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 .وحشت زده بود
 .به سرعت درون خیابان شروع به دویدن کرد

 .سایه آدم هایی که دنبالش می کردند بر وحشتش افزود
 .نفس نفس نی زد

فقط به سرعت خودش را جلوی اولین ماشین که داشت رد 
 .می شد انداخت

 .ماشین ترمز خشکی کشید
 .جوری که بوی لنت و ترمزش درون هوا پخش شد

 .عطل نکردم
 .فقط در صندلی عقب را باز کرد و سوار شد

 .برو آقا، توروخدا برو-
 .ماشین که حرکت نکرد نگاهش برگشت خورد

نفس می کشید جا ش از دیدن کسی که کمی عصبی کنار
 .خورد

 .نگاهش تمام رخ به قیافه ی عصبی مرد افتاد
 .راننده از آینه نگاه می کرد

 چیکار کنم آقا؟-
 .ترو پیاده کنبیا این دخ-

 .فورا دستگیره را چسبید
 ...توروخدا کمکم کنید، دنبالمن-

 .تا پیاده ات نکردمبرو غرید:منو سنن،  رشمرد کنا
 .همان دم ماشینی کنار گوشش روی ترمز زد

 .چندتا قلچماق از ماشین پیاده شدند
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 .یکی جلوی کاپوت ایستاد
ار دستش را روی ماشین گذاشت و با چشمانی وق زده انگ

 یک گاومی وحشی
 .حمله کرده باشد ایستاد و نگاه کرد

 .بقیه هم گالویز در شدند
 اینجا چه خبر بود؟

 .نگاهی به دختر ترسیده ی کنارش انداخت
 .نگاهش را با غرور و سماجت برگرداند

 .راه بیفت-
 ...آقا-
 .شکننمیره کنار، پاشو ب-

 .راننده ی بیچاره مجبور به اطاعت بود
 .گاز داد

 .ماق مقابل ماشین جا خوردقلچ
فکر نمی کرد واقعا با اینکه ماشین را دوره کردند، ماشین 

 .بخواهد راه بیفتد
 .راننده با سماجت گاز داد

 .مرد که کنار رفت راه افتاد
 .مرد از ترس جانش فورا کنار رفت

 .ماشین به سرعت از آنجا دور شد
 .مردها هم بیکار نبودند

 .به دنبال ماشین رفتند
 .ین دختر نباید فرار می کردا

 .رئیس او را می خواست
 .ماشین ها به سرعت درون خیابان ویراژ می رفتند
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 !برو تو ترافیک-
آقا ترافیک سرعت کمه، پیاده میشن میان سراغ ماشین، -

 .راه دررو هم نداره
 .مرد کنار دستش دیگر حرف نزد

 .حتی برنگشت نگاهش کند
 .رویش را برگرداند

 .لبخند زد
 .نقشه اش گرفته بود

 .حاال باید بقیه نقشه را عملی می کرد
 .ببخشید من مزاحمتون شدم-

 .هیچ کدام جوابش را ندادند
 .درون دلش غر زد

 .صبر کن، آدمت می کنم-
 .اگه کمک شما نبود معلوم نبود چه بالیی سرم بیارن-

 .بالخره به حرف آمد
 تو از چی فرار می کنی؟-
 .از شوهر مامانم-
 ؟چرا-

 .حرفی نزد
 .لب گزید

 .قیافه اش را باید کامال عادی نشان می داد
 .البته ترسیده

 .هرچند این ترس نمادین نبود
 .واقعا فرار کرده بود

 .جانش را نجات داده بود
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 کمکم می کنین؟-
 ...دختر-

 .جوری با صدای بمش گفت که جا خورد
 .من حوصله ی بچه بازی ندارم-

 .اخم کرد
 .ی...حرف می زنیمکی گفت بچه باز-

 .قضیه داشت جالب می شد
 .یک دختر یکهو سوار ماشین شد
 .تازه می خواست حرف هم بزند

 .باید ممنونش باشد که نجاتش داده
 .آقا گمشون کردیم-

 .سری تکان داد
 .از اینجا دیگه می تونی پیاده بشی-

 .فورا درون کیفش دست برد
 .عکسی بیرون آورد و نشانش داد

ی می خوای بهت میدم ولی چند روز بذار تو هر اطالعات-
 .خونه ات بمونم

 .شاخک هایش فعال شد
 ...به هر عنوانی، خدمتکار، آشپز، یه مهمون-
 تو کی هستی دختر؟-
 .کمکم کن روش کله پا شدنش رو بهت میگم-

 ..برگشت و به این دختر با چشمان درشت نگاه کرد
 .بارش از نگاهش جا خورد

 .تیه سیاه عجیبی داش
 .انگار واقعا داشت غرق نگاهش می شد
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 .به زور آب دهانش را قورت داد
 .می خواست نگاهش را از سیاه چشماش بگیرد

 .ولی نمی شد
 .عین آهن ربا بود

 ...خب-
 .به زور لب هایش تکان خورد

 !گفتم که-
 نقشه ات چیه؟-

 .دوباره آب دهانش را قورت داد
 .قلبش تند می کوبید
 ...ا باشد و جذاب هانه اینکه خیلی زیب

 ...فقط این چشم ها
 .یک ذره نمی گذاشت این اتصال لعنتی قطع شود

 ...یعنی-
 .حفش را قطع کرد

نقشه ات چیه که می خوای بیای تو خونه ی من؟ اون -
 فرستادتت؟

 .بالخره از دستپاچگی توانست نگاهش را بگیرد
 ...نه، اصال، هیچ نقشه ای نیست-

 .داخم هایش را در هم کشی
تو رقیبت رو از پا در میای من هم انتقامم رو ازش می -

 .گیرم
 .دوباره نگاه سیاهش را روی دختر بیچاره دوخت

 میشه اینجوری به من زل نزنی؟-
 .پوزخندش به شدت روی اعصاب بارش خط می انداخت
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 .سرش را برگرداند
رو به راننده با صدای بمی گفت:پیاده شو با این دختر کار 

 .دارم
 .ی ته دل بارش باال و پایین شدترس

 .راننده خیلی آرام اطالعت کرده از ماشین پیاده شد
 !برگشت سمت بارش

 ...خب دختر-
 !اسمم بارشه-
 .اسمت مهم نیست، کارت مهمه-

 .دست بارش مشت شد
 .مردی به این مغروری ندیده بود

 .ناخودآگاه نگاهش به دست مرد افتاد
 .سر انگشتانش همه زخمی بود

 .ار با کسی حسابی مشت کاری کرده بودانگ
 .من گفتم-
 .دلت که نسوخته بیای به من کمک کنی-

 .بارش هم عین خودش جواب داد
نخیر آقا، تو رقیبشی و می خوای از پا درش بیاری، منم -

 می خوام انتقامو
بگیرم اما تنها نمی تونم، همینطور تو که به اطالعات 

 .احتیاج داری
 .هم رفت اخم هایش به شدت در

 .انگار دوزخی میان چهره اش نقش بست
 چطوری قراره بهت اعتماد کنم؟-
 ...ضمانتی ندارم غیر از اینکه-
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 .از درون کیفش شناسنامه اش را بیرون آورد
 .صفحه ی اولش را باز کرد

 .خوب ببین-
 که چی؟-
 .دختر خونده شم-

 .شناسنامه را بست و درون کیفش گذاشت
 .ده بودنام مادرش را نشان دا

 .زنی که اسمش مطمئنا برای این مرد آشنا بود
 .شرط داره-
 چی؟-
 .با قوانین من پیش میری-
 !و نقشه های من-

 .مرد برگشت و تیز نگاهش کرد
 .نگاهش جوری بود که بارش جا خورد

 .نمی خواست باز نگاهش به چشمانش متصل شود
 .برمودای چشمانش افسونگر بود

 .به من اینجوری نگاه نکن-
 .هامین پوزخند زد

 .با دست اشاره کرد تا راننده سوار شود
 .راننده اطاعت کرده سوار شد

 !برو خونه-
 .چشم-

 .ماشین روشن شد و حرکت کرد
 .بارش نفس راحتی کشید

 .بالخره توانست متقاعدش کند
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 .با یک تیر دو نشان را می زد
 .تمام طول مسیر ساکت بودند

 .می کردبارش هم تالشی برای حرف زدن ن
 .لزومی هم نداشت

 .همین که متقاعدش کرده بود کافی بود
 .حاال نوبت نقشه های بعدی بود

 .می دانست این مرد پدرش فوت شده
ماه دیگر 6ماه سال را ایتالیا کنار دخترش بود و 6مادرش 

 .ایران
 .فقط یک برادر داشت

آن هم با اینکه در همان خانه زندگی می کرد ولی بیشتر 
 .خانه نبودوقت ها 

 .بازیکن حرفه ای فوتسال بود
مجبور بود برای مسابقات حرفه ای و تمرینات به این ور و 

 .آن ور برود
پس تمام قوا می توانست کاری که برایش برنامه ریزی 

 کرده بود را پیش
 .ببرد

 .انتقامش را از همه می گرفت
 .دستش مشت شد
 ...بخاطر خودش
 ...بخاطر مادرش

 :رویا
***** 

 .ه چیز عجیب بودهم
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 .اصال روزش کامال عجیب بود
نورایی در یک اتفاق عجیب خودش را از پروژه کنار 

 کشید و همه چیز را به
 .شرکت او واگذار کرد

 .بردی که تعجب برانگیز بود
و حاال دختری سرراهش قرار گرفته که می خواست کمک 

 کند نورایی را
 .زمین بزند

 !مگر می شد؟
 باشد؟ عوضیمان نورایی نکند همه نقشه ی ه

 .از آن کفتار پیر هیچ چیزی بعید نبود
 .باید خیلی مواظب این دختر می بود

دختری که با پای خودش آمده که درون خانه اش زندگی 
 .کند

 .اتفاقا شدیدا عجیبی بود
 .همه او را می شناختند

 !اخالق و رفتار عجیب را هم
م خانه اش چطور این دختر ندیده و نشناخته می خواست ه

 شود؟
 این همه از نورایی کینه داشت؟

 اصال کینه چرا؟
 مگر دختر خوانده اش نبود؟

 .قبال شنیده بود که برای زن و دختر زنش کم نمی گذارد
 .بریز و بپاش زیادی می کند

 پس چطور شده که این دختر فرار کرده و به او پناه آورده؟
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 آن هم به مردی که نمی شناخت؟
 .کرد زیرچشمی نگاهش

 .دختر زیبایی بود
 !دقیقا عین مادرش

 .چند باری همراه نورایی مادرش را دیده بود
بیشتر می نمود ولی هنوز هم خیلی زیبا 40با اینکه حدود 

 .بود
 !این دختر هم دقیقا شبیه مادرش

 .گیرایی خاصی داشت
فقط مانده بود مشکل نورایی با این دختر په بود که از 

 .دستش فرار کرده
 .توی این ماجرا را درمی آوردته 

 .عمرا اگر اجازه می داد کسی او را دور بزند
 .خودش هفت خط روزگار بود

 چند سالته دختر؟-
 .سعی می کرد به هامین نگاه نکند

 .از جذبه ی نگاهش می ترسید
 ...خصوصا گیرایی آهن ربایش

 .دقیقا یک برمودای وهم برانگیز بود
 !سال24 -

 .اندهامین رویش را برگرد
 ..در عوض بارش زیرچشمی نگاهش کرد

 هم دارد؟ زنبا خودش فکر کرد یعنی 
از بس این مرد خشن بود که فکر می کرد امکان ندارد 

 زنی بتواند تحملش
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 .کند
 بال به دور، نکند واقعا زنی در زندگیش باشد؟

 .البته باشد یا نباشد
 .او کار خودش را می کرد

 .انتقام مرگ مادرش را می گرفت
 نامردش!هم از این مرد هم پدرخوانده ی 

 .خدا همه شان را لعنت کند
 .دستش ناخودآگاه مشت شد

 .جوری که زاویه ی نگاه هامین روی دستش افتاد
 .ابرویش باال پرید

 .پس فکر دختر جوان زیادی درگیر بود
 .سکوت را نشکست

 .تا خود خانه فکرش درگیر بود
 .باید با برنامه پیش می رفت

می خواست از یک دختربچه یا نورایی رودست ابدا ن
 .بخورد

راننده جلوی عمارت بوق زد و درها اتوماتیک وار باز 
 .شد

 .نگهبان با لباس فرم مخصوص کالهش را برداشت
 .راننده ماشین را تا جلوی عمارت برد

 .بارش با کنجکاوی به اطرافش نگاه می کرد
 .تبا اینکه خودش هم زندگی لوکس و تجمالتی داش

 .اما فضولی چیزی بود که نمی توانست بی خیالش شود
 .گردنش عین جغد مدام می تابید
 .راننده جلوی عمارت نگه داشت
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 .فورا هم پیاده شد و در را برای هامین باز کرد
 .قاعدتا او هم باید خودش پیاده شود

 .البته که می شد
 .اهل این سوسول بازی های مایه داری نبود

 .مارت بزرگ مقابلش چشم دوختپیاده شد و به ع
 .واقعا زیبا بود

 .هامین بدون توجه به او به سمت عمارت رفت
 .لجش گرفت

 .عمال داشت او را نادیده می گرفت
 !عجب آدم مغرور و بی نزاکتی

 .راننده هم سوار ماشین شد تا آن را به پارکینگ ببرد
 .مجبور شد به دنبال هامین برود

 .درک نمی کرد
 .بود مثال مهمانش

 این رفتار زشت چه بود که قالش می گذاشت؟
 !هی، صبر کن-

 .هامین در را به داخل هول داد
 .بارش با دویدن کنارش ایستاد

 !خب یکم صبر کن-
 .هامین حتی نگاهش هم نکرد

 .یکراست به سمت راه پله رفت
 .بارش عصبی وسط سالن ایستاد

تار صدایش را بلند کرد: هی یارو، یعنی چی اینجوری رف
 می کنی؟

هامین بدون اینکه برگردد گفت:همون جا بمون، برمی 
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 .گردم
 .عین یک دختربچه پا روی زمین کوبید

 .خدا لعنتش کند
 فکر کرده بود کیست؟

 .دندان روی دندان سابید
 .آدمش می کرد

جوری شاخش را می شکست که فکر نکند تک شاخ عالم 
 .اوست

 .چشمانش از زور حرص تیره شده بود
 .می خواست خفه اش کنددلش 

 .این همه بی احترامی در طول عمرش ندیده بود
 .وسط سالن بدون حرکت ایستاد

 .یکی دوتا خدمه به بیرون سرک کشیدند
 .از رو نرفت

 .به یکی از آنها اشاره داد که بیاید
 .دختر جوانی بود و کمی کمرو

 .روپوش سفید و صورتیش را مرتب کرد
 .پیشقدم شد

 گفت:تو این  روانی رو می شناسی؟ بارش با جسارت
 .دختر هینی گفت و دستش را جلوی دهانش گذاشت

 چت شد؟-
 در مورد آقا اینجوری حرف می زنین؟-
آدم بی نزاکتی که مهمونش رو بدون توجه ول می کنه و -

 میره باید هم
 .اینجوری در موردش صحبت بشه
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 .وای خانم، بفهمه مارو می کشه-
 .ا نداردبا خودش گفت: جراتش ر

 .ولی ظاهر قدرت مطلق اینجا همین مرد بود
 !همین یزدانی

 .ساله که هنوز هم مجرد بود35یک مرد 
 نترس نمی کشه، رفتارش همیشه همینقد بی ادبانه است؟-

 .دختر جرات اینکه بخواهد به بارش حرفی بزند را نداشت
 ...خب-
 ازش می ترسی؟-
 .اینجا همه از من می ترسن-

 .ی پله ها آمدصدایش از باال
 رفت که لباسش را عوض کند؟

 .از کت و شلوار مارکش خبری نبود
 .یک دست لباس راحتی خیلی جذب پوشیده بود

 .آب دهانش را به زور قورت داد
 .دختر بیچاره به آشپزخانه فرار کرد

 .هامین خیلی آرام و شمرده از پله ها پایین آمد
 .بشین-
 .چه عجب شما تعارف کردی-
 .خیلی درازه دخترزبونت -

 .از پشت سر برایش شکلکی در آورد
 صبر کنم شما هر جوری دلت می خواد رفتار کنی؟-

 .هامین با تحکیم بیشتری گفت:بشین
 .بارش بالخره روی یکی از مبل ها نشست

 مدارکت همراهته؟-
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تنها چیزهایی بود که تونستم وقت فرارم از اون خونه -
 .بردارم

 .اینجا موندن شرط داره-
 .از اول هم می دانست بیخود اعتماد نمی کند

 .نباید هم می کرد
 .یکهو یک دختر سرراهش قرار بگیرد

 .حرف های عجیب بزند
 .البته که نباید اعتماد می کرد

 چه شرطی؟-
دو تا راه داری، یا از همین االن میری لباس فرم میگیری -

 و خدمتکار این
 ...خونه میشی

 .دست بارش مشت شد
 .ل می کنی محرم بشیم، راحت رفت و آمد می کنییا قبو-

 !بارش با چشمانی وق زده گفت:چی؟
سال گذشته، پدر و پدربزرگ هم نداری که 18سنت از -

 بخوای اجازه
بگیری، قرار نیست عقدت کنم، یه صیغه برای راحتی 

 خودت و خودم

 .بارش آتشی شد
 می خوای ازم سواستفاده کنی؟-

 .شد چشمان سیاه هامین طوفانی
 .بلند شد

 .دستش را به سمت در ورودی گرفت
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همین االن از این در می زنی بیرون، دیگه هم اینجا پیدات -
 .نمیشه

 .بارش مبهوت نگاهش کرد
 .هامین بدون هیچ انعطافی تنهایش گذاشت

 .به سمت راه پله رفت
 .بارش هول شد

 .انگار واقعا نمی شد با این مرد شوخی کرد
 .بودچقدر مغرور و ظالم 

 .جوری حرف می زد که نه پس می گذاشت نه پیش
 .خدا کمکش کند

 .این دیگر چه موجودی است
 !باشه-

 .هامین پایش روی پله ماند
 .میرم لباس فرم می گیرم-

 .هامین پوزخند زد
 !خوبه-

 .ابدا به بارش نگاهش نکرد
 .برایش اهمیتی نداشت کدام راه را انتخاب می کند

 .چیکار کنی تو آشپزخونه بهت میگن-
 .بارش با حرص نگاهش کرد

خدا کمکش کند تا روز آخر با چاقو قلبش را از سینه اش 
 .در نیاورد

با رفتن هامین، بارش هم به سمت جایی که فکر می کرد 
 .رفت آشپزخانه است

 .فقط نمی خواست زیر بار منت کسی برود
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 .وگرنه یک دقیقه هم اینجا نمی ماند
 .را بگیرد عوضی حیف که می خواست حال آن

 .چهره اش از بس عصبی بود سرخ بود و می درخشید
خودخوری می کرد که نرود هرچه از دهانش در میاید بار 

 آن مرد از
 .خودراضی کند

 .وارد آشپزخانه شد
 .با یک لبخند عادی سالم داد

 .همه به سمتش چرخید
 .دو دختر جوان و زنی که سن و سال دارتر بود

 .است یا این خانه را اداره می کند معلوم بود یا آشپز
 از کجا می تونم لباس فرم بگیرم؟-

 شهال قدمی جلو گذاشت و گفت:یعنی چی؟
 .بارش لبخند زد

در مقابل دو پیشنهادی که بهم داد ترجیح دادم لباس فرم -
 .بگیرم

 شهال با کنجکاوی گفت:و پیشنهاد بعدی چی بود؟
خونه باید چیکار  لزومی نداره بگم، فقط بهم بگید تو این-

 کنم؟
 .شهال نگاهی به قد و قامتش کرد

 .دختر جذابی بود
 فقط چطور هامین یکهو یک نفر را به کادر اضافه کرد؟

 .آن ها که نیروی کمکی نمی خواستند
با این حال تجربه نشان داده بود که نباید در کارهای هامین 

 .دخالتی کند
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 .بیار رو کرد به پونه و گفت:برو براش لباس فرم
 .پونه لبخند زد

 .همان دختری بود که دم در با او صحبت کرد
 .قیافه ی شهال جدی بود

 .پشت میز نشست
به اتاق ها برس از این به بعد، اتاق ها هرروز باید تمیز -

 .باشن
 .تارا نفس راحتی کشید

 .هرروز مجبور بود اتاق ها را تمیز کند
 .وقتی برمی گشت کمرش داغان بود

 .اتاق ها تمیز بودبا اینکه 
اما هامین آنقدر حساس بود که از ترسش مجبور بودند 

 هرروز همه جا را
 ...دستمال بکشند و تمیز کند

 .تارا به سمتش آمد
 .خیلی مواظب باش، آقا خیلی رو تمیزی حساسه-

 .بارش سرش را تکان داد
 .با مهربانی لبخند زد

 .باید تا چند مدت به این وضع عادت می کرد
 ی اگر قرار بود خدمتکار شود حقوق چه؟راست

 دستمزدش چه می شود؟
 .باید در این مورد با او حرف می زد

ولی اگر در جوابش می گفت اجازه می دهد اینجا بماند و 
 بخورد چه؟

 .آبرویش می رفت
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 .ابدا نمی خواست خودش را کوچک کند
 .پونه با یک لباس فرم آمد

 .با حرص به لباس چشم دوخت
 اقتش این بود؟واقعا لی

 .تمام این سالها میان ناز و نعمت بود
 .حاال باید خدمتکار خانه ی مردم شود

 .اگر کارت اعتباری هایش مسدود نشده بود اینجا نمی ماند
 .حیف که همه چیزش را گرفته بود

 .فقط توانسته مدارکش را بردارد و فرار کند
فتن می ترسید قبل از اینکه بفهمد اسم شوهر بدون بله گ

 درون شناسنامه اش
 .حک شود

 کجا عوض کنم؟-
 .تارا اتاق پشت سرش را نشان داد

 
 .داخل شد

 .انباری بود
با قفسه های مرتب پر از خوراکی های بسته بندی و 

 !خشک
 .چه نظم و ترتیب عجیبی هم داشتند
 .لباسش را عوض کرد و بیرون آمد

 از کی باید مشغول بشم؟-
همه چیز فعال مرتبه، از فردا شهال گفت:بیا بشین دختر، 

 .مشغول شو
 .نفس راحتی کشید
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 .روبروی شهال پشت میز نشست
 .پونه و تارا هم کنار دستش

 اسمت چیه؟-
 .بارش-

 .هر سه ابرو باال پراندند
 !چه اسم عجیبی

 .بارش به تعجبشان لبخند زد
سلیقه ی مادرم بود، عاشق باریدن بارون بود، ولی چون -

 اسم باران براش
 !کراری بود گذاشت بارشت

 .شهال انگشتش را به سمت خودش گرفت
 .من شهالم، اینجا رو اداره می کنم و غذا می پزم-

اشاره به پونه و تارا کرد: این دوتا هم پونه و تارا، کارهای 
 خونه رو انجام

 .میدن
 ...خریدهای خونه-
 .باغبون میره-

 :رویا
 .ذهنش درگیر هامین بود
 .تحقیق کرده بودمردی که در موردش 

 .اما ظاهرا آنقدرها که باید او را نشناخته بود
 .شاید هم اصال او را نشناخته بود

 .نگاهی به لباسش انداخت
 واقعا خدمتکار خانه اش شد؟

 !صیغه یا خدمتکار؟
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 چرا صیغه؟
 .کنجکاو بود در موردش بداند

