده هشدار ش خاله به خواست می انگار بود جدی صداش

 .نکنه

 هستن؟ چیکاره آرمین آقا راستی نزن بد نفوس کوردم امیر حرفیه چه این_
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 قصد از و داره خبر چیز همه از جان خاله این گفت می دلم ته حسی یه

 این چشمی هم روی چشم

 پز هم و بکوبونه رو ماها جورایی یه هم تا میده نشون خودش زا رو رفتارها

 کیه وگرنه بده رو دامادش

 .س چیکاره اکبر پسر ندونه که

 .کرد سکوت و داد فشار هم به رو هاش لب کورد امیر

 .کردم باز دهن هوا بی انداخت، چنگ دلم به چیزی

 نمیارن؟ تشریف جون سها راستی جان، خاله آزاده شغلشون_

 .ندیدمشون اومدیم وقتی از

 من ولی شدم کشید آرمین که عمیقی نفس متوجه حرفم شدن تموم با

 .بود کورد امیر به حواسم

 کاش لرزید نگاهم شدیم که چشم تو چشم هم با بود، برگشته من سمت به

 ازش رو نگاهش تونستم می

 بهش و چرخید دایه سمت به صورتش بیام خودم به که این از قبل بردارم

 .بیاد بگه سها به تا زد ارهاش

 من برای االن که چیزی تنها نداشت اهمیت برام ای ذره سها و آرمین حس

 امیر نشدن سرافکنده بود مهم
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 .بود گرمش های چشم دیدن و کورد

 .شد جمع حواسم خورد پهلوم به که ای ضربه با

 .دیگه رو نگاه اون بکن د زدی قفلی انقدر امشب چرا آشوب چته_

 .کردم نگاه آراز به چشمی زیر شد گرد هام چشم

 بود؟ ضایع خیلی_

 .گرفت رو نگاهش رفت رو از یارو: گفت زیرکی زیر و کرد نگاهم چپی چپی

 .شد هال وارد سها کنم تبرئه رو خودم بتونم که این از قبل

 عریضه نبودن خالی برای هم نازک چادر یه بود تنش یشمی دامن کت یه

 .بود انداخته سرش روی

 .کورده امیر کار بخورم قسم بودم اضرح

 .اومدید خوش سالم_

 .شد گرم محبوب موتور

 خدا ماشاهلل ماشاهلل عزیزم شما نازی قدر چه وای خوشگلم عروس سالم_

 .کنه حفظت

 .زد محبوب به بزرگی لبخند سها

 .گرفتم ازش رو روم و چرخوندم رو هام چشم
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 .خورم نمی تمگف کنم نگاهش که این بدون گرفت جلوم رو چای

 خیره رو به رو به و ندادم اهمیتی شنیدم می رو حرصش پر نفس صدای

 .شدم

 .نشه قفل کورد امیر روی نگاهم دوباره تا کردم می کنترل رو خودم حسابی

 � کانال VIP: نصیری سحر/داروغه �

 300 _پست#

 می کاش ناراحته و ناراضی قدر چه و خبره چه دلش توی دونستم می

 باهاش دقیقه چند فقط تونستم

 .بزنم حرف

 .کردن زدن حرف به شروع و نشستن کم کم هم بقیه

 جمع توی که کسایی تنها بشه، گرم مراسم جو سریع انقدر کردم نمی فکر

 میومدن نظر به متفکر و ساکت

 .بودن آرمین و کورد امیر

 حاال پلیسه نامزدش بود من مینای خواستگاری پیش شب چند همین وای_

 هم با قراره مینا و اسه که
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 پسرهاست نوبت که هم بعدش بذاریم تموم سنگ باید حسابی بشن عروس

 .کنیم دامادشون

 بود مسخره ندم، نشون عادی غیر العمل عکس تا گرفتم گاز محکم رو لبم

 امیر سمت گشتم می بر اگه

 .نکنه ازدواج وقت هیچ خواستم می ازش هام چشم با و کورد

 بشه تموم ها گپ و حرف بذارید جان خاله نیست مشخص چیزی که هنوز_

 .گیریم می تصمیم بعد

 روی زیاده که بده هشدار ش خاله به خواست می انگار بود جدی صداش

 .نکنه

 هستن؟ چیکاره آرمین آقا راستی نزن بد نفوس کوردم امیر حرفیه چه این_

 دقص از و داره خبر چیز همه از جان خاله این گفت می دلم ته حسی یه

 این چشمی هم روی چشم

 پز هم و بکوبونه رو ماها جورایی یه هم تا میده نشون خودش از رو رفتارها

 کیه وگرنه بده رو دامادش

 .س چیکاره اکبر پسر ندونه که

 .کرد سکوت و داد فشار هم به رو هاش لب کورد امیر

 .کردم باز دهن هوا بی انداخت، چنگ دلم به چیزی
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 نمیارن؟ تشریف جون سها راستی ن،جا خاله آزاده شغلشون_

 .ندیدمشون اومدیم وقتی از

 من ولی شدم کشید آرمین که عمیقی نفس متوجه حرفم شدن تموم با

 .بود کورد امیر به حواسم

 کاش لرزید نگاهم شدیم که چشم تو چشم هم با بود، برگشته من سمت به

 ازش رو نگاهش تونستم می

 بهش و چرخید دایه سمت به صورتش مبیا خودم به که این از قبل بردارم

 .بیاد بگه سها به تا زد اشاره

 من برای االن که چیزی تنها نداشت اهمیت برام ای ذره سها و آرمین حس

 امیر نشدن سرافکنده بود مهم

 .بود گرمش های چشم دیدن و کورد

 .شد جمع حواسم خورد پهلوم به که ای ضربه با

 .دیگه رو نگاه اون بکن د دیز قفلی انقدر امشب چرا آشوب چته_

 .کردم نگاه آراز به چشمی زیر شد گرد هام چشم

 بود؟ ضایع خیلی_

 .گرفت رو نگاهش رفت رو از یارو: گفت زیرکی زیر و کرد نگاهم چپی چپی
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 .شد هال وارد سها کنم تبرئه رو خودم بتونم که این از قبل

 عریضه نبودن خالی برای هم نازک چادر یه بود تنش یشمی دامن کت یه

 .بود انداخته سرش روی

 .کورده امیر کار بخورم قسم بودم حاضر

 .اومدید خوش سالم_

 .شد گرم محبوب موتور

 خدا ماشاهلل ماشاهلل عزیزم شما نازی قدر چه وای خوشگلم عروس سالم_

 .کنه حفظت

 .زد محبوب به بزرگی لبخند سها

 .گرفتم ازش رو روم و چرخوندم رو هام چشم

 .خورم نمی گفتم کنم نگاهش که این بدون گرفت جلوم رو چای

 خیره رو به رو به و ندادم اهمیتی شنیدم می رو حرصش پر نفس صدای

 .شدم

 .نشه قفل کورد امیر روی نگاهم دوباره تا کردم می کنترل رو خودم حسابی
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 .کرد باز دهن آرمین نشست کورد امیر کنار سها که همین
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 کنم؟ صحبت تنها خانوم سها و وردک امیر با میشه_

 .انداختیم هم به نگاهی همه

 .کرد مکث ثانیه چند کورد امیر

 .حیاط توی بریم_

 بار اولین بود، جالب واسم ولی بگه بهشون خواد می چی آرمین دونستم نمی

 خواستگاری یه توی بود

 .بزنن حرف تا رفت می باهاشون هم عروس برادر

 خانواده این دل توی رو خودش حسابی کارها این با خواست می آرمین انگار

 حق بهش هرچند کنه جا

 .کنه عنوان جمع جلوی رو خصوصی های حرف سری یه نتونه دادم می

 از کرد زدن حرف به شروع خاله رفتن بیرون اتاق از نفر سه این که همین

 دوتا گفت می که جمله هر

 .بود طعنه ش کلمه

 اده؟آز شغلشون داماد آقا گفتید خب_

 دارن؟ زندگی شروع برای ای سرمایه اصال کنن، می کار کجا

 .کرد شروع و گذاشت کنار رو تعارف محبوب
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 برد رو امیر آقا خودش جان آرمین دیگه آزاده آزاد شغل جان خاله وهلل_

 اگه بده توضیح واسشون بیرون

 که عزیز ی دایه البته گفت می جمع توی همین که بدونن بقیه بود قرار

 چیز همه جریان در شونخود

 .هستن

 بودیم جریان در که هم ما خب بگیرم رو زدنم لبخند جلوی کردم سعی

 این شما گفت می داشت رسما

 .بودید اضافه وسط

 .انداخت محبوب به نگاهی خاله

 عزیز، بزنید صدا خاله منو که باشه قدری اون سنیمون تفاوت نکنم فکر_

 خودتونه؟ پسر هم آرمین راستی

 .چرخید محبوب سمت به همزمان آراز و من سر

 از آرمین راستش نه جان خاله نیست زیاد سنم هم قدر اون من وای_

 بودن مرحومم شوهر اول همسر

 .کردم بزرگش خودم پسر مثل ولی

 جان خاله نبود باهامون محبوب اگر امشب که این مثل پرید، باال ابروهام

 می بعد کرد می بارمون حسابی
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 .هامون خونه بریم فرستاد

 تا کشیدن بیرون رو همدیگه زندگی پوک و جیک و زدن حرف هم با انقدر

 کورد امیر ی کله و سر باالخره

 .شد پیدا

 حرف توی دخالتی و بود نشسته سکوت توی دایه مدت این کل توی

 تونستم نمی اصال کرد نمی هاشون

 .داره مراسم این به نسبت حسی چه بدم تشخیص

 .نشست دایه کنار و شد تاقا وارد کورد امیر

 .گذاشت کورد امیر دست روی رو دستش آروم دایه

 از نمیشد نگفت، چیزی و گذاشت هم روی آرامش با رو هاش چشم امیر

 .فهمید چیزی صورتش

 جان؟ خاله شدن چی داماد و عروس پس_

 .برگشت ش خاله سمت به امیر

 .شد زده ما بین حرف بزنن رو هاشون حرف باقی حیاط توی موندن_

 رسیدین؟ هم ای نتیجه به: گفت سریع محبوب

 .زدیم زل دهنش به کنجکاوی با همه
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 ...کمی پایینش لب شدم باالش لب منحنی و مردونه مدل ی متوجه تازه

 گرفتم، ازش رو نگاهم سریع و شد گرد هام چشم اومدم خودم به لحظه یه

 این توی بده مرگم خدا

 !میرسه نم فکر به چیه ها این آخه موقعیت
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 حتما بودم کرده عهد خودم با امشب انگار کردم، جمع دستم توی رو لباسم

 همه تا بدم انجام حرکتی یه

 .بشم خارج خونه این از بعد بشن دار خبر حسم از

 سها تصمیم و آرمین خود به بستگی چیز همه خواد، می چی خدا ببینیم تا_

 برای وقت هیچ من داره

 بگیره تصمیم خودش زندگی برای مختاره سها کنم نمی حکم کسی زندگی

 .کنم می حمایتش فقط من و

 .زد لبخند محبوب کشید، عمیقی نفس آراز

 از یکی ها بچه این تربیت بابت دایه به ماشاهلل بافکری و پخته برادر چه_

 .ترن ماه یکی

 .کرد تشکری رویی خوش با دایه
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 بابت تیکه یه حتما نبود ونپیشم کسی اگه انداخت، من به نگاهی آراز

 .مینداخت محبوب های کاری شیرین

 دایه کنار کورد امیر هم وقتی از و بودم راضی وضعیت از فعال من هرچند

 می تر راحت بود نشسته

 .کنم نگاه بهش تونستم

 کنترل رو خودم بتونم نبودم مطمئن چون نزنم حرفی فعال دادم می ترجیح

 به برای بیشتری زمان به کنم

 .داشتم احتیاج احساساتم گرفتن دست

 .رسید می نظر به قبل از تر سنگین جو بود اومده امیر وقتی از

 چندمی؟ کالس هستی کاری چه مشغول شما دخترم خب_

 .خندید آروم آراز کردم نگاه بود من به منظورش که خاله به تعجب با

 اخم حتی بودن مدلی همین خانوادگی چرخید، کورد امیر سمت به نگاهم

 این شنیدن با هم امیر های

 .حساسم سنم روی قدر چه من دونستن می همه شدن باز هم از حرف

 برای داره امسال آشوب چیه چندمی کالس مامان وای: گفت سریع مینا

 .خونه می کنکور
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 .افتادم عقب خوندن از سال یه نزد جار که بودم ممنون ازش

 .رفت باال خاله ابروهای

 واقعا؟_

 .مونده ریزه خیلی نمیاد بهش اصال آخه

 بینه می منو هرکی رفته خودم به: گفت سریع محبوب بود، جوری یه لحنش

 به بچه دوتا کنه نمی باور

 .زدم می بچه خودش مثل بودم که آشوب همسن دارم سال و سن این

 .کردن تعریف خودش از بود کرده شروع باز کشیدم، عمیقی نفس

 .سررفت م حوصله من آشوب نمیان راچ پس: گفت گوشم دم آروم آراز

 .کردم نگاهش چشمی زیر

 از رو هاتون حرف که شما بگه نیست یکی آخه، دونم می چه تو، مثل منم_

 مسخره این دیگه زدید قبل

 .چیه ها بازی

 هال وارد سها و آرمین و خورد در به تقه چندتا که بودیم زدن حرف مشغول

 .شدن
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 رو دهنمون خانوم عروس چیشد: دپرسی سریع محبوب نشستن که همین

 کنیم؟ شیرین

 .رسید می نظر به سرخ کمی سها های چشم

 .بود گرفته هم آرمین حال

 .بود سها قفل کورد امیر نگاه

 همین تونم نمی کنم مشورت کورد امیر و دایه با خواستم می من راستش_

 .بدم رو قطعی جواب االن

 سریع سها که این از ارانگ شدم کورد امیر ی چهره شدن آسوده متوجه

 خیالش بود نداده مثبت جواب

 .شد راحت

 .گرفتم آروم منم ناخودآگاه ش چهره دیدن با

 .شد جمع محبوب لبخند

 گرفتن برای کنیم، می زحمت رفع کم کم دیگه ما پس خیره، که انشاهلل_

 که انشاهلل میشیم مزاحم جواب

 .بشه شاد هم ما پسر دل و برسید خوبی نتایج به
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 راه پسرم پسرم و بود شده گیر جو انقدر امشب محبوب چرا شدم نمی متوجه

 .نداخت می

 .نبود صالح موندن این از بیشتر ولی کردن تعارف کمی

 کردن، مون بدرقه در دم تا افتادیم راه بیرون سمت به و شدیم بلند جا از

 نتونستم هم جا اون حتی

 .بزنم حرف کلوم دو باهاش

 .افتادم راه ماشین سمت به و انداختم جدیش صورت به رو آخر نگاه

 .بود شده تنگ واسش دلم واقعا من

 که اون آخه بود شده سرد ما به نسبت سها و آرمین ی رابطه خاطر به نکنه

 ای دیگه کس گناه بود گفته

 .نویسه نمی ما پای رو

 یا دیدنش برای ای بهونه زودتر کاش شدم، ماشین سوار و کشیدم آهی

 .کردم می پیدا باهاش زدن حرف

 .بود شده گرفته حسابی آرمین حال

 .گذاشت شادی آهنگ همه به توجه بی و شد خم آراز

 .کرد بهش اخمی آرمین
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 .کن قطعش_

 .پرید باال آراز ابروهای

 .بابا بده وا بوده برد یه خونشون گذاشتیم پا که همین_

 حرف این از تر گیج هدختر این: گفتم و دادم تکون رو سرم آهنگ ریتم با

 هم داداشش واسه هاست

 .مثبته جوابشون نترس عزیزه خیلی

 .نگفت چیزی و کشید پوفی

 صورت به رو دستش و داد تکون رو خودش آهنگ ریتم با بار چند آراز

 نگاه بهشون خنده با کوبید، آرمین

 .کردم می

 رو ازآر کرد می سعی و بود اومده بیرون افسرده حالت اون از کال آرمین

 .کنه کنترل

 .افتادیم راه خونه سمت به و شدیم پیاده ماشین از همه رسیدیم که همین

 .شد خونه وارد نفر اولین سریع های قدم با محبوب

 خوندن به شروع بلند و کشید رو دستم آراز شدیم حیاط وارد که همین

 .کرد آهنگ
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 .سرش هب بود زده امشب پسر این کردم نگاه بهش شده گرد هاش چشم با

 رقصیدن، حیاط دور تا دور کرد شروع و کرد حلقه کمرم دور رو دستش

 سرش پس رو ش نکره صدای

 .خوند می بلند بلند و بود انداخته

 نرم نرم میگه دلم یه برم برم میگه دلم یه_

 کنم؟ چه تو بی دلم دلم نداره طاقت

 تکون به شروع ریتم با ها دیوونه مثل و گردنش دور انداختم دست خنده با

 .کردیم خوردن

 .کرد می نگاه بهمون خنده با و بود ایستاده در دم آرمین

 با شکستی شکستی رو دلم های دروازه هستی تو هستی تو قلبم سلطان_

 ...پیوستی من

 .چرخوند حیاط تو دور یه و کرد بلند زمین روی از منو

 .باال بود زده بچه این های بازی خل رگ باز بود اومده در جیغم صدای

 .دیگه شو ساکت زنی می داد جوری این قشنگه صدات خیلی بابا ای_

 بغل تو که طور همون میومد اتاقش ی پنجره از که شهره صدای شنیدن با

 کردم، غش خنده از بودم آراز
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 .بودم برده یاد از رو هام غصه و غم کال

 .آورد بیرون خونه از رو سرش و کرد باز رو در محبوب

 ایستادی هم تو آرمین شید نمی آدم چرا دوتا شما شبی صفن خبرتونه چه_

 رو جلوشون که این جای

 کنی؟ می تشویقشون بگیری

 لرزید؟ می دمش کرد می خنده موش رقصید می گربه زد می دایره سگ

 که شعری شنیدن با هم آرمین و آراز اومد در اشکم بودم خندیده انقدر

 .خنده از ترکیدن خوند محبوب

 داشتیم ناراحتی یه کدوم هر اومده هممون سر بالیی چه مشبا دونم نمی

 به بود زده یدفعه انگار ولی

 .کنیم فراموش بازی دیوونه با رو چیز همه که سرمون
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 پشت از هم آرمین افتاد راه خونه سمت به بود کرده بغلم که طور همون آراز

 شونه دور رو دستش

 .شد سوار رومون و انداخت هامون
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 پیش سال چند کاش کنم، گریه خواست می دلم ها خنده این وسط تیح

 کاش میشد جوری این رابطمون

 .داشتیم دوست رو همدیگه همیشه

 نمی انگار ولی شدیم نمی سیر خوردیم می رو همدیگه خون عادی حالت تو

 .ببینیم همو ناراحتی تونستیم

 کورد امیر

 .شد شروع خاله های زدن سرکوفت ها مهمون رفتن محض به

 چنین توقع بدم نشون العملی عکس چه دونستم نمی بود، سها به من نگاه

 .داشتم رو هایی اتفاق

 نظر به ترسیده و دل دو کمی زدیم حرف هم با تایی سه وقتی از سها

 .میومد

 انتخاب و بود مونده اون حاال و بودم کرده باهاشون رو هام حجت اتمام من

 تصمیم این از بعد خودش،

 .میشه خودش گریبانگیر چیز همه بیفته که اتفاقی هر

 چرا دیگه تو دستشون کف گذاشتن رو عقلشون سها و خواهر این حاال_

 نداشتم انتظار ازت کورد، امیر

 ...پیکر و در بی ی خانواده این آخه
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 موقعیت و خانواده خاطر به رو کسی نداده یاد من به خان دیان جان خاله_

 تر پایین خودم از مالیش

 رو خواهرم دارید انتظار من از داره، رو خوب زندگی یه لیاقت هرکسی ببینم

 بهش و کنم زندانی اتاق توی

 بگیره؟ تصمیم زندگیش برای ندم اجازه

 !غیرت ذارید می هم اسمش حتما

 و کنم می حمایتش فقط من و گیره می تصمیم زندگیش برای خودش سها

 هم شما هستم تصمیمش پشت

 .نگیرید رو بحث این یپ دیگه بهتره

 کنید کمک دخترها: گفت آروم و شد بلند جا از دایه کردن، سکوت همه

 .کنیم پهن رو سفره

 شده خیره گوشه یه به نشد بلند جا از چرخید، سها سمت به دوباره نگاهم

 این توی اصال انگار و بود

 .نبود دنیا

 .ترسید می سها کشیدم، عمیقی نفس

 هواش و هستم آرمین پشت که دادم می میناناط بهش حیاط توی من اگه

 مثبت جوابش حتما دارم رو
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 رو زندگیشون و بایستن خودشون پای روی باید بودم گفته بهشون ولی بود

 .بسازن

 کورد؟ امیر_

 .انداختم سپهر به نگاهی

 روم بگم چیزی یه خوام می راستش: گفت آروم و انداخت پایین رو سرش

 .نمیشه

 .کشیدم عمیقی نفس

 .داشتی خبر دونم می_

 .دادم ادامه که بگه چیزی خواست شد گرد هاش چشم

 چه شما از دیگه بگیرم رو جلوش نتونستم هم من حتی نیستم دلخور ازت_

 فقط باشم، داشته انتظاری

 .گفتید می زودتر کاش

 .نگفت چیزی و داد فشار هم به رو هاش لب

 .کرد رفتن قصد خاله شام خوردن از بعد

 های حرف شنیدن حوصله کدوم هیچ چون نکردیم موندشون ایبر اصراری

 .نداشتیم رو خاله
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 .کرد حبس اتاقش توی رو خودش سها رفتنشون محض به

 باشه خودش حال به بذارم یود بهتر رفتم خودم اتاق سمت به و کشیدم آهی

 .بگیره رو تصمیمش تا

 ونبیر اتاق توی از رو پاش سها روز سه این کل توی گذشت روز سه

 براش دایه هم رو غذا حتی نذاشت

 .برد می

 سختی با یا کنه فراموش رو آرمین میومد کنار خودش با داشت دونستم نمی

 .بسازه موندن کنارش های
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 بودم، تیمش و شهاب با زدن کله و سر و گله های بچه درگیر رو روز کل

 کنار برای و بود شق کله زیادی

 .خواست یم زمان کمی گله با اومدن

 به ضربه چند که بندازم راه رو ماشین خواستم شدیم ماشین سوار شاهین با

 .شد کوبیده شیشه

 .دادم پایین رو پنجره و سربرگردوندم تعجب با

 .بفرمایید_
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 .کرد مرتب رو چادرش سریع بود زده ماشین ی پنجره به که خانومی

 اون اون نه یا دارید یاد به منو دونم نمی هستم مصدق ستاره ستوان من_

 ...حلب توی رو

 رو گنجشک خواست می که همونیه اومد یادم آها: گفت سریع شاهین

 .کنه تفتیش

 تو وقته چند گنجشک ی کلمه این نشست، پیشونیم روی کمرنگی اخم

 .بود افتاده هم ها بچه این دهن

 ...بو سروان جناب دستور اون شده سوتفاهم نه وای_

 .دادم تکون سر و حرفش تو پریدم

 عرضتون؟ خانوم بفرمایید_

 .کرد مکث لحظه چند

 پدرم دارن همایش یه انتظامی نیروی های بچه هفته این راستش خب_

 که بخوام هم شما از خواستن

 .کنید شرکت حتما کردنتون معرفی زحمات از از قدردانی برای

 .کشیدم عمیقی نفس

 .نگهدار خدا ندارم تمایلی کنید، تشکر سرهنگ از_
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 .گذاشت در روی رو دستش سریع که بکشم باال رو شیشه ستمخوا

 ی وجه و اسم برای مراسم این توی کردن شرکت کنید باور شاکو آقای_

 بهتره میشه خوب خیلی خودتون

 .کنید شرکت که

 .انداختم بهش نگاهی

 بی اصرارتون نیستم بقیه جلوی م وجه کردن درست و شدن شناخته من_

 مسال سرهنگ به ست فایده

 .بسالمت برسونید، منو

 .برداشت عقب به قدمی و کرد سکوت

 .افتادم راه خونه سمت به و کشیدم باال رو شیشه

 کرد می اصراری چه: گفت و کرد خم شیشه سمت به رو سرش شاهین

 تو حالش به خوش ولی دختره

 اومده دنیا به ای خانواده چه

 کار باباش دست زیر ستوانه که هم خودش گنده کله و کرده تحصیل همه

 .تمومه چی همه کنه می

 .انداختم بهش نگاهی
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 چیز همه چون بسازه رو زندگیش تونه می هرکسی ای خانواده چنین تو_

 پیش و س آماده ش واسه

 .بکشه رو پاش زیر و بده هلش نیست کسی داره رو ش زمینه

 رشد و کشن می باال زمین زیر از رو خودشون که خورد غبطه باید اونایی به

 که نیلوفر گل مثل کنن، می

 .کنه می رشد مرداب توی

 .داد فشار هم به رو هاش لب

 .آشوب مثل_

 .زدیم نمی آشوب از حرفی بود وقت خیلی کردم، سکوت

 قول به و شنیدم شاهین از رو ها حرف اون که وقتی از شاید دونم نمی

 دل ناخواسته نخواستم خودش

 .بشکونم
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 سری یه گیری شکل با خواستم نمی بود اررشمند و عزیز برام بچه این

 خوردنش ضربه باعث سوتفاهم

 .بشم



 /@romane_ghachaghi 
 

910 
 

 می آرزوهاش و هدفش به مشغولی دل بدون باید بود راه اول تازه اون

 .رسید

 مثل بودم ندیده حال به تا خوردم جا ای لحظه دیدمش که خواستگاری شب

 برابر در کنه، رفتار دخترها

 قول به ندادم، نشون العملی عکس هاش حرف و هاش چشم خیرگی

 می کوه کاه از ها بچه دختر شاهین

 کنن می دار معنا خودشون برای رو کوچیکی حرکت و حرف هر و سازن

 هم درصد یه اگه خواستم نمی

 .بشم آزارش باعث بعد و بدم دلخوشی بهش باشه چیزی

 !نبودم آدمش من

 خبر؟ چه آرمین پسره این از_

 .کشید عمیقی نفس

 داره شنیدم نداره کاری کسی با میاد آسه میره آسه داداش نباش راننگ_

 .گرده می کار دنبال

 .داشتم نگه رو ماشین شون کوچه سر

 چی؟ آراز_
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 .زد باز صورتش

 نباش نگران گیرم می روحیه بینم می رو ش قیافه اصال عالیه پسر این_

 .میایم کنار هم با خوب

 .بشه ادهپی تا موندم منتظر و دادم تکون سرس

 هم کسی میاد و کافه میره موقع به هرروز خوبه حالش هم آشوب_

 .نمیره هم آرایشگاه نشده مزاحمش

 .کشیدم عمیقی نفس

 .شده تاریک هوا راهه به چشم بی بی برو خوبه،_

 .شد پیاده ماشین از و گفت چشمی

 صورت دیدن با شدم آشپزخونه وارد یاالهی گفتن با رسیدم که خونه به

 .کردم مکث دایه ی گرفته

 افتاده؟ اتفاقی دایه چیشده_

 .برگشت سمتم به هاش چشم

 .نداره میل گفت بردم واسش هم شام نخورد رو ناهارش م یچه این نگران_

 .کردم نگاه اتاقش در به ناراحتی با

 .دایه چیه پسره این به راجع نظرت نگفتی وقت هیچ_



 /@romane_ghachaghi 
 

912 
 

 .کشید آهی

 خواستم می رو دخترم وشبختیخ مادری هر مثل منم کوردم بگم چی_

 های حرف راحته من برای مگه

 نزنم؟ دم و بشنوم رو همسایه و در و خواهرم

 خودم من کنه، می نفرین رو آدم خدا گرفت رو عشق جلوی نمیشه ولی

 زندگیم کل چشیدم رو عشق طعم

 دیان مطمئنم نباش عاشق بگم دخترم به تونم می مگه بودم دیان عاشق

 کشیدن درد به راضی هم

 .نیست دخترمون

 .انداختم بود میز روی که غذا سینی به نگاهی شد، فشرده قلبم

 دل فقط دایه نایرِم دَر سَر ایژی، که قداستِک و عاشقی و عشق اَم لَه مِن-_

 مهمه، بُوم خویشکَکَم خوشی

 .اِیوَم بُوی خوم چیشتَکَیچی

 دایه میارمن در سر چیزی میگی که قداستی و عاشقی و عشق این از من(

 برام خواهرم خوشحالی فقط

 .(برم می براش خودم رو غذاش مهمه،
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 .نشست صورتش روی غمگینی لبخند

 گیس بُوی عاشقی نیَه امکانی ارثیَه، جماعت، کُورد نسلی ناوی لَه عاشقی_

 اجاخو و مال که ژنِه پَلِکی و

 اَجوشه وینا لَه عشق که خوینه دیانی خوینی لَه تو نَوی تیلِه، روشن و گرم

 .پالَوانَکَم اگیِت تویچ نوبتی

 زنی گیس بوی عاشق نداره امکان ارثیه عاشقی جماعت کورد نسل توی(

 داره می نگه گرم رو ت خونه که

 می هم تو به نوبت جوشه می توش عشق که خونی دیانی خون از تو نباشی

 .(پهلوونم رسه
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 مهم وظایف نبودم کردن عاشقی مرد من دادم تکون طرف دو به رو سرم

 از رو غذا سینی داشتم، تری

 .افتادم راه سها اتاق سمت به و برداشتم میز روی

 از که غمگینی و ضعیفی آهنگ به زدن در از قبل و ایستادم اتاق در پشت

 .سپردم گوش میومد اتاق توی

 راد ئه کیشی تنیایی درد پاد وه نیشی که ئهوهی منم__

 (کشه می برات تنهایی درد ینهش می پات که اونی منم(
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 جات وه تید نیه کس دلم ناو وه مت نیونه اگه تریژ سال صد

 (نمیاد جات به کسی دلم توی نبینمت اگه هم دیگه صدسال(

 ئاسمان ناو وه بید مه مانگ زمان یهی بیم دنیات تمام

 (آسمون توی بودی من ماه بودم دنیات تمام زمانی یه(

 بان تییده زور وه وه شه چند اسمهن هوا سنگینه تو عطر بی

 (میاد باال زور به نفسم شبه چند سنگینه هوا تو عطر بدون(

 بیهم تنگ دل جواو چه نید که تو بکم جنگ دلم گرد وه باید کی تا مه

 (بدم تنگم دل به جوابی چه نیستی که تو بجنگم دلم با باید کی تا من( 

 خوم گرد وه کم درم چه صدام ناو وه کفی بغض الم وه بیه اسمت هرکس

 دارم خودم با گیره می رو صدام بغض میاره پیشم رو اسمت هرکسی( 

 (کنم می چیکار

 دل من زد، دامن ناراحتیم به بیشتر آهنگ غم بردم در سمت به رو دستم

 چنین توی رو سها نداشتم

 .دیگه مرد یه خاطر به هم اون ببینم وضعی

 .شد قطع آهنگ صدای که کوبیدم در به ضربه چند

 بله؟_
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 .شدم وارد و کردم باز رو اتاق در

 صورتش به دستی سریع نشست تخت روی و کرد جمع رو پاهاش دیدنم با

 .کرد نگاهم و کشید

 .آوردم غذا واست نخوردی غذا گفت دایه_

 .بود آروم صداش

 .کاکَ ندارم میل_

 .بستم رو در و شدم اتاق وارد

 .نشستم تخت روی و گذاشتم تختش کنار میز روی رو سینی

 .بزنیم حرف_

 .کشید عمیقی نفس

 من و تاریکه جا همه انگار داداش ترسیدم خیلی نگرفتم، تصمیمی هنوز_

 کسی شدم گم طوفان توی تنها

 شب دیدی بده، نشون بهم رو درست راه و بگیره رو دستم نیست

 باشم خوشحال بود قرار که خواستگاری

 بود؟ ترسناک و غمگین چیز همه قدر چه

 شنیدی؟ رو خاله های طعنه
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 .بود کرده بغض کردم، نگاهش ناراحتی با

 خواستم ازت همین برای میاد پیش ها مقایسه و ها بحث این دونستم می_

 .کنی فکر بهش بیشتر که

 همه بدم منفی جواب اگه من: گفت غمگین و داد فشار بهم رو هاش لب

 قلبشون و میشه راحت خیالشون

 تالش دلم برای که این خاطر به عمر آخر تا ودم،خ جز به گیره می آروم

 .کشم می عذاب نکردم
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 و باشم ناراحتیش شاهد این از بیشتر تونستم نمی کشیدم صورتم به دستی

 همه من برای سها نزنم دم

 احساس یه و سطحی عشق این بودم، فهمیده کافی ی اندازه به بود چیز

 شدنش تموم با و نبود زودگذر

 .بود نجاتی راه پسر اون برای هم طرفی از میشد نابود سها

 .کنم می موافقت وصلت این با من_

 .کرد نگاهم بهت با

 شدی راضی دل ته از... یعنی_
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 کاکَ؟

 کنه؟ اذیتمون کسی ذاری نمی داری، رو هوامون

 .دادم تکون سر و کشیدم عمیقی نفس

 نداشتم؟ رو هوات زندگیم توی حاال تا کی_

 میره گیریم می کوچیک نامزدی یه بده رو جوابشون زدن زنگ بگو دایه به

 و میده پس رو کارهاش تقاص

 .کنید می عروسی میاد

 .کرد بغلم محکم و شد بلند چکید، هاش گونه روی تند تند اشک های قطره

 میدی؟ اجازه شد تموم چیز همه واقعا دیگه میگی راستی-

 .کاکَ ببوسم رو دستت بذار نمیشه باورم خدا به نمیشه باورم

 .بوسیدم رو سرش و کردم بغلش سریع که بشه خم خواست گرفت رو دستم

 .نکن گریه باش آروم سها، کاریه چه این_

 .(جونم به دردت.)گیانم لَه قضاور

 دونستم نمی دادم فشار هم به محکم رو هام چشم بود افتاده هق هق به

 کاری چه و درسته کاری چه

 .خواستم می رو سها خوشحالی فقط غلط
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 .کرد نگاهمون پریده رنگی با دایه شد، باز در و خورد در به تقه تا چند

 کنی؟ می گریه جوری این چرا سها چیشده_

 .گذاشت صورتش روی رو دستش و کشید عقب رو سرش سها

 .دایه راضیه وصلت این به دلش ته از گفت کرد موافقت گیانم کاکَ_

 .اومد جلو و کشید راحتی نفس دایه

 .بوسید رو پیشونیم و کرد بغل رو فتمونج

 .دخترم بشی خوشبخت انشاهلل_

 از کردنشون حمایت جز هم کاری ولی زد می شور وصلت این بابت دلم ته

 .نمیومد بر من

 .انداختم نشست صورتش روی گریه وسط که ای خنده به نگاهی

 .باشم گرفته درستی تصمیم امیدوارم

 .کشید رو هردومون دست دایه

 .میشه عروس داره دخترم داریم خوران شیرینی که شید ندبل_
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 رو مثبت جواب دایه وقتی از افتادم، راه خونه سمت به و شدم ماشین سوار

 بیشتر بود داده بهشون

 هم و بودم آرمین کارهای دنبال هم گذروندم، می خونه از بیرون رو وقتم

 .نامزدی تدارکات

 و بزنن زنگ بهم کمتر کردن می سعی بودن، خبر با طشرای از گله های بچه

 دوش روی کارها بیشتر

 .بود خودشون

 دایه براق های چشم و سها های خنده دیدن بود شده دلخوشیم روزها این

 این تا کردم می هرکاری من

 .دارم نگه گرم رو خونه

 بهش و نگرفتم گرم ولی بودم دیده خیابون و سرکوچه رو آرمین چندباری

 می هم چقدر هر ندادم رو

 .بیام کنار پسر این با تونستم نمی من انگار گذشت

 یاالهی بود در جلوی غریبه کفش چندتا شدم، وارد و کردم باز رو خونه در

 .گفتم

 .پرید جا از سریع دیدنم با سها

 اومدی؟ داداش وای_
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 روز همون قراره کردم انتخاب هم عقد سفره خریدم نامزدی لباس ببین بیا

 منتظر بچینن خونه تو یانب

 .بدم نشون بهت رو لباسم بیای بودم

 کوچیک نامزدی و عقد یه بود خودشون تصمیم زدم، ذوقش به لبخندی

 .بگیرن حیاط همین و خونه توی

 .حیاط توی مردونه و باشه خونه توی زنونه شد قرار

 اقات از خنده و جیغ با که دختر دوتا صدای و سر که بدم رو جوابش خواستم

 باعث میومدن بیرون من

 .کردم نگاهشون زده بهت شد

 کرد نگاهم زنون نفس نفس آشوب زد، خشکشون من دیدن با جفتشون

 و سرخ موهاش مثل صورتش

 .بود شده پریشون

 .گرفتم ازشون رو نگاهم

 کردین؟ می چیکار من اتاق توی نفر دوتا شما_

 و جمع کمی رو جا این گفت دایه داداش خان ببخشید وای: گفت سریع مینا

 جشن روز کنیم جور
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 ...نزدیکه

 .کردم کمرنگی اخم

 داره؟ من اتاق به ربطی چه جشن روز_

 آرایش تجدید و لباس تعویض برای باالخره: داد جواب زبونی بلبل با آشوب

 داریم احتیاج جایی یه به

 .دیگه

 .کشیدن هینی جفتشون سها و مینا

 .دادم تکون رفط دو به رو سرم و کردم مکث لحظه چند

 کجاست؟ دایه رید، نمی من اتاق سمت دیگه کدومتون هیچ _

 .برسه که االناست کنه خرید بیرون رفته: گفت آروم سها

 و مانتو به چشمم بستم رو در که همین شدم اتاق وارد و گذشتم کنارشون از

 ریخته تخت روی که شالی

 .افتاد بود

 بود، آشوب مال حتما پس ودب سرش شالش که مینا کشیدم، صدایی پر نفس

 .نبود بشو درست بچه این

 .زدم صداش لحظه چند از بعد
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 .بردار اتاق توی از رو وسایلت بیا آشوب_

 .آورد داخل رو سرش و شد باز در که نکشید طول بیشتر ثانیه چند

 هست؟ اجازه_

 .کردم نگاهش کالفه

 ؟ای اجازه دنبال تازه و کردی رو و زیر منو اتاق کل اومدی_

 .شد اتاق وارد آروم و کرد ای سرفه تک
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 خوبی؟: گفت آروم رفت می تخت طرف به که طور همون و زد لبخندی

 .گیری نمی خبری وقته خیلی

 .دادم تکون سری

 .بردار رو هات لباس دارم، رو خبرتون دور دورا_

 .انداخت بینیش به چینی

 بینی؟ می اتاقت توی ونهدختر لباس باره اولین که، نیست کثیف حاال خب_

 .کردم نگاهش اخم با

 .بخوابم خوام می م خسته ملوچک بیرون برو بیا_
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 .کرد مکث سرجاش لحظه چند

 ملوچک؟ نگفتی بهم حاال تا کی از دونی می_

 .کردم سکوت و دادم فشار هم به رو هام لب زد، می برق هاش چشم

 .افتاد راه در متس به جواب نکردن دریافت از بعد و کرد مکث لحظه چند

 زد عطرش بوی کشیدم، عمیقی نفس و کشیدم دراز تخت روی رفتنش با

 .دماغم زیر

 ی دختره داد، می رو اون بوی تخت کل نشست، صورتم روی کمرنگی اخم

 .جلب

 تقه صدای با بخوابم نتونستم که بود درگیر انقدر فکرم گذشت ای دقیقه ده

 و نشستم خورد در به که ای

 .دادم ودور ی اجازه

 .شد اتاق وارد دست به سینی دایه

 .پسرم آوردم غذا برات_

 .کردم تشکری

 .نیان اتاقت سمت بگم دخترا به رفت یادم شرمنده_
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 منو اتاق گفته بهشون دایه بودن گفته که ها اون کردم، مکث ای لحظه

 .کنن تمیز

 تیم تو دادم می هل رو مینا نباید انگار نگفتم، چیزی و کشیدم عمیقی نفس

 .بچه اون

 کنن؟ می چیکار جا این_

 و عقد سفره جای و برسن خونه به اومدن: گفت نشست تخت روی کنارم

 سها کنن، مشخص رو تزئینات

 هم پرستاری خانوم شهین دختر همین بیاد بگه سارا دوستش به خواست می

 گفت مینا ولی خونه می

 اون از کسی دارهن خوبیت داماده خواهر حال هر به بیاد آشوب بزنیم زنگ

 .نباشه طرف

 جا ها صندلی و میز که برداریم هم تخت اون بشه تمیز و تر باید هم حیاط

 پسرا و شاهین به بشه،

 .کمک بیان گفتم

 .کردم نگاهش تعجب با

 نگفتی؟ خودم به چرا_

 .کرد مکث لحظه چند



 /@romane_ghachaghi 
 

925 
 

 نشده صاف دلت هنوز دونم می دی نمی نشون خوش روی روزه چند_

 خودت هوای و حال تو گفتم

 .باشی

 .کشیدم آهی

 به باید فقط داشتید کاری بیفته که هم اتفاقی هر دایه حرفیه چه این_

 .بگید خودم

 .گذاشت م شونه روی دست

 .دنبالته دلم صبح از که بخور رو غذات بیا حاال کوردم چشم_

 .رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند غذا خوردن از بعد

 صورت همون به آشوب بودن، ها مبل جای دادن تغییر حال در دخترها

 ایستاده جلوم مانتو و شال بدون

 .گرفتم ازش رو نگاهم بود،

 ...بگ دایه به دارم کار بیرون میرم من_

 .بدیم انجامش تونیم نمی ما که هست مردونه کار کلی جا این میری کجا_

 .برگشتم کرد می نگاهم طلبکارانه و اخم با که آشوب سمت به تعجب با

 .داد تکون طرف دو به رو سرش



 /@romane_ghachaghi 
 

926 
 

 و میز همه این جوری چه الجون تا سه ما آخه امیر نکن نگاه جوری اون_

 بیا کنیم جا به جا رو مبل

 .بده کمک

 311 _پست#

 من با حاال تا کدومشون هیچ کردن، می نگاهمون چشمی زیر سها و مینا

 .بودن نزده حرف جوری این

 .رفتم ها مبل سمت به و گذاشتم میز روی رو سوئیچ

 تر سبک کارهای به بریم ما پس: گفت آروم و کرد ای سرفه تک مینا

 شاهین آقا و شاهو آقا تا برسیم

 .بیان

 .شدم ها مبل کردن جا به جا مشغول و دادم تکون سری

 .پروند می چیزی یه لحظه هرچند و بود ایستاده سرم باال آشوب

 میزها مواظب بابا ای بیرون، بریمب خونه از باید رو اینا امیر نذار جوری اون_

 شکنه می ایه شیشه باش

 بیان؟ هم آراز و آرمین بزنم زنگ خوای می زیاده ها مبل

 .کردم بهش اخمی و ایستادم صاف
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 .بچه برسم کارم به بذار کنار برو نیست، الزم_

 فقط نداشتم، کاریت که من: گفت آروم و کرد نگاهم ناراحت لحظه چند

 کمرت نباشه سنگین واست گفتم

 .بگیره درد

 .انداختم درهمش ی چهره به نگاهی

 .ببینم رو آرمین عقد روز تا خوام نمی_

 .نشست صورتش روی ای خنده کم کم

 به گیری خیلی بچزونتت مدلی همین که بیاد گیرت زن برادر یه امیدوارم_

 .خدا

 .دادم تکون دستی

 .پات به خوره می مبل کنار برو راه سر از_

 .کشید عقب رو خودش سریع

 .کن کمک ذره یه جا این بیا آشوب: زد داد سها اتاق توی از مینا

 .کنم می کمک کورد امیر به دارم بنده دستم: داد جواب سریع آشوب

 آدم سوار جوریش همین بچه این بگیرم، رو زدنم لبخند جلوی کردم سعی

 .بود
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 در دونستم ینم واقعا االن و اومدم خودم به دیر من گفت می راست شاهین

 عکس چه رفتارهاش برابر

 .نبودم شرایطی چنین توی حاال تا بدم، نشون العملی

 نیست؟ خونه دایه_

 .چرخوند حدقه توی رو هاش چشم

 وسایل این بگه بهشون و کنه دعوت رو جون سارا و خانوم شهین رفته نه_

 می بریم می عقد روز رو

 .بشه خلوت خونه که جا اون ذاریم

 .پرید باال ابروهام

 کنی؟ می جوری اون رو ت قیافه چرا تو خب_

 .انداخت باال ای شونه

 .کن ولش هیچی_

 موند، پام و دست بین و چرخید من اطراف بیان پسرها و دایه وقتی تا

 کالفه کارهاش دست از حسابی

 به رو سرم و انداختم بود کرده درست برام که شربتی به نگاهی بودم شده

 به یحت دادم تکون طرف دو
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 من پر دم ش همه نکرد کمک مینا و سها به خدا رضای محض هم لحظه

 دست از گاهی پلکید، می

 .گرفت می م خنده ش بامزه کارهای

 .بچه این آورده کجا از رو شیطنت همه این موندم

 کردن جور و جمع به شروع و رفتیم حیاط به شاهو و شاهین اومدن با

 .کردیم وسایل

 .چیدم می حیاط توی رو ها یصندل و میز باید فردا

 باید اول ولی بفروشم رو کرج زمین سها جهاز خریدن برای بود فکرم توی

 چی آرمین تکلیف دیدم می

 .میشه

 بگیری؟ لباس مراسم واسه نمیای مغازه تا داداش_

 .انداختم شاهین به نگاهی

 .کنار بذار برام حسابی و درست رسمی لباس دست یه_

 .داد تکون سری

 دعوتن؟ هم اینا سرهنگ و شهاب میگم_

 .دادم تکون سر
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 .چشم روی قدمشون که اومدن فرستم می دعوت کارت_

 312 _پست#

 .اومدن دخترها هم سرش پشت شد، خارج خونه از چای سینی یه با دایه

 .بود پوشیده رو شالش و مانتو آشوب باالخره

 .ببینم رو تکتون تک دامادی انشاهلل_

 دارم می نگه همیشه رو بزرگترم احترام من براکم لاو: گفت خنده با شاهین

 .نیستم بزمجه این مثل

 .گرفتم ازشون رو نگاهم کرد، بهش اخمی شاهو

 .من کار تو نیاره نه انقدر که بیارم کجا از کورد امیر میل باب_

 داداش؟ واسه مگه کمه: گفت شوخی لحن با شاهو

 یه پز و دک اون با تگرف می من از رو آمارش پریروز سرهنگ دختر همین

 ...دل صد نه دل

 .کرد نگاه آشوب به چشمی زیر و کوبید پهلوش به ای ضربه شاهین

 .بخور رو چاییت بگیر بیا رو چیز همه نکن بزرگ انقدر_

 دختر گفتی بزنه، رو حرفش بذار داری چیکار وای: گفت ذوق با سریع سها

 سرهنگه؟
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 .زد بزرگی لبخند دایه

 نه؟ میان عقد جشن واسه_

 قسمت شاید دیدی چه خدارو ببینیم رو ش خانواده و دختره جا همون بذار

 .شد

 .انداختم بهش جدی نگاه که بده ادامه خواست سها

 .ندید ادامه دیگه و کنید تموم رو جا بی بحث این_

 .کردن سکوت همشون

 تغییر رو بحث و کرد دخترها کردن اذیت به شروع شاهین لحظه چند از بعد

 .داد

 .مینداخت وسط منو ازدواج صحبت نشست می که هرجا دایه چرا دونم ینم

 .کنه باز رو در تا زدم شاهو به ای اشاره در زنگ شنیدن با

 .گرفتم باال رو سرم آراز یاهلل صدای شنیدن با

 .کرد علیک سالم و داد دست تکمون تک با

 .خونه برگردیم آشوب دنبال اومدم شدم، مزاحم شرمنده_

 .نشده هم تاریک هوا هنوز زود قدر چه اوا: گفت سریع مینا
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 می نظر به درهم و گرفته کمی ظهر برعکس شد، بلند جا از سریع آشوب

 .رسید

 .میام کنید خبرم بود کمکی هم فردا اگه ممنون دیگه نه_

 .کرد تشکری دایه

 .کردم شون بدرقه در دم تا و شدم بلند

 .گرفت محکم رو بازوش و ایستاد آراز کنار

 .بیاید نیست الزم دیگه ریم می خودمون رو ش بقیه_

 .انداخت آشوب به نگاهی آراز

 فهمیدم تازه رو بود شده آشوب مزاحم که یارو این قضیه من داداش خان_

 کنم تشکر ازتون رفت یادم

 .گرم شما دم

 می فقط ولی نه یا بود درست کارم دونم نمی دادم، فشار هم به رو هام لب

 براش مرز سری یه خواستم

 .بذارم

 !کنن می فرقی چه سهاست مثل من برای هم آشوب حرفیه، چه این_

 .بود چسبیده ش سینه به سرش آورد، آراز دست به فشاری آشوب
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 .م خسته من بریم_

 .افتادن راه خیابون سمت به هردو و داد و تکون سری آراز

 .شدم خیره کوچیکش قامت به پشت از

 براکم؟ کردی همچین بچه این با اچر چیه قضیه دونی می که تو_

 313 _پست#

 .کردم نگاه بود ایستاده سرم پشت که شاهین به و برگشتم

 از باشه سرش توی هم خیالی و فکر هر احتیاط محض بهتره، جوری این_

 .میره بین

 .زد تکیه در به سینه به دست

 بینی؟ می سها مثل اونو واقعا_

 .کردم مکث

 من برای اون نمیبنمش هم ای دیگه چشم به ولی دروغه آره بگم اگه_

 دونی می خودت س بچه خیلی

 .کنم مسائل این درگیر رو خودم خوام نمی اصال

 .کرد ریز رو هاش چشم

 ...نبود بچه اگه یعنی_
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 .حرفش تو پریدم کالفه

 خودت تخیالت حاصل ش همه معلوم کجا از اصال شاهین نگو مزخرف _

 مشغول منم کنار برو بیا نباشه،

 .کردی خودت کرهایف

 دختر به راجع هست چیزیش یه بچه این کن باور منه، تخیالت چی یعنی_

 زدن می حرف که سرهنگ

 ...شالش ی گوشه با هی بود پریده رنگش بچه

 .کنار دادم هلش در جلوی از

 .بشنوم چیزی موضوع این به راجع خوام نمی دیگه کن بس_

 آشوب

 .شدم کوچه دوار بغض با و دادم فشار رو آراز دست

 از کنم کمکشون دایه ی خونه برم و گفت و زد زنگ بهم مینا که صبح

 شناختم نمی پا از سر خوشحالی

 .ببینمش روز چند از بعد بود قرار باالخره

 تمیز بهونه به و دادم شو و شست رو مینا مغز رفت بیرون خونه از که دایه

 .شدم اتاقش وارد کردن



 /@romane_ghachaghi 
 

935 
 

 .بود مردونه و مرتب چیز همه بودم نذاشته قشاتا توی پا حاال تا وقت هیچ

 باورم کردم، پرت تختش روی رو خودم مینا ی زده بهت های چشم جلوی

 که کشیدم دراز جایی نمیشه

 هم بالشت و تخت این به حتی میذاره زمین روی رو تنش هرشب کورد امیر

 جا همه کردم می حسودی

 .داد می رو تنش عطر بوی

 نتونستم هام خودداری و ها تمرین ی همه لیرغمع برگشت خونه به وقتی

 رفت می که هرجا کنم مقاوت

 .بود دنبالش نگاهم و فکر

 شد می قفل ش مردونه های دست روی نگاهم کرد می بلند که رو ها مبل

 روی کرد می که سکوت و

 .مالیمش های اخم

 زدن حرف به شروع شاهو که وقتی تا نکشید طول زیاد امروزم دلخوشی

 .کرد

 دیده هم قبال که خانومی و دار خانواده دختر خودشون قول به به راجع

 مقابل ی نقطه چیزی بودمش،

 .من
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 روز بدترین دایه ی خریدارانه نگاه و اون وجود با آرمین عقد روز احتماال

 ولی گذرونم می رو زندگیم

 گفت آراز به امیدوارم صورت از خبر بی که خوردم زمانی رو آخر ی ضربه

 فرقی سها با براش نم که

 .ندارم

 می همیشه بود، آراز بازوی به انداختن چنگ بکنم تونستم که کاری تنها

 نیستم این از بیشتر دونستم

 قشنگ چیز همه بهش کردن نگاه با که روزی گذروندن از بعد ولی واسش

 این شنیدن با رسید می نظر به

 نتونستم حتی که خوردم جا انقدر خورد، صورتم به محکمی سیلی جمله

 های قدم با فقط کنم خداحافظی

 .کردم فرار بود دلم رسوایی باعث که ای واقعه وقوع مکان از بلند

 314 _پست#

 بلند هقم هق صدای و شکست مقاومتم گذاشتیم حیاط توی پا که همین

 .شد

 .برگشت سمتم به خورده جا آراز

 آشوب؟_
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 دختر؟ کنی می گریه چرا یهو شد چت

 .افتاد راه سرم پشت رفتم، اتاقم سمت به و گذاشتم امه چشم روی دست

 کرد؟ ناراحتت گفت چیزی بهت سها بودید جا اون توام با آشوب_

 رو ریخت می م گونه روی که هایی اشک و دادم تکون طرف دو به رو سرم

 .کردم پاک

 کرده؟ اذیتت کی ببینه بگو بچه نکن گریه مظلوم انقدر بابا ای_

 نمی اگه ولی میشدم پشیمون بعدا شاید بزنم، حرف کیی با داشتم احتیاج

 .میشدم خفه گفتم

 !کورد امیر_

 اذیتت کورد امیر: گفت آروم و آورد جلو رو سرش کرد، نگاهم تعجب با

 کرده؟

 .دیگه بزن حرف آشوب؟ شده چیزی چرا

 .کردم نگاهش مظلوم

 .داره دوست خواهرش مثل منو گفت_

 .کرد نگاهم کالفه و گیج

 ...ربطی چه این ناال خب_
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 .کرد مکث لحظه چند

 .شد خم سمتم به کشمکش کمی از بعد و کشید موهاش به دستی

 ...تو آشوب_

 .بیاره زبون به رو حرفش تونست نمی انگار کرد، سکوت

 تکون تایید ی نشونه به رو سرم آروم نگاهش دیدن با اومد، در اشکم دوباره

 .دادم

 اون؟ چرا آخه ای، دیوونه تو: گفت مآرو و کرد نگاهم بهت با لحظه چند

 میزنه؟ حرف چیزها این به راجع داداشش با آدم اصال

 .کردم جمع شکمم توی رو پاهام

 .بزنم حرف کی با پس ندارم رو کسی تو جز که من_

 خودش با داشت انگار بود هم توی هاش اخم کشید، جلو رو خودش کالفه

 .رفت می کلنجار

 .ببینم کن تعریف اول از آدم مثل خب_

 .کردم تر رو لبم

 رو نگاهم تونم نمی دیدم اومدم خودم به یهو آراز چیشد دونم نمی خودم_

 ...نمی بگیرم ازش
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 .بگم رو ش بقیه نشد روم