 .صدای زنگ تلفن روی دیوار توجه همه را جلب کرد
 .شهال بلند شد

 .تارا با لبخند گفت:حتما آقاست
 .شهال مکالمه اش در حد بله گفتن به هامین بود

تلفن را قطع کرد و گفت:بلند شین دخترا دست به کار بشید، 
 آقای رامین

 .امشب می رسن
 .بارش نیشخند زد

 !رامین برادر کوچک هامین
 .با این پسربچه ی لوس هم آشنا می شد

 .شهال فورا نگاهش کرد
 .بارش بلند شو-

 .بارش بلند شد
 .دست عرق کرده اش را به فرمش کشید

 باید چیکار کنم؟-
 .زود باش بیا کمکم کن برای غذا-
 .من غذا درست کردن بلد نیستم-

 .هر سه با ابروی باال پریده نگاهش کردند
 .بارش خندید

مجبورم کرده خدمتکار بشم وگرنه خونه ی منم شبیه -
 همینه که ازش فرار

 .کردم
 ه با کنجکاوی پرسید:چرا فرار کردی؟پون
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 .چون مجبور بودم-
 .شهال اخم کرد

 .اجازه ی سوال و جواب بیشتر را نداد
 .بیا یاد می گیری-

 .پوفی کشید
 .چشم چیکار کنم-
 .بیا سیب زمینی ها رو پاک کن و خورد کن-
 .چشم-

 .این همه تجربه ی جدیدی بود
 .مشغول شد

 .با اینکه سخت بود
 .انجام دادولی همه را 

 .از فرصت استفاده کرد
 .به شدت خسته شده بود

 .دستش تاول زده و درد می کرد
 .نمی خواست شبیه بچه سوسول ها به نظر بیاید

اما دختری که در تمام طول عمرش دست به سیاه و سفید 
 نزده یکهو مشغول

 .کاری شود البته که اوایل می تواند درد ناک باشد
 کجا میری بارش؟-

 .به شهال انداخت نگاهی
 .با رییس بزرگ کار دارم-

 .به سمت پله ها رفت
 .نمی دانست کدام یکی اتاقش است

 .ولی تا حدی عصبی بود
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 .مثال می خواست کمکش کند نورایی را زمین بزند
 .این دیگر چه برخوردی بود

 .بدون مالحظه از پله ها باال رفت
 .از این شیوه اصال خوشش نمی آمد

 .دارد شکنجه اش می دهدانگار به عمد 
 .باالی پله ها که رسید به راهرو نگاه کرد

 ...این همه در
 کدام یکی اتاقش بود؟

 .از همان روبرو شروع کرد
 .در می زد و منتظر بفرمایید می شد

 .صدایی که نمی آمد می رفت اتاق بعدی
 .بالخره آخرین اتاق صدای ضعیفی شنید

 .دوباره در زد
 .بیا تو-

 .نیشخندی زد
 .پس اتاقش این بود

 .در را باز کرد و داخل شد
ناامیدانه به کتابخانه و میز بزرگی که مقابلش بود نگاه 

 .کرد
 .اینجا اتاق کار بود

 چی می خوای؟-
 .صدایش  او را ترساند

 .جا خورد به سمت چپش مایل شد
 .از دیدن هامین کنارش نگاهش شوکه شد

 .ترسوندیم-
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 .ایش را کاویدبرمودای چشمانش باز سرتا پ
 .هامین دست درون جیب شلوارش فرو برد و نگاهش کرد

 ...خب-
 .معلوم بود منتظر توضیح دادن بارش است

 .بارش کف دستش را نشان داد
 .تو خیلی ظالمی-

 . .هامین با تمسخر به کف دست تاول زده اش نگاه کرد
 !ساله20ساله طرف است نه 12حس می کرد با یک دختر 

 .ودواقعا مسخره ب
 این بچه می خواست نورایی را شکست بدهد؟

 .من نمی تونم کار کنم-
 خب؟-
 .نمی تونی اینقدر در مقابل مهمون خونه ات ظالم باشی-
 .من دعوت نامه برات نفرستادم-

 .بارش با حرص نگاهش کرد
 .این رفتارها از مردی که آمده بود کمکش کند بعید بود

 .واقعا بعید بود
 .میگم من نمی تونم-
 .شرط دوم به قوت خودش باقیه-

بارش با خشم گفت:یعنی چی؟ چه دلیلی داره من بخوام 
 صیغه ی تو بشم؟

 ...مگه خودت خواهر و مادر نداری
 .هامین با حوصله گوشی را از جیب شلوارش بیرون آورد

 .دستش را روی دکمه ی ضبط گوشی برد
 .صدای نورایی پخش شد
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نکن من بچه ام و می  همه دیدن اومده خونه ی تو، فکر-
 تونی گولم بزنی،

همین امروز می فرستیش برگرده وگرنه به جرم اغفال یه 
 دختر بیست ساله

ازت شکایت می کنم، شنیدم کسی هم تو خونه ات نیست، 
 خودت تنهایی، اون

خدمتکارهای احمقت هم مهم نیست، به یه شکایت و گفتن 
رم، قبل از می تونم پدرتو در بیا خونت  اینکه بردیش تو

 اینکه بیشتر
 .از این عصبی بشم بفرستش بیاد، اون مال منه

 .بارش رنگ پریده به هامین نگاه کرد
هاممین ضبط صدا را خاموش کرد و گوشی را درون 

 .جیبش گذاشت
 خب؟-
 فهمیده من اینجام؟-
 .اینطور معلومه-

 .بارش فورا دستانش را پوشاند
 .احساس شرمندگی می کرد

 .این مرد را درون دردسر انداخته بودانگار واقعا 
 .هرچند که برایش مهم نبود

 .هر دو دشمن بودند
 نامرد.هم این مرد هم آن نورایی 

 .بهرحال من نمی تونم این پیشنهاد رو قبول کنم-
 .پس به کارت ادامه بده-

 .بارش دست دردناکش را مشت کرد
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اصال چه تضمینی وجود داره که شما کاری به کار من -
 اشته باشی؟ند
من همین االنم با همین وضعیت هم می تونم برات -

 .خطرناک باشم
 .چشمان بارش گشاد شد

در هر صورت ممکنه اتفاقی   اگه آدم مقابلت پست باشه-
 بی افته.

 .خب...خب...من که نمی شناسمت-
 .پس چطور اومدی تو خونه ی مردی که نمی شناسیش-

 .خفه اش کند دلش می خواست
 .ا جواب هایش ضربه فنیش می کردهی مدام ب

 .چون تو دشمن نورایی هستی-
  .لزوما به تو ربطی نداره-

 :رویا
 دمببینم شما چرا برای من هی گارد می گیری؟ من اوم-

 کمکت کنم متقابال هم
 .کمک بگیرم، اصال رفتارت درست نیست

 .هامین واقعا خنده اش گرفته بود
 .عجب دختر زبان نفهمی بود

 ...می خواست هم خرما را هم خدا را
 .برو بیرون-
 !چی؟-
 .گفتم از اتاق برو بیرون، فکر کنم خیلی کار داشته باشی-

 .هلج و واج ایستاد و نگاهش کرد
 معطل چی هستی بچه؟-
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 .این یکی را دیگر نتوانست تحمل کند
 .به من نگو بچه، ادعای بزرگی هم نکن-

 .از اتاق بیرون رفت و در را محکم بهم کوبید
 .هامین دست به کمر ایستاد و به در بسته نگاه کرد
 .در طول عمرش دختری به این پررویی ندیده بود

 .نیامده می خواست صاحب همه چیز شود
 .دستی به موهایش کشید

 .به سمت صندلی گهواره ای کنار پنجره رفت
 .پاییز سردی بود

 .حیاط یک دست زرد و نارانجی شده بود
 .ت داشتاین ترکیب رنگ را دوس

 .روی صندلی نشست و به بیرون خیره شد
 .هیچ تمایلی به اینکه مسئولیت یک بچه را قبول کند نداشت

ولی اگر واقعا مدارکی داشته باشد که بتواند نورایی را 
 زمین بزند به نفعش

 .بود صیغه خوانده شود
 .دست نورایی از سرش کم می شد

د این بچه را از جمله ی آخر نورایی متوجه شده بود که خو
 .می خواهد

 .بی انصافی نمی کرد
 .دختربچه ی زیبایی بود

 .ولی برای او آدم ها از روی زیبایی دسته بندی نمی شدند
 .از روی اخالق و رفتار تاثیرگذار می شد

 .که این بچه عمال فاقد هردویش بود
 .به شدت هم اعصاب خوردکن بود
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 .ولی دستانش بد تاول زده بود
 .لبخند کوچکی روی لبش آمداز یادآوریش 

نورایی برای آینده ی خودش حسابی درون پر قو بزرگش 
 .کرده بود

انگار مجبور بود یکسری قوانین را درون گوش این دختر 
 .هجی کند

 .نمی شد هر بار بیاید و صدایش را در سرش بیندازد
اگر این بازی که قرار بود با نورایی راه بیندازد بریش 

 .ذاشت یک ثانیه اینجا بماندگمیجذاب نبود عمرا 
ولی حاال که نقطه ضعف نورایی رو شده بود چرا از آن 

  بهره نبرد؟
 

 فصل دوم
 .کالفه و عصبی بود

چطور یک دختر توانسته بود از دست چهارتا مرد گنده 
 فرار کند؟

 .با عقلش جور نمی آمد
 .جالب بود که رفته بود دیدن هامین

 .رفته و بیرون هم نیامده دیده بودنش که تا داخل خانه
 یعنی از قبل با هم سر و سری داشتند؟

 .اتفاقی که نمی توانست باشد
 .یعنی امکان نداشت

 .هامین ابدا با کسی صمیمی نمی شد
 .اخالقیات بخصوصی داشت
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 .رفت و آمدش هم با دیگران کم بود
به ندرت با بقیه قاتی می شد مگر برایش منفعتی داشته 

 .باشد
 .نه ایستادکنار شومی

 ...عکس بارش کنار مادرش
 .قاب را بلند کرد و نگاه کرد

 !هر دو زیبا بودند و بارش زیباتر
 !یک دختر سرزنده و شاداب

 .دلش می خواست مال خودش باشد
 .دار و ندارش را به پایش می ریخت
 .همه ی زندگیش را به نامش می کرد

 .فقط برای خودش باشد
خودش را پیش مرگ نمی  اگر مادرش مخالفت نمی کرد و

 کرد حاال کنار
دخترش بود البته به عنوان زنی که طالق گرفته و مادر 

 .زنش
 .قاب را سر جایش گذاشت

 .آرام نمی گرفت
تا بارش را به جایی که به آن متعلق داشت برنمی گرداند 

 .آرام نمی شد
 مگر چندسالش بود که این بچه فرار می کرد؟

 !سال45فقط 
 .دپوزخند تلخی ز

 .هامین را مجبور می کرد برش گرداند
 .کورخوانده بودند
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 .همه شان را به روز سیاه می نشاند
***** 

 .آنقدر خسته بود که حتی به اتاق هم نگاه نینداخت
 .به اتاقی که به او داده بودند سرسری نگاه کرد

 .ولی متوجه چیز خاصی نشد
 .روسریش را برداشت

 .روی تخت ولو شد
 .خت بلند شدصدای جیرجیر ت

 .پوزخند زد
 ...تخت دونفر و شاهانه ی خودش کجا

 این یک نفره ی قدیمی کجا؟
 .صورتش را روی بالش فرو کرد

زیر لب گفت:خدایا مواظبم باش، من دیگه غیر از تو 
 .هیشکی رو ندارم

 .واقعا هم همینطور بود
 .فامیل که دم پر نورایی نمی آمدند
 ...منالش حاال یا از ترسش یا بخاطر مال و

 ...نه پدری داشت و نه مادری
 .عمال حمایت هیچ کس را نداشت

 .به این خانه و صاحبش هم اعتمادی نداشت
اگر راه حل زمین زدن نورایی در دست این مرد نبود 

 هرگز پایش را اینجا
 .نمی گذاشت

 .کاش یک جایی داشت
 .آنوقت حتی در خانه اش هم نمی ماند
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 .شش باشدنمی خواست منت کسی روی دو
 .او مستقل بود

 .بابت هر چیزی مزدش را می داد
 .سربار نبود

 .شرافتمندانه زندگی می کرد
 .صدای زنگ پیام گوشیش توجه اش را جلب کرد

 .کیفش پایین تخت از دستش افتاده بود
 .به زور دست دراز کرد و کیف را برداشت

 .گوشی را از کیفش بیرون آورد
 .را دید تا نگاه کرد پیام های آتوسا

 ...بیشتر از ده پیام
 .اصال یادش نبود که سراغش را بگیرد

 .فورا روی تخت نشست
 .گوشی را باز کرد و پیام ها را خواند

 .معطل نکرد
 .زنگ زد

 .آتوسا فورا جواب داد
بارش ذلیل بشی الهی که کشتی منو، از صبح بیست بار -

 زنگ زدم و پیام
 دادم، آخه کجایی تو؟

 .لبخند زد
ون خواهری خودم برم که نگرانمه، اومدم همون جا قرب-

 .که گفتم
 آخرش کار خودتو کردی؟-
 مگه چاره ی دیگه ای داشتم؟-
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 .آتوسا ساکت شد
آتوسا این ماجراها که پیش آمد گفته بود بیاید خانه ی آن ها 

 .بماند
 .ولی عمال نمی شد

 .چون نورایی به زور هم شده او را برمی گرداند
 .حریف نمی شد همین جا بودتنها جایی که 

خیلی نگرانتم بارش، اون مرده تو زر از آب در نیاد ؟ -
 واال این

 .دوره نمیشه به هیشکی اعتماد کرد
 .فعال که بد نبوده-
خیلی احتیاط کن بارش، در اتاقتو همیشه قفل کن، عین این -

 خانم خانباجی ها
 لباس بپوش 

 .بلند خندید
 .یه جوری میگی انگار من کیم-
خوشگلی بارش، مردها هم که خام دوتا چشم و ابرو -

 .میشن
 .عین پیرزنا حرف نزن-
 محقیقته قربونت بر-

 آتوسا مهلت نداد و پرسید:شبم هستن؟
 .لب به دندان گرفت

 !شب غیر از نگهبان و باغبان کسی نبود که
 .ناخودآگاه بلند شد

 .در را قفل کرد
 .انگار واقعا ترسیده بود
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 چی شد؟-
 !هیچی-
 میگم هستن؟-

 !برای اینکه خیال آتوسا را راحت کند گفت:آره هستن
 .بازم من نگرانم-
آتوسا نصف شبی زنگ زدی تو دل منو خالی کنی؟ بلد -

 نیستی دوتا حرف
 قشنگ بزنی؟

 .آتوسا خندید
حرف قشنگ همونه که اونروز بهت گفتم، اگه زن داداشم -

 ...می شدی
 .وسط حرفش پرید

ن، شدیدا از وقت خوابت گذشته، موافق بی خیال آتوسا جا-
 نیستی؟

 .آتوسا خندید
 ...کم آوردی ها-
 .من کال نابودم-

 .آتوسا دوباره خندید
 .باشه برو بخواب، فقط مواظب خودت باش-
 .هستم عزیزم-
 !شبت بخیر-

 تماس را قطع کرد و
 .وشی را باالی سرش گذاشت

 .روی تخت دراز کشید
 .واقعا خسته بود
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 .یچ کاری را نداشتانگار نای ه
شهال به طرز ناجوانمردانه ای تا توانسته بود از او کار 

 .کشیده بود
 .ه اش تقصیر آن غول بی شاخ و دم بودمه

برای برادری که آمدنش را کنسل کرد همه را در دردسر 
 .انداخت

 .هرچند که قرار بود فردا بیاید
 !فردا هم همین آش بود و همین کاسه

 .پوفی کشید
د این نورایی سربه نیست می شد می رفت پی کاش زو
 !زندگیش

 .حق بیمه اش به دست نورایی بود
بیمه ی پدرش که ماه تا ماه به حساب مادرش واریز می 

 .شد
 !اگر همین پول را داشت خیلی زود می زد به چاک

 .نمی مانند که حاال خانه ی یک غریبه کلفتی کند
 .یادش می آمد عصبی می شد

 .شانس که نداشت
 .از در و دیوار برایش می بارید

 .پلک هایش را روی هم فشرد
 .به خودش دلداری داد

 .بی خیال بارش، بالخره تموم میشه و آزاد میشی-
 .ته دلش امید بود

 .همین امید نمی گذاشت عقب بنشیند
 .بالخره خدا یک جای این زندگی کمکش می کرد
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**** 
 .از این فرم مسخره متنفر بود

 .رنگ زشتی داشتگشاد بود و 
 !سفید و کالباسی

مرده شور هرچه سلیقه بود که مثال در این لباس خرج 
 .کرده اند

صبحانه خورده نخورده با سینی پر از محتویات به اتاق 
 هامین فرستاده

 .بودنش
 .آقا دوست داشت صبحانه اش را درون اتاقش بخورد

 .مخصوصا که تنها بود
شان صبحانه می هروقت برادر یا مادرش بودند کنار

 .خورد
 .در زد و منتظر ایستاد

 .صدای بمش را شنید
 !ولی بفرمایید را نه

 .دوباره در زد
 .بیا تو-

 .لبش را کج کرد
 .زورش می آمد یک بفرمایید خرج کند

 !عجب ظلمی بود
 .دستگیره را فشرد و داخل شد

 .با این لباس ها معذب بود
 !صبحانه-

 .برگشت هامین تا صدایش را شنید به سمتش
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 .قیافه اش عصبی به نظر می رسید
 .به میز مقابل مبل اشاره کرد و گفت:بذارش اینجا

 .بارش سینی را گذاشت
 .کمر بلند کرد و به سمت در حرکت کرد

 کجا؟-
 .دستش مشت شد

 .دقیقا از همین جای قصه بدش می آمد
 .یکی زور بگویید

 .شبیه همه ی رمان های مسخره ای بود که خوانده
فکرش را هم نمی کرد که رنگ واقعیت به خودش فقط 

 .بگیرد
 .جایگاهش به این سرعت از بین برود

 .برگشت سمتش و گفت:بفرمایید
 صبحونه خوردی؟-

 با تمسخر گفت:یعنی دلت برام سوخته؟
 .هامین بی حس نگاهش کرد

 .باز هم به این نتیجه رسید که این دختر واقعا بچه است
 دانشگاه میری؟-
 !مثال-
 عنی چی؟ی-
 .یعنی میرم اما با این اوضاع دیگه نمی دونم برم یا نرم-

 هامین خیلی با حوصله پرسید:چرا نری؟
 .دلش می خواست تکه ای بارش کند

 !خودش را می زد به خنگی یا واقعا خنگ بود؟
 نمی فهمید بخاطر نورایی نمی تواند جایی برود؟
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 گیرش بیارندیکهو یک جایی 
 .چه خبر است سر سفره عقد نشسته باشدقبل از اینکه بداند 

 !با حرصی عمیق جواب داد:بخاطر نورایی
 .بیا بشین-
 .من کار دارم-

هامین با جدیت گفت:خوبه زود با کارت کنار اومدی و تو 
 .نقشش فرو رفتی

 .چهره ی تاریک شد
 .آماده بود که غرش کند

 به عمد بهم تیکه می ندازی آره؟-
 .زد هامین بالخره لبخند کوچکی

 .عقلت کمه دختر-
 .به تو چه؟ کم یا زیاد به خودم ربط داره-

 .واقعا نمی توانست تحملش کند
 .به سمت در رفت

 کجا؟-
 .به شدت به سمتش برگشت

 .جایی که کسی مسخره ام نکنه-
 .منتظر جواب هامین نماند
 .فورا از در بیرون رفت

 .همان موقع صدای زنگ آمد
صدای دوتا ماشین که انگار قبل از اینکه بفهمد چه خبر 

 باهم وارد خانه شده
 .اند را شنید

 .با عجله پایین آمد
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 باید می فهمید چه خبر است؟
 .پونه رفته بود که در را باز کند

 .احتماال نگهبان جلوی در زنگ را فشرده بود
 .در که باز شد قیافه ی پونه وحشت زده شد

 .تند از پله ها پایین آمد
 چی شده پونه؟-
 !یس اومدهپل-

 .ابروی بارش باال پرید
 پلیس چرا باید اینجا باشد؟

 .ظاهرا هامین هم صداها را شنیده بود
برای همین با کنجکاوی در حالی که لباس مرتبی به تن 

 داشت و موهایش
 .شانه زده بود پایین آمد

 رو به پونه گفت:چه خبر شده؟
 .پونه خودش را از جلوی در کنار کشید

 .هآقا پلیس اومد-
 .قیافه ی هامین ابدا متعجب نشد

 .انگار منتظرش بود
 .بارش متعجب به هامین نگاه کرد

 !واقعا اینجا چه خبر بود؟
 .قبال از اینکه جوابش را از هامین بگیرد در باز شد

از دیدن نورایی درون کت و شلوار خاکستری رنگ جا 
 .خورد

 .باید از اول حدس می زد کار این کفتار پیر است
 .ظرت بودممنت-
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 .نورایی پوزخند زد
 .نگاهش را به بارش دوخت

 .اومدم امانتیم رو پس بگیرم-
 .بارش با درندگی نگاهش کرد

 .شبیه ماده شیر شده بود که هر آن ممکن بود حمله کند
 .هامین دستش را باال آورد

 .عمال ساکتش کرد
 .با کینه به نورایی نگاه می کرد

 .اصال هر دویشان متنفر بود
 ا نمیشینی یه چای باهم بخوریم؟چر-

 .هاج و واج به هامین نگاه کرد
 حالش خوب بود؟

 االن وقت تعارف چای بود؟
نورایی بی توجه به هامین رو به بارش گفت:از بس پول 

 ریختم به پات بایدم
 .کارت به اینجا برسه ناال

 .اشاره ی مستقیمش به لباس تن بارش بود
 .بارش پوزخند زد

 .ی ننگین پیش توئهبهتر از زندگ-
 .نورایی به سمت سروان کنار دستش برگشت

این خانم و آقا با هم نامحرمن و ایشون دختر منو بی اجازه -
 ی من به خونه

 .اش آورده
 .بارش دستش مشت شد

 .بدون فکر به سمت هامین برگشت
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 !قبوله-
 .هامین یک تای ابرویش را باال انداخت

 چی؟-
 همین جا صیغه رو می خونی؟-

 نورایی با غضب گفت:چه غلطی کردی؟
 .بارش پا روی زمین کوبید

 !گفتم قبوله-
 .هامین با حوصله نگاهش کرد

 .دوئل جالبی بود
 .و البته به شدت برایش سرگرم کننده

 .باشه-
 .نورایی به سمت هامین حمله کرد

 .اما سروان فورا مچ دستش را گرفت
 .به بارش نگاه کرد

 .مدبه نظر خیلی بچه سال می آ
 شما چند سالتونه خانم؟-

 .بارش با نفرت به نورایی نگاه کرد
 !سال21 -

 .نورایی عین یک هیوال به نظر می رسید
و اگه سوال بعدیتون اینه که می تونم ازدواج کنم؟ بله می -

 تونم، نه پدر دارم
نه پدربزرگ، مادرمم قیمم بود که اونم فوت کرده، سنمم از 

 حد قانونیش
 ...بیشتره

 .ایی غرید:این خزئبالت چیه دختر؟ جمع کن باید بریمنور
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 .برش دوباره به هامین نگاه کرد
 .اگه نمی خوای انجامش بدی همین االن از اینجا میرم-

 .سروان دستش را باال آورد
 ...تو خونه ی این آقا-

 .هامین با کلماتی شمرده متن صیغه را به عربی خواند
د بارش با هول و وال بله قبل از اینکه کسی بتواند کاری کن

 .را گفت
 .همه شوکه نگاهشان کردند

 .بارش پوزخندی حواله ی نورایی کرد
 بنظرت االن چند تا شاهد داریم که من شوهر دارم؟-

 .هامین خنده اش گرفته بود
این دختر از هرچیزی برای حرص دادن نورایی استفاده 

 .می کرد
سه تا  غیر از جناب سروان و دوتا سرباز پشت سرش-

 خدمتکار این خونه و
 ...تو

 .دستانش را باال آورد
 .انگشتانش را نشان داد

 .قدمی به جلو گذاشت
 تا شاهد، چطوری می خوای منو ببری؟7 ...تا7 -

 .نورایی منفجر شد
 ...من تورو می کشم دختره ی -

 .به سمت بارش حمله کرد که هامین جلویش سد شد
 .ددوتا سرباز هم بازوهایش را گرفتن

 .هامین با تاکید گفت:حد خودتونو بدونید آقای نورایی
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 .نورایی با دندان های کلید شده نگاهش کرد
نشونت میدم یه من ماست چقدر کره داره، از حاال تویی -

 .کردی که اعالن جنگ
 .هامین با خونسردی نگاهش کرد

 .می دونی که نمی تونی منو بترسونی-
 .ازت پسش می گیرم-
 .م نیستزیاد برام مه-

 .لبخند کمرنگی زد
 .نورایی دستانش را از زیر دست سربازها بیرون کشید

 .به بارش نگاه کرد
 .به یه قاتل پناه آوردی-
 نامرده بهتر از توئه-

 .نورایی انگار نمی خواست سروان صدای بارش را بشنود
 .با حرص عمیقی نگاهش کرد

ن به جای حرف زدن با این دختر زبان نفهم رو به هامی
 گفت:اگه می تونی دو

 .دستی بچسبش، چون خیلی زود ازت میگیرمش
 .گفتم برام مهم نیست-

 .بارش هاج و واج به هامین نگاه کرد
 یعنی چه که برایش مهم نبود؟

 پس این صیغه ی کوفتی برای چه بود؟
 .دستش مشت شد

 .انگار که خودش را تحقیر کرده باشد
 !بزن به چاک-

 .نورایی پوزخند زد
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ه کسی که برات مهم نیست خیلی خودتو به آب و آتیش واس-
 زدی، تالفیشو

در میارم و جلوی چشمات می برمش، حتی اگه برات 
 .وسیله باشه

 بگم برای بیرون رفتن راهنمایت کنن؟-
 .سروان جلو آمد

 !باید بریم جناب نورایی-
 .نورایی انگشتش را به نشانه ی تهدید تکان داد

 
ن گفت:یکیو می رفتم بیاید وسایل قدم عقب گذاشت که هامی

 .بیاره شخصی زنمو
 .بارش با نفرت به هامین نگاه کرد

 .این مرد ته بی احساسی بود
 .خدا کند زود همه چیز تمام شود

هر دویشان را که به خاک سیاه نشاند، می رفت یه گوشه 
 .راحت زندگی میکرد

 .از همه شان خسته بود
 شخصیشو نداره؟نمی خوای بگی که حق بردن وسایل -

 .نورایی جواب نداد و عین یک آتشفشان از در بیرون زد
 .هامین با همان خونسردی از سروان تشکر کرد

 .دستانش را درون جیب شلوارش فرو برد
 .ایستاد و به رفتنشان نگاه کرد

بارش به محض رفتن نورایی و پلیس ها گفت:من بازیچه 
 ام؟

 .هامین به سمتش برگشت
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 نبود؟ درخواست خودت-
 .خدا لعنتت کنه-

با خشم زیادی در حالی که حس می کرد تحقیر شده به 
 .رفت  سمت طبقه ی باال

 .هامین با ابروی باال رفته نگاهش کرد
 .هنوز هم زن جماعت را نمی شناخت

 ناراضی اند. حتی وقتی در حقشان لطف می شود باز
 .این دختر که دیگر نوبر بود

 .ختنگاهی به ساعت دیواری اندا
 .کم کم باید رامین از راه می رسید

 .احتماال باید با مهمان جدید هم آشنا می شد
 .از در سالن بیرون رفت

راننده اش را که کنار ماشین ایستاده و با همان دستمال 
 چرک همیشگی در
 .ین بود را صدا زدشحال تمیز کردن ما

آقای بیات فورا دستمال را روی کاپوت انداخت و به سمت 
 .ین دویدهام

 .جانم-
برو به آدرسی که بهت میدم بگو همه ی وسایل شخصی -

 .تو ساک بهت بدن بیاری زناین دختره رو بری
 .به روی چشم-
از یکی از خدمتکارهای اونجا کمک بگیر احتماال می -

 .استفاده می کرده دونن از چی بیشتر
 .چشم آقا-

آدرس را داد و در حالی که دستانش را درون جیب 
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 .داخل خانه شد ارش فرو می بردشلو
 .همان موقع گوشی موبایلش زنگ خورد

 .رامین بود
 .امان از این بشر

 .الو-
 !سالم داداش-
 کجایی هنوز پیدات نیست؟-

 .صدای خنده ی کوتاهش را شنید
 .راستش می مونم یه چند مدت دیگه میام-
 سیر نشدی؟-
 .گیر نده خان داداش-
  .بیشتر مواظب خودت باش-
 فاقی نیفتاده؟ات-

 .هامین تمایل نداشت فعال در مورد بارش حرفی بزند
 .شاید تا وقتی که رامین برگردد شر این دختر کم شده بود

 .نه، عین همیشه-
پس ترجیح میدم یکم بیشتر خوش بگذرونم تا بیام پیش تو -

 .مگس بپرونم
 .لبخند زد

 .بیشتر از کوپنت حرف نزن-
 ت خان داداش؟به روی چشم، با من امری نیس-
 .سالمتی-

 .تماس را قطع کرد و به طبقه ی باال چشم دوخت
 .از امروز دیگر خدمتکار نبود

 .ولی زنش هم نبود
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 .فقط می توانست جایگاه یک مهمان را داشته باشد
 .البته اگر بتواند کاری برایش بکند

 .وگرنه ماندنش اینجا هیچ سودی نداشت
 .فقط یک نان خور اضافی بود

 .یزی که مجابش کرد بماند رفتار امروز نورایی بودتنها چ
 .کم مانده بود سکته کند

اگر طبق تهدیدش همه جا بخواهد دنبال این دختر باشد باید 
 .بگذارد  برایش محافظ

 .نه اینکه دلش بسوزد
 .را به کسی نمی بخشید چیزیهامین مفت و مجانی ولی 

 .نورایی به گور پدرش خندیده بتواند کاری کند
 .نفسش را می برید

 .به سمت آشپزخانه حرکت کرد
 .باید خبر می داد آمدن رامین کال کنسل شده

 .وارد که شد همه از ترسش سیخ ایستادند
 .تقریبا همگیشان شاهد ماجرا بودند

اتفاق نادری بود که خیلی یکهویی دختری صیغه اش شود 
 .و اینجا بماند

 ..می کردشاید برای همین تعجب در چشمانشان بیداد 
 .رامین برای اومدن منصرف شده-

 .همه بهم نگاه کردند
 .باز رامین بازیش گرفته بود

 .این بچه هیچ وقت بزرگ نمی شد
 .مدام بقیه را با کارهایش سرکار می گذاشت

 .شهال زودتر از همه به خودش آمد



 

48 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 .بله آقا-
 ...اون دختر خانم-

 .اسمش هم یادش نبود
 .به سمت بیرون اشاره کرد

 .کاری کنید راحت باشه-
 پونه با فضولی پرسید:دیگه خدمتکار نیست؟

هامین درحالی که به سمت بیرون می رفت گفت:از اولم 
 .نبود

تارا قیافه گرفت و گفت:اصال معلوم نیست این دختر قضیه 
 .مشکوک می زنه  اش چیه؟ خیلی
 .شهال اخم کرد

 .سرتون به کار خودتون باشه-
 .آمد و به سمت یخچال رفت پونه شکلکی برای تارا

*** 
 .به ساکش نگاه کرد

 .حتی کفش های اسکیتش هم بود
 .با ذوق لبخند زد

 .با اینکه از هاهمین و نورایی متنفر بود
 .اما حاال که وسایلش آمده بود حس بهتری داشت

 .حداقل از حاال می توانست با لباس های خودش باشد
 .دیشب با این فرم کوفتی خوابیده بود

 .ر اتاقش را بستد
 .چمدانش را باز کرد

 .همه ی وسایلش را کامال درون کمد چید
 .کفش های اسکیتش را کنار در گذاشت
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 .تنها سرگرمیش بود
 .روی تختش نشست

 .باید افکارش را جمع می کرد
 .شده بود نکبتدستی دستی زن این 

 .از خودش تعجب می کرد
 چطور یکهو قبول کرد؟

 ود؟این بله ی کوفتی چه ب
 .می دانست بخواهد نقشه اش را عملی کند زمان الزم دارد

 ..شاید یک ماه یا دوماه
 .حتی بیشتر

 .نمی خواست فورا برود سر اصل قضیه
 .نرم نرمک جلو می رفت

 .نورایی فقط مار در آستینش پرورش داده بود
 .جوری نیشش می زد که یادش نرود

 .شد دصدای در اتاقش بلن
 بله؟-
 !بارش-

 .تارا بودصدای 
 .بیا داخل تارا-

 .تارا داخل اتاق شد
 .برایش آبمیوه آورده بود

 .خودم میومدم پایین-
 .تارا به سمتش آمد و گفت:دستور آقاست

 .چینی به دماغش داد
 .آب میوه را گرفت و گفت:از این محبت ها بهش نمیاد
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 .تارا خندید
 .بعد یکهو چهره اش را متعجب کرد

 بلبشو چی بود؟دختر یهو چی شد؟ این -
 .بعد انگار چیز بیشتری متعجبش کرد چشمانش گرد شد

 واقعا صیغه اش شدی؟-
 !موقتیه-

 .تارا با تمسخر خندید
 .خب همه ی صیغه ها موقتیه-
 .کار دارم-

 .کنار بارش نشست
 چیکار؟-
 .فضولی نکن-

 .تارا آهی کشید
 .واال موندم تو کارت، از اول مشکوک بودی-

 .لبخند زد
 .قدرنه اون-
 .بهرحال همه مون شوکه شدیم، دلیلشم که نمیگی-
 .روزی که از اینجا برم می فهمی-

 .تارا دقیق نگاهش کرد
 !نکنه حامله ای ازش-

 .چشمان بارش عین یک توپ تنیس شد
 !چی؟-
 .خب میگم شاید بخاطر اینه تو آورده اینجا-
 .حالت خوش نیست تارا، پاشو بیا برو-

 .تارا از جایش بلند شد
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 .خب یه توضیح بده فکر و خیال نکنیم-
 .عجب دختر سمجی بود

 ...تارا جان-
 .تارا دستی به لباسش کشید

 ...باشه خب-
 .به سمت در رفت

بارش آنقدر نگاهش کرد تا بالخره خجالت کشید و بیرون 
 .رفت

 .با رفتن تارا پوفی کشید
 .ن ایده ای که شنیده بود همین حاملگی بودیمسخره تر

 !خدایا
 مسخره؟ بیشعورمله شود آن هم از این حا

 !بال به دور
 .ترجیح می داد امروز را کال از خانه بیرون نرود

 .هرچند که دانشگاه داشت
 .شاید روزهای دیگر مناسب تر باشد

 .امروز را می خوابید
 .قرار هم نبود کار کند

 چرا باید به خودش سخت می گرفت؟
 .روی تخت دراز کشید

 !ش اومدی بارش جونبه زندگی جدید خو-
*** 

 فصل سوم
 .صدای تقه ی در اتاق توجه اش را جلب کرد

 .بفرمایید-
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 .پشت میز کارش نشسته بود
در حال بررسی یکی از پرونده هایی بود که باید حتما تمام 

 .می شد
 .با ورود بارش یک تای ابرویش را باال انداخت
 .عینک مطالعه اش را از روی چشمش برداشت

 .تکیه دادبه صندلیش 
 خب؟-

 .بارش نوچی کرد
 .اصال دوست نداشت با این  نفهم سروکله بزند

 .بارش جلو آمد
 .با جلوتر آمدنش توجه هامین به دستانش جلب شد

 این همه انگشتر درون دستش برای چه بود؟
 .همه هم تقریبا یک شکل و سیاه رنگ

 .چندتا عکس روی میز کار هامین گذاشت
 .ا برداشتهامین متعجب عکس ها ر

 !خب-
 .پشت عکس ها اسم و رسمشونو نوشتم-
 نتیجه؟-

 .کندخفه اش دلش می خواست 
 .اینارو بشناسی نصف راه رو رفتی-

 .هامین دوباره به عکس ها نگاه کرد
 .عمال هیچ کدام را نمی شناخت

 اینا کین؟-
 .کسایی که به نورایی کمک می کنن-
 از کجا آوردی؟-
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 .گفتم کمکت می کنم-
 .عقب گذاشتقدمی 

 .پوزخندی به هامین زد
 .عقب گرد کرد که برود

 کجا؟-
 .لجش گرفت

 .این مدل دستور دادنش اصال به مذاقش خوش نمی آمد
 !چیزی که می خوای بهت دادم...البته فعال-
 بعدیاشو قراره کی رو کنی؟-

 .بارش لبخند حرص دراری تحویلش داد
 .هروقت حسن نیتت رو نشون دادی-

 .زیرکاهی بود عجب دختر آب
 امری نیست؟-
 .بشین-
 .هی، خوشم نمیاد راه به راه بهم دستور بدی-

 .هامین از پشت میزش بلند شد
 .به سمتش آمد

 .درست مقابلش ایستاد
 ..بارش مجبور شد روی مبل بنشیند 
 !اینجا خونه ی منه-

 .بارش به زور آب دهانش را قورت داد
 ...با این چشمان برمودایش

 .وانست نگاهش را بگیردلعنتی نمی ت
 ...چشمات-

 .هامین ابرویش را باال انداخت
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 ...خب-
 .برو کنار-

 .بین ببرد ازمی گفت اما نمی توانست این اتصال لعنتی را 
 .کوفتش بزند

 .هامین پوزخندی زد
 .از مقابلش کنار رفت

 .ولی جلوی رویش نشست
 .باز هم نگاهش را به بارش دوخت

 .می آمد انگار از این اتصال خوشش
 .یک جور بازی که بارش ابدا دوستش نداشت

 ...خونه ی تو باشه-
 .سعی کرد به هامین نگاه نکند

 .من مهمونتم-
 .تو االن زنمی-

 .چشمان بارش تا آخرین حد درشت و شفاف شد
 .گستاخی هامین حرصش می داد

 این چیزیو عوض نمیکنه-
برام  عوض نشههامین با خونسردی گفت:اگر قرار بود 

یه آدم ساده تو یکی از اتاق های این  مهم نبود زنمی یا
 .خونه

 .این یکی را راست می گفت
 .حق با هامین بود

 ...باشه هرچی تو بگی، ولی-
ولی و اما و اگر رو تو جمله هات به کار نبر روش -

 .حساسم
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 .بارش با پوزخند نگاهش کرد
 .چقدر خودش را دست باال می گرفت

 فکر کره بود کیست؟
 .ند شدبل
 .من باید برم-
 .هنوز بهت اجازه ندادم-
 .من خدمتکارت نیستم آقا-
 .تا صبح که بودی-

 .دست بارش مشت شد
 .مئن بود که هامین دارد به عمد آزارش می دهدطدیگر م

 .فقط می خواهد عصبیش کند
چرا اینکارو می کنی؟ فکر می کنی من میشم یکی از -

 تفریحات جدیدت؟
به سرش بذاری یا اذیتش کنی؟ هروقت دلت خواست سر

 انگار یادت رفته من
فرار کردم، اما  عوضیکیم؟ درسته از دست اون نورایی 

 از اوناش نیستم که
 .شما خیال می کنی

 چرا از دست نورایی فرار کردی؟-
 .پوفی کشید

 .دوست نداشت در موردش حرفی بزند
 .قبال یک بار سربسته گفته بود

 تکرارش چه فایده داشت؟
 .المو جواب بدهسو-
 .چون می خواد زنش بشم-
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 .یک تای ابروی هامین باال رفت
 چطور ممکنه؟-
فعال که هرچیزی ممکنه، من نمی خوام به کسی که تمام -

 عمر نقش بابام رو
 ...بازی کرده ببازم، اون 

ناخان هایش عین یک گارد گرفتن مهلک یکهو خیز 
 .برداشته بود

 !خوبی بهت دادههامین با خونسردی گفت:پیشنهاد 
 .هنگ کرده به هامین نگاه کرد

 واقعا حالش خوش بود؟
 چه فکری برای خودش کرده بود؟

 .من حتی یک کلمه هم نمی تونم دیگه باهات حرف بزنم-
 .بدون اینکه منتظر دستوراتش باشد از اتاق بیرون زد

 .در که بسته شد اخم های هامین عمیق درهم گره خورد
 .برای همین بود پس جلز و ولز نورایی

 .پس درصد دزدیده شدن بارش باال می رفت
با این حساب شاید باید بادیگاردهایش را از یکی دوتا می 

 .تعقیبش کنند کرد که نامحسوس
 .از جایش بلند شد

 .از این وضع اصال خوشش نمی آمد
ی سال تفاوت سن20دختر زنش با بیشتر از  ازمردی که 

 .رفتدر کتش نمی .می امد6   خوشش 
با اینکه هیچ مسئولیتی در قبال این دختر نداشت ولی 

 مردانگیش نمی گذاشت
 .بی خیال باشد
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و البته مطمئنا باید از این به بعد بیشتر از همیشه مراقب 
 .باشد

 .عمال با این صیغه با دم شیر بازی کرده بود
 .این وضع ابدا به مذاق نورایی خوش نمی آمد

 .از جایش بلند شد
 .مک گوشیش توجه اش را جلب کردصدای پیا

 به میز کار رفت
 .گوشی را از روی میز برداشت و چک کرد

 .پیام از سپیده بود
 !"تنگ شده دلم خیلی ؟خوبیسالم عزیزم"

 .گوشی را خاموش کرد و دوباره روی میز گذاشت
 .امروز موقعیت رفتن نداشت

 .دیروقت هم بود
 .بماند برای وقت دیگر
 .ق رفتبه سمت پنجره ی اتا

 .پرده های کلفت سبز تیره اش را هیچ وقت دوست نداشت
 .سلیقه ی مادرش بود

 .وگرنه ترجیح می داد یک پرده ی سبک اینجا آویزان باشد
 .بتواند آسمان را ببیند

 .پرده را کنار کشید
 .پنجره را باز کرد

 .باد خنک به صورتش حمله ور شود
 .به جلویش خیره شد

 .همه جا کامال ساکت بود
 .انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشد
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 .نفسش را تند بیرون داد
تا قبل از آمدن این دختربچه این خانه همیشه در سکوت 

 .بود
 .مگر بخاطر برادرش که گاهی شلوغ بازی می کرد

 .وگرنه در همه ی حاالت ساکت و آرام بود
 .و حاال سه روز نشده این خانه کامال درون تشویش بود

 .فهمیدحسش را نمی 
 دوست دارد یا ندارد؟

هرچه که بود به شدت تمایل داشت پوزه ی نورایی را به 
 .زمین بزند

حاال که این دختر می توانست کمک کند و اطالعات خوبی 
 بدهد، چند روز

 .ماندنش اینجا نمی توانست زیاد مشکل آفرین باشد
 .سرش برگشت

 .به عکس های روی میز نگاه کرد
 .داد در موردشان تحقیق کنندهمین فردا باید می 

 .ظاهرا به نورایی خیلی ربط داشت
 .البته اگر این دختر بچه راست گفته باشد

***** 
 .کرواتش را جلوی آینه درست کرد

 .از صدای چیزی که درون حیاط می آمد تعجب کرد
 .دست از کرواتش کشید

 .به سمت پنجره رفت
 .پرده را کنار کشید
 .ابرویش باال پرید
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 ...ختر بچهاین د
 .با کفش های اسکیت سعی می کرد از کنار نگهبان بگذرد

 .ولی نگهبان در را برایش باز نمی کرد
 .بخاطر محافظت از او قرار بود فعال از خانه خارج نشود

 .پرده را رها کرد
 .به سرعت سمت کت آبی رنگش رفت

 .تن زد از اتاق خوابش بیرون رفت
 .سرازیر شد به سرعت از پله های طبقه ی باال

 .عجب دختر شری بود
 .مدام در حال سرپیچی و خودرایی بود

 .از ساختمان بیرون آمد
 .راننده مقابلش ایستاده بود

 .نشست و گفت:برو
 .راننده چشمی گفت

پاچه ی شلوارش که کمی خاکی شده بود را تکاند و سوار 
 .شد
 داره کجا میره؟-
 کی قربان؟-
 این دختره؟-

 .ماشین را روشن کرد
 .گفتن دانشگاه دارن-

 با حرص لب زد:با کفش اسکیت؟
 .راننده لبخند زد

 .به سمت در نگهبانی رفت
 .کفشای اسپورتش تو کیفشه-
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هامین جوری به نگهبان نگاه کرد که مرد بیچاره ساکت 
 .شد

کی این همه صمیمی شدند که حتی بداند کفش هایش درون 
 کیفش است؟

 .حرصش گرفت
 .متوقف شدجلوی نگهبانی ماشین 

 .بارش برگشت و به ماشین نگاه کرد
 .هامین شیشه ی کنارش را پایین کشید

 .بیا سوار شو-
بارش گردنش را خم کرد و با حالت مسخره ای نگاهش 

 .کرد
 .خودم بلدم برم-

 .اخم های هامین درهم کشیده شد
 .اصال خوش نداشت کسی برخالف میلش حرفی بزند

یر دست هایش چموش باشد و جلوی ز رآن هم اگر دخت
 .بازی در بیاورد
 .تیز نگاهش کرد

 .فتم سوار شوگبا محکم ترین لحنش گفت:
 .لحنش جوری بود که بارش عمال نتوانست مخالفت کند

 .با حرص در ماشین را باز کرد و سوار شد
 .فورا با پرخاش گفت:دیگه حق نداری به من دستور بدی

ت رو مدام تو هامین تلخ گفت:یکم به خودت یاد بده زبون
 .لحنش به شدت آزاردهنده بود.دهنت نچرخونی

 ..نگاهش را از آن چشمان جادویی گرفت
 این اولین بار بود یا دومین بار؟
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 .این اتصال را دوست نداشت
 !.هامین آزارش می داد این اتصال نگاهاز وقتی آمده بود 
 .مجذوبش می کرد

 .از مجذوب شدن متنفر بود
 .تقالی بارش گفت:حرکت کنن توجه به دوهامین ب

 .نگهبان در را باز کرد و ماشین بیرون رفت
 داشتی کجا می رفتی؟-
 به توچه؟-

 .هامین تیز نگاهش کرد
 .جوری که بارش فورا نگاهش را گرفت

هم می ترسید هم طاقت گرفتاری میان برمودای چشمانش 
  .را نداشت

 ..عین آدم جواب بده-
 .دارم میرم دانشگاه-
 سکیت؟با کفش ا-
 .کفش اسپرتام تو کیفمه-

 .راننده فورا از آینه به بارش نگاه کرد و لبخند زد
 .هامین اخم هایش را غلیظ در هم کشید

 .از این وضع خوشش نیامد
 .دیگه بدون اجازه از عمارت بیرون نمیری-
 که چی بشه؟-
 .تا وقتی یه بادیگارد همراهیت کنه-

 .ابروی بارش باال پرید
 چه می شنید؟

 اریگارد؟ب
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 !چه لزومی داشت؟
 ...برای چی؟ مگه قصد جونمو کردن که-

 .هامین وسط حرفش پرید
اون نورایی عوضی تنها برو پیش اگه می خوای بری -

 .بیرون
 .از چموش بازی های این دختر اصال خوشش نمی آمد

 .بارش نفسش هم باال نیامد
 .متوجه شد که جواب هایش ابدا به مذاق هامین خوش نیامده

 .ساکت شد
 .حرف زدن بیشتر منجر به فاجعه می شد
 .ابدا نمی خواست با یک صیغه آواره شود