 آدمه؟ خود دست مگه آراز نکن نگاهم جوری اون _

 نمیدی؟ حق بهم تو ولی حماقته عالقه این و نشدنیه دونم می خدا به

 .نگفت زیچی و داد تکون سری

 می فرار ازش داشتم ش همه فهمیدم، نیست وقت خیلی: دادم ادامه آروم

 ترسناکه خیلی حس این کردم

 .کنم تحملش تونم نمی من آراز

 می حرف دار خانواده و اصیل دختر یه به راجع داشتن ش خانواده امروز

 و خانوم خیلی گفتن می زدن،

 تورو آراز کنم تحمل رو چیزها این تونم نمی من، برعکس درست محجوبه

 .بگو چیزی یه خدا

 .گرفت رو بازوهام و آورد جلو رو دست آروم موند، خیره بهم نگاهش

 نداری حق تو ولی ندارم اشتباهه ریشه و بن از عالقه این که این به کاری_

 جوری این خودت به راجع

 تو موقعیت تو کس هیچ آشوب بدونی بقیه از تر پایین رو خودت و کنی فکر

 هایی سختی و نبوده
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 دوستای ترس از نخورده، کتک باباش دست زیر نکرده، تحمل رو کشیده

 مادرش نکرده، فرار باباش معتاد

 تو نخریده جون به تهمت کلی و نایستاده طلبکار کلی جلوی نکرده، ترکش

 از بهشون که کسایی ی همه از

 فهمی؟ می تری ارزش با کنی می نگاه پایین

 اون حتی همین برای کنم می افتخار داشتنت به یشههم من همین برای

 می ازشون شهر نصف که ای گله

 به راجع وقت هیچ دیگه ذارن، می احترام بهت و دارن دوست هم ترسن

 ولی نزن حرف جوری این خودت

 تا زمین از نیستین هم برای تو و مرد اون آشوب کنی فراموشش کن سعی

 هست تفاوت بینتون آسمون

 مثل تورو اون گفت؟ چی نشنیدی بخوری ضربه خوام نمی نگرانتم من

 .بینه می خواهرش

 315 _پست#

 دوباره شد باعث آخرش ی جمله که گرفتم می خوبی حس داشتم کم کم

 .بیفته راه هام اشک
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 انگار آسونه خیلی براشون چیز همه انگار بشم، خیال بی گفتن می بهم همه

 که م ساله چهار بچه یه من

 واسه پولی چون بکنم دل م عالقه مورد بازی اسباب از کنن عمقان خوان می

 نمی چرا نداریم، خریدش

 که بود نزدیک من به انقدر وقتی تا مربوطه، آدم قلب به حس این فهمیدن

 و رفتارها تک تک دیدن با

 می مردونگیش صدقه قربون لب زیر میومد بیرون دهنش از که کلماتی

 حس این از تونستم نمی رفتم

 .بکشم تدس

 .گذاشتم هام دست روی رو پیشونیم

 بقیه با رو خودم هی که این از من کردی فکر آراز نپاشی نمک انقدر کاش_

 اون مناسب که دخترهایی

 میاد؟ خوشم کنم مقایسه هستن

 ...من مرده خیلی اون

 .کشیدم آهی

 ازدواج اصال باشه، دیگه یکی برای هاش حمایت و محبت خوام نمی فقط_

 دور از شینم می من نکنه
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 .کنم می نگاهش فقط

 .بود ناراحت حسابی کشید، صدایی پر نفس آراز

 تفاوت همه این بگیره عمق عالقه این نذار آشوب نشو نزدیک بهش__

 ...نمیره پیش درست جوره هیچ

 گفت می همیشه محبوب یادمه ولی آراز گفت بهم رو همین هم شهره_

 نمی درسته، راه ترین نکوهیده

 حسادت و حسرت کنم، سرزنش رو خودم گرفتنم خون خفه بابت عدهاب ذارم

 وقتی امروز بدیه حس خیلی

 من فهمیدم رو این داد فشارش محکم و گلوم به انداخت چنگ چیزی یه

 .کنم تحمل تونم نمی واقعا

 .نشست موهام روی دستش

 آشوب؟ احمقی_

 .کشیدم باال رو دماغم

 .عاشقم نه_

 .زد سرم به ای ضربه



 /@romane_ghachaghi 
 

943 
 

 خوشت ازش کرده برامون که کارهایی خاطر به فقط بچه، نشو گیر جو_

 درکت انقدر چرا دونم نمی میاد،

 .شدیم می عشقی رقیب هم با بودم دختر من اگه شاید آشوب، کنم می

 .گرفت م خنده لحظه یه گریه وسط

 نذار تنهام دیگه اونم کنار وقتی آراز شد کور امروز شوقم و ذوق ی همه_

 .بدم آب رو بند ترسم می

 .کرد بهم اخمی

 قنبرک الکی جا این نشین بپزم شام برم خوام می شو بلند کنی، می غلط_

 .نریز بهم رو اعصابم نزن

 .نگفتم چیزی و کشیدم آهی

 خیره روم به رو دیوار به و کشیدم دراز کنه، درست غذا تا رفت بیرون اتاق از

 .شدم

 و سری سر ی عالقه یه این کردن می فکر همه چرا ولی بودم شده سبک

 دلم ته از واقعا من زودگذره،

 دونم نمی حتی بود نگرفته شکل روزه دو یکی عالقه این و خواستمش می

 کرد، نفوذ درونم کی از

 .بودم تسلیم من حاال و شد پا به شورش
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 گذشت می ساده و آروم چیز همه کنم اعتراف جرم این به که این از قبل تا

 با شدن رو به رو محض به

 گیر نفس و پرتنش احساساتم باشه ریخته فرو سد یه دیوار که انگار احساسم

 حاال کردن، غلیان به شروع

 .بود محال ایستادن سیل این جلوی دیگه

 .هام آهنگ لیست توی رفتم و آوردم در رو گوشیم

 آروم و کردم پلی رو کردم می گوش صبح تا هرشب روزه چند که آهنگی

 .بستم رو هام چشم

 316 _ستپ#

 داستان داشت که انگار شدم، می گم آهنگ این خط به خط تو هرشب

 عالم و آدم به رو من ی عالقه

 .میزد جار

 نگامو تو نشست ترسی چه ندیدی تنهاییامو به نکردی توجه_

 خدامو جای به باشی خواستی فقط دلتنگیامو با نکردی مدارا

 امومی راه کفشته پای رد ی اندازه که پایی رد هر با

 باهامو نموندی میامو کوتاه میشه خودت شبیه چشماش هرکی جلو
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 پام به بپیچی پیچک مثل خوام می تنهاییام زور از که خزونم

 بخوام کی از درمونو تو جز بگو ولی فهمم می اینو من دردی تو

 دونه می من دل از چیزا خیلی که خونه کنج ی کهنه بارونیه تو

 سردی پاییز چه گرمی آغوش چه

 گردی برمی روز یه میکردم فکر چقدر

 هامی خنده توی قشنگ دروغ تنهاییامی شهر داروغه تو

 و ذوق حس از کردم، تکرار به شروع لب زیر رسید که آهنگ جای این به

 اشکی قطره امروزم کسی بی

 .چکید بالشتم روی

 گفتم می کنم گریه مرد یه برای و بشینم قراره گفتن می بهم روزی یه اگه

 ولی شده دیوونه حتما طرف

 کردم می گریه مرد یه برای داشتم ممکن شکل ترین آور خجالت به االن

 اون اطراف که دخترهایی چون

 برای اون دلیل ترین راحت احتماال و بودن باالتر من از نظر همه از بودن

 که بود این من گرفتن نادیده

 .دید می خواهش چشم به رو من
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 شدنم دیده قشنگ برای خواستگاری شب که شوقی و ذوق یادآوری با

 شد می نه کشیدم آهی داشتم

 .کشید دست شد می نه داد ادامه

 فرو بالشت توی رو سرم آرمین خوشحال آواز بعد و در صدای شنیدن با

 رو ش حوصله اصال کردم

 .نداشتم

 اون وارد راحت انقدر که میشد حسودیم بهش گاهی میومد، بدم ازش گاهی

 دلم گاهی و دبو شده خانواده

 آرمین به نسبت متناقضی های حس همیشه باشه کنارمون خواست می

 .داشتم

 کجایی؟ آشوب_

 .گرفتم شام واستون بیاید

 .پرید باال ابروهاش دیدنم با رفتم بیرون اتاق از و کشیدم صورتم به دستی

 کردی؟ گریه_

 توی حتی همیشه بیاره، رو سفره آراز تا موندم منتظر و نشستم غذا کنار

 اشتها هم زندگیم شرایط بدترین
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 .داشتم

 .کرده ورم صورتم بودم خواب نه_

 .کشید جلو رو خودش کمی

 نگفت؟ من به راجع چیزی کورد امیر گذشت طور چه امروز_

 .شد تازه دلم داغ دوباره اسمش اومدن با

 .کردم باز رو غذا ظرف در و زدم کنار صورتم جلوی از رو سرش

 بشی؟ امیر زن قراره مگه کوردی، امیر نظر ننگرا انقدر چرا تو_

 .اومدی شیرین بز اون دهن به که اینه مهم

 .گذاشت جلوم رو ها بشقاب و سفره خنده با آراز

 .بشه مالی لگد و چک دوباره ترسه می_

 317 _پست#

 .کرد جفتمون به اخمی

 شیم؟ راحت دستش از بره کنه جمع نداره بچه و زن یارو این_

 .کردم فرو مرغ ی سینه تو ممحک رو چنگال

 بیاره؟ در کجاش از زن بود زندان گذشته سال پنج نخیر،_
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 .کشید عقب رو خودش

 ...قبلش شاید گفتم_

 .زد ش شونه به آراز

 .بخور رو غذات دیگه نداره_

 زندان بره شدن باعث که بودم ممنون کلی گله اعضای از لحظه این تو

 گرفته زن براش دایه االن تا وگرنه

 .ودب

 کمی کردم سعی و آرایشگاه میرم دادم پیام شهره به ها ظرف شستن از بعد

 .کنم استراحت

 .کشیدم پوفی ها مشتری دیدن با گذاشتم آرایشگاه توی که رو پارم

 .اومد سمتم به سریع دیدنم با شهره

 کنی؟ چیکار خوای می رسم، می بهت خودم دختر جا این بیا_

 .نشستم صندلی روی

 .خوام می هم مو رنگ ت،صور اصالح_

 قرمز؟_

 .کردم نوچی
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 .خودم موهای قبلی رنگ_

 .زد بهم چشمکی

 تتو راستی نمیشی آدم دونستم می کلک، ها کنی دلبری حسابی خوای می_

 کنی؟ نمی ترمیم رو

 .خوامش نمی دیگه بشه پاک بذار نه: گفتم سریع

 .شد خم صورتم سمت به

 آشوب؟ خریدی چی لباس_

 .زدم ریزی لبخند و مگرفت گاز رو لبم

 .شهره میاد بهم انقدر بازه کال ش سرشونه قرمز ی یکسره پیرهن یه_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 .بیاری در رو چشمشون تونی می دختر کنی می چیکار ببینم برو_

 .کشیدم آهی

 .بینه می سها مثل منو گفت هام چشم تو زد زل دیروز_

 .کرد مکث لحظه چند

 .دختر چاه تو ننداز رو خودت بودم، فتهگ بهت که من_
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 دادن می پیشنهاد بهم همه نداشت من گرفتن آروم برای حلی راه کس هیچ

 جوری این کنم فرار این از

 داشتن حس از تونستم نمی هیچوقت من شد می پاک مسئله صورت فقط

 .بکشم دست اون به

 کرده م فهکال هاش حرف با حسابی شهره کشید، طول غروب تا تقریبا کارم

 می سعی من که حاال بود،

 .کردن می یادآوری بهم رو اون وجود هی بقیه خیال بی به بزنم کردم

 خودم به نگاهی و رفتم آینه جلوی موهام کشیدن سشوار بعد باالخره

 خرمایی موهایی این با انداختم،

 برام بود شده تر بچگونه و تر مظلوم صورتم بودم، کرده تغییر حسابی روشن

 روحی لحاظ از نبود ممه

 از که همیشگی ی ساده ی بچه دختر همون باشم، خودم کمی داشتم نیاز

 می شیطنت هم رفتتش راه

 .ریخت

 می هم عکست ها کنم آرایشت خودم میای فردا شدی خوشگل انقدر چرا_

 .پیجم تو ذارم

 .بود شده عوض م روحیه زدم لبخندی و چرخیدم خودم دور
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 .رسیده محبوب حتما االن تا شهره خونه برم من کن حساب_

 318 _پست#

 .گرفت رو کارت آخر در و کرد تعارف کمی

 میان؟ کنار طور چه آرمین با محبوب، گفتی راستی_

 .انداختم باال ای شونه

 میان فردا هم هاش خاله بپرونه جفتک تونه نمی سنگه زیر دستش_

 .واویالست

 .گرفت مسمت به رو کارت و داد تکون طرف دو به رو سرش

 خانواده این جوریش همین بگذره خوشی و خیر به چیز همه کنه خدا_

 مشکلی جشن تو هستن ناراضی

 آورد؟ کجا از رو جشن پول آرمین راستی میشه، بد براتون حسابی بیاد پیش

 .برداشتم میز روی از رو کیفم

 .داد کورد امیر رو خرج نصف البته فروخت، رو ماشینش_

 .انداخت واسم ابرویی

 .بده شانس خدا هست، هم دلباز و دست_
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 بود خوب حالم که حاال شدم، خارج آرایشگاه از و زدم ش شونه به ای ضربه

 امیر به راجع خواستم نمی

 خوردم غصه واسش کافی ی اندازه به کنم فکر دیروز های حرف و کورد

 .میومدم کنار بود بهتر

 .زد گیبزر لبخند دیدنم با آراز شدم خونه وارد که همین

 شده تنگ قدیمت ی قیافه واسه دلم انقدر شدی آمیزاد شبیه باالخره به به_

 .دختر بود

 .رفتم اتاق سمت به و انداختم باال واسش رو ابروهام

 .انداخت بهم نگاهی کرد می اتو رو ها لباس داشت که محبوب

 نکن جوری اون رو موهات دیگه شدی خودم های جوونی شبیه قدر چه_

 .میشی ها اجنه شبیه دختر

 این بدون خواست می دلم فقط من بود عجیب همه برای انگار کردم، اخمی

 خودم ذره یه ها لعاب و رنگ

 .باشم

 .گرفتم دوشی و رفتم حموم سمت به

 حالگیری به توجه بی کردم نگاه لباسم به دوباره و کردم باز رو کمد در

 ذوق واسش هم هنوز انگار دیروز



 /@romane_ghachaghi 
 

953 
 

 .برسه فردا تا کردم می شماری ثانیه و داشتم

 .ببینمش نتونم حتی ترسیدم می حیاط مردونه و بود خونه توی زنونه هرچند

 شدم، خیره اتاق سقف به و گذاشتم بالشت روی رو سرم شام خوردن از بعد

 پوشه؟ می شلوار کت یعنی

 .بود غریبه برام انگار گرفت، م خنده رسمی شلوار کت یه توی تصورش با

 نیان، بودم امیدوار زدم، غلت و کشیدم آهی دخترش و هنگسر یادآوری با

 .میشد کوفتم فردا مراسم قطعا

 .برد خوابم کم کم که بودم مراسم خیال و فکر توی قدری چه دونم نمی

 319 _پست#

 کرد می آرایش رو خودش و آینه جلوی بود شده خم که شهره به نگاهی

 .انداختم

 .بگیریم آژانس باید شد دیرمون شهره دیگه زودباش_

 .کرد بهم اخمی

 کن صبر خب انداختی راه بریم بریم حاال شده راحت خودت از خیالت_

 .تمومه االن دیگه
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 کنه تر کمرنگ رو آرایشم که کندم جون هرچی انداختم، خودم به نگاهی

 .نداد اجازه

 هم صورتم توی بود، داده کوچیکی فر یه زیرش و بود گذاشته باز رو موهام

 رژ و هام چشم دیدو آرایش

 .میزد چشم توی خیلی سرخابیم

 .نباشه بیرون هام شونه لختی تا پوشیدم م یکسره لباس روی رو مانتوم

 و ذوق حس یه گذشته روز چند برعکس بود، نشسته تنم به حسابی لباسه

 یعنی داشتم، خاصی ی دلشوره

 میده؟ نشون العملی عکس چه ببینه جدید شکل این با منو اگه

 بود؟ مهم اسسو اصال

 .افتادیم راه خونشون سمت به و گرفتیم آژانس شد تموم کارش که همین

 بود رفته هم آرمین بود رفته زودتر آراز و محبوب شدیم، پیاده ماشین از

 .آتلیه برن تا سها دنبال آرایشگاه

 .بود باز خونه در

 بلند منهاد از آه کورد امیر ندیدن با گردوندم، چشم سریع و شدم حیاط وارد

 .شد



 /@romane_ghachaghi 
 

955 
 

 ...داخ بفرمایید اومدین خوش_

 مکث لحظه چند بودن شده من ی چهره متوجه تازه که شاهین و صابر

 .کردن

 خودتی؟ آشوب_

 .دوختم اطراف به رو نگاهم دوباره و زدم لبخندی

 کردم؟ تغییر خیلی آره،_

 کجان؟ بقیه راستی

 .خاروند رو سرش پشت شاهین

 هم کورد امیر داخلن که ها خانوم ساختی، نو از کوبیدی انگار اصال آره_

 .شیرینی های جعبه دنبال رفته

 یه افتاد صابر به چشمم که داخل برم خواستم کردم، تشکر و گفتم آهانی

 شهره به بود زده زل جوری

 .رفت نمی رو از اصال هم گرفته بال ی شهره گرفت م خنده

 کنار رو پرده ن،بود کشیده بزرگ ی پرده یه حیاط و خونه ورودی در بین

 شدم خونه وارد که همین زدم
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 برای زودتر ها خانوم انگاری اومد، سمتم به و داد تکون دستی واسم مینا

 .بودن اومده کمک

 .آشوب شدی عروسک چه وای عزیزم، سالم_

 .زدم ملیحش صورت به لبخندی

 شدی؟ ناز خیلی هم شما جون مینا برم قربونت_

 ست؟کجا مامانم... محبو دونی نمی

 .زد آشپزخونه به ای اشاره

 انقدر اومدن وقتی از آشوب دونی نمی وای هستن آشپزخونه توی مامانم با_

 همدیگه دهن به دهن

 چرا دونم نمی آشپزخونه توی برد برداشت رو هردوشون دایه که گذاشتن

 .شده جوری این مامان

 کینه با جوری یه آرمین، های خاله به افتاد چشمم که خندیدم می داشتم

 لحظه یه که کردن می نگاه بهم

 .گرفتم ازشون رو نگاهم و دادم تکون سری خوردم جا
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 خودم روی رو ها خانوم از خیلی نگاه سنگینی افتادم، راه آشپزخونه طرف به

 .کردم می حس

 با و زدن می تهمت که اونایی گرفتن، می نادیده مارو روزی یه که اونایی

 ارمونآز باعث هاشون حرف

 امیر مثل یکی که دیدن می و بودن ایستاده ای نقطه توی االن شدن می

 داره رو خانواده این هوای کورد

 .بزنه حرفی پشتمون کسی نمیده اجازه جوره هیچ وصلت این با و

 .افتاد بهم محبوب نگاه شدم که آشپزخونه وارد

 .ببینمت بیا شدی خوشگل قدر چه دخترم؟ اومدی_

 چرخید سمتم به بودن آشپزخونه توی که خانومی چندتا و لهخا و دایه نگاه

 .زد لبخندی دیدنم با دایه

 کسر و کم چیزی زنید می عقد سفره به سر یه دخترم، بشی بخت سپید_

 نباشه؟

 .گفتم چشمی و زدم بزرگی لبخندی

 .شد بلند دایه صدای دوباره برم که این از قبل
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 ی سلیقه بندازه سفره به نگاه هی دخترها با بگو هم سارا به جان شهین_

 .داره خوبی

 عقد سفره سمت به بهشون توجه بی نگفتم چیزی و فشردم بهم رو هام لب

 .انداختم بهش نگاهی و رفتم

 که هم قدر چه انداختم باال ابرویی بود، قشنگ حسابی و کامل چیز همه

 امیر بیچاره داشتن رو لیاقتش

 .بخوره غصه قدر چه امروز کورد

 .اومده کورد امیر بیاد بگید ایهد به_

 قلبم ضربان و برگشتم عقب سمت به سرم سربع شاهین صدای شنیدن با

 .شد تند

 .انداخت بهم نگاهی مینا

 ...دایه به برم من_

 .چسبیدم رو دستش سریع

 باشه؟ بیاد بگو بهش دیگه دقیقه پنج کن صبر من جان مینا_

 .کرد نگاهم تعجب با

 ...میشه عصبانی منتظره اشداد خان آشوب میگی چی_
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 .زدم شالم به چنگی و برداشتم عقب به قدمی

 کن معطل دقیقه چند فقط خدا تورو نمیشه عصبانی پیشش میرم من_

 .میام سریع

 ورودی در به رو خودم آروم بودن نشسته اتاق توی که هایی خانوم پشت از

 سر روی رو شالم و رسوندم

 .انداختم هام شونه

 .کردم مکث پرده پشت و بستم سرم پشت رو در شدم، رجخا در از آهسته

 به و بود ایستاده من به پشت که کورد امیر دیدن با زدم، کنار رو پرده کمی

 نفسم میزد اشاره شاهین

 .شد حبس

 عمیقی نفس و انداختم رو پرده سریع برگرده سمتم به که این از قبل

 انقدر چرا دونم نمی کشیدم،

 .بودم گرفته استرس

 .کردم صبر لحظه دچن
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 و قوی دستی من از قبل ولی بزنم کنار رو پرده تا بردم جلو رو دستم دوباره

 .بود زده کنار رو پرده آشنا

 چشمم به انقدر ریخت قلبم شد، قفل هم به نگاهمون لحظه یک برای

 به شده خشک که بود شده جذاب

 .شدم خیره صورتش

 .شد بلند ش زده بهت صدای مکث ثانیه چند از بعد بود، خورده جا حسابی

 گنجشک؟_

 .زد می بیرون بدنم از حرارت اومد، در نفسم و گرفتم جون کمی

 و رسمی سفید پیرهن یه بودن، شده تر کوتاه قبل از هاش سیبیل و ریش

 بود، پوشیده مشکی شلوار

 کنترل بشه، هاش دست جلب توجهم شد باعث ش زده باال های آستین

 خودم دست م سیختهگ افسار نگاه

 !نبود

 .گرفتن فاصله هم از هام لب باالخره

 .داری چیکار ببینم اومدم من بود بند دستش دایه_

 .گرفت ازم رو نگاهش کوتاه نفسی با
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 .گرفتم گاز رو لبم

 نکردم؟ تغییری_

 .برگشت صورتم روی دوباره نگاهش

 .نیستی فلفل دیگه_

 .لرزید صدام

 چیه؟ نظرت_

 .کرد آرومی ی خنده

 دوست بیشتر رو خودت جوری چه خودت اینه مهم نیست، مهم من نظر_

 .داری

 بگو خودم موهای هم و دیدی قرمز موی با منو هم تو آخه: گفتم هوا بی

 شدم؟ طور چه نظرت به دیگه

 .نمیموند خیره روم زیاد نگاهش داد، تکون طرف دو به رو سرش درمونده

 زنی؟می رو کردنت آرایش ترفند داری دوباره_

 باشم؟ داشته نظری چیزها این به راجع که هستم آدمی من آخه

 .کردم نگاهم بهش منتظر هایی چشم با و کردم کج رو سرم کمی

 .کشید عمیقی نفس و انداخت م شده درشت و منتظر های چشم به نگاهی
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 .شدی تر معصوم_

 نگاه یه بودم، حرف همین منتظر فقط انگار کرد، تپیدن به شروع دوباره قلبم

 برای کوچیک تعریف یه و

 .روزم ی ادامه ساختن

 با نیست صالح داخل ببرن رو شیرینی های جعبه بیان بگو خانوم چندتا به_

 .داخل بیاد مرد اوضاع این

 خودم سریع کرد، بود افتاده دورم وارفته و شل شالم کن من به ای اشاره بعد

 .کردم جور و جمع رو

 سوال اون جواب بایستی، جا این خوای می کی تا دیگه تو برو هم تو_

 .گرفتی که هم مهمت

 من برای که معلومه خندیم، ریز و ندادم اهمیتی کرد، می م مسخره داشت

 .بود مهم خیلی

 که همین برگشتم، خونه داخل به سنگینش نگاه زیر و کردم جمع رو شالم

 و دادم تکیه بهش بستم رو در

 .گرفتم گاز رو لبم ذوق با

 کارهام ی همه و کنم رفتار بالغ خانوم یه مثل تونم نمی دونستم می

 نبود مهم برام ولی بود بچگونه
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 .باشه داشته دوست رو واقعیم خود دادم می ترجیح
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 .اومدم بیرون رویا تو از مینا حرص پر صدای با

 .میاد داره دایه دیگه بدو آشوب کارت نشد تموم_

 .ایستادم امین کنار و گذشتم راهرو از سریع

 .زد پهلوم به ای سقلمه

 .بدهکاری بهم توضیح یه_

 .نگفتم چیزی و گرفتم گاز رو لبم

 .کرد روشن رو باند مینا و شد ببشتر ها مهمون تعداد کم کم

 مشغول در این بیرون که بود امیرکوردی پیش دلم هم رقص وسط حتی

 .بود ها مهمون

 .میان دارن داماد و عروس آوردن خبر کم کم گذشت که کمی

 .انداختم سرم روی شالی و پوشیدم رو مانتوم سریع

 .بردن هجوم در سمت به همه

 .شد حیاط وارد و گرفت رو اسپند سینی دایه
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 در از رو پام که همین بود شده بلند دخترها کشیدن جیغ و هلهله صدای

 همه به توجه بی گذاشتم بیرون

 نفس سها کنار درست وردک امیر دیدن با چرخید، حیاط دور تا دور چشمم

 .کشیدم داری صدا

 قدر چه هر بود غوغا درونش ولی رسید می نظر به خونسرد و آروم ش چهره

 ته از اون گذشت می هم

 .نبود راضی وصلت این به دل

 .افتادم راه داماد و عروس سمت به و زدم کنار رو ها مهمون سریع

 بهش سابیح آرایشش و بود تنش رنگی شیری ی سره یک لباس سها

 .میومد

 برای که کسایی واسه و بود ایستاده کنارش خندون صورتی با هم آرمین

 بودن اومده جلو تبریک عرض

 .میداد تکون سر

 دو عسل، ظرف تو بود افتاده سر با کردم، بغل رو آرمین و رفتم سمتشون به

 روی رو سها صورت طرف

 .برگشتم عقب به تبریکی گفتن با و بوسیدم هوا

 .کردم نگاهش چشمی زیر و ایستادم کورد امیر کنار دقیقا
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 .بودن کرده بغل رو همدیگه که بود دایه و سها به منتظرش های چشم

 .زدم صداش لب زیر آروم

 امیر؟_

 .برگشت سمتم به تعجب با

 بچه؟ کنی می چیکار جا این_

 .انداختم باال ای شونه

 کنی؟ گریه خوای می_

 .شد سردرگم نگاهش

 من؟_

 کنم؟ گریه باید چرا

 .سپاری می دیگه مرد یه به رو خواهرت چون: گفتم آروم

 .شد خیره صورتم به لحظه چند

 موظفه خواد می رو سها اگه آرمین سپارم، نمی دیگه مرد یه به رو اون من_

 باهاش خونه همین توی

 .بره جایی سها نیست قرار کنه زندگی
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 .گرفتم گاز خنده از رو لبم

 بینی پیش قابل غیر واقعا داری، آدم کردن سوپرایز برای حرفی یه همیشه_

 .هستی

 .کرد بهم اخمی

 همین کنم فکر موندم، ساکت اومد برام که ابرویی و چشم و آراز اومدن با

 همه این بین زیادی هم االنش

 .بودم شده نزدیک بهش آدم

 .کشید خودش سمت به بیشتر منو و گرفت رو مانتوم آروم آراز

 بری چشمم جلوی نمیشه دلیل ولی گفتی بهم رو چیز همه درسته حاال_

 بش و خوش باهاش بهش بچسبی

 .کنی

 .کشید پوفی

 خوب هم حیا و شرم ولی نمیگه چیزی خدا بنده این حاال... استغفرهلل_

 .چیزیه
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 .شد آویزون هام لب
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 برادر و داماد خواهر بین اختالط و حرف کلوم دو کردم، چبکار مگه حاال_

 از اینا ببینم دیگه، بود عروس

 بگیرن؟ دختر دونه یه بدن دختر دونه یه ندارم ها رسم این

 .نشه معلوم ش خنده که گذاشت صورتش روی رو دستش

 !سرم خیر داداشتم من آشوب شو آدم_

 هم عاقد شدن خونه وارد آرمین و سها که همین انداختم، باال ای شونه

 .اومد

 برای بتونن مردها بقیه تا کردن جور و جمع رو خودشون سریع ها خانوم

 .بشن اتاق وارد عقد مراسم

 نشسته هم کنار که آرمین و سها به رو نگاهم و ایستادم آراز کنار دفعه این

 حسی هیچ دوختم، بودن

 .نداشتم بهشون نسبت

 حرف عاقد با که کوردی امیر سمت به رو نگاهم و کشیدم عمیقی نفس

 .برگردوندم میزد

 یه کاش دیدیم می رو همدیگه کمتر دیگه مراسم این شدن تموم از بعد

 وصل هم به مارو که بود طنابی

 .کنه



 /@romane_ghachaghi 
 

968 
 

 .نرفتم جلو عقد ی خطبه خوندن موقع

 جاش به ندادم اهمیتی ولی بسابم قند و برم زد اشاره بهم چندباری مینا

 آرمین های خاله دختر از یکی

 .رفت

 اصال دادم می ترجیح زد بهم هاش حرف با سها دیروز که حالی ضد با

 .نبینمش

 .شدم خم آراز سمت به کمی

 بسته گفتم تبریک بار یه نمیرم اینا سمت من ها میدی خودت رو کادو_

 .دیگه

 .داد تکون سر خنده با

 .نیار در بازی تخس آشوب زشته_

 .موندم ساکت و انداختم باال ابرویی

 و رفتن سها سمت به دایه و کورد امیر شد خونده عقد خطبه که این از بعد

 امیر کردن، بغلش هردو

 می اعتراف زد، حرف باهاش و داشت نگه بغلش توی ثانیه چند رو اون کورد

 واقعا لحظه این توی کنم
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 .کردم می حسادت سها به

 دوباره و رفتم جلو آراز و محبوب اصرار به شد خلوت دورشون که این از بعد

 لبخند آرمین گفتم، تبریک

 .کرد ردیس تشکر سها و زد

 .ایستاد کنارم و داد دستشون به رو کادو جعبه آراز

 با بوسید، و کرد بغل رو هردوشون بود شده جوگیر حسابی که هم محبوب

 به که ای هدیه ی جعبه دیدن

 .چرخوندم چشمی گرفت سمتشون

 .کنه فرو همه چشم توی رو خودش میومد خوشش کال

 حلقه دورش دستش و رفت سها سمت به دوباره که شدم کورد امیر متوجه

 برد جلو رو سرش سها کرد،

 .گفت کورد امیر گوش دم چیزی و

 حاال که آهنگ صدای رفتم، باند سمت به و دادم فشار هم به رو هام لب

 زیاد آخر تا رو بود شده کم

 .کردم نگاه آراز به برگشتم و کردم
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 به چشمی زیر گرفت، سمتم به رو دستش و داد تکون رو گردنش خنده با

 نمی دیگه حاال که کورد امیر

 .کردم نگاه بزنه حرف سها با تونست

 .کنم حسادت رابطشون به بتونم انقدر شد نمی باورم

 هام شونه روی شالم که چرخیدم خودم دور دور یه و گرفتم رو آراز دست

 کردن پرت قصدم افتاد،

 !دلبری نه بود خودم سمت به حواسش
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 امیرکورد

 صدای یهو که بگه چیزی گوشم دم تا شد بلند پاهاش ویر کمی سها

 به گردنم ناخودآگاه شد، بلند آهنگ

 چرخید مخالف سمت

 .کردم مکث ثانیه چند رقصید می آراز بغل توی که آشوب دیدن با

 .بود شده شیطون و پروا بی حسابی امشب دختر این

 آدم یه به تبدیل انگار اصال خوردم، جا حسابی جدیدش ی قیافه دیدن با

 شر حالت اون از بود شده دیگه
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 توی عجیبی شیطنت معصومیت با همراه و بود اومده بیرون تخس و

 .میزد موج صورتش

 خیره نگاه تونستم تا کشید طول ثانیه چند نشناختمش اصال اول نگاه توی

 .بگیرم ازش رو م

 نیست؟ حواست چرا شمام با کاکَ_

 .برگشتم سها سمت به و گرفتم ازشون رو هام چشم سریع

 .کنی تکرارش دوباره نیست الزم سها گفتی چی فهمیدم_

 .حیاطه توی برنامه ی بقیه دیگه بیرون بریم پسرا

 .کشیدم عمیقی نفس و زدم بیرون خونه از نفر اولین

 و همدم دارن که انگاری داشتم غریبی حس کردن می عقد که رو سها

 وقتی گیرن، می ازت رو دخترت

 .بگیرم رو افکارم جلوی نتونستم پرسید ازم حیاط توی رو لسوا اون آشوب

 .باشه بهش حواسم تا کنه زندگی ما با جا همین مدت یه تا آرمین بود بهتر

 .کنن پذیرایی ها مهمون از زدم اشاره ها بچه به و انداختم اطراف به نگاهی

 قدم سمتم به دیدنم با بودن شده حیاط وارد تازه که شاهین و شاهو

 .اشتنبرد
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 .درن دم رسیدن سرهنگ خانواده و شهاب براکم_

 .بیان واقعا کردم نمی فکر پرید، باال ابروهام

 .خاروند سرش پشت شاهین

 ...ضایع خانواده این انقدر چرا بیان نداشتم انتظار_

 .کردم بهش اخمی

 بگو مینا و دایه به شاهو استقبالشون، بریم شاهین واجبه مهمون احترام_

 .کنن همراهی رو ها خانوم بیان

 .رفتیم در سمت به

 .بردم جلو دست و کردم نگاهش احترام با سرهنگ دیدن با

 .شد روشن چشممون سرهنگ، اومدید خوش_

 .زد لبخندی

 .افتخاره باعث جوون مرسی_

 .داد تکون دستی سرهنگ پشت از شهاب

 .بدیم باد مبارک بیایم خودت عروسی انشاهلل کورد امیر باشه مبارک_

 .کردم دعوتشون داخل به و دادم دست هاشبا
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 شاهین به و دادم تکون سری گذشتن می کنارمون از که هایی خانوم به رو

 که دایه سمت به زدم اشاره

 .کنه راهنماییشون بود اومد بیرون خونه از تازه

 آهنگ که نه یا هست کسر و کم چیزی ببینم تا برم صابر سمت به خواستم

 .شد پخش به شروع کوردی

 .زدن دایره هم دور و وسط ریختن پسرا

 .کردم نگاهشون خاصی لذت و حظ با و ایستادم جام سر

 من دنبال داشت جمعیت بین انگار که شاهین بود نگذشته بیشتر ثانیه چند

 د.دوی سمتم به سریع گشت می

 .برداشتم عقب به قدمی و زدم بهش ای اشاره

 .کردن می نگاه من به و بودن برگشته وسط اون گله کل

 .گرفت م خنده کارهاشون از لحظه یه

 .کشید رو دستم و گرفت بل م خنده دیدن با شاهین
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 .برداشت عقب به قدمی و زد چشمکی ولی کنم نگاهش جدی کردم سعی
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. کورد امیر نَشکِینَه منالَکان دلی بِه.. ناگییِت شَو وَه که هَلنپََرِه کاکَ اَر اِمرو_

 که نرقصه اشداد اگه امروز)

 .(کورد امیر نشکون رو ها بچه دل بیا رسیم نمی شب به

 اَکَی چی کُوره کَه وِلم_

 بدون من کنی، می داری چیکار کن ول. )ناپَرِم هَل کوردی لباس بِی مِن

 .(رقصم نمی کوردی لباس

 چشم ها بچه.) گیان کاکَ لَهگلَمانوهَ دیقَه چَن هر نوارِن چاو منالَکان_

 بینمون دقیقه چند حد در انتظارن

 .(داداش باش

 .افتادم راه ها بچه سمت به همراهش و دادم تکون سری

 .گرفت رو م شونه سریع شاهو

 نوع یک) ریان گَه دور یه بیا کر شیره.)بروُیم ریان گَه دَس یه بِه کُر شیره_

 روی برقصیم( کوردی رقص

 .(ننداز زمین مارو

 بدین رو پوچی پارچه اون: زد داد و ایستاد م دیگه طرف سریع شاهین

 بیا براکم بشم سرچوپی میخوام
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 .من کنار وایسا

 اول و گرفت هوا روی رو پارچه انداخت، واسش سفیدی توری پارچه صابر

 خودش قول به تا ایستاد صف

 .باشه سرچوپی

 باال رو پارچه کردم، حرکت سرش پشت برداشت چپ سمت به رو اول قدم

 دادنش تکون با و گرفت

 .کرد حرکت به عشرو

 روی چپم پای جلوی محکم رو راستم پای و رفتم چپ سمت به قدم دو

 .کوبیدم زمین

 .کردم تکرار رو کوبش آهنگ گرفتن اوج با

 واوهبی مهچو توخوا ئای باوانم وهی بارمهکه ههی ههی_

 جهی ماوه لیره گیان کاله کهو ههوریه و مشکی وهی وهی

 .کر شیره بریم ناصر آقا باد زنده: زد داد یهو شاهین آهنگ وسط

 چرخوند، دور یه رو بودن داده تشکیل گله های بچه که ای دایره نیم کل

 راست سمت به قدم سه

 .کوبیدم زمین روی رو پام دوباره و برداشتم
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 جهی ماوه لیره هاوار ههی_

 خاسه غهریبی هاوار ههی ئیژی ههرکهسیک وهی وهی

 خاسه غهریبی گیان کاله

 نهشناسه خوا هاوار ئهی جوملهی هل ئهوه وهلله

 نهشناسه خوا گیان کاله

 کند کمی رو حرکاتم بود کرده عرق پیشونیم و بودم افتاده نفس نفس به

 از پا ضربه آخرین با و کردم

 .کشیدم کنار ها بچه بین

 .برداشتم عقب به قدمی و کشیدم پیشونیم عرق به دستی
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 و بودن ایستاده تراس روی که بقیه و سها و دایه دیدن با برگشتم که همین

 جا بود ما به نگاهشون

 .خوردم

 .کوبید ش سینه روی و کرد پاک رو هاش چشم نم نگاهم دیدن با دایه

 حاال که ها بچه رقص به تا ایستادم حیاط ی گوشه و کردم خم سری

 .کنم نگاه بود شده تر تند ریتمشون
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 .زد مبه ای اشاره علی که بود ها بچه به چشمم

 تنها دست بگو هم ها بچه به کنیم آماده رو غذا های ظرف بریم داداش_

 .موندیم

 .دادم تکون سر و انداختم ساعت به نگاهی

 غمی حس این جلوی تا کنم مشغول رو خودم کردن کار با کردم می سعی

 بود کرده لونه وجودم توی که

 .بگیرم رو

 .کرد جلب رو جهمتو نگاهی سنگینی گذشتم می که ها پله کنار از

 .شدم چشم تو چشم آشوب با گرفتم باال که رو سرم

 .بود خیره بهم خجالت و انکار ای ذره بدون

 ها پله از سرعت با تا کشید طول لحظه چند بود خاصی حالت یه صورتش

 .بیاد پایین

 .کرده عرق پیشونیت: گفت آروم و گرفت سمتم به سفیدی دستمال

 .گرفتم ازش رو دستمال

 .ملوچک یمرس_

 .پیچید خودش دور بیشتر رو شالش و زد لبخند
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 .کرد کج رو سرش کمی

 لباس توی بودن، شده محوتون همه رقصی می کوردی قشنگ خیلی_

 میشی؟ باحال قدر همین هم کوردی

 .بود رنگی و شاد نگاهش کردم، نگاه برقش پر های چشم به

 .بپرسی بقیه از باید دونم نمی_

 .کردم می حس خودمون روی رو بقیه نگاه سنگینی

 .باشه پشتش حرفی خواستم نمی بود پیکر و در بی محل این

 دست تو انگار که هم حسابی و درست لباس سرده، هوا بیرون خونه تو برو_

 .نیست بالت و

 .گرفت گاز رو لبش و برداشت عقب به قدمی

 می سرما نخوره بهت باد کن پاک رو پیشونیت عرق هم تو داخل میرم_

 .یخور

 .دوید باال ها پله از سریع و برگشت

 .کردم دنبالش نگاهم با بشه خونه وارد تا و کشیدم سنگینی نفس

 تازه های حرکت این جلوی دونستم نمی بود شده عزیز همه برای دختر این

 العملی عکس چه باید ش
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 .بدم نشون

 دستمال با رو پیشونیم و صورت عرق میشدم زمین زیر وارد که طور همون

 وسایل از چندتا کردم، اکپ

 .بچینیم رو میزها کم کم تا برداشتم رو پذیرایی

 .کنن کمک تا شدن جمع بچه کم کم من از بعد

 .ایستاد کنارم زنون نفس نفس شاهین شد تموم که میزها چیدن

 کر؟ شیره گفت می چی دختره این_

 .کردن می نگاهتون همه

 .کردم مکث

 .بده دستمال بهم بود اومده _

 دو با امشب براکم بود، شما به چشمش هم سرهنگ دختر: گفت خنده با

 .برده دل بد رقصش قدم

 .کردم نگاهش اخم با

 .پسر نباف لیچار هی نگرد عالف من دور کن کمک بقیه به برو بیا_
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 .رفت عقب به قدمی و برد باال رو هاش دست
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 .داداش چشمم روی_

 حرف با هم شاهین این انداختم، پایین رو سرم کالفه رفتنش محض به

 آدم دل توی شک بیشتر هی هاش

 .مینداخت

 .بود ایستاده آراز کنار که رفت آرمینی سمت به نگاهم

 .اومد سمتم به سریع نگاهم دیدن با

 داداش؟ جانم_

 نیست؟ کسر و کم چیزی

 .نکنم اخم کردم سعی و دادم فشار بهم رو هام لب

 .تکمیله چیز همه نه،_

 .نزدم حرفی ایستاد، ارمکن صدا بی

 .میومد جا همه از پچ پچ صدای امشب

 ش نادیده بشه که نبود چیزی شاکوها داماد دیدن از ها مهمون تعجب

 .گرفت

 از که کاری تنها بپذیرم بودم داده قول هم من و بود وسط سها دل ولی

 این از حمایت میومد بر دستم
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 .بود پسر

 .کنم می برانج خدا به مردی خیلی داداش گرم دمت_

 .دوختم اطراف به رو نگاهم

 .بود خواهرم برای کردم هرکاری نیست، جبران به نیازی_

 بینمون مشکلی کنن فکر مردم خواستم نمی ایستادم کنارش نگفت، چیزی

 فقط بود که هم هرچی هست

 .موند می باقی خودم ی خانواده توی

 .کردن پا به رو آوازشون و رقص بساط دوباره ها بچه غذا خوردن محض به

 .شدم میزها کردن تمیز مشغول و زدم کارهاشون به لبخندی

 سرهنگ رسیدم بودن نشسته شهاب و سرهنگ که میزی به که همین

 می دقیقه دو پهلوون: گفت سریع

 .دارم کار باهات ولی نیست وقتش دونم می ما کنار شینی

 .نشستم یصندل روی و برسه کارها بقیه به تا زدم صابر به ای اشاره

 .بفرمایید جانم_

 .کرد مکث لحظه چند
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 کردن کمین برات بیرون این کریم های آدم دادن خبر ها رابط از تا چند_

 حرف باهات خودم خواستم

 رو مردم این جواب دونم نمی من بشه چیزیت تو وهلل به کورد امیر بزنم،

 و من کار از تو کار بدم، چی

 و داری پشتیبانی نه وصلی ارگانی چهی به نه چون تره خطرناک هم سرگرد

 بیفته گله برای اتفاقی اگه نه

 رو هات بچه و تو ی دلشوره خیلی روزه چند کنه می قبول مسولیت کسی

 .جوون دارم

 .کردم نگاهش مستقیم و کشیدم سنگینی نفس

 گرمه، باالیی اون به پشتم ندارم ابایی کسی از که من سرهنگ بیان بذار_

 این نگران نیست الزم هم شما

 فقط بودم راه همین توی من هم شما درخواست از قبل حتی باشید قضایا

 ی همه و شدم تر مصمم حاال

 .خودمه پای هم مسولیتش

 کافیه فقط زمانی هر توی خواستی، که هرچی کورد امیر: گفت سریع شهاب

 قانونی غیر بزنی زنگ من به

 .داداش کنم می جورش واست باشه هم
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 .کرد جمع رو خودش سریع شهاب که کرد ای سرفه تک سرهنگ

 نیومدی چرا بده اطالع گفتم دخترم به داشتیم، مراسم پیش روز دو راستی_

 چند به خواستم می پسرم

 .داریم رو پیش هم دیگه مراسم دوتا نشده دیر البته کنم، معرفیت نفر

 .دادم تکیه صندلی به

 کنم شرکت ها اسممر این توی بینم نمی لزومی ولی سرهنگ م شرمنده_

 .کنم نمی کار دولت برای من

 .شد جا به جا جاش توی کمی

 .کنم نمی اصرار دیگه من پس راحتی هرجور درسته،_
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 مهمون و کردن می جمع داشتن کم کم ها بچه انداختم اطراف به نگاهی

 .بودن رفتن حال در هم ها

 .دادم تکون سرهنگ برای سری احترام با

 .کنم بدرقه رو ها مهمون باید میشم مرخص نم اجازه با_

 .دارید اختیار کنم می خواهش_

 .افتادم راه ها مهمون سمت به و شدم بلند جا از



 /@romane_ghachaghi 
 

984 
 

 .بودن رفته ها مهمون بیشتر و بود گذشته ساعتی یک

 بهم رو خودش بلند های قدم با دایه بودن شده خارج خونه از همه ها خانوم

 داخل: گفت آروم و رسوند

 شد جوری اون که عید کوردم زد زنگ( هیرو عمه)  هیرو دیه دمبو که

 بگیم تبریک بزنیم زنگ نتونستیم

 زن این نبود چیزی شد ناراحت حسابی بیان، نشد که هم سها جشن برای

 اولین توی باشه نکرده من بار

 .بیار در دلش از بزن زنگ فرصت

 .دادم فشار بهم رو هام لب

 بیرون روستا از رو پاش هیچوقت بود خان ندیا تر بزرگ خواهر هیرو دیه

 و بود روستا بزرگ ذاشت نمی

 !کوهستان دارهای تفنگ حتی خورد نمی آب ش اجازه بدون کسی

 .رفتیم می کرمانشاه به دیدنش برای سال چند هر

 یه شد بهتر که اوضاع تنگه براش حسابی دلم دایه انداختی یادم شد خوب_

 .زنم می بهش سر

 .برگشتم سمتش به نشاهی صدای با
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 برای گردم می بر خونه رسونم می رو اینا آراز دیگه دقیقه پنج من داداش_

 ها بچه کردن، جور و جمع

 .منتظرن حیاط تو

 .انداختم داد نشون بهم که سمتی به نگاهی

 روی که شلی و نازک شال و باز جلو مانتوی همون با که آشوب دیدن با

 بود ایستاده آراز کنار بود سرش

 .کردم اخمی

 .برگرد برسونشون سریع باشه_

 میرن دارن ها این خانوم شهین برم من: گفت و انداخت در به نگاهی دایه

 .کنم بدرقه خونه

 رفتن ی آماده که سرهنگ ی خانواده دیدن با دادم، تکون واسش سری

 .رفتم سمتشون به بودن

 .شدم خوشحال سرهنگ جناب آوردید تشریف کردید لطف خیلی_

 .زد خندیلب

 بچه با بیشتر خواست می دلم خیلی هم شد خوب دلمون حال هم راستش_

 آشنا گله و محله این های
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 .بشم

 .شد بلند دخترش صدای که بگم چیزی خواستم

 محبت با واقعا دایه اومد خوشم ازشون خیلی منم گفتید شد خوب وای_

 دعوتشون روز یه انشاهلل هستن

 ...کنیم جبران رو هاشون لطف کنیم

 پشت که آشوب به چشمم که بدم رو جوابش خواستم دادم، تکون سری

 .افتاد بود ایستاده سرشون

 شالی از نشد باعث صورتش روی ظریف اخم بود، من به مستقیما نگاهش

 غافل بود افتاده سرش از که

 ...کامال شالش افتادن با حاال و بود رفته کنار کامال مانتوش های لبه بشم

 .شیدمک سنگینی نفس

 و آشوب به چشمم یه حالیکه در و کردم سرسری و سریع خداحافظی

 چند از بعد بود حیاط توی پسرهای

 .افتادم راه سمتشون به سریع لحظه

 !کنن می نگاهش دارن آدم همه این فهمه نمی هوا به سر ی دختره
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: گفتم باشه آروم کردم می سعی که لحنی با بهشون رسیدن محض به

 !باش متوجه آشوب افتاده شالت

 .بود لبش روی کمرنگی لبخند کرد جور و جمع رو خودش سریع

 !نشدم متوجه اصال وای_

 .نگفتم چیزی ولی پرید باال ابروهام

 خوای می نگفتی مگه ایستادید حیاط وسط هنوز چرا شماها شاهین_

 برسونیشون؟

 گفتم داشت کارم دایه: گفت آروم و کشید سرش پشت به دستی شاهین

 خوای می برم بعد بدم انجام

 .داداش برسونشون شما

 .خورد می سر داشت شالش دوباره بودم، آشوب چشمی زیر نگاه متوجه

 زود برسونمتون ماشین توی بپرید سریع: گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .برگردم

 .برداشت عقب به قدم یه و زد لبخندی شاهین

 .افتاد راه دایه سمت به که کردم نگاهش خیره و کردم کج رو سرم

 .افتاد ما به چشمش بود اومده بیرون خونه داخل از تازه که خانوم محبوب



 /@romane_ghachaghi 
 

988 
 

 رفتیم در سمت به خانوم محبوبه و ها بچه همراه و دادم تکون براش سری

 بیرون کوچه از که رو پامون

 .کنم مکث شد باعث بود ابستاده در دم که خانوم شهین صدای گذاشتیم

 .شده انجام کارها ی همه مگه میرید کجا ردکو امیر آقا وا_

 ما خانوم شهین نشده تموم نه: داد جواب آشوب بزنم حرفی که این از قبل

 کردن لطف داشتیم عجله

 .رسونن می رو ما گفتن

 امیر؟ بریم: داد ادامه و برگشت من سمت به

 .کردم نگاهش تعجب با و کردم مکث لحظه چند

 .کرد هسرف بلند صدای با چندبار آراز

 راه ماشین سمت به خانوم شهین به توجه بی و دادم تکون سری شده گیج

 .افتادم

 .زن این داشت کار همه آمد و رفت آمار به

 .کشید جلو رو خودش کمی آشوب نشستیم که ماشین توی

 میشه؟ چی آرمین تکلیف االن_

 .انداختم راه رو ماشین
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 .کنه می معرفی رو خودش میره حاال دادم بهش خواست فرصت هیچی_

 .کشید جلوتر رو خودش آشوب

 چی؟ بعدش خب_

 .کردم نگاهش آینه تو از

 راه رو عروسی بساط تا حسابی و درست بار و کار دنبال میره بعدش_

 .بندازیم

 .کشید عقب رو آشوب خانوم محبوبه

 .شدی آویزون مدلی این نیستی که بچه دختر جات سر بشین درست بیا_

 به سینه به دست درهم هایی اخم با و انداخت بینیش به چینی آشوب

 .داد تکیه صندلی

 .میومد بدش کنه خطابش بچه کسی که این از

 می بر زودتر باید داشتیم کار حسابی خونه دادم فشار گاز روی بیشتر رو پام

 .گشتم

 .کردن تشکر تاشون سه هر خونشون دم به رسیدن با

 یم؟بیا کمک برای فردا الزمه: گفت آروم آشوب

 .دادم تکون سری
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 برید شدید خسته حسابی هم شما بمونه باقی زیادی کار فردا تا نکنم فکر_

 .سالمت به

 .زدم دور رو خیابون و زدم بوقی تک شدن پیاده ماشین از

 هنوز آشوب نفر دو اون برعکس انداختم عقب به نگاهی آینه از آخر لحظه

 به و بود ایستاده کوچه سر

 .بود شده خیره ماشین
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 .افتادم راه خونه سمت به و کردم خالی چیز همه از رو ذهنم

 زدم می زنگ هیرو دیه به بعد و گرفتم می شاهو از رو سجاد خبر باید

 .بود دلگیر ازم حسابی

 .شدم حیاط وارد و شدم پیاده ماشین از

 کمک برای خودمون های بچه فقط و بودن رفته ها مهمون ی همه تقریبا

 .بودن ندهمو کردن

 .کردم ها صندلی و میز کردن جمع به شروع و انداختم اطراف به نگاهی

 .ایستاد کنارم بود شده حضورم متوجه تازه که شاهین

 ...براکم_
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 .نده من تحویل اراجیف شاهین بده انجام رو کارت فقط_

 نه؟ دیگه راه اون به باشه زده رو خودش باید آدم یعنی: گفت خنده با

 .انداختم شبه جدی نگاه

 !شاهین_

 .هام چشم توی زد زل و داشت نگه دست

 نه؟ نمیشه باورت س بچه چون_

 سمتت اومد که سرهنگ دختر دیدم خودم های چشم با نیستم که خر

 داد ول سرش روی از رو شالش

 !کرد نگاهت خیره خیره و پایین

 .شد خشک میز روی دستم

 کرد؟ رو کار این قصد از_

 .پرید باال کمی لبش ی گوشه

 !حسودیاشون و ها بچه دختر_

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم

 ببینم بگو کنم، می گوش تو مزخرفات به دارم دوباره بگو منو س، احمقانه_

 کجاست؟ آرمین پسره این
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 .انداخت باال ای شونه

 جیم یهو کرد می کمک داشت بیاید شما که این از قبل تا س، خونه تو_

 .شد

 وارد و زدم در به تقه چند افتادم راه خونه در سمت هب و دادم تکون سری

 .شدم

 .کردم سالمی دوباره خاله و بی بی دیدن با

 شاهین شاید نخورد، آرمین به چشمم هم باز انداختم اطراف به نگاهی

 .دیده اشتباه

 میای؟ لحظه یه دایه_

 .اومد بیرون آشپرخونه از

 .رسید می نظر به هم در کمی صورتش

 .پسرم بودی رفته کجا_

 .دادم تکون سر کالفه

 س؟ آشپزخونه تو سها خونه برسونم رو ها بچه بودم رفته_

 .دارم کارش بیاد بگو

 .کرد مکث لحظه چند و کرد تر رو لبش
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 .کنه باز رو موهاش کنه می کمک داره اتاقن، توی آرمین با_

 .خشکید تنم توی خون کردم حس لحظه یه

 !کردن غلط خیلی_

 .کشید هینی و فتگر گاز رو لبش

 چند همین شوهرشه بابا شنون می بقیه زشته کوردم پایین بیار رو صدات_

 .کردن عقد پیش ساعت

 .نمیشد باز هم از های اخم ی گره دادم، فشار هم به رو هام لب

 اون از بگو بهش برو ندارم رو مزخرفات این تحمل من دایه نکرده الزم_

 .بیرون بیاد اتاق

 .بمونه جا این شب نداره حق بره نیدک رد هم پسره این

 .داد تکون رو سرش و کرد گرد رو هاش چشم

 رضایت عقدشون دم تا کورد، امیر کنی می همچین چرا تو بده مرگم خدا_

 می بعد به جا این از دادی

 بیرون؟ بندازی خونه از رو مردم پسر خوای

 ینم بودم عصبی و خورده جا ولی نیست منطقی هام حرف دونستم می

 رو خواهرم راحت انقدر خواستم
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 .بسپارم اون دست به