 .تازه نورایی هم بود
 .بگذارد باریگارد بگیرد

 .رفت و آمدش را چک کند
 .نطق کند

 .امر و نهی کند
 آخرش که چه؟

 !هم این خسته می شد هم نورایی
 راننده با مالیمت گفت:آدرس دانشگاهتو میدی؟

 .روی هامین باال رفتاب
 چطور به جای شما، تو مخاطب قرارش می داد؟

 .بارش خیلی راحت آدرس را داد
 .با این چیزها ابدا کنار نمی آمد

 .امشب باید خط و نشان هایش را می کشید
  .نمی خواست مدام بابت این چیزهای مسخره عصبی باشد
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 .راننده میدان مقابلش را دور زد و به سمت چپ رفت
 .ش سکوت کرده به بیرون نگاه می کردبار

 .هامین هم هیچ تالشی برای به حرف گرفتنش نشان نداد
 .تمایلی هم نداشت

 .رسیده به دانشگاه، بارش کوله اش را باز کرد
 .کفش های اسپرت سفیدش را بیرون کشید

 .با اسکیت هایش تعویض کرد
بعد هم بدون اینکه توجهی به هامین کند رو به راننده 

:اسکیت هامو میذارم تو ماشین، ظهر میام خونه برش گفت
 می دارم، باشه؟

 .هامین خیلی جدی گفت:امروز کنارت می مونه
 .هر دو متعجب به هامن نگاه کردند

امروز کنارت می مونه تنها  فردا باریگاردت میاد، -
 .نباشی

 .بارش اخم کرد
 .با اینکه ترجیح می داد حرفی نزند

همه با بی اعتمادی با او برخورد  ولی از اینکه کسی این
 .کند بدش می آمد

 .من از پس خودم برمیام-
 .هامین برگشت و با پوزخند نگاهش کرد

 !جدا؟-
 .حوصله نداشت با یک زبان نفهم یکی به دو کند

 .در ماشین را باز کرد و پیاده شد
 .حمید برو دنبالش-
 آقا شما؟-
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 .من خودم میرم-
 .هامین از ماشین پیاده شد

 !کتش را مرتب کرد و فورا زنگ زد برای آژانس
 .حمید هم پیاده شد

 .سری تکان داد و پشت سر بارش رفت
از هامین بعید بود که تا این حد پرستیژش را زیر پا 

 .بگذارد
 .ده دقیقه با همان وضعیت جلوی در دانشگاه ایستاد

 .نگاه خیلی ها را روی خودش حس می کرد
 .های مختلف جلو آمدندحتی چندتایی هم به بهانه 

 .ولی او حوصله ی هیچ کدامشان را نداشت
وقتی آژانس کنار پایش ترمز کرد، خیلی آرام صندلی عقب 

 .نشست
 .می توانست با ماشین خودش برود

اما چون این دختره ی وحشی هر آن ممکن بود جایی برود 
 پس حمید بیشتر

 .به این ماشین احتیاج داشت
 .رکت کردآدرس را داد و ماشین ح

* 
بارش پشت چشمی نازک کرد و گت:واسه چی هلک هلک 

 افتادی؟ دنبال من راه
 .حمید خیلی متین لبخند زد

 .آقا خواستن-
 .بارش عصبی گفت:غلط کرد با تو

 .حمید خنده اش شدت گرفت
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 واقعا هامین می خواست با این دختر سر کند؟
 با همین دختر سروکله بزند؟

 .رو بسته بود این دختر که شمشیر را از
 .برای صالح خودته-

 .بارش با خشم نگاهش کرد
قبل از اینکه کسی درون دانشگاه متوجه ی درگیریش با 

 حمید شود
گفت:تابلوبازی درنیار لطفا، نمی خوام کسی بفهمه دنبال 

 .منی
 .حمید فقط سر تکان داد

 .اصال حس خوبی به این وضعیت نداشت
 .ولی باید تحمل می کرد

یشان را به درک واصل کرد آنوقت می شد نفس وقتی هردو
 .تازه کشید

 .به سمت کالسش راه افتاد که صدای پرشور آتوسا را شنید
 .برگشت

 جوری می دوید انگار چه خبر است؟
 با کیفش ضربه یبدون اینکه جلوی خودش را بگیرد 

 .محکمی به حمید زد
 .بارش پوفی کشید

 .بودحمید شانه اش کامال به سمت چپ چرخیده 
 .خود آتوسا هم سکندی خورد

 .فورا هم با هول و وال به سمت حمید چرخید
 .وای ببخشید، من یکم عجله کردم-

 .بارش با کسالت تمام نگاهشان کرد
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شبیه تمام رمان های خزی بود که خوانده یا تعریف کرده 
 .اند

رویش را برگرداند و بدون اینکه محل بدهد به سمت کالس 
 .رفت

 .حوصله کالس و دانشگاه را نداشتامروز ابدا 
با اسکیتش می رفت دوری نمیرسید اگر سر بزنگاه هامین 

 درون شهر
 .می زد

بعد هم می رفت یک کافه و در این هوای سرد پاییزی قهوه 
 .می نوشید

 .عاشق قهوه بود
 .مخصوصا اگر با شکر اضافی بود

 .پوفی کشید و وارد کالس شد
 .شتباید امروزش حسابی گند می گذ

 !قهوه و کافه و اسکیت هم پر
 .طولی نکشید که آتوسا هم آمد

 .پشت سرش حمید
 .چپ چپ نگاهش کرد

 .حمید با لبخند شانه باال انداخت و پشت سر بارش نشست
 .آتوسا با ذوق به پهلوی بارش داد

 دختر این یارو تو کالس ماست؟-
با بی حوصلگی گفت:راننده هامینه، امروز نقش محافظ منو 

 .رهدا
  .آتوسا ذوق زده تر نیشش باز شد

 !چه جذاب
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 .با تمسخر به آتوسا نگاه کرد
 .واقعا وقت گیر آورده بود

 چته تو اخالق نداری؟-
 .نمی خواستم امروز بیام دانشگاه-
 که مثال کجا بری؟-

 .بارش شانه باال انداخت
 .دستش را زیر چانه اش زد و به تابلو چشم دوخت

 .ه استاد وارد کالس شدبا یک ربع تاخیر بالخر
 .مرد جاافتاده و خوشرویی بود

از آنهایی که هم خوب تدریس می کرد هم با مالیمت سوال 
 .می پرسید

اما این هم باز انگیزه ی ماندن درون کالس برای بارش 
 .نبود

 .به محض تمام شدن کالس فورا بیرون رفت
 .می خواست حمید را دست به سر کند

 .ن حرف ها بودولی حمید تیزتر از ای
 .سایه به سایه دنبالش می رفت

 .نمی خواست جلوی هامین بد شود
 پایشان که که بیرون از دانشگاه گذاشتند ناغافل 

 .مرد درشت هیکلی جلویش درآمد
 !تو آسمونا دنبالت می گشتیم بچه-

 .بارش خیلی خونسرد لبخند زد
بارش با کیفش تو قبل از اینکه مرد حتی متوجه شود 

 .باعث نعره اش شد کوبید که صورتش
 .حمید خودش را رساند
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 .داد زد:بدو
 .خودش هم سوییچ را درآورد

 .دزدگیر را زد و به سمت ماشین دوید
 .بارش هم معطل نکرد و پشتش دوید

مردی که از درد خودش را به دیوار دانشگاه تکیه داده بود 
 ...که هیچ

 .ولی همکارش به سمت بارش و حمید دوید
درشت هیکل بود و ظاهرا نمی توانست تند بدود  ولی چون
 .دیر رسید

 .بارش کنار دست حمید نشست و درها قفل شد
 .ماشین عین جت از جا کنده شد

ظهر باز از البه الی دانشجوهایی که به 12با تمام شلوغی 
 سمت دانشگاه

 .می آمدند راهشان را باز کردند
 .بارش نفس نفس می زد

 .سروکله شون پیدا شد-
 .خوب شد آقا تنها نفرستادت-
 .خودم می تونستم در برم-

 .حمید خندید
 .آره، انگار همه دست کم گرفتنت-

 .بارش هم بالخره لبخند زد
 .کم کم داشت از این نیمچه راننده خوشش می آمد

 .چپکی نگاهش کرد
 .خوش قیافه بود

 .بود30سنش خیلی زیاد باشد در حد 
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 .چشمان عسلی پرمژه ای داشت
 .!گاهی خندانبا ن

 .روی هم رفته می شد گفت جذاب است
 واسه چی راننده شدی؟-
 فکر می کردی کار هست؟-

 .بارش سرش را تکان داد
 درس خوندی؟ منظورم اینه مدرک تحصیلیت چیه؟-
 .فوق لیسانس ریاضی-

 .چشمانش درشت شد
 .با تعجب سمت حمید برگشت

 تو با این مدرک راننده شدی؟-
 .حمید فقط لبخند زد

مگر چاره ی دیگری هم داشت وقتی قرار بود از خواهر و 
 کند؟ برادرش محافظت

 .تازه هامین حقوق خیلی خوبی به او می داد
چون غیر از راننده بودن در اصل از همه چیز هامین هم 

 .خبر داشت
 .متاسفم-

 حمید با خنده گفت:تو چرا؟
 .بارش شانه باال انداخت

 .نگاهش را به بیرون دوخت
 .ازک نبوددل ن

ولی گاهی وقت ها که این بی انصافی ها را در اطرافش 
 .آزرده می شد می دید به شدت

 .متاسف بود که نه قدرتی دارد و نه ثروتی
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 .وگرنه شاید می توانست کمکی کند
 کجا برم؟-

 .بارش به ساعت مچیش نگاه کرد
 .تا ظهر کلی راه بود

 !هرچند که دلش هوس قهوه داشت و یک کافه ی دنج
 !خونه-

 .حمید دیگر حرفی نزد
 .انگار که بارش حسابی در خودش فرو رفته بود

 .وقتی هم رسیدند زیر لبی تشکری از حمید کرد و رفت
 .اطراف خانه پر از نگهبان بود

 .تعجب کرد
 .قبال فقط یکی دوتا بود

 !ولی حاال بیشتر از چهارتا
 مگر چه خبر شده؟

 .داخل خانه شد
 .جان داد فضای گرم داخل حسابی

 .خود به خود لبخند زد
پونه که به نظر خسته می رسید در حالی که از پله ها 

خوشرویی گفت:بارش، بیا آشپزخونه،  سرازیر می شد با
 .شهال کیک سیب درست کرده محشر

 .لبخندش وسعت گرفت
 .حتما-

 .همراه پونه به آشپزخانه رفت
 .این جمع را دوست داشت

 .دخترهای شادی بودند
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د که به نظر می رسید هر کدام بدبختی خاص هرچن
 .خودشان را دارند

با این حال شستن کنارشان و صحبت کردن در مورد ریز 
 ریز زندگی روزانه

 .را دوست داشت
 .چیزی که قبال تجربه اش را آن طورها نداشت

 !مگر با آتوسا و مادرش
 .مادری که دیگر نبود

**** 
 فصل چهارم

 .اشتعکس ها را مقابل صدرا گذ
 !صدرا تعجب پرسید:اینا چیه؟

ته توشون رو در بیار، می خوام بدونم چه ربطی به -
 .نورایی داره

 .کتش را از تنش درآورد و به چوب لباسی آویزان کرد
 .امروز دیر کردی-

 .باز با یادآوری آن دختره ی نفهم اعصابش بهم ریخت
 .با تاکسی اومدم-

 .صدرا با تعجب لبخند زد
 .نمباور نمی ک-
 !سربه سرم نذار صدرا-

 .صدرا عکس ها را برداشت و لبخندش را پنهان کرد
 .با دقت همه ی عکس ها را زیر و رو کرد

 .هیچ کدام را نمی شناخت
 چطوری اینا به دستت رسیده؟-
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 !قصه اش مفصله-
صدرا در کمال پررویی گفت:چطوره ناهار امروز با تو 

 .تعریف کنی باشه و برام همه چیزو
 .ن با اخم نگاهش کردهامی

 .از رو نمیرم، خودت خوب می دونی-
خیلی خب، فعال برو ببین چیزی گیر میاری؟ انگار این -

 چندتا خیلی کارا برای
 .نورایی می کنن

 .اخم های صدرا در هم کشیده شد
 .پس قضیه جدی بود

 مطمئنی می خوای با نورایی سرشاخ بشی؟-

 .هامین پوزخند زد 

 .دازه در کارش مطمئن نبودهیچ وقت تا این ان

 .هنوز پارسال را یادش نرفته بود

 .نورایی دقیقا تا مرز ورشکستگی او را پیش برد

اگر با یک سیاست کوچک که خرج کرد نبود به خاک سیاه 

 .می نشست

 .خدا کمکش کرد

 .حاال نوبت او بود که تالفی کند

 .منتها حتی فرصت نفس کشیدن به نورایی هم نمی داد

 .کست شدنش پیش می رفتتا ورش

 .کم درون کارهایش کارشکنی نکرده بود

بابت هزر جور مجوز از این سازمان به آن سازمان 

 .آزارش داد
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 .کال ناف این مرد با دروغ و دغل بسته بودند

چرا حاال که ممکن بود موقعیت خوبی نصیب شده باشد از 

 .آن بگذرد

او می داد، این دختر اگر واقعا چیزی که می خواست را به 

 .برآورده می کرد آرزویش را

 .حاال هرچه می خواست باشد

 .تازه اولشه-

 درست داری قدم برمی داری؟-

فعال نمی خوام کاری کنم، ته توی یه چیزایی رو باید در -

 .برمی دارم بیارم بعدش قدم

 .صدرا سرش را تکان داد

 .بی گدار به آب نزن-

 .خیلی اتفاقا بیفتهیه مهره تو دستممه که قراره باهاش -

 .لبخند زد و روی صندلیش نشست

 .صدرا هنوز کمی شک داشت

 .نمی دانست درون افکارش چه می گذرد

 .ولی هرچه که بود ترسناک بود

 .نورایی آدمی نبود که به راحتی بی خیال شود

 .دوباره به عکس ها نگاه کرد و بلند شد

 ...میرم تحقیقات می کنم بهت خبر میدم-

 .ش باز شدیکهو نیش

 دعوت ناهارم که سرجاشه؟-

 .هامین چشم غره ای به او رفت
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 .حله گرفتم که سرجاشه-

 .دستی تکان داد و از اتاق هامین بیرون رفت

 .هامین به مانیتور جلویش زل زد

 .درون ذهنش افکار بهم ریخته درهم می پیچیدند

 .صدای پیامک گوشی او را از افکارش بیرون کشید

 .آن را باز کرد

 .پیامک از طرف سپیده بود

 .خیلی وقت بود به او سر نزده

 .پیام را باز کرد

 "جواب پیامم نمیدی؟ اینقد بد شدم؟ چرا"

 .ناراحتی کالم سپیده اخم هایش را درهم کشید

نه کسی وابسته اش شود نه فکر و خیال دوست نداشت 

 .اضافی کند

 .مثال االن دو سال بود سپیده درون زندگیش بود

 .قل و فهمیده ای بودزن عا

 .برای همین بود درون زندگیش نگه اش داشت

 .گوشیش را برداشت و زنگ زد

 ...الو-

 .صدای بغض کرده ی سپیده درون گوشی پیچید

 ...هامین-

 کارت دارم امشب میام-

 .باز هم تفاوتی درون صدایش ایجاد نشد

 برای چی؟ برای کات کردن؟-
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 .یک تای ابرویش را باال فرستاد

 ز کجا فهمیدی این قصدو دارم؟ا-

 ...اون دختره، همونی که تو عمارتته-

 .اخم هایش درهم گره خورد

 زاغ سیاه منو چوب می زنی؟-

 .سپیده هول شد

 .نه بخدا، خیلی اتفاقی دیدمش، تو ماشینت-

 .اون فقط یه مهمونه-

 .سپیده لحنش مظلوم شد

 ....یعنی-

 !فکر و خیال الکی نکن-

 .جان گرفت و لبخند زدبالخره تن صدایش 

 .امشب منتظرتم-

 .اونجام9ساعت -

 .ممنونم عزیزم-

 .هامین تلفن را قطع کرد

 .حسادت اینجا واقعا مسخره بود

 .حسادت به یک بچه که از قضا به شدت سرکش بود

 .باید سرش را گرم کارها می کرد

 .افکار پوچ او را به هیچ جایی نمی رساند

نگذشته بود که صدای هنوز سه ساعت از کار کردنش 

 .زنگ گوشیش آمد

 .با دیدن شماره ی حمید اخم های هامین در هم گره خورد
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 .فورا جواب اد

 چی شده؟-

 !حق با شما بود آقا، اومدن دنبالش-

 .عصبی از پشت میزش بلند شد

 چی شد؟-

ازه تون جدختر زرنگیه، فرار کرد، االنم خونه اس، با ا-

 .دارم میام شرکت

 .باشه منتظرم-

 .تماس را قطع کرد و گوشی را روی میز گذاشت

 .هر دو دستش را درون شلوارش فرو برد

 .تا حدی عصبی بود

 .نورایی داشت پایش را از گلیمش درازتر ی کرد

با اینکه به نورایی گفته بود برایش مهم نیست و واقعا هم 

 .نبود

به شدت عصبی می  وارد میشداما اگر کسی به حریمش 

 .شد

 .نورایی می کردکاری که 

 .این دختر به اجبار فعال زنش بود

 !خواسته یا ناخواسته

 .او را نداشتاذیت کردن پس کسی حق 

 .صدای تقه ی در نگاهش را باال کشید

 بله؟-

 .صدرا با چهره ی خندان داخل شد
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 بریم؟-

 .برگشت و به ساعت دیواری نگاه کرد

 .بود11تازه ساعت 

 االن وقت رفتنه؟-

 .گفتن زیاد داری تو حرف برای-

 .صدرا عصبیم سربه سرم نذار-

 .صدرا در را پشت سرش بست و جلو آمد

 چی شده؟-

 .حرفی نزد

 .شاید هم بهتر بود همراه صدرا بیرون می رفت

 .کمی باد به کله اش بخورد

 می خوای بریم باریستا؟-

 .باریستا کافه ی هامین بود

 .جایی که خودش ساخته بود

 !دشبا دکور مخصوص به خو

 .اتفاقا محل پررفت و آمدی هم شد

 .جایی که گاهی برای خودش هم میزی نبود

کتش را از چوب لباسی برداشت و همراه صدرا از اتاق 

 .بیرون رفت

 .منشی فورا به احترامش بدلند شد

 .قرارهامو کنسل کن-

 .چشم-

 صدرا به آرامی گفت:چی شده؟
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 .نورایی زیادی موی دماغ شده-

 .فتاز شرکت بیرون ر

 .وارد آسانسور شدند

 دقیقا چی شده؟-

 .دختر خونده اش االن زن منه-

 .برق از چشمان صدرا پرید

 !چی میگی؟-

 .همه چیز یهو اتفاق افتاد-

 یعنی چی زنته؟ من اصال نمی فهمم، مگه سپیده نیست؟-

دستانش را درون جیب شلوارش فرو برد و به آینه ی پشت 

 .سرش تکیه داد

یا هرکس دیگه ای بفهمه، همه چیز نمی خوام سپیده -

 .موقته

 .اصال نمی فهمم چی میگی-

 .از آسانسور بیرون آمدند

 .با ماشین من بیا هامین-

 .باید زنگ می زد به حمید که دیگر نیاید

 .همراه صدرا سوار ماشین شد

 .تا به باریستا برسند زیاد طول نکشید

 .چون تقریبا نزدیک بودند

 .مخصوص پارک دو ماشین داشتکافه باریستا زیرزمینی 

 .هامین پیاده شد و پارکینگ را باز کرد

 .صدرا هم با ماشین داخل شد
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 .هامین منتظر نشد

 .زودتر از صدرا وارد کافه شد

 .بوی عطر دلنشینی کل فضا را پر کرده بود

 .فضای نیمه تاریک و گرمش نئشه آور بود

 .دستی برای حسین که پشت پیشخوان بود تکان داد

چی به پیشخوان نزدیک می شد بوی تند قهوه بیشتر می هر

 .شد

 .نفس عمیقی کشید

 .حسین دوتا قهوه بریز

 .کتش را درآورد و به دست حسین داد

 .یکراست هم به سمت میز خاص خودش رفت

 !کنار پنجره با پرده های آبی نگش

 .و البته گلدان گل پیچک قشنگش

 .صدرا هم بعد از چند دقیقه آمد

 .مد و روبروی هامین نشستیکراست آ

 .نفس تندی کشید که بوی قهوه را به ریه هایش بفرستتد

 .عاشق این بوام-

 .سفارش دادم-

 خب؟-

 .هامین به صندلیش تکیه داد

 ...این دختره-

 صدرا با خنده گفت:اسم نداره؟

 .باز اسمش را یادش رفته بود
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 .هرچه هم فکر کرد یادش نیامد اسمش چه بود

 .یادم نیست-

اسمش یادت نمیاد؟ نوبری به  زنتهگلی به جمالت بابا، -

 !خدا

 !عوضیتیکه ننداز -

 .صدرا با خنده سر تکان داد

این دختره میگه اطالعاتی داره که می تونه کمک کنه -

 .بزنیم نورایی رو زمین

صدرا فورا پرسید:در عوضش چی می خواد؟ سالم گرگ 

 .نبوده هیچ وقت به طمع

، یعنی تا وقتی که نورایی کله پا بشه می خواد تا چند مدت-

 .بمونه خونه ی من   تو 

صدرا با زیرکی پرسید:نقشه اش چیه؟ منظورم اینه چرا 

 تورو انتخاب کرده؟

 ...می تونست بره خونه یکی از دوستاش یا فامیل

 .می خواد عقدش کنه نامردهامین با چندش گفت:اون 

 .صدرا ابروهایش به پیشانیش چسبید

 ؟ متوجه نشدم.مگه میشه؟یعنی چی-

 .با تغییر شناسنامه هرکاری میشه کرد-

 پس واسه این فرار کرده؟-

 .حسین با فنجان های قهوه آمد

آنها را مقابلشان گذاشت و گفت:چیز دیگه نمی خواین آقا 

 هامین؟
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 .دمت گرم-

 .حسین که رفت سرتکان داد و گفت:آره

 !دختر بیچاره-

کرد دختر با آن زبان با یادآوری بارش با خودش فکر 

 .نیست بیچاره است درازی تنها چیزی که

 خودت می خوای چیکار کنی؟-

نورایی با پلیس اومده بود تو خونه، مجبور شدم یه صیغه -

 .زنمه دست از سرش بردارن بخونم که بدونن

 .صدرا لب هایش را جمع کرد

 .پس اوضاع تعریفی نیست-

 !نه خیلی-

 .اشتصدرا فنجان قهوه اش را برد

 .نفس عمیقی کشید

 .عاشق قهوه بود

 .مخصوصا اگر درون باریستا سرو شود

 امشب چیکاره ای؟-

 .میرم پیش سپیده-

 ..صدرا بلند خندید

 رامین نمی خواد بیاد؟-

 .جاش خوبه، میگه یکی دوماه دیگه برمی گرده-

 .دوتا برادر با دوتا دنیای متفاوت-

 .هامین فنجان قهوه اش را برداشت

 !دقیقا-
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***** 

 .به رفتنش نگاه کرد

 .تیپ اسپرت دلبری زده بود

رنگ سفید بافتش در کنار آن پالتوی طوسی رنگ شاهکار 

 .خلق کرده بود

 .سویچ درون دستش بود

 .مطمئنا بدون حمید می خواست بیرون برود

واقعا قصد داشت بدون همه ی مستخدم ها فقط با دوتا 

 نگهبان دم در در این

 ارد؟خانه تنهایش بگذ

 جایی میری؟-

 .هامین با استفهام به سمتش برگشت

 ببخشید؟-

 .دستش را به کمرش زد

شب گذشته و همه رفتن من تنها 9متوجهی ساعت از -

 .اینجام

 خب؟-

 .لحن خونسرد هامین جریش می کرد

خب؟! واقعا میگی خب؟ قراره اینجا تنها بمونم ببینم تو کی -

 برمی گردی؟

 .شب نمیام-

 .شدچشمانش درشت 

 ببخشید؟-
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 .یک لحظه ترس برش داشت

 اگر آدم های نورایی به سراغش می آمدند چه می کرد؟

فازت چیه عمو؟ مثال یه مسئولیت های در قبالم داری، می -

 تنهام بذاری؟ خوای کل شب رو

 .اخم های هامین درهم شد

 .با دو قدم خودش را به بارش رساند

 .مقابلش ایستاد

ئولیتی در قبالت ندارم این یک، گوش کن بچه، من هیچ مس-

 تو یه مهمونی و

، در  احترام مهمون واجب، اما فقط در همین حد این دو

 ضمن من خودمو محدود نمی کنم

که بخوام بست اینجا بشینم دخترخانم، بهتره به این شرایط 

 ...عادت کنی، نمیتونی

 .در خانه را نشانش داد

 .می تونی بری-

 .دست بارش مشت شد

 ی کرد؟شوخی م

 واقعا شوخی می کرد؟

باشه، به درک، می فهمی؟ حرف زور تو کتم نمیره، تو -

مهمونم بری من ارزش قائل نیستی، همین  ی اندازه   حتی 

 امشب از اینجا میرم، خودت و

 .نورایی اینقد باهم بجنگن که جونتون در بیاد

 .به سمت اتاقش دوید
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 .به شدت عصبی شده بود

 .ه به او صحبت کندحقش نبود کسی اینگون

 .فقط یک ذره امنیت خواسته بود

 .برای همین امنیت هم از خانه ی نورایی فرار کرده بود

 .نامردی بود که هامین اینگونه عذابش می داد

 .تند پالتویش را تن زد

 .کیفش پولش را برداشت

نمی توانست تمام ساکش را که درون کمدها جا کرده بود 

 .را جمع کند

 .ز می آمد جمع می کردبماند یک رو

 .زنگ می زد تارا جمع کند، حمید هم می آورد

 .از اتاقش که بیرون رفت هامین را ندید

 واقعا حتی برای اینکه جلوی رفتنش را هم بگیرد نماند؟

 .بغض بدی به گلویش فشار آورد

 .ابدا نمی خواست گریه کند

 .تند از پله ها پایین رفت

 ند چرا باید بماند؟جایی که برایش ارزش قائل نبود

 .کمک کندنامرد مثال می خواست به این 

 .آن وقت خیلی راحت برایش شاخ و شانه می کشید

 !اصال برود به درک

 .با بغض باد کرده ی ته گلویش از ساختمان بیرون رفت

 .باد سردی که می آمد تنش را در خودش جمع کرد

 کجا؟-
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 .از صدایش که پشت سرش آمد شوکه شد

 .ی ندادولی اهمیت

 .اصال حوصله ی یک جرو بحث تازه را نداشت

 .به سمت در حیاط رفت

 .با توام دختر-

 .بارش قدم هایش را تند کرد

 ....صدای دویدن هامین را شنید

 .عصبی برگشت

 چیه؟-

 .برو تو خونه هوا سرده-

مگه نگفتی برو، دارم میرم دیگه، شما هم هیچ مسئولیتی -

  .نداری در قبال من

 .ر غدی بودعجب دخت

 .معلوم نبود این زبان دراز را از کجا می آورد

 ...هوا سرده-

 .بارش وسط حرفش پرید

 صنمش به شما چیه؟-

 .باز اسمش را یادش رفت

 .از بس اسمش عجیب و غریب بود

 ...بچه-

 .بارش داد زد:من بچه نیستم خب؟ بچه نیستم

 .داشترهامین با خشم به سمتش قدم ب

 .بارش ترسیده قدمی عقب گذاشت چهره اش جوری بود که
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 چته؟-

 .برو داخل-

نمیرم، برم که تمام شب تنها باشم؟ که نورایی بیاد -

 .سراغم؟

ود باهام پسرخاله نشو جناب، من و تو هیچ صنمی باهم ز

 نداریم، و از حاال

 .بعد دیگه هیچی باهم نداریم

 .به سمت در دوید

 .ولی در بسته بود و نگهبان هم حاضر و آماده

 .گند بزنند به این زندگی

 .واقعا اعصابش را نداشت

 .به سمت هامین برگشت

 .بگو این درو باز کنن-

هامین بی توجه به او گوشیش را درآورد و به حمید زنگ 

 .زد

 .تماسش کوتاه و فوری بود

 .بارش صدایش را نشنید

ولی از اینکه پشت در بسته مانده بود خون خونش را می 

 .خورد

 .ین مرد را درک کندنمی توانست ا

 .به حضورش که اهمیتی نمی داد

 بماند که چه؟

 .آینه دق شود یا آینه ی دق می خواست
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هی یارو، مگه با تو نیستم؟ میگم بگو این در کوفتی رو -

 .باز کنن

 .هامین به آرامش به سمتش آمد

 .با راننده برو تو شهری یه چرخی بزن و بیاد-

 که چی بشه؟-

 .خونه ام12 -

 .گاردش پایین آمد بارش

 .مردمک چشمش جمع شد

 .انگار دیگر حرفی نداشت به هامین بزند

 .هامین درست مقابلش ایستاد

تا وقتی من هستم کسی بهت آزاری نمی رسونه دختر، -

 .نره اینو هیچ وقت یادت

حسی ته دلش شبیه یک موج سرکش خودش را به ساحل 

 .دلش کوباند

 .نگاهش را از هامین گرفت

 .است گرفتار برمودای لعنتیش شودنمی خو

 !بارش-

 چی؟-

اسممو یاد بگیر، بارش، باران که تو ذهنت بیاد من میشم -

 .بارش

 .هامین سرش را تکان داد

وقتی آرام می شد غیر از زیبایی نوعی مظلومیت هم به 

 .چهره اش اضافه میشد
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 .البته که نمی شد از زبان تند و تیزش فاکتور گرفت

 .صدای ترمز ماشینی را پشت در شنیدطولی نکشید که 

 .خونه باشی12به حمید گفتم تا -

 .ممنون-

 بابته؟-

 .همینجوری-

 .درست هامین را نمی شناخت

ولی در همین حدی هم که تحقیق کرده بود متوجه شده بود 

 .باج نمی دهد.که مغرور است

 .دم پر همه نمی رود

 .رفت و آمدش کم است

 .دوستان خاصی دارد

 .بودنش با آدم های خاص است خوش مشرب

اما نکته ی قابل تامل این بود که اگر حرفی بزند کوتاه نمی 

 .آید

 !به شدت رئیس ماب و خودرای

 .ولی امشب کوتاه آمد

شب برگردد که بارش تنها 12هرجا که می رفت قرار بود 

 .نباشد

تا دخترک لوسی که با کیف پولش داشت از خانه بیرون 

 .بزند را نگه دارد

 .یک تشکر واقعا الزم بود

 .نگهبان در را باز کرد
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 .حمید با همان کت و شلوار فرم مقابلشان ایستاد

 .بفرمایید خانم-

 .بارش برگشت و به هامین نگاه کرد

 .چهره اش سرد بود

 .ولی چیزی بود که دلگرمش می کرد

 .برمودای چشمانش داغ بود

 .عین یک چای داغ اول ظهر

 .اظبش باشهامین با تاکید گفت:مو

 .چشم-

هامین برگشت تا سوار ماشینش که کنار ساختمان بود 

 .بشود

 .بارش هم همراه حمید شد

 .انگار بدجور عصبیش کردی-

 .بارش فقط کمرنگ لبخند زد

 .رئیست یکم بی منطقه-

 .کنار حمید سوار ماشین شد و کمربندش را بست

 .اسکیت هات هنوز تو ماشینه-

 .بارش لبش کش آمد

 .می تونست کمی شیطنت کند پس امشب

 .از فردا بری بیرون بادیگارد داری-

 .بارش متعجب نگاهش کرد

 !چرا؟-

 .حمید حرکت کرد
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 .بخاطر ناپدریت-

 .من از پس خودم برمیام-

 .هنوز بهش ثابت نشده-

 .برگشت و به حمید و لبخندش نگاه کرد

 .انگار زیادی هامین را می شناخت

 .چقدر خوب می شناسیش-

 .لمهپسرخا-

 .چشمان بارش درشت شد

 !با صدای جیغ مانندی گفت:چی؟

 .حمید بلند خندید

 چت شد دختر؟-

 راننده ی پسر خاله ات شدی؟-

 .خودم خواستم-

 مگه دیوونه ای؟-

 .حمید هنوز هم لبخند می زد

 واقعا فازت چی بوده؟-

از ارث محروم شدم، پدرمم خواست که هیچ جا بهم کار -

کرد، صدتا کار گذاشت جلوم، هیچ  حمایت ندن، هامین ازم

 کدوم ربطی به رشته ی درسیم

 .نداشت، عشق رانندگی بودم ترجیح دادم همینم باشم

 بارش با دلسوزی گفت:چرا بابات اینکارو باهات کرد؟

 .دختر برادرشو نخواستم-

 .بارش قیافه اش درهم شد
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 .ذات باشند باور نمی کرد بعضی ها این همه بد

 دختر بدی بود؟-

 .یکی دیگه به دلم نشسته بود-

 .بارش حالت چهره اش تغییر کرد

 .یکهو لبخند قشنگی روی لبش نشست

 پس متاهلی؟-

 .از سرطان مرد-

فکرش را هم نمی کرد این داستان این همه تراژدی داشته 

 .باشد

 .و البته به طور ظلمانه ای تلخ تمام شود

 .متاسفم-

 .دو سال ازش می گذره-

 .، می تونه آدمو نابود کنهدوسال یا دیروز-

 .حمید به نیمرخ گرفته ی بارش نگاهی انداخت

 نکنه تو هم کسی رو زیر سر داری؟-

بارش با اطمینان گفت:نه، ولی به عشق اعتقاد دارم، باور 

کننده یه آدم کسیه که عاشقشی نه کسی که با  دارم که تکمیل

 .وار جلو میره منطق میاد و همه چیز ماشین

 .را تکان دادحمید سرش 

 بابات دیگه تورو نبخشید؟-

 .خودم دیگه نرفتم-

 چرا؟-

 .حمید جواب نداد
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 .خیلی از خانه دور شده بودند

 .هوای بیرون به شدت سرد بود

 می تونم یکم اسکیت کنم؟-

 .مسئولیتت با منه، حوصله ی سروصدای هامین رو ندارم-

 :بارش نیشخندی زد

 ازش می ترسی؟-

 .حمید بلند خندید

 .نه، ولی قاطی کنه می تونه برای تو خطرناک باشه-

 بارش اخم کرد

 غلط کرد، مگه شهر هرته؟-

 .حمید باز هم خندید

بارش اولین دختر در زندگی هامین بود که این همه جسور 

 .و زبان دراز بود

بقیه ی دخترهایی که یک جورهایی در زندگیش بود 

 معموال یا مجذوبش بودند

 .دنش هرچه می گفت گوش می دادیا از ترس از دست دا

حاال این دختر یکهو وارد زندگی مردی شده بود که فقط 

 .خودش را می دید

با هامین کنار بیا، اگه بخواد برات خوب بشه، هرکاری -

 .برات می کنه

 .الزم ندارم-

 .حمید با اخم های گره کرده اش نظری انداخت

 .این دختر هم عین هامین غد و یکدنده بود
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 .ری که خودت می دونیهرجو-

 .بارش به ساعت ماشین نگاه کرد

 .ده و نیم بود

 .پس یک ساعت دیگر هامین خانه بود

 .حس خوبی داشت

 .مثال قرار بود به خانه نیاید

 !تمام شب را

 .ولی یکهو قبول کرد.

 !چرا؟

 .برایش عجیب بود که قبول کرد

مگر این همان مردی نبود که همه می گفتند کسی حق 

 روی حرفشندارد 

 .حرفی بزند

 .یا حرفش دوتا نمی شود

 به این زودی کم آورد؟

 .یا حرفش دوتا نمی شود

 به این زودی کم آورد؟

 میشه بری یه جا من اسکیت کنم؟-

 !حمید متعجب پرسید:االن؟

 .بارش سر تکان داد

 .اگه میشه-

 .حمید لبخند زد

 .می دونم کجا بریم-
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 .دند برگرداندیکهو ماشین را از مسیری که آمده بو

 .بارش حرفی نزد

 .ته دلش اعتمادی نسبی به حمید پیدا کرده بود

خیلی راحت تر و بهتر از هامین می توانست با پسرخاله 

 .کند اش ارتباط برقرار

 .وارد خیابان تقریبا خلوتی شدند

 .اسکیت هات صندوق عقبه-

 .ممنون-

 .حمید صندوق را زد و خودش هم پیاده ش

 .شب سردی بود

 .ما باد نمی آمدا

 .بارش فورا اسکیت هایش را پوشید

 .چشمکی به حمید زد

 .دیدن یه هنرنمایی برات خوبه-

 .حمید بلند خندید

 .به کاپوت ماشین تکیه زد

 .دست به سینه شد و نگاهش را به بارش دوخت

 .بارش خیلی حرفه ای می رفت

 .حتی گاهی از چیزهای بلند یا میله ها هم باال می رفت

 .که حمید می ترسید کله پا شود جوری

 .ولی خیلی ماهرانه می تابید

 .مانده بود از کجا این مهارت را یاد گرفته

 .چون کار هرکسی نبود



 

95 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 .یعنی اگر کسی هم بلد باشد در حد ابتدایی و آماتور است

 !نه این همه حرفه ای

وقتی بالخره بعد از یک ساعت به سمت حمید آمد حسابی 

 دسرحال بود و لبخن

 .می زد

 .ممنونم-

 .خواهش می کنم بانو-

اگه پسرخاله تم عین تو مودب بود فکر نکنم باهم -

 .دعوامون می شد

 .حمید بلند خندید

 .تو کال سر دشمنی باهاش برداشتی-

 .نخیر، اون از اول برای من خط و نشون کشید-

  .حمید با احترام در ماشین را برایش باز کرد

 .ا باید خونه باشهگذشته و خانم خانم12از -

 .بارش لبخند زد

 .اسکیت هایش را درون ماشین از پایش درآورد

 .حمید از پشت کفش های کتانیش را آورد

 .بارش پوشید و کمربند زد

 .حمید کنارش نشست

 .یکم مهربون تر باشی هامین گیر نمیده-

 .از پسرخاله ات دفاع نکن-

 .چشم-

 .کردماشین را روشن کرد و به سمت خانه حرکت 
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 .فاصله ی زیادی نداشتند

 .برای همین زود رسیدند

 .حمید ماشین را تا داخل برد

 .اشین هامین افتاد گفت:اومدهمبه محض اینکه چشمش به 

 .بارش فورا به ساعت نگاه کرد

 .دوازده و نیم بود

 .یعنی تاخیر داشتند

 یعنی االن عصبانی میشه؟-

 .حمید لبخند زوری زد

 .هاش حساسه یکم رو ساعت و دقیقه-

 .بارش از ماشین پیاده شد

 .نترسیده بود

 .ولی دوست نداشت کسی سرش داد و هوار کند

 .با احتیاط داخل شد

 .توقع داشت حمید برد

 .ولی پشت سرش آمد

 .ظاهرا خیلی خوب پسرخاله ی بداخالقش را می شناخت

 .داخل شدند

 .هامن روی مبل روبروی در نشسته بود

 .ور دسته ها بوددستانش را باز کرده د

 .پاهایش هم روی هم گذاشته بود

 .هامین نگاهشان کرد

 با پوزخند گفت:خوش گذشت؟
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 .حمید به آرامی گفت:تقصیر منه

 .هامین پوزخند بعدی را در روی بارش زد

 خوش گذشت خانم؟-

 بارش خونسرد جواب داد:به تو چی؟ خوش گذشت؟

 .دست هامین مشت شد

 .از روی مبل بلند شد

 .بارش گفت:عصبیش نکن بهآرامی  حمید به

بارش هم به همان آرامی جواب داد: من کاریش ندارم اون 

 .قرمز می بینه منو شبیه دستمال

حمید نتوانست از اشاره ی غیرمستقیم بارش به هامین که 

 او را گاو وحشی

 .خطاب کرده بود نخدد

خنده اش جوری بود که هامین برگشت و مستقیم نگاهش 

 .کرد

 .تانش را باال گرفتحمید دس

 !آقا ببخشید، من برم بهتره-

 .چشمکی به بارش زد

 .با هم کنار بیاین، شبتون خوش-

 .حمید خیلی راحت رفت

 .بارش ماند و نگاه برمودایی هامین

 تاخیر بابت چی بود؟-

 اسکیت کردم-

هامین جوری نگاهش کرد که اخم های بارش در هم کشیده 
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 .شد

 چیه؟-

 .را کنترل کند هامین سعی کرد خودش

نه اینکه بخواهد برای دختری که فقط دو روز شناخته بود 

 .و از قضا زنش بود غیرت خرج کند

 .و مزخرفی داشت داما حس ب

 .انگار کسی له اش کرده باشد

دوست نداشت بارش راست راست از دستوراتش سرپیچی 

 .کند

 .سپیده دو سال کنارش بود

 .ر کندهنوز جرات نداشت برخالف میلش رفتا

همه چیزش  تآن وقت این دختر آنقدر جرات داشت که راح

 .را زیر سوال ببرد

 .این آخرین باریه که این وقت شب بیرونی-

 قانون فقط برای منه؟-

 .ظاهرا فقط من و تو اینجاییم-

 .دوباره از فکر تنهایش با هامین تکان خورد

 .بارش سرسری گفت:خیلی خب، بیرون نمیرم

 .نقی گفت:خیلی خوبههامین با هم بدع

 .بارش به سمت راه پله رفت

 .بعد از انگار پشیمان شده اشد دوباره برگشت

 .به هامین نگاه کرد

من تو موضع ضعف نیستم یارو، تو هم حواست به -
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 .هرفتارت باش

 .هامین متعجب نگاهش کرد

 .بارش پوزخند زد و از راه پله باال رفت

 .هامین هنوز متعجب بود

 .از تیزی بارش متعجب بودالبته بیشتر 

وگرنه برایش اهمیتی نداشت که در موردش چه فکری می 

 .کند

 .اینجا خانه ی او بود

 .با مقررات خاص خودش

 .هیچ کس هم حق اینکه قانونش را زیر سوال ببرد نداشت

 .ایستاد و رفتن بارش را نگاه کرد

 .سروکله زدن با این دختر اعصاب پوالدین می خواست

***** 

 .را مقابل هامین گذاشت عکس

 .نیشخندی زد و گفت:پیداش کردم

 .هامین هیجان زده به صدرا نگاه کرد

 خب؟-

حاجیمون تو کار قاچاقه، اینم رابطش، در اصل داره با -

 اسم این تجارت قاچاق

 .می کنه

 هامین کمرش را به صندلی کوباند

 .پس این دختر بدردبخور بود

 .اطالعات بیشتری می خوام-
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گفتم این مرد می کنم، فعال همینو داشته باش،نورایی نا پیدا-

 همه پول و پال

 .یک شبه جور نمیشه

 .هامین لبخند موزیانه ای روی لبش نشست

 .میشه زود کله پاش کرد-

 .مارمولک تر از این حرفاست، باید مواظب بود-

 .هامین خوب بلد بود بازی کند

 .عمرا بی گدار به آب بزند

 .اه کرددوباره به عکس نگ

 .اصال و ابدا این مرد را نمی شناخت

 .تا به حال دور و اطراف نورایی هم ندیده بودش

 .ماجرا کم کم داشت جالب می شد

 امشب خونه ای؟-

 .هستم-

 .میام یه سر بزنم بهت-

اصال هم اشاره نکرد که به شدت کنجکاو دیدن همان 

 دختری است که حتی

 .هامین اسمش را هم نمی داند

 .باشه-

 .صدرا عکس را برداشت و از اتاق بیرون رفت

 .هامین هنوز لبخند روی لبش داشت

 .این دختر ریزمیزه خوب سر از همه چیز درآورده بود

 .و احتماال اطالعات بیشتری هم داشت
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 .نگاهی به ساعتش انداخت

 .تا ظهر چیزی نمانده بود

 .باید دانشگاه باشد

 .دوست نداشت بدون محافظ بیرون باشد

 .داده بود پناهش باشد قول

 .پس مردانه روی قولش می ماند

 .گوشی را برداشت و به حمید زنگ زد

 الو حمید؟-

 .جانم-

 حالش خوبه؟-

 .بادیگاردا دنبالشن-

 .نه اینکه نگران شده باشد

 .ولی خب مردانگی نمی گذاشت غافل شود

 باشه، نگفت چه ساعتی برمی گرده؟-

 .حوالی ظهر-

شته باشم خونه، بهم زنگ بزن بیا اگه تا انموقع برنگ-

 .دنبالم

 .چشم-

 .تماس را قطع کرد

 .احساس خوبی داشت

 .یک هیچ به نفع خودش جلو افتاده بود

 .نورایی خیلی راحت برگ برنده اش را از دست داد

 .خیلی وقت بود با دخترها چای نخورده بود
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 !اندازه یک هفته

 .تارا کنارش نشسته و زل زل نگاهش می کرد

 .خره خنده اش گرفتبال

 خب چیه؟-

 .می خوام ببینم مهره مار داری-

 .نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد

 .بلند زیر خنده زد

 چی میگی تو آخه؟-

یه ساله من اینجام، نگامم نکرده، تو چطوری یه روزه -

 زنش شدی؟

 .سکویتش را می جویدیپونه بی خیال ب

را تکان  شهال هم چای می نوشید و با حرص عین پشه کش

 می داد تا مگسی

 .که دور سرش می چرخد را شکار کند

 .قضیه اش مفصله-

 .تارا دستانش را تکان داد

 .تعریف کن ماهم بدونیم-

تو فکر می کنی قرار بود من خدمتکار باشم؟ یا برای -

 اینجا؟ خدمتکاری اومدم

 .تارا شانه باال انداخت

 .بارش چایش را مقابلش برداشت

 ...ت شدهتازه مادرم فو-

 .شهال مالیم گفت:خدا رحمتش کنه
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 .بقیه هم تسلیت گفتند

 ...ناپدریم-

 .یاد نورایی که می افتاد پر از خشم می شد

 .هیچ رقمه با این مرد آبش در یک جوب نمی رفت

 .می خواست به زور باهام ازدواج کنه-

 .چای درون گلوی شهال پرید

 پونه با صدای متعجب پرسید:مگه میشه؟

 .انه باال انداختبارش ش

 .کمی از چایش نوشید تا خشم باال آمده اش پایین برود

 

 .تارا به صندلی چوبی تکیه داد

چه زندگی های عجبی پیدا میشه.پس اون مردی که با -

 بود؟ پلیس اومد خودش

 .آره-

 .از بیرون صدای ماشین می آمد

 .پونه فورا گفت:آقا اومد

 .بارش هنوز داشت چای می نوشید

 .ید کاری به شماها ندارهبشین-

 .واقعا هم همینطور بود

 .هامین کاری به امور خانه نداشت

 .همه چیز را سپرده بود به شهال

 .اعتماد کامل داشت

 .الحق که شهال هم سنگ تمام می گذاشت
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 .صدای قد های سنگین هامین آمد که به سمت باال می رفت