 میره بعدش به این از کردم قبول شما و سها اصرار به رو جا همین تا_

 بار و کار کشه می رو حبسش

 سر بره می گیره می رو زنش دست میاد گیره می رو عروسیش کنه می جور

 هم ها شب زندگیش، خونه

 .آخرمه حرف بمونه، جا این نداره حق

 .شدم خارج خونه از ریخته بهم اعصابی با حرفم اتمام با
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 .اومد بیرون خونه از آرمین که نشد هم دقیقه پنج

 .شدم میزها ی بقیه کردن جمع مشغول و نکردم نگاهش

 .کردن رفتن عزم یکی یکی ها بچه شد تموم که کارها

 .افتادید زحمت تو حسابی دیروز از ها بچه ممنون_

 .گذاشت م شونه روی دست علی

 .س وظیفه داداش حرفیه چه این_

 .برگشت شاهو سمت به نگاهم

 نداری؟ خبری سجاد از_
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 .کشید عمیقی نفس

 .کنه می تابی بی خیلی میگن نیست تعریفی حالش راستش_

 .رفتم می دیدنش به باید نگفتم چیزی و دادم فشار بهم رو لبم

 .کردم خداحافظی ها بچه با یکی یکی

 .کرد ای سرفه تک و خاروند رو سرش پشت بود آرمین نفر آخرین

 کاری من با امروز بابت ممنون کنم زحمت رفع کم کم منم دیگه خب_

 دیگه؟ ندارید

 .ایستادم در جلوی

 .بده خبر من به کنی می که هم هرکاری کن ردیف زودتر رو کارهات نه،_

 .داد تکون سر و انداخت سها اتاق ی پنجره به نگاهی

 .بااجازه داداش چشم_

 .دادم تکون واسش سری

 .بود وسایلش کردن جمع حال در هم خاله برگشتم که خونه به

 .انداختم دایه به نگاهی شون بدرقه از بعد

 کجاست؟ سها_
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 .آورد در سرش از رو چادرش

 از بزنی زنگ هیرو دیه به نره یادت راستی بود، خسته خیلی م بچه خوابیده_

 .بیاری در دلش

 .افتادم راه خواب اتاق سمت به و گفتم یا باشه

 .بستم رو هام چشم و کشیدم دراز تخت روی

 من کوچولوی سها امروز میومدم، کنار باهاش باید انگار ولی شد نمی باورم

 دادم اجازه و بود شده عروس

 .کنه مراقبت ازش دیگه مرد یه

 بیاد، مشچش از اشک نذاره باشه زندگی این و سها مواظب خواستم آرمین از

 تصمیم این از دونستم نمی

 بشم متوجه شد باعث سها های چشم برق امروز ولی نه یا میشم پشیمون

 باعث نفر یه داشتن دوست

 آدم اون اگه حتی باشه نداشته اهمیتی برات مردم نگاه و فکر طرز میشه

 .باشه آرمین مثل یکی

* * * 

 توی زیاد بود آمد و رفت در مدام آرمین بود گذشته سها عقد از روزی چند

 میومد فقط نمیومد خونه
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 .بیرون رفتن می هم با و سها دنبال

 .کنه معرفی رو خودش بره تا بودیم اطالعات بقیه گرفتن حال در فعال

 .بودم داده انجام رو باشگاه و محل به مربوط افتاده عقب کارهای ی همه

 ی خونه و جهاز عروسی خرج تا بودم گذاشته فروش برای رو کرج زمین

 .بیاد در سها

 ممکنه بگرده وقتی یا ببرن آرمین برای حبس قدر چه ممکنه دونستم نمی

 .باشه داشته وضعیتی چه

 .کردم پایین و باال رو ها شماره لیست چندبار و کردم روشن رو گوشی

 .کردم مکث لحظه چند هیرو دیه خونه ی شماره دیدن با

 .کنه بدخلقی حسابی قراره بودم مطمئن

 .گذاشتم گوشم کنار رو وشیگ

 .داد جواب رو تلفن سریع همیشه مثل
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 (کیه؟) کِس؟_

 .بود مالیمت بدون و جدی همیشه مثل صداش

 .امیرکوردم خاسی؟ هیرو دیه سالم_
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 .(کوردم امیر خوبی؟ حالت هیرو دیه سالم(

 .کرد مکث لحظه چند

 هیالی دایکو باالخره عَجَو چه. بَم یکی لَه نَمتوانی نَشنُوتکی، دَنگتم اَوَنه_

 پیرو، دیَهی بو بیَ زنَگیکیچ

 برازاکَمِم؟ چاونَواری لهگرا مِن نَتوِت

 مادرت باالخره عجب چه بدم تشخیص نتونستم نشنیدم رو صدات بس از(

 ی عمه به زنگ یه داد اجازه

 (برادرمم؟ ی بچه راه به چشم جا این من نگفتی بزنی پیرت

 .ادمد فشار بهم رو هام لب

 اگرنا بوو، سها عقدی جژنی محلهو گرمی سَرِم فقط! هیرو دیه نیژه وا_

 تا.بیر وامَه همیشه منِ ازانی خوت

 وگرنه بود سها عقد جشن و محل گرم سرم فقط هیرو دیه نگید طوری این(

 (.هستم یادتون به همیشه من

 .نشد گرم هم ذره یه صداش

 خبه) بِموینی؟ تِی کِی بَی، مِن لیتحوی قسانهَ لهَم نیه الزم خاسَه، خاسَه_

 ها حرف این از نکرده الزم خبه
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 (ببینی؟ منو میای کی بدی من تحویل

 .کشیدم آهی

 ...خَل سَرِم هروَخ نیَه، معلوم_

 ...(خل سرم هروقت نیست مشخص(

 .حرفم تو پرید

 گَرَکی نَوِم، مِن تا گرِد لَهوی سهای چژنی نادا؟ اجازه دایکو نَکای چیو عا_

 چیه ها) بوورهِ؟ لَهگرا تویچ یپِ

 پای نباشم من که گرفت جا اون رو سها جشن نمیده، اجازه مادرت نکنه

 جا این از خواد می هم تورو

 (کنه؟ قطع

 .کشیدم صورتم به دستی

 چونِن، کوُرَکان کرماشان، تیمو تعطیالت نِزیکترین بوو گیان، دیه چاو بانی_

 خاسَه؟ حالیان

 ها عمه پسر کرمانشاه، میام تعطیالت ترین دیکنز توی جان دیه چشم(

 (خوبه؟ حالشون چطورن،
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 ماال لَه پیچانگهَ، باند پِییان دَسو منالَکنان، لَه یکه لَه دای گورگ پیرَکَه اَرِه،_

 لَه اَگَرِن تفنگدارَکانیش خفَتگَه،

 .کوویسانا ناو

 خونه تو پیچیدن باند رو پاش و دست ها بچه از یکی به زد گرگ پریروز ها(

 توی هم تفنگدارها خوابه،

 .(گردن می کوهستان

 .دادم تکون سر

 دلم) اَدا خان دیان بوی شوینه گیشت دیه، هوامَه اوَ و کرماشان بیطاقتی_

 هوا اون و کرمانشاه واسه

 .(میده رو خان دیان بوی جا همه دیه شده تنگ

 .شد گرم صداش باالخره

 .همیشه مپناتِ پشتو مِن نازارکَم، کُورَه بی_

 .(میشم پناهت و پشت همیشه من پسرم یکدونه بیا. )دیه بوموقوروانو-

 .زدم کمرنگی لبخند

 .(دیه برم قربونت. )دیه بوموقوروانو_
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 تلفنت پول پسرم برو) نیه؟ کاریو ایتر اوَِت، فره تلیفنو پولی رولهگیان برو_

 کاری من با دیگه میشه، زیاد

 (نداری؟

 .کشیدم عمیقی نفس

 مواظب دیه نه. ) کس گیشت برسینه سالو بویت، خوتو هوشی یه،د نه_

 (.برسون سالم همه به باش خودت

 لَه خوات بویت، براکَمو یادگاری هوشی تویچ: گفت آرومی و درد پر صدای با

 .گَل

 .(خدانگهدارت باش، من برادر یادگار مواظب هم تو(
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 احتیاج واقعا کشیدم یقیعم نفس و بستم رو هام چشم تلفن شدن قطع با

 دغدغه هیچ بدون االن داشتم

 تنگ خان دیان با خاطراتمون و کرمانشاه برای دلم باشم هیرو دیه پیش ای

 .بود شده

 می دایه داشت اعتقاد دیه نمیومدن کنار هم با وقت هیچ هیرو دیه و دایه

 با ما ی رابطه کنه کاری خواد

 .بشه قطع کامال اون
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 .رفت گالری تسم به دستم هوا بی

 .کردم مکث لحظه چند کردم باز که رو عکس اولین

 !بود آشوب

 .بود نکرده حذف گوشی توی از رو ها اون هاش عکس گرفتن از بعد

 روی قرمزش موهای شدم، خیره بهش ثانیه چند پیش دفعه برعکس

 از ها هفته انگار بود ریخته صورتش

 .گذشت می دیدم قرمز موهای با رو اون که باری آخرین

 .بود تر قشنگ خودش موهای رنگ با صورتش

 .کنم چیکار دختر این با دونستم نمی کشیدم، عمیقی نفس

 .کرد خوردن زنگ به شروع که بود گوشی ی صفحه روی نگاهم همچنان

 داشتم که االن همین دقیقا پرید، باال ابروهام آشوب ی شماره دیدن با

 !کردم می فکر بهش

 .دادم جواب رو گوشی عدب و کردم مکث لحظه چند

 بله؟_

 .رسید می نظر به معمول حد از تر کشیده کمی صداش

 کورد؟ امیر_
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 .پرید باال ابروهام

 بله؟ سالم، علیک_

 جواب رو گوشیش زنم می زنگ آراز به هرچی گم می سالم،: گفت آروم

 .نمیده

 .شدم بلند تخت روی از

 زنی؟ می حرف جوری یه چرا_

 داره انگار که جوری یه شد، عادی صداش عدب و کرد سکوت لحظه چند

 .خوره می حرص

 .تنهام خونه برم خوام می نمیده رو گوشیم جواب هم آرمین هیچی،_

 .کشیدم عمیقی نفس

 .آژانس بزن زنگ خب_

 .کرد زدن حرف به شروع تند تند

 گیر اگه که نیست اعتباری اطراف این به آخه میشه تاریگ داره هوا ببین_

 ...نا آدم یه

 .دنبالت فرستم می رو ها بچه از یکی_

 بیای؟ خودت نمیشه کنه می اذیتم سعید: گفت آروم
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 .دارم حرف کلی ندیدیما، رو همدیگه حاال تا عقد روز از

 طرفی از کنم رفتار جوری چه باید دونستم نمی واقعا کشیدم، عمیقی نفس

 اجازه نمیشد راضی دلم هم

 .برگرده تنها بدم

 .نبالتد میام باش آماده_

 .کردم قطع رو گوشی بشه بلند صداش که این از قبل

 .انداختم دایه به نگاهی و زدم بیرون اتاق از

 خونه؟ بیاد نمیخواد سها_

 .میشه تاریک داره هوا

 میری کجا: پرسید دستم توی سوئیج دیدن با اومد بیرون آشپزخونه از

 کوردم؟

 .گذاشتم جیبم توی رو سوئیچ

 .نیست داداشش خونه، برسونم رو آشوب میرم_

 .کرد مکث لحظه چند

 بخوای تو که داره ما با ای رابطه چه مگه نیست که ضروری بره تنها خب_

 دنبالش؟ بری
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 به کردن کمک برابر در بودم ندیده حاال تا کردم، نگاه دایه به تعجب با

 .بگیره جبهه جوری این کسی

 باشه، تنها لهمح اوضاع این توی بچه دختر نیست خوب میشه شب داره_

 مگه؟ طور چه

 می: پرید بیرون هاش لب بین از ای جمله بزنه حرفی خواست نمی انگار

 مردم ولی نیست چیزی دونم

 .که نیست حالیشون آبرو مردم این میارن در حرف

 .زدم کمرنگی لبخند

 دایه؟ میره مردم دختر به کردن کمک با آبرومون_

 .کشید هم توی رو هاش اخم

 این بابت چندبار خانوم شهین همین شنیدم ها حرف خیلی سها عقد روز از_

 کرده من بار تیکه دختره

 .کنی احتیاط خوام می فقط
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 .دادم تکون طرف دو به رو سرم
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 این که قبال زنن، می حرف هم خدا پشت حتی که مردم این از امان_

 من حرف فقط دایه نبودی جوری

 به بیشتر هرچی نباش چیزا این دنبال قدران مردم حرف نه بود اعتبار واست

 بیشتر بزنی لگد حلبی قوطی

 .ریزه می هم به رو اعصابت و میده صدا

 .شد آروم کمی

 کورد امیر دارم آرزو برات خیلی بزنیم حرف هم با جدی باید برگشتی وقتی_

 می تهش کنم می حس

 .بینم نمی رو شدنت داماد بابات مثل و میرم

 .کردم اخمی

 (دایه نکنه خدا.) دایه انک خوا_

 که داشتم خیال و فکر و درگیری کم زدم، بیرون خونه از خداحافظ گفتن با

 خاله های حرف این به باید

 .دادم می بها هم زنکی

 .افتادم راه کافه سمت به و شدم ماشین سوار
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 اون برویٓ  ا نگران نبودم خودم نگران بود، دایه های حرف درگیر فکرم

 .بودم بچه

 خواستم نمی کرد می گذر حدش از ترس بدون بود پروا بی زیادی آشوب

 دنبال مردم که محل این توی

 بچه خاطر به دختر این پشت گردن می هم به زدن ضربه برای هرچیزی

 .بیاد در حرفی هاش بازی

 .گرفت می آروم داشت مولوی ی شایعه تازه

 .زدم زنگ بهش و برداشتم رو گوشی رسیدم که کافه دم به

 .داد جواب نرسیده سوم بوق به

 جان؟_

 .دوختم کافه ورودی به رو نگاهم

 .گنجشک منتظرتم بیرون_

 ...چیزی یه واست داخل میای: گفت سریع

 .حرفش تو پریدم

 .برسونمت ببرم بیرون بیا زودی دارم کار دختر نه_

 .گفت ای باشه و کرد مکث لحظه چند
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 .شدم خیره بیرون به و گذاشتم داشبورد روی رو گوشی

 و کوبید ماشین ی شیشه به تقه تا چند که بود نگذشته بیشتر دقیقه چند

 .شد سوار

 شما؟ احوال داروغه جناب سالم_

 خوبه؟ دایه خوبه عروسمون

 جدیدش ظاهر به هنوز کردم، روشن رو ماشین و انداختم بهش نگاهی

 .بودم نکرده عادت

 .همشون خوبن سالم، علیک_

 .کشید هومی

 آدم خیلی بود هم جهان آقا برادر کافه اومدیم که امروز ،خداروشکر خب_

 هم ش قیافه دیدن با نچسبیه

 .میشم اذیت

 .نگفتم چیزی و دادم تکون سری

 .کردم ردش ولی بشم مدل آرایشگاه برم گفت بهم بار چند شهره_

 های آزمون این از یکی تو دیروز راستی: داد ادامه که کردم سکوت دوباره

 استادش کردم شرکت آزمایشی
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 .بشم قبول تونم می حتما خوبه خیلی پیشرفتم گفت بهم

 .بشم حرفش ی متوجه تا کشید طول جندثانیه که بود درگیر فکر انقدر

 دیگه من که کردی سکوت االن: گفت آروم که بدم رو جوابش خواستم

 نزنم؟ حرف

 کنی؟ می رفتار جوری این چرا پس نیستی ناراحت من از نگفتی مگه

 .ردمک مکث

 چی به راجع دونم نمی س همیشه مثل رفتارم آشوب، نیستم ناراحت ازت_

 .زنی می حرف

 .موند خیره رخم نیم به سکوت توی لحظه چند
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 .انداختم بهش نگاهی چشمی زیر

 می نگاهم صدایی بی و غمگین حالت یه با بود، ناراحت و توهم صورتش

 اد.بی در صدام شد باعث که کرد

 .کردم می گوش داشتم بده مهادا خب_

 .گرفت ازم رو نگاهش

 بخوام؟ چیزی یه ازت میشه_
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 .دادم تکون سر

 .بگو خوای می هرچی_

 باشی؟ قبل مثل باهام میشه: گفت مظلومی و گرفته حالت با

 .خوردم جا

 نمی دونستم، نمی رو سوال این جواب هم خودم حتی ولی بود احمقانه

 ولی بشه وابسته بهم خواستم

 بچه چیزها خیلی فهمیدن برای دختر این میشد خاج کنترلم از داشت اعاوض

 باعث نمیومد دلم من و بود

 .بشم آزارش

 خواستم بدم بهش جوابی چه دونستم نمی پیچیدم فرعی ی کوچه یک توی

 از که ماشینی که بگم چیزی

 .کنم سکوت شد باعث میومد رو به رو

 .گرفت ازم رو حرکت ی اجازه و ایستاد جلوم دقیقا ماشین

 .ببینم چیزی داد نمی اجازه زد می هام چشم توی نورش

 .کردم مکث کمی و گذاشتم ترمز روی رو پام

 .رسید می نظر به مشکوک چیزی یه
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 بود کرده پارک عقب هم ماشین یه انداختم، سرمون پشت به نگاهی آینه از

 رفتن عقب دنده ی اجازه و

 .بود گرفته ازم رو

 .داد می بد گواهی دلم شدن، پیاده ماشین از نفر چند

 .بود داده هشدار بهم سرهنگ باشن، کریم های آدم زدم می حدس

 دختر این که االن همین دقیقا دادم فشار محکم رو فرمون نگرانی شدت از

 سرش بالیی اگه کنارمه،

 ...میومد

 نگرانیم تنها دادم، بود دوخته چشم بیرون به ترس با که آشوب به رو نگاهم

 امانت دستم بود بچه ینا

 .گرفتم می باال رو سرم جوری چه میفتاد براش اتفاقی اگه بود

 گرفتن؟ رو جلومون چرا کین، اینا امیر_

 پر و جدی کشیدمش خودم سمت به و گرفتم رو بازوش عصبی و کالفه

 .شدم خیره هاش چشم به تحکم

 آشوب، میشین پیاده ماشین از وجه هیچ به افتاد اتفاقی هر شد که چی هر_

 زنگ یه پایین رفتم وقتی



 /@romane_ghachaghi 
 

1012 
 

 .برسن تا کنم می معطلشون من شاهین، به بزن

 .کرد لرزیدن به هاش لب زد، دستم به چنگی دلهره و ترس با

 می دق من خدا به بیارن سرت بالیی اگه کورد امیر نرو توروخدا نه... نه_

 می من نفرن چند ببین کنم

 .ترسم

 .آوردم بازوش به فشاری

 رو در شدم پیاده وقتی بیفته برات اتفاقی باشم مرده من مگه چهب نترس_

 .کن قفل

 ماشین از و کشیدم بیرون دستش از رو دستم بگه چیزی که این از قبل

 .شدم پیاده
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 آشوب

 کردم نگاه رفت می رو به رو ماشین سمت به که بلندش قامت به وحشت با

 می م سینه به محکم قلبم

 .شدم می دیوونه من میفتاد واسش اقیاتف اگه کوبید،

 .زدم زنگ شاهین به سریع و آوردم در رو گوشیم
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 مشغول و بودن ایستاده جلوش نفر چهار بود، قفل کورد امیر روی نگاهم

 .بودن زدن حرف

 به وحشیانه مشت دوتا پیچید گوشی توی شاهین گفتن الو صدای که همین

 و شد پرت کورد امیر سمت

 .شد بلند جیغم صدای

 .دختر کشی می جیغ چرا چیشده آشوب الو_

 .افتادم هق هق به و اومد در اشکم

 امیر با گرفتن رو جلومون نفر چند شجاعی کوچه ته بیاید شاهین... ش_

 خدا تورو شدن درگیر کورد

 .برسونید رو خودتون

 .شد بلند گوشی پشت دادش صدای

 آشوب بستن رو شدادا خان راه شجاعی کوچه تو بریم بدویید علی صابر_

 .همراهشه

 روی رو دستم ریخت می صورتم روی تند تند هام اشک که طور همون

 رو ی صحنه به و گذاشتم قلبم

 مشتی یه هر کورد امیر شدم، خیره بود واضح ماشین دوتا نور بین که رو به

 خورد، می دوتا میزد که
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 می درد خورد می بدنش به که ای ضربه هر گرفت می آتیش داشت قلبم

 .کشیدم

 خوبه؟ حالت تو آشوب_

 .برسیم تا نکن قطع رو گوشی نفرن چند

 مسدود رو راه ماشینن دوتا: گفتم زور به میومد در چاه ته از که صدایی با

 رو ریختن نفری چهار کردن

 .زننش می دارن امیر

 .شد بلند کالفش و عصبی صدای

 آوردن گیر هاتن رو داداشم صابر رو صاحاب سگ ماشین این بنداز راه د_

 .نامردها

 شدم، الل ترس از میزد برق یکیشون دست توی که چاقو تیزی دیدن با

 پام و دست به قوا تمام با حس

 .برگشت

 .میرم دارم من بزنن چاقو با رو امیر خوان می شاهین چاقو... چا_

 امیر سمت به بود دستش چاقو که اونی و گرفتن رو دورش نفری سه

 قدم دکر می سرفه که کوردی
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 .برداشت

 .کردم باز رو ماشین در و برداشتم رو فرمون قفل شدم خم

 دیوونه کورد امیر قرآن به جات سر بشین مادرت جان نشو پیاده آشوب نه_

 ...میش

 .موند نصفه ماشین از شدنم پیاده با حرفش ی بقیه

 قبل دویدم، سمتشون به لرزون و سرعت با کنم فکر چیزی به که این بدون

 بیان خودشون به که این از

 لحظه بدون و بردم باال رو فرمون قفل برگردن عقب به هام قدم صدای با و

 به قدرتم تموم با مکث ای

 .کوبیدم بود دستش توی چاقو که مردی گردن

 گردنش تو زدم که مردی بیاد خودشون به همه تا کشید طول لحظه چند

 .زد زانو زمین روی

 و گرفتن محکم رو بازوهاش بودن ادهایست کورد امیر پشت که دونفری

 صورتم روی محکمی سیلی یدفعه

 .شدم پرت زمین روی و نشست

 ...یه بندازیدش ببرید شد پیداش گوری کدوم از سلیطه این_
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 طرف به که مشتی و کورد امیر داد صدای بشه تموم حرفش که این از قبل

 باعث کرد پرت مرد صورت

 .شد شدنش خفه

 ...روی دست کشمت می فشر بی ی حرومزاده _

 کوبید، صورتش توی دیگه محکم مشت دوتا و داد فشار بهم رو هاش لب

 ی ضربه فشار از که دونفری

 لگد و مشت به شروع و دویدن جلو بودن شده پرت عقب به کورد امیر

 بی کورد امیر کردن انداختن

 رو بود زده سیلی بهم که مردی دست خورد می که هایی ضربه به توجه

 عربده صدای که پیچوند ریجو

 !پیچید تاریک و خلوت کوچه توی ش

 کوبید، یکیشون پهلوی توی محکمی لگد و برگشت نفر دو اون سمت به

 و کردم جمع درد از رو صورتم

 .کشیدم عقب رو خودم
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 حرکت مثل ها صحنه تک تک لرزید، می تنم تموم اضطراب و ترس از

 در پرواز به هام چشم جلوی آهسته
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 .اومدن

 کورد امیر سمت به و برداشت رو زمین روی چاقوی و شد خم که مردی

 به دیر که جیغی صدای و دوید

 .رسید امیر گوش

 !باش مواظب امیر_

 رفت، تنم از جون دردناکش صدای و دستش توی چاقو رفتن فرو حس با

 جام از تونستم نمی حتی دیگه

 به که مشتی و ربخت بیرون زخمش از که خونی به ناباوری با بشم بلند

 .شدم خیره شد کوبیده گردنش

 فرار کورد امیر دنبال میان دارن ماشین با پشتی کوچه از آدم لشکر یه آقا_

 جنازمون بیفتیم گیر کنید،

 .کنید فرار نمیفته، کسی دست

 به رو خودم وحشت با آورد خودم به منو اضطرابشون و ترس پر داد صدای

 روی که کورد امیر سمت

 .رسوندم بود داشته نگه رو دستش محکم و بود افتاده زمین

 سرم ولی رسید می گوشم به هاشون کردن فرار و فحش و دعوا صدای

 فهمیدم نمی و کشید می سوت
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 کورد امیر خونی بازوی و کبود صورت روی ناباورم و گریون نگاه میگن، چی

 .بود

 امیر امیر؟... بمیرن همشون الهی نفر یه به نفر چند آخه عوضی نامردای_

 داری؟ درد کورد

 !کنم می دق دارم من بده جواب توروخدا

 .کشید عمیقی نفس و داد فشار هم به محکم رو هاش چشم

 .گرفتم هام دست بین رو سرش لرزون های دست و هق هق با

 این از من که نمردم زنی می زار من سر باال نشستی چته گنجشک خوبم_

 .دارم زیاد ها زخم

 .اومد باال نفسم ش گرفته صدای نیدنش با

 انگار چسبوندم بهش رو خودم ترس از پر و محکم بود، نشسته زمین روی

 .بگیرم پناه پشتش خواستم می

 .بگیرم فاصله ازش هم لحظه یه خواستم نمی

 بود وحشتناک خیلی امیر کردم می سکته داشتم خداروشکر... خداروشکر_

 .ترسم می دعوا از من

 بود چسبیده بهش که بدنم دور و برداشت زخمش روی از رو سالمش دست

 .گذاشت
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 سردته؟ لرزی، می داری گنجشک شبیه شبی اون مثل چرا بچه نترس_

 تنش عطر و خون بوی کشیدم عمیقی نفس و دادم فشار بازوش به رو سرم

 نفس و پیچید بینیم توی

 .شد تر عمیق بعدی

 .کرد حمله بهت قوچا با نامرد اون بیارن سرت بالیی ترسیدم_

 .پیچید کوچه توی ماشین چندتا صدای و نور لحظه همون

 و شد جمع لبم ی گوشه درد از صورتم که کنم صداشون و بزنم داد خواستم

 .گفتم بلندی آخ

 و عصبی نگاه یهو باشه اومده یادش چیزی که انگار شد، خیز نیم کورد امیر

 هام چشم به رو سنگینش

 .داد بدنم به تکونی و دوخت

 شد که هرچی ماشین اون تو بشین نگفتم بهت من مگه رو، صورتت ببینم_

 پیاده چی واسه د نخور، تکون

 ...میومد سرت بالیی اگه شدی

 .بود شاکی حسابی موند خیره بهم حرف بی و داد فشار بهم رو هاش لب
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 شده خودم نگران دونستم می اومد در م گریه دوباره عصبانیش لحن از

 ...ولی

 !کورد یرام_

 .شد فشرده هم به فکش

 !رسم می یکی تو حساب به بعدا من استغفرهلل... زهر_

 بهمون سرعت به که آدم تا پنج چهار، ی سایه که بگم چیزی خواستم

 ساکت شد باعث شدن می نزدیک

 نشسته کورد امیر بازوی بین ای فاصله هیچ بدون قبل مثل هنوز بمونم،

 !بودم
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 .شد بلند شاهین ایصد نفر اولین

 چیه؟ خون خدا یا_

 .زد بهشون ای اشاره کورد امیر

 .دنبالشون بفرستید رو نفر چند باغ باال طرف رفتن نیست، چیزی_

 باال سمت به زد اشاره سرمون پشت ماشین به و کشید بلندی سوت شاهین

 .برن
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 که طور همون کورد امیر گرفت، رو کورد امیر بازوی و شد خم سریع صابر

 جا از بودم چسبیده بهش من

 .شد بلند

 .چرخید سمتم به شاهین ی کالفه نگاه

 نیاوردن؟ سرت که بالیی لرزی می داری چرا آشوب؟ خوبی_

 .برگشت من سمت به دوباره امیر نگاه

 !کردی تو بود کاری چه این آخه چیشده صورتت ببینم آلونک بریم_

 کرد رو چاقو نامرد: فتگ بود امیر دست بررسی حال در که طور همون صابر

 پایین آورد کشید گوشت تو

 .شرف بی

 .لرزید می هنوز پاهام ریخت، دلم حرفش شنیدن با

 .بود عصبی و نگران شدت به جفتشون صورت

 روی رو دستم پشت کردم نگاه خونیش دست و کورد امیر به ناراحتی با

 رو هام اشک تا کشیدم صورتم

 .کنم پاک

 .بشم سوار زد اشاره و ردک باز رو ماشین در شاهین
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 جایی بودن رفته بقیه و بودیم مونده نفر چند ما فقط انداختم، بهشون نگاهی

 .داد آدرس کورد امیر که

 و نشست فرمون پشت صابر نشست، کنارم کورد امیر نشستم که همین

 تا نشست امیر کنار هم شاهین

 .داره نگه بود ماشین توی که ای پارچه با رو زخمش

 نفهمیدی؟ داداش، نبود کی_

 .کرد مکث دادن جواب برای کمی کورد امیر

 .بود داده تذکر بهم قبل از سرهنگ باشن کریم های آدم زنم می حدس_

 و تک نیاوردی خودت روی به اصال شما و بود داده تذکر: گفت سریع صابر

 ...محل چهار توی تنها

 .شد ساکت که کرد نگاهش چپی چپ آینه توی از کورد امیر

 درد میفتاد اتفاق این زود یا دیر پسر، دارم نگهبان و بپا به نیازی من مگه_

 همراهم که ست بچه این من

 !بیارن سرش بود ممکن که بالیی و بود

 ...دنبالم بیاد گفتم نمی من اگه گرفتم وجدان عذاب لحظه یه

 .شد من تقصیر ببخشید: گفتم آروم
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 .انداخت بهم نگاهی چشمی زیر

 من دست تو آشوب، میفتم کردی که کاری یاد میزنی فحر که هربار_

 میفتاد واست اتفاقی اگه امانتی

 دادم؟ می چی رو مادرت و برادر جواب

 .کرده ورم صورتت نصف هم االنش همین هرچند

 اتفاق سریع چیز همه و بودم ترسیده انقدر گذاشتم صورتم روی رو دستم

 نمی حس دردی انگار که افتاد

 .کردم

 درمونگاه؟ ریمب داداش_

 .داد تکون سر امیر

 پانسمان آلونک برو ندارم دردسر ی حوصله نیست همراهمون هم شاهو نه_

 .کنیم می

 بیاد بگو کن پیدا هست که هرجا رو آراز: داد ادامه شاهین به رو و برگشت

 .آلونک
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 .دوختم ش شده پاره لب و کبود صورت به رو نگاهم
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 داری؟ درد خیلی_

 .گرفت ش خنده شاهین

 .داشته هم اینا از بدتر زخم نیست که اول بار_

 باشه عادی واسشون انقدر باید چرا آخه پرید، پلکم و شد مشت هام دست

 .ن دیوونه همشون

 نمیرسه؟ بهتون چیزی وقتی کنید می رو کارها این چرا_

 هایی آدم این خاطر به میشه بیشتر روز به روز تنتون روی های خط تعداد

 رو پشتتون برسه پاش که

 کنن؟ می خالی

 ها آدم بعضی: داد جواب صابر جاش به کرد سکوت کورد امیر هم باز

 که میان دنیا به همینه ذاتشون

 امیر سمت رو دستش کسی داره امکان نظرت به باشن بقیه پناه و پشت

 بگه؟ نه اون و کنه دراز کورد

 ها سری یه برسه هشب خیری یه تا نمیده انجام رو کاری آدم که همیشه

 به خیری تا میدن انجام کاری هم

 .برسه بقیه
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 رو به رو به ما های حرف به توجه بی بود کورد امیر متفکر رخ نیم به چشمم

 .بود خیره

 .بمونن راه به چشم و نگران عمر آخر تا باید هاتون خانواده_

 .کرد نوچی شاهین

 .نمیشه یچیز نترس دختر تو خونی می نوحه قدر چه بابا ای_

 .کردم بهش اخمی

 به خورد می دستش جای به چاقو این امشب اگه نگرانتونم سرم خیر_

 خواستی می جنابعالی قلبش

 بدی؟ رو دایه جواب

 .گرفت درد قلبم هم تصورش از

 .انداخت هردومون به نگاهی کورد امیر

 تا نشده، چیزی که حاال بچه کنی می تراژدی رو قضیه خودت قول به چرا_

 باشید ساکت کم یه یمبرس

 .بشه آروم فکرم بذارید

 .دادم تکیه ماشین صندلی به کرده بغ
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 هیج و کردم می دق کشیدنش درد تصور و نگرانی از داشتم جا این من

 .نداشت واسش اهمیتی

 اخم مینداختم، جدیش صورت به نگاهی و گشتم می بر لحظه هرچند

 درد نشون پیشونیش روی ظریف

 .بود کشیدنش

 .گریه زیر بزنم بلند بلند تا بودم تلنگر یه منتظر بود روم فشار انقدر امشب

 .شدیم پیاده ماشین از سریع آلونک به رسیدن محض به

 .شد خونه وارد و انداخت کلید بعد داد فشار رو زنگ بار چند صابر

 لخت ی تنه باال با که سعید متوجه گذاشتیم حیاط توی رو پامون که همین

 .شدیم دش خارج خونه از

 بزرگ؟ چیشده چیه واسه خون حسین یا: گفت سریع کورد امیر دیدن با

 .کرد بهش اخمی امیر

 .کنم می تعریف بعدا بپوش رو لباست برو نیست چیزی_

 .شد خونه وارد سریع و انداخت خودش به نگاهی سعید

 .موند حیاط توی و خورد زنگ صابر گوشی
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 بودم گرفته دست با رو کورد میرا بلوز که طور همون و آوردم در رو کفشم

 .شدیم اتاق وارد

 رو پارچه این داداش بیا بیارم رو پانسمان وسایل برم من: گفت سریع شاهین

 .زخم رو بگیر

 .گرفتم دستش از رو پارچه سریع و برداشتم سمتش به قدمی

 .ذارم می من بده_

 زخمش روی رو پارچه که بگه چیزی خواست انداخت، بهم نگاهی کورد امیر

 .دادم فشار

 .کردم نگاهش چشمی زیر و گرفتم گاز رو لبم رفت هم توی درد از صورتش

 .نشست کنارمون و اومد بیرون اتاق از سعید

 زده؟ شرفی بی کدوم بزرگ کن تعریف_

 .بچه رو پارچه اون من بده

 .کردم بهش اخمی

 .زدنش کریم های آدم دارم، می نگه خودم کن ول_

 .رفت بهم ای غره چشم

 داد؟ لوشون داداشت ک همونایی_
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 .که خونیه لبتم گوشه کرده ورم صورتت چرا تو

 .بودم باهاش منم: گفتم آروم

 .انداخت صورتم به دقیقی نگاه و برگشت کورد امیر شد، گرد هاش چشم

 .کنم نمی پیدا رو پانسمان وسایل این من بیا سعید_
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 .شد خم سمتم به کمی کورد امیر رفت آشپزخونه سمت به که سعید

 داری؟ درد رو، صورتت ببینم_

 .کردم تر کمی رو لبم

 می من از داری کشیدن چاقو با رو دستت ساق تا آرنج باالی از که تویی_

 دارم؟ درد پرسی

 .داد فشار هم به رو هاش لب

 .ظریفی دختری کنی می فرق تو دارم عادت من_

 .کشید تیر لبم که زدم کمرنگی لبخند

 .کنه می درد ذره یه_

 .کشیدم عقب رو خودم کمی اومد بیرون آشپرخونه از که سعید
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 .کردم نگاهش چشمی زیر گذاشت، زمین روی رو پانسمان وسایل

 بلدی؟ چیزی_

 .کرد نگاه امیر دست به شده گیج

 .میارم در سر بیش و کم_

 .کشیدم خودم سمت به رو سینی

 .بندم می رو دستش من بده_

 .کرد اخمی

 بلدی؟ من از بهتر تو یعنی_

 .انداختم باال ای شونه

 .شدم ای حرفه خودم خورده کتک زیاد داداشم_

 .رفت عقب و شد ساکت

 .انداختم بود شده خیره بهمون حرف بی که کورد امیر به نگاهی

 .کبود پیشونیش ی گوشه و بود خونی بینیش

 .گرفتم رو دستش آروم و گذاشتم خودم جلوی رو وسایل
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 نفسم شد، ایجاد قلبم توی لرزشی دستش زبر پوست به شتمانگ برخورد با

 شروع آروم و کردم حبس رو

 .کردم زخم کردن تمیز به

 .میشد فشرده دلم و رفت می هم توی درد از صورتش لحظه هرچند

 .بود آور عذاب واسم وضعیت این توی کورد امیر دیدن

 .گذاشتمش ای گوشه و بستم رو بتادین در

 .کردم نگاهش چشمی زیر و کشیدم زخمش دور آروم رو پنبه

 گیره؟ می دردت زخم به خوره می پنبه_

 .کشید عمیقی نفس

 .نه_

 زخمش کردم دستش پیچی باند به شروع و شدم سوزندون دل خیال بی

 طولش ولی نبود عمیق خیلی

 تونست می تر راحت جوری این بود چپش دست خداروشکر بود، زیاد

 .بده انجام رو کارهاش

 .شد خم سمتمون به میک سعید

 نشد؟ تموم_
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 .دادم تکون سر

 .کنم تمیزش باید خونیه مونده صورتش هنوز نه_

 .کرد نوچی

 .میدم انجام خودم رو ش بقیه نیست الزم_

 .شدم خیره بهش اخم با ثانیه چند و برگشتم

 چیه؟ من با مشکلت تو_

 .کرد گرد واسم رو هاش چشم

 ...تو مشکل_

 گفتم؟ بهت چندبار سعید ها، بچه کنید بس_

 .بره آشپرخونه به تا شد بلند خیال بی و انداخت بهمون نگاهی سعید

 به دهن همه با نده پس جواب انقدر: گفت آروم و انداخت من به نگاهی امیر

 .دختر نذار دهن

 .بردم بینیش سمت به آروم رو پنبه

 آخه نمیاد، خوشش من از اصال کنه می رفتار جوری چه بینی نمی خب_

 دختر یا بخورمت قراره گهم

 .بشم نزدیک بهت ذاره نمی که ای ساله چهارده
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 .خندید می هاش چشم شد، خیره بهم لحظه چند

 .کردم خون کردن پاک به شروع و کشیدم بینیش زیر رو پنبه آروم

 به همیشه از تر جذاب فاصله این از بود، مقتدرش و گرم نگاه به هام چشم

 دیگه حتی رسید می نظر

 کنم می چیکار دارم فهمیدم نمی

 نفس ندم سوتی تا گرفتم رو م خیره نگاهم و ها دست لرزش جلوی زور به

 صورتش توی عمیقی

 .بود شده گرمم حسابی کشیدم،

 .شده خونی کن تمیز رو لبت ی گوشه برو: گفت آروم و کرد ای سرفه تک

 .انداختم زمین روی سریع رو پنبه

 ...می شاهین به تونم نمی که خودم_

 صورتت جلوی بگیر رو گوشی ی صفحه کن تمیزش خودت نکرده الزم_

 .میشه معلوم راحت

 میده نشون واکنش بودم مطمئن بگیرم، رو زدنم لبخند جلوی کردم سعی

 انتظار ای احمقانه طرز به ولی
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 .بده انجام برام رو کار این خودش داشتم

 هرچند کردم، لبم ی گوشه ردنک تمیز به شروع و کردم دار نم کمی رو پنبه

 هم توی درد از صورتم ثانیه

 .میومد در صدام و رفت می

 .پیچید گوشم توی بلندش صدای بعد و شد خیره بهم چندلحظه

 .بیار پالستیک توی بذار بردار یخ تیکه یه سعید_

 .گفت بلندی چشم سعید

 .بست رو هاش چشم و داد دیوار به رو ش تکیه کورد امیر

 می بیشتر هرچی شدم خیره صورتش به و نشستم زانو دو شد مومت که کارم

 مطمئن بیشتر گذشت

 بلکه دادنم نجات خاطر به نه بودن، پناه خاطر به نه رو مرد این من میشدم

 قلب و خودش خاطر به

 .داشتم دوست پاکش

 بهش هاش حمایت خاطر به و بود احترام بهش حسم اوایل اون شاید

 رفته فتهر ولی بودم شده وابسته
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 بازی بچه ی همه با من نیست، زودگذر و سطحی حس این شدم متوجه

 بهش نابی و عمیق طرز به هام

 که وقتی درست زمین ی جاذبه انکار مثل حس این انکار و بودم دلبسته

 پری می پایین و باال روش داری

 .بود

 .گرفتم کورد امیر از رو نگاهم سریع سعید اومدن با

 .گرفت کورد امیر سمت به رو یخ پالستیک کنه نگاه من به که این بدون

 .داداش خان بفرما_

 .گرفت دستش از رو یخ و کرد باز رو هاش چشم امیر

 جا شد خم سمتم به وقتی ولی پیشونیش روی بذاره خواد می کردم فکر اول

 عقب رو خودم خورده

 .کشیدم

 .شد باز هم از هام لب کرد، مکث لحظه چند

 منه؟ برای_

 .داد کونت سری

 .نشه کبود ت گونه روی دار نگه_
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 ثانیه چند از بعد ولی لرزید بدنم گذاشت م گونه روی رو یخ آروم خودش

 تمام با گرما احساس دوباره

 داد؟ می انجام واسم رو کار این داشت خودش واقعا برگشت بدنم به قوا

 .بخوابه کمی ورمش تا دار نگهش دقیقه چند دستت با بگیر_

 روی و گرفتم ازش رو یخ ی کیسه عجله بدون و کردم مکث لحظه چند

 .داشتم نگه صورتم

 اتاق همین توی و جا همین و بخورم دیگه سیلی چندتا دادم می ترجیح

 کورد امیر به نزدیک قدر همین

 .بکشم نفس رو محبتش و تن عطر و بشینم

 نشون احساساتی چنین مرد یه به نسبت روزی یه کردم نمی فکر وقت هیچ

 .بدم

 .میرسه االن داداشش به زد زنگ شاهین_

 فکر برگشت، کرد می نگاهمون اخم پر صورتی با که سعید سمت به نگاهم

 کیسه کورد امیر که این از کنم

 .بود ناراحت بود داده من به رو یخ ی
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 .شدم غرق خودم خوب حس توی و ندادم بهش اهمیتی

 باز رو در سعید: زد داد آشپرخونه توی از شاهین زنگ، صدای شدن بلند با

 .اومده آراز کنم فکر کن

 .افتاد راه در سمت به و چرخوند چشمی سعید

 .کشید عمیقی نفس و گرفت دیوار از رو ش تکیه کورد امیر

 اون گرفتمت تحویل سالم گنجشک بدم چی رو داداشت جواب من االن_

 ...جوری این وقت

 بودم حاضر خدا به نکردم گوش فتحر به خودم امیر نیست که تو تقصیر_

 اگه بخورم سیلی دیگه چهارتا

 کردیم؟ می چیکار خورد می بدتری جای چاقو این

 .کرد بهم اخمی

 نه؟ نیستی پشیمون هم ذره یه_

 حال هر به کنار، بذار رو ها بازی تخس این کردم سرزنشت همه این خوبه

 .ملوچ بدهکارم بهت جون یه

 از من پیش تونست می جوری چه نشست، لبم روی محبتی پر لبخندی

 بزنه؟ حرف بودن مدیون



 /@romane_ghachaghi 
 

1037 
 

 .برگشت عقب به نگاهم در شدن باز با

 و دوید سمتم به سریع افتاد بهم که چشمش شد خونه وارد سراسیمه آراز

 .زد زانو پیشم

 آشوب؟ خوبی_

 داره؟ ورم چرا صورتت ها؟ نشده که چیزیت

 .کرد پام تا سر بررسی به شروع و گذاشت بازوم روی رو دستش

 .خوردم چک یه فقط من گرفت رو جلوشون کورد امیر آراز، نشد چیزیم_

 .خورد جا دیدنش با چرخید، کورد امیر سمت به نگاهش

 داداش؟ خوبی شما_

 چیشده؟ دستت

 .خورده چاقو: گفتم آروم

 .چرخید می بینمون نگرانش نگاه

 .کرد باز لب کورد امیر باالخره

 های آدم از جلومون پیچیدن یهو چیشد نفهمیدم گشتیم می بر کافه از_

 سهل م شرمنده بودن، کریم

 !بود من از انگاری
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 .شد سرخ سریع آراز

 به چرا آشوب باشم، شرمنده باید من وهلل چی شرمندگی آقا حرفیه چه این_

 بیام نزدی زنگ خودم

 دنبالت؟

 آراز دمبو گفته دروغ به ببینم رو کورد امیر که این برای شد، حبس نفسم

 .نمیده رو جوابم

 شده هول و سریع سنگینش و خیره نگاه دیدن با کردم، نگاهش چشمی زیر

 حواست حتما زدم زنگ: گفتم

 .ندادی جواب نبود

 .نداد ادامه دیگه کوبیدم پهلوش به که محکمی ی ضربه با

 .بخوابم بخورم مسکن به کنه می درد صورتم آراز دیگه بریم_

 .کشید عمیقی نفس کورد امیر

 باشن فهمیده ترسم می ها بچه باشید مواظب خونه رسونتتون می شاهین_

 بیفتن داده لوشون آرمین

 .که ندارن رحم شماها دنبال
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 با و برگشت هم اون که انداختم آراز به نگاهی ترسیدم، کمی حرفش این با

 م.شدی خیره کورد امیر به هم

 .باشن بتونمواظ ذارم می رو نفر چند نکنید نگاه جوری اون_

 .کردیم تشکری و کشیدیم عمیقی نفس

 .اومد بیرون آشپزخونه از شاهین شدیم بلند که جا از

 .نسوزه بزن غذا به سر یه سعید رسونمتون، می من ها بچه بریم_

 .دوختم کورد امیر به رو آخرم نگاه و برگشتم

 .درمونگاه برو حتما داشتی خونریزی و درد باش، خودت مواظب_

 .نگفت چیزی و فشرد هم به آرامش با رو هاش چشم
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 .بکشم آروم نفس یه تونستم شدیم ماشین سوار که همین

 .داشت لرزش کمی هنوز انداختم، هام دست به نگاهی

 .بشه تموم جوری این امروز کردم نمی هم فکرش

 سعی اول ندیدم رو کورد امیر و بود گذشته آرمین و سها عقد از روز چند

 بی و انکار راه به نمبز کردم

 .بود بست بن تهش و بودم رفته رو راه این وقته خیلی من ولی خیالی
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 .بشم دلم تسلیم گرفتم تصمیم پس

 منطق و فکر بدون کجاست مقصد دونه می فقط که بسته چشم آدم یه مثل

 .زدم بیراهه به

 آخرم بار مطمئنم ولی میشدم متوصل دروغ به دیدنش برای بود اولم بار

 .ستنی

 که کنه می کسی به تبدیل رو آدم داشتن، دوست و حال و حس این چیه

 !نیست

 موندن خیره اهل نبودم، ریختن غمزه و ناز اهل نبودم، گفتن دروغ اهل من

 اصال من نبودم، مرد یه به

 !بودم چیز همه اهل من میومد وسط اون پای وقتی ولی نبودم دلبر

 .بستم رو هام چشم و دادم تکیه ماشین صندلی به رو سرم

 این مسولیت باید بودم شده مطیعش که حاال میارم، راهت به بود گفته بهم

 .کرد می قبول رو جدید آدم

 خدا به ولی بخوام خودم که این بدون گذاشتم راه این توی قدم هوا بی

 می کی بود مقصر هم اون قسم

 بگذره؟ مردونگی همه این از تونه
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 شاهو و شاهین ی شونه دور دست که ای لحظه کشیدم صدایی بی نفس

 می کوردی و بود انداخته

 و میشد کنده جا از داشت قلبم اومد در نمایش به چشمم جلوی رقصید

 .نمیشد جدا ازش هام چشم

 ترین جذاب لحظه اون من چشم توی ولی بود معمولی بقیه نظر به شاید

 .دیدم زندگیم توی که بود مردی

 میشد باعث کشید می که میونی در یکی های نفس و پیشونیش روی عرق

 .بیاد بند نفسم

 چه داریم دوسشون ک مردهایی به نسبت ها دختر ما دونستن می اگه

 خیالی و فکر و دیدگاه و واکنش

 اجباری براشون رو حجاب میریم کجاها تا باهاشون رویاهامون توی و داریم

 !کردن می

 مارک شلوار کت روزهر نه بود، پاش زیر بنزی نه من رویاهای برعکس

 عطرهای بوی نه بود، تنش

 .بود تموم چیز همه و طبع شوخ نه و داشت پک سیکس نه میداد فرانسوی

 رو مردونگی واقعی معنی دیدنش با که مردی بود کورد امیر فقط اون

 باختن دل برای همین و فهمیدم
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 .بود کافی من

 نمی که دمش غرق حسادت حس و قلبم بلند ضربان توی انقدر روز اون

 .کنم می چیکار فهمیدم

 پایین ها پله از پاییدن می رو اون چشمی زیر که دخترهایی چشم جلوی

 تا کردم محبورش و دویدم

 .کنه پاک رو بود شده براق روش عرق لطف به که پیشونی

 قیمت به حتی بشینه روش بقیه نگاه خواستم نمی چون نگرفتم فاصله ازش

 بود قرار که هایی حرف

 .بشه آزارم باعث و بیاد در پشتم

 تفاوت بی و یاغی قلب به اون شدم، خیره بیرون به شد متوقف که ماشین

 کرد رامش و داد جون من

 حس بهش میده، شکل استفاده بی گل تیکه یه به که سفالگری مثل درست

 !میده ارزش و زندگی

 از بیشتر چیزی دلم کنه، می حریص رو آدم رفته رفته کسی داشتن دوست

 بی و کوچیک های توجه

 کم آشوبم، من چون بیارم دستش به بودم مصمم و خواست می رو غرضش

 با من برای چیزی داشتن
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 می خودم برای فقط خودخواهانه رو توجهش ی همه من یکیه، نداشتنش

 .خواستم
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 راه خونه سمت به شاهین از کردن تشکر از بعد و شدم پیاده ماشین از

 .افتادم

 .گرفت رو بازوم آراز شدیم خونه وارد که همین

 امیر زدی زنگ چی واسه ولی آشوب نگفتم بهت چیزی ها اون جلوی_

 دنبالت؟ بیاد کورد

 .رسید نمی ذهنم به چیزی ولی بودم بهونه دنبال

 بهش دیگه دیدم منم داده بهم کورد امیر رو دستمه که گوشی این... هوم_

 بهش ببرم گفتم ندارم نیازی

 .اومد پیش ها اتفاق این دیگه نباشم مدیونش که مبد پس

 .شد جمع صورتش

 آشوب؟ خرم من_

 .رفت هم توی های اخم
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 واسش دلم بیا کنار حقیقت با پس کنی باور رو دروغم خوای نمی اگه_

 !بود شده تنگ

 .کرد نگاهم شده گرد های چشم با

 گممی خودت واسه خدا به درک به من خوردن حرص اصال آشوب شو آدم_

 میشی تر نزدیک بهش هی

 ...کنه می ازدواج میره فردا پس میشی تر وابسته

 .برگشتم سمتش به پرخاش با

 ازدواج کنه می غلط اصال سیاهه سقت انقدر چرا آراز دیگه کن بس اه_

 .کنه

 .گرفت ش خنده کردم حس

 دو فقط بکن خوای می که غلطی هر نمیشم تو زبون حریف که من وهلل_

 هات ناله شد یچیز دیگه روز

 .من واسه نیار رو

 .دادم تکون دستی

 .بخوابم خوام می م خسته بابا برو_
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 رو صورتم کمی گرفت، رو م چونه و برداشت سمتم به قدمی رفتن جای به

 .کشید پوفی و کرد بررسی

 رو دهنش بیفته گیرم بکشنه دستش آشوب خوردی چکی عجب ولی_

 .عوضی کنم می سرویس

 .کشیدم عقب رو سرم

 این سمت حواسش اصال شد، خرد پیچوند رو دستش همچین کورد امیر_

 بنده خورد چاقو شد پرت یارو

 .خدا

 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 نیاری؟ رو اون اسم میگی که ای دوجمله هر میشه_

 .شد آویزون لبم

 .چه من به بود اون به راجع بحث موضوع کال خب_

 .کرد نوچی

 یه کال و بودیم بدهکار بهش اسکندر از قبل دبو ساجدی یارو این آشوب_

 .ندادیم رو بدهیاش دوره

 .کردم اخمی
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 کنه؟ می نگاه جوری یه ش همه که همون_

 کورد امیر به رفت یادمون اصال نیست خبری ازش وقته خیلی چیشده خب

 .بگیم

 .کرد نگاهم چپی چپ

 بهش کنم نمی جرأت ندادم جواب نبودم گوشیم به زد زنگ دوبار دیروز_

 کنیم؟ چیکار بزنم زنگ

 .کردم تر رو لبم

 بود تر وحشی هم اسکندر از این خواد می جا یک رو پولش ی همه حتما_

 چند این توی چرا دونم نمی

 .نشد ازش خبری وقت

 .رفت آشپزخونه سمت به

 کجاست؟ آرمین راستی ندارم دعوا و بحث ی حوصله در دم نیاد خداکنه_

 .چرخوندم چشمی

 مرضیه ی خونه میرم مینا با فردا من راستی بیرونه، سها با همیشه مثل_

 هم دور کرده دعوتمون خانوم

 .باشیم
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 .آورد بیرون کمی رو سرش

 هستن؟ کیا_

 .شدم آشپرخونه وارد و کنار دادم هل رو سرش

 مجلس هست هم نبود شبی اون که مهدی خانومِ و سها خودمون جز به_

 رو خودت تونی نمی س زنونه

 .بدی جا

 .گفت آهانی

 .بشه دخترونه اخالقت کم یه ها خانوم این بین برو خوبه_

 .بود دخترونه و قشنگ اخالقم همیشه من انداختم، بینیم به چینی
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 سمت به و گذاشتم صورتم روی یخ مقدار یه شدم، کردن بحث خیال بی

 حداقل فردا تا افتادم راه اتاق

 .بخوابه صورتم ورم

 .کردم زدن تست به شروع دست یه با و گرفتم ستمد توی رو کتابم

 کورد امیر پی فکرم ی همه کنم دقت ها جواب و سوال به که این جای به

 .بود
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 در صداش باشه داشته هم درد اگه مطمئنم باشن مواظبش خوب کاش

 .نمیاد

 و شدم خیال بی نمیاد گیرم هیچی خوندن درس طرز این با کردم حس

 استراحت کمی تا خزیدم پتو توی

 .کنم

 حتی کرد می درد کمی زمین خوردم که این خاطر به هام دست و زانو

 یه بگم آراز به نداشتم حوصله

 .بیاره برام گرم آب کیسه

 بزنم حرف باهاش کمی خواستم می امروز مثال چیشد و کردم می فکر چی

 ولی بشم تر نزدیک بهش و

 .ریخت هم به چیز همه

 .برد خوابم کم کم که بودم کورد رامی به کردن فکر غرق انقدر

* * * 

 .خب تر آروم داری عجله انقدر چی واسه_

 .پوشیدم رو هام کفش و کردم نوچی

 .خب زشته منتظرمه کوچه سر مینا_
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 بگیر گرم خوب کنیا رفتار آدم مثل سها با آشوب: زد داد اتاق توی از آرمین