 .تارا بلند شد و گردن کشید

 صاب داره؟پونه پرسید:امروز اع

 .خنده اش گرفت

 .اینها چه دنیایی داشتند و او چه دنیایی داشت

 .چایش را تمام کرد و بلند شد

 .دلش بیرون رفتن می خواست

 .البته تنهایی

 .بدون آن دو قلچماقی که همه جا قرار بود همراهیش کنند

 .مثال وقت گذرانی با حمید را دوست داشت

 .مرد بانمکی بود

 .ایی غمگینو البته یک جوره

 .این غمگین بودنش بارش را به سمتش می کشید

 .دلش می گرفت برایش

 .از آشپزخانه بیرون رفت

 .نگاهی به سالن انداخت

 .خانه به این بزرگی فقط برای یک نفر

 مانده بود هامین دلتنگ نمی شود؟

 .بی هدف از ساختمان بیرون زد

 .باد خنکی می وزید

بی شاخه و ه درخت ها را از آنهایی که می توانست یک تن

 .کند برگ

 .شال دور کمرش را بیشتر دور خودش پیچید
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با دیدن حمید که در حال پاک کردن شیشه ی ماشین بود 

 .لبخند زد

 .برایش دست تکان داد و به سمتش رفت

 اسکیت هام هنوز تو ماشینه؟-

 .حمید ایستاد و نگاهش کرد

 .با خنده گفت:نیومده بیرون چقدر سرخ شدی

 .رش خندیدبا

 .هوا خیلی سرده-

 .هنوز تو ماشینه-

 .موزیانه به حمید نگاه کرد

 با لحن کشیده ای گفت: خب...؟

 .نگاه حمید ناخودآگاه به پنجره ی اتاق هامین افتاد

 .پرده که تکان خورد فهمید که آن دو را تماشا می کند

 خب چطوره از هامین بپرسی؟-

 .بارش اخم کرد

اینکه گارد بگیری باید بدونی به  حمید فورا گفت:قبل از

 .نفعته

 .خودش هم می دانست که به نفعش است

 .تا زهرش را نریزد بی خیال نمی شود ینورای

 .حق با توئه-

 .حمید لبخند زد

 .گوشیش را درآورد و شماره ی هامین را گرفت

 .گوشی را به دست بارش داد
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 .ازش بپرس-

 .گوشی را با تردید از دست حمید گرفت

 و؟ال-

 ...گوشی حمید-

 ...خب من می خواستم بگم-

 .هامین به طرز عجیبی ساکت بود

 .انگار او هم منتظر بود بارش حرفی بزند

 ...می خواستم بگم میشه-

 .به حمید و لبخندش نگاه کرد

 برم بیرون؟ اسکیت؟-

 .صدای هامین نیامد

 .فکر کرد تلفن قطع شده

 ...الو-

 .چند دقیقه صبر کنید خودمم میام-

 .یک تای ابرویش باال رفت

 .با تعجب به حمید نگاه کرد و تلفن را قطع کرد

 خب چی شد؟-

 .قبول کرد ولی خودشم میاد-

 .قیافه ی حمید متعجب شد

 .گوشی را از دست بارش گرفت

 ...خب این-

 !لبخند زد و گفت:خوبه

 کجاش خوبه؟-
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 .حمید جوابی نداد

 .به سمت ماشین رفت

 با همین لباس ها میای؟-

 .بارش نگاهی به لباسش انداخت

 .خوب و مرتب بود

 .فقط به جای پالتو دور کمرش شال انداخته بود

 .اسکیت می کرد گرمش می شد

 .پس زیاد مهم نبود

 .خوبه همینا-

 .سوار شو تا بیاد-

 جلو بشینم؟-

 !حمید فورا گفت:نه، عقب

 .بارش متعجب رفت و عقب نشست

 تیپ اسپرت پیدا شدطولی نکشید که سروکله ی هامین با 

 .بارش نگاهش نکرد

 .نمی خواست مجذوبش شود

 ثابتلعنتی نمی فهمید چه دارد که نگاهش بی وقفه رویش 

 .می شد

 .اخالق درست و درمانی که نداشت

 ...ولی جذابیت های ظاهریش

 ...و یک چیز دیگر

 نمی فهمید چه؟

ولی هرچه که بود عین آهن ربا او را به هامین متصل می 
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 ..کرد

 ..کنارش نشست

 .حمید هم سوار شد و حرکت کرد

 کجا برم؟-

 .بارش فورا گفت:همون جایی که اونشب رفتیم

 .حمید از درون آینه به هامین نگاه کرد

 .هامن خیلی ریز با تکان دادن سرش تایید کرد

 .ماشین حرکت کرد و از خانه بیرون رفت

 دانشگاه چطور بود؟-

 .سرش برگشت و به هامین نگاه کرد

 .متعجب شد که دانشگاه رفتنش مهم شده

 .اگه اون دوتا  نباشن خوبه-

 .اون دوتا  محافظ توام-

 .بله بله-

 .هامین زیر چشمی نگاهش کرد

 .صورتش هیچ آرایشی نداشت

 .!ساده و بانمک 

 .بهتره مواظب رفتارت باشی-

 .با اخم تلخی به هامین نگاه کرد

 .بدم میاد کسی بهم زور بگه-

 .برگشت و نگاهش کرد هامین فقط

 .بدون اینکه حرفی در جوابش بزند

 .این دختر فوق العاده غد و لجباز بود
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 .فقط هم کار خودش را می کرد

 .ولی باید یاد می گرفت روی قوانین او جلو برود

 .نمی شد که سرخود هرکاری کرد

 .تحمل او هم حدی داشت

یش قرار هم نبود مدام حواسش به او باشد که اتفاقی برا

 .نیفتد

 .له له ی بچه ها نبود

 .قراردادی هم نبسته بود که از بقیه محافظت و مواظبت کند

 .حمید گوشه ی خیابان پارک کرد

 هامین به آرامی پرسید:همین جاست؟

 .بارش مهلت نداد حمید جواب بدهد

 .صندوق رو بزن اسکیت هامو بردارم-

 .حمید با خنده شانه باال انداخت

 .والش را گرفتهامین هم جواب س

بارش را ماشین پیاده شد و از صندوق عقبی که باز شده 

 .را برداشت  بود اسکیت هایش

 .هامین با لحن اخطارآمیزی گفت:اینقد پرروش نکن حمید

 .حمید لبخند زد

دختر خوبیه، یکم از زاویه دید خودش نگاه کن، ازش -

 .خوشت نمیاد

نم که این قرار نیست خوشم بیاد، فقط دارم تحمل می ک-

 .قضایا تموم بشه

بهرحال می دونی اون دختری نیست که تو از زاویه ی -
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 .دید خودت می بینی

 .از ماشین پیاده شد

 پس چیه؟ فرشته؟-

 .از ماشین پیاده شد و کنار حمید به ماشین تکیه زد

بارش اسکیت هایش را پوشیده بود بدون توجه به آن دو 

 .رفت تا اسکیت کند

 .دوق عقب رها کرده بودشالش را روی صن

 .حمید با نگرانی صدایش کرد

 سردت میشه؟-

 .بارش انگار صدایش را نشنید چون اصال برنگشت

 .هامین ساکت بود

 .نمی فهمید قضیه از چه قرار است

 یعنی بعد از شکوفه دوباره از دختری خوشش آمده؟

 .اصال دختر حواس جمعی نیست-

 .نگرانش نباش-

 .ن نگاه کردحمید برگشت و به هامی

با حرص کمرنگی گفت:تو باید نگران باشی وقتی دختری 

 .خونه ات و زنت میشه پاشو می ذاره تو

 .هامین اخم هایش را درهم کشید

 من خواستم؟ از اول تا آخرش باهام نبودی؟-

 .حمید پوفی کشید

 .ولش کن-

 .دست به سینه ایستاد و به بارش نگاه کرد
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 .ی کندنمی خواست بیخود خودش را عصب

 چته حمید؟-

 !هیچی-

 باز عمو اینا زنگ زدن؟-

 .هامین انگار خوب رگ خوابش را می دانست

 .نمی خوام در موردش حرفی بزنم-

 !عمو مریضه-

حمید با خشم گفت:شکوفه هم مریض بود، بهش رحم 

 کردن؟

 .هامین نگاهش به سمت بارش چرخید

جوری اسکیت می کرد که حتی یک حرفه ای هم کم می 

 .دآور

 .فکرش را نمی کرد اینقدر وارد باشد

 فقط نمی فهمید در این لباس سردش نمی شود؟

 .پشیمون میشی-

 .هیچ وقت-

 .کالفه دستی به صورتش کشید

 .هیچ وقت از موضعش پایین نمی آمد

چون خانواده اش هم هیچ وقت از موضعشان بخاطر 

 .شکوفه پایین نیامدند

 .هامین نگاهی به ساعتش انداخت

 .ودنبماندنشان جالب  زیاد

 .خطر هر لحظه ممکن بود از راه برسد
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 .قدم زنان به سمت بارش حرکت کرد

 .بارش در حال و هوای دیگری بود

 .هامین هم مبهوت مهارتش

 .هیچ وقت کسی را ندیده بود این همه خوب اسکیت کند

 .جوری دور خودش می چرخید انگار رقص باله است

 .مهارت عجیبی داشت

 .به شدت هم تحسین برانگیزو البته 

 ...دختر-

 اسمش چه بود؟

 !شبیه باران بود....بارش

 !بارش-

 اولین بار بود که اسمش را صدا می زد مگر نه؟

 .سابقه نداشت

 مانده بود چرا اصال اسمش را صدا نمی زند؟

 .چرخی زد

 .به سمت هامین برگشت

 .باید برگردیم-

 .چرا؟ نیم ساعت نشده که اومدیم-

 !هخطرناک-

 .چیزی برای ترسیدن وجود نداره-

 .لبخندی به هامین زد

 .دستانش را در هوا تکان داد

 .یکباره به سمت هامین با شیرجه آمد
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 .تا به هامین رسید شروع کرد دایره زدن به دورش

 فکر نمی کنی لذت بخشه؟-

 .هامین دستانش را درون جیب شلوارش فرو برد

 .ایستاد و با لبخند کجی نگاهش کرد

 .مهارت خوبی داری-

 .از بچگی تمرین کردم-

 .جواب داده-

 .بارش هم لبخند زد

انگار بدون جار و جنجال هم می شد با این مرد زمخت 

 .حرف زد

 .آن هم بحثی که حسابی به مذاق بارش خوش می آمد

 .برای هرچی تالش کنم توش موفق میشم-

 برای چی غیر از اسکیت تالش کردی؟-

 .ین زددور دهم را دور هام

 .پیانو-

 .یک تای ابروی هامین باال رفت

 .نوازنده ی بدی نیستم-

 .آفرین دختر-

 !بارش-

لحنش جوری زنگ دار بود که هامین لبخند کجش بیشتر 

 .شد

 .اسمتو فراموش می کنم-

 .بارش مقابلش ایستاد
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 .اینقد هم سخت نیست-

 .نه اگه باران بیاد تو ذهنم-

 .بدون باران تصورم کن-

 .ج هامین محو شدلبخند ک

 ...نمی فهمید این جمله چه باری داشت که حالش

 .سعی می کنم یاد بگیرم-

 .بارش لبخند شیرینی زد

 .عالیه، شاید حاال حاالها مجبور بشی تحملم کنی-

 .شایدم نه-

 .بارش چشمانش را ریز کرد

 .می خوای از دستم خالص بشی-

 .شاید-

 .بارش لبخند زد

 موجود آزار دهنده ایم؟-

 تا منظورت چی باشه؟-

 .مثال حوصله کل کل نداری-

 .نه ندارم-

 .بارش دستانش را باال گرفت

 .من تسلیم دیگه کل نمی ندازم-

 .هامین دوباره لبخند کجش مشخص شد

بارش با ذوق گفت:لبخند بهت میاد، اگه به خودت نگیری و 

 خودشیفتگیت

 .بیشتر از این عود نکنه جذاب میشی
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 .نست مقاومت کندهامین واقعا نتوا

 .خندید

جوری که حتی توجه حمید که فاصله ی نسبتا زیادی با آن 

 .دو داشت جلب شد

 .زیر لب گفت:این دختره آدمت می کنه هامین

 حاال بریم؟-

 .بیشتر بمونیم-

 .برای تو خطرناکه-

 .هیچی نیست که بخایم ازش بترسیم-

 .ولی ظاهر بود

اشین به چون بعد از تمام شدن حرفش نور دوتا م

 ..صورتشان برخورد

 .برو سوار شو، همین حاال-

 تو چی؟-

 !برای من نیومدن....بارش-

 .بارش معطل نکرد

 .با اسکیت هایش به سرعت خودش را به حمید رساند

هامین جوری وسط خیابان ایستاد که عمال باید از روی 

 .جنازه اش رد میشدند

 .حمید معطل نکرد

 .پا روی گاز گذاشت و رفت

ین ها جوری از کنار هامین گذشتند که به او برخورد ماش

 .نکنند
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 .هرچند که عمال از سرعتشان کم شد

 .چون حمید رفته بود

 .از کسی که عشق سرعت بود توقع پرواز می رفت

 .همین هم شد

 .حمید عمال پرواز کرده بود

 .هامین تنها وسط جاده ماند

 .با خشم غیرقابل کنترلی به نورایی زنگ زد

 .وق دوم نکشیده نورایی جواب دادبه ب

 ازت گرفتن؟ بارش رو چی شده بچه جون؟ -

بگیرن،  بارش روهامین پر خشم جواب داد: هنوز مونده 

 بچه هات بازم

 ....دست خالی می رسن خدمتت

 .نورایی پوزخند زد

 پس زنگ زدی که چی؟-

نمی ذارم دستت به زنم برسه می فهمی؟ وقتی جلو روت -

 صیغه رو خوندم

 .یعنی اگه نزدیکش بشی نابودت می کنم

 توله شیر، اینقدر جرات پیدا کرده که شیر نرو تهدید کنه؟-

هامین با همان خشم گفت:شیر تو قلمرواش شیره بیرونش 

بارش نزدیک نشو، برای تو یکی این دختر  گربه اس، به

 .تموم شده

نفرستیش به  نورایی داد کشید:تموم شده؟  با زبون خوش

 .رمش، اینو تو گوشت فرو کنزور می ب
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 .هامین بی حرف تلفن را قطع کرد

 .به شدت عصبی بود

 .الکی الکی وسط یک دعوا قرار گرفته بود

 .بدتر آنکه هیچ کس نمی دانست هامین چقدر مقید است

 .چقدر یک زن می تواند برایش ارزشمند باشد

 !مثال بارش

 !دختر اسکیت بازش

 .رش برسدا می گذاشت دست نورایی به بازع

 .قدم زنان به سمت میدان حرکت کرد

 .از آنجا می توانست تاکسی بگیرد و به خانه برگردد

 .هنوز عصبی بود

 .نورایی وقتی خودش بود به راحتی حمله کرد

 .اصال خوشش نیامد

 .پس یک اولتیماتوم برایش آماده می کرد

 !به همین زودی

 .تا ضرب شصت نشان نمی داد آرام نمی شد

 .ن تاکسی گرفت و برگشتسر میدا

به محض اینکه به خانه رسید هر دو ماشینی که حمید را 

 .دید تعقیب کرده بودند را

 .خشمش را کنترل کرد

 .آرام به سمتشان رفت

 .کنار شیشه ی قسمت راننده ایستاد

 .راننده شیشه را پایین کشید
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هامین با حرص واضحی گفت: تا سه شماره اینجا بودین 

به نورایی هم سالم منو برسونید و بگید  ، زنگ زدم پلیس

 به زودی می رسم

 .خدمتش

 .محکم روی سقف ماشین کوبید

 .گورتونو گم کنید-

 .پشتش را به ماشین ها کرد

 .به سمت در رفت

 .زنگ قسمت نگهبان را زد

 .نگهبان با دیدنش فورا در را باز کرد

برگشت و چپ چپ به ماشین ها که روشن کرده تا حرکت 

 .نگاه کردکنند 

 .داخل شد و در را بست

 .به سمت ساختمان رفت

 .حمید ماشین را جلوی ساختمان پارک کرده بود

 .باز خوب بود حمید دست فرمان خوبی داشت

 .می توانست فورا نجاتشان بدهد

 .نورایی  بودپیش وگرنه حاال بارش 

 .وارد ساختمان شد

 .فضای گرم کمی از خشمش کم کرد

 .بل نشسته بودندحمید و بارش روی م

 .بارش نگران بنظر می رسید

 .حمید با دیدنش بلند شد
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 .زنگ نزدی بیام دنبالت-

 .با تاکسی برگشتم-

 .پالتویش را از تنش درآورد

 اتفاقی نیفتاد؟-

 .حمید خندید

 فکر کردی می ذارم اتفاقی بیفته؟-

 .هامین نگاهش روی بارش و سکوتش بود

 خوبی؟-

 .ه کردبارش بالخره به هامین نگا

 .چشمانش غبار داشت

 !نه-

 .هامین پالتویش را روی مبل پرت کرد

 .نورایی بی خیال نمیشه-

حمید قدمی برداشت و گفت:چرا به پلیس جریان رو در 

 .نمی ذاری        میون

 .مدرکی نیست که زنمه-

 .بارش پلک زد

 .انگار سعی داشت از باریدن اشک هایش جلوگیری کند

 .مدرک دارش کنحمید خیلی آرام گفت:

 .متعجب به حمید نگاه کرد

 .حمید با لبخند مضحکی شانه باال انداخت

 .بارش از جایش بلند شد

 .من میرم بخوابم-
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 .خیلی آرام از کنار آن دو گذشت و رفت

حمید تن صدایش را پایین آورد و گفت:بهتره یکم باهاش 

 .اس حرف بزنی، شوکه

 .ممنونهامین دستی روی شانه ی حمید زد و گفت:

 .مخلصیم داداش-

 .سرش را کمی کج کرد

 .راهش را گرفت و رفت

 .شب سرد یک  خواب کنار یک بخاری شعله ور می طلبید

 .تشنگاه هامین به سمت راه پله برگ

 .پالتویش را برداشت و روی دستش انداخت

 .با قدم هایی محکم از راه پله باال رفت

 .باید کمی با این دختر حرف می زد

 .توقع برخورد امشب را نداشت احتماال

ولی اگر یک درصد از نورایی شناخت داشت می دانست 

 این مردک دیوانه

 .است و هرکاری از دستش برمی آید

 .جلوی اتاقش لحظه ای روی پاشنه ی پا ایستاد

 .دستش را مشت کرد و در زد

 می تونم بیام تو؟-

 .بیا-

 .صدایش گرفته بود

 .اق شددستگیره را چرخاند و وارد ات

 .نور اتاق کم بود
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 .فقط یک چراغ خواب سقفی روشن بود

 .در اتاق را بست و کنار در ایستاد

 .انگار به خودش اجازه نمی داد بیشتر از این جلو برود

 خوبی؟-

 .نگاه گرفته ی بارش باال آمد و روی هامین ثابت شد

 کسی بهت گفته سیاهی چشمات عین برموداس؟-

 .ته نگاهش کردهامین با ابروی باال رف

 .بارش نگاهش را گرفت

 .عین شب سیاه االن-

 .انگار زیاد خوب نیستی-

 چی از جون من می خواد؟-

 .ظاهرا که خودتو-

 .بارش بلند شد

 .به سمت پنجره ی اتاق رفت

 .کنارش ایستاد

 .حیاط تاریک و روشن بود

 .ماه پشت ابرها بود

 .ودغیر از نور چراغ های کنار ساختمان نور دیگری نب

همه میگن عین مامانم خوشگلم، ولی مامانم خوشگلتر بود، -

 چرا از من خوشش اومده؟

 .هامین بالخره به خودش جرات داد و جلوتر رفت

 .عالقه فقط بخاطر زیبایی نیست-

 ممن چیز متمایز دیگه ای ندار-
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  .معلوم بود گرفته است

 .کمی هم بی اعصاب

 .بیا بشین-

 .ه هامین نگاه کردبرگشت و برای چندمین بار ب

 اومدی دلداریم بدی؟-

 .بلد نیستم-

 پس چی؟-

 .یکم حرف بزنیم-

 در مورد چی؟-

 .اشاره کرد صندلیهامین به 

 .بیا بشین-

آسمون شب رو دوس دارم، اما ترجیح میدم ستاره ها رو -

 .نیستن ببینم که امشب

 .دلش گرفته بود

چرا محض رضای خدا هیچ کس را نداشت که با او حرف 

 بزند؟

 .با بغض به سمت هامین آمد

 .نشست صندلیروی 

 ترسیدی؟-

 امشب؟ از نورایی؟-

 .آره-

 .آه کشداری کشید

نه، فقط حس کردم چقدر بدبختم که هیچ کسی رو ندارم -
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 .ازم حمایت کنه

 پس من چیم؟-

 ...نیوتون از جاذبه و سیب حرف می زد

 پس چرا انار سرخ قلب او افتاد؟

 .دای چشمانش شدنگاهش با درگیر برمو

 تو؟-

 من! فکر می کنی امشب چیکار کردم؟-

 .ما داریم برای منافعمون می جنگیم-

منافع من وقتیه که تو نسبتی با من نداشته باشی نه حاال که -

 .من، اولویت تویی بعد منافع وصل شدی به

 .بغض کرد

 .ترمز اضطراری قطار گلویش کشیده شد

 .قطار دقیقا وسط گلویش ایستاد

 .بخشید اگه اومدم یه باری رو دوشت شدمب-

 .این اولین بار بود این دختر را این همه بغض زده می دید

 .انگار دنیا روی سرش آوار شده باشد

 .نمی خوام این همه غمگین باشی-

 .ولی هستم-

پس قراره امشب یه قهوه بهم بدی و یه شب نشینی طوالنی -

 .داشته باشیم

 .ی لبش آمدنفهمید چرا یکهو لبخندی رو

 ...خب-

 .هامین بلند شد
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  قهوه که بلدی درست کنی؟-

 .هایش دوید رگذوقی پنهانی زیر 

 .بلند شد

 .خب یکم-

خوبه، می تونه راضی کننده باشه، قهوه رو درست کردی -

 .راهرو منتظرتم بیا آخرین اتاق

 .پس می شد گاهی با این مرد حرف زد

 .بدون در نظر گرفتن چشمان برمودایش

 ...لحن مغرور و سردشیا 

 .از خود بزرگ بینی اش هم که می شد گذشت

 .لبخند زد

 .باشه-

 .هامین هم بالخره لبخند زد

 .اولین دختری بود که توجه اش را جلب می کرد

 .و البته اولین دختری بود که این راحت با او حرف زد

 .انگار حرفی برای گفتن داشته باشد

 .از اتاق بارش بیرون رفت

 .اسمش را یاد گرفته بود بالخره

 .بارش با هیجان از اتاقش بیرون رفت

 .شب بود11تازه 

 .تا آخر شب کلی وقت داشتند

 .شب بود2خصوصا که آخر شب برای او حوالی 

 .یکراست به آشپزخانه رفت
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 .شب به بعد مرخص می شدند8شهال و دخترا 

مگر اینکه هامین برای شام مهمان داشته باشد که بمانند 

 .پذیرایی برای

ترجیح داد خیلی سنتی بدون استفاده از قهوه ساز قهوه ی 

 .ترک درست کند

 .ظرف دسته دار قهوه را برداشت

تمام کابینت ها را باز و بسته کرد تا بالخره جای قهوه را 

 .پیدا کرد

 .کارش فقط پنج دقیقه طول کشید

 .بعد هم فنجان ها را آماده کرد

ی تلخ نداشت از یخچال  از آنجا که عالقه ای به قهوه

 .می چسبید.بسکویت درآورد

 .قهوه اش که دم کشید درون فنجان ها ریخت

 .کننده بود بویش دیوانه

 .از بخاری که باال می زد نفس عمیقی کشید

 .یک قهوه به صرف یک لبخند

 .خوب بود

 .و شاید یکی از شب های بیادماندنیش

 .سینی قهوه اش ا پله ها باال رفت

 .ق راهرو را دید زدآخرین اتا

 .تا به حال واردش نشده بود

 .در کل در این خانه وارد هیچ قسمتی نشده بود

 .کنجکاو نبود
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 .جلوی در ایستاد و در زد