 .باهاش

 .میزد حرف باهام جوری این وقتی بودم متنفر دادم، فشار هم به رو هام لب

 .دختره این نه کنن می رفتار آدم مثل آدم با_

 .شد بلند آرمین صدای و گرفت گاز رو لبش آراز

 .باشه داشته تربیت ذره یه_

 .زدم بیرون خونه از بدو بدو و انداختم باال ای شونه

 و دادم تکون واسش دستی بود نشسته منتظرم ماشین توی که مینا دیدن با

 .شدم ماشین رسوا

 .کردن معطلم کلی آرمین و آراز ببخشید وای جون مینا سالم_

 .زد بهم لبخندی

 درسا؟ از خبر چه کردی، عجله بیخود عزیزم حرفیه چه این_

 .بستم رو کمربندم

 .دیگه میشه چی ببینم کنم می رو تالشم دارم_

 .داد تکون سر

 .عزیزم باشی موفق_
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 .دادم کیهت صندلی به رو سرم و کردم تشکری

 .شدم خودم روی نگاهش سنگینی متوجه گذشت که دقیقه چند

 .باش راحت بپرسی خوای می چیزی اگه_

 .خندید وال و هول با

 ...آخه سوالی چه نه_

 .کردم نگاهش چشمی زیر

 .میدم جواب بپرس خوای می هرچی هم؟ با نیستیم دوست مگه_

 .کرد مکث لحظه چند

 .باشی اربدهک بهم توضیح یه کنم می فکر_

 .کردم نگاهش تعجب با

 بابت؟_

 .گرفت گاز لبخند با رو لبش

 پچ داداش خان با یواشکی بری تا بدم کشیک کردی مجبورم که عقد روز_

 !کنی پچ
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 .بود یادش هنوز کردم، نگاهش خورده جا

 .میشد بدتر اوضاع گفتم می هرچی و نداشتم برهانی و دلیل هیچ علنا

 رو اسمش تا که داشتی چیکار داداش خان با کوچولو انومخ ببینم بگو خب_

 و کردی مامور منو شنیدی

 بیرون؟ دویدی

 حرف بهش دادی بردی آدم همه اون جلوی که دستمالی اون از بیا اصال یا

 ها؟ بزنیم

 .بود نفهمیده شیرازی حافظ خواجه فقط انداختم، پایین رو سرم

 .بینن می خواهرشون مثل منو ایشون شده سوتفاهم کنم فکر: گفتم آروم

 .خنده زیر زد آروم

 تو که، بخورمت خوام نمی دختر گرفتی مظلوم رو خودت انقدر چرا حاال_

 مثل رو اون هم تو چی؟

 بینی؟ می برادرت

 .حرفم تو پرید سریع که کنم انکار خواستم

 برق میشه مگه اصال خبره چه دلت تو دونم می دختر نیستم که خنگ_

 گرفت؟ یدهناد رو نگاهت
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 .کشیدم عمیقی نفس و کردم تر رو لبم

 بودم؟ تابلو انقدر یعنی_

 .انداخت باال ابرویی

 .آره روت بودم زوم مهمونی اول از که منی واسه_

 .بودم کرده ضایع رو خودم حسابی

 .بگم چی دونم نمی راستش_

 .انداخت بهم شیطونی نگاه

 کی؟ از_

 .کردم نگاه بیرون به سریع

 نمی شد زنده یهو که بود قدیمی حس یه انگار اصال یستن زیادی مدت_

 این نباشه درست شاید دونم

 .بگم بهت رو ها حرف

 .کرد بهم اخمی

 هم؟ با نیستیم دوست مگه دختر حرفیه چه این_

 .دادم فشار بهم رو لبم
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 شما دختر نباش احمق که کردن نصیحت به کنی شروع خوای می االن_

 خورید؟ نمی هم به جوره هیچ

 .شنیدم کافی ی اندازه به

 بگیره رو هیجانش جلوی تونه نمی انگار که جوری کرد مکث لحظه چند

 .باال رفت صداش یهو

 کورد؟ امیر واسه تو از بهتر کی اصال دختر زده بهت رو ها حرف این کی_

 با یکی فقط رو کورد امیر بوده بقیه و دایه برعکس نظرم همیشه من وهلل

 ومآر تونه می تو شخصیت

 ذوقی چه دیدمتون هم کنار جشن توی وقتی دونی نمی اصال داره نگه

 !کردم

 .کردم نگاهش شده گرد های چشم با

 کنی؟ می م مسخره داری_

 .زد بازوم به ای ضربه

 به انقدر سنی تفاوت خاطر به نکنه مریضم، مگه آخه آشوب ای دیوونه تو_

 گیری؟ می سخت خودت

 تفاوت خاطر به بیشتر نیست، ها حرف این قضیه اصال بابا نه: گفتم سریع

 سطح و پوشش طرز و سلیقه
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 ...خانوادگی

 .دادم تکون رو هام دست

 منو اون هم بعدش میزنن هایی حرف چه مردم دونی می خودت دیگه_

 فاز تو اصال بینه می سها مثل

 فکر ولی بفهمه حسم به راجع کسی خواست نمی دلم نیست ها حرف این

 در ازیب ضایع حسابی کنم

 .آوردم

 .نگفت چیزی و رفت فرو فکر توی

 نفر یه باالخره بودم حرکت یا نظر یه منتظر کردم، نگاه بهش چشمی زیر

 بود من تیم توی قضیه این توی

 .کرد نمی سرزنشم و

 حس این به داشتم تازه انگار بود، اومده خوشم ازش قبل از بیشتر قدر چه

 .میشدم امیدوار
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 بهت هم داداش خان توجه اگه حتی آشوب بگم چی دونم نمی راستش_

 و کار دورش انقدر بشه جلب

 صحبت برسه بهشون تا ذاره می سرش پشت رو چیز همه که هست خطر

 دارید که هایی اختالف سر

 که هرکاری ریبخو ضربه ترسم می ای ساده و شیطون دختر یه تو نیست،

 دارم رو هوات من بکنی بخوای

 .باش خودت مواظب فقط ولی میاد خوشم ازت چون

 .زدم لبخند و دادم تکون سری

 .مرسی گرفتم، روحیه کلی زدی حرف باهام که هم قدری همین_

 .شدیم پیاده ماشین از هم با و داد فشار رو دستم

 اعضای از مینا هک این بود مهم زیادی برام انگار ها حرف این شنیدن

 محض و بود اون ی خانواده

 کمتر دیگه دخترهای به نسبت منو یا کرد نمی تعریف ازم کنی دلخوش

 گرم دلم ته میشد باعث دید نمی

 .بشه

 .اومد استقبالمون به سابق رویی خوش همون با خانوم مرضیه شد باز که در
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 و اومد تمسم به سریع بود شده باز حسابی یخش قبل دفعه از که نازنین

 .گرفت رو دستم

 کو؟ قرمزت موهای پس وای جون آشوب سالم_

 .زد بهش چشمکی مینا

 .بده چهره تغییر خطرناک ماموریت یه واسه شد مجبور_

 .کرد نگاهش تعجب با نازنین

 بیاید دختر، انقدر نگیر حرف به رو ها مهمون نازی داخل بفرمایید اوا_

 وقته خیلی شیما و سها دخترها

 .بودیم شما منتظر اومدن

 .شدیم خونه وارد و کردیم تشکری

 کنار و کردم آرومی سالم ندم نشون العملی عکس کردم سعی سها دیدن با

 .نشستم مینا

 زبونی شیرین و خانوم مرضیه نشستن از بعد ولی بود سرد کمی جو اول

 ن.اومد حرف به همه نازنین های

 .بودم غریبه نشونبی من فقط شناختن می رو همدیگه قبل از همشون
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: گفت مینا به رو لبخند با و رسید می نظر به ای سرزنده دختر که شیما

 مینا؟ چیشد شاهو آقا تو جشن

 .کرد عقد هم بود شماها از بعد خواستگاریش که سها حتی

 بیان بعد کنه جور و جمع رو خودش کمی گفت شاهو: گفت زده خجالت مینا

 مفصل جشن یه و جلو

 .مبگیری عقد واسه

 .حرفشون بین پرید سریع سها

 .واستون دارم داغ خبر یه شد خواستگاری حرف_

 .بردن جلو رو سرشون هیجان با همه

 چیشده؟ خب_

 دختر به راجع خواد می دایه: گفت لبخند با و کرد ریز رو هاش چشم

 بزنم حرف کورد امیر با سرهنگ

 .خواستگاری بریم هفته آخر همین داره احتمال

 .شد سخت برام کشیدن نفس لحظه یه شد، خشک شدهن به چشمم

 که فعال اوه: گفت مصنوعی ی خنده با و گذاشت پام روی رو دستش مینا

 هربار دایه نیست معلوم چیزی
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 .نزن صابون رو دلت الکی کنه نمی قبول اون ولی میده گیر داداش خان به

 یوارد و در به رو خودش محکم انقدر نمیشد راضی ها حرف این با من دل

 ترسیدم می که کوبید می

 .بشنون رو صداش هم بقیه

 !میشد خفه کاش کرد، گرد رو هاش چشم سها

 پلیسه هم خودش تازه ها سرهنگه دختر بابا کنه می فرق دفعه این وای_

 .باالیین سطح خانواده خیلی

 بی ولی کشید می تیر سرم و بود غوغا درونم انداخت، چنگ دلم به حسادت

 .بودم خیره سها به تفاوت

 سراغ خوب تاالر من عقد جشن واسه ببینم بگید رو ها حرف این کن ول_

 ندارید؟

 من گوش از سها های حرف ولی کنه عوض رو بحث کرد می سعی مینا

 .رفت نمی بیرون

 .کنم فرار ها آدم و جو این از و شم بلند خواستم می

 می که رقد چه هر نرسه، گوشم به ها حرف این دیگه که بدوام انقدر

 هجوم بهم که غمی حس خندیدم

 .نمیشد پاک صورتم روی از بود آورده
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 .رفتیم می جا این از بگیرم غمباد که این از قبل کاش

 .کرد می کاری یه خدا کاش

 .پریده رنگت آشوب؟ خوبه حالت_

 .کردم نگاه مینا به و برگشتم دنیا این به دوباره

 .بریم جا این از زودتر_

 .کرد نگاه اطراف به و ادد تکون سر کالفه

 .نداشتم ایستادن توان شوک شدت از ولی بشم بلند خواستم می

 مرد تنها اون و دارم دوسش قدر چه بهم بهش نتونستم هم بار یه حتی من

 !زندگیمه
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 می گریه مرد یه رفتن یه برای که دیدم می رو کسی وقتی پیش چندسال

 می نظر به مسخره واسم کنه

 .رسید

 آدمی هست دنیا این توی رنج و درد همه این گفتم می خودم پیش ش همه

 دست از رو ش بچه که
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 مادری و نداره مادری و پدر که ای بچه شده، تجاوز بهش که دختری داده،

 و جنگه می سرطان با که

 و کنن می زندگی حلبی قوطی توی که آدمایی میده، رو بچه دوتا خرج

 هی وقت اون خونه، گن می بهش

 یه رفتن و عاشقی و عشق واسه شدن سیر خوشی از که احمق آدم سری

 !کنن می گریه مرد

 داره طعمی یه آدم دل توی دردی هر منم، خود احمق آدم اون فهمیدم تازه

 ظاهر در که دردی حتی و

 .باشه کرده نابود رو آدم یک درون ممکنه میاد نظر به کوچیک تو برای

 داشت درون از اسید قطره یه مثل کوچیک رظاه در درد این که طور همون

 .کرد می ذوبم

 پیش واجب کار خونمون اومدن اینا شاهو ی خانواده گفت زد زنگ مامان_

 خونه برم زودتر باید من اومده

 .خدا به همتونم ی شرمنده

 این از منو دروغی هر با کرد می سعی که چرخید مینایی سمت به نگاهم

 .بکشه بیرون جمع

 .میاریمش خودمون با ما بمونه آشوب پس بابا ای_
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 .گرفت فاصله هم از هام لب باالخره

 درسم از کلی دارم کار مقدار یه خونه منم نمیشم، شما مزاحم ممنون_

 .برگردم باید مونده

 تشکری بدم جواب خوبی به بخوام که نبودم عالمی توی کردن، تعارف کمی

 .اومدم بیرون خونه از و کردم

 .شدم خیره آسمون به و دمکشی عمیقی نفس

 از هم بارش یک ای هفته دیدن همین حتی خواستگاری میرفت واقعا اگه

 دادم؟ می دست

 من و میشد دیگه یکی مال هاش مردونگی و ها حمایت این ی همه یعنی

 خودم تاریک دنیای توی دوباره

 تر؟ عمیق غم یه با دفعه این ولی موندم می تنها

 و کردم مهار رو کنه باز هام چشم به رو راهش کرد می سعی که اشکی

 .شدم ماشین سوار

 .داد فشار گاز روی رو پاش سریع مینا

 پای و پر به انقدر دایه بخوری، غصه بشینی اگه ای دیوونه خدا به آشوب_

 اون ولی پیچه می داداش

 .نیست گرفتن زن و ها حرف این فکر تو اصال
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 شد بلند هقم هق صدای یادب هام اشک که این بدون حرفش شدن تموم با

 خودم تونستم نمی واقعا دیگه

 .کنم کنترل رو

 .کرد بغلم شد خم سریع و کرد پارک خیابون ی گوشه رو ماشین شده هول

 این خدا تورو دختر گرفتی جدی انقدر چرا تو بابا ای برم قربونت چیشد_

 م گریه داره منم نکن جوری

 .میگیره

 نکرده شروع رو بازی اصال نکردم، سشوا هم تالشی حتی من: گفتم آروم

 چی؟ کنه قبول اگه باختم

 .کشید کمرم روی دست

 نمی رو زنی دست نشن عاشق تا دارن که عادتی یه ما طرف کوردهای_

 خوان می رو زنی ها اون گیرن،

 که میره سمتی هم داداش خان رو خونه اجاق نه کنه گرم رو قلبشون که

 دایه که کسی نه بره قلبش

 !گرفته نظر در واسش
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 .کردم نگاهش مظلوم و گرفتم باال رو سرم

 ...میشه عاشق اونم مگه آخه_

 .زد آرومی لبخند

 !میشه آره کنی نگاهش جوری همین اگه_

 .کردم می دق وگرنه بود کنارم که خوبه قدر چه اندوختم، پایین رو سرم

 .آورد پایین کمی رو سرش

 به نیاز که جون بی عشق یه داره، وجود عشق آدمی هر کالبد و بطن تو_

 بشه، زنده تا داره مسیحا نفس

 آتیش مثل حس این کنه می مالقات تقدیرشه که اونی با وقتی آدمی هر

 گیره، می گر یهو خاکستر زیر

 بهش باید فقط تو اصیل عشق یه از پره کورد امیر نکش عقب نکن گریه

 !بدی جون

 .ادمد صندلی به رو م تکیه و کردم سکوت

 چی؟ نباشم مسیحا اون من اگه_

 زده؟ حرف باهاش حاال تا یعنی مینا جوشه می سرکه و سیر مثل دلم

 .کشید آهی
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 هوات و حال کمی یه بیرون اومدیم امروز مثال آشوب، خدا به دونم نمی_

 .بشه عوض

 .کردم نگاه بیرون به و کشیدم هام چشم زیر رو دستم

 .کردم رابخ حسابی هم رو تو حال خونه بریم_

 .کرد روشن رو ماشین و زد بهم لبخندی

 باهات وقتی کنم می سرزندگی احساس من اتفاقا دختر حرفیه چه این_

 .میزنم حرف

 .شدم خیره بیرون به و زدم زورکی لبخند

 میشد باعث که دوری و دلتنگی حس یه زد، می موج عمیقی غم قلبم ته

 گوشه یه به فقط بخواد دلم

 .نگم چیزی و بشم خیره

 دیگه انگار میرفت اون اگه داشتم بهش که دلبستگی حس این از جدای

 دلم ته و نداشتم پناهی و پشت

 .میشد خالی

 باشم داشته دوسش اول از من عقب به برگردیم باشه، دروغ چیز همه کاش

 کسی من جز نگاهش اون و



 /@romane_ghachaghi 
 

1065 
 

 .نبینه رو

 که وزیر حال به وای خوشه آرزوهاش و رویاها به دلش جماعت آدمیزاد

 مال آرزوهات و بمیرن رویاهات

 .بشه دیگه یکی

 ترسیدم نیاوردمش، زبون به که بود حسی بود دلم روی که حسرتی بیشترین

 رابطه همین یا شم زده پس

 .بره دست از هم نیمه و نصفه ی

 بشم میدم قول کن رحم من دل به رو بار این خدایا بستم رو هام چشم

 دفعه این و کورد امیر مسیحای

 !نکشم عقب

 .یرگشت سمتم به مینا رسیدیم کوچه سر به که همین

 بشه هرچی فردا تا میدم آب گوشی و سر یه من دختر نخوریا غصه آشوب_

 .میدم خبر بهت

 دیگه یکی کنار کردنش تصور و خیال و فکر از من فردا تا کشیدم، آهی

 .میشدم دیوونه

 .خداحافظ عزیز، ممنون_
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 .افتادم راه خونه سمت به بلند های قدم با و شدم پیاده

 می و نبود خونه کسی شدم، قایم پتو زیر و رفتم اتاقم سمت به راست یه

 می که قدر چه هر تونستم

 .کنم گریه بدم بخت حال به خوام
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 آهنگ یه از پر بود شده لیستم پلی روزها این رفت گوشیم سمت به دستم

 سرم و کردم روشنش تکراری،

 .کردم فرو شتبال توی رو

 پام به بپیچی پیچک مثل خوام می تنهاییام زور از که خزونم_

 ...بخوام کی از درمونو تو جز بگو ولی دونم می اینو من دردی تو

 دونه می من دل از چیزا خیلی که خونه کنج ی کهنه بارونیه تو

 می بر روز یه کردم می فکر قدر چه سردی پاییز چه گرمی آغوش چه

 ...گردی

 بزنم، بهش رو دلم حرف و یفرستم واسش رو آهنگ این تونستم می کاش

 برای داشتم بهش که حسی
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 توی زور به و کنی می خفه رو چیزی وقتی بود ترسناک و عجیب هم خودم

 باالخره میداری نگه دلت

 الزمه کوچیک نشتی یه فقط و کنه می پیدا اومدن بیرون برای رو راهش

 خراب راه سر رو چیز همه تا

 .ببره خودش با و نهک

 جایی یه یادمه ریخت، بالشت روی چشمم س گوشه از اشک قطره یه

 رو کسی هیچوقت آدم بودم خونده

 و شد نمی من مال اون اگه کنه، نمی فراموش کرده گریه واسش که

 تبدیل زندگیم شد نمی هم فراموش

 و دمیفتا اتفاق هام چشم جلوی فاجعه این انگیز غم ی فاجعه یه به شد می

 برای تونستم نمی من

 .کرد می م خفه داشت که بود این کنم، تالش ازش جلوگیری

 آراز صدای و سر و در شدن باز صدای که بودم پتو زیر قدر چه دونم نمی

 .اومد

 خونه؟ اومدی آشوب_

 .بخوریم گرفتم غذا بیرون از بیا

 .زدم بیرون اتاق از و شدم بلند جا از سریع
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 .کرد ثمک لحظه چند دیدنم با

 شده؟ جوری این ت قیاقه چرا تو هلل بسم_

 .دختر ترسیدم قرمزه هات چشم خورده گره موهات کرده پف صورتت

 .کردم نگاهش بغض با

 آراز؟_

 .برداشت جلو به قدمی و کرد جمع رو خودش جدیه موضوع کرد حس وقتی

 .آشوب چیشده جان؟_

 ...کورد امیر: گفتم آروم و کشیدم صورتم روی دست

 .گرفت رو بازوم و کشید یپوف

 کرده؟ چیکار خب_

 .اومد در زور به صدام

 .خواستگاری برن واسش خوان می_

 .کرد نگاهم شده خشک لحظه چند

 گفته؟ کی_

 .کردم نگاهش مظلوم



 /@romane_ghachaghi 
 

1069 
 

 ...سرهنگ دختر همون دختره اون گفت می امروز سها_

 .کرد نگاهم درگرم سر و کالفه شکست، صدام

 حاال نیستید، هم تن ی وصله مرد این زا بکن دل گفتم بهت که من_

 گفته؟ راست مطمئنی

 .کشیدم بیرون دستش توی از رو بازوهام

 می چی دارم االن دونی می بکن دل میارید زبون به فقط آراز کن ولم_

 کشم؟

 .کنه ازدواج نیست قرار ت عالقه مورد دختر که تو فهمی نمی نه

 .خاروند رو سرش پشت و کشید عمیقی نفس

 داره باالخره شاهینه، بشم ناراحت ازدواجش از من ممکنه که کسی اتنه_

 .میده رو خواکم و خورد خرج

 .کوبیدم بازوش به ای ضربه یغض با

 هم درصد یه اگه اصال کنم چیکار االن من آراز نیار در بازی مسخره_

 چی؟ باشه داشته حقیقت

 .میشم دیوونه دارم من بکن کاری یه خدا تورو
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 .کرد نگاهم اخم با و داد فشار هم به رو هاش بل

 نکن ازدواج بگم بهش برم آشوب میاد بر دستم از کاری چه من آخه_

 میشه؟ دیوونه خواهرم

 .کردم نگاهش تردید با

 نمی که تو خوردن غصه از کنم می دق بیاد خبرش تا بهش، بزن زنگ_

 هم بهش کردن فکر حتی دونی

 .دردناکه

 .شد خیره ش صفحه به لحظه چند و آورد در رو گوشیش

 .بیرون بکشم زبونش زیر از جوری یه باید_

 .ایستاد یدفعه و رفت راه اتاق وسط قدم چند

 نزدیک بهش زد اشاره بهم و گرفت رو شماره

 .بشم

 حبس سینه توی نفسم صداش شنیدن با گذاشت، پخش روی رو گوشی

 .شد

 .کردم ناخونم ی گوشه جویدن به شروع استرس از

 بله؟_
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 بند من نفس بزنه رو حرفش تا کردم می حس انداخت، بهم نگاهی آراز

 .میاد

 شما؟ خوبی داداش سالم_

 همه از آخر باید شدیم غریبه ما دیگه میگم تبریک آقا نباشی خسته

 بفهمیم؟

 آروم زد اشاره و باال آورد رو دستش سریع شد، جمع هام چشم توی اشک

 .باشم

 .شد ندبل کورد امیر متعجب صدای

 چی؟ تبریک_

 افتاده؟ اتفاقی چه مگه

 .دادم فشار هام چشم زیر و دستم و گرفتم گاز رو لبم

 تبریک نفر اولین بزنم زنگ گفتم کنید می ازدواج دارید دادن خبر ها بچه_

 .بگم

 .بایسته بخواد قلبم میشد باعث قضیه این به راجع زدن حرف حتی

 بودم شده خیره گوشی به جوری ردک خوردن تکون به شروع پاهام ناخودآگاه

 بهش زندگیم کل انگار که
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 .بود وصل

 .بود شده هم جدی بودن متعجب بر عالوه صداش دفعه این

 گفته؟ کی اصال چیه مزخرفات این چی؟ ازدواج_

 .بردم جلوتر سریع رو سرم و شد مشت دستم

 .دارید خواستگاری قراره گفت می خانوم سها امروز که این مثل وهلل_

 .کشید پوفی ناراحت و الفهک

 بلند کجا از آتیش این میزدم حدس زد حرفی چنین کرد جا بی خیلی_

 مسخره این و خواستگاری میشه

 ای دیگه جای من رو ها حرف این نگیرید، بل الکی نیست خبری ها بازی

 !نشنوم

 .بکشم نفس تونم می افتاد یادم تازه

 .بستم رو هام چشم و نشستم زمین روی آروم

 شد باعث زد که حرفی طوالنی مکث یه از بعد گفت چی بهش آراز فهمیدمن

 .بشه جلب توجهم

 جاست؟ اون آشوب_

 .انداخت بهم نگاهی آراز
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 دارید؟ کاریش آره_

 .کرد ای سرفه

 .خداحافظ باشه، هاش درس به حواسش فقط بگو بهش نه_

 بند خوشی از که هایی اشک با و شدم بلند شد قطع گوشی که همین

 آراز بغل توی رو خودم یومدننم

 .انداختم

 رو سها این خدا مرسی، میشدم داغون داشتم خدا به داداشی مرسی وای_

 درد جز به چیزی که کنه لعنت

 .نداره من برای بدبختی و

 .کرد حلقه دورم رو دستش

 کنه؟ می باور رو دختره این های حرف عاقل آدم آخه دیگه خری هم تو_

 .نیست ها حرف ینا اهل اصال کورد امیر

 .کشیدم باال صدا با رو دماغم

 !کنم می اهلیش_

 .زد کمرم به ای ضربه

 .باش آدم_
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 .شدم جدا ازش و کشیدم صورتم روی دست پشت با

 ها احمق مثل دیگه برگردونه اونو و بگذرونه خیر به اگه دادم قول خدا به_

 و نذارم دست روی دست

 خدا به آراز سوختم می داشتم برسی تو که االن همین تا ظهر از نکنم، نگاه

 میگم چی من فهمی نمی تو

 .کابوسه یه مثل من برای کورد امیر ازدواج خبر

 352 _پست#

 می غلطی هر: گفت و برداشت رو بود گذاشته زمین روی که رو غذایی

 بدن و تن دیگه فقط بکن خوای

 .دنبالش افتادی کنن فکر نده هم رو الکی نلرزون، جوری این منو

 .شدم آشپزخونه وارد سرش پشت

 چیه؟ غذا چشم،_

 .کوبیده_

 .نشستم سفره سر و زدم صورتم به آبی سریع

 .بود شده برداشته دلم روی از کوه یک سنگینی و بودم شده سبک انگار
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 کمی دلم ته هنوز خوردم رو همه مغز امروز دادم می خبر هم مینا به باید

 کردم می سعی ولی میزد شور

 .مونمب باقی آروم

 و بعد های دفعه گذشت خیر به رو دفعه این بودم تاب بی و سرگردون

 میومد؟ من سر به چی بعدش

 .اومدم بیرون فکر از خونه در شدن باز با

 .انداخت بهمون نگاهی و شد اتاق وارد آرمین

 گرفتید؟ غذا سالم،_

 .بود م گشنه قدر چه که آخ

 .کشید عقب رو خودش آراز

 .گرفتم شوبآ و خودم واسه فقط_

 سه خورید می غذا قدر چه دوتا شما مگه: زد داد و رفت آشپزخونه سمت به

 .میایم کنار هم با تایی

 بشقاب توی رو غذاهامون نصف نشست کنارمون و آورد قاشقی و بشقاب

 به شروع و ریخت خودش

 .کرد خوردن
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 کنی؟ معرفی رو خودت میری کی_

 .کرد نگاهم چشمی زیر

 خودم میرم برگشتم مشهد بریم دایه و سها با خوایم می روزه چند سفر یه_

 از چندتا میدم، تحویل رو

 ...هم کریم های آدم

 خوبه؟ حالت تو راستی: گفت سریع باشه افتاده یادش چیزی انگار که جوری

 سرتون؟ ریختن کریم های آدم دیروز

 .کشیدم بودمش پوشونده کرم با که صورتم به دستی

 .زدن چاقو کورد امیر به ولی مخورد سیلی یه فقط من_

 .کرد نوچی

 چی؟ سراغت بیان باز اگه بابا ای_

 کردی؟ می چیکار یارو این با تو اصال

 .دادم قورت رو دهنم آب زور به

 زنگ آراز به هرچی منم بود شده شب داشت کار کافه های طرف... خب_

 واسه داد نمی جواب میزدم

 .خونه برسونه منو کشید زحمت همین
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 .نگفت چیزی و انداخت باال ییابرو

 گفت می چیزی عفریت اون به و برد می بویی اگه کشیدم آرومی نفس

 یه هم جوریش همین بود واویال

 .من برای بود نذاشته خوش روز

 .افتادم راه اتاقم سمت به و کردم جمع رو ها ظرف سریع غذا خوردن از بعد

 و گرفتم دستم ویت رو گوشیم جاش به نداشتم خوندن درس هوای و حال

 .شدم خیره ش صفحه به

 می رو حالش باید فقط شاید بودم، مردد ولی بدم پیام بهش خواستم می

 .پرسیدم

 آروم تالطمم پر درون تا بزنم حرف باهاش امروز اتفاق از بعد داشتم نیاز

 .بگیره

 353 _پست#

 پرسیدن خب ولی باشم ضایع خیلی خواستم نمی کردم، مکث لحظه چند

 .بود عادی که حالش

 (نداری؟ درد خوبه؟ حالت سالم. ) رفت گوشی صفحه سمت به دستم

 تو بهترم سالم. ) داد جواب تا بودم خیره گوشی ی صفحه به ای دقیقه ده

 (نشده؟ کبود صورتت خوبی؟
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 آرایش با امروز شد کبود ذره یه.) دادم جواب سریع و کشیدم عمیقی نفس

 از خوب نتونستم پوشوندمش،

 .(شد من تقصیر کنم خواهی معذرت

 ازت خوب نتونستم منم. ) کرد مکث دقیقه چند دادن جواب برای دوباره

 بهت جون یه کنم، تشکر

 .(بدهکارم

 اون و بودم بدهکار بهش رو قلبم و آبرو و زندگی کل زدم، کمرنگی لبخند

 انقدر کوچیکی چیز چنین سر

 (کنی؟ پرداختش خوای نمی.) بود فروتن

 .نشسته صورتش روی کمرنگی لبخند بزنم سحد تونستم می

 (خوای؟ می چی جونور بگو(

 بهم بود وقت خیلی کردم، فرو بالشت توی رو سرم ذوق با و خندیدم ریز

 .جونور بود نگفته

 ! (من واسه بده رو روزهات این از روز یه(

 حال سر داشتم تازه شدم، خیره گوشی ی صفحه به و گرفتم گاز رو لبم

 و قراری بی ی همه انگار میشدم
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 توقع، کم چه.) میشد شسته دلم از داشت زدن حرف همین با امروز ی دلهره

 رو روزش و آدرس قبوله

 .(بفرست برام

 توقع؟ کم شد، خشک گوشی صفحه به نگاهم

 طلب ازش رو قلبش کوچیک های دیدار این با خواستم می من نداشت خبر

 .کنم

 .نبودم راضی کم به هیچوقت من

 .گرفتم وجدان عذاب افتادم که دستش یاد

 .(بخیر شب میشی، اذیت دست یه با نده پیام دیگه بسته(

 رو هام چشم راحت خیال با رسید بهم بخیرش شب پیام که بعد دقیقه چند

 .گذاشتم هم روی

 این تصور حتی برد، دل کورد امیر مثل مردی از باید جوری چه دونستم نمی

 باشی اون ی معشوقه که

 جدایی دنیای خودش برای بشی گم آغوشش توی و بگیری ور هاش دست

 دیگه جور رو آدم قلب و بود

 .کرد می تپیدن به وادار ای
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 دست که مردی زدن کتک کردم، فکر قبل روز به و بستم رو هام چشم

 های دست بود، کرده بلند من روی

 از لحظه یه که منی و شدن حلقه دورم من از محافظت برای که قدرتمندش

 قول من نکندم، دل وششآغ

 خوردم قسم خدا جلوی و دادم خودم به ها گریه این از بعد رو ها نوازش این

 مال اون باشه مواظب اگه

 .بدم دستش از که نکنم غفلت نشه ای دیگه کس

 .میشد عاشقم باید اون و بودم آشوب من

 خود دیگه و بودم رفته دست از بشم متوجه خودم که این بدون شک بی

 دادم به تونست نمی مه خدا

 .برسه

 354 _پست#

 کورد امیر

 .بیاد سمتم به تا زدم شاهین به ای اشاره و نشستم تخت روی

 نداری؟ خبری شاهو از_

 گرفت؟ کریم آدمای از ردی
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 .کشید ش چونه به دستی

 .دنبالشونن که ها پلیس براکم بدی دخالت رو خودت خوای می چرا نه،_

 .انداختم شدم پیچی باند دست به اهینگ و دادم تخت به رو م تکیه

 می خیال بی شاید بودم خودم فقط اگه کنه می فرق کارشون ها این نه_

 باید یکیشون دست ولی شدم

 .بشه خرد

 .نشست کنارم و داد فشار بهم رو هاش لب

 نداری؟ خبری ازش بگذری، ناموس از بخوای که نباشی کورد امیر مگه_

 شده؟ بهتر صورتش

 .نشست لبم روی کمرنگی لبخند هاش پیام یادآوری با

 .نکرده ورم زیاد صورتش انگار خوبه حالش چرا_

 .کرد نگاهم چشمی زیر

 براکم؟ میزنی لبخند چه_

 نه؟ س شمامه

 داد می قرار تنگنا و سرگردونگی توی منو کم خودش کردم، بهش اخمی

 .بود شده اضافه بهش هم شاهین
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 .نکرد فکر کارهاش و بانمک های زدن حرف رفتارها، به شد نمی انگار

 .بشینن تخت روی بیان بگو هم پسرا به نیاورد رو چایی چرا دایه ببین برو_

 .گفت آرومی چشم

 این هم آرمین حتی بیان؟ هم آشوب و آراز نگفتی چرا بودیم جمع سر_

 .جاست

 کارهاش با بچه اون که این گفتم می چی بدم، نداشتم جوابی کردم، مکث

 کرد می رگردونس و گیج منو

 که بیاد پیش حرفی وقت یه خواستم نمی و میشد حساس دیدنش با دایه یا

 بشه؟ ناراحت

 .نبود جاش امروز_

 .زد لبخند و شد بلند جا از

 .خیره که انشاهلل_

 .شده خونه وارد سریع و کرد تند پا که کردم نگاه خیره بهش لحظه چند

 خوب بچه اون واسه ولی دنبو مهم من برای میومد پیش زیاد حدیث و حرف

 داشت هم دایه حتی نبود

 .میشد حساس



 /@romane_ghachaghi 
 

1083 
 

 .رفتم در سمت به و شدم بلند جا از خونه زنگ اومدن در صدا به با

 .زدم لبخندی سید دیدن با

 .هستن هم ها بچه تو بفرما اومدی خوش سید آقا سالم_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 بین بهتره شخصیه کمی هی پسرم بزنیم حرف بیرون بیا پهلوون سالم_

 .بشه خودمون

 .شدم خارج خونه از و کردم نگاهش نگران

 چیشده؟ جانم_

 .کرد زدن قدم به شروع

 مادر یه واسه بگیریم گلریزون خوایم می کورد، امیر دارم احتیاج کمکت به_

 دوتا کنیم، جمع پول سرطانی

 مونده عمل راه تو ها بچه ی مدرسه نه داره خونه خرج نه داره یتیم بچه

 .خدا بنده داره احتیاج خیلی

 .کردم نگاهش ناراحتی با و کشیدم عمیقی نفس

 کرد؟ میشه چیکار ببینم بگو سید میدم انجام بیاد بر دستم از هرکاری_

 .برگشت سمتم به و ایستاد
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 پول بشن جمع محل های بزرگ تا داریم نیاز اعتبارت و رسم و اسم به_

 زیاد کسی چندسال این تو بدن

 .نبود مایل

 .دادم تکون سر و دادم فشار هم به رو هام لب

 بقیه بگید خودم به اومد کم پول سید هستم من بدید انجام الزمه هرکاری_

 به ذارم می جیب از رو ش

 .خیره به دستشون میدم خبر هم گله های بچه

 355 _پست#

 .زد آرومی لبخند

 .دیمکر می چیکار ما نبودی تو جوون بشی خیر به عاقبت_

 .کردم خم رو سرم و گذاشتم چشمم روی دست

 .ست آماده ناهار سید داخل بفرما مایید، بزرگ شما حرفیه چه این_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 اهل به ایه عجله دارم کار سری یه خونه میرم پهلوون نکنه درد دستت_

 .برسون سالم ها بچه و خونه
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 و درد افتادم، راه خونه در متس به و کردم مکث کمی سید رفتن از بعد

 نداشت تمومی هیچوقت بدبختی

 از بیشتر وسعمون باز بگیریم رو بقیه دست کردیم می تالش هم قدر چه هر

 .کشید نمی جایی یه

 .بودن شده جمع حیاط توی همه شدم، وارد و کردم باز رو خونه در

 می داداش خان رفتی کجا ای دقیقه دو این تو: زد داد دیدنم با علی

 .دنبالت بیایم خواستیم

 .انداختم بودن نشسته تخت روی هم کنار که سها و آرمین به نگاهی

 .بزنم حرف باهاش بیرون رفتم داشت ضروری کار سید_

 .بشه پرت سمتش به حواسم شد باعث مینا صدای که بده رو جوابم خواست

 گذشت می خوش حسابی میاوردید هم رو آراز آقا و آشوب کاش وای_

 .خالیه خیلی شونجا

 .کرد ای سرفه تک آرمین

 .داشتن کار جفتشون_

 .شدم دایه چشمی زیر نگاه متوجه
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 روش نداشت انتظار بود، سرسنگین باهام خواستگاری قرار کردن رد خاطر به

 این ولی بندازم زمین رو

 به ای عالقه و قصد من بیام کوتاه سرش بخوام که نبود چیزی قضیه

 همه از تر مهم و نداشتم ازدواج

 !بگیره تصمیم زندگیم برای ای دیگه کس نبود قرار

 .شد دیر دیگه کنید پهن رو سفره کن کمک شو بلند سها_

 .پرید جا از سریع و گفت چشمی

 .خورد در به ضربه چندتا نشستم آرمین کنار تخت روی که همین

 .بود شاهو حتما رفت، در سمت به و پرید جا از شاهین

 مشهد؟ برید فتیدگر بلیت کی واسه_

 .آورد جلو رو سرش مودب و کرد ای سرفه آرمین

 اجازتون با داره امتحان سها روز چند این نکردم رزرو رو ها بلیت هنوز_

 دایه با بشه تموم امتحانش

 خوب خیلی میومدید باهامون هم شما اگه ولی بریم بعد بشیم هماهنگ

 .میشد
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 بود خداش از و نیست دل ته از حرفش دونستم می انداختم، بهش نگاهی

 .باشه راحت تا نباشم من

 خودم رو موندن بیرون که کریم آدم چندتا اون داریم زیاد کار شلوغه سرم_

 کنار رو آشوب بگیرم، باید

 .بیارن سرش بالیی ترسم می دیدن من

 .کرد کمرنگی اخمی

 .داره رو هواش آراز نیست نیازی_

 .پرید باال لبم ی گوشه شدنش غیرتی از

 کن آماده رو خودت باشن، داشته رو اون هوای بفرستم باید رو نفر چند_

 بری باید برگشتی که همین

 .پاسگاه

 .گفت چشمی و کشید ای کالفه نفس

 هم قدم یه ذاشتم نمی داره منو زدن دور جرات کردم می فکر درصد یه اگه

 .بشه دور چشمم جلوی از

 .داشتن بساط حیاط توی غروب تا تقریبا ها بچه



 /@romane_ghachaghi 
 

1088 
 

 آشپزخونه سمت به و کردم جمع تخت روی از رو وسایل رفتنشون از بعد

 .بردم
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 .پرسید کنجکاوی با سها که بودم قلیون وسایل کردن جمع مشغول

 زد؟ حرف باهات جون ستاره به راجع دایه کاکَ_

 .کرد ای سرفه تک دایه که کردم نگاه بهش سوالی

 ...و خانوم دختر ینا قدر چه وای سرهنگه دختر منظورم_

 !سها کن بس_

 .برگشتم دایه سمت به

 حرف این بگردید، کسی دنبال من برای نیست الزم دایه دادم تذکر بهتون_

 ...کنید تمومش رو ها

 .برگشتم سها سمت به

 بره خواد می داداشم کردی پر جایی رفتی ببینم دیگه بار یه هم یکی تو_

 می رو گوشت خواستگاری

 !باشه آخرت بار کشم

 .کرد نگاهم جدیم لحن از خورده جا
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 گفتم بودیم جمع دخترها با که روزی اون فقط خدا به نکردم کاری که من_

 ...شاید

 ها بازی مسخره این با زدن کله و سر وقت من گفتی می نباید هم همین_

 .ندارم رو

 .شد حرص از پر صورتش

 کرد؟ چغلی پیشت اومد دختره اون_

 بزنه؟ هم به رو ما بین نهک می جون داره انقدر

 کنه؟ پر واست منو جای خواد می نکنه چیه

 .رفت رو از که زدم زل بهش انقدر عصبانی و جدی نگاهی با

 میگم؟ دروغ مگه خب... خب_

 و بود رفته در دستم از دختر این تربیت دادم، تکون طرف دو به رو سرم

 بر ازم خوردن تاسف جز کاری

 .نمیومد

 داده؟ عقل آدمیزاد به خدا چرا دونی می_

 سها کنه فکر میاد در دهنش از که چیزی به زدن حرف از قبل که این برای

 رو مردم گناه انقدر خانوم،
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 حرف و کارها با خودت کنه خراب تورو و من بین خواد نمی کسی نشور

 کار این برای تنهایی به هات

 .هستی کافی

 االنش های حرف و زد جازدوا به راجع که حرفی از انقدر چرا دونم نمی

 این از واقعا بودم شده عصبانی

 .بودم متنفر ها بازی زنک خاله

 به انقدر هم تو کوردم رفت و شد تموم بود ای قضیه یه دیگه بسته_

 من از اشتباه نگیر سخت خواهرت

 که هروقت برای ذارم می کنم نمی پافشاری ازدواجت برای دیگه بود

 .خواستی خودت

 .چرخید ناراحتش ورتص سمت به نگاهم

 .(دایه برم قربونت الهی.) دایه یاخوا قروانوو بومو_

 ندادید گوش و گفتم بهتون مالیمت با چندبار نباش ناراحت من دست از

 کش رو قضیه این دیگه خواهشا

 .کنید استراحت برید اید خسته کشیدید زحمت زیاد امروز ندید

 .داد تکون طرف دو به رو سرش و کشید آهی دایه
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 .پسرم برس کارهات به برو هم تو باشه_

 .زدم بیرون خونه از و کشیدم عمیقی نفس

 اون وقتی از نبود، راه به رو حالم زیاد افتادم راه کافه سمت به ناخودآگاه

 ندیده رو آشوب افتاد اتفاق

 .دید آسیب صورتش من خاطر به باالخره میزدم سر بهش باید بودم
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 .بشم مزاحم خواستم نمی بشه تموم کارش تا موندم منتظر کافه در دم

 .اومد بیرون کافه از باالخره که موندم معطل ای دقیقه چهل

 .کرد می نگاهش لبخند با و بود ایستاده کنارش جهان آقا

 .شد بلند هم اون ی خنده صدای که گفت آشوب به چیزی و شد خم

 .رفت در ی رهدستگی سمت به دستم و نشست پیشونیم روی کمرنگی اخم

 سمتشون به و شد پیاده لوکس ماشین یه از که کشیده اتو مردی دیدن با

 حاال کردم، مکث کمی رفت

 .بود رفته هم توی هردوشون صورت

 .کردم باز رو ماشین در سریع و نکردم صبر دیگه
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 بیخیال بود ایستاده من به رو که آشوب رفتم سمتشون به بلند های قدم با

 هایی چشم با کنارش مرد دو

 .شد خیره بهم براق

 ای؟ قرمزه مو دخی همون تو_

 شدی؟ شکلی این چرا

 .خوردم جا اومد در غریبه مرد دهن از که حرفی شنیدن با

 !آشوب_

 به تعجب با جهان آقا ایستاد، کنارم و برداشت سمتم به قدم یک سریع

 .برگشت سمتم

 خوبید؟ شاکو جناب سالم_

 کجا؟ جا این کجا شما

 .گرفتم غریبه مرد از مکث با رو م رهخی نگاه

 .فهمیدم نمی رو آشوب به نزدیکیش احساس این دلیل

 !کنید معرفی رو آقا این آشوب، دنبال اومدم جهان آقا ممنون سالم_

 ولی شدم گرفت رو لباسم آستین که آشوب دست متوجه بود، دستوری لحنم

 .ندادم اهمیتی
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 .نمیومد خوشم بود ستادهای جلوم که مردی از دلیل بی جوری همین

 از یکی هستن کورد امیر هم ایشون برهان، هستن من بزرگتر برادر ایشون_

 .آشوب آشناهای

 بودن نچسب زیادی و مرد این از پیش ی دفعه آشوب اومد یادم تازه

 .زد می حرف واسم نگاهش

 .گرفت سمتم به رو دستش

 .خوشبختم_

 آوردم، دستش به فشاری بردم، جلو رو دستم و دادم تکون واسش سری

 طرز از نگاهش طرز بر عالوه

 .بود نیومده خوشم هم آشوب با زدنش حرف

 .کردم ول رو دستش جدی صورتی با مکث لحظه چند بعد

 .آشوب بریم_

: گفت سریع چرخید می نفر سه ما بین نگاهش دقیقه چند این تو که آشوب

 آقا خداحافظ امیر، بریم

 .جهان

 .برگشتم ماشین سمت به و دادم تکون واسش سری
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 چشم جلوی بود، شده آویزون لباسم آستین به آشوب برسیم ماشین در به تا

 بهش چیزی نفر دو اون

 .نگفتم

 .برگشت سمتم به سریع انداختم راه رو ماشین که همین

 کنی؟ می چیکار جا این تو_

 .کردم نگاهش چشمی زیر

 کنه؟ می چیکار جا این یارو این_

 کرد؟ می رفتار صمیمی انقدر چرا

 .انداخت بینیش به چینی

 نگاهش باحال خیلی ولی نمیاد خوشم ازش منم جوریه این مدلش کال_

 راستی نیومد در جیکش کردی

 کنی؟ می چیکار جا این نگفتی

 .کردم نوچی کالفه

 صورتت تو، پِی نیان کریم آدمای وقت یه ببینم و بپرسم رو حالت گفتم_

 بهتره؟
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 .برگشت سمتم به سریع

 .دار نگه رو ماشین زودباش کورد، امیر کنار بزن_

 ای گوشه رو ماشین خلوت جای یه کردن پیدا با و کردم نگاهش تعجب با

 .کردم پارک

 .کنی می همچین چرا بچه چیشده_

 باال رو لباسم آستین که طور همون گرفت رو دستم و سمتم شد خم هول با

 چرا تو: گفت نگرانی با میزد

 کنی؟ می رانندگی داری خیابون توی افتادی راه دستت این با

 کنی؟ استراحت خونه نموندی چرا

 .نشست لبم ی گوشه کمرنگی لبخند

 .کردی شلوغش که نیست چیزی بچه جات سر بشین_

 .رفت هم توی درد از صورتم داد، فشار محکم رو دستم زخم

 !اومد دردت نکردم شلوغش دیدی_

 .کردم نگاهش فشرده هم به هایی لب با

 جونور؟ نیاد درد داری انتظار میدی فشار رو زخم روی_

 .کرد بررسی رو دستم بار چند
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 کردی؟ عوض رو باندش_

 دارن؟ خبر ت خانواده درمونگاه بریم اصال بیا

 .کردم بهش اخمی

 !کنی می بزرگش الکی داری_

 .شد خیره هام چشم به پایین از خودم از تر جدی

 !نیست من برای ولی باشه سطحی و الکی زچی یه تو برای شاید_

 که بکشم عقب رو دستم خواستم گرفتم، گردش های چشم از رو نگاهم

 .نذاشت

 .کرد زدن حرف به شروع لبی زیر و آروم و کرد باز رو باند کمی

 رو جاییت وقتی گفت می همیشه محبوب دادی، می نشونش دایه به باید_

 داشته رو یکی اگه بریدی

 محبت بهت کسی اگه میشه، خوب ببوسه رو روش و کنه زشنا که باشی

 می طول شدنش خوب نکنه

 .کشه

 از رو باند آروم که الغرش های دست به خورد، تکون کمی لبم ی گوشه

 .کردم نگاه کرد می باز دستم دور
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 بشه، خوب تا بهش زنن می دوا میشه زخمی جاییش هرکی ما محل تو_

 جدیده؟ قانون این

 پریشون موهاش که کرد راست و چپ کمی رو سرش و رفتگ گاز رو لبش

 .شد

 .بود شده شیطون زیادی امروز گرفتم، ازش رو نگاهم دوباره

 ندارید رو کسی که شماها به قدیمیه، خیلی نانوشته قانون یه این نه_

 گن نمی کنه بوستون و کنه نازتون

 بهت کییواش من ولی نگیره کسی بی از دلتون شد زخم جاییتون وقتی که

 !رسوندم تقلب

 موقع اون بشه هات زخم دوای که میشه پیدا یکی زود خیلی نباش نگران

 قانون این از واست خودش

 .کنه می وضع ها

 عقب رو دستم هوا بی شدن کشیده دستم روی وار نوازش که انگشتش سر

 .کشیدم

 !قانونم خودم من_

 شم؟چ بگم منم و کنه وضع قانون من واسه بیاد یکی وقت اون
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 کنار دستم روی از رو دستش و کشید عمیقی نفس کرد، مکث لحظه چند

 .کشید

 !داروغه جناب بس و داند خدا_
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 .انداختم دستم به نگاهی

 دکتر؟ چیه تشخیصت خب_

 بری؟ بذاری باز جوری همین خوای می

 .چرخوند چشم

 هب الزم خوبه ببندمش، برات دوباره بده کشیدی رو دستت اول خودت_

 باندش خونه رفتی ولی نبود بخیه

 .امیر کن عوض رو

 .دادم تکون سری

 .کنم می عوض باشه یادم_

 .کرد دستم بستن به شروع و کرد نوچی

 می جهان آقا راستی اوه کنی، عوضش حتما میزنم زنگ بهت خونه رفتم_

 چهار سالگرد به راجع خواست
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 .رفت یادش کنم کرف خدا بنده کردی نگاه بد بس از بگه بهت کافه سالگی

 .کردم نگاهش سوالی

 چیه؟ قضیه_

 .کردن تعریف به کنه شروع تا اومد ادا و ناز کمی

 می جشن رو کافه تاسیس سالگرد هرسال اینا جهان آقا دونی می آخه_

 رو ثابت های مشتری همه و گیرن

 .کنم دعوت هم تورو گفتن کنن می دعوت

 .انداختم بود شده بسته تبمر که باند به نگاهی و کشیدم عقب رو دستم

 دیگه؟ خونه میری ندارم، وقت ها بازی بچه این واسه من_

 .زد سردی لبخند کنه نگاهم که این بدون و داد صندلی به رو ش تکیه

 کرده دعوتت سرهنگ که همایشی ولی نداری وقتی کارها این برای_

 میری؟

 می فکر حال هر به کورد، امیر هستن شما میل باب بیشتر ها آدم اون شاید

 .دوستیم هم با کردم

 بودم شده مات و کیش رسما بزنم، حرفی تا شد بسته و باز چندبار هام لب

 جور یه گفتم می هرچی
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 .کرد می تعبیر دیگه

 زده؟ حرفی چنین کی_

 .شاهین: زد پچ لبی زیر

 .کشیدم عمیقی نفس

 .جا اون برم نیست قرار گفته دروغ مریضه، بشر این_

 .برگشت سمتم به سریع

 .میشه تجلیل ازت کلی نمیری چرا واقعا؟_

 .شد ریز هام چشم

 ناراحتی االن نداختی می رو رفتنم ی تیکه که پیش دقیقه دو همین تا_

 نمیرم؟

 .انداخت باال ای شونه

 .نشن ناراحت سرهنگ نکرده خدایی گفتم کلی نه_

 !بود گرفته بل حسابی دزدید، رو نگاهش سریع که کردم نگاهش چپ چپ

 خونه؟ ببرمت نیومده ها بچه به بزرگاس آدم مال ها حرف این_

 .کرد نگاهم غلیظی اخم با



 /@romane_ghachaghi 
 

1101 
 

 .اوهوم_

 باید جایی یه تا انداختم، حرصش از شده سرخ صورت به نفریحی پر نگاه

 .دونست می رو خودش حد

 .بود شده پروا بی زیادی امروز

 هم و شتدا خاصی حرص و ناراحتی یه هم انگار بود جوری یه رفتارش

 کار از هیچوقت بود خوشحال

 .نمیاوردم در سر ها زن
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 .شد باز زبونش دوباره که بود نگذشته خوردنش حال ضد از هم ثانیه بیست

 .من به بدی رو روزت یه دادی قول بهم_

 .کشیدم عمیقی نفس

 .شدم پشیمون_

 .پرید جا از سریع

 .یگفت خودت بمونی؟ حرفت رو خوای نمی چی، یعنی_

 .شدم خیره جلو به و انداختم راه رو ماشین

 !کنی می اذیت خیلی_
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 .گذاشت صورتش جلوی رو دستش هردو

 .کنی می رفتار ساله سه ی بچه یه مثل باهام نمیشه باورم_

 .گرفتم رو لبخندم جلوی

 ناهار؟ بریم امروز_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 شب تا صبح از یعنی امخو می کامل رو روزت یه گفتم نیست، حساب نه_

 هدر وقتم از کلی ظهره االن

 !دیگه روز یه باشه رفته

 .کنه م دیوونه بود قرار مسلما کشیدم، آهی

 خوش میریم هم با شب تا صبح از روزم یه سالگرد، جشن میای پس خب_

 .گذرونیم می

 .نکردم موافقت هنوز که من_

 .زد بزرگی لبخند

 .بشکونی منو دل که تونی نمی بازیه مهره به دست دیگه نه_

 بر جونور این زبون پس از آرامش با شد نمی دادم فشار هم به رو هام لب

 .اومد
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 .کرد خوردن زنگ به شروع گوشیم بدم جوابی که این از قبل

 شاهو؟ جانم_

 .پیچید گوشم توی شلوغی و صدا و سر صدای

 براکم؟ الو_

 .کنم تمرکز تا شد نزدیک هم به ابروهام

 صداست؟ و سر انقدر چرا هوشا کجایی_

 .شد بلند ش گرفته صدای

 .بیمارستانم_

 .دادم فشار گاز روی رو پام کالفه

 چی؟ واسه بیمارستان_

 .شد جلب سمتم به آشوب توجه

 .کرده خودکشی سجاد... سجاد براکم_

 .کشیدم خبابون کنار رو ماشین زده بهت

 ایستادی؟ چرا چیشده کورد امیر_

 شده؟ طوریش کسی
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 .اومدم خودم به زد چنگ بازوم به محکم که دستی کردن سح با

 اون پس اطمینانیه جا اون نگفتی مگه کرده خودکشی که چی یعنی_

 اصال کردن؟ می غلطی چه پرستارها

 کنه؟ خودکشی تونسته جوری چه

 .بود شکسته صداش

 رگش شکسته ی شیشه با موندن، هم خودشون داداش م شرمنده وهلل به_

 .زده رو

 باورم گذاشتم، فرمون روی سرم و دادم فشار بهم محکم رو هام چشم

 .نمیشد

 .بده آدرس شاهو بیمارستان کدوم_

 .گرفتم آشوب سمت به رو گوشی کالفه که بزنه حرف خواست

 .میگه چی فهمم نمی کن حفظ رو آدرس بگیر_

 .کرد شاهو با زدن حرف به شروع ریز و گرفت دستم از رو گوشی سریع

 361 _پست#

 چیزیش واقعا اگه کنم، چیکار دونستم نمی وجدان عذاب و کالفگی شدت زا

 نمی باقی من از هیچی میشد
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 .موند