 .بیا تو-

 .دستگیره را فشرد و داخل شد

 چه می دید؟

 .اتاقی کامال سفید با نور چراغ های مهتابی

 .یک پیانو درست وسط اتاق بود

 .وداتاق بزرگی هم ب

سمت چپ فقط یک مبل سه نفره گذاشته بود به رنگ 

 .جیگری

 !پرده های به همان رنگ

 .هامین پشت پیانوی سفید رنگ نشسته بود

 .بیا-

 .جلو رفت

 .سینی را روی پیانو گذاشت

 .نمی دونستم تو این خونه یه پیانو داری-

 .خیلی چیزای دیگه هم هست-

 .به پشت سر بارش اشاره کرد

 .خل شده بود کنارش را ندیدبارش وقتی دا

 ...های موسیقی قفسه ای بود پر از ابزار

 ...ترمپت، گیتار، ویلون، شیپور و

 ...محشره-

 .کلکسیونی که بهش عالقه دارم-

 می زنی؟-
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 .نه همشو-

 مثال؟-

 .مثال همین پیانو-

 .کنار هامین نشست

 .کلیدهایش را لمس کرد

 .زنده بود آخرین باری که زده بود وقتی بود که مادرش

 .شروع کن می خوام بشنوم-

 .بارش آهنگی داشت به اسم پاییز زیباست

 .همیشه برای مادرش می نواخت

 .می شد امشب یک استثنا قائل شد

 .دستش را روی کالویه ها کشید

 .خیلی مالیم شروع کرد

 .مزه کردمین فنجان قهوه اش را برداشت و ها

  .طعم خوبی داشت

رد صدای آرامش بخش پیانو ولی چیزی که میخکوبش ک

 .بود

بارش جوری انگشت هایش را روی تن کالویه ها به 

 رقص در می آورد انگار

 .باران اول پاییز است

 .همین قدر شاعرانه داشت

 .برگشت و به نیمرخ بارش نگاه کرد

 .بدون اینکه خدا بخواد درون نقاشیش نقص بگذارد

ز رنگش موهای موج دارش خیلی بی هوا از زیر شال قرم
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 .بیرون زده بود

 .اعجاب انگیز بود

 .عجیب بود که نمی توانست نگاهش را بگیرد

 .انگار به این تئاتر دلپذیر چشم دوخته باشد

 .آرامش چهره بارش قلب او را هم آرام کرد

 .انگار نه انگار ساعتی پیش مورد حمله قرار گرفتند

 .کم مانده بود این دختر را از دست بدهد

 .ن بار دلش نمی خواست برودو برای اولی

 برای آن صیغه ی محرمیت که نبود، بود؟

 .یک صیغه نمی توانست معجزه کند

 .وگرنه در مقابل سپیده می کرد

 .بودپیشش سپیده ای که دوسال 

 

دکمه ی آخر که روی کالویه خورد نگاه بارش برگشت و 

 قفل سیاه بی پایان

 .کپ کرد.هامین شد

 .دانگار که نتواند حرکت کن

 !این سیاه لعنتی چه داشت آخر؟

 .به زور لبخند زد

 .پلک زد تا بتواند ارتباط چشمشیان را قطع کند

 خب...چطور بود؟-

 .هامین به خودش مسلط شد

 .کار زیبایی بود-
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 .فقط برای مامانم می زدمش-

 حرفش که نکته نداشت، داشت؟

بارش دستپاچه از خیرگی هامین فنجان قهوه اش را 

 .برداشت

 .د شده بودسر

 .حال و حوصله ی عوض کردنش را نداشت

 .یکی از بسکویت ها را برداشت

 می زنی؟-

 ...خب-

 .هامین فنجان دستش را به سینی برگرداند

 .شاید خوشت نیاد-

 .من از موسیقی همیشه استقبال می کنم-

 .اسمش عروس دریاست-

 .ابروی بارش باال رفت

 .زده شد صدای کالویه ها که باال رفت بارش شگفت

 !عجب آهنگی

 !مخلوطی از ریتم شاد و غمگین

 .چیز بکری بود

 .نتوانست نه قهوه اش را بخورد نه بسکویت شکالتیش را

 .دست های هامین ماهرانه می چرخید و می نواخت

 .قلبش شروع کرد به تند کوبیدن

 .نرون به نرون مغزش جیغ اخطار می کشید

 .لعنتی، نباید مجذوب این مرد می شد
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 گر نه اینکه نورایی گفته بود قاتل مادرش است؟م

 نگفته بود تصادف کردند و مادرش ضربه مغزی شد؟

 نگفت که به گردن نگرفت؟

 .دستش مشت شد

 .حس کرد نفسش دارد تند می شود

 .خدا لعنتش کند

 چرا دل دل می زد؟

 .صدای موسیقی بالخره قطع شد

 .دستپاچه بلند شد

 !دیروقته-

 .فکر نکنمهامین خونسرد گفت:

 .برگشت و به بارش نگاه کرد

 .از پشت پیانو بلند شد

 .هیچ صدایی نمی آمد

 .سکوت بود و سکوت

 ...خب-

 خب؟-

   به چی فکر می کردی؟-

 .اصال دوست ندارد هامین درون فکرش چرخ بزند

هنوز آنقدر صمیمی نشده بودند که بخواهد همه چیز را 

 .بگوید

رآمیزی داشت هرچند امشب همه چیز به طرز اسرا

یک بار هم که شده در عمرش به  مجبورش می کرد برای
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 .یک مرد اعتماد کند

 !به تو-

 .هامین حیرت زده نگاهش کرد

 .دختر بی پروایی بود

 .منتظر نگاهش کرد

اینکه بشه یه دختر غریبه رو راحت تو خونه ات -

 ...بپذیری

 .هامین وسط حرفش پرید

 دختر غریبه االن زن منه مگه نه؟-

حرفش آنقدر بارش را خجالت زده کرد که مطمئن بود سر 

 .اناری به شکوفه نشست گونه اش باغ

 .ولی...قبلش نبودم-

 .من معیارهای خودمو دارم-

 از فیلترهات رد شدم؟-

 .شاید-

 .بارش لبخند زد

 !پس هنوز نه-

 .ممکنه-

 .از جواب های کوتاه خوشش نمی آمد

 .دهرچند حس کرد هامین دارد بازی می کن

 .حس گرما داشت

 .قلبش ضربان گرفته بود

 .اناری درون قلبش داشت از هم می شکفت
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 .من باید برم-

 چرا؟-

کرد و به سیاه های بازیگوش هامین نگاه  دسرش را بلن

 .کرد

 منو گیر انداختی؟-

 !نه-

 پس بذار برم؟-

 .فک نکنم شرایطمون ناراضی کننده باشه-

 .امشب شب من بود-

 .د زدهامین کمرنگ لبخن

 .جوری که انگار لبش فقط کش آمد

 .یک قدم عقب رفت و ایستاد

 !خب-

 .بارش از حرکتش لبخند پررنگی زد

 .جوری که ردیف دندان هایش مشخص شد

 .تو مرد جالبی هستی-

تو هم اونقدر که به نظر می رسه چموش نیستی...البته -

 نظرم اینه که

طنتی برعکس چیزی که نشون میدی خیلی هم باوقار و سل

 ...اما رفتار می کنی

 .جمله را نیمه گذاشت

 .نه به بارش نگاه کردموزیا

 .شاید واسه اینه نمی خوام کسی بهم آسیب بزنه-
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 .حرفش غم سنگینی داشت

 .اخم های هامین درهم کشیده شد

 .نه تا وقتی به عنوان زن من تو خونه ی منی-

 .حرف هامین آنقدر محکم بود که بارش حرفی نزند

 .فت:ممنونفقط گ

 .شب بخیر-

 .بارش سر تکان داد

 .شب بخیر-

 .بارش با عجله از اتاق بیرون رفت

 .هامین ایستاد و به رفتنش نگاه کرد

 .امشب شب خاصی نبود

 .ولی داشت یک اتفاق هایی می افتاد

 .گیرش کند از آن اتفاق هایی که می توانست زمین

 .کردکالفه برگشت و به فنجان دست نخوره ی بارش نگاه 

این دختری کسی نبود که همیشه از خودش به نمایش می 

 .گذاشت

 .ترسیده بود

 .مشخص بود که هم می ترسد هم به کسی اعتماد ندارد

 .خدا نورایی را لعنت کند

 .ناخودآگاه دستش مشت شد

 .نمی گذاشت دستش به بارش برسد

 .سینی قهوه را برداشت و از اتاق بیرون رفت

 .خانه کامال ساکت بود
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 .نگاهش به اتاق بارش ماند

 .قرار نبود در این خانه معجزه ای رخ بدهد

 .فقط قرار بود روی قولش بماند

 .مواظب دختری باشد که ترسیده

هرکس دیگری هم بود محض رضای خدا همین کار را می 

 .کرد

 !پس فکر و خیال بیهوده ممنوع

 

**** 

 فصل پنجم

 .عصر غم انگیزی بود

 .کر می کردحداقل بارش اینگونه ف

 .انگار که جانش را گرفته باشند

 .بالخره هم بی طاقت شد

 .روی مانتوی تنش سوئی شرتی پوشید

 .کالهش را روی سرش گذاشت

 .نمی خواست حمید جایی همراهیش کند

 .فقط می خواست برود و کمی قدم بزند

 !بدون تمام درگیری های فکریش

 .از اتاقش بیرون زد

 .ری به کار کسی نداشتخوب بود که اینجا کسی کا

 .به آرامی از پله ها سرازیر شد

 .اما سر بزنگاه تارا بیرون آمد
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 کجا میری؟-

 .برگشت و نگاهش کرد

 تارا تو نمی تونی کاری به کار من نداشته باشی؟-

 .تارا شانه باال انداخت

 .بارش فورا از ساختمان بیرون رفت

 .خبری از حمید و ماشینش نبود

 .د دم در بودنداما دوتا بادیگار

 .نگاهش اطراف چرخید

 .می توانست از دیوار باال برود

 .کمی هیجان و ترس داشت

 .ولی امتحان می کرد و کرد

به زور هم که شده از دیواری که با میله های فلزی پوشیده 

 .رفت شده بود باال

 .دست راستش خراش برداشت

 .درد درون دستش پیچید

 .دم زدن می ارزیدبا این حال این سرکشی به کمی ق

 .بالخره خودش را به کوچه پرت کرد

زخم دستش یک طرف، پایش که به ضرب به کوچه افتاد 

 .هم درد گرفت

 .هامین او را می کشت

 .دستمالی درون جیبش درآورد و روی زخم گذاشت

 .قدم زنان به سمت ایستگاه اتوبوس رفت

 .کاله سوئی شرتش هم تا جای ممکن پایین کشید
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 .بودهوا سرد 

 .انگار که مغز استخوان بسوزد

 .اولین اتوبوس که آمد سوار شد

 .برایش مهم نبود کجا می رود

 .فقط کمی شهر را ببیند

 .حال دلش خوب شود

 .دلی که چند روزی بود از هامین فرار می کرد

 نمی دانست چه مرگش شده؟

 .فقط حالش خوب نبود

 .نمی فهمید چرا و کجا فقط پیاده شد

 .چشم چرخاند

 .خیابان آشنا بود

 .به سمت جلو قدم برداشت

 .دوباره دقت کرد

 .کمی جلوتر جلفا بود

 !خیابان کافه ها

 .هیجان و استرسش دوبرابر شد

 .هامین برای این یواشکی رفتنش او را می کشت

 .باید قبل از اینکه متوجه شود برگردد

 .هرچند که خودش هم خانه نبود

 .وارد جلفا شد

 .از کافه ها شد بی هوا وارد یکی

 .بوی تند قهوه و گرما ناخودآگاه لبخندی روی لبش آورد
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 .دوست داشت پشت یکی از میزهای کنار پنجره بنشیند

 .ولی همگی اشغال بودند

 .میزی گوشه نشست

 .کالهش را کمی پس زد

 .منو را برداشت

 .یک قهوه می چسبید

 .قهوه ی آن شبش با هامین که نخورده ماند

 !دست تکان داد و لب زد: یه قهوه ی سادهبرای گارسون 

 .گارسون سر تکان داد

 .نگاهش به دست زخمیش افتاد

 .زخم عمیقی بود

 .انگار بد خودش را ناکار کرده بود

به دور از او میزش درون آشپزخانه ی کوچک کافه مردی 

 .نشسته بود به همراه دوستش

 .بالخره بی حوصله بلند شد

ره بزنم، اینقد شر و شیطونه می باید برم سری به این دخت-

 .خودش بده ترسم کار دست

 .صدار لبخند زد و گفت:حسابی گرفتار شدی

 .ناخواسته-

 صدرا موزیانه گفت:پس برای همینه نگرانی؟

 .اخم غلیظی تحویل صدرا داد و از آشپزخانه بیرون آمد

ولی هنوز کامل از پشت پیشت خوان بیرون نیامده بود 

 .جلب کرد دختری توجه اش را
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 .زنگ خطری کنار گوش به صدا درآمد

 .آهسته نزدیک تر شد

 .دقیقا باالی سرش ایستاد

 .بارش به هوای اینکه کافه چی است سرش را بلند کرد

 .اما با دیدن هامین جا خورد

 .با تکانی که خورد کامال مشخص بود

 .اخم های هامین در هم کشیده شد

 اینجا چیکار می کنی؟-

 .اهش می کرداز ترس فقط نگ

 .نمی توانست حرف بزند

 .هیچ وقت شانس نداشت

 .این همه کافه در این کوچه ی باریک و کوچک بود

 .دقیقا آمده بود به النه زنبود

 .هامین صندلی را کشید و مقابلش نشست

 بادیگاردات کجان؟-

 !لب زد:خونه

 تنها اومدی؟-

 .جوری سوالش را گفت که بارش نتواند جواب بدهد

 .ید هامین جلوی مرم حرفی بزندمی ترس

 ...فقط-

 .دست هامین مشت شد

 می فهمی دختر؟ خسته کننده اس این کارات-

 .بارش با گالیه و ناراحتی نگاهش کرد
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اگه قراره سرخود کار کنی پس به بادیگارد احتیاجی -

 .می خواد بکن نداری، هر غلطی دلت

 .ببخشید-

 .هامین از مشت میز بلند شد

 .خوای به خودتم کمک کنیتو حتی نمی -

 .به شدت عصبی بود

 .داشت زور می زد امنیت این دختر را تضمین کند

 !ولی بارش انگار نه انگار

 .کاری می کرد که مدام نگران حالش باشد

 .اصال این جنگ اعصاب را دوست نداشت

 .به سمت در کافه قدم برداشت

 .را گرفت بارش فورا جلویش

 .مین شدهمین هم باعث جلب توجه ها

 .ببخشید، آخرین بار بود-

 .توجه هامین به زخم روی دستش جلب شد

 دستت چی شده؟-

 .بارش از خجالت دستش را مخفی کرد

 .هامین با حرص کمی خم شد

 .آستینش را عقب زد

 .زخم درشتی بود

 دیگه قراره برای فرار کردن چیکار کنی؟-

 .هیچ وقت اینقدر دل نازک نبود

 .فت برایش مهم نبوداصال هرکی هرچه می گ
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 .ولی حاال از توبیخ هامین بغض کرده بود

 .انگار جانش را گرفتند

 .حالش اصال خوب نبود

 .باهام بیا-

 .او را به سمت آشپزخانه ی کوچک کافه برد

 .صدرا هنوز هم نشسته بود

بهروز هم داشت یک شکالت داغ درست می کرد برای 

 .مشتری ببرد

ر دو برگشتند و نگاهشان به محض ورود هامین و بارش ه

 .کردند

 .صدرا ابرویش باال پریده بود

 .ولی بهروز زیاد کاری به چیزی نداشت

 .شکالتش را درون سینی گذاشت و بیرون رفت

 .هامین، بارش را به سمت سینک برد

 .صدرا ساکت فقط نگاهشان می کرد

 .بارش اما خجالت زده بود

 .ی آمددرست بود که هامین شرعا شوهرش به حساب م

 .اما بقیه که نمی دانستند

 .آرام گفت:خوبه دیگه

 .برو بشین یه چیزی پیدا کنم دستت رو ببندم-

 .بارش خجالت زده به صدرا نگاه کرد

 .سالم-

 .صدرا نیشش باز شد
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 .سالم به روی ماه خانم-

 .هامین تلخ نگاهش کرد

 .لبخند صدرا جمع شد

 ...شما باید-

 !هامین جواب داد:خودشه

 ؟اینجا-

 .خانم باز فرار کرده-

 .صدرا واقعا نتوانست لبخند نزند

 .بارش بالخره طاقتش تمام شد

 خب حاال که چی؟-

 .صدرا متعجب نگاهش کرد

 .فکر می کرد مظلوم و ساکت است

 .ولی انگار اشتباه کرده

 .نیم وجب بچه چه زبانی داشت

 .هامین صندلی را عقب کشید

 بعدا مشخص میشه که چی؟-

 .نکن منو تهدید-

 !هامین گفت:تهدید عملی

 .به سمت دستگاه رفت

 .لیوان تقریبا بزرگی برداشت

 .پر از شکالت داغ کرد و مقابل بارش گذاشت

 صدرا با مهربانی پرسید:چرا اومدی اینجا؟

 .حوصله ام سررفته بود-



 

142 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 صدرا رو به هامین گفت:تو خونه زندانیش کردی؟

 .هامین به صدرا چپ چپ نگاهش کرد

 .سط را عقب کشید و نشستصندلی و

 .هرجایی می خواد بره ولی با بادیگارد-

 .صدرا خندید

می خوای اون بادیگاردهارو بیخیال بشی هرجا خواستی -

 دنبالت؟ بری خودم بیام

 .نگاه هامین جوری بود که صدرا جمع و جور شد

 .با هرچیزی می توانست شوخی کند

 !ولی با این یکی نه

 .این دختر فعال زنش بود

 .کسی حق نداشت حتی به زنش نگاه کند

 !چه رسد به این شوخی های مسخره

 .نگاه هامین دوباره به دست بارش افتاد

 .یادش آمد اصال برای چه بلند شده بود

 .اجبارا دوباره بلند شد

 .از بین خرت و پرت ها فقط توانست چسب زخم پیدا کند

 .همین هم خوب بود

م بزند که زخم خراشیده مجبور شد سه تا چسب زخم کنار ه

 .شده را بپوشاند

 .بدون اینکه دست خودش باشد قلبش تپش گرفت

 .کاش این قلب لعنتی رسوایش نکند

 .مواظب خودت باش-



 

143 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 مترادف دوستت دارم نبود؟

 .شاید هم بود

 .اگر نبود هم مهم نبود

همین جمله می توانست امشب کلی شعر و رقص و آواز به 

 .خوابش بیاورد

 !نیست رویا دیدن های شاعرانهکم چیزی 

 .هستم-

 .نیستی، اگه بودی برای دور زدن من اینکارو نمی کردی-

 .صدرا وسط حرفش پرید

 .ولش کن پسر-

 .تو حرف نزن صدرا-

 .بارش لبخند زد

 .صدرا هم کمی شبیه حمید بود

 .ولی هامین شبیه هیچ کس نبود

 .این شبیه نبودن داشت جذبش می کرد

 .فتند قاتل مادرش استجذب مردی که می گ

 .باید حرف می زدند

 .باید همه چیز مشخص می شد

 .نمی توانست دل ببندد

 .ظلم بود

 !حداقل در حق خودش

 !بقیه هم به درک

 .می خوام گاهی تنها باشم-
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 .حس کرد عصبی شد

 .تنها باش-

 .هامین بلند شد

 .شکالتت رو بخور برمی گردیم خونه-

 .صدرا شاکی گفت:تازه اومده

 .فضولی های صدرا اصال خوشش نمی آمد از

 .این دختر را باید حفظ می کرد

 .میل ندارم-

 .واقعا هم نداشت

 .قلبش تند می زد

 .دوست داشت خودش باشد و هامین

 .اخطار بدهد

 .شاخه و شانه بکشد

 .قلدری کند

 .داد و هوار راه بیندازد

 .ولی باشد

 .کنارش باشد

 .معتادش شده بود

 .ولی باشد

 .باشدکنارش 

 .معتادش شده بود

 .از پشت میز بلند شد

 .صدرا هم بلند شد
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 واقعا میرین؟-

 .هامین با تمسخر نگاهش کرد

 !برو بارش-

 .بارش لبخند زد

 .بالخره اسمش را یاد گرفته بود

 .این هم یک امتیاز خوب بود

 .جلوتر بیرون رفت

 .هامین با صدرا دست داد و گفت:فردا تو شرکت می بینمت

 .فی کشیدصدرا پو

 !کم کم داشت از این دختربچه خوشش می آمد ها

 .بارش جلوی در منتظرش بود

 .هامین خودش را رساند و گفت:خودتو بپوشون هوا سرده

 قربان این نگرانی هایش نرود؟

 ...درست بود که زیاد هم حس نداشت

 .شاید هم فقط یک جمله گفته بود

 .ولی برای او تضمین یک لبخند بود

 .شرتش را روی سرش کشید کاله سوئی

گردنش را از دور گردنش برداشت و دور  هامین شال

 .گردن بارش انداخت

 .مرتبش کرد و تا زیر چانه اش باال کشید

 .بارش میخ نگاهش کرد

 .قلبش تند می کوبید

 .سیاهی چشمانش می سوخت



 

146 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

بیا، یکم دم در منتظر باش ماشینو از پارکینگ بیرون -

 .بیارم

 .ن دادفقط سرش را تکا

 .می ترسید حرفی بزند صدایش بلرزد

 !عجب جاذبه ای داشت این مرد

 ...نه پاریس و ایفلش عالج درد است"

 ...نه شیراز گل و بلبل خودمان

 ...فقط تو باش و این خیابان و کمی آوارز قناری

 ...برف هم بیاید که چه بهتر

 ...بی چتر

 ...قدم زنان

  !"ای عاشقانهچه شعری قافیه داری شود میان عکس ه

 .هامین که برگشت پشت فرمان نشسته بود

 .این اولین بار بود که می دید خودش پشت فرمان است

 .بدون رودبایستی جلو نشست بارش 

 چیزی نمی خوای؟-

 بخرم؟-

 .هوم-

 !نه-

 .هامین سرش را تکان داد و ماشین حرکت کرد

 اومدی که کسی تعقیبت نکرد؟-

 !نه-

 .ت اخطار میدماین آخرین باره که به-
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 .فهمیدم-

اصال دردش را نمی فهمید که امروز از هیچ چیزی 

 .ناراحت نمی شد

 !حتی از لحن هامین و تهدید و اخطارهایش

 .نگاهش را به بیرون دوخت

 .کاش برف بباره-

 .شاید اومد-

 .برگشت و به هامین نگاه کرد

 تو...مامان منو می شناختی؟-

 .اهش کردهامین متعجب لحظه ای برگشت و نگ

 !آره، چطور؟-

 ...از یه تصادف فوت کرد و خب-

هامین با همان تعجب گفت:با تصادف؟ واقعا؟ ولی شنیدم از 

 .شده نرده ها پرت

 .حاال بارش بود که تعجب می کرد

 !چی؟ یعنی چی؟-

 .هامین اخم هایش را درهم کشید

 .ماشین را کنار کشید و به سمت بارش برگشت

 مگه بهت نگفتن؟-

 چیو؟-

من و نورایی همیشه باهم دشمن بودیم، برای همین -

پیش میومد می فهمیدم، تو خونه  هرچیزی که تو زندگیش

نه، خودش شاهد  تون یه جاسوس داشتم، البته اوایلش، بعد
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 بود که بخاطر یه مشاجره با نورایی از پله پرت شد یا

 .پرتش کرد

 .رنگش سفید شد

 با لکنت گفت:چی...داری...می..گی؟

 مین با حرص گفت:باز چه دروغی بهت گفته؟ها

 !گفت قاتل مامانم توئی-

 .چشمان هامین اندازه ی یک پرتقال کال گرد شد

 !من؟ این قضیه چه ربطی به من داره؟-

 ...گفت با تصادف با تو-

 .دست هامین مشت شد

 .محکم روی فرمان کوبید

 .آشغال عوضی، برای هدفش هر غلطی رو می کنه -

بود که دلش می خواست همین االن برود و آنقدر عصبی 

 .بشکند گردن نورایی را

 .به هیچ کس و هیچ چیز رحم نمی کرد

 .همه را وارد بازی کثیفش می کرد

 این قضایا چه ربطی به من داره؟-

 .نمیدونم-

 .از بس به مشت دستش فشار آورده بود که دستش سفید شد

 .نشونش میدم-

 .شورش را درآورده بود

 .ش نمی نشناندش ول نمی کردتا سرجای

 .ماشین را روشن کرد و حرکت کرد
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 .ممنونم که بهم گفتی-

 چیو؟-

 .جریان مامانمو-

 .فکر کنم باید کم کم از خیلی چیزا مطلع بشی-

 !بارش کنجکاو پرسید: چی؟

 .هرچیزی که تا االن ازت مخفی کرده و تو نمی دونستی-

 یعنی چیا؟-

 .هامین شانه باال انداخت

دونم، اگه مرگ مامانتو ازت مخفی کرده حتما نمی -

 .که تو ازش بی خبری چیزهای دیگه ایم هست

 .حق با هامین بود

 .شاید واقعا چیزهای دیگری هم بود که خبر نداشت

 .از نورایی هرچیزی برمی آمد

 .غیرقابل پیش بینی بود این عوضی

 .نگاهش را به بیرون دوخت

 .هنوز هم آرزو می کرد برف ببارد

 .لش برف می خواستد

 !یک سرگرمی بچگانه

 .کریسمس نزدیک بود

 !محله ی ارمنی پر شده بود از تزئینات کریسمسی

 .عاشق کاج و منگوله هایی بود که از آن آویزان است

 .کاش یکی درون خانه ی هامین هم برپا می شد

 ...میشه-
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 .توجه هامین به او جلب شد

 خب؟-

 ه بود؟چطور به یک مرد غریبه اعتماد کرد

 .باور نمی کرد مردی که کنارش است شوهرش باشد

 !هیچی-

 .چموش بازی اینجا جواب نمی داد

 .ترجیحا سرش در کار خودش باشد بهتر بود

 چی می خوای؟-

 !هیچی-

 !بارش-

 .چقد زنگ دار بود

 .گفتم شاید بشه یه درخت کریسمس بذاریم تو خونه-

 .ابروی هامین باال پرید

 .خنده اش گرفت

 .نمی کرد این دختر به این چیزها فکر کندفکر 

 .می ذاریم-

 .لبخند خنکی روی لب بارش نشست

 .ممنونم-

 .هامین فقط سرش را تکان داد

می دانست کجا می تواند وسایل خرید یک درخت کریسمس 

 .یک راست به سمت خرازی مرکزی رفت .را جور کند

 .همه چیز درونش گیر می آمد

 .بودمی شد گفت خرازی جادویی 
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 .بارش شوق داشت

 .هامین آنقدرها هم بد نبود

 .یعنی راستش خیلی هم خوب بود

با فاکتور از اعصاب نداشته اش که گاهی به سیم آخر می 

 .زد

رسیده به خرازی مرکزی ماشین را درون کوچه ای پارک 

 .کرد

 .کنارم بمون-

 .حرفش کامال تاکیدی بود

 .انگار مدام قصد داشت مواظب بارش باشد

 .می مونم-

 .با هم پیاده شدند

 .مسیر کوتاه بود

 .به محض ورود به خرازی بارش شگفت زده شد

 .هرچه می خواست داشتند

بدون رودبایسی و اینکه هزینه اش چقدر می شود هرچه 

 .برداشت می توانست را

خرت و پرت ها به همراه کاجی که خرید آنقدر زیاد شد که 

 .پر شد کل صندوق عقب

 .اش گرفته بودهامین خنده 

اولین بار بود در این چند مدت این همه شور و شوق از 

انگار این خانم کوچولو را می شد گاهی با  .بارش می دید

 .خیره نگاهش کرد.چیزهای ساده خوشحال کرد
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 .صورتش شاد بود

 .انگار وسط زمستان به شکوفه نشسته بود

سنگینی نگاهش باعث شد صورت بارش باال بیاید و روی 

 .بنشیند گاه برمودایشن

 .فورا نگاهش را پایین آورد

 .خب تموم شد دیگه-

 .هامین نیشخندی زد و صندوق عقب را بست

 .بارش با عجله رفت تا روی صندلی بنیشند

 .عمال از دست هامین فرار کرده بود

 .با رفتن بارش اخم های هامین درهم گره خورد

 .گوشیش را از جیب شلوارش بیرون کشید

 :درا نوشتبرای ص

فردا تو دفتر منتظرم باش می خوام یه شبیخون بزنم به "

 ."نورایی

 .پیام را فرستاد و گوشی را دوباره به جیبش فرستاد

 .نگاهی به اطراف انداخت

 .اصال دلش نمی خواست آدم های نورایی تعقیبش کنند

 .نه اینکه نتواند از بارش محافظت کند

 .ولی باید از خطر پرهیز کرد

 .ا وقتی یک دختر همراهش بودمخصوص

 .پشت فرمان نشست و حرکت کرد

 .بیرون هوا به شدت سرد شده بود

 .لباس بارش هم اصال مناسب نبود
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 .یک سوئی شرت نازک به تن داشت

 .اصال نمی فهمید این دختر به چه فکر می کند

 .گوشیش زنگ خورد

 .حرکت نکرده باید گوشی را در می آورد

 .لوارم در بیارگوشیمو از تو جیب ش-

 .بارش متعجب نگاهش کرد

 !من؟-

 .زود باش تا قطع نشده-

 .گوشی درون جیبی قرار داشت که طرف بارش بود

بارش با خجالت دستش را جلو برد و گوشی را بیرون 

 .کشید

گوشی را بیرون کشید اما با دیدن اسم سپیده تمام اخم هایش 

 .درهم کشیده شد

 .روی داشبورد گذاشترا برگرداند و گوشی را  شروی

 .هامین گوشی را قاپید

 .دکمه ی اتصال را زد

 ...جانم-

 !خوب بود دیگر

 .جانم هم می گفت

 ...معلوم بود خب

 .دلش می خواست چاقو بردارد رگ گردن هامین را بزند

 .باشه، ولی قول نمیدم-

 .نمی خواست جبهه بگیرد
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 .ولی همین االن دعوا راه می انداخت

 .خبرت میدم-

 .که خبر مرگ باشد اهللانش

 !باشه-

 .تماس را قطع کرد

 .گوشی را روی داشبورد گذاشت

 .بارش یک کلمه هم حرف نزد

 .ش حرفی بزندامین هم لزومی ندید در مورده

 .یک چیزهایی در زندگیش جز ممنوعات بود

 .قاعدتا کسی هم حق دانستن و اظهار نظر نداشت

و  لی نمی دانست بارش چه کشتی به جان خودشو

 .حسادتش می گیرد

 دیگه چیزی بیرون نمی خوای؟-

 .نه سرد بارش توجه اش را جلب کرد

 .اما چیزی نپرسید

 .گاهی اصال زن ها را درک نمی کرد

 .معلوم نبود چه از دنیا می خواهند

 .امشب میگم حمید و شهال خونه بمونن-

 چرا؟-

 .نیستم-

 .حس مرگ آوری به سراغش آمد

 کجا میری؟-

برگشت و نگاهش کرد که بارش از سوالش  هامین جوری
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 .پشیمان شد

 .خب نگو-

 .تو همه چیز دخالت نکن دختر خانم-

 .بگو نمی خوای بگی-

 .لزومی به دونستنت نیست-

 .باشه-

 .رویش را برگرداند

 !به درک

 .بود اش  مردهانگار کشته 

 !از سرش هم زیاد بود اینجا کنارش بنشیند اصال

 !نمک نشناس

 .نزد یک کلمه هم با هامین حرف تا خود خانه

 .خیلی حرصش گرفته بود

 .از حسادت بود یا هر چیز دیگری

به چه حقی به خودش اجازه می داد وقتی او را صیغه 

 کرده این کار را بکند؟

 .ماشین که وارد عمارت شد فورا پیاده شد

قب است گذاشت توجه به اینکه کلی وسایل صندوق ع بدون

 .و رفت

 .کمر ایستاد و نگاهش کرد هامین دست به

 .عجب دختر سرتقی بود

 .صندوق عقب را باال زد

 .تمام بسته ها را در دست گرفت و داخل شد
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 .خریدهایش واقعا زیاد بود

 .همه را درون سالن گذاشت

 .خبری از بارش نبود

 .با تاسف سری تکان داد

 .این دختر نهایت لجبازی بود

 .از پله ها باال رفت

ه شد و بدون خداحافظی از بارشی که می خیلی زود آماد

درون اتاقش مخفی کرده از عمارت  دانست خودش را

 .بیرون رفت

 .ولی قبلش به حمید زنگ زد که خودش را برساند

یک امشب را می خواست بدون دغدغه های فکری و 

 .برای خودش باشد نگرانی برای دختری

* - 

 .بیا پایین

 مگه کجایی؟-

 .تو سالنم، پایین-

 .دای جیغ کوتاه بارش را شنیدص

 .اومدم-

تلفن را قطع کرد و کتش را از تنش درآورد و روی مبل 

 .انداخت

 .بارش از پله ها پایین آمد

 .از همان جا هم شروع کرد به فحش دادن به هامین

 .حمید بلند خندید
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 .بذار برسم-

 .ازش متنفرم-

 .کامال مشخصه-

 .بارش روبروی حمید ایستاد

 خدا آفرید؟ این چی بود-

 .ه فحش دادن توسوا-

 .همونو بگو-

به سمت کیسه های خرید که هنوز درون سالن مانده بود 

 .رفت

 اینا چیه؟-

 !بارش با ذوق گفت:خریدهای من

 چی هستن؟-

 .بیا ببین-

بارش همه را از کیسه های بزرگی که خریدها را درونش 

 جا داده بود بیرون

 .کشید

 !درخت کریسمس؟-

 !زد و با ذوق گفت:آره، خیلی خوبه حمیدبارش لبخند 

 .بذار کمکت کنم-

 .بارش نگاهی به سالن انداخت

 .هیچ جا بهتر از اینکه کنار شومینه آن را بگذارد نبود

تنه ی درخت کاج را برداشت و با کمک حمید برگ ها و 

 .آویزها را نصب کرد
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 .آنقدر براق شده بود که حمید گفت:خیلی خوب شد

 .رخت فاصله گرفتبارش کمی از د

 .حسابی زیبا شده بود

 .کنم خفهبیا چندتا عکس بگیریم من بذارم تو پیجم همه رو -

وقتی کنار این دختر بود یادش می رفت که گاهی چقدر 

 .جدی است

 .که بعد از عزیزکرده اش نخندید

حسابی هیجان زده اش می  حاال این دختربچه ی اتیش پاره

 .کرد

 !زندگی انگار دوباره برگردد به

 .بارش گوشیش را به حمید داد و کنار درخت ایستاد

 .حاال عکس بگیر-

 .چند تا ژست گرفت و حمید مدام عکس می گرفت

آخر هم خودش کنار حمید ایستاد و گفت:بخند بچه دارم 

 .عکس می گیرم

 .همین که حمید لبخند زد سلفی گرفت

 .کنم خفه اشونبا ذوق گفت:حاال ببین چطور 

 .خند نگاهش کردحمید با لب

 .روبروی شومینه ایستاد

 .نگاهش را به شعله ی رقصان آتش داد

 .فکرش درگیر بود

 .چه می شد خدا عزیزکرده اش را نمی گرفت

 االن کنارش بود و به کل دنیا می خندیدند؟
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 ...حمید-

 هوم؟-

 باز که داری فکر می کنی؟-

 .به سمت بارش برگشت

 .کنارش ایستاده بود و لبخند می زد

 .تو رو می بینم یادش می افتم-

 شبیه من بود؟-

 .نه خیلی، ولی انرژی تورو داشت-

 .بارش با غم نگاهش می کرد

چقدر آرزو می کرد حمید بالخره کسی را کنار خودش 

 .داشته باشد

این مرد آرام و همیشه مودب درون کت و شلوار سیاهش 

 .الیق احتیاج داشت واقعا به دختری

 .یه روز درست میشه-

 .حمید سر تکان داد

 .شاید-

 .بارش دست به سینه عین همین به شعله ها زل زد

 .کاش هامین هم امشب اینجا بود

چقدر حس می کرد به بودن های این مرد مغرور احتیاج 

 .دارد

  .حتی اگر مدام بخواهد قلدری کند

 یه چیز گرم بخوریم؟-

 .با یه چای موافقم-
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 بارش با لبخند گفت:فقط چای؟

 .اگه توش هل باشه بهترهخب -

 .بارش خندید و سر تکان داد

 .رفت تا چای بیاورد

 .ولی کنارش از کیکی که شهال خانم پخته بود هم گذاشت

شهالیی که درون آشپزخانه پشت میز نشسته و از تلویزیون 

 .مورد عالقه اش نگاه می کرد آنجا به سلایر

ده را حمید زیراندازی کوچکی که معلوم نبود از کجا آور

 .کرده بود کنار شومینه پهن

 .همان جا نشسته و با گوشیش ور می رفت

 .بارش کنارش نشست

 .اینم چای جنابعالی-

 .ممنون بارش خانم-

 .پسر خاله ات تازه اسممو یاد گرفته-

 .حمید بلند خندید

 .بهش سخت نگیر، مشغله هاش زیاده-

یش می تونه هم به این ربط داشته باشه که آدم مهم زندگ-

 .یاد بگیره نبود که بخواد زود

 .حمید ساکت شد

 .حق با بارش بود

هامین فقط وقتی روی کسی زوم می کرد که برایش مهم 

 .شود

 .و حس این روزهایش می گفت بارش مهم شده
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 .مزه کردچایش را برداشت و کمی 

 !خوش طعمه-

 .نوش جان-

 .ذهن بارش درگیر نبودن امشب هامین بود

 .بودصدای زنی پشت خط 

 .زنی که می توانست بارش را عصبی کند

 .زنی که کم کم داشت حسودش می کرد

 .آن هم روی مردی که فهمیده بود قاتل نیست

 .که اصال نقشی درون این قضیه ندارد

فقط مانده بود نورایی از روی چه قصدی اسم هامین را 

 .آورده

 .فقط از یک کینه نیست

 .احتماال از چیزی می ترسیده

 .ه نباید بارش نزدیک هامین می شدچیزی ک

 .ولی همه چیز برخالف نقشه های نورایی طی شد

 .نگاهی به ساعت دیواری پاندول دار کرد

 .شام را شهال الزانیا گذاشته بود

با اینکه عالقه ی چندانی به فست فود نداشت اما یک بار 

 .نبود امتحان کردنش بد

 .برم شام رو بیارم-

 .حمید مخالفتی نکرد

 .ارش رفت و برگشتش زیاد طول نکشیدب

 .همان جا کنار شومینه شامشان را خوردند
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 .بارش از دوران کودکی و شیطنت هایش می گفت

 .حمید ریسه می رفت

اصال فکرش را هم نمی کرد این دختربچه این همه شر 

 .باشد

 شب از نیمه گذشته بود که بارش به اتاقش رفت

 .حمید هم اتاق کناری بارش خوابید

 .می خواست حواسش به این دختر باشد

 .هرچه که نباشد امانت هامین بود

 .امانتی که می دانست هامین رویش حساس است

 !فقط نمی فهمید رفتن امشبش برای چه بود؟

 .گاهی این بشر را اصال درک نمی کرد

 .روی تختش دراز کشیده، ساعدش روی پیشانیش بود

 .نگاهش خیره به سقف بود

 .که صدای جیغ گوشخراش بارش آمدطولی نکشید 

 .پشت بندش صدای افتادن وسایل

 .معطل نکرد

 .فورا از اتاقش بیرون رفت

 .در اتاق بارش را باز کرد

 .پنجره باز بود و باد خنکی به داخل سرایت می کرد

 .نایستاد که فقط تماشا کند

 .آمد که با مرد گالویز شود مرد دیگری از پنجره باال آمد

 .ی زد خودش را نجات بدهدبارش زور م

 .حمید از پشت ضربه به ستون فقرات مرد زد
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 .مردی نقاب داشت و صورتش نامشخص

 .از درد نعره ای زد

 .بارش رها شد ولی مرد دوم به حمید گالویز شد

 .بارش هم از فرصت استفاده کرد

 .به سمت آباژور کنار تختش رفت

 .آن را با عجله از پریز کشید

 .با چاقو به طرف حمید می رفت دوید به سمت مردی که

 .جیغ کوتاهی کشید و آپاژور را درون سرش کوبید

 .ولی انگار افاقه نکرد

 .چون آباژور خورد شد

 .ولی مرد با خشم فقط نفس نفس می زد

برگشت به سمت بارش حمله کند که حمید لگدی به ساق 

 .پایش زد

 .ولی ناغافل صدای نعره ی خوش بلند شد

هایی که نزدیکش بود چاقو را درون پهلویش یکی از مرد

 .فرو کرد

 .بارش حسابی در خطر بود

 .داد زد:زنگ کنار در اتاقتو بزن

با دست آزادش مشت محکمی درون صورت مردی که 

 .فرو کرد، کوبید چاقو درون پهلویش

بارش به سمت در خیز برداشت که مرد دوم به سمتش 

 .رفت

 .ت دراز کردحمید با همان خونریزی و درد، دس
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 .بالشی که روی تخت بود را به سمتش پرت کرد

 .درد نداشت

 .اما سرعتش را کم کرد

 .بارش به زنگ رسید و آن را فشرد

 .یکهو کل ساختمان نورانی شد

 .صدای جیغی شبیه آژیر بلند شد

 .مردها مستاصل به هم نگاه کردند

 .راه آمده را به سمت پنجره دویدند

 .خواست این پنجره ها حفاظ می

 .بدون حفاظ زیادی بارش بی دفاع می شد

 .بارش به سمت حمید برگشت

 .اصال متجه نشده بود چاقو خورده

 .از ترس جیغ کشید

 .فورا به سمتش دوید

 ....حمید-

 .حمید زانو زد

 .چیزیم نیست، زنگ بزن هامین-

 .داره ازت خون میره-

 .حمید با خشم غرید:بهت میگم زنگ بزن هامین

 .ت کم کم به گریه می افتادبارش داش

 .گوشیش را از روی تخت برداشت

در حالی که دستش می لرزید و به شدت نگران حمید بود 

 .گرفت شماره ی هامین را
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 .ولی جواب نمی داد

معلوم نبود داشت چه غلطی می کرد که جواب نمی  احمق

 .داد

 .حسابی عصبی بود

 .گوشی را رها کرد

 

 .به سمت حمید خیز داشت

 .ید بریم بیمارستانبا-

 .همان موقع در اتاقش باز شد

 .سه تا از نگهبانان داخل شدند

 .با دیدن وضعیت حمید به سمتش آمد

می گیرین که داشتن دختره رو حمید با خشم گفت:پول مفت 

  آره؟بردن 

 .نگهبان ها جیک هم نزدند

 .خدا به خیر کند که هامین برسد

 .کالهشان پس معرکه بود

 .ون بردندحمید را بیر

 .بارش هم لباس پوشید و به دنبالشان رفت

از پله ها که سرازیر می شد دوباره شماره ی هامین را 

 .گرفت

داشت بوق آخر را می خورد که صدای خواب آلود همراه 

 .با خشمش را شنید

 چی شده؟ نمی تونی یه شب مزاحم نباشی؟-
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ا بارش در حالی که گریه می کرد و تند تند آب بینی اش ر

 :باال می کشید گفت

 .حمید رو چاقو زدن

 .هامین اول متوجه نشد

 !چی؟-

ریختن تو اتاقم، حمید چاقو خورده داریم می بریمش -

 .بیمارستان

 کدوم بیمارستان؟-

 ...نمی دونم-

 .االن میام، آدرس بیمارستان رو برام بفرست-

 .باشه-

 .تماس را قطع کرد

 .باندندنگهبانان حمید را صندلی عقب ماشین خوا

 .هوا به شدت سرد بود

 .جوری که در همان دقایق اول دستان بارش بی حس شد

 .یکی از نگهبانان پشت فرمان نشست

 .دوتای دیگر خانه ماندند

 .بارش هم کنارش نشست

 .دلش سیر و سرکه بود

 .مقصر همه چیز خودش بود

 .دستی دستی حمید را به کشتن داد

 .هش می کردبا گریه به عقب برگشته بود و نگا

 .اصال حال خوبی نداشت
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حمید با تمام دردش دستش را روی زخم فشار داده بود که 

 .خونریزی نکند

 .با تمام این ها به بارش که نگاه می کرد لبخند می زد

 .نمی خواست دختر بیچاره را بترساند

 .بارش مدام لب می زد:ببخشید

 .خودش را گناهکار می دید

 .زدن بارش عمیق تر می شد لبخند حمید با هر بار لب

 .دردش استخوان سوز بود

به محض اینکه به بیمارستان رسیدند، بارش ادرس 

 بیمارستان را برای

 .هامین پیام کرد

 .این همه شب هیچ کس به این خانه نیامد

 .همین که هامین رفت حمله کردند

 .انگار کشیک داده بودند که مطمئن شوند هامین خانه نیست

 .نکارد مستقیم به اتاق عمل رفتحمید با برا

 .بارش ایستاد با چشمان اشکی فقط نگاه می کرد

 .ترسیده بود

 .خودش را مقصر می دید

 .یکهو جلوی چشمش چاقو خورد

 !با این حال باز هم به فکر بارش بود تا خودش

 .خودش بود به فکر آن وقت هامین خیلی راحت 

 .ادعا می کرد که مواظبش هم هست

 !با این محافظت و مواظبتش برود بمیرد
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 .عصبی بود

 .قلبش تیر می کشید

 خوبی؟-

صدایش را که شنید با همان چشمان اشکی به سمتش 

 .برگشت

تمام سلول های تنش برای یک جنگ پرخاشگرایانه آماده 

 .بود

 

 االن می پرسی؟تا االن کجا بودی؟-

 هامین با اخم گفت:چه اتفاقی افتاده؟

د:وقتی خواب بودی چاقو بهش بارش با توپ پر جواب دا

 .زدی، وقتی توبودی

 .تاکید زیادی روی تو داشت

 .هامین را درک نمی کرد

 چند نفر بودن؟-

 بازجویی می کنی؟االن اومدی اینو بپرسی؟ نگرانش-

 نیستی؟

 .خیلی خودش را کنترل می کرد که تن صدایش باال نرود

 .دلش می خواست تمام دنیا را روی سر هامین آوار کند

 .از بس عصبی بود

 !بارش-

اسممو صدا نزن، تو هیچ درک و مسئولیتی در مقابل -

 .هیچی نداری



 

169 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 گفتهامین با عصبانیت 

 .زبون به دهن بگیر دختر-

 .بغضش بیشتر ترکید

 .بلند زیر گریه زد

ترسیدم می فهمی؟ اگه اتفاقی براش بیفته من چه خاکی تو -

 و باید رمن چیکاره اش بودم که حاال سرم بریزم؟ مگه

 تخت بیمارستان باشه؟

 ...هی دختر-

تقصیر توئه، تو نبودی که جرات کردن بیان تو خونه -

 .ات...تقصیر توئه

 .هامین حرفی نزد

 .نگران حال حمید بود

  حق با بارش بود

 .هرگز به خانه اش حمله نشده بود

 ...ولی امشب

 .انگار هرچه صبوری می کرد نورایی پرروتر می شد

 .بشین میامهمین جا -

 .بارش روی صندلی نشست

 .خودش خیلی آرام از راهرو گذشت

 .وارد حیاط بیمارستان شد