 و اومد فشار بهش انقدر کنه، ترک و کمپ بره کردم مجبورش که بودم من

 به گرفت تصمیم که شد داغون

 .بده پایان زندگیش

 المس و صحیح رو پسرشون خواستم می که مادری و پدر جواب اصال

 .دادم می چی رو بدم تحویلشون

 دنیا ی گوشه یه ولی باشه معتاد پسرشون دادن می ترجیح ها اون مسلما

 .بکشه نفس

 .بود من تقصیر چیز همه هم باز

 .میام باهات گرفتم آدرس امیر بریم_

 .انداختم راه رو ماشین و دادم دردناکم های شقیقه به فشاری

 .رفتم اشتباه رو مسیر رچندبا که بودم کالفه و گیج انقدر

 آشوب سمت به نگاهم شدیم پیاده و رسیدیم بیمارستان به که همین

 .برگشت

 دیر ممکنه برگردم بخوام من تا خونه برگرد بگیرم ماشین واست بریم_

 .بشه
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 .برداشت سمتم به قدم یه سریع

 .شدم نگران بیام منم بذار میدم خبر آراز به نداره عیبی_

 .افتادم راه بیمارستان سالن سمت به بحث دونب و دادم تکون سری

 .اومدن سمتم به و دادن تکون دستی دیدنم با شاهین و شاهو سالن توی

 داداش؟ خان اومدی_

 .کرد نگاهش میشه شیشه پشت از تو بریم بیا

 .افتادم راه رو به رو سالن سمت به نگرانی با

 طوره؟ چه حالش_

 .بخش ببرنش بیاد هوش به منتظرن شده رفع خطر خداروشکر_

 .افتادم آشوب یاد که کنم تند رو هام قدم خواستم و کشیدم راحتی نفس

 .برگشتم عقب به سریع

 .میام ببینمش من نباشه تنها بمون آشوب کنار جا همین تو شاهین_

 .برگشت آشوب سمت به و گفت چشمی

 .زد اشاره اتاق به و کرد باز رو سالن در شاهو

 .افتادم راه شیشه متس به آروم هایی قدم با
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 پشت دستگاه همه اون زیر الغرش و پریده رنگ صورت دیدن محض به

 .شد داغ هام پلک

 عمیقی نفس و دادم فشار هام چشم روی رو م اشاره و شست انگشت

 .کشیدم

 و بدم نجاتش خواستم بود، شده بدتر چیز همه شدن بهتر جای به

 .مرگ کام به فرستادمش

 د؟میا هوش به کی نگفتن_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 .ندادیم خبر ش خانواده به نه،_

 .بود سجاد به خیره نگاهم

 می هول خداها بنده االن بدید، خبر شد بهتر که حالش کردید خوبی کار_

 .کنن

 .شد نزدیک بهم کمی

 ...دقیقه چند حد در براکم بمونیم جا این نداریم اجازه زیاد_

 .دادم تکون رو سرم

 .بریم ،م متوجه_
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 .افتاد راه کنارم آروم

 هرکسی واسه ممکنه داداش باش آروم شما شد رفع خطر که خداروشکر_

 .بیاد پیش

 راه بود شاهین با زدن حرف مشغول که آشوب سمت به و ندادم جوابی

 .افتادم

 362 _پست#

 .شد بلند جا از سریع دیدنم با آشوب

 امیر؟ خوبی_

 .پریده رنگت

 .دادم تکون سر کالفه

 .نیست تو جای جا این آشوب، خونه برو شاهین با_

 .کرد اصرار

 دست تو نیام میدم قول میرم، بشه راحت خیالم بمونم دیگه خورده یه بذار_

 .پا و

 .برمش می بعدا خودم مواظبشم من باشه بذار: گفت سریع شاهین

 .نشستم صندلی روی حرف بی
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 به و گذشتن کنارمون زا هردو شدم، شاهو به شاهین ی اشاره و ایما متوجه

 .افتادن راه سالن ته سمت

 .نشست کنارم سریع آشوب شدن ناپدید چشمم جلوی از که همین

 .بستم رو هام چشم و گرفتم دستم توی ناراحتی با رو سرم

 .چیشده گفت بهم شاهین_

 .نگفتم چیزی

 و کنی قبول رو همه مسولیت کردی عادت بس از دیگه شناسمت می_

 بدونی چیز مهه مقصر رو خودت

 خودت؟ تو میریزی رو چیز همه انقدر چرا کنی، می سکته داری االن

 .شناخت می خوب منو بچه این انگار کشیدم، آهی

 .نداشت رو تحملش و ظرفیت کردم، می مجبورش نباید_

 .سمتم به شد خم کمی

 در فالکت این از خواست می هم خوش سرش روی نذاشتی که اسلحه_

 نتونست ودب ضعیف نفسش بیاد،

 .خواستی می رو صالحش فقط تو نیست که تو تقصیر بیاد بر پسش از

 .کردم نگاهش و جام سر نشستم صاف



 /@romane_ghachaghi 
 

1110 
 

 فشارش داره هی گرفته رو گلوم خر چیزی یه ولی گنجشک دونم می_

 و درد این با دونم نمی میده،

 .کنم چیکار ناراحتی

 .گذاشت بازوم روی دست هوا بی

 !نیستی که ربات امیر کن خالی رو خودت بزن حرف باهام_

 می یادآوری تو به اینا ی همه عشق و لذت رنج، درد، حس داشتن، احساس

 .انسانی یه تو که کنن

 و پناه و پشت همیشه نیست الزم بمونی باقی محکم کنی سعی نیست الزم

 فهمی؟ می باشی مسول

 نک باور کنی لمس رو احساسات این عادی های آدم ی بقیه مثل تونی می

 !نیست عجیبی چیز

 .انداختم بهش عمیقی نگاه و دادم فشار رو هام لب

 می کاو و کند منو پود و تار خوب انقدر چرا گفت می چی داشت بچه این

 روحم هاش حرف با و کرد

 کرد؟ می قانع رو

 احتیاج انگار اومدم، خودم به بازوم روی دستش ی گونه نوازش حرکت با

 شرایط این توی نفر یه داشتم
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 .کنه آرومم

 .کنم می درست رو چیز همه من بچه نخور رو ترها بزرگ ی غصه تو_

 .کرد نگاهم اخم با

 به منو و کنی باز رو هات چشم خوای نمی چرا کورد امیر نیستم بچه من_

 سعی داره که دختری عنوان

 کنی؟ نگاه باشه مرهم و بده دلداری هاش حرف با کنه می

 یه و دنیاست یه انگار کنی درست رو یزچ همه تنهایی خودت نیست الزم

 به بستی کمر که تویی هم دونه

 .آفرینش این کثافت و گند مسائل کل گرفتن گردن

 363 _پست#

 .نشست لبم روی کمرنگی لبخند خوردنش حرص از

 و بدی دلداری بهم هات حرف با کنی می سعی داری که دختری خب_

 برای االن بگو من به بشی؛ مرهم

 کنم؟ چیکار درد این گرفتن آروم

 کرد؟ دوا میشه منطق و دلیل با رو سوزونه می ریشه از که دردی

 .بود برنداشته بازوم روی از رو دستش هنوز کشید، جلوتر رو سرش
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 کنه؟ نوازشت نیست کسی شدی زخم دوباره_

 .جوابه جا همه قانون این بودم گفته بهت

 جایی؟ یه بریم هم با شدی مطمئن که سجاد حال از

 .شد می خوب حالم واقعا شاید بگم چی دونستم نمی کردم مکث

 کجا؟_

 .زد لبخند آروم

 باشه؟ سوپرایز_

 !تو و من بین یواشکی چیز یه

 .کشیدم کنار دستش زیر از آروم رو بازوم

 .نکنه چیکار رو شاهین این بگم خدا

 .خونه برو شاهین با و کن گوش حرف باش خوبی دختر فعال بریم، باشه_

 پرت رو حواست کی برم من اگه نمیرم،: گفت لج با و کرد دراز رو شپاها

 غصه شینی می دوباره کنه؟

 .خونه گردم می بر دیروقت دادم خبر آراز به تازه خب خوری می

 .کردم نگاهش چشمی زیر
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 نگفت؟ چیزی_

 .کرد تر رو لبش

 .شد راحت خیالش توام با فهمید وقتی_

 .کشیدم صدایی پر نفس

 .خندید ریز

 از بیشتر حتی مواظبمی که راحته خیالش آراز بیام جهنمم تا تو با من_

 .خودش

 .چرخید سمتش به سرم دوباره

 .کردم نگاه راهرو سقف به بعد و شدم خیره جلبش هام چشم به کمی

 .شیطون بر خدا لعنت_

 به جفتمون شد باعث شاهین صدای کنه شروع دوباره که این از قبل

 .برگردیم سمتش

 .اومد هوش به سجاد داداش_

 .شدم بلند جا از سریع

 کجاست؟ ببینمش؟ تونم می_

 .گرفت رو جلوم
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 .براکم نرو شما_

 .کردم نگاهش تعجب با

 .ببینم کنار برو شاهین میگی چی_

 .آورد پایین رو صداش

 .ببینه شمارو خواد نمی_

 .کردم نگاهش مبهوت و گیج

 ببینه؟ منو خواد نمی چرا چی یعنی_

 .شد خیره شاهین به و ادایست هم آشوب

 میریزه هم به بدتر نیست خوب حالش االن ست، زده خجالت نمیشه روش_

 .ببینه شمارو فردا باشه

 .دادم فشار هم به رو هام لب و کشیدم عمیقی نفس

 .نگفتم چیزی ولی بودم شده ناراحت واقعا

 کورد؟ امیر_

 خونه؟ بریم تو و من

 .نیست ضروری وجودت ناال بمونه سجاد آقا پیش جا این شاهین
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 .انداختم شاهین به بعد و آشوب به نگاهی

 دیگه که االن بیاید فردا خونه برید شما داداش میگه راست آشوب_

 .نداره ای فایده موندنتون

 راه خروجی در سمت به و دادم تکون واسش سری کالفگی با نگفتم، چیزی

 .افتادم

 .ببینمش نتونستم حتی

 364 _پست#

 بهتر حالش اگه دادی قول بهم: گفت آشوب شدیم ماشین رسوا که همین

 .جایی یه بریم هم با شد

 .انداختم راه رو ماشین میلی بی با

 رو ش حوصله و حال االن باشه، حاال همین منظورت کردم نمی فکر_

 .بعدا باشه ندارم

 .داد تکون رو سرش سریع

 خوام نمی ستنی خوش حالت تو که االنه ضمن در دادی، قول بهم تو ولی_

 روی سر امشب غم این با

 .بذاری بالشت



 /@romane_ghachaghi 
 

1116 
 

 هی و دستش عصای بود کرده رو جمله یه همین کشیدم صدایی پر نفس

 من گذاشتن فشار تحت برای

 .کرد می استفاده ازش

 بریم؟ کجا ببینم بگو_

 .انداخت باال ابرویی

 .میگم که آدرسی به برو_

 در انقدر چرا دونم نمی بودم حوصله بی و بود سجاد مشغول فکرم حسابی

 میومدم کوتاه دختر این برابر

 .بود شده عزیز هممون واسه زیادی دیگه

 جند این های اتفاق از برام راه کل توی بودیم، راه توی ای دقیقه چهل

 حرف چیز همه از زد حرف روزش

 .بودن جمع علی ی خونه دخترها با که روزی جز زد

 نیاوردم روش به ولی زد زنگ بهم آراز که بود اون خاطر به دونستم می

 نیاوردم هم خودم روی به حتی

 .کردم انکار رو سها حرف و

 .بود پیچیده اوضاع این نفع به مسائل سری یه گرفتن نادیده انگار
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 با و کردم پارک ای گوشه رو ماشین رسیدیم گفت که آدرسی به که همین

 .کردم نگاه اطراف به تعجب

 .تخلو جا همه و بود غروب دم

 چیکار؟ جا این اومدیم_

 .رفت در سمت به هیجان با دستش

 چیز همه از رو خودشون که جامپینگ بانجی میرن مردم ما های طرف_

 !دونم نمی رو شما کنن، تخلیه

 .پرید بیرون ماشین از سریع که بگم چیزی خواستم شد، گرد هام چشم

 بود، دیوونه تردخ این افتادم راه دنبالش و دادم تکون طرف دو به رو سرم

 و مینا و سها جنس از مگه

 نبود؟ بقیه

 کرد؟ می رفتار متفاوت انقدر چرا پس

 !کنم بینی پیش رو کارهاش تونستم نمی وقت هیچ

 .رسوندم بهش رو خودم بلند های قدم با

 .خطرناکه آشوب کنیم نمی رو کار این ما نه_

 .کرد غنچه رو هاش لب
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 بریم بیا خدا تورو اومدیم جا این تا ترسم نمی باشه باهام یکی اگه من_

 نیفته اتفاقی میدم قول دیگه

 ...اومدم آراز با چندبار حتی جام این عاشق من

 .برد باال رو وسطش انگشت تا سه

 .کنه می خوب رو حالت خورم می قسم_

 .بدم نشون العملی عکس چه دونستم نمی که بودم خورده جا انقدر

 بیشتر مخالفت فرصت حتی یا چیشده بفهمم و بیام خودم به که این از قبل

 حال در مردی باشم داشته

 .بود کمرم دور به کمربند بستن

 !کرد می چیکار من با داشت دقیقا بچه این

 .بودم نداده انجام رو کار این حال تا من

 .بودم آشوب نگران فقط و بود کرده فرار ذهنم از چیز همه فعال

 .شد می زودرسم مرگ دلیل بود نارمک دیگه وقت چند فقط اگه دختر این

 میرید؟ دونفره_

 .ببندید منم واسه آره: گفت هیجان و ذوق با سریع آشوب
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 با اگه داشت، تجربه قبال که خوبه بود بلند زیادی انداختم، ارتفاع به نگاهی

 تر راحت خیالم میومد من

 .یود

 چرا الاص و زد سرش به که بود ای احمقانه هوس چه این یدفعه دونم نمی

 !اومدم سرش پشت من

 365 _پست#

 .کشیدم عمیقی نفس کرد، نگاهم و ایستاد کنارم

 .میدم انجام رو کار این باهات دارم چرا دونم نمی_

 .زد بهم چشمکی

 خیال بی هم حاال کنم، می ممکن رو ها ممکن غیر همینه من خاصیت_

 شو خیال و فکر و خوردن حرص

 !ببر لذت فقط

 بین رو هاش دست بیام خودم به تا کرد، سرمون شتپ مرد به ای اشاره

 جلو به و کرد قفل هام دست

 .داد هلم
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 زد بدنم آدرنالین جوری شد، گرد حد آخرین تا هام چشم و شد خالی پام زیر

 !اومد بند نفسم که باال

 پیچیده دورم محکم که هاش دست و گوشم کنار درست آشوب جیغ صدای

 .بیام خودم به شد باعث بود

 متوجه فقط میگه چی فهمیدم نمی حتی خورد می صورتم به محکم ادب

 با بود، ترسیده مرگ حد در بودم

 .کشید می جیغ و بود کرده بغل منو توان تمام

 و کردم بغلش محکم ها قرمز خط ی همه خیال بی رفت، باال قلبم ضربان

 بینمون هوا فشار ندادم اجازه

 !بندازه فاصله

 فشردم، می خودم به جوری این رو سها و دایه از غیر زنی بود بار اولین

 سعی و بستم رو هام چشم

 .نکنم فکر چیزها این به کردم

 به متغیرش و سرخ صورت دیدن از که زد جیغ باز دهن با گوشم کنار انقدر

 .افتادم خنده

 زد سیلی صورتمون به بیشتری شدت با باد چرخیدیم، خودمون دور بار چند

 نفس به و کشید سوت سرم
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 !جونور این دست ندم رو افسارم دیگه باشم من که افتادم، نفس

 و دست کشید، دراز وسط همون آشوب رسید زمین به پامون که همین

 نفس نفس و کرد باز رو پاهاش

 .شد خیره آسمون به زنون

 .کردم نگاه شد می تر پریده رنگ لحظه هر که صورتش به نگرانی با

 خوبه؟ حالت آشوب_

 پریده؟ رنگت چرا

 .زد اشاره بهم و آورد باال رو دستش حالی بی با

 .چرخه می داره کن نگاه رو آسمون بکش دراز جا این بیا_

 نفری چند به توجه بی و شدم خیره ش بامزه و سرخ صورت به لحظه چند

 کردن می نگاهمون که

 !چرخید می داشت آسمون انگار واقعا کشیدم، دراز کنارش

 چه دیگه این چرخه می سرم دور دنیا کنم می حس دارم، تهوع حالت_

 .بود سمی

 .برگشتم سمتش به تعجب به

 شده؟ بد حالت چرا دادی؟ انجامش قبال نگفتی مگه_
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 آراز با گفتم: گفت بود خیره آسمون به باز نیمه های چشم با که طور همون

 نگاه فقط نپریدم ولی اومدم

 بودی کنارم تو چون هم االن ترسم می ازش چی مثل اصل در کردم،

 !کنم امتحانش کردم جرات

 .میشد پایین و باال سنگین م سینه ی قفسه

 خوبت االن چی؟ میفتاد واست انقاقی اگه فکر بی ی دختره پریدی چرا_

 شد؟

 خیره هام چشم به کم ی فاصله اون توی و برگردوند سمتم به رو سرش

 .شد

 !بپری هم تو که این خاطر به_

 مسولیت و درگیری و غصه و غم اون از دقیقه چند برای خواستم می

 به کلی حتی کن نگاه بشی، خالص

 !سرخه هنوز صورتت خندیدی من ی ترسیده قیاقه

 ازشون شکالت که هایی چشم به زده بهت بود، محبت از پر و گرم نگاهش

 شدم خیره بود شده سرازیر

 .بگم باید چی کارش این جواب در دونستم نمی
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 قدر همین کرد، می رو زیر و ریخت می بهم منو قبل از بیشتر هرلحظه

 پاک چیز همه از رو فکرم راحت

 !بود کرده

 های سیاهی ی همه لحظه یه تو دستش تو عصای با که جادوگری مثل

 .کنه می پوچ رو دنیا

 دختر این دست دادم رو افسارم امروز که این از نبودم پشیمون دیگه حاال

 و بود هشد عوض جامون انگار

 .داشت من دردهای کردن درمون در سعی که بود اون دیگه حاال

 .باشیم جا اون این از بیشتر نبود صالح

 .گرفتم سمتش به رو دستم و شدم بلند جا از

 چیز یه واست کن، استراحت کمی یه ماشین تو بریم آشوب شو بلند_

 .بشی سرحال بخرم شیرین

 بین رو الغرش و کوچیک ایه داست بعد شد خیره دستم به لحظه چند

 ی همه و گذاشت هام دست

 .بشه بلند تا انداخت روم رو وزنش

 .رفت می گیج همچنان سرش
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 .دادم تحویل و کردم باز هردومون دور از رو ایمنی وسایل و کمربند

 .بود بسته رو هاش چشم و بود گرفته دستش توی رو سرش

 .داشتم نگه بدنش دور فاصله با رو دستم

 .نجشکگ بریم_

 .برداشت قدمی و خندید آروم

 نمیگن که میره گیج سرش بپره و نیست بلد زدن بال که کسی به_

 .میشم شرمنده گنجشک

 .زدم کمرنگی لبخند

 صاحبش که بود فروشی اغذیه ی دکه یه رو به رو ی منظره به افتاد چشمم

 درست آتیش یه جلوش

 .بودن نشسته دورش هم نفر چند و بود کرده

 جا؟ ناو بریم_

 .کرد تکرار دوباره و کرد کج رو سرش کردم، نگاهش سوالی

 بخوریم؟ چیزی یه بشینیم جا اون بریم هم با شده، بهتر حالم_

 همه این نبود قرار نبود سرجاش امروز چیز هیچ ایستادم، سرجام شده گیج

 منو و بیفته برنامه بی اتفاق
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 .کنه حیرون

 !بریم_

 خوب منم حال شد می باعث ش زده ذوق صورت افتاد، راه کنارم حرف بی

 انرژی خیلی دختر این بشه

 .داشت

 می چی تو: گفت و برگردوند رو سرش سریع رسیدیم دکه به که همین

 خوری؟

 .بخورم آش خوام می من

 .انداختم دکه به نگاهی

 .نشی مریض بهداشتیه؟ مطمئنی_

 .انداخت باال ای شونه

 .هبد سفارش چیزی یه هم تو بیا دیگه آره_

 .انداختم دکه داخل به نگاهی

 .خورم می پیراشکی_

 .زد بزرگی لبخند

 .گرسنمه هم خیلی دارم، دوست منم خوبه_
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 بیرون بیاید بتول خاله: زد داد و دوید دکه سمت به سریع پرید باال ابروهام

 .اومدم من

 .کردم نگاه پریدنش پایین و باال به و افتادم راه سرش پشت

 .یومدنم جا این زیاد انگار

 به و بودن ایستاده دکه اطراف که پسری چندتا دیدن با برگردوندم، چشم

 کردن می نگاه آشوب جیغ جیغ

 .رفت هم توی هام اخم

 .باشن نداشته دید بهش تا ایستادم سرش پشت و شدم نزدیک بهش

 پسر اون نیست، ازتون خبری وقته خیلی شیطون اومدی خوش به به_

 کجاست؟ خوشگله

 .ندیدخ ریز آشوب

 .اومدم دیگه نفر یه با امشب خاله، بیاد نتونست داشت کار_

 .کرد نگاه بهم لبخند با و برگشت

 کیه؟ پس میاید، هم به نه دارید حلقه نه باشه، تونه نمی که شوهرت_
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 یه خانوادگیمونه، دوست: گفت اخم با و کرد نگاهش ثانیه چند آشوب

 ذارید می آش کاسه یه و پیراشکی

 برامون؟

 .بشه حاضر تا بشینید خاله چشم روی به_

 که بره آتیش سمت به خواست انداختم، آشوب ی گرفته صورت به نگاهی

 .کشیدم رو لباسش آستین

 .کرد نگاهم سوالی و برگشت

 .زیاده مرد آتیش دور بشینیم طرف اون بریم_

 .زد بهم لبخندی

 میشی؟ اذیت باشه زیاد مرد_

 .کردم نگاهش چپی چپ

 .میشی اذیت وت_

 .افتاد راه کنارم

 منی؟ شدن اذیت نگران_

 .کشیدم عمیقی نفس
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 هی میاد خوششون همه میاری در ادا خندی، می بلند میزنی، حرف بلند_

 جلوی نباید کنن می نگاه

 !بکنی رو کارها این هرکسی

 .کرد نگاهم چشمی زیر

 خوبه؟ بکنم رو کارها این تو جلوی فقط_

 .کشیدم پرصدایی نفس

 هرکسی واسه قرمزه خط ها این بکنی، رو کارها این نباید منم جلوی_

 .نیست

 .کرد نگاهم شیطنت با و چرخید خودش دور

 آروم و کنم سرکوب رو خودم کی تا کنن، می نگاه مردم خوشگلم خب_

 شوهرم؟ برای بمونم

 کنم گریه بلند بخندم بلند بکشم جیغ کنم پرواز بزنم بال خواد می دلم من

 و خاکی زمین روی بشینم

 رو خاطره این که نگو امروز، مثل درست نباشه جام هیچ به مردم حرف

 نداری؟ قبولش

 و بود منطقی ولی نبود من عقاید هاش حرف دادم فشار بهم رو هام لب

 .کرد می ساکتم
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 اجازه و بستم مشکی ی پارچه یه با رو هام چشم بود، استثنا چیز همه امروز

 با و بگیره رو دستم دادم

 .کرد پرواز به مجبور منو بچه این و ببره خواد می که هرجا خودش

 نذار دختر، ببر لذت داری رو انرژیش و جوونی تا کن زندگی جوری همین_

 به خم دنیا ی غصه و غم

 .بیاره ابروت

 .داد تکون هوا روی رو هاش دست و کرد ریز رو هاش چشم

 نشد؟ باز دلت ببین رو وزامر سالته، پنجاه انگار که نزن حرف جوری یه_

 نخندیدی؟ بلند نبردی؟ لذت

 .کشیدم عمیقی نفس

 سال و سن واسه کارها این بشه، تکرار دیگه نیست قرار بود، استثنا_

 .دختر شماست

 کرد مجبورم و کشید رو آستینم نشست، صندلی روی و چرخوند چشمی

 .بشینم کنارش

 کی تا کن انکارش کن، تمقاوم تو: گفت انداخت باال ای شونه قیدی بی با

 جناب کنی فرار خوای می

 داروغه؟
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 !میفتی گیر بست بن کوچه یه ته باالخره: داد ادامه و زد چشمکی

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم و کردم ای خنده

 توی داره که اقبالشه ی ستاره خنده، می وقتی آدم های چشم برق میگن_

 .زنه می چشمک آسمون

 .انداختم سرمون باالی ی تیره آسمون به نگاهی ناخودآگاه

 .نیست ستاره آسمون تو که امشب_

 .کرد نگاه آسمون به خودم مثل

 .زنی می چشمک بهش داری نفر یه قلب آسمون تو شاید نباش بین ظاهر_

 م خیره نگاه حس با شدم، خیره بود آسمون به رو که رخش نیم به تعجب با

 بلند و برگشت سمتم به

 .خندید

 !که نداری کم هات، طرخواهخا مثال_

 .برد باال تسلیم عالمت به رو دستش سریع که کردم بهش غلیظی اخم

 یدونه های دلبری از حسابی دایه عقد شب که نه کردم، می شوخی داشتم_

 حیفه گفتم گفت می پسرش

 ...هم خانومی و خوب دخترهای نندازم، رو ش تیکه
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 !گنجشک کن بس_

 .برگشت تمسم به جدیم لحن از زده تعجب

 کشیدم رو سها گوش امروز بشنوم حرفی چیزها این به راجع نمیاد خوشم_

 رسیده؟ تو نوبت االن
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 .زد صدامون خاله که بگه چیزی خواست بود شده نرم هاش چشم

 .ست آماده پیراشکی و آش بیاید ها جوون_

 .پرید جا از سریع

 .دارم کار خاله با میارم، میرم من_

 .رفت دکه سمت به بلند های قدم با کنم مخالف که نای از قبل

 .کردم نگاه اطراف به دقت با و کشیدم عمیقی نفس

 برگشت و خندید آروم خاله گفت، خاله به چیزی و شد خم دکه به رسیدن با

 .کرد نگاه من به

 تکون رو سرش آشوب که گفت بهش چیزی و داد آشوب دست به رو سینی

 من طرف به خنده با و داد

 .افتاد راه
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 .باشه من به راجع هاشون حرف میزدم حدس

 .برداشت رو آش ی کاسه و گذاشت جلومون رو سینی نشست که همین

 .جان نوش جناب بفرمایید_

 شد، خوردن مشغول اطراف به توجه بی برداشتم، سینی توی از رو پیراشکی

 زیادی هیلکش و قد برعکس

 .بود شکمو

 .برگشت سمتم به زدم پیراشکی به که رو اول گاز

 ست؟ خوشمزه_

 سمتش به کمی رو پیراشکی دادم، تکون سر و کردم مکث لحظه چند

 .زدم تعارف و گرفتم

 ...خوری می_

 بهت زد، پیراشکی به گازی و شد خم حرفم تعارف بی شدن تموم از قبل

 .کردم نگاهش زده

 !گنجشک_

 جوری این میگم میزنه؟ گاز لقمه جوری این گنجشک آخه: گفت پر دهن با

 .میشم شرمنده نکن صدام
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 .میدادم تکون طرف دو به تاسف با رو سرم

 .دختر خوردی می طرفش اون از حداقل_

 .کرد فرو آش توی رو سرش دوباره و انداخت باال ای شونه

 .نمیاد بدم من_

 خدا خوردم، رو پیراشکی ی بقیه عادتم برخالف و کشیدم عمیقی نفس

 کنه یرخ به بچه این با منو عاقبت

 خونه از بیرون شب موقع این تا دختر نیست خوب بچه دیگه بریم شو بلند_

 .باشه

 .انداخت بینیش به چینی و کشید پوفی

 کدوم از بدی وفق قرن این مردم عقاید با رو خودت نتونستی هنوز خدا به_

 آخه؟ اومدی قرن

 .نداره عیبی توام با وقتی ضمن در

 .کردم اخم بهش و شدم بلند جا از

 شدنت قانع برای باید این چرا داداشت زن برادرِ آشوب؟ هستم کی من_

 باشه؟ کافی
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 نگاهم باشه خورده بر بهش انگار که جوری خودم از بدتر و شد بلند هم اون

 .کرد

 تک رفیقتم لحظه این تو االن من همینه، نداریم هم با ما که نسبتی تنها_

 رفته یادت ت گله دختره

 داروغه؟

 .بود بچه واقعا دادم، فشار هم به ور هام چشم

 .خودم به لعنت که سرت تو انداختم رو چیزها این خودم_

 پول و افتادم راه دکه سمت به بلند های قدم با افتاد، راه سرم پشت خنده با

 .کردم حساب رو غذا

 جاده توی شدم اطراف بودن تاریک ی متوجه تازه شدیم که ماشین سوار

 .نبود چراغی هیچ

 از افتادم راه اصلی ی جاده سمت به و کردم روشن رو ماشین باالی چراغ

 گذشتیم می که پارکینگ کنار

 باعث بودن کرده بغل رو همدیگه ماشین دوتا بین که پسری و دختر دیدن

 .بپره باال ابروهام شد

 .گرفتم ازشون رو نگاهم آشوب صدای شنیدن با

 حاجی؟ نداری ینظر شما گناهه شیرینه که هرچی چرا دونم نمی_



 /@romane_ghachaghi 
 

1135 
 

 369 _پست#

 .رقصید می نزده بچه این گرفتم رو لبخندم جلوی سختی به

 .چسبید نمی آدم دل به انقدر که بود حالل اگه دیگه شیرینه گناهه چون_

 .شد خم سمتم به کمی

 نه؟ چسبه می دل به شیرینا گناه این از پس ماشاهلل هستیا دلی اهل_

 .ندادن وننش واکنش کارهاش برابر در بود سخت

 .ببند هم رو کمربندت جات سر بشین صاف_

 .نشست سرجاش صاف و شد کمرنگ لبخندش

 دیگه؟ خونه برم راست یه_

 .انداخت باال ای شونه

 نرفتیم؟ که مونده هم ای دیگه جای_

 .انداختم راه خونه سمت به رو ماشین و کشیدم عمیقی نفس

 .بود گوشیش توی سرش مسیر کل توی

 .بود خوب داد می کردن فکر ی اجازه بهم و بود ردهک سکوت که همین

 .بود شده شرایطش و سجاد اسیر دوباره فکرم
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 این دست از موهام دیدمش، می باید بود که هرطور فردا ولی نذاشت امشب

 سفید شرایطش دیدن و پسر

 .بود شده

 میومد بیرون کوچه از که شاهین دیدن با ایستادم شون کوچه سر که همین

 .پرید باال ابروهام

 میاد؟ داره نیست شاهین اون-

 نبود؟ بیمارستان مگه کنه می چیکار ما ی خونه خودشه چرا_

 .رسوند بهمون رو خودش بلند های قدم با بود شناخته رو ماشینم که شاهین

 .کشید رو در ی دستگیره آشوب

 .بریم هم باز شد وقت گذشت، خوش بهم خیلی ممنونم امروز بابت_

 .دمدا تکون سری

 جدا دنیا این از ساعتی چند شدی باعث که تو از مرسی کنم، می خواهش_

 .بشم

 .شد پیاده ماشین از و زد بهم مالیمی لبخند

 .گرفت دست با رو ماشین در سریع شاهین

 خونه؟ اومدین تازه_
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 .شاهو دست دادم رو ماشینم بیام باهات منم وایسا داداش

 روی رفتنش از بعد و کرد خداحافطی آشوب با دادم تکون واسش سری

 .نشست جلو صندلی

 .کردم نگاهش سوالی

 کنی؟ می چیکار جا این بمونی بیمارستان نبود قرار مگه_

 .برگشت طرفم به خنده با

 چیزی من مگه براکم، کنی استراحت خونه برگردی بود قرار هم شما_

 گفتم؟

 .انداختم راه به رو ماشین و کردم اخمی

 سجاد؟ سر باال ذاشتیگ رو شاهو نشو، پررو_

 .نرفت رو از

 شب؟ وقت این تا بودید کجا هست، هم صابر_

 !بودید می خونه پیش دوساعت تا باید کنیم حساب هم آهسته حرکت یعنی

 .دوختم رو به رو به رو نگاهم

 پسر؟ بدم پس جواب تو به باید بیینم_

 .داد تکیه صندلی به و کرد نوچی
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 ...خواد می تورو دختره این براکم نگرانم_

 !دونم می_

 .دادم فشار هم به رو هام لب برگشت، سمتم به تعجب با

 !شدم مطمئن جورایی یه وقت چند این یعنی_

 کنی؟ چیکار خوای می خب: گفت آروم

 .کشیدم عمیقی نفس

 تو بزنم نمیاد دلم اصال شاهین بشکونم رو دلش خوام نمی دونم، نمی_

 لب از خنده بشم باعث یا ذوقش

 .نبنده دل من به بره کنم ردش جوری یه باید ولی هبر هاش

 .کرد نگاهم بهت با

 .که نمکه با خیلی نمیاد خوشت دختر این از چرا فهمم نمی من آخه چرا_
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 .کردم نگاهش چپی چپ

 !نیست ها حرف این اومدن خوش اصال قضیه_

 دلم شاول بمونه، سها همون مثل واسم بهتره ولی درست س بامزه و شیرین

 کردم کمک سوخت واسشون
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 .بگیرن سامون و سر

 کمه سنش س بچه دختر این ببین گله، های بچه مثل شدن برام کم کم

 سالشه؟ چند دونی می اصال

 جای نمیده تشخیص رو غلط و درست فرق کنه می چیکار داره فهمه نمی

 جایی به و خوندن درس

 ...و ادا با و میاره در رو ها بزرگ آدم ادای من دنبال افتاده راه رسیدن

 .کشیدم عمیقی نفس و کردم مکث

 فقط نیستم ها حرف این دور تو اصال من شاهین نده کشش خیال بی _

 و بسوزه من پای به خوام نمی

 .بشه فراموشش آرزوهاش

 .بشم غرق خودم افکار توی گذاشت و نداد ادامه

 آشوب

 .گرفتم گاز رو لبم و کردم نگاه آراز درهم های اخم به چشمی زیر

 خوب زیاد حالش آخه اومدیم زدیم دور یه بتول خاله پیش بردمش فقط_

 .نبود

 .کرد نگاهم چپی چپ
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 کشی؟ نمی خجالت چنده، کن نگاه رو ساعت_

 نگفتم چیزی هات بازی لوس و حال و حس این سر ای بچه گفتم من حاال

 من؟ کردن درک ی نتیجه اینه

 کنی می خاموش رو گوشی بعد بیرون ماومد کورد امیر با که میدی پیام یه

 خونه؟ میای شب موقع این

 .زنی می غر سرم کلی دونستم می آخه: زدم پچ آروم و گرفتم گاز رو لبم

 .شد بلند جا از

 این با دونم نمی اصال بیرونی شب وقت این تا باشه آخرت بار حال هر به_

 برسی؟ چی به قراره کارها

 بغلم که ای لحظه نشست، لبم روی دلی ته زا لبخند امروز اتفاقات تصور با

 !کرد

 حواسم ی همه شدم کشیدنم جیغ و لرز و ترس خیال بی واقعا لحظه یه

 دورم که هایی دست پی رفت

 .شدم می فشرده بهش که گرمی بدن و بود شده حلقه

 .بره بیرون ذهنم از آور خجالت های فکر این تا بستم رو هام چشم محکم

 هیچ هیچوقت ک ساختم هایی خاطره باهاش من هاین مهم هیچی، به_

 نظرت به بسازه، تونه نمی دختری
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 میره؟ یادش

 .کرد ریز رو هاش چشم

 ساختی؟ هایی خاطره چه مگه_

 بود، شده باحال ش قیافه قدر چه دونی نمی وای: گفتم سریع شده هول

 بپره باال اون از کردم مجبورش

 و آش بتول خاله پیش فتیمر هم بعدش شد، نمی باورش اصال خدا بنده

 برگشتیم و خوردیم پیراشکی

 !همین خونه،

 .نمیومد پیش مشکلی گذشتم می جزئیات از یذره اگه

 پریدی؟ هم خودت_

 .چرخوندم چشم

 .اوهوم_

 پریدی؟ نمی من با وقت هیچ چرا پس_

 .شدم بلند جا از سریع

 !کنه می حسودی داره نفر یه جا این انگار_

 .اومد صدا به حیاط در که بگه چیزی خواست
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 .کشیدم پوفی

 آرمینه؟_

 .دوخت در به چشم

 پررو؟ انقدر آدم زده، کلید خودش واسه رفته_

 .رفتم اتاقم در سمت به

 می شروع اتاق تو برسه پاش این سرکار برم باید فردا کنم استراحت میرم_

 زنش ی خانواده از کنه

 .کردن تعریف

 .شد اتاق دوار شد تموم حرفم که همین

 داداش به ندارید تربیت سالم، علیک: گفت و انداخت جفتمون به نگاهی

 کنید؟ سالم بزرگترتون

 .بودن هم تاش سها با که الحق شدم اتاق وارد و چرخوندم چشمی

 رو بالشتم محکم و کشیدم دراز رختخواب روی ها لباس کردن عوض از بعد

 .کردم بغل
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 شرایط اون توی کاش کردم، تصور رو کورد امیر و بستم رو هام چشم

 رو تنش گرمای تر راحت تا نبودیم

 بار اولین برای آسمون توی هوا و زمین بین شد نمی باورم کردم، می حس

 .بود رویا انگار کرد، بغلم

 روز نصف این خاطرات کنم فکر شدم خیره سقف به و کشیدم عمیقی نفس

 قلبم تپش واسه ها ماه برای

 .باشه کافی

 بود، دیدنی صورتش زدم گاز ش خورده دست پیراشکی به که یا لحظه

 پیراشکی کل شد مجبور بعدش

 !بودم زده گاز من که جایی از درست بخوره خودش رو

 شد می بگیرم رو زدنم جیغ جلوی تا بردم فرو بالشتم توی ذوق با رو سرم

 غیر ی بوسه یه عنوان به

 کرد؟ حساب روش مستقیم

 با رو کورد امیر تونستم نمی هم درصد یه شد مین جمع تصورش از لبخندم

 توی سنگینی و ابهت اون

 با خودش به راجع من تصورات از روزی یه اگه کنم، تصور شرایطی چنین

 می سکته قطعا شد می خبر
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 !کرد

 .برد خوابم کم کم که بودم رویا و فکر تو قدر چه دونم نمی

 زدم بیرون خونه از ینآرم و آراز زدن صدا بدون شدن بیدار محض به صبح

 .افتادم راه کافه سمت به و

 .رفتم سمتس به سریع جهان آقا دیدن با رسیدم که همین

 خوبی؟ خانوم آشوب سالم به_

 .زدم لبخندی

 خوبه؟ مادرتون حال خوبید شما جهان آقا خوبم_

 دیگه؟ اوکیه فردا جشن راستی

 .زد پیشونیش روی آروم

 بگم، امیر آقا به رفت یادم اصال شد جوری اون جو دیروز هست که اوکی_

 برهان رفتار بابت خیلی

 نه؟ شدید ناراحت شدم شرمنده

 باشه تا نزنم لبخند شدنش غیرتی یادآوری از تا دادم فشار هم به رو هام لب

 .ها مزاحمت این از

 .کردم ای سرفه تک زد سرم به که فکری با
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 بهش هم کافه و نجش به راجع حساسه موارد این رو کال وهلل بگم چی_

 همین سر کنم فکر گفتم

 .نمیاد گفت کرد ردش ناراحتی

 .داد تکون رو سرش کالفه

 باهاش خودم امروز من نمیشه که جوری این واقعا، شدم زده خجالت خیلی_

 بیاد حتما که گیرم می تماس

 نه؟ ندازه نمی زمین که منو روی

 .کردم تر رو لبم

 .ندازه نمی انشاهلل بکنید رو تالشتون شما حاال_

 .رفت ساز قهوه دستگاه سمت به

 آبرو جا این عمر یه باشه تر راحت که بیان میگم هم شاهین و شاهو به_

 کله و سر هروقت کردم جمع

 .چیز همه به میزنه گند میشه پیدا ش

 .کردم نگاهش دلسوزی با

 .دارن خاندانشون تو ها نخاله این از یدونه همه جهان آقا نداره عیبی_

 .گرفت ش خنده کم کم کرد نگاهم تعجب با لحظه چند
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 نخاله؟_

 .گرفتم گاز رو لبم

 گفتم؟ بدی چیز_

 .داد تکون رو سرش

 .تنهام دست ساعتی یک که بیا بپوش رو لباست برو دختر نه_
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 زنه می زنگ کی ببینم که بود جهان آقا به حواسم کردنم کار زمان کل تو

 .کورد امیر به

 .زد صدام که کردم می تمیز رو اه ظرف داشتم

 .کردم گمش بده بهم رو امیر آقا ی شماره بیا آشوب_

 .پریدم جا از سریع

 ظهر؟ موقع این نیست که خواب: گفت و انداخت بهم نگاهی

 .دادم تکون سر اطمینان با

 .بخوابه ظهر سر نداره عادت اصال نه_

 .کردم سکوت که انداخت بهم متعجبی نگاه
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 .کنه یادداشت رو شماره تا گرفتم سمتش به رو گوشی صفحه

 .شدم نزدیک بهش کمی و نشستم صندلی روی

 .کرد زدن حرف به شروع و گذاشت گوشش کنار رو گوشی

 هستید؟ خوب شما احوال امیر آقا سالم الو_

_ 

 .خدا به شدیم بدهکار شما به خواهی معذرت یه دیروز بابت آقا_

 رو کورد امیر صدای تا بودم دهچسبی بهش رسما سمتش، شدم خم بیشتر

 .بشنوم

 های مشتری و دوستان با رو کافه افتتاح هرسال ما راستش بزرگواری_

 اگه گیریم می جشن کافه ثابت

 .کنید می خوشحالمون خیلی بفرمایید رنجه قدم کنید لطف

 .میومد هم قلمی لفظ چه پرید، باال ابروهام

 .بگیره سامون و سر زودتر نکارتو که امیدوارم منتظریم ما حال هر به_

_ 

 .خدانگهدار شما قربان چشم،_

 .شدم خیره بهش اشتیاق با کرد قطع که همین
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 نه؟ یا میاد گفت؟ چی_

 .انداخت مونده باقی های ظرف به نگاهی

 .رسونه می رو خودش تونست اگه داره کار سری یه گفت_

 .بپیچونه بخواد بود ممکن شد، آویزون کمی م لوچه و لب

 .دختر کردی چیکار رو فنجونی های کیک اون ببینم بیا خب_

 .رفتم سمتش به و کشیدم عمیقی نفس

 .بببنید جهان آقا میره وا ش همه نداده یاد بهم کامل کامی هنوز_

 .زد بهم مالیمی لبخند

 .میدم یاد بهت خودم بیا سرکار بیاد خواد نمی پسره این امروز که این مثل_

 .کردم نگاه دستم جلوی وسایل به گیجی با و گفتم چشمی

 .بود خیره بهم لبخند با همچنان

 کنم؟ چیکار خب_

 .زد بهم ای اشاره

 .بدم توضیح واست تا کنار برو دختر ایستادی من جای سر_

 .بودم شده گیج پاک رفتم، تر عقب کمی و گرفتم گاز رو لبم
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 .گرفت رو دستم مچ آروم که بودم ها مرغ تخم زدن هم مشغول

 .من بده آشوب کنی می شتباها داری_

 .ایستادم کناری و دادم دستش به رو همزن سریع

 کارها انجام ی مرحله به مرحله توی و ایستاد کنارم مهربونی با روز کل تو

 .کرد کمکم

 .بودم مدیون ش کافه و خودش به حسابی که بود آدمایی یکی هم جهان آقا
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 .نکنه رد رو جهان قاآ کورد امیر کردم می دعا روز کل تو

 من به رو روزش یه بود داده قول داشتم هم دیگه فرصت یه این از بعد

 .بده اختصاص

 سر از که نبودم هم احمقی آدم نبودم، پایی و دست بی و بزدل دختر من

 رو قلبم کاری ندونم و غرور

 چون نبود مهم برام هیچی بخورم، حسرت بشینم عمرم آخر تا و بدم باد به

 .داشت رو ارزشش کورد امیر

 باهاش نتونم اگه حتی نرم یادش از وقت هیچ کنم کاری خواستم می

 .بمونم
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 باید بودم کرده قمار مون رابطه و دوستی روی و دریا به بودم زده رو دلم

 و کردم می باز رو زبونم قفل

 .باداباد چه هر خوامش می قدر چه فهموندم می بهش

 خونه؟ بری وایخ نمی دختر هپروت تو رفتی چرا_

 .دادم تکون سری

 .خدانگهدار جهان آقا امروز بابت ممنون شد، درگیر فکرم لحظه یه چرا_

 .چرخید سمتم به نگاهش

 .بسالمت دختر کنم می خواهش_

 .افتادم راه خونه سمت به و شدم تاکسی سوار

 اون انگار دادم، تکون واسش دستی شهره دیدن با رسیدم که کوچه سر به

 بر آرایشگاه از اشتد تازه هم

 .خونه گشت می

 .اومد سمتم به سریع دیدنم با

 آشوب؟ نیست خونتون کسی االن_

 .کردم نگاهش تعجب با

 .باشه دختره اون با کنم فکر هم آرمین سرکاره که آراز_
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 .کشید رو بازوم سریع

 تعریف واست نشد وقت اصال که افتاد اتفاقایی یه روز چند این بریم بیا_

 .کنم

 .شدیم خونه وارد و انداختم کلید

 بیرون بودیم رفته کورد امیر با دیروز شهره دارم حرف کلی منم اتفاقا_

 .کرد بغلم حتی نمیشه باورت

 .خونه تو پرید و آورد در رو هاش کفش سریع

 چیشد؟ چیشد_

 دادی؟ وا سریع غلطا چه

 .هال وسط نشستم ذوق با ها لباس همون با و گرفتم گاز رو لبم

 چسبیدم من بودیم هوا و زمین وسط افتاد اتفاقی چه دونی نمی که وت آخه_

 .کرد بغلم اونم بهش

 .کرد نگاهم شده گیج

 .کردم پوفی

 ...پریدم باهاش خودمم بپره کردم مجبورش بتول خاله پیش بردمش_

 .خنده زیر زد آروم
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 وای اصال، زد سرت به جوری چه فکر این دختر سفیدی چشم تو قدر چه_

 .خدا بنده اون حال به

 .کردم نازک واسش چشمی پشت

 چته؟ تو ببینم بگو بخواد هم دلش_

 .رفت هم توی صورتش گفتم تا

 درب و دار سابقه و بیکار و عالف هرچی چرا آشوب بدشانسم من قدر چه_

 میشه؟ من عاشق داغونه و

 .جلوتر بردم رو سرم

 هست کی کنن، می جذب رو خودشون شبیه ها آدم حال هر به دونم نمی_

 همه این که بدبختی این حاال

 چسبوندی؟ بهش لقب

 .کرد نگاهم چپی چپ

 پسره بود کی بودیمش دیده سها جشن توی که گله های بچه این از یکی_

 بزنی رو تهش و سر بلنده قد

 ...تازه میاره در زمینی زیر های مسابقه این از پولشم ست خونه قهوه تو

 .دادم تکون سر
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 صابر؟_

 .شد کج لبش

 .همون آره_

 .کشیدم عمیقی نفس

 و دارم دوست رو گله های بچه انقدر من شهره دونم نمی زد؟ زنگ بهت_

 بشینی صبح تا تو عزیزن واسم

 .خوبیه مورد نظرم به بگی بد

 .زد بازوم به ای ضربه

 دونم می خودم خداوکیلی شد، سبز راهم سر بارکی یه میزد، زنگ کاش_

 هستن بامرامی و خوب های بچه

 باشه؟ بد و باشه کورد امیر دست زیر یکی میشه مگه میگم یعنی

 از و مشتی داش هم خیلی خوره نمی من به اصال ببین رو وضعیتش تو ولی

 قدیمیاست، چیپ مدل این

 که نرسوندم جا این به رو خودم و نرفتم در محل این از بدبختی با من وهلل

 دار سابقه آدم یه زن تهش

 .بره کنم ردش بده حل راه یه کنم می فکر اینا به اچر اصال من وای بشم،
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 .کردم بهش اخمی

 منه، دل عزیز ولی داره سابقه هم کورد امیر خب ها خوره می بر بهم داره_

 دارها سابقه ی همه مگه

 هستن؟ بدی آدمای

 .گرفت ش خنده کردم حس

 وضوعم حتی و بحثش اون اصال آشوب، ندارم کاری تو دل عزیز با من_

 من بگو شریفه هم رفتنش زندان

 کنم؟ چیکار پسره این با

 .میشه پا به شر بفهمن شناسی می که منو ی خانواده

 .انداختم ای گوشه و آوردم در رو هام جوراب

 .کارش پی بره بگو بزن حرف باهاش میگه؟ چی میاد خب_

 .کنار داد هل پا با رو هام جوراب

 آرایشگاه از داشتم اول بار همون نمیاد جلو اصال آشوب دیگه همینه مسئله_

 جلوی یهو خونه گشتم می بر
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 کردم صبر آشناست ش چهره دیدم بعد ترسیدم خیلی اولش شد ظاهر راهم

 گفت برگشت میگه، چی ببینم

 همین رفت و شد رد کنارم از سریع بعد میاد خوشم شما از من خانوم شهره

 !جمله یه

 .شکفت صورتم

 نمردی جوری چه کشید، خجالت حتما بانمک و ناز قدر چه جونم ای وای_

 حیاش؟ و شرم واسه

 .رفت بهم ای غره چشم

 و رفت موقع روز اون از کنم چیکار من بگو آشوب نیار در بازی مسخره-

 اسکورتم دنبالم میفته راه آمدم

 .میزنه حرفی نه میاد جلو نه کنه می

 زدم پیج باالی هم رو م شماره دارم اینستا پیج که من میگم من یعنی ببین

 زنگ چرا ها، مشتری برای

 ها؟ بره کنم ردش من بزنه رو حرفش نمیزنه

 آدم؟ دنبال میفته راه حرف بی پیش سال پنجاه عاشقای مثل چرا

 نگاهش شده ریز هایی چشم با و دادم تکیه هام انگشت به رو پیشونیم

 .کردم
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 باشه داشته کاری هم کورد امیر حتی خداییش، ندارم حرفی نادریه مورد-

 نداره گوشی شاید میزنه زنگ

 ها؟

 .کشید موهاش توی رو دستش

 دعوا بود نزدیک انداختن تیکه بهم راه توی دوبار یکی واهلل، دونم نمی_

 برای آبرو بشه پخش دیگه بشه،

 شغلم با هم جوریش همین واویالست که بفهمه بابامم که مونه نمی من

 .دارن مشکل

 .کشیدم آهی

 فکر چرا واقعا بشه، درمون خواد نمی چرا پوسیده های ذهن این ونمد نمی_

 شغل آرایشگری کنن می

 !نیست سالمی

 بگم؟ کورد امیر به خوای می

 دلم خدا به میشه، زده خجالت داره گناه آشوب نگو نه وای: گفت سریع

 خب ولی ها سوزه می واسش

 راه من لدنبا این از هم طرف یه از خوره نمی من به اصال شرایطش

 در حرف پشتم ترسم می افتادنش
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 .بیاد

 .شد بلند حیاط در صدای که بگم چیزی خواستم نداشتم ای ایده واقعا

 خونه؟ اومده آراز آشوب_

 .چرخوندم چشمی آرمین صدای شنیدن با

 .هنوز سرکاره نه_

 .شد بلند سریع شهره

 بگم هشب جلو برم باید خودم آخرش کنم فکر دیگه برم من اومد داداشتم_

 .بشه من بیخیال

 .داد تکون سری دیدنش با آرمین کردم، ش بدرقه در دم تا و شدم بلند

 خوبی؟ شهره سالم_

 .نمیومد خوشش آرمین از وقت هیچ کرد نگاهش چپی چپ شهره

 تو؟ سالمی هنوز خبر؟ چه دختره اون از خانوم شهره و نه شهره-

 .رفتیم حیاط در سمت به ما و آورد در رو هاش کفش آرمین

 خودمون از مستقیم اومدی نمیده، جواب پنجره و دیوار سر از فضولی_

 بکشی؟ حرف
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 میگه شیطونه: گفت بیرون رفت می که طور همون و کرد اخمی شهره

 جونش به بندازم رو صابر

 .بده گوشمالیش

 .بستم رو در و کردم خداحافطی باهاش خنده با

 .کنه خیر به رو ما عاقبت و آخر خدا

 375 _پست#

 .زد صدام آرمین شدم خونه وارد که همین

 آشوب؟_

 .کردم نگاهش منتظر

 چیه؟ سها با مشکلت تو_

 .پرید باال ابروهام

 .نذاره دمم روی پا وقتی تا البته ندارم اون با مشکلی من_

 .برد فرو شلوارش جیب توی رو دستش

 اشمداد چشم از منو خواد می خواهرت که میزنه غر من جون به روزه چند_

 مارو ی رابطه حتی بندازه

 .داد لو کورد امیر به اون هم
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 .نشست لبم روی ای خنده کم کم

 یه کردم وساطت زدم حرف کورد امیر با رفتم که من صورت تو تف_

 رو دستت و بده بهت فرصت

 .اید کوره گربه که الحق بگیره،

 .انداخت باال ای شونه

 نشه پیدات یارو این دور ادزی وقت چند یه فعال گفت، سها نگفتم که من_

 .شده حساس سها

 حرف با ولی آرمین متاسفم: گفتم رفتم می اتاق سمت به که طور همون

 بهش بیشتر کردی تحریکم هات

 .تفریحاتمه جزو دختره اون خوردن حرص دیدن که دونی می بچسبم،

 .رفتم هام جزوه سمت به و بستم رو در غرغرهاش به توجه بی

 سها از بود شده خبردار شون رابطه راجع کورد امیر وقتی زا بودم شده متوجه

 کمتر و بود گرفته فاصله

 سها ترس باعث همین گشت می دورش و کرد می تعریف ازش قبل مثل

 .بود شده

 دور دلیل کرد می فکر شاید بود، آور دلهره کورد امیر دادن دست از فکر

 وجود هم از امیر و اون شدن
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 هم به خیلی گذروندیم آلونک توی هم با که شبی ناو از بعد چون باشه من

 اون ولی شدیم تر نزدیک

 .بگیرم کورد امیر برای رو اون جای خوام نمی وقت هیچ من بود احمق

 جای خواستم می من بگیرم رو کس هیچ جای خواستم نمی من اصل در

 توی رو خودم فرد به منحصر

 .باشم داشته کورد امیر قلب

 روز چند این کنم تمرکز هام کتاب روی کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 بود شده ذکرم و فکر ی همه

 .بودم افتاده عقب چیزها خیلی از و کورد امیر

 در به ضربه چند خوردن با که بود گذشته خوندنم درس از قدر چه دونم نمی

 .اومدم خودم به

 .خریدم خوراکی واست تو؟ بیام فلفل_

 .نشست لبم یرو لبخندی آراز صدای شنیدن با

 .داداشی تو بیا_

 .شد اتاق وارد دستش توی پالستیک یه با و کرد باز رو در

 فلفل؟ خونه می خروس کبکت چته داداشی؟_



 /@romane_ghachaghi 
 

1161 
 

 .کشیدم هومی

 کنم دعوتت خوام می که این دوم خریدی خوراکی برام که این واسه اول_

 چهارسالگی سالگرد جشن به

 .ببریم تونیم می بخوایم رو هرکسی خانوادمون از گفت جهان آقا کافه،

 .انداخت باال ابرویی

 حاال؟ هستن کیا_

 .نمیره سر ت حوصله نترس هست هم شاهین: گفتم سریع

 .داد تکون سری

 استراحت برم منم بخواب زود بخور رو خوراکیت میام، شاهین با پس باشه_

 .کنم

 .شد خارج اتاق از بخیری شب گفتن با

 جدید آدم یه به تبدیل انگار کردم می کیف دیدمش می وقتی روزها این

 و مسولیت با پسر یه بود، شده

 مدیون رو ها این ی همه هم باز و کنم افتخار بهش تونستم می که آروم

 .بودم کورد امیر
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 به و خزیدم پتو زیر بود خریده برام آراز که هایی خوراکی خوردن از بعد

 .رفتم فرو خواب

 376 _پست#

 داشت کم کم جشن کشیدم آهی و انداختم تماسپر های کفش به نگاهی

 امیر از خبری و میشد شروع

 .نبود کورد

 .گفت چیزی یه کنه دک رو جهان آقا که این برای احتماال

 .میز روی بچینیم رو ها دسر این کن کمک بیا آشوب_

 ها مهمون از نفری چند بودم، داده دست از رو م انگیزه روز ی ادامه برای

 بودن ها بچه ی خانواده از که

 .بودیم شده آشنا باهاشون و بودن اومده

 خیالم تا نه یا میاد بپرسم ازش و کورد امیر به بزنم زنگ خواست می دلم

 اجازه غرورم ولی بشه راحت

 پافشاری این از بیشتر و کردم می حس و بودم کرده رو اصرارم من داد نمی

 .ست دهنده آزار کردنم

 .دادم جواب جهان آقا لبخند هب و چیدم میز روی رو ها دسر
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 شده؟ چیزی آشوب ای کالفه انقدر صبح از چرا_

 .هست چیزیم یه من بودن فهمیده هم بقیه انگار کردم، مکث

 .م خسته کمی یه خوندم می درس وقت دیر تا دیشب نه_

 .کشید عقب واسم رو ها صندلی از یکی

 .میدیم انجام خودمون رو کارها ی بقیه کن استراحت کمی یه بشین بیا_

 قائل تبعیض خوب رئیس: گفت خنده با گذشت می کنارمون از که رها

 کارها این از ما برای ها میشی

 .کردی نمی

 که ما: داد جواب کامی جاش به نگفت چیزی و کرد ای خنده جهان آقا

 خدا دختر نیستیم سوگلی کارمند

 ...شانس بده

 همه کافه در شدن باز صدای با که بودم هاشون شوخی به خندیدن مشغول

 .شدن ساکت

 جهان آقا برادر برهان دیدن با برگشتم عقب به جو شدن سنگین از متعجب

 .پرید باال ابروهام
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 داده تکیه صندلیم پشت رو دستش و بود ایستاده من سر پشت که جهان آقا

 قدم چند و کرد اخمی بود

 .رسید می گوشمون به برهان بلند صدای ولی گرفت فاصله ازمون

 به ثابت تقریبا های مشتری از منم باشه، مبارک کوچیکه داداش سالم_

 نه؟ دیگه میام حساب

 .چرخوند ما سمت به رو نگاهش بعد

 داریم؟ جشن امروز دونستی می کجا از_

 کم دست منو: داد جواب میاورد در تنش از رو کتش که طور همون برهام

 سالگرد میشه مگه ها گرفتی

 بره؟ یادم رو احمقانه ی فاجعه این افتتاح

 بود مقدسی جای تکمون تک برای جا این رفت هم توی هممون صورت

 آرامش توش من که بود جایی

 .کنه توهین جا این به کسی خواست نمی دلم شد آروم قلبم و گرفتم

 رو وسایل بقیه ما بشینن میز پشت کنید راهنمایی رو مهمونتون جهان آقا_

 .کنیم می جا به جا

 .افتادم راه اتاقموم سمت به ها بچه با همراه و مشد بلند
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 پیدا ش کله و سر روزی چنین باید حتما: گفت ناراحت و کرد پوفی کامی

 شد؟ می

 .زهرمار برج مرتیکه

 به که هایی صندلی و میز و کافه فضای کم کم و بود گذشته ساعتی نیم

 پر داشت بودیم چیده تازگی

 .میشد

 .مشد کارم مشغول و کشیدم آهی

 جیبم توی از سریع لرزید، گوشیم که بودن کردن غیبت مشغول ها بچه

 .آوردم بیرون

 .شد ریز هام چشم آراز پیام دیدن با

 !میایم داریم افتادیم راه ما_

 و خودش فقط ما از منظورش کردم نگاه گوشی ی صفحه به کنجکاوی با

 ...!یا بود شاهین

 .نیاره هجوم بهم خیال و رفک دوباره تا دادم تکون طرف دو به رو سرم

 رو ناامیدی از بعد ناراحتی و غم جون بشم امیدوار دوباره خواستم نمی

 برام شرایط این ولی نداشتم
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 عجیبی طرز به و بودمش ندیده بود روز دو فقط من بود ترسناک خیلی

 .بودم دلتنگش

 که میشد متوجه دید می خودش روی به رو منو وقتی فقط اون احتماال

 می کاش داره، وجود هم آشوبی

 .کنم خودم پرت رو حواسش کمی تونستم

 377 _پست#

 رفتم جهان آقا سمت به ها بچه به توجه بی و دادم انجام رو کارهام ی بقیه

 الزم چیزی زدم اشاره و

 .نه یا دارن

 .اومد سمتم به و شد بلند صندلی روی از سریع

 شون حوصله ها چهب دیگه، دست بگیره رو گیتارش بگو کامی به آشوب_

 ندارن عادت ها این میره سر

 .بشینن گوشه یه نواز و ساز بی

 .زدم صدا رو کامی و گفتم چشمی

 قرمزی؟ جانم: داد جواب و آورد بیرون اتاق توی از رو سرش
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 سرش از عادت این نبود قرمز موهام دیگه که این با زدم بهش لبخندی

 .بود نیفتاده

 ها بچه دیگه کن شروع دستت بگیر رو رگیتا بگم بهت گفتن جهان آقا_

 .سررفت شون حوصله

 .ایستاد صاف و کرد مرتب دست با رو بلندش موهای کمی

 .اومدم کنن ولم دخترها این چشم_

 که بودم برنداشته قدمی کنن می چیکار اتاق توی ببینم تا رفتم سمتشون به

 .کشید رو لباسم آستین کامی

 .اومدن هات مهمون کنم فکر آشوب_

 کورد امیر دیدن با برگشتم، در سمت به اشتیاق با پیش لحظه چند برخالف

 و شاهین و آراز کنار که

 اتاق توی رو خودم کامی به توجه بی و کشیدم هینی میشد کافه وارد شاهو

 .کردم پرت

 !بود اومده واقعا افتاد، تقال به قلبم برگشتن، سمتم به تعجب با دخترها

 .نداشتم رو دیدنش آمادگی انگار االن ولی مبود راهش به چشم روز کل

 .برداره ریزی آبرو از دست قلبم تا کشیدم عمیقی نفس



 /@romane_ghachaghi 
 

1168 
 

 جان؟ آشوب شده چیزی_

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم سریع

 بیفته؟ اتفاقی بود قرار مگه چرا نه_

 اتاق ی آینه سمت به و گرفتم گاز رو لبم کردن، نگاهم شده گیج جفتشون

 .برگشتم

 شور حدی به کردم، مکث رسیدم که هام چشم به انداختم خودم به نگاهی

 که میزد موج توش شوق و

 .خوردم جا لحظه یه

 ای کودکانه ذوق چه بود، آورده من سر رو بال این مرد اون داشتن دوست

 .بودن کنارش برای داشتم

 جهان آقا اصرار به که این از یا باشم خوشحال اومده که این از دونستم نمی

 براش من ناراحتی و اومده

 !ناراحت نبوده مهم

 و کوتاه همیشه مثل هام لباس کردم، نگاه خودم به و کشیدم لرزونی نفس

 نکرده تغییری هیچ بود عادی

 .بودم
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 این تو چپیدی چی واسه دختر بگو آمد خوش هات مهمون به بیا آشوب_

 .زشته اتاق

 .گشتمبر بود شده اتاق وارد تازه که کامی سمت به سریع

 .بریم هم با همه دخترا شید بلند میگی راست آره_

 سنگینش نگاه زیر و بذارم بیرون جا این از رو پام تنها ترسیدم می انگار

 .بشم ذوب

 .شدن بلند جا از رها و مهتاب

 .نباشه خونه صاحب زشته اومدن همه دیگه بریم آره_

 .شدم خارج اتاق از آروم بقیه سر پشت و کردم حبس رو نفسم

 378 _پست#

 به کافه دور رو هام چشم و دادم فشار هام انگشت بین رو لباسم پایین

 .چرخوندم دنبالشون

 عمیقی نفس بودن نشسته جهان آقا با میز یه ی فاصله با که دیدنشون با

 راه سمتشون به و کشیدم

 .افتادم
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 هم کامی بودن، نشده من متوجه هنوز بود، ایستاده جهان آقا کنار شاهو

 خوش بهشون تا افتاد راه ارمکن

 .بگه آمد

 و کوبید آراز پهلوی به سریع بود شاهین افتاد بهم چشمش که نفری اولین

 که کاری با زد، من به ای اشاره

 .شد حبس من نفس و برگشت سمتمون به هم کورد امیر نگاه کرد

 .گرفتم رسمیش تیپ از رو نگاهم و نشوندم صورتم روی لبخندی زور به

 یه و کار کلی از بعد انگار رسید، می نظر به خسته حسابی ش چهره

 شرکت به مجبور سنگین مسولیت

 .بود شده مهمونی این توی کردن

 .بدید افتخار نداشتم انتظار فرمودید رنجه قدم اومدید، خوش خیلی سالم_

 .داد رو جوابم لبخند با شاهین

 هم ما بریم گفتن داداش خان دیگه بودیم هم خسته داشتیم کار راستش_

 صالح شما هرطور چشم گفتیم

 .دونید می

 .کردن اصرار جهان آقا_
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 .چرخید سمتش به نگاهم امیر صدای شنیدن با

 اومده؟ جهان آقا اصرار به فقط بگه خواست می یعنی

 .بره در خستگیتون امیدوارم اومدید خوش حال هر به طور، این که_

 آروم و کشید خودش سمت به رو من آراز بگه آمد خوش بهشون کامی تا

 یه برام برو: گفت گوشم دم

 .تشنمه بیار بردار چیزی پرتقالی آب

 .کردم بهش اخمی

 .بردار برو شو بلند بینی؟ نمی چیدیم گوشه اون بزرگی اون به سلف_

 .خاروند رو سرش پشت

 .نمیشه روم_

 .بود مدلی همین جمع توی همیشه گرفت، م خنده

 .شد خم سمتمون به کمی شاهین

 چیشده؟_

 .آوردم پایین رو صدام بود ما به نگاهش که کوردی امیر به توجه بی

 جمع تو همیشه نمیشه، روش بخوره چیزی یه بره خواد می تشنشه_

 .میشه خجالتی
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 .انداخت آراز به ای خنده پر نگاه شاهین

 .بچه گیریم می واست من بریم شو بلند_

 .کرد بهمون اخمی آراز

 .نیستم که بچه کنید ول بابا ای_

 گوشه؟ اون کنید می پچ پچ چی_

 .کردم نگاه کورد امیر به چشمی زیر

 .بخورن چیزی یه سلف سمت برن خوان می آراز و شاهین_

 .داد تکون سر و انداخت بهشون نگاهی

 خوری؟ نمی چیزی شما_

 .کرد نگاه هام چشم توی مستقیم باالخره

 میشه؟ تموم کی مراسمتون نه،_

 .شدن بلند جا از هردو و زد آراز به ای ضربه شاهین

 داری؟ عجله_

 .کرد نگاه شدنشون دور به

 .م خسته_
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 .شدم نگران

 خیلی امروز کردی، می استراحت خونه رفتی می بیای نبود که واجب_

 بود؟ شلوغ سرت

 بیارم؟ قهوه واست

 .انداخت بهم آرومی نگاه

 می تحمل رو انداختنت تیکه و زدن غر باید وقت چند تا نمیومدم اگه_

 گنجشک؟ کردم

 می استراحت خونه میرم بشه که تموم نیست چیزی نکن شلوغش انقدر

 .کنم

 .شد بزرگ کم کم لبخندم

 اومدی؟ من های زدن غر خاطر به یعنی_

 میفته؟ راه کارم همین با بعد به این از

 .کرد بهم اخمی

 .گنجشک نشو پررو_

 تو میزد سریع بشم یصمیم باهاش ذره یه میومدم تا گرفتم، گاز رو لبم

 چیه ی دلبسته من آخه برجکم،
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 !بودم شده بشر این
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 چیزی خواستم کردم، نزدیک بهش رو صورتم و کردم کج کمی رو سرم

 که شاهین و آراز صدای با که بگم

 .موندم ساکت بودن رسیده بهمون تازه

 .جام سر بشینم من بذار طرف اون برو آشوب_

 .کردم آراز به اخمی

 .دیگه بشین من جای بیا کنه می فرقی چه_

 می تکون کورد امیر کنار از من عمرا نشست، کنارم و کرد مکث لحظه چند

 .خوردم

 طرف اون هم کورد امیر آراز، کنار شاهین و بود نشسته من کنار آراز حاال

 نشسته ورودی در به نزدیک من

 .بود

 دفعه این که شمبک راحتی نفس خواستم نشست، لبم روی کمرنگی لبخند

 سمتش به شد باعث کامی صدای

 .برگردم
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 آهنگ خوام می جا این بیا شو بلند آشوب نشستید چرا دیگه بیاید دخترها_

 .بزنم

 امیر کنار من نذارن که بودن داده همدیگه دست به دست همه امروز انگار

 .بشینم کورد

 .دادم تکون کامی برای سری و شدم خیالش بی

 .کنیم می همراهیت جا این از ما زدن به کن شروع_

 گفته بهم پیش دفعه یادمه شدم، خودم به کورد امیر چشمی زیر نگاه متوجه

 .نخونم هرکسی پیش بود

 به هردومون که انگار گرفتم، رو نگاهش مچ و برگردوندم طرفش به رو سرم

 .کردیم می فکر چیز یه

 انتخاب که گیآهن از نیاوردم، تاب رو نگاهش گیتار صدای شدن بلند با

 .شد حبس نفسم بود کرده

 شده عجین من پود و تار با دنیا ی عاشقانه های آهنگ ی همه روزها این

 .بودن

 ...آرومه و ناز و خنک و ساده بارونه مثل هنوز بودنت_

 .کردم خوندن به شروع لبخند با و گرفته فاصله همه از هام لب

 ...باشم نداشته تدوس تا ساختم که دیوار این پشت از االن حتی_
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 .گرفت اوج صدام و دادم فشار هم روی رو هام لب

 ی همه سرده من باغ... خونه می باغش تو مرغابی بیرونه بهار متل و اتل_

 دونه پژمرده هاش گل

 ....دونه

 ...بارونه بارون بارونه بارون

 داد تکیه بهم رو ش شونه هم اون کم کم زدم، آراز بازوی به ای ضربه

 می تکون هم با که طور همون

 .کردیم آهنگ همراهی به شروع خوردیم

 و میشد کشیده کورد امیر ی شونه به م شونه برگشتم و رفت تکون هر با

 .گرفت می آروم نفسم

 من زار قلب سبز گلپر من پرتقال تنگه دلم_

 ...میارم بخوای که هرچی تو برای از ببخش منو

 می نگاه بهمون و گشت می بر لحظه هرچند بود امیر به حواسم ی همه

 باالخره و شکست مقاومتم کرد،

 شد حبس نفسم نگاهش دیدن با چرخید، سمتش به قرارم بی های چشم

 می تکون همچنان هام لب ولی
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 .خوردن

 و غم همین بوش و عطر مهربونه و خوب زندگی دل نازنین متل و اتل_

 ...بزرگمونه و کوچیک شادی

 چرخونه؟ می داره کی رو ت دونهگر این زمونه آهای زمونه آهای

 این همیشه برای تونستم می کاش بود، مهربون و گرم همیشه مثل نگاهش

 داشته خودم برای رو نگاه

 !باشن ها چشم این روم پیش تصویر میشم بیدار خواب از که هرروز و باشم

 اون اومدم، خودم به تازه ها دست صدای شدن بلند و آهنگ شدن تموم با

 و بود گرفته من زا رو نگاهش

 !بودم گم و آواره و نگاهش خاکی تو انگار من

 .برگشتم آراز سمت به و برداشتم ازش چشم خورد پهلوم به که ای ضربه با

 بودم سپرده قلبم دست رو افسارم و بود افتاده جریان به احساساتم جوری یه

 تونستم می االن همین که

 .باشم مرد این برای خواد می دلم قدر چه کنم اعالم همه به و بشم بلند

 .کنه می صدات داره کامی آقا این آشوب_
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 .کوبید پهلوم به آراز چرا شدم متوجه تازه

 .افتادم راه کامی سمت به و شدم بلند جا از صدا بی

 کورد امیر میزدم دل دل کردم، می حس خودم روی رو نگاهی سنگینی

 با چرخوندم که چشم ولی باشه

 می سوراخ رو تنم داشت انگار نگاهش شدم، رو به رو جهان آقا ادربر برهان

 .کرد

 دیدنم با کامی افتادم راه اتاق سمت به و برداشتم ازش چشم ناراحتی با

 یه من تا ببین: گفت سریع

 بیار پختیم جهان آقا کردن سوپرایز برای که کیکی اون بزنم دیگه آهنگ

 .میز روی بذاریم بیرون

 .بودم گیج کمی هنوز دادم تکون واسش سری

 .کنه کمکم تا خواستم رها از و افتادم راه یخچال سمت به سریع

 رو بودن داشته نگه دور جهان آقا چشم از سختی به ها بچه که کیکی

 میز روی و کشیدیم بیرون

 .گذاشتیم چرخدار

 .بردیم سالن سمت به رو کیک مهتاب و رها با که بود خوندن مشغول کامی
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 .کرد متوقف رو آهنگ و زد لبخندی دید رو ما که همین کامی

 کافه این و ما واسه که هایی زحمت و جهان آقا افتخار به هم شیرینی این_

 .کشیدن صفا با ی

 که زد برق هاش چشم جوری دیدنمون با برگشت، سمتمون به جهان آقا

 گرفت م خنده

 .اومد سمتمون به بلندی های قدم با

 .انشاهلل کنم جبران که شدیم شرمنده ابیحس ها بچه کردید چیکار_

 .کوبید ش شونه به ای ضربه لبخند با کامی

 .کافیه هستی که همین رفیق حرفیه چه این_

 .دادم هل سالن ی گوشه به رو کیک

 دل با هم کنار جا این زیادی های سال انشاهلل جهان آقا باشه مبارک_

 .کنیم کار خوش

 .شد خیره بهم محبتی پر نگاه با

 .قشنگت دعای بابت ممنون قرمزی انشاهلل_

 .نشست لبم روی بزرگی لبخند ناخودآگاه

 .بود ما سمت به ها مهمون ی همه نگاه
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 .کردیما معطل رو همه حسابی که ببر رو کیک جهان آقا_

 .رفت کیک سمت به و گرفت دستش توی رو چاقو سریع جهان آقا

 بهمون ظریفی اخم با ردم،ک نگاه کورد امیر به چشمی زیر و ایستادم کنارش

 بیشتر نگاهش بود شده خیره

 .کشیدم راحتی نفس بود، جهان آقا به

 .کردن زدن دست به شروع همه شد بریده کیک که همین

 داخل به هم من کردن پذیرایی وسایل کردن پخش به شروع سریع ها بچه

 باقی وسایل تا برگشتم اتاق

 .ببرم اصلی سالن به رو مونده

 .اومدم در برهان ی سینه به سینه بشم خارج اتاق از استمخو که همین

 .برگشتم عقب به قدمی و دادم فشار هم به رو هام لب

 کنار؟ برید میشه ببخشید_

 .کرد نگاهم حرکتی هیچ بدون مستقیم و خیره

 توئه؟ خاطر به_

 .کردم نگاهش منگ و گیج

 چی؟_
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 .کرد ریز رو هاش چشم

 که این تا برگرده و دیگه یکی به بسپاره رو جا این که میشد راضی داشت_

 !اومدی تو

 توئه؟ تقصیر بیاد، خونه به نیست حاضر حتی دیگه االن

 .کردم نگاهش زده بهت

 من به تقصیر باید چرا نگفتم چیزی بهشون اصال من گید می دارید چی_

 باشه؟

 برگرده؟ که دارید اصرار انقدر چرا شما اصال

 .نشد عوض نگاهش طرز

 گدا تا چند خوام نمی چون کنه کار جایی چنین نیست جهان شان در چون_

 و بگیرن رو دورش گشنه

 ...بچا پول ازش

 جلوگیری کلمات هجوم از نتونستم ولی دادم فشار هم به محکم رو هام لب

 .کنم

 رو دستشون سیره روحشون بوده گشنه بچگی از شکمشون که آدمایی_

 گرفتن کمک برای آدمی هر جلوی
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 سیر خاک فقط رو شکمتون که شما امثال برعکس درست کنن نمی دراز

 !کنه می

 بدتر اون از خودم مطمئنم شد، سرخ عصبانیت از صورتش ثانیه صدم توی

 و من امثال داشت چون بودم

 اهمیتی برام هم شدن اخراج لحظه این تو حتی کرد می تحقیر رو کامی

 پایین بچه یه با مرد این نداشت

 !رفت نمی در قسر پس بود افتاده در
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 .شدیم ساکت هردو صدایی شنیدن با که بگه چیزی خواست

 آشوب؟_

 .میومد برهان سر پشت از درست بود، کورد امیر صدای کردم تر رو لبم

 .کردم نگاهش منتظر

 .کشید کنار و کشید صدایی پر نفس

 .مخورد جا جدی صورت اون با کورد امیر دیدن با گذشتم، کنارش از سریع

 من؟ دنبال اومدی امیر؟_
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 بود دوخته برهان به رو اخمش پر نگاه که طور همون و داد تکون رو سرش

 .گرفت سمتم به رو دستش

 .کنن تشکر ازت خوان می ها بچه برگردیم باید_

 بگیرم؟ رو دستش خواست می کردم، نگاهش زده بهت لحظه چند

 راه که اینه منظورش شدم متوجه تازه داد تکون بود هوا روی که رو دستش

 .بیفتم

 !بودم شده جنبه بی قدر چه دادم، بیرون آروم رو نفسم

 .بود ایستاده اتاق در چارچوب توی که بود برهانی به هنوز نگاهش

 بود؟ ناراحت من کنار اون بودن از

 .بیاد راه کنارم تا کشیدم رو آستینش گوشه

 که هنوز برید یدخوا می زود خیلی: گفتم سریع میز سر رسیدیم که همین

 .نخوردید چیزی

 بهمون هم کیک حتی بریم؟ خوایم می ما گفته کی: گفت تعجب با شاهو

 !ندادید

 به رو نگاهش و نشست صندلی روی برگشتم کورد امیر سمت به خورده جا

 .دوخت ها بچه
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 .دادم فشار هم به رو هام لب

 ها بچه به االن برید خواید می کردم فکر گرفتید خیز جوری یه لحظه یه_

 .بیارن کیک براتون میگم

 روی به اصال برگشتم، عقب به کورد امیر به ای خیره نگاه انداختن از بعد

 .نیاورد هم خودش

 بود؟ اومده اتاقک دم تا برهان وجود خاطر به یعنی

 .بگیرم رو لبخندم جلوی نتونستم

 .طرف این بده رو ها پیشدست اون از چندتا کامی_

 .گفت ای باشه و رگردوندب سمتم به رو سرش

 .نشستم قبلیم جای سر و برگشتم هاشون زدن صدا به توجه بی

 .گردوند نمی بر سمتم به رو صورتش اصال

 .گرفت فاصله هم از هام لب سکوت لحظه چند از بعد

 شده؟ خوب دستت_

 .انداخت دستش به نگاهی

 .مونده روش زخم فقط کردم باز رو باندش_

 .برگشت سمتم به باالخره
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 .داشتی خوبی پرستار_

 .پرید باال ابروهاش

 !البته صد_

 .کردم اخمی بهش

 خوبه؟ سجادتون حال راستی نکن م مسخره_

 .کشید عمیقی نفس

 .میشه مرخص فردا نیست، بد_

 .کردم کتاب و حساب به شروع ذهنم تو سریع

 بریم؟ فردا پس نمیشه که فردا خب_

 .کرد نگاهم تعجب با

 بریم؟ کجا_

 .کردم گرد واسش ور هام چشم

 !بدی من به رو روزت یه دادی قول_
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 .شد جا به جا کمی و کرد ای سرفه تک
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 .گرفتم سمتش به رو م اشاره انگشت سریع

 .بری در زیرش از تونی نمی_

 .شد کشیده صورتم به انگشتم روی از نگاهش

 کنی؟ می تهدید منو داری_

 .کردم جمع رو انگشتم آروم

 بدقولی آدم خوام نمی فقط من خدا به خودته واسه کنم، می یدتاک دارم نه_

 .بیای نظر به

 .داد تکون طرف دو به رو سرش و کرد نگاهم خیره لحظه چند

 بری؟ خوای می کجا حاال_

 زبون به ولی نه یا کنه می قبول دونستم نمی شدم، جا به جا کمی ذوق با

 .آوردمش

 بیای؟ موتور با میشه_

 .ردک نگاهم خورده جا

 بیرون؟ بریم هم با که بیام موتور با_

 .شدم خیره بهش منتظری نگاه با و دادم تکون رو سرم سری

 .ندارم موتور من_
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 .میره در زیرش از داره دونستم می

 رو شاهو بودن سلف مشغول آراز و شاهین برگشتم، ها بچه سمت به سریع

 .زدم صدا

 ندارید؟ موتور شما شاهو آقا_

 .نشست هاش چشم توی برقی کم کم بعد کرد اهمنگ تعجب با شاهو

 ماشین بود داداش مال ها سنگین موتور این از دارم هم خوبش دارم اتفاقا_

 .باشه من دست داد خرید که

 .برگشتم کورد امیر سمت به اخم با

 لو و بپرسم چیزی شاهو از من نداشت انتظار انگار که بود جوری صورتش

 دبو نگفته هم دروغ هرچند بره

 .نمیومدم کوتاه ولی

 زندگیم روزهای ترین خاص از بگذرونم کورد امیر با تنها بود قرار که روزی

 روز آخرین هم شاید یا بود

 !زندگیم خاص

 .بگیره قرض ازت رو موتور فردا پس خواد می امیر_

 .کرد نگاه کورد امیر به تعجب با
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 .براتون میارم چشمم روی داداش چشم_

 .برگشتم کرد می نگاهم اخم با که کورد امیر سمت به بزرگی لبخند با

 چی؟ دیگه شد، حل هم این خب_

 .کشید سر رو دستش جلوی که ای نسکافه و کشید سنگینی نفس

 .بکن خواد می دلت که هرکاری_

 آروم جای به بودم دلبسته بهش وقتی از انگار گرفت، م خنده لحظه یه

 می ترش کالفه هرروز کردنش

 !کردم

 .زد من به ای اشاره ها کیک وردنآ با کامی

 پیش نشستی اومدی دختر کنیم کمک کمی یه جهان آقا پیش بریم بیا_

 .خوری نمی تکون ها مهمون

 جاش داری چیکارش: گفت سریع بود رسیده میزمون به تازه که شاهین

 کنه کار داره جون بچه این خوبه،

 .بخور آوردم مغز چهار واست بیا اصال؟

 گرفته م خنده هم بودم کرده تعجب هم گرفت، سمتم به ور مغز چهار ظرف

 .بود
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 .زد بهم چشمکی و ایستاد شاهین کنار آراز

 .آوردمش واست من میگه دروغ_

 .زدم دوتاشون به لبخندی

 .مرسی حال هر به_

 یعنی؟ نمیای_

 .کردم نگاه کامی به و کشیدم پوفی

 .شدم بلند جا از و گذاشتم کورد امیر جلوی رو مغز چهار

 .بابا کردی م دیوونه داری چیکارم ببینم بریم بیا_

 .بشم رد تا ایستاد کنار گرفت، ش خنده

 383 _پست#

 اشاره کامی به و کرد تند پا سمتم به سریع رسیدیم جهان آقا به که همین

 .بره که زد

 داشت چیکار باهات اتاق؟ سمت بود اومده چرا برهان دختر؟ خوبی آشوب_

 دید؟ کورد امیر

 .کشیدم کنار رو خودم کمی

 فهمیدید؟ کجا از شما_
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 .داد تکون سر ناراحتی با

 آشوب؟ گفت بهت چی رسیدم، دیر شرمنده داد خبر بهم کامی_

 که کورد امیر های چشم دیدن با چرخوندم رو سرم هوا بی و کشیدم پوفی

 جا میزد پرسه سمت این

 بود؟ من به حواسش هنوز خوردم،

 .شدم نزدیک جهان آقا هب کمی و کردم ای سرفه تک

 نگران گرفت تحویل هم زشت حرف سری یه و زد زشت حرف سری یه_

 .نباشید

 .داد فشار هم به رو هاش لب

 گفت؟ چی نمیگی_

 .زدم بهش لبخندی و کردم کج رو سرم

 ببخشیدها البته دستش کف گذاشتم رو حقش نترسید دیگه گذشت_

 .هست هم داداشتون

 .گرفت ش خنده

 عادت شناسم می خوب رو پسر این من قرمزی کردی خوب نداره عیبی_

 .بقیه آزار و اذیت به داره
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 حسابی ولی کنم نگاه کورد امیر العمل عکس به و برگردم خواست می دلم

 .میشد ضایع

 .آشوب میرن دارن هات مهمون که این مثل_

 از نفر اولین درهم صورتی با که کورد امیر دیدن با برگشتم عقب به سریع

 به توجه بی بود شده بلند جا

 .کردم تند پا سمتشون به جهان آقا

 برید؟ خواید می زودی همین به_

 .داد تکون سری کنه نگاهم که این بدون کورد امیر

 .مونن می ها بچه سرهنگ، پیش برم باید دارم کار من آره_

 رفت می باید چرا نباشه معلوم چیزی صورتم از کردم سعی شد، حبس نفسم

 !نگسره پیش

 بهم نکنه آورد هجوم بهم حسادت حس و ریختم هم به حرفش از حسابی

 تو خواد می و گفت دروغ

 کنه؟ شرکت همایش

 !نمیگه دروغ من به کورد امیر نه انداختم، آرومش صورت به نگاهی

 .گرفتیم هم وقتتون دادید افتخار حسابی آوردید تشریف که مرسی آقا_
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 .اومدم خودم به جهان آقا صدای با

 !رفت می داشت جدی

 .آورد جلو رو دستش

 کافه این برق که انشاهلل میگم تبریک حرفیه، چه این جهان آقا ممنون_

 .بمونه روشن ها سال

 .رفت عقب و کرد تشکری جهان آقا

 .رفتم همراهش در دم تا کردن بدرقه ی بهونه به بودن، نشسته هنوز بقیه

 .شد بلند صدام که بره ماشینش سمت به خواست و داد تکون واسم سری

 افتاده؟ اتفاقی امیر_

 .سرهنگ پیش بری خوای می چرا

 .ایستاد روم به رو دقیقا و برداشت عقب به قدمی

 یه باهاشون بردن خبر بهم گرفتن که رو کریم های آدم گفتم بهشون_

 .دارم حساب خرده

 .گرفت آروم قلبم

 ...بهمون شب اون که همونایی_

 !آره_
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 !ببوسمش محکم تونستم می کاش نشست لبم یرو لبخندی کم کم

 .میداد آزار رو ذهنش اتفاق اون هنوز

 .باش خودت مواظب_

 .شد ماشینش سوار مانع بدون دفعه این و داد تکون سری

 لبخند با و دادم تکیه کافه کنار دیوار به رو م شونه شد رد کنارم از که همین

 م.شد خیره خالیش جای به

 شده؟ ناراحت جهان آقا به من شدن نزدیک از کردم می احساس چرا

 .بود واقعی حس این کاش

 داری؟ دوسش_

 دیدن با برگشتم، عقب به ترس پر و زده بهت شنیدم که آشنایی صدای با

 حبس سینه توی نفسم شاهین

 .شد

 چی؟_

 .ایستاد کنارم و گذاشت جیبش توی رو دستش

 .زد لبخند و زد دیوار به رو ش تکیه

 !داری دوسش میگم، رو کورد امیر_
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 می دیوار و در به محکم رو خودش درونم رسوای دخترک کردم، سکوت

 .کوبید

 !عاشقم که میزدن داد جا همه نداشتن بودن دلدار ی جنبه من های چشم

 دونی؟ می کی از: گفتم آروم و شدم خیره هام کفش به

 .کنه نگاه صورتم به تا آورد پایین کمی رو سرش

 نیست عادی آدم یه مثل نگاهت هات، حرف رفتارهات، نیست توق خیلی_

 دختر شده گم ازت چیزی یه

 کار؛ تو بیاد نشد اگه ولی گذاشته آدمی خوب روی دست دلت باش مواظب

 .نیست بشو دل دیگه دل این

 .کردم نگاهش ناراحتی با

 شاهین؟ کنم چیکار_

 .ضعیفم و تنها خیلی من نابرابره جنگ این منی؟ طرف تو

 .کرد مکث

 هستم کسی طرف من ولی آشوب ارزشی با و عزیز خیلی هممون برای تو_

 کورد امیر خوشحالی باعث که
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 میشه؟ خوشحالیش باعث اون به تو دلبستگی بشه

 .هلل بسم که آره اگه

 .کردم تر رو لبم

 شاهین؟ کنم چیکار_

 !باش خودت_

 .کردم نگاهش سوالی

 .کرد تکرار دوباره

 بزرگ مثل بخواد تورو که این خاطر به آشوب باش یتداشتن دوست خودِ_

 بدلی از اون نکن رفتار ترها

 .باش خودت فقط میاد، بدش آوردن در ادا و بودن

 .کردم نگاهش امیدوار هایی چشم با

 نمیگه؟ چیزی هیچوقت من به راجع_

 هست؟ یادش منو اصال

 میزنه؟ حرفی من به راجع

 .زد اشاره در سمت به و گرفت دیوار از رو ش تکیه
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 می دورش وقتی که دونم می رو همین فقط داره حسی چه دونم نمی_

 انقدر وگرنه میاد خوشش پلکی

 !گرفت نمی آسون بهت

 رو آورد هجوم هام چشم به که اشکی جلوی کردم سعی شد، حبس نفسم

 از منو نبودم وقتی پس بگیرم

 میزد؟ حرف من به راجع و برد نمی یاد

 گشتم؟ می رشدو وقتی میومد خوشش

 .بود کرده آب نبات دنیا یه دلم توی نفر یه یه انگار

 .مدیونتم همیشه شد، خوب دلم حال شاهین زدی حرف باهام که مرسی_

 .بشم کافه وارد تا داشت نگه رو در

 .نزن رو ها حرف این گیان خویشک برو_

 .شدم کافه وارد دوباره خوب حالی با

 با فقط حاال و بودم گرفته و مغموم دممیوم کافه به مسیر همین از که صبح

 جون انگار جمله یه شنیدن

 .بودم گرفته

 !بود؟ من برای امیدی یعنی
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 .شد خم سمتم به آراز نشستم صندلی روی که همین

 .کردن می همراهیش بقیه و خوند می آهنگ داشت همچنان کامی

 .بودم غرق خودم رنگی دنیای توی من ولی

 آشوب؟ گفتید می چی بیرون اون ربعه یه_

 .کردم نگاه آراز به گیج

 ...شاهین_

 .کرد نگاهم کنجکاوی با و کشید جلوتر رو سرش

 چی؟ شاهین_

 .دادم قورت زور به رو دهنم آب

 !میاد خوشش پلکم می دورش من که این از کورد امیر انگار گفت_

 بلند پچش پچ صدای بعد کشید عقب رو سرش و شد گرد هاش چشم اول

 .شد

 بپلکی؟ دورش تو نیاد خوشش که کیه_

 .شد تر بزرگ لبم روی لبخند کم کم

 نداختن؟ می امید دلم به انقدر همه امروز چرا
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 بود؟ بد اتفاق یه از نشون من خوب حال این نکنه

 من دل سهم باید کورد امیر نداره امکان دادم، تکون طرف دو به رو سرم

 !میشد

 رو خودم جایی یه متونست می کاش سوخت، می شوق و شور توی قلبم

 .کنم خالی

 385 _پست#

 دنیا این توی اصال ولی بودم خودم روی آراز و شاهین نگاه سنگینی متوجه

 دو و بالتکلیفی این نبودم،

 .میداد آزارم داشت دلی

 برای دلم اسرار گفتن با نکنه که بود این ترسم تنها نبودم بزدلی آدم من

 همین و بزنه رو قیدم همیشه

 هرچی و کردم می باز لب باید باالخره ولی بشه پاره هم نیمه و نصفه طناب

 می بیرون بود دلم تو

 !بشه دیر که این از قبل ریختم،

 ولی دارم دوسش کنم اعتراف بخوام دلم ته از که برسه زمانی خوام نمی

 دیگه اون و باشه قفل زبونم

 !نباشه قید بی و آزاد نباشه، من مال
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 کمتر خواست نمی رو من و میزد پسم اگه بار یک هم شیون بار یک مرگ

 که این تا کشیدم می عذاب

 !بشه ای دیگه کس مال اون تالشی هیچ بدون و بمونم الل

 میای؟ ما با یا کنی می کمک میمونی آشوب_

 .کردم نگاه بودن ایستاده باالسرم که ها بچه به گیج

 .تنرف می داشتن کم کم ها مهمون و بود شده تموم مراسم انگار

 .شدم بلند جا از

 .کنم می کمک میام فردا م خسته االن میام باهاتون منم کنید صبر_

 .رفتم اتاقک سمت به سریع داد، تکون سری آراز

 .کمک واسه میام فردا خونه میرم منم اجازتون با جهان آقا_

 .انداخت پام تا سر به نگاهی

 .نیا خواستی اگه هم فردا کن استراحت خوب شدی خسته خیلی دختر برو_

 .کردم تشکر و زدم بهش لبخندی

 .زدیم بیرون کافه از بقیه و آراز با و کردم خداحافطی ها بچه از

 چشم و دادم تکیه صندلی به رو سرم شدیم شاهین ماشین سوار که همین

 .بستم رو هام
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 .کرده چیکار کریم های آدم با کورد امیر بدونم خواست می دلم

 بودم نگرانش همیشه خورد چاقو که شبی اون زا بود، خطرناک خیلی کار

 هیچ بدون باید چرا آخه

 داد؟ می انجام رو ریسکی پر کار چنین پولی و محافظت

 .ببینمش وضعیت اون توی خواست نمی دلم دیگه

 فکر توی و بودم افتاده گوشه یه جنازه مثل رفت کافه از کورد امیر وقتی از

 .بودم رفته فرو

 .شدیم پیاده و کردیم تشکری شاهین از ماشین شدن متوقف با

 .میشد تاریک داشت کم کم هوا

 امروز کنم می درست شام من استراحت برو: گفت آراز شدیم که خونه وارد

 .شدی خسته خیلی

 .خورد دردم به جا یه باالخره شدم، اتاق وارد و کشیدم هومی

 که کوردی امیر به کردن فکر بدون کردم سعی و انداختم پتو روی رو خودم

 از قبل رویای ش چهره

 .ببندم رو هام چشم بود خوابم

 آشوب؟_
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 .ست آماده شام بیا شو بلند

 .بشم بلند جا از نداشت امکان نبود م گشنه اگه کردم باز رو هام چشم زور به

 .رفتم سفره سمت به و زدم صورتم دست به آبی

 میاد؟ کی نگفت آرمین_

 .کرد نوچی

 شده؟ تنگ دلت چیه_

 .گذاشتم دهنم توی رو اول ی لقمه و کردم بهش اخمی

 .حیفه میاد اضافه غذا رفته وقتی از_

 صدای با که بگه چیزی خواست برداشت بشقاب توی از شوری خیار خنده با

 بیرون از که شیونی و جیغ

 .افتاد پایین دستش از شور خیار اومد

 .گذاشتم قلبم روی رو دستم ترسیده

 شده؟چی باز ریخت قلبم خدا یا_

 .بود پریده حسابی رنگش هم خودش

 .کن ولش شده دعوا همیشه مثل حتما دونم نمی_
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 .کردم تر رو لبم

 .چیشده ببینیم حیاط تو بریم لحظه یه کشن می جیغ بد خیلی ولی_

 .رفتیم حیاط سمت به و شدیم بلند جا از جفتمون

 .میشد تر بلند لحظه هر کشید می جیغ که زنی صدای

 نامردا برسه دادم به یکی کشتن رو پسرم کشتن عباش حضرت یا_

 ...کشتنش

 .کردم نگاه آراز به ترس با

 یعنی؟ چیشده خانومه سمیه صدای_

 زدن؟ رو خلیل

 .برداشت عقب به قدمی من از بدتر

 و من که روزایی مگه واسمون میشه دردسر تو بریم بیا آشوب دونم نمی_

 همینا میزدیم ناله و ضجه تو

 ن؟رسید دادمون به

 .خطرناکه تو بریم بیا

 386 _پست#

 .بود سوخته گریه و شیون همه اون از دلم ندادم، حرفش به محلی
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 بودیم نشسته سرش باالی جوری همین هم ما افتادم مرد اکبر که روزی یاد

 کس هیچ کردیم می گریه و

 .افتاده برامون اتفاقی چه ببینه نمیومد حتی

 به و بیاد شوهرش ی خونه از تا بهمحبو به بزنیم زنگ شدیم مجبور آخرش

 .برسه دادمون

 راه سرم پشت اخم با و کالفه آراز کردم، باز رو حیاط در و کردم تر رو لبم

 .افتاد

 .برم تنها نمیده اجازه دونستم می

 زده بهت میزد زار دل ته از و بود نشسته زمین روی که خانوم سمیه دیدن با

 .ایستادم جام سر

 .رفت می خون بدنش از و بود یدهکش دراز جلوش خلیل

 .برگشتم عقب به قدمی ترس با

 !آراز کشتنش... ک_

 .کرد نگاه بهشون و ایستاد کنارم آراز

 می نگاه در پشت از یا بوم پشت و پنجره از یا ما مثل ها همسایه ی همه

 رفت، نمی جلو کسی و کردن
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 .گرفتن می فیلم داشتن هم ها بعضی

 خانوم سمیه سر باالی و برداشتم سمتشون به قدم چند ترسم برخالف

 گرفت باال رو سرش سریع ایستادم

 پیر من ببین بیا خدا تورو نمیزنه قلبش پسرم نداره نبض ببین بیا آشوب_

 .فهمم نمی شدم

 .زد حلقه هام چشم توی اشک کردم حس

 .بکن کاری یه آمبوالنس بزن زنگ پلیس، بزن زنگ آراز_

 از رو گوشیش سریع و داد تکون سری میومد در بهت از داشت تازه که آراز

 .کشید بیرون جیبش توی

 حتی مطمئنم کردم نگاه خانوم سمیه ی چروکیده و لرزون های دست به

 بزنه، زنگ پلیس به نداشت سواد

 .داشت رو پسر یه همین دنیا دار از

 .بزنم دست بهش ترسیدم می بردم جلو کمی رو دستم

 .کرد نگاهم زقرم هایی چشم با خانوم سمیه

 میزنه؟ نبضش ببین_
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 نمی نبضش لرزید، می بدنم ی همه گذاشتم نبضش روی رو دستم ترس با

 !زد

 زده؟ کی خانوم سمیه چیشده... چی_

 .زد زار و داد تکون طرف دو به رو بدنش

 بهش داشتن، کار باهاش در دم بودن دونفر دونم نمی وهلل به دونم نمی_

 من تا کردن فرار و زدن چاقو

 بکن کاری یه خدا تورو آشوب کنه، لعنتشون خدا باال رفتن دیوار از برسم

 سر باالی بیاد دکتر بزن زنگ

 .پسرم

 حس بود، سرد بدنش کشیدم صورتم های اشک روی محکم رو دستم پشت

 باال نفسم و مرده کردم می

 .بودن کشته من چشم جلوی نفر یه نمیومد

 فرار حال در هامون خونه مبو پشت روی االن و زدن چاقو بهش راحت

 .افتاد تنم به لرزی دوباره بودن،

 بود، شده خونی کمی زمین روی نشستن خاطر به انداختم، لباسم به نگاهی

 .گرفتم گاز رو لبم بغض از

 .میشن نزدیک بهمون دارن کم کم مردم کردم حس
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 .نشست کنارم سریع آراز

 عقب بیا راهه، یتو هم آمبوالنس جا این میان دارن شاهو زدم زنگ_

 شده خونی هات دست بیا آشوب

 .دختر

 هاش لب از مصیبت و شیون لحظه یه که بود خانومی سمیه به نگاهم

 و شدم بلند جا از زور به نمیفتاد

 .رفتم عقب کمی

 !مرده آراز_

 .کرد نگاهم ناباوری و ترس با

 دونی؟ می کجا از تو... تو_

 .شد جمع هام چشم توی اشک دوباره

 !نداشت نبض زدم دست بهش من ...من_

 هم اون دست کشید، کنار خودش با منو و داد قورت زور به رو دهنش آب

 زده یخ من های دست مثل

 .بود
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 عقب به ترسیده جفتمون پیچید پشتمون که ماشینی شدید ترمز صدای با

 .برگشتیم

 پیاده ماشین از تاریکی توی که دونفری ی سایه و کورد امیر ماشین دیدن با

 راحتی نفس شدن می

 !بود اومده باالخره کشیدم،
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 احتماال پریدن، پایین ماشین از و ایستاد هم شاهین ماشین سرش پشت

 از زودتر که بودن اطراف همین

 .رسیدن پلیس

 .افتاد راه شاهو و شاهین سمت به سریع آراز

 .کرد می دنبال رو کورد امیر لرزونم های چشم مردمک

 وسط اون تنها که منی به رو خودش نگران های چشم و بلند های قدم با

 بودم ایستاده خانوم سمیه کنار

 .رسوند

 .انداخت نگاهی تاپام سر به نگران و گرفت محکم رو بازوم

 آشوب؟ خوبه حالت_
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 چی؟ میفتاد براتون اتفاقی اگه بیرون اومدید چرا شماها

 .داد تکونم آروم و افتاد لباسم به چشمش

 دیدی؟ آسیب خونیه چرا باستل آشوب؟_

 طرف دو به رو سرم بغض با و دوختم مضطربش های چشم به رو نگاهم

 .دادم تکون

 .ببینش خلیله آقا خون خوبم، من نه_

 .کردم اشاره بود خانوم سمیه پای روی سرش که خلیلی به لرزون دستای با

 .بشم چیزی متوجه داد نمی اجازه جمعیت ی همهمه

 خودش سمت به رو سرم کردن می نگاهمون که مردمی به توجه بی

 .برگردوند

 تر عقب بیرون، بیاید خونه از اصال گفت کی ببینم عقب برو نکن نگاه_

 !آشوب بایست

 .رفتم عقب به قدمی هشدارش پر و جدی لحن شنیدن با

 گذاشت نبضش روی رو دستش روش، شد خم و رفت خلیل سمت به سریع

 .کرد مکث کمی و

 .نبینم هاش چشم توی رو ناامیدی تا گرفتم ازش ور نگاهم سریع
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 .میشه بد حالت بدتر چی که ایستادی جا این آشوب داخل بریم بیا_

 .انداخت صورتم به نگاهی و کشید عقب منو کمی شاهو

 دونی؟ نمی زدن که اونایی به راجع چیزی دختر، پریده هم رنگت_

 .شدم خیره بهش نامیزون و گیج

 این رفتن در دیوار باالی کشیدن گفت خانوم سمیه: ادد جواب جام به آراز

 ها خونه ی همه بوم پشت جا

 .داره راه هم به

 دستش محکم خواستم می بودم ترسیده شد، بلند پشتم از کورد امیر صدای

 .باشه مراقبم تا بگیرم رو

 قایم ای لونه کدوم تو االن نیست معلوم خطرناکه خیلی که جوری این_

 جمع زود که هم مردم باشن، شده

 .اطرافن همین احتماال نداشتن فرار وقت شدن

 .افتاد تنم به لرزی دوباره

 اطراف؟ همین_

 .انداخت بهم نگاهی

 .میام منم برسن ها مامور خونه تو ببر رو خواهرت آراز دختر پریده رنگت_
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 .گرفت رو بازوم سریع آراز

 .بود بقیه و کورد امیر به نگاهم

 .کنن بلندش زمین روی از تا گرفتن رو بازوش و فتنر خانوم سمیه سمت به

 .ایستادیم خونه در دم

 .خونه تو نریم آراز ترسم می من_

 .کشید هوفی و انداخت حیاط به نگاهی

 .برسن مامورها تا ایستاد کنارم

 که مردمی و جمعیت به و دادیم تکیه در به رسید پلیس ماشین که همین

 ترس از بیشتر کنجکاوی حاال

 .شدیم خیره بود کرده غلبه نبهشو

 .کشید می تیر سرم هنوز

 .بود آرمین همبازی یادته_

 .کشید آهی

 .میشه ناراحت خیلی بشنوه_

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم
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 .بکشه عذابی چه خانوم سمیه بیچاره_

 .کشتنش زدن راحتی همین به نمیشه باورم آشوب لرزه می داره تنم هنوز_

 .ریخت پایین امه چشم از اشک قطره یه

 به کسی بی از هم ما روزی یه ممکنه یعنی آراز، ترسناکه خیلی دنیا این_

 بیفتیم؟ روز این

 .داد فشار رو دستم محکم

 .مواظبتم من حرفیه چه این آشوب نشو دیوونه_

 شده بیشتر قبل از دردم سر بستم، رو هام چشم و دادم تکیه در به رو سرم

 .بود

 388 _پست#

 .کرد نوازش رو بازوم چندبار آراز

 با شهاب پسره اون کردم، باز رو هام چشم پلیس ماشین صدای شنیدن با

 .بودن تیمش افراد

 دادم، فشار هم به رو هام لب سرهنگ دختر مصدق ستاره خانوم دیدن با

 نمی بود، شده بدتر بدم حال

 .ببینم کورد امیر کنار رو اون خواستم
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 .انداخت بهم نگاهی چشمی زیر آراز

 .خونه تو میریم داره چیکار کورد امیر ببینیم کن صبر ذره یه_

 .انداختم بهش اخطاری پر نگاه

 بشه؟ چی که خونه تو بریم_

 !بیاد اون تا بمونم منتظر و بشینم نیست الزم کنم؟ فرار

 .افتادم راه سمتشون به بلند های قدم با آراز های زدن صدا به توجه بی

 و بودن تیمش و شهاب به چیزی دادن توضیح حال در شاهو و کورد امیر

 رو عادی مردم مامور هم دوتا

 .کردن می متفرق

 سرباز دوتا سریع دیدنم با کورد امیر گرفتن، رو جلوم رفتم جلوتر که همین

 .اومد سمتم به و زد کنار رو

 نیست؟ خوب حالت آشوب چیشده_

 .کردم نگاهش ممکن حالت ترین مظلوم با

 ترسیم می میره گیج سرم هی دارم تهوع حالت ست،نی خوب حالم اصال_

 کی پس خونه تو بریم تنها

 میشه؟ تموم کارت
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 .زد شاهو به ای اشاره و برگشت انداخت، اطراف به نگاهی درمونده و کالفه

 اطالع من به بعدا افتاد اتفاقی هر کنید رسیدگی کارها ی بقیه به شماها_

 .برم باید من بدید

 دختره اون خصوص به بقیه نگاه سنگینی دادن، نتکو واسش سری پسرها

 برگشت منتظر شهاب کنار که

 با چیز همه خیال بی ولی کردم می حس خودمون روی رو بود کورد امیر

 کورد امیر به مصمم های چشم

 !بیاد من دنبال و کنه ول رو همه تا شدم خیره

 با رو کورد امیر طور چه که فهمیدم می قدری اون ولی نبود خوش حالم

 اصال ببرم، جا این از خودم

 .نداشتم موندنش جا این به خوبی حس

 با که آرازی سمت به و افتاد راه م شونه به شونه بقیه به توجه بی هم اون

 .رفتیم کرد می نگاهم اخم

 می فقط نبود خودم دست ولی بودم کرده عصبانیش حسابی مطمئنم

 حسادت و حسرت حس این خواستم

 .کنم در به میدون از رو دورشه که رکسیه و بشه دور ازم
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 و گرفته لحن با و انداخت جفتمون به نگاهی رسیدیم آراز به که همین

 آبی یه داخل برید: گفت آرومی

 هرچی خونیه کن عوض رو هات لباس آشوب بزنید صورتتون و دست به

 دارید الزم وسیله فردا برای

 .ما ی خونه میریم امشب بردارید

 .کردیم خالفتم سریع جفتمون

 ...اینجا شیم نمی مزاحم ممنون نه_

 .کرد اخمی

 دلم ش همه بمونید تنها خطرناکه جا این امشب زودباشید گفتم، که همین_

 کنار این ترسم می پیشتونه

 میره قتل به دستش راحت که وجدانی بی آدم از باشن، شده قایم ها گوشه

 .ترسید باید

 .شدیم خونه وارد و زد ای اشاره انداختیم، هم به نگاهی آراز و من

 .بود زدن حرف مشغول گوشی با حیاط توی کورد امیر

 .بود شده بهتر کمی حالم انداختم، آراز به نگاهی و شستم رو صورتم و دست

 آراز؟ بریم_
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 .نمیشه روم اصال معذبم خیلی من

 .داد تکون سری

 صبح بیمخوا می شب که نمیشه چیزی دیگه شبه یه ولی بدترم تو از منم_

 .بیرون زنیم می زود

 و هام لباس کردن عوض از بعد افتادم راه اتاقم سمت به و گفتم ای باشه

 وارد شخصی لوازم برداشتن

 .شدیم حیاط

 .کرد قطع رو گوشی سریع دیدنمون با کورد امیر

 .سرکار برید باید صبح دیروقته ها بچه بریم_

 بینمش نمی یگهد فردا پس تا کردم می فکر دوختم بهش رو نگاهم

 بود درهم و خسته حسابی صورتش

 .نبودن مرتب همیشه برعکس هاش لباس

 .افتادیم راه خونشون سمت به و شدیم ماشین سوار

 استرس ناخودآگاه االن همین از ولی نه یا داده خبر دایه به دونستم نمی

 .بودم گرفته
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 ی همه االن دونستم می شدم خیره متفکرش های چشم به آینه توی از

 .اتفاقه این سر ذکرش و فکر

 .بودم نگرانش زیادی من و کشید می کار خودش از زیادی

 389 _پست#

 سریع خواستم شدیم چشم تو چشم هم با برگردوند رو نگاهش که همین

 دیر ولی بگیرم ازش رو روم

 .بود خورده گره بهش نگاهم بود، شده

 نگاهش کم کم دید چی صورتم توی دونم نمی موند، خیره بهم چندلحظه

 .شد مالیم و گرم

 کم نیست امنی جای محل چهار قسمت این میشن دستگیر زود نترسید_

 دیگه ی خونه یه فکر به باید کم

 .باشیم

 !باشیم

 شکل هام لب روی کرد می تقال که جونی بی لبخند جلوی کردم سعی

 می فکر طور چه بگیرم، رو بگیره

 خانوم سمیه و خلیل روز به که مبشی پناه بی انقدر روزی یه ممکنه کردم

 بیفتیم؟
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 !ذاشت نمی تنهامون هیچوقت اون داشتیم رو کورد امیر ما

 .داد تکون سری آراز

 بیاریم شانس بود ترسیده خیلی امشب آشوب باشم فکر به باید کم کم آره_

 نزنه حرف خواب تو صبح تا

 ...راه یا و

 .بگیره رو دهنش ویجل تونست نمی دقیقه دو کردم، بلند ی سرفه چندتا

 چه ببینی در دم نمیومدی دقیقه پنج تا بودی ترسیده بیشتر که خودت_

 .خبره

 .انداخت جفتمون به نگاهی امیر

 دختر یه برای جا اون ترید ترسو کدومتون که نیست این سر بحث االن_

 امنی جای سن کم و تنها پسر

 میاد؟ کی آرمین راستی نیست،

 .کشید آهی آراز

 .رسونه می رو خودش سریع بفهمه رو موضوع بود، تشدوس خلیل_

 .رفت هم توی دوباره قضیه یادآوری با کورد امیر چهره

 ...رو مردم جوون زدن الکی چیشد و بود چی سر دعوا نیست معلوم اصال_
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 .شدیم خیره بیرون به ماتم با هرسه نداد، ادامه و کشید عمیقی نفس

 باز رو در کورد امیر تا ایستادیم رد دم معذب آراز و من رسیدیم که همین

 .کنه

 .گفت یاهلل و شد حیاط وارد

 بود داده اطالع بهش کورد امیر قبل از انگار اومد، بیرون خونه از سریع دایه

 .نخورد جا دیدنمون با چون

 راه هزار دلم شنیدم تا چیشده ببینم داخل بیاید اومدید خوش ها بچه سالم_

 .رفت

 .شدیم خونه وارد زیر به سر و کردیم سالمی

 .شد بلند کورد امیر صدای

 .داریم مهمون بیرون بیا اتاق از خانوم سها_

 .نشناسم اینو خراب ذات من مگه بود نیومده بیرون قصد از مطمئنم

 بریم باید صبح که بخوابیم ما کنید معلوم رو جا فقط امیر آقا ندید زحمت_

 .سرکار

 انداختم، بهش نگاهی اومد بیرون اتاق از سها که بگه چیزی خواست دایه

 تا زمین ش قیافه و ریخت
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 !ساخته بهش داداشم معلومه بود کرده فرق آسمون

 .اومدید خوش سالم_

 .بگیره تحویلش کمی کرد سعی آراز ولی دادم رو جوابش لبی زیر

 .شدم چشم تو چشم کورد امیر با که چرخوندم چشمی

 بگذره هم قدر چه هر دونست می خودش گرفت، ش خنده کردم حس

 آرمین از اون که طور همون

 .نمیاد خوشم سها از هم من نمیاد خوشش

 390 _پست#

 .کردم نمی فراموش شد می آزارم باعث کسی اگه ولی نبودم ای کینه آدم

 آراز و من من، اتاق توی برو تو آشوب دیگه، بخوابید برید شماها ها بچه_

 هال توی جا همین هم

 .خوابیم می مکنی می پهن رختخواب

 با رو شب یه بهتر این از چی شدم، پشیمون ولی کنم تعارف خواستم اول

 کنم؟ صبح کورد امیر بالین

 !تنشه پذیرای هرشب و هرروز که جایی

 .بیارن رختخواب تا رفتن خواب اتاق سمت به سریع کرد، تشکری آراز
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 با خیال بی ولی شدم زد کورد امیر به دایه که هایی اشاره و ایما متوجه

 می پر قلبم توی که اشتیاقی

 .رفتم اتاقش سمت به کشید

 قلب میشد تعلقاتش و کورد امیر از حرف وقتی بودم که شرایطی هر توی

 می بر ضرب ای دیگه جور من

 .داشت

 .بخیر همگی شب_

 .داد تکون برام سری کورد امیر و دادن رو جوابم دایه و آراز

 ی دفعه زدم لبخند آروم و کشیدم عمیقی نفس شدم اتاقش وارد که همین

 باری آخرین کردم می فکر قبل

 .ذارم می اتاق توی رو پام که باشه

 دراز تخت روی بود تنم که ای نیمه نصف تاپ با و آوردم در رو مانتوم

 فرو بالشت توی رو سرم کشیدم،

 .کشیدم نفس چندبار و بردم

 رو هام چشم و مخورد غلت تخت روی چندبار بودم، شده ها دیوونه شبیه

 .بستم
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 بدنم روی تنش بوی روز چند تا خواستم می بود، تنش بوی غرق تخت

 رو بالشتش انقدر باشه موندگار

 .کنه فراموشش نتونه و بمونه جا جا، همین عطرم تا بگیرم بغلم توی

 العملی عکس چه عاشقشه وار لیلی انقدر بچه دختر یه دونست می اگه

 میداد؟ نشون

 وارد داد نمی اجازه وقت هیچ خوند می رو بود ذهنم توی که فکرهایی اگه

 .بشم اتاقش

 .شدم خیره اتاق سقف به و کشیدم آهی

 قید باید انگار برد نمی خوابم بود روون سرم توی که شوقی و شور شدت از

 تا و زدم می رو فردا کار

 !میشدم غرق رویا این توی صبح

 کورد امیر

 رد شاهین ی شماره دیدن با پریدم وابخ از گوشیم زنگ صدای شنیدن با

 رو هام چشم و دادم تماس

 .بستم

 .میزد زنگ موقع بد همیشه
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 تابید می هام چشم به که خورشید نور به توجه بی و کشیدم عمیقی نفس

 .کردم باز رو هام چشم دوباره

 سرکار، رفتن ما شدن بیدار از قبل صبح فهمیدم آراز خالی جای دیدن با

 آروم قدر چه مشد متعجب فقط

 .نشدم متوجه من که رفتن صدا و سر بی و

 .افتادم راه اتاق سمت به و کشیدم صورتم به دستی

 ی منظره دیدن با که برداشتم اتاق داخل به قدمی و کردم باز رو در هوا بی

 !زد خشکم رو به رو

 از پاهاش نصف و بود کشیده دراز برهنه نیمه بدنی با تخت وسط آشوب

 بعد بود، افتاده ینزم روی تخت

 .گرفتم ازش چشم سریع و اومدم خودم به لحظه چند از

 .کشیدم عمیقی نفس و بستم آروم رو در

 !رفته آراز با کردم فکر عقل، بی ی دختره

 391 _پست#

 کالفه و نشستم تخت روی شدم، حیاط وارد و زدم صورتم و سر به آبی

 به کشیدم، صورتم به دستی
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 چه بودم مونده فقط بود نمونده باقی قرمزهام خط از چیزی بچه این لطف

 دورش خودم از قراره جوری

 بیرون و بود شده موندگار تختم روی اتاقم توی زندگیم، وسط وقتی کنم

 !رفت نمی

 بود دستش توی که نونی چهارتا با دایه اومدم، خودم به حیاط در شدن باز با

 .شد خونه وارد

 رفتی؟ خودت چرا نون برای مرفت می کردی می بیدار منو دایه_

 .بود درهم حسابی صورتش

 .نیومد دلم بودی خسته_

 .کردم نگاهش دقت با

 افتاده؟ اتفاقی_

 .شد خیره بهم لحظه چند و نشست تخت روی کنارم

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم

 .کنی می نگرانم داری دایه چیشده_

 .اومد حرف به باالخره
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 حدی یه از روابط از بعضی کورد امیر نومنمیش مردم بین خوبی های حرف_

 طرف دو برای بگذرن که

 .بیاد در حرف جهت بی کسی پشت خوام نمی میشن سمی

 .کردم نگاه دایه جدی صورت به شده گیج

 دایه؟ میزنی حرف کی به راجع شم نمی متوجه_

 .آورد پایین رو صداش و انداخت خونه به نگاهی

 .خوابه اتاقت توی االن که دختری اون به راجع_

 .کردم نگاهش احتیاط با و رفت هم توی های اخم ناخودآگاه

 زده؟ مفت حرف آشوب به راجع کسی_

 !دایه بوده کی بگو

 .نمیاد خوش مذاقش به ها حرف این بود معلوم

 هم اون سها عقد روز از اون کورد، امیر پیچیده جا همه میگن، دارن همه_

 رو دوتا این که دیشبت کار از

 .خونه آوردی برداشتی آدم همه اون جلوی

 آبرو هم دختر اون بچسبونن ننگ هزارتا تا ببینن چیزی یه ن آماده مردم

 کمی ها فاصله این بهتره داره
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 .بشه رعایت

 .شد جدی کم کم صورتم

 داشته احتیاج بهم وقتی تا من بزنن حرف خوان می قدر چه هر مردم_

 الزم کنم، می کمکشون باشن

 همه دایه نباشید چیزها این نگران شما بندم می خودم هم مردم دهن باشه

 .کنم می حل رو چیز

 وقتی چون نمیشه عایدش چیزی کنه پافشاری این از بیشتر دونست می

 بود میون در کسی به کمک پای

 .نداشت اهمیت ارزن یه قد من برای مردم حرف

 .شد بلند جا از و برداشت رو ها نون

 هم مردم دهن بده سامون و سر رو چیز همه دتخو دارم، اعتماد بهت من_

 خوب کوچیکه محل ببند

 .باشه آدم پشت حرف همه این نیست

 به آشوب و من نزدیکی از دونستم می انداختم، ش خمیده قامت به نگاهی

 بی هم ترسش ترسه، می هم

 .بودم شده درگیرش وقته خیلی هم خودم حتی نبود مورد
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 سها صدای شنیدن با بود، مشغول سابیح فکرم نشستم تخت روی ربعی یه

 .اومدم خودم به باالخره

 .حاضره صبحونه بیا کاک_

 .شدم خونه وارد در به ضربه چند زدن از بعد و شدم بلند جا از

 رو صورتش دست و شده بیدار تازه بود معلوم که خورد آشوبی به چشمم

 .شسته

 .خیر به صبح_

 .کشیدم عمیقی نفس

 .خانوم وبآش خیر به هم تو صبح_

 .نشست سفره سر و زد بهم لبخندی

 .بود ما روی سها و دایه نگاه

 .نکنن معذب رو آشوب و بیان خودشون به تا کردم ای سرفه تک

 392 _پست#

 می نکرد بیدارم چرا رفت؟ صبح آراز: گفت آروم و کشید صورتش به دستی

 .خونه برگردم خواستم

 .انداختم بهش نگاهی
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 .رسونمت می من خونه بری خوای می اگه نمیری؟ کافه_

 .کرد تشکری و داد تکون طرف دو به رو سرش

 بودیم تنها وقتی فقط انگار بود، مظلوم و ساکت جمع توی ها وقت بیشتر

 .کرد می گل زبونیش بلبل

 .کرد کمک سفره کردن جمع توی دایه به خوردیم رو صبحونه که همین

 .کنم عوض رو لباسم کنن می جمع رو سفره وقتی تا رفتم اتاقم سمت به

 بالفاصله ای تقه خوردن از بعد اتاق در که بودم زیرپوش پوشیدن مشغول

 .شد باز

 کرد می نگاهم شده خشک که آشوب دیدن با برگشتم، عقب به تعجب با

 .کشیدم پایین رو زیرپوش ی لبه

 .بردارم رو مانتوم اومدم: گفت بگیره ازم رو نگاهش که این بدون

 .برداره تخت ی لبه از رو مانتوش زدم اشاره و کردم شلوارم جیب توی دست

 .کرد مکث لحظه چند

 سریع و دادم تکون طرف دو به رو سرم بود، ملموس کامال نگاهش سنگینی

 اتاق از تا پوشیدم رو بلوزم

 .بدم بهونه دایه دست این از بیشتر خواستم نمی برم، بیرون
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 .رفت در سمت به عقب بعق که بودم لباسم های دکمه بستن حال در

 .میزد برق شیطنت هاش چشم توی

 لخت باال، میای بندی می رو ها دکمه تند تند جوری این که خورمت نمی_

 چیشد دیدیم هم حاجیمون

 شد؟ کسر ازت چیزی مگه

 سرخ صورتی با که سمتش برداشتم خیز شد، گرد حد آخرین تا هام چشم

 .زد بیرون اتاق از خنده از شده

 .شد نمی پیدا حیا و شرم بچه این وجود توی اصال

 !کرد می من با هایی شوخی چنین جراتی و رو چه با

 .بود منتظرم حیاط توی زدم بیرون اتاق از و کشیدم پوفی

 .انداختم دایه درهم های اخم به نگاهی

 .نکن تلخ برو خودت اوقات فعال دایه میزنیم حرف هم با سرموقع_

 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 .کوردم سالمت به برو_

 .بشه ماشین سوار تا زدم اشاره زدم بیرون خونه از
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 آخیش: گفت بلندی صدای با و کرد باز رو هاش دست نشست که همین

 !شدم راحت

 .صندلی روی داد لم و کرد دراز کامل رو پاهاش

 بود؟ خونه اون توی خوره خور لولو مگه شدی راحت چی از_

 .داد تکون رو دستش سریع

 و خوب دخترهای مثل بودم مجبور هی آخه نبود این منظورم نه وای_

 االن بودم، معذب کنم رفتار خانوم

 .باشم خودم تونم می دیگه شدم راحت شدیم تنها

 .کردم نگاهش و انداختم راه رو ماشین

 !هستی خوبی دختر باشی هم خودت تو_

 من شپی االن وقت اون کردی می بودن معذب احساس خانوم دوتا پیش

 راحتی؟

 می که جایی تا بود داده تکیه صندلی به که رو سرش زد، بزرگی لبخند یهو

 و کشید سمتم به تونست

 صورتش روی موهاش و میداد تکون شیطنت با رو سرش که طور همون

 به طور این: گفت ریخت می
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 نمیام؟ نظر

 کنی؟ تجربه رو راحتی از ای دیگه بُعد داری دوست

 .دادم ارفش هم به رو هام لب

 !خیر_

 393 _پست#

 که بگم بهش چی دونستم نمی شد، خیره رخم نیم به و موند طوری همون

 ه.بردار خیره نگاه این از دست

 .بزنیم حرف هم با مسائل سری یه به راجع باید_

 .کشید هومی

 هم با رو روز کل قراره که فردا واسه باشه دارم، حرف باهات کلی منم_

 باشیم؟

 .بود رفته یادم رو قرارمون کردم، نگاهش تعجب با

 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 رفته؟ یادت نکنه کنی می نگاه جوری این چرا چیه_

 .بگم دروغ بهش خواستم نمی دادم، تکون طرف دو به رو سرم

 .برم شاید: داد ادامه آرومتر
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 کجا؟: پرسیدم ناخودآگاه

 .داد فشار هم به رو هاش پلک

 .مامانم ی خونه_

 .کردم کم رو ماشین تسرع

 میمونی؟ روز چند چرا؟_

 .شد عمیق نگاهش

 .بشم خوب وقتی تا دونم نمی چرا، فهمی می بعدا_

 .انداختم بهش نگرانی نگاه

 دکتر؟ بریم شدی؟ مریض_

 .خندید آروم

 .میکشه تیر کمرم پشت وقته چند_

 .کردم نگاهش اخم با

 نگفتی؟ زودتر چرا_

 شد؟ جوری این دیشب

 .کرد می منگران داشت
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 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 .پیشه سال پنج مال نه_

 .کردم نگاهش تعجب با

 کمرت پشت االن تا پیش سال پنج از یعنی آشوب فهمم نمی رو منظورت_

 کنه؟ می درد

 داشتی؟ تصادف

 .گفت اوهومی و داد تکونی رو سرش

 .کردم نگاهش ناراحتی با

 کشی؟ می درد داری کی از دختر نگفتی زودتر چرا_

 کردی؟ تصادف چی با

 .کرد نگاهم بود تر مظلوم همیشه از که هایی چشم با و کرد تر رو لبش

 !اکبر کمربند با_

 .بگم چیزی نتونستم ولی شد باز هم از هام لب چندبار شد، قفل زبونم

 .آورد هجوم قلبم به خفگی و درد حس انقدر چرا دونم نمی

 بود؟ چی آورد ندگیشز توی اکبر که شانسی تنها دونی می_
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 چی؟_

 .برگشتم سمتش به و کردم پارک کوچه سر رو ماشین

 !مرد برسه بهش دستم که این از قبل_

 نگاهش تعجب با شد خم سمتم به هوا بی نکرد، هم توجه حرفم به حتی

 .کردم

 عقب از قبل و آورد بیرون رو جیبم توی عینک بیام خودم به که این از قبل

 پرهیجانی نفس کشیدن

 .کشید

 .کشیدم عقب رو گردنم سریع

 مدت یه این بود گرفته رو چشمم مسیر اول از گرفتمش باالخره آخیش_

 خب؟ باشه من دست

 .کردم نگاهش آشفته و گیج

 .اومده خوشت اگه خودت واسه بگیر باشه،_

 تکون برام شیشه بیرون از رو دستش کرد، باز رو ماشین در و خندید آروم

 متس به بدو بدو و داد

 .افتاد راه خونشون
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 هیچوقت کشیدم، عمیقی نفس و گذاشتم پیشونیم روی رو دستم پشت

 نگاه حالت یدفعه کردم نمی درکش

 .میداد انجام بینی پیش قابل غیر کارهایی و میشد عوض رفتارش و

 جدی باهاش باید فردا انداختم، راه رو ماشین و کشیدم گردنم به دستی

 .میزدم حرف

 394 _پست#

 .افتادم راه خونه قهوه سمت به استر یک

 پسری دوتا زدیم، حرف وقت چند این های درگیری به راجع ها بچه با کمی

 زده چاقو خلیل به دیشب که

 بچه دوتا اون بودم مصمم ولی شد راحت خیالم کمی بودن، گرفته رو بودن

 م.بکش بیرون منطقه اون از رو

 خونه به که رو سجاد والاح راه توی و بردم ش خونه سمت به رو شاهین

 .پرسیدم رو بود شده منتقل

 .بود شده بهتر روحیش حال بود ش خانواده با که حاال

 .گرفتم شاهین سمت به رو سوئیچ و شدم پیاده رسیدیم که در دم

 برام بردار موتور سوئیچ باشه داشته کار باهاش شاید شاهو به بده ببر اینو_

 .بیار
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 .کرد نگاهم سوالی

 براکم؟ بری خوای می جایی افتاده اتفاقی_

 .دادم فشار رو آیفون زنگ

 .نکن معطل برو شخصیه،_

 .شد خونه وارد بعد و کرد نگاهم کنجکاوی و تعجب با لحظه چند

 بی خواستم می اول دادم، هل رو پام جلوی سنگ و دادم تکیه دیوار به

 افتاد یادم ولی بشم قضیه خیال

 !بشه سوار موتور داشت دوست لشدنبا برم موتور با دادم قول بهش

 کشیده بینمون خطی یه باید دیگه میدم بها بهش انقدر که آخریه بار فردا

 .بشه

 با و شدم موتور سوار پرسیدنش سوال به توجه بی شاهین از سوئیچ گرفتن با

 سمت به گاز دادن فشار

 .افتادم راه خونه

 .مبود نشده موتور سوار بود وقت خیلی کشیدم، عمیقی نفس

 .شدم خونه وارد و گذاشتم حیاط توی رو موتور

 .زد لبخندی دیدنم با دایه
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 نیستی؟ گرسنه پسرم اومدی خوش_

 .خوردیم چیزی یه خونه قهوه جان دایه نه_

 رسیدین؟ ای نتیجه به چیشد: گفت آروم

 .کردم نگاهش تعجب با

 کی؟ با_

 .کشید عمیقی نفس

 .بزنی سر ونبهش کمتر دیگه که این دیگه دختره این با_

 .افتادم راه اتاق سمت به و دادم تکون طرف دو به رو سرم

 .دایه نه_

 ...حرف هم اونا پشت باالخره بزنم؟ حرف باهاشون خودم خوای می_

 .برگشتم سمتش به

 خودم باشه چیزی به قرار اگه نمیزنی بهشون حرفی هیچ شما دایه نه_

 که وقتی تا فعال کنم می حلش

 .بخیر شب هستم، کنارشون من دارن نیاز بهم

 .نگفت چیزی و داد فشار هم به رو هاش لب
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 زیادی داشت دیگه دایه کشیدم، بیرون تنم از رو لباسم و بستم رو در

 .میداد نشون حساسیت

 .بود شده مرتب کامال انداختم تخت به نگاهی

 رو هام چشم افتادم، بودم شده اتاق وارد هوا بی که صبح ی صحنه یاد

 سرم و دادم فشار مه به محکم

 .دادم تکون طرف دو به رو

 کردم می رو تالشم ی همه داشتم من و میداد آزار منو داشت دختر این

 .نشه عوض بهش نگاهم

 395 _پست#

 پیچید، سرم توی عطرش بوی کشیدم دراز تخت روی که بار دومین برای

 چشم و کردم حبس رو نفسم

 .بستم محکم رو هام

 .خوابیدم می زمین یرو باید امشب کنم فکر

 جا این عطرش کل که انگار میداد رو اون بوی تخت کل و مالفه بالشت،

 .باشه شده خالی

 فکر کنه، پرت رو حواسم پلکیدن من دور با که نبود هم خودش اگه حتی

 !بود عطرش حتی و کارهاش
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 حس افتادم، رفت آشوب طرف به جهان آقا برادر کافه توی که روزی یاد

 ناخودآگاه و داشتمن بهش خوبی

 ی چهره دیدن با ولی گذشت بینشون چی نفهمیدم افتادم راه سرش پشت

 نتیجه این به مرد اون سرخ

 همین بگیره رو طرفش کسی نداره نیازی که محکمه قدر اون آشوب رسیدم

 تر ارزش با من برای رو اون

 .کرد می

 با شخوندن آهنگ رفت، هم توی هام اخم دوباره بعدی، عمیق نفس با

 !کامی

 انقدر نگاهش حرف و ها چشم حالت نبود هضم قابل من برای ها لحظه این

 زد ضربه بهم و بود پررنگ

 .بود راه بهترین رفتن نظرم به که

 تونستم بود کرده بلند روش دست که کسی سر خودم کردن خالی با حداقل

 .بشم آروم کمی

 .بود کرده پرت چیز همه از رو حواسم کارهاش با دختر این

 شل رو چیز همه ولی کردم می تمرکز کارها روی بیشتر باید روزها این

 .بودم گرفته
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 نشسته تنم روی که بویی گرفتن نادیده با کردم سعی و بستم رو هام چشم

 .بخوابم بود

* * * 

 خونه آوردی چرا رو موتور: پرسید آروم و گذاشت دستم جلوی رو چایی دایه

 کار باهاش خطرناکه، کوردم

 داری؟ اجبو

 نمی دلم ولی گفتم نمی دروغ من کردم، نگاهش شده دوخته دهنی با

 به بگم هم رو حقیقت خواست

 .کردم می کاری پنهون همه از باید که بودم افتاده روزی به دختر این خاطر

 .گردم می بر شب دارم، کار آره_

 .انداخت ساعت به نگاهی

 خوری؟ نمی ناهار شده ظهر_

 .شدم بلند جا از و کشیدم سر رو چای

 .بااجازه خورم، می غذا بیرون دایه نه_

 .گفت بسالمتی
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 یه کردم، مکث لحظه چند و گذاشتم سرم روی رو کاله شدم موتور سوار

 اون برای هم اضافی کاله

 .بودم برداشته

 بهم برسه زمین به پامون تا و پایین داد هلم باال اون از که قبل دفعه

 هدیگ دادم قول بود چسبیده

 می قدر چه هر قولم زیر بودم زده ولی ندم بچه این دست رو افسارم

 انگار بشم دور ازش خواستم

 .شدم می تر نزدیک

 که هایی قول زیر تونم نمی دادم قول بهش خودم بودم، مجبور رو دفعه این

 بهم اون بزنم میدم اون به

 اوضاع ممیزد حرف باهاش باید امروز ولی بشکنه بتش خوام نمی داره، امید

 پیش جوری این تونست نمی

 .بره

 تا موندم منتظر و زدم بوقی نیاوردم در سرم از رو کاله رسیدم که کوچه سر

 .بیاد بیرون خونه از
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 .دوید بیرون خونه از بود پشتش که ای کوله با بعد لحظه چند
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 انداختم اطراف به نگاهی دادم، تکون برام دستی و اومد سمتم به سریع

 .بود خلوت وچهک

 .گرفتم سمتش به رو کاله رسید بهم که همین

 .باال بپر کن سرت بگیر_

 .گرفت گاز رو لبش و انداخت اطراف به نگاهی

 بفهمه؟ نباید کسی میریم داریم یواشکی دوتایی االن یعنی_

 .کنم فکر بهش خواستم نمی کشیدم، عمیقی نفس

 سرش روی رو الهک سریع بود انداخته گل هیجان و ذوق از هاش لپ

 .گذاشت

 .میاد داره کوچه ته از ها همسایه از یکی بریم وای_

 پشتش رو کوله خیال بی ولی بشینه و بذاره بینمون رو کوله بودم منتظر

 و نشست موتور روی انداخت،

 .چسبید لباسم به محکم

 .زدم صداش و فشردم هم به رو هام لب

 !آشوب_

 .میشناسه منو خانومه این میاد، داره رامی برو برو: گفت سریع و کشید هینی
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 .گذاشتم کوچه سر از سرعت با و کشیدم داری صدا نفس

 .داشت نگهم تر محکم و کشید خفیفی جیغ

 !شد شروع االن همین از

 جاها این سواری؟ موتور پیست بریم امیر: زد داد و آورد جلوتر رو سرش

 .نمیده کیف ترافیکه

 بود خواسته همین برای پس افتادم، اهر پیست سمت به و دادم تکون سری

 .بیارم موتور

 خودمون ی منطقه نزدیک که قدیمی پیست یه به تا کشید طول ساعتی نیم

 .برسیم بود

 .جا این میومدیم زیاد گله با قبال

 انداخت هام شونه به چنگی شد، بلند جا از بردم باال رو موتور دور که همین

 .کشید پرهیجانی جیغ و

 شونه روی رو دستش سریع م دیگه دست با و گرفتم رو فرمون دست یه با

 .داشتم نگه م

 !آشوب باش مواظب_

 بودم داشته نگهش که حاال کرد کشیدن جیغ به شروع حرفم خیال بی

 .بود شده تر راحت خیالش
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 .میزد زنگ گوشم توی جیغش صدای کردم، کج کمی رو سرم نگرانی با

 .کوبید م هشون روی که کردم کمتر رو سرعت کمی

 .گذشت می خوش داشت تازه تر، تند برو تر تند امیر_

 .میگذشت خوش بهش داشت حسابی کردم، بیشتر رو سرعت کمی

 .چسبوند بهم رو خودش و نشست شد خسته پاهاش کم کم

 .شد سردم امیر وای_

 و کردم پارک داشت نشستن جای که سکویی و بون سایه کنار رو موتور

 .برداشتم رو کالهم

 .دختر میشه سرد هوا شب تا بیایم، موتور با کردی اصرار خودت_

 روی و ریخت بیرون شال از موهاش برداشت سرش روی از رو کاله

 .شد پریشون گردنش

 .ارزه می حالش و عشق به نداره عیبی_

 از ساندویچ دوتا و کشید جلو رو ش کوله بره پایین موتور از که این بدون

 .آورد بیرون توش

 .آوردم صرونهع واست_
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 گرسنه زدم کمرنگی لبخند و گرفتم دستش از رو ساندویچ پرید، باال ابروهام

 خواستم نمی ولی نبودم

 .کنم رد رو دستش

 397 _پست#

 و نشست موتور روی من برعکس برگشت، یهو و کرد کج کمی رو سرش

 چند داد تکیه کمرم به رو پشتش

 .شدم خیره رخش نیم به تعجب با لحظه

 .ندادم نشون العملی عکس چرا مدون نمی

 .کرد ساندویچش زدن گاز به شروع نگاهم به توجه بی

 چیه؟ سها و آرمین زندگی به راجع نظرت_

 .کردم باز رو ساندویچ

 .نمیاد سمتمون زیاد هستم من وقتی آرمین ندارم، نظری_

 نه؟ خوشبختن هم با هاشون تفاوت وجود با: گفت آروم

 .دوختم آسمون به رو نگاهم

 همین هم ها سختی توی افتادن وقتی دید باید قشنگه اولش چیز همه_

 نه؟ یا دارن رو حس
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 .دارن که من نظر به_

 .انداختم بهش نگاهی نیم

 طور؟ چه_

 .کرد ول نصفه رو ساندویچش

 .کنی می کمکشون تو چون_

 .نبودم مسلط ش چهره حالت به خوب

 میشه؟ حل مشکالت ی همه باشم من که هرجا کنی می فکر چرا_

 .برگشت سمتم به

 !کردی ثابت بهم چون_

 .بودم جوری این من اون کوچیک دنیای تو شاید کردم، سکوت

 بریم؟ کجا داری دوست دیگه_

 .کشید جلوتر رو سرش

 میبری؟ منو بگم_

 .گنجشک توئه به متعلق امروز_

 .کرد نگاهم ذوق با
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 شهربازی؟ بریم_

 .نشست لبم روی ای خنده کم کم

 .ای بچه هنوز که الحق_

 .زد برق های چشم

 تجربه دونم می که هایی حس با تورو خوام می فقط نیستم، بچه من_

 .کنم آشنا نکردی

 شدی؟ فلک و چرخ یا ترن سوار حاال تا

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم

 .نداشتم کارها این به ای عالقه نه،_

 .نشست موتور رو درست و کرد پرت کیفش توی رو ساندویچ

 .کر شیره بریم بزن باشی، داشته مجبوری بعد به این زا_

 .انداختم راه رو موتور و دادم تکون رو سرم خنده با

 .نشست پهلوهام روی دستش دوباره

 خط ی همه دختر این کردم می اعتراف خودم کشیدم، عمیقی نفس

 کسی تنها بود کرده رد منو قرمزهای
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 تعجب کمال در و بود شده دیکنز من به حد این تا سها و دایه از بعد که

 !گفتم نمی بهش چیزی

 در جیغش صدای دوباره دادم، گاز بیشتر و شدم خیره رو به رو به کالفگی با

 بهم تر محکم و اومد

 .چسبید

 تاریک داشت هوا انداختم، اطراف به نگاهی شهربازی به رسیدن محض به

 .میشد

 هم به وضع و سر ات موندم منتظر و کردم پارک پارکینگ توی رو موتور

 .کنه درست رو ش ریخته

 قدم با و کشید محکم رو بازوم کرد فرو شالش داخل رو موهاش که همین

 بلیت دکه سمت به بلند های

 .افتاد راه فروشی

 آراز پیش دفعه خونه برگردیم زود باید شده تاریک کورد امیر باش زود_

 .کرد دعوام کلی

 .واستمخ می فلک و چرخ برای بلیت دوتا آقا

 .زدم کمرنگی لبخند

 بلدین؟ هم کردن دعوا شما_
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 گرفت می فروشنده دست از رو بلیت که طور همون و داد تکون رو سرش

 بچه بخواد دلت تا اوه: گفت

 .شکوندم آجر با رو سرش بار یه بودیم که

 کردم حساب رو بلیت پول که همین شد، بلند تعجبم پر ی خنده صدای

 چرخ سمت به و کشید رو دستم

 .افتاد راه فلک و

 آشوب؟ شکوندی رو سرش تو_

 بودی؟ شر بچگی از پس

 .زد لبخندی و ایستاد صف جلوی

 !خلوته قدر چه آخیش_

 خیلی یکی وقتی فقط بودم مظلوم هم خیلی نبودم شر هیچوقت من نه

 در رو ش گریه کرد می اذیتم

 معصوم حالت واسه دلشون همه بودم آروم بس از ها موقع اون میاوردم،

 تا البته سوخت می م چهره

 کتکم خواست می دلشون همه دیگه بعدش کردم، نمی باز دهن که وقتی

 .بزنن
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 .شد رنگ زرد کابین وارد من از قبل و داد تحویل رو بلیت

 !طوره همین هم االن_

 .کرد نگاهم لبخند با و نشست روم به رو

 معصومم؟ و آروم نظرت به هم االن یعنی_

 .دادم تکون سری

 !نکنی باز دهن وقتی تا البته آره_

 .کرد نگاهم اخم با

 .عاقلی این به من آخه میاد دلت جوری چه_

 .انداختم باال بودیم رفته که ارتفاعی به نگاهی

 چرا دونم نمی ولی مظلومی و آروم همیشه غریبه های جمع توی درسته_

 و شر انقدر میرسی که من به

 !میشی تخس

 .زد لبخندی و کرد کج رو سرش هام چشم به خیره

 کنن؟ می کشیدن به شروع وقتی چه ها نقاش دونی می_
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 .دارن الهام منبع یه وقتی

 کنن؟ می خوندن به شروع وقتی چه دونی می چی ها خواننده

 .میرسن انرژی و شور اوج به وقتی

 کنه؟ می نوشتن به وادار رو ها اون چی دونی می ها، نویسنده

 ...داره جریان وجودشون توی هک حیاتی و روح

 چیه؟ ها این ی همه ی سرچشمه دونی می

 !عشق میگن بهش

 اولین فهمید نمی قلبم و فهمیدم می رو منظورش کردم، نگاهش خورده جا

 برام اتفاقی چنین بود بار

 !میفتاد

 پروایی بی از حجم این با دونستم نمی نداشت، ابایی چیز هیچ از دختر این

 .برسیم کجا به امروز قراره

 !باشه مشقت و درس گرم سرت بچه نمیاد سالت و سن به ها حرف این_

 .کرد نگاهم میزد برق که هایی چشم با حرفم خیال بی

 براق های شکالتی اون از چشم باالخره که کشید طول قدر چه دونم نمی

 .برداشتم



 /@romane_ghachaghi 
 

1251 
 

 رو امروز خدا بود شیرین و شمامه عجیب دختر این گفت می راست شاهین

 رو هام حرف کنه رحم همب

 .بکشم عقب و بزنم بهش

 خراب ها کابین این داشتم فوبیا همیشه باال اومدیم قدر چه ببین امیر وای_

 .کنیم سقوط بشه

 فلک و چرخ نوک به دیگه حاال گفت می راست انداختم، پایین به نگاهی

 .بودیم رسیده

 .کرد خوردن تکون به شروع آروم کابین و وزید تندی باد

 .پرید جا از سریع شوبآ

 میزنه؟ باد داره چرا امیر کنیم می سقوط االن وای_

 .کشیدم رو آستینش

 .جام این من نیست چیزی دختر بشین_

 .شد مچاله جاش تو آروم و نشست کنارم سریع

 خوره؟ می تکون داره هنوز چرا این وای کن، خبرم پایین رسیدیم_

 .شینهب سرجاش درست تا کشیدم رو ش یقه خنده با

 کنی؟ می کارها این به مجبور منو چرا ترسی می انقدر که تو_
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 هم تو خواست می دلم: گفت ای بامزه لحن با و برگشت سمتم به آروم

 خوش بهت کنی شون تجربه

 نگذشت؟

 .بود شده عوض جو که خوبه کردم مکث و کشیدم عمیقی نفس

 ناقص بدن خوام نمی شیم نمی ترن سوار دیگه ولی گذشت خوش چرا_

 .بدم داداشت تحویل رو ت شده

 .کرد مالیمی اخم

 .که نیستم الجون هم قدر اون دیگه_
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 .پرید بیرون ازش سریع ایستاد فلک و چرخ که همین

 همه این بود بس کردم تر رو هام لب کردم رفتن راه به شروع آروم کنارش

 چیزی که این از قبل نزدیکی،

 .شد بلند صداش بگم

 بخوریم؟ لبو بریم رامی وای_

 می درست لبو که مردی سمت به و کشید رو دستم کردم، نگاهش تعجب با

 .رفت کرد
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 دید؟ می لبو دونه یه آقا_

 بگم بهش بعدا باشه بهتر کردم فکر نزنم، لبخند ذوقش به تونستم نمی

 ...ذو تو بزنم نمیومد دلم امروز

 بود، شده چم من کشیدم عمیقی نفس و دادم تکون طرف دو به رو سرم

 ازش رو امید این زودتر هرچه

 .گشت می بر عادیش زندگی به زودتر گرفتم می

 سمت به دوتایی و کردم حساب گرفت، فروشنده مرد دست از رو لبو ظرف

 .افتادیم راه شهربازی آخر

 بخوریم؟ شام بریم_

 .گرفت سمتم به و زد چنگال سر به لبو تیکه یه دادم، تکون رو سرم

 .بشی کام شیرین بخور رهذ یه بیا_

 کنی؟ ترک رو عادت این خوای می کی_

 .آورد جلوتر رو چنگال

 !هیچوقت تو، کنار_

 .زدم لبخندی و گرفتم دستش از چنگال

 .(باشه سالم قلبت. ) بیت ساق قلبو_
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 چی؟ یعنی: گفت سریع

 .افتادم راه رستوران سمت به

 .تشکره برای جمله یه_

 .انداخت اطراف به نگاهی شدیم که نرستورا وارد زد، بهم لبخندی

 سنتیه؟ طرحش رستوران میریم باهم هروقت چرا_

 دیدن با دوختم اطراف به دور یه رو نگاهم بشینه، تا زدم بهش ای اشاره

 کنارمون میز که پسری چندتا

 .برگشت آشوب سمت به هام چشم بودن نشسته

 .بشین تر طرف این ذره یه بیا_

 منتظر و نشست پسرها به پشت نگفت، چیزی ولی کرد نگاهم تعجب با

 .کرد نگاهم

 خیال بی یا خونی می چیزی اصال آشوب رسیده کجا به هات درس_

 شدی؟

 .کرد نگاهم زده خجالت

 .شده پرت ازشون حواسم ذره یه وقت چند این ولی خونم می_

 .فشردم هم به رو هام لب
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 شده؟ پرت حواست چرا_

 به دختر نزدیکه کنکور کنی؟ تمرکز هات درس روی خوب نگفتم بهت مگه

 بهم کن تالش بیشتر بیا خودت

 .بشی موفق وکیل خانوم یه دادی قول

 نمی باشه که قرار بی آدم زیاده پرتی حواس عامل روزها این: گفت آروم

 .کنه تمرکز چیزی روی تونه

 .بمونم آروم کردم سعی و دادم پشتی به رو م تکیه

 چی؟ قرار بی_

 .آشوب نیست ت آینده از تر مهم هیچی

 .کرد نگاهم چشمی زیر

 !هست چرا_

 .پرید دهنم از ناخودآگاه ولی بپرسم خواستم نمی

 تره؟ مهم هم ت آینده از که چیه_

 .شد خیره صورتم به مهابا بی

 !آدم یه_
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 کس هیچ وقتی باشه، نزدیک بهم خوام می دورن من از همه وقتی که یکی

 خوام می نمیزنه حرف باهام

 !بزنه رفح باهام

 آدم این میاد در پشتم زدن تهمت جای به اون کنن می قضاوتم همه وقتی

 چند این پرتی حواس عامل

 .منه وقت

 تا اومد ای بچه پسر بگم چیزی که این از قبل موند باز هم از هام لب

 .بگیره سفارش

 .لطفا مخلفات با جوجه دوتا: گفت آروم آشوب نیومد در ازم صدایی وقتی

 روندنش خاطر به روزی یه شاید دوختم، چشم بهش پسرک تنرف محض به

 .شدم می پشیمون خودم از

 از زود یا دیر بذاری براشون رو زندگیت و آینده که نیستن این الیق ها آدم_

 اون میشن، خارج زندگیت

 آخر بار برای کردی حرومش پوچ و هیچ سر که ای آینده و میمونی تو وقت

 و خودت جز به میگم بهت

 !کنی فکر ای دیگه چیز به نداری حق ت ندهآی

 � کانال VIP: نصیری سحر/داروغه �
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 400 _پست#

 رو کوچولو شازده داستان: گفت آروم و دوخت سرم پشت به رو نگاهش

 خوندی؟

 .کردم نگاه دلگیرش صورت به

 .نه_

 .زد کمرنگی لبخند

 رو شمسولیت گفت کرد اهلی رو روباه کوجولو شازده وقتی میزدم، حدس_

 و نتونست ولی کنه می قبول

 از که وحشی طبیعت و موند روباه اون از بعد خودش، ی سیاره به برگشت

 شازده و بود رفته بین

 !کنه، قبول رو مسولیتش تا نموند که کوچولویی

 عاقبت بدونم خواستم نمی چون نرسوندم پایان به رو کتاب اون وقت هیچ

 برای ولی میشه چی روباه

 دوست و امید طعم چون دونستم می گناهکار رو کوچولو شازده همیشه

 و چشوند روباه به رو داشتن

 زیر از خوان می که هایی آدم نیست مهم نکرد، قبول رو مسولیتش

 و دلیل قدر چه برن در مسولیتشون
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 .گناهکارن همشون آخرش بیارن قشنگ های استدالل

 جوابی و میزد نم به رو مستقیما رو حرف این شده، خشک گلوم کردم حس

 .نداشتم براش

 .کشیدم م کرده عرق گردن به دستی

 اجازه آشوب میام پات به پا بری بخوای که هرجا تا مواظبتم همیشه من_

 و بزنه آسیب بهت کسی نمیدم

 ی همه اینه خوام می ازت که چیزی تنها بگیره، رو آرزوهات جلوی

 !همین ت آینده روی بذاری رو تمرکزت

 موفقیت از پر اگه حتی نباشه توش امیدی و حس که ای دهآین: گفت آروم

 .نداره ارزشی من برای باشه

 .دادم فشار هم به رو هام لب

 آشوب؟ خوای می چی_

 .لرزید آروم پایینش لب کرد، مکث

 بودم؛ افتاده گوشه یه شکسته پر و زخمی گنجشک یه مثل وقتی که آدمی_

 بست رو بالم شد پناهم

 !خوام می رو داد امید بهم و شد مرهم
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 قرار موقعیتی چنین توی وقت هیچ شد، کوبیده م سینه به محکم قلبم

 تلنگر و ضربه این و بودم نگرفته

 .بود سنگین بودم دور مسائل این از زندگیم کل که منی برای احساسی

 !بشنوم چیزی مورد این در خوام نمی دیگه آشوب کن بس_

 .انداخت پایین رو شسر و شد بیشتر لبش لرزش شد، مشت دستش

 و جو این از داشتم کردم، سکوت و دادم فشار هم به محکم رو هام چشم

 خفه مظلومش صورت دیدن

 .میشدم

 .بود گرفته و آروم همیشه برعکس صداش

 مقصر کم هم تو برم، باید هم رو راه ی بقیه اومدم جا این تا که حاال_

 ...کورد امیر نبودی

 مردی حاال تا که احساساتی ی بچه دختر یه با باید دونستی نمی دونم می

 جوری چه نبوده زندگیش تو

 گرفتی، می محکم انقدر رو دستش نباید نشه، وابسته بهت که کنی رفتار

 و پشت مصمم انقدر نباید

 موندی، می پناهش
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 یه کنارش نباید میدادی، پرواز رویای بهش و بستی می رو بالش نباید

 که کوبیدی می زمین به پا جوری

 بهت که بودی می نقص بی و خوب انقدر نباید مواظبشی قیامت تا انگار

 ...بشه وابسته

 !آشوب_

 میشدم کالفه بغضش دیدن از و کشیدم می عذاب هاش حرف شنیدن از

 عزیز من برای عجیب بچه این

 ببینمش، وضعیت این توی خواستم نمی رسید می آسمون به زمین و بود

 !خودم خاطر به هم اون

 آدم من شدم، می پیشرفتش مانع و نبودم پاک زیادی حس این الیق من

 کردن رفتار ظریف بودم زمختی

 زندگی برای بود حیف بچه این نمیومد، بر ازم شکننده گنجشک یه با

 .من خطرناکه

 401 _پست#

 با ولی نه یا بده ادامه خواست می دونم نمی خورد، می تکون هاش لب

 .کرد سکوت کامال غذاها آوردن
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 حرفی حتی یا کنم فکر چیزی به تونستم نمی بودن، فراری ذهنم از کلمات

 جلوش زودتر کاش فقط بزنم

 .بودم گرفته رو

 غذا پول تا رفتم درگیری فکری با گذاشتیم نیمه و نصفه رو غذا هردومون

 .کنم حساب رو

 ی همه نداشتم، دفاع فرصت که بود کرده حمله یهویی و مقدمه بی انقدر

 خواستم می که یهای حرف

 .بیارمشون زبون به خواستم نمی شاید یا بود پریده ذهنم از بزنم بهش

 بود شده تر نزدیک آشوب به صندلی یه حاال که پسرکی دیدن با و برگشتم

 زیر به سر و مغموم آشوب و

 .کشیدم عمیقی نفس

 به و کردم پسرک به اخمی رسوندم، بهشون رو خودم بلند های قدم با

 .شدم خیره آشوب

 بریم؟_

 خواست نمی انگار کرد نگاهم خاصی غرور و حس با و گرفت باال رو سرش

 این ی همه کنه نشینی عقب

 .بودم سردرگم و کالفه کنه، خودش درگیر منو تا بود بازی یه مثل براش ها
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 .افتاد راه کنارم و پوشید رو هاش کفش

 .ایستاد کنارم رسیدیم که موتور به

 برعکس بشینه پهلوهام رو دستش تا موندم منتظر و کردم روشن رو موتور

 گذاشت بینمون رو کوله تصورم

 .نشست آروم و

 کرد، می اذیتم خندید، می بلند بلند میومدیم داشتیم وقتی کردم، مکث

 بند جا یه و کرد می شیطونی

 ...االن ولی شد نمی

 مرهم نم کرد می فکر بود بودن من کنار اثرات از افتادم، راه خونه سمت به

 فقط من ولی پناهم پشت و

 .گرفتم می ازش رو پرواز ی اجاره و چیدم می رو بالش

 سمتم به رو کاله و پرید پایین موتور از رسیدیم کوچه سر به که همین

 .گرفت

 کورد؟ امیر_

 .نداشت بهم تسلطی اون ولی دیدمش می من چرخیدم، سمتش به

 زدم؟ بهت رو ها حرف این چرا دونی می_
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 .شد باز هم از هام لب

 چرا؟_

 شمرده ببینن مارو بود ممکن که هایی همسایه حتی و اطراف به توجه بی

 .زد حرف شمرده

 !نیستم هم بزدل ولی نیستم غروری بی آدم من_

 باهام وقت هیچ دونستم می بخورم، رو نگفته های حرف حسرت خوام نمی

 غرورم یا کنی نمی بدرفتاری

 من وقتی میاد خوشت گفت من به شاهین یعنی... دونستم می شکنی نمی

 همین برای پلکم می دورت

 .کنم عبور قرمزهات خط از میدی اجازه و رونی نمی خودت از منو

 !شاهین بهت لعنت دادم، فشار گاز روی رو دستم محکم خوردم جا

 بگم؟ دیگه چیز یه_

 .کردم نگاهش سردرگم و گیج

 داشت؟ هم ریت محکم ی ضربه من، جون از خواست می چی دیگه

 .بود خلوت و تاریک کوچه
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 ناراحت اصال و نیفتاده اتفاقی هیچ که انگار بود، ناز پر و مالیم صداش

 .نیست

 خودش خدای تورو که باشه داشته دوست انقدر شناسی می رو کسی_

 بدونه؟

 .بود شده سرد دوباره جا همه

 .پرید بیرون دهنم از ناخودآگاه برید نفسم

 !نه_

 .برد باال رو صداش و برداشت عقب به قدمی

 !منم شناسیش نمی که همونی_

 402 _پست#

 !گذشتم کنارش از سرعت با و دادم فشار رو گاز

 اون کردم می اشتباه انگار ولی نمیشه این از تر آشفته اوضاع کردم می فکر

 می جمله یه با فقط

 .بندازه راه طوفان و بشکنه درهم رو سکوت اون دوباره تونست

 راه اون به رو خودم تونستم می نه بود شده مشخص چیز همه گهدی حاال

 .بگیرم رو جلوش نه و بزنم
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 رو خودم باید فقط بیام کنار بچه این با جوری چه و کنم چیکار دونستم نمی

 .سپردم می آب جریان به

 .شدم بود ایستاده در دم که شاهین ی متوجه رسیدم که خونه به

 .اومد سمتم به سریع دیدنم با

 .ندادی جواب زدم زنگ هرچی داداش_

 .انداختم گوشی به نگاهی

 داشتی؟ چیکارم بود، پرت حواسم بودم جایی_

 .گرفت سمتم به رو سوئیچ

 .بشه الزمتون فردا شاید گفتم بدم تحویل آوردم رو ماشین_

 .دادم دستش به رو سوئیچ و موتور

 .ندارم الزمش دیگه بده شاهو تحویل ببر_

 .افتادم هرا خونه سمت به

 افتاده؟ اتفاقی داداش_

 ناراحتی؟ و کالفه انقدر چرا

 .کردم باز رو خونه در
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 .سجاد مالقات بریم دنبالت فروشگاه میام فردا شاهین، نیست چیزی_

 چشمی کرد می نگاهم کنجکاوی با که طور همون و خاروند رو سرش

 .گفت

 .شدم خونه وارد و بستم رو در

 راهنماییم یکی داشتم احتیاج نداشتم رو هیچکس با زدم حرف ی حوصله

 بیام، کنار باهاش جوری چه کنه

 قلبم میشد باعث دلگیرش صورت دیدن نداشتم رو کردنش ناراحت دلِ من

 چه دیگه این بشه فشرده

 .افتاد من جون به که بود عذابی

 روی هوا بی و شدم اتاق وارد نرفتم سمتش به بود، روشن دایه اتاق چراغ

 .شیدمک دراز تخت

 هنوز چرا بشم تر کالفه شد باعث پیچید بینیم توی که خفیفی عطر بوی

 !بود جا این

 .کرد می دیوونه منو داشت دختر این... دختر این

 .شد نمی ولی دادم می نشون العمل عکس بهش انقدر نباید

 حرف باهاش ببینمش خواستم می کشیدم، می هم رو شاهین گوش باید

 .بزنم
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 که هایی حرف داد نمی اجازه و بود گرفته رو گلوم خر فرن یه انگار امشب

 بیرون رو بود ذهنم توی

 .بریزم

 نمی دارم نگه بسته رو هام پلک کردم سعی و کشیدم هام چشم به دستی

 فکر این به صبح تا خواستم

 دل بهم و بشه حریمم وارد دادم اجازه که بودم من مقصر نکنه که کنم

 ببنده؟

 کم کم و بشم ها خیال و فکر این خیال بی تا کشید طول قدر چه نفهمیدم

 .ببره خوابم

 403 _پست#

 خاطر به ش همه و بودم مونده خواب صبح بار اولین برای بود، شده دیرم

 .بود دیشب های خیال و فکر

 کمد در که همین رفتم ها لباس کمد سمت به و زدم صورتم و دست به آبی

 دستمال دیدن با کردم باز رو

 .کردم مکث بود افتاده ها لباس ته که سری

 .بود مونده هام لباس بین هنوز و برگردونمش بود رفته یادم
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 ازم خواست می و بود شده بسته دستم به دستمال این که افتادم روزی یاد

 رفته که روزی بگیره، پسش

 !بخریم کتاب واسش بودیم

 رو هام سلبا نشه مشغول فکرم دوباره تا دادم تکون طرف دو به رو سرم

 سمت به سریع و پوشیدم

 .افتادم راه شاهین فروشگاه

 .زدم زنگ بهش رسیدم که در دم به

 .منتظرم سرخیابون بیا شاهین_

 تو میای مین ده یه تنهاست دست هم آراز شلوغه مغازه داداش: گفت سریع

 بریم؟ بعد بشینی

 .کردم پارک رو ماشین و گفتم ای باشه

 لباس ی قفسه روی چشمم انداختم، اطرافم به نگاهی و شدم فروشگاه وارد

 اومده که روزی شد، خشک ها

 و ها حرف با قدر چه روزها اون کنه انتخاب لباس برام تا جا این بود

 .کرد می اذیتم هاش شیطنت

 .تمومه دیگه االن صندلی رو بشین داداش بفرما_
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 .انداختم آراز و شاهین به نگاهی

 .سالم_

 .آورد جلو رو دستش و زد لبخندی آراز

 .اومدی خوش داداش خان سالم_

 نداشت؟ خبر هیچی از یعنی گرفتم، ازش رو نگاهم مکث با

 و بود درگیر همچنان فکرم کردم، نگاهشون منتظر و نشستم صندلی روی

 شوخی و ها حرف ی متوجه

 .نبودم هاشون

 .شد جلب بهش توجهم زد شاهین که حرفی با

 .بیاید کنید جمع هم آشوب و تو مبا میریم ها بچه با امشب آراز_

 .انداخت بهش نگاهی آراز

 !رفته نیست، آشوب_

 رفت؟ کی رفته، کجا: پرسیدم ناخودآگاه چرخید، سمتش به سریع گردنم

 .انداخت باال ای شونه

 بره خواست می موقع همون نبود خوب زیاد حالش خونه اومد که دیشب_

 خودم نذاشتم محبوبه ی خونه
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 .بردمش صبح

 دوباره دیشب کالفگی و ناراحتی کل دادم، فشار هم به محکم رو هام لب

 .بود آورده هجوم بهم

 و گذاشت رو چیز همه حاال من ریختن هم به و ها حرف اون زدن از بعد

 رفت؟

 .کنه فرار جوری این نداشت حق میزد، حرف باهام باید

 طوفان این کردن حل بدون و انداخت جونم به خوره مثل رو خیالش و فکر

 !رفت

 .کردم می حس خودم روی رو شاهین نگاه سنگینی

 گرده؟ می بر کی: پرسیدم بهش توجه بی

 .بود گرفته یاد شاهین از رو حرکت این خاروند، رو سرش پس

 اون خونه برگرده آقا احمد پسر هروقت احتماال نیست، معلوم دونم نمی_

 .میاد هم

 .ندم نشون ملیالع عکس کردم سعی و فشردم هم به رو هام لب

 .شدم بلند جا از هوا بی

 !شاهین بیا زود ماشین تو میرم_
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 از بود، چی از عذاب این دونم نمی بستم رو هام چشم و نشستم ماشین توی

 گذاشت حرف بدون که این

 و کرد پا به من وجود توی رو جنجال اون بودم، عصبانی و ناراحت رفت

 کلمه یه زدن حتی من حق حاال

 .نبود هم رفح

 .بیاد شاهین تا شدم خیره رو به رو به و دادم فشار دستم توی رو فرمون

 هم دقیقه ده سکوتش انداختم، راه رو ماشین بست رو ماشین در که همین

 .نکشید طول

 بودی؟ آشوب با خونه اومدی ناراحتی و وضع اون با که دیشب_

 .کشیدم عمیقی نفس

 .درگیره فکرم نوزه بزنیم حرف قضیه این راجع بعدا_

 !بودی اون با پس_

 نمی ناپدریش ی خونه تو رو پاش سال تا سال که بچه این گفتی بهش چی

 موندگار و رفته االن ذاشت

 شده؟
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 .شد بدتر حالم حرفش شنیدن با رفت، هم توی هام اخم

 .شاهین بزنیم حرف بعدا_

 .نگفت چیزی دیگه و کرد سکوت

 بودم؟ شکونده رو داشتنی دوست دختر اون دل من واقعا کشیدم، آهی

 رفت؟ و گذاشت که بود من تقصیر

 !داد می آزارم انقدر قلبم چرا

 .خریدم خوراکی و میوه کمی و زدم کنار راه توی

 .بردارم موضوع این از رو تمرکزم کردم سعی سجاد ی خونه به رسیدن با

 .بودن منتظرمون در دم خواهرش و مادرش

 .کردم سالمی و گرفتم نسمتشو به رو وسایل پالستیک

 .زد بهم لبخندی مادرش

 کورد؟ امیر خوبی_

 .راهتونه به چشم سجاد تو بیاید مادر ندیدمت وقته خیلی

 .کردم خم کمی رو سرم

 .بگم چی دونم نمی جان مادر شدم شما ی شرمنده_
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 .کشید آهی

 .خدا به مدیونتیم مادر کافیه کنارمونه سالمت و صحیح االن که همین_

 .کردم نگاه بود کشیده دراز رختخواب توی که سجاد به و شدم ونهخ وارد

 .بود وظیفم کردم هرکاری حرفیه چه این_

 .نشست و شد بلند سریع رفتیم، سجاد سمت به

 .کوبید پشتش خنده با و کرد بغلش شاهین

 .پسر اومدی رو و رنگ به_

 .بوسیدم رو پیشونیش شدم خم

 مرد؟ شیر چطوری_

 ها؟ نداری که درد

 .داد تکون طرف دو به رو سرش

 .اومدید که مرسی بهتره، حالم داداش خان نه_

 .بشن معذب خواستم نمی نشستیم، پیششون ساعتی نیم

 پتوش زیر بفهمه که این بدون و کشیدم بیرون جییم توی از تراول تا چند

 .گذاشتم
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 .زدم شاهین به ای اشاره

 .شرمنده خانوم حاج شدیم هم شما مزاحم کنیم می زحمت رفع دیگه ما_

 میرید؟ زود انقدر چرا بمونید ناهار برای پسرم حرفیه چه این_

 .شد بلند جا از شاهین

 فروشگاه کارهای منم دیگه بود دیدن مهم جان مادر نکنه درد شما دست_

 .برگردم باید مونده

: گفتم گوشش توی آروم و کردم بغل رو سجاد شدم خم کردن، تشکری

 برای یزاغ باش خودش مواظب

 .گله به برگرد شد بهتر که حالت دادی هدر جون یه جا این به رسیدن

 405 _پست#

 .کرد نگاهم شده سرخ هایی چشم با

 .داداش خان چشمم روی چشم_

 .زدیم بیرون خونشون از خداحافظی با و دادم تکون براش سری

 .اومد در نمایش به هام چشم جلوی ای صحنه شدیم ماشین سوار که همین

 کنه؟ نوازشت نیست کسی شدی زخم بارهدو(

 .جوابه جا همه قانون این بودم گفته بهت
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 (جایی؟ یه بریم هم با شدی مطمئن که سجاد حال از

 (کجا؟(

 باشه؟ سوپرایز(

 !(تو و من بین یواشکی چیز یه

 داداش؟ کنی نمی حرکت_

 عمیقی نفس و انداختم راه رو ماشین برگشتم، حال به شاهین صدای با

 کنم می حس که االن چرا کشیدم

 نمی بر سرم از دست ها فکر این بیاد کی نیست معلوم و نیست شده، دور

 داشتن؟

 .(خونه برو شاهین با و کن گوش حرف باش خوبی دختر فعال بریم، باشه(

 می غصه شینی می دوباره کنه؟ پرت رو حواست کی برم من اگه نمیرم،(

 خبر آراز به تازه خب خوری

 .(خونه گردم می بر دیروقت دادم

 (نگفت؟ چیزی(

 .زد زنگ گوشم توی ش جمله آخرین و دادم فشار دستم توی رو فرمون
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 از بیشتر حتی مواظبمی که راحته خیالش آراز بیام جهنمم تا تو با من(

 .(خودش

 !نبودم مواظبش بار این ولی

 داشتم؟ خاطره همه این گنجشک ریزه یه این با طور چه من اصال

 !رفتی اشتباه رو راه کجاست استحو براکم_

 .گرفتم عقب دنده و انداختم رو به رو به نگاهی

 چیه؟ درگیره فکرت_

 کیه؟ بپرسم بهتره یا

 .انداختم بهش نگاهی چشمی زیر

 .ننداز تیکه من به شکارم حسابی یکی تو دست از شاهین_

 .کرد نگاهم تعجب با

 کردم؟ چیکار من آخه چرا_

 ...دادی فراری رو مردم دختر کردی چیکار نیست معلوم خودت داداش

 که آشوب از حرف چرا دونم نمی شد، ساکت سریع که انداختم بهش نگاهی

 من با پروا بی انقدر میشد

 .میزد حرف
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 پلکه؟ می دورم که این از میاد خوشم من گفتی بهش چرا_

 زدن حرف به شروع بعد و کرد سکوت لحظه چند نشست، سرجاش صاف

 .کرد

 گفتم؟ غدرو مگه_

 !شاهین_

 .کشید عمیقی نفس

 !کورد امیر نیست مهم من برای تو خوشبختی جز هیچی_

 گذری؟ می ازش و کنی می ردش چرا

 .کردم تر رو لبم

 وکیل بخونه درس جامعه تو بره بشه بزرگ باید بچه این شاهین... من_

 سرا تو سری خودش واسه بشه

 نداره هم ثابتی شغل که دارم سابقه آدم یه من که فهمه نمی االن بیاره، در

 از پر روزش هر زندگیم

 می غلطی چه من میاوردن سرش بالیی یه کریم های آدم همین اگه خطره

 ها؟ کردم
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 کن ول رو اینا اصال... چرا تو بودم خر بودم بچه من بگه بیاد دیگه چهارسال

 من از قدر چه دونی می

 تره؟ کوچیک

 406 _پست#

 .کنم قانعش بیشتر کردم سعی بود، من به خیره همچنان نگاهش

 حرف کوردی به شروع شد می خارج کنترل از احساساتم وقتی همیشه مثل

 .کردم زدن

 اتَوانِه اصال کنیشکانَه، ادای و ناز و ژین حسی لَه پِرَ ظریفَه، کنیشکَه اَم_

 سَری وهلل بیریت؟ طاقت منِ الی

 ...زوگذره حالی و حس ایستَیچه اَویت، پشیمان اَویت، افسرده دوسال

 می اصال ست، دخترونه اداهای و ناز و زندگی حس از پر ظریفه دختر این(

 بیاره؟ دووم من کنار تونه

 حال و حس یه سر االن میشه پشیمون میشه افسرده بگذره دوسال وهلل

 ...(داره زودگذر

 اکَات؟ قانع خویچو قسهکانو امیرکورد_

 کنیشکِه لَه و ادََی خوت سینهی سَرو اَ نَکوتکَه، که اتفاقه خاطری بو خَریکی

 خوشی دِل تای لَه اَزانی که
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 اَگذری؟ گَرَکی،

 که اتفاقی خاطر به داری کنه؟ می قانع هم رو خودت هات حرف کورد امیر(

 و سر تو میزنی نیفتاده

 (گذری؟ می داره دوسِت دل ته از دونی می که دختری از و خودت ی سینه

 .زد لبخند و برگشت مسمت به کامل کردم، سکوت

 !نازارَه شیرینهَ، شمامَهس، ظریفَه، کَنیشکه اَم اَزانم_

 فره لِی مواظب اَفرِه، بال بیگری شل اَخنکِه، بیگری سفت ملوچک اگر اَزانِم

 تو بو جاری کورد، امیر سَختَه

 تو دَسی کَنیشکَه اَو سپاردنی چیَه، ضایفهَ و ظریف جنسی نازانی اصال که

 سیمی گِلَه دو ردنیک پَیا وَکو

 .بمبیکهَ کردنی خنثی بو سور

 دُرُس هدفو اگر ولی تیریتَهسرَ؛ خراوی و آوار عمر یه بچوک خطای یَک

 پالوان، اِیوِیتو تو کی، انتخاب

 .بدات پی ژینو حسی و گرکویت خوشیتی ناتوانِه آشوب وکَو هیچکس

 !نازاره شیرینه، س، شمامه ظریفه، دختر این دونم می(
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 پره می بگیری شل میشه، خفه بگیری سفت رو گنجشک نمدو می

 کورد امیر سخته خیلی نگهداریش

 اون دادن هست چی ظریف جنس دونی نمی اصال که تو واسه مخصوصا

 کردن پیدا مثل تو دست دختر

 .بمبه یه کردن خنثی واسه قرمز سیم دوتا

 درست رو دفه اگه ولی میاره بار به خرابی و آوار عمر یه کوچیک اشتباه یه

 تویی برنده کنی انتخاب

 حس بهت و باشه داشته دوست تونه نمی آشوب مثل کس هیچ پالَوان

 .(بده زندگی

 .نداشتم گفتن برای حرفی لرزید، هاش حرف از قلبم

 اَم ناوی خِستَه مِنی رویو و کرِد قسهکانی شاهین هَس، حسِکم چه نازانم_

 دمِ!کر گیجی خراو فره باتالقه،

 باتالق این توی منو زد، رو هاش حرف شاهین دارم حسی چه مدون نمی(

 گیجم بدجوری رفت و گذاشت

 !(کرده

 .نشست سرجاش دوباره خیال بی

 ورتا؟ و دور تیتو وختک تیت خوشو پِی وِتم بوچی اَزانی_
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 !شیطنتَکانی لَه اَکَی حظ چون دیم خوم چاوی وَه چون

 .تیت خوشو تویچ اَزانم

 تا اَکا هرکاری و دورتا والَه هَر گرکَ، خوشتی اَو هاَمیِک لَه تیت خوشو

 پی راحتو امََنه اگرنا لَهالتاویت؛

 بگذره جِهئوَونو ناوی لَه سُها و دایه فقط که قرمزکانو خط لهَ نَتئهَیال نَئَگرت،

 حریمی ناوی بیتَه و

 ...زندگیو

 نه؟ بَستکه، دلِو بامزهی کارانی وَه

 پلکه؟ می دورت وقتی یادم خوشت گفتم بهش چرا دونی می(

 !هاش شیطنت از کنی می حظ جوری چه که دیدم خودم های چشم با چون

 .میاد خوشت هم تو میدونم

 هرکاری و گرده می دورت ش همه داره، دوسِت اون که این از میاد خوشت

 میده؛ انجام بودن کنارت برای

 که هاتقرمز خط از دادی نمی اجازه گرفتی، نمی آسون بهش انقدر وگرنه

 جا توش سها و دایه فقط
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 شدی دلبسته ش بامزه کارهای به... بشه زندگیت حریم وارد و بگذره میشن

 (نه؟

 407 _پست#

 از چرا بود شده خشک گلوم برگشت، سمتش به خورده جا و ناباور نگاهم

 یه رسید می هرکی دیشب

 کرد؟ می پا به قیامت وجودم توی و میزد بهم تلنگر و ضربه

 شاهین از خودم به راجع که بود چی هضم قابل غیر و تازه های حرف این

 شنیدم؟ می

 .بشه پیاده تا موندم منتظر و کردم پارک خیابون روی به رو رو ماشین

 خالصیهسهَ، و تازگی وَئَم احساس حیفَی ولی براکَم ناکَم دخالتیک ایتر مِن_

 بو نَگریت؛ گیان و نَویت حس

 .دیارَه دَمچاوو لهَ کالفگی ویگَه،ر زانیکتَه وختی لَه که تویه

 تویی واسه نابی این به احساس حیفه ولی براکم کنم نمی دخالتی دیگه من(

 رفته فهمیدی وقتی از که

 .(نگیره جون و نشه حس میزنه موج صورتت توی کالفگی

 پام شد پیاده ماشین از که همین شدم، خیره جلو به و دادم فشار رو فرمون

 به و دادم فشار گاز روی رو
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 .افتادم راه باشگاه سمت

 از دست تونستم نمی کنم، تخلیه رو خودم تا خواستم می تمرینی حریف یه

 زده بهم که هایی حرف انکار

 .بردارم شد

 سرم توی که غوغایی و العمل عکس این دلیل پس بود دروغ ش همه اگه

 بود؟ چی بود افتاده راه

 تا کردم دخل و خرج و ها فیش و باشگاه مشغول رو خودم شب آخر تا

 .نشه پرت حواسم

 .کشیدم دراز تخت روی داغون و خسته رسیدم خونه به که همین

 !داد نمی عطر بوی دیگه کشیدم، عمیقی نفس و بستم رو هام چشم

 ولی نبود ساختن من مثل یکی با آدم هم اون نبودم، کردن عاشقی آدم من

 بزنم زل نمیومد دلم حتی چرا

 بزنم؟ بهش رو ها حرف این و هاش چشم توی

 .بود بهتر حالم جوری این گرده می بر کی دونستم می کاش

* * * 
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 هم با که هرجایی دیدن با که روزی سه بود گذشته رفتنش از روز سه

 که دختری افتاد یادم گذروندیم

 !نیست کرد می آرومم پاکش دنیای با و بود کنارم غم اوج توی

 می خودم کنار رو اون بندازم اطرافم به هنگا یه اگه کردم می فکر همیشه

 یهو شدن دور این با ولی بینم

 .بود کرده داغم بد

 ها؟ بچه پیش آلونک بریم داداش_

 .نزدیم سر بهشون وقته خیلی

 .برگشت شاهو سمت به نگاهم

 برنگشته؟ فروشگاه از هنوز شاهین بریم،_

 .داد تکون سری

 از امانتی یه من دار نگه کافه رکنا راه توی میاد، شب آخر داداش خان نه_

 .بگیرم ازش دارم جهان آقا

 نمیومد بدم کرد می آرومم کافه اون توی نشستن کردم، مکث لحظه چند

 .بزنم سر یه

 .بریم باشه_
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 راه ماشین سمت به هم با و دادم مصطفی آقا به رو چای و قلیون پول

 .افتادیم

 408 _پست#

 حواست خیلی روزه چند داداش :گفت محتاطی لحن با نشستیم که همین

 محل کارهای سمت اصال پرته

 آخه؟ کجایی نیستی که هم خونه نمیری باشگاه نمیری،

 .نگرانن خیلی ها بچه

 فکرم من و افتاده اتفاقی چه بفهمن ها بچه این مونده همین کردم، اخمی

 !چیه درگیر

 یم بر خودم دیگه روز دو یکی کرجم زمین فروختن دنبال نیست چیزی_

 می جمع هم دور دوباره گردم

 .شیم

 .نگفت چیزی و داد تکون سری

 آخر و رفتم می بیرون خونه از زود صبح بود دلگیر من از هم دایه روزها این

 نمی گشتم می بر شب

 روحم دونستم می ولی کنم می چیکار دارم و کجاست جسمم دونستم

 چیزی یه انگار ش همه س، کالفه
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 .بود کم

 بپرسم نکردم وقت حتی من بودن مشهد راهیه فردا مینآر و سها و دایه

 احتیاج چی به مسافرتشون برای

 .دارن

 سابق روال به و کنم پر رو خال حس این زودتر هرچه تونستم می کاش

 .برگردم

 نیست الزم: گفت سریع شاهو که بشم پیاده خواستم داشتم نگه کافه جلوی

 دقیقه دو داداش بیای شما

 .کشه نمی طول هم

 .دادم رو جوابش شدم می پیاده ماشین از که طور همون

 .بخورم کیک و نسکافه بیام خوام می نمیام تو خاطر به_

 .کرد نگاهم تعجب با و افتاد راه کنارم

 .داداش خان خوردی نمی کیک هیچوقت که شما_

 .کردم باز رو کافه در و کشیدم داری صدا نفس

 .اومدن سمتمون به دیدنمون با کامی و جهان آقا

 .دادم دست باهاشون و بردم جلو رو دستم
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 .جناب آوردید صفا اومدید خوش سالم_

 .امیر آقا نیستا کافه فلفل امروز: گفت کامی بدم جواب که این قبل

 کرد فکر میومدم جا این به آشوب خاطر به ش همه چون کردم، مکث کمی

 ...هم االن

 .بریم بعد بخوریم چیزی یه اومدیم دونم، می_

 .کشید کنار رو صندلی ریعس

 .براتون میارم الساعه بدید سفارش بشینید بفرمایید پس_

 .بگیره رو امانتیش تا رفت پشتی اتاق سمت به جهان آقا با شاهو

 .میاورد برام آشوب که هایی کیک اون از... کیک یه و نسکافه یه_

 .کرد ای خنده

 رو ترش هخوشمز یه بود خودش های خرابکاری ش همه ها کیک اون_

 .میارم

 .گذشت کنارم از بگم چیزی که این از قبل

 جا این به که باری آخرین شدم، خیره اطراف به و کشیدم عمیقی نفس

 .بود جشن بودیم اومده
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 نمی خوند می آهنگ من به زدن زل با و بود نشسته کناری میز روی

 العملی عکس چه دستش از دونستم

 !نرم سرهنگ همایش به من که بود نگران قدر چه بدم، نشون

 و بذاره دهنم توی کیک چنگالش با زور به داشت سعی ترش قبل ی دفعه

 تو وقتی ترش قبل ی دفعه

 .خوند شعر برام بودم اومده جا این به تنها غصه و غم اوج

 409 _پست#

 نپلکه دورم و نزنه حرف نده پیام بهم نباشه، چشمم جلوی که این از قبل تا

 باهاش قدر چه نبود یادم

 .بود کرده پر دختر این رو آزادیم از بعد روزهای نصف انگار داشتم، خاطره

 .اومدم در فکر از شاهو اومدن با

 .برد باال رو صداش و نشست صندلی روی کنارم

 .بیار من برای سیب پای و قهوه یه کامی_

 .کردم بهش اخمی

 .سرت پس ننداز رو صدات کافه وسط_

 .جاش سر نشست صاف
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 .کردم عادت بودیم مدلی این خونه قهوه تو بس زا چشم،_

 شاهو به رو و داد قرار میز روی رو کیک و نسکافه کامی بعد دقیقه چند

 میارم دیگه مین پنج تا: گفت

 .کن صبر واست

 .خورد ازش ذره یه و برداشت رو کیک کنار ی اضافه چنگال شاهو

 .حله برو_

 می درست برام آشوب که یهای کیک از انداختم، میز روی کیک به نگاهی

 .بود تر خوشگل کرد

 به ولی شد جمع صورتم چشیدم رو ش مزه که همین خوردم، ازش تیکه یه

 .نبود ها کیک اون خوشمزگی

 .دادم هل شاهو سمت رو کیک

 .بخور خودت رو ش بقیه_

 انگار ولی بگیرم آرامش کمی جا این بودم اومده کردم، نگاه اطراف به کالفه

 .شد نمی

 ی مزه کیکش نه خوند، می آهنگ کسی نه داشت رو قبال هوای و حال نه

 که کسی نه و داشت رو قبل
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 همه از رو حواسم و کنه اذیتم هاش حرف با تا بود آشوب بود نشسته کنارم

 .کنه پرت چیز

 حساب رو پولش و شدم بلند جا از خورد رو ش قهوه و کیک شاهو که همین

 .کردم

 اید بچه مگه پسر بکش خجالت: گفت و انداخت شاهو به نگاهی جهان آقا

 پولتون جا این میاید هروقت

 کنه؟ می حساب کورد امیر رو

 که جایی کردیم عادت بچگی از: گفت خنده با خاروند رو سرش پشت شاهو

 تو دست هست داداش خان

 .نکنیم جیبمون

 رو پوستت بود آشوب اگه: گفت و کرد خم طرفمون به کمی سرش کامی

 که این برای پیش دفعه کند می

 .منه مهمون گفت می بخوره منو خواست می گرفتم پول کورد امیر از

 .شد محو حرفش شنیدن با گرفت می شکل لبم روی داشت که لبخندی

 !آشوب

 .ازش حرفی یا و بود خیالش و فکر یا چرخوندم می که چشم
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 .افتادیم راه آلونک سمت به و کردیم خداحافظی

 یه کردم، روشن رو ماشین ضبط نکنه شروع دوباره شاهو که این برای

 د.ش پخش ماشین توی کوردی آهنگ

 ەوەرەو ەوەرەو ەوەرەو

 برگرد برگرد برگرد

 ەوەرەب تمۆخ ستیەد دیسان وەرەو

 بده من به را دستهایت دوباره و برگرد

 ەوەرەو ەوەرەو ەوەرەو

 برگرد برگرد برگرد

 ەوەرەک ئاشتم وەرەو ەجار مەئ ۆت

 کن آشتی من با و برگرد ارب این تو

 رمێت زانیەوان رمێف نیاییەت ەب

 (سیرم عشق لذت از) سیرم میکنی فکر دارم عادت تنهایی به

 رمێسپەئ ێپ متڵد یەسەک وەئ نیاەت ۆت

 سپارم می او به را دلم هستی کسی تنها تو
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 متن شنیدن با چرا دونم نمی کشیدم تندی نفس و کردم خاموش رو آهنگ

 نصفه یه م،شد عصبی آهنگ

 .بودن کرده آهنگ پر رو فلش و دستشون بودم داده رو ماشین روز

 جا بودن نشسته بقیه پیش که آراز و شاهین دیدن با رسیدم که همین

 .خوردم

 میاد؟ آخرشب داره کار شاهین نگفتی مگه_

 .شد تموم زودتر شاید گفت جوری این که خودش وهلل دونم نمی: گفت آروم

 .نشستیم تخت روی و شدیم حیاط وارد

 .اومدن بیرون خونه از چای سینی یه با تیموری و سعید

 .نیومدید ها طرف این وقته خیلی دارید افتخار عجب چه بزرگ چاکریم_

 410 _پست#

 .زدم بهشون کمرنگی لبخند

 .انداختمتون زحمت به خیلی وقت چند این_

 فقط رحمته، میزنی ما به شما که کارایی این چیه زحمت: گفت سریع سعید

 نفرستی بچه این پی منو

 .حله
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 .گرده نمی بر حاالها حاال بچه این نباش نگران: گفت خنده با آراز

 .بودم خودم روی شاهین نگاه سنگینی متوجه کردم، نگاهش چشمی زیر

 گرده؟ نمی بر چرا_

 .انداخت باال ای شونه آراز

 آشوب ولی خونه برگشته انگار هم احمد آقا پسر کرده، لج وهلل دونم نمی_

 !نمیام میگه

 زیاد روزها این ساجدی قبلیه طلبکار یارو این بیاد فعال خواد نمی بهتر البته

 .خونه دم میاد

 .برگشتم سمتش به هوا بی نشست پیشونیم روی غلیظی اخم

 !دنبالش برو گرده؟ نمی بر چی واسه_

 نشون العمل عکس سریع انقدر چرا دونم نمی برگشت، سمتم به همه نگاه

 .دادم

 نیست خوب میگه راست داداش خان: گفت و کرد ای سرفه تک شاهین

 برگشته پسره اون که حاال

 .دنبالش بری بهتره بمونه جا اون هم خواهرت

 .داد تکون سر و انداخت هردومون به نگاهی آراز
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 .دنبالش میرم بیاد خواست اگه زنم می حرف باهاش_

 هم اون بود مونده جا اون هنوز یچ واسه دادم، فشار هم به رو هام لب

 خونه توی غریبه پسر یه وقتی

 .ست

 تختی به نگاهم خودم، تفکرات غرق من و بودن زدن حرف مشغول ها بچه

 قفل بودیم نشسته روش که

 .بود شده

 درست کرد می روشن رو جا همه برق چراغ نور فقط و بود شده تاریک هوا

 شبی همون شب، اون مثل

 همون نکشم، دوش به رو غم اون تنهایی من تا بود مدهاو جا این به که

 سیاهی و تاریکی از که شبی

 .داد امید بهم و داد نجاتم

 زبون به کسی هیچوقت که شنیدم می ازش هایی حرف بود بار اولین

 .بود نیاورده

 بچگونه و یواشکی چیز یه این دونه نمی کس هیچ دونی نمی خودت تو(

 تو ولی خودم دل توی س

 !زمینی روی من یخدا
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 دوباره زندگی یه بهم کنه ثابت رو خودش وجود که فرستاده برام تورو خدا

 که گم نمی رو اینا دادی،

 اطرافت های آدم واسه قدر چه وجودت بدونی خواستم فقط بدم امید بهت

 بشه خم کمرت اگه حیاتیه،

 .(شکنن می همه

 .شدم خیره آسمون به و کشیدم عمیقی نفس

 به شبیه گفت که ای جمله آخرین گذروندیم، هم کنار که روزی آخرین

 هر که حرفی بود، حرف همین

 .میزد زنگ گوشم توی لحظه

 .بود غریب و ظریف زیادی من مثل مردی گوش برای اصوات این شنیدن

 بدونه؟ خودش خدای تورو که باشه داشته دوست انقدر شناسی می رو کسی(

 !نه_

 !(منم شناسیش نمی که همونی_

 حرف این از بود بلد هم دیدمش می بچه یه چشم به همیشه که خترید

 بزنه؟ سنگین های
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 ذهن توی تکرارش هربار با و بشه نشین ته آدم مغز تو که سنگین قدر اون

 کنه؟ درگیرت و بندازه موج

 411 _پست#

 بودم؟ شکونده رو دلش واقعا

 چی؟ گشت نمی بر دیگه اگه

 باهاش خواستم می گشت می بر باید که باالخره رفت، هم توی هام اخم

 بیشتر نداشت حقی بزنم حرف

 .براش بود بس دیگه من گذاشتن منتظر بمونه جا اون این از

 برگرده، بگم بهش و بره گوشی سمت به دستم داد نمی اجازه بهم حسی یه

 ای رابطه و نسبت چه با

 عقب به هم ش عالقه ابراز مقابل در حتی وقتی کردم می درخواستی چنین

 .بودم برداشته قدم

 .کشیدم آهی و گرفتم پشتی از رو م تکیه

 تو ش همه کشی می آه دقیقه پنج هر رسیدی وقتی از بزرگ چیشده_

 جا این ما انگار نه انگار خودتی

 افتاده؟ اتفاقی نشستیم



 /@romane_ghachaghi 
 

1297 
 

 .چرخید تیموری سمت به نگاهم

 .م خسته کمی بودم باشگاه کارهای درگیر روزه چند نه_

 .زد اتاق به ای اشاره

 کنید؟ استراحت جا همین بندازم رختخواب_

 .دادم تکون سری

 شاهین؟ تو، میرم االن آره_

 بیام؟ منم براکم جان_

 راه اعصاب جنگ تو با نه کنم استراحت تو برم خوام می بیای کجا تو نه_

 کرج زمین واسه بندازم،

 نشد؟ پیدا مشتری

 بنگاهی؟ زدی زنگ

 .داد تکون رو سرش

 و درست مشتری یه گفت یارو زدم زنگ اتفاقا انداختی یادم شد بخو آخ_

 رخصت اگه شده پیدا حسابی

 .جوریاست چه ببینیم بریم بدید

 .شدم بلند جا از
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 .میزنم سر یه کرج میرم صبح فردا خوبه،_

 .برداشتم بالشتی و شدم خونه وارد

 .بستم رو هام چشم و انداختم اتاق وسط رو بالشت

 .بودم زخمی بودم اومده جا این به که باری آخرین

 نابلدیش ی همه با کرد می سعی اون و سرم بودن ریخته کریم های آدم

 !کنه پانسمان رو زخمم

 ش گونه روی کبودی از چشم تونستم نمی که بودم ناراحت و کالفه انقدر

 ی همه اون ولی بردارم

 .بود من به حواسش

 ولی بود رفته در دستم از ابشحس که بود بدنم روی درشت و ریز زخم انقدر

 ی اندازه کدومش هیچ

 .نشد دردم باعث اون صورت روی کبودی

 تقصیر ش همه و کشه می درد حسابی بود معلوم بود ظریف بود دختر اون

 ندادم اجازه هرچند بود، من

 .برن در قسر
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 وضعیتم و نکنم فکر بهش دیگه که داخل بودم اومده کشیدم، عمیقی نفس

 .دبو شده بدتر

 چشمم جلوی رفتارهاش تک تک رفتم می که هرجا روز چند این کل توی

 .بود

 ...!بودم شده وابسته بهش دختر، اون مثل منم گفت می راست شاهین شاید

 412 _پست#

 .برداشتم صندلی روی از رو شیرینی و کردم پارک خونه دم رو ماشین

 ولی بود خان اندی یادگار تنها زمین اون کشیدم، عمیقی نفس و شدم پیاده

 کندم می دل ازش باید

 و کم چیزی خواستم نمی کنم جور رو سها ی جهیزیه پول تا فروختمش

 .باشه داشته کسر

 .شدم وارد و کردم باز رو خونه در

 نیست؟ خونه کسی عیال و عهد یاهلل_

 لبخندم سرشون پشت آرمین دیدن با اومدن بیرون خونه از سها و دایه

 .شد کمرنگ

 چیه؟ برای شیرینی پسرم خبره چه_
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 بدی؟ شیرینی خوای می گیری می زن داری: گفت خنده با سها

 .کردم بهش مصنوعی اخم

 .زمینه فروش شیرینی بچه، بگیر رو شیرینی این بیا_

 .کردن مکث لحظه چند سها و دایه

 فروختیش؟_

 .انداختم درهمشون ی چهره به نگاهی

 زندگی و خونه به کمی یه رفت ادمد بود افتاده جا اون الکی زمین تیکه یه_

 .برسیم

 .دایه حساب به ریختم رو پول

 جهیزیه برای دونستن می جفتشون انداختن همدیگه به نگاهی سها و دایه

 .فروختم رو زمین سها ی

 .کرد بغلم و برداشت جلو به قدمی سها

 (داداش بتپه همیشه قلبت.) کاکَ بیت ساق قلبو_

 تکون براش سری افتاد آرمین به چشمم زدم، لبخند و بوسیدم رو پیشونیش

 .دادم

 چیشد؟ رفتنتون قضیه_
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 قطعیه؟ امشب

 .برداشت جلو به قدمی

 .کردم رزرو امشب واسه رو بلیت آره_

 .بود خوشحال انداختم، دایه به نگاهی

 خوشحال بود شلوغ سرم من و داشت رو حرم هوای دلش بود وقت خیلی

 .میره آرمین و سها با بودم

 .کرد پهن رو سفره سریع دایه و شدیم خونه وارد

 .کردن شدن حاضر به شروع همه غذا خوردن از بعد

 .بود آورده جا این به رو ساکش قبل از آرمین

 قطار ایستگاه به تا کردم عوض رو هام لباس و برگشتم اتاقم به

 .برسونمشون

 .بودن آماده تاشون سه هر اومدم بیرون که اتاق از

 و خیال و فکر خونه این توی بودن تنها نشست، دلم روی عجیبی غم یه

 .میاورد غصه

 .افتادیم راه ایستگاه سمت به و شدیم ماشین سوار
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 ولی کردن می پچ پچ دایه و سها با و بود برگشته عقب به آرمین برسیم تا

 این از تر پرت حواسم من

 .میگن چی بفهمم که بود ها حرف

 .انداختم بهشون نگاهی و شدم پیاده ماشین از

 .ببوسه رو پیشونیم تا کشید رو گردنم و کرد بغلم محکم دایه

 .پالوانم باش خودت مواظب_

 .زدم بهش لبخندی و کردم خم رو سرم

 .دایه برگردید زود طور، همین هم شما_

 .دادم دست آرمین با و کردم بغل هم رو سها

 .کشیدم ای گوشه رو آرمین برسه رفتنشون وقت تا

 .باش مواظبشون حسابی تو دست شونسپردم آرمین_

 .گذاشت چشمش روی دست

 .نباش نگران شما مواظبشونم داداش چشمم روی_

 .گرفتم سمتش به رو کارت و بردم جیبم توی دست

 ...داش احتیاج پول اگه باشه دستت این_
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 .زد پس رو دستم سریع

 و زنم که دارم جنم قدری اون دیگه نکنید شرمنده داداش حرفیه چه این_

 .ببرم مسافرت یه رو مادرزنم

 .کشیدم عقب رو دستم بعد و کردم مکث لحظه چند

 .سالمت به برید باشه_

 حاال کردم، نگاهشون و ایستادم بشن محو هام چشم جلوی از که وقتی تا

 یه انگار بودم شده تر تنها که

 .میاوردن هجوم مغزم به تر راحت ها خاطره سری

 413 _پست#

 زنگ گوشیم که بودم راه توی افتادم راه خونه سمت به و شدم ماشین سوار

 شماره به نگاهی خورد،

 .بود شاهین انداختم

 شاهین؟ بله_

 ورا؟ اون بیایم شده خالی خونه داداش_

 کنم؟ تنهایی احساس تونستم می گله با من طور چه گرفت، م خنده

 .منتظرم بیاید_
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 کنم خبر رو ها چهب بزنم زنگ من میاریم خریم می هم غذا براکم چشم_

 .بااجازه

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم و انداختم گوشی به نگاهی

 .کردم می فکر بهش کمتر و میشد گرم سرم بود این خوبیش

 بودم شده وابسته کارهاش به واقعا یا بود وجدان عذاب روی از دونستم نمی

 از هاش حرف و صورتش

 .رفت نمی کنار چشمم جلوی

 رو حواسم چرخید می دورم که این از بود شاهین با حق بارهدو و دوباره شاید

 با و کرد می پرت

 .میومد خوشم چرخوند می خودش سمت به رو نگاهم ش بامزه حرکات

 انکارشون شدت به که هایی حس به اعتراف بود نفسگیر و سخت قدر چه

 دیگه که االن انگار کردم می

 .بود شده حواض چشمم جلوی چیز همه گشت نمی دورم و نبود

 همون شاید بود، آشوب با زدن حرف داشتم احتیاج که چیزی تنها به االن

 باید شدم رفتنش باعث که طور

 !برگرده که خواستم می ازش خودم
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 .افتادم راه خونه سمت به و کردم پارک کوچه سر رو ماشین

 رسیدم خونه وضع و سر به کمی شستم رو ها میوه و کردم روشن رو سماور

 .برسن ها بچه تا

 .رفتم بیرون خونه از بعد و زدم رو در اول اومد در صدا به که آیفون زنگ

 .شد گرد هام چشم شدن خونه وارد که جمعیتی دیدن با

 .بود آورده خودش با و بود کرده جمع رو همه

 .کردن زدن حرف به شروع بلند بلند همه شدن خونه وارد که همین

 .کشیدم ای ستهخ نفس و گذاشتم باز آخر تا رو در

 .ها بچه اومدید خوش سالم_

 .شد آشپزخونه وارد سریع شاهین

 .بردم باال رو صدام

 .بیار بچین رو ها میوه شاهین_

 .شدن آشپزخونه وارد سرش پشت هم شاهو و صابر گفت، چشمی

: زد داد کرد می رو و زیر رو دستش توی پالستیک که طور همون علی

 تعدادمون آوردی کم لبی صابر

 .بزن تنباکو بیا پسر آراز یاده،ز
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 پر دهن با میومد بیرون آشپزخونه از شیرینی ی جعبه با که طور همون صابر

 در بازی سوسول چرا: گفت

 !شیرینی بفرما داداش کشیم، می یکی به دو میاری

 .کشیدم عقب رو سرم

 .کن تعارف بقیه به خورم نمی_

 بود قدیم مثل فتارشونر که این از کردم نگاه بهشون و نشستم مبل روی

 که بند توی شد راحت خیالم

 باشم، غریبه ها بچه این با برگشتنم بعد ترسیدم می این از همیشه بودم

 .بودن تنم ی پاره تکشون تک

 .اومد بیرون آشپزخونه از میوه ظرف یه با شاهین و کرد چاق رو قلیون علی

 .کنه می جا رو غذا داره شاهو کنید درو بپرید ها بچه_

 .نشستن قلیون سینی دور زمین روی گرفتن بالشت یه نفری همه

 .نشستم کنارشون و رفتم پایین مبل روی از

 دور شب اون مثل دیگه بار یه شده تنگ براتون دلش خیلی نازنین داداش،_

 .بشیم جمع هم

 .زدم لبخندی
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 .میاوردیش امشب_

 .کرد نوچی

 آراز خورد، می منو مخ میومد بشیم جمع مجردی قدیم مثل گفتیم امشب_

 بگو نازنین دریایی پری به

 .میگیره من از رو خبرش هی بزنه سر بهش

 رو آشوب نازنین شب اون میگه، چی بشم متوجه تا کشید طول لحظه چند

 .میزد صدا دریایی پری

 .شد بلند آراز صدای برم فرو فکر توی دوباره که این از قبل

 .میشیم مزاحم اومد روقته بیاد کی نیست معلوم نیست خونه فعال_

 .چیه مزاحم مایی چشم_

 برگرده؟ حاالها حاال نبود قرار یعنی این

 414 _پست#

 .انداخت صورتم به نگاهی و گرفت من سمت رو قلیون شاهین

 آروم و کرد کج سمتم به رو سرش کمی بودن، خودشون کار پی ها بچه

 برم خودم خوای می: گفت
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 گنجشک پر دم وقت یه کنم مالی گدل و چک رو پسره اون یا دنبالش؟

 نپلکه؟

 .نبود صالح ولی نمیومد بدمم کردم، ای سرفه تک

 .کنم می حلش خودم کنی، کاری نیست الزم نه_

 .خندید هاش چشم

 براکم؟ گردونیش می بر خودت پس_

 چی و درسته چی دونستم نمی شدم، خیره قلیون قل قل به و کردم اخمی

 چندروزه که کسی ولی غلط

 میزون چیز همه تا برگرده باید و آشوبه ریخته بهم منو زندگی کتاب بحسا

 .بشه

 .اومد بیرون آشپزخونه از غذا های ظرف و بشقاب با شاهو

 .بشن جا همه تا کردم جور و جمع رو اطراف کمی

 یه حاجی: گفت و نشست روم به رو چهارزانو علی خوردیم رو غذا که همین

 چهارلیتری کیشمیشی

 باال؟ بریم یاریمب انداختم

 .پرید باال ابروهام
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 بوی با من ی خونه از خواید می خونه می نماز جا این دایه نیست، الزم نه_

 بیرون؟ برید نجسی

 .رفت کش رو قلیون شلنگ و کرد نوچی علی

 .بعد برای کنار ذارم می پس باشه_

 ها؟ شمال بریم بریزیم برنامه: گفت سریع صابر

 .گرفت سمتم به و کند پوست سیبی شاهین

 .آب تو بریزیم کنیم لخت قدیم یاد به بریم تابستون همین_

 .گرفت م خنده

 .میریم خانواده با پس دارید خانواده همتون االن_

 .کشید پوفی شاهین

 چی؟ ندارید بچه زن که ما براکم، دیگه نزن حال ضد_

 .گرفتم دستش از رو سیب

 .نیاید تونید می_

 کیفشون بقیه ولی بودن شاکی حسابی فتر باال شاهین و صابر صدای

 .بود کوک

 .گرفتن رفتن به تصمیم باالخره کل کل و صدا و سر کلی از بعد
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 .کنیم تمیز رو خونه تا کردن کمک و موندن بیشتر کمی شاهین و آراز

 .بستم خستگی با رو هام چشم و کشیدم دراز تخت روی رفتنشون از بعد

 (میاد؟ خوشت گیاه و گل از(

 .(شمالم های جنگل عاشق همین واسه م،اوهو(

 !(هم با همه بریم، باید هم تابستون این(

 (ایم؟ همه جزو هم ما(

 .(اید خانواده همین جزو همیشه تا یعنی شد باز گله به پاتون وقتی(

 قایم مغزم کجای ها حرف این موندم، خیره سقف به و شد باز هام چشم

 بودن؟ شده

 این و خودم از حاال و ست خانواده همین عضو همیشه تا بودم گفته بهش

 .بودمش رونده خانواده

 .بودم بدهکار بهش شمال سفر یه حال هر به

 .کردم باز رمز زدن از بعد رو گالری و کشیدم بیرون جیبم توی از رو گوشی

 .من نه و بود کرده حذفشون اون نه که هایی عکس

 .شدم خیره بهش و کردم باز رو هاش عکس از یکی
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 کردن پرواز ژست و بود بسته رو چشمش یه بود، آورده بیرون رو نشزبو

 پشت از هم آراز بود، گرفته

 .بود گذاشته شاخ براش

 .نشست لبم روی لبخندی کم کم

 415 _پست#

 .نداشت قبلی از کم هم بعدی عکس

 .شدم متوقف جا همون و کشیدم عمیقی نفس

 بووگِم شِتو: کردم مهزمز آروم و زدم عکسش به ای ضربه اشاره انگشت با

 گِشتی بِه یا شمامه، شیرین

 !بگرَه سَرِم لَه خیالو و فکر یا کَیم حلَ مشکالتکان

 و فکر یا کنیم حل رو مشکالت ی همه بیا یا شیرین، کردی م دیوونه(

 !(بگیر سرم از رو خیالت

 .کردم حبس رو نفسم و آوردم هام چشم به فشاری اشاره و شست انگشت با

 ترین نزدیک توی بودنش برای دلم کردم می اعتراف باید کم کم انگار

 .بود شده تنگ خودم به فاصله

 !برگرده کردم می مجبورش بابد شاید
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 .کردم مکث و انداختم صفحه به نگاهی رفت ش شماره سمت به دستم

 از و سرش به میزد اگه باشه، تنها خونه اون تو غریبه پسر یه با خواستم نمی

 می تحماق لجبازی سر

 چی؟ کرد

 .کنم تحمل تونستم نمی جوره هیچ رو یکی این نه

 کوچه توی بلندش، های خنده شیرینش، رفتارهای هاش، دلبری ی همه

 چرخیدن اطراف این هاش، دویدن

 !بود من مال همیشه هاش

 .شکست دفاعم آخرین ی حلقه و کردم باز رو پیام صفحه

 مغزم منطقی بخش از هدیگ بدنم فهمیدم کرد نوشتن به شروع که دستم

 .گیره نمی دستور

 و بود شده تنگ براش دلم فقط فهمیدم نمی حال و حس این از هیچی من

 نمی آروم گشت نمی بر تا

 .گرفتم

 نوشته که متنی و گوشی ی صفحه به و اومدم خودم به لحظه چند از بعد

 کنترل دیگه شدم، خیره بودم
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 !نبود من دست چیز هیچ

* * * 

 آشوب

 وقتی از افتادم، راه اتاق سمت به و کردم تشکری احمد آقا و بمحبو از

 احساس بود برگشته پسرش

 .کردم می بودن معذب

 امیر با رویی به رو آمادگی کردم می حس ولی خونه برگردم خواست می دلم

 .ندارم رو کورد

 شب اون فکر از هنوز کشیدم، عمیقی نفس و گذاشتم بالشت روی رو سرم

 باالخره لرزید می بدنم و دست

 .بودم کرده اعتراف

 .بودم نکشیده استرس انقدر زندگیم توی وقت هیچ

 ریخت، فرو هام چشم از اشک قطره یه گذشت کنارم از موتورش با وقتی

 تموم چیز همه کردم حس

 .شده
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 کنم باز حساب کمکش ترین کوچیک روی نباید حتی دیگه کردم حس

 .بود شده ناامید ازم خیلی حتما

 شب اون یعنی شد، ظاهر هام چشم جلوی صورتش و بستم رو مها چشم

 های چشم که بود شبی آخرین

 دیدم؟ می رو گرمش

 .کردم می حس م سینه چپ سمت رو عمیقی درد

 .میاورد ایمان داشتم بهش که حسی به کاش

 اعتراف اون مثل مردی به و بگیرم نادیده رو غرورم بود سخت من برای

 پا زیر رو چیز همه ولی کنم

 ای ذره اگه و داشت رو کار این ارزش که بود مردی کورد امیر چون گذاشتم

 داشتم امید داشتنش به

 دوسش کنم اعتراف بهش متفاوت رفتارهای و لحن با بارها بودم حاضر

 .دارم

 به رو بیتاب و آروم نا قلب این خدایا بستم، رو هام چشم و کشیدم آهی

 بذار بده، امونش سپردم خودت

 !دارش امانت دست به برسه نیست من برای دیگه که مانتیا این
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 من برای دلش هم اون کردم می فکر این به بودم جا این که روزهایی کل

 میشه؟ تنگ

 ساده رهگذر یه مثل یا کنه می فکر گذروندیم هم با که روزهایی به هم اون

 شدم؟ فراموش

 بودم قرار بی و دلتنگ تم،بس رو هام چشم و گذاشتم گوشم کنار رو گوشیم

 اشک قطره یه دادم اجازه

 .کنه باز صورتم روی رو خودش راه

 مرا؟ کشد می چرا شب

 ماجرا؟ کجای ای نشسته تو

 ...مرا مگر کند بغل خدا که کنم می گریه چنان من

 !صداست آخرین پایت صدای و ست وداع ی لحظه همه عمر

 ...کجاست من شهر نمانده خاطرم این از بعد های گریه ای

 که عشقی هیچوقت ها آدم بودم خونده جا یه کشیدم، صورتم به دستی

 یاد از رو کردن گریه براش

 .نمیبرن
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 از رو عشق این تونستم می من و داشت وجود براش نقض مثال یه کاش

 .ببرم یاد

 کاش دادم فشار هم به محکم رو هام چشم و کردم فرو بالشت توی رو سرم

 ور ش یقه تونستم می

 این مسولیت باید بگم و بدم نشون بهش رو ها اشک این تک تک و بگیرم

 باید بگیره گردن رو ها گریه

 !بده پس رو هام خوردن غصه ی همه تقاص

 تا بشم بزرگ تا کنم تحمل رو غم و رنج این من بود الزم شاید دونم نمی

 مقاومتم گداخته آهن یه مثل

 .شم تر پخته و بره باال

 .برد خوابم طور چه نفهمیدم که بود بالشت توی سرم انقدر

 روی اخمی پریدم، خواب از خورد می صورتم به پنجره از که نوری با صبح

 .نشست صورتم

 تونستم می تر راحت و بود تاریک اتاقم بودیم که خودمون ی خونه توی

 .بخوابم

 .بندازم ساعت به نگاهی تا برداشتم رو گوشیم

 !کرد خودنمایی صفحه روی کورد میرا اسم گوشی شدن روشن محض به
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 پیام بهم کورد امیر شدم، خیره گوشی ی صفحه به زده بهت لحظه چند

 بود؟ داده

 .کرد دیوار و در به خودش کوبیدن به شروع محکم قلبم

 دلم انگار کردم دور صورتم از رو گوشی لرزون های دست با و نشستم سریع

 .کنم باز رو پیامش نمیومد

 کردن باز به دستم ولی دونم نمی ذوق یا بود دلشوره بود مدل توی که حسی

 چیزی اگه رفت نمی پیامش

 چی؟ میشد کور ذوقم که بود نوشته

 .کردم باز رو پیام و زدم دریا به رو دل باالخره

 .بخونم رو پیام متن بتونم تا کشید طول لحظه چند

 .شدم بر از رو حرفش به حرف که انقدر خوندم روش از دوباره و دوباره

 !(ملوچک بِرُو زوو(

 رو معنیش که ای کلمه تنها بود شده خشک گوشی ی صفحه به چشمم

 نمی دلم بود، ملوچک فهمیدم

 کوتاه ی نوشته این به ها مدت تا خواستم می فقط گفته چی بدونم خواست

 !بمونم خیره کردی
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 مینا ی شماره رفتم بیرون پیام ی صفحه از سریع و اومدم خودم به باالخره

 پیام بهش و کردم پیدا رو

 می برات جمله یه شدم مزاحم موقع این ببخشید جان مینا سالم:) دادم

 (کنی؟ معنیش برام میشه فرستم

 روشن که گوشی ی صفحه گشتم، خودم دور چندبار بده جواب پیامم به تا

 .روش زدم خیمه سریع شد

 (چیه؟ ببینم بگو عزیزم مراحمی سالم(

 .کردم تایپ واسش رو جمله سریع و گرفتم گاز رو لبم ساستر با

 !(ملوچک بِرُو زوو(

 .موندم خیره گوشی ی صفحه به کرده عرق هایی دست با

 بگه؟ بهم خواست می چی روز همه این از بعد یعنی

 .اومد پیام یهو که بود گوشی ی صفحه به همچنان نگاهم

 .شدم خیره بهش منگ و گیج و کردم باز رو گوشی ی صفحه سریع

 !(گنجشک برگرد زود(
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 ازم اومد، بند نفسم و نداد نشون حیات ی ادامه به ای عالقه هیچ بدنم

 برگردم؟ بود خواسته

 پیشش؟ برگردم زودتر خواست می

 از رو فکرش بگه بهم خواست می نکنه... یا بود شده تنگ برام دلش یعنی

 کنم؟ بیرون سرم

 دیدم نمی هم خوابش حتی نشستم تخت روی حرکت بی دقیقه چند تا

 دریافت کورد امیر از پیامی چنین

 .کنم چیکار باید دونستم نمی اصال کنم

 طرف به و زدم صورتم و دست به آبی زدم بیرون اتاق از و شدم بلند جا از

 .رفتم محبوب

 .خونه گردم می بر امروز من محبوب_

 .کرد نگاهم تعجب با

 یهویی؟ انقدر چرا_

 بمونی؟ هم باز نبود قرار مگه

 .دادم تکون طرف دو به رو سرم

 .تمومه مرخصیم برگردم زود گفت زد زنگ کارم صاحب_
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 .گفت آهانی

 بودم شده خسته موندن اینجا از شدم، خیره دستم به و نشستم میز پشت

 کنه فکر خواستم نمی ولی

 .پیشش گردم می بر من خواد می اون که هروقت

 هم باز نرم اگه بدونم خواستم می بشه دار خبر ذاشتم نمی ولی گشتم می بر

 بهم و کنه می پیگیری

 !میشه بیخیالم یا میده پیام

 .کردم جمع رو هام لباس سریع و افتادم راه اتاقم سمت به غذا خوردن از بعد

 خارج اتاق از ذوق با و گرفتم دستم توی رو بودم آورده که کوچیکی ساک

 .شدم

 .کردم بازش سریع گوشیم صفحه شدن روشن با

 .شد کور ذوقم صفحه روی مینا اسم دیدن با

 (برگردن؟ زود که خواسته خانوم از تحکم با و عاجزانه طور این کی حاال(

 !(داداشتون خان: )کردم تایپ براش لبخند با و گرفتم گاز رو لبم

 نداری؟ کاری میرم دارم من محبوب_

 .کن خواهی معذرت و تشکر هم احمد اقا از
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 .بوسید رو صورتم و اومد سمتم به

 .باش خودت مواظب دخترم بسالمت_

 افسرده اوضاع اون با که اولی روز زدم، زنگ آژانس به و زدم بهش لبخندی

 اومدم جا این به داغون و

 .برگردم هیجان با انقدر کردم نمی فکر

 .شدم خیره بیرون به دلشوره با و شدم ماشین سوار

 می هم رو آراز گوش باید هخون گردم می بر دارم دونست نمی کس هیچ

 امیر پیش وقت یه که کشیدم

 .نگه چیزی کورد

 صفحه خنده با و ندادم جواب قضیه فهمیدن به راجع مینا های التماس به

 .بستم رو گوشی ی

 .کردن می تعریف واسش مفصل رو چیز همه بعدا

 سمت به ذوق با و شدم پیاده ماشین از کوچه سر کرایه؛ کردن حساب از بعد

 ظهر وسط افتادم راه نهخو

 .نمیزد پر پرنده خیابون و کوچه توی و بود

 418 _پست#
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 :باوان سوم فصل

 ینی باوانکَم میگه یکی به کسی وقتی گویند، می باوان پدری ی خانه به( 

 م ریشه و رگ و من با اونقد

 .(میمونی پدری ی خانه مثل برام که شدی یکی

 و میومد داخل از که صدایی و رس شنیدن با رسیدم خونه در به که همین

 دلم حیاط در بودن باز نیمه

 .داد بد گواهی

 .بردم هجوم در سمت به وحشت با و کردم ول جا همون رو ساک

 می اجازه مصیبتیه، چه این خدایا برد ماتم روم به رو ی صحنه دیدن با

 روز یه حداقل خوشحالیم دادی

 !بکشه طول

 سر دعواشون دونم نمی بودن شده یردرگ هم با حیاط وسط آراز و ساجدی

 لب و صورت ولی بود چی

 .بود کبود کامال آراز

 ها؟ میاری در هم بازی پررو نمیدی رو پول_

 پدرسگ؟ گرمه کی به پشتت
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 پله ی لبه به محکم سرش و کرد گیر پله به پاش آراز آراز، دادن هل با

 .کردم نگاهش به وحشت با خورد

 .بود زده خشکم ترس از من و نبودن من ی متوجه هیچکدوم

 !خور حروم میشه جور که رو ت دیه پول بدهی همه این با_

 و سمتش برداشتم خیز خفیفی جیغ با رفت که آراز گردن سمت به دستش

 .کشیدم رو بازوش محکم

 .بودن شده من ی متوجه تازه جفتشون

 .شدم پرت زمین روی عقب داد هلم محکم ساجدی

 .بچه ور اون شو گم_

 ...بیار کمک برو بیرون، برو بآشو_

 .شد ساکت خورد گوشش تو که سیلی با

 !میومد خون سرش پشت

 همیشه برد می لذت کشیدنمون زجر و زدن پا و دست این از انگار ساجدی

 اکبر و ما از ای کینه یه انگار

 ...االن و نبود خبری ازش بود وقتی چند داشت

 .پریدم جا از ترس با ازآر گلوی روی دستش ی دوباره گرفتن قرار با
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 .نبودیم بیشرف این حریف کدوممون هیچ

 دیدن با دوختم اطراف به وحشت با رو نگاهم کردم نگاهشون هق هق با

 افتاده حیاط ی گوشه که سنگی

 !گرفت رو هام چشم جلوی خون بود

 خواستم می فقط رسوندم، بهشون رو خودم سریع و برداشتم خیز سمتش به

 به ییک تا کنم بیهوشش

 چشم و بهت با آراز بردم سرش باالی رو سنگ که همین برسه دادمون

 کرد، نگاه بهم شده گرده هایی

 سنگ بود، شده دیر ولی برگشت سمتم به سریع آراز نگاه دیدن با زاهدی

 تمام با باطنیم میل علیرغم

 !اومد فرود ش شقیقه روی قدرتم

 روی بیهوش آراز و من ناباور نگاه مقابل در و جهید بیرون سرش از خون

 .افتاد زمین

 .شد خون از پر زمین روی ثانیه صدم توی

 .برداشتم عقب به قدمی وحشت و بهت با

 !کشتمش... ک_
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 بینیش زیر رو دستش کشید، جلو رو خودش لرز و ترس و زور به آراز

 .گذاشت

 !آشوب کشه نمی نفس... ن_

 .بود هاومد بند از هام اشک برداشتم، عقب به دیگه قدم یه

 !برو آشوب... برو_

 که جوری ببینه تورو کسی نذار کورد امیر پیش برو کن فرار بردار رو کیفت

 امیر بگو برنگشتی انگار اصال

 !هست چیز همه به حواسم من بده پناه بهت کورد

 انکار قصد مدام و لرزید می تنم ی همه دادم تکون طرف دو به رو سرم

 .داشتم

 آراز؟ نه نمرده_

 که؟ نمرده

 .ذارم نمی تنهات کشتمش من نمیرم من بگو چیزی یه خدا تورو

 میریم میشیم جرم شریک جفتمون جوری این آشوب برو: گفت حرص با

 کسی دست از کاری زندون گوشه

 !بده فراریت بگو کورد امیر به برو نمیاد بر
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 بود افتاده ها پله روی جا همون و بخوره تکون تونست نمی درد از خودش

 فرار انتظار من از قتو اون

 .داشت

 .گرفت ش گریه کم کم

 من زندان برنت می آشوب، برو آراز مرگ بگردم دورت برو آبجی برو_

 کن! فرار بمیره تن این میشم بیچاره

 .رفتم عقب عقب گریه و دودلی با

 .نترسیا داداشی میدم نجاتت کنه کمکمون میگم کورد امیر به میرم...می_

 .بشم خارج در از تا موند منتظر و داد تکون سر

 زمین روی از رو ساکم شدم خارج در از و انداختم بهش رو آخرم نگاه

 به شروع توان تمام با و برداشتم

 .کردم دویدن

 ...نویسنده سخن

 ...عزیزانم شما خدمت جدید های پست

 ...کنم می عرض تبریک رو جدید فصل به ورود خب

 .یمکن تجربه هیجان رمانکده این تو قراره
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 ....بزودی دوم فصل

 

 رمان قاچاقیکانال 
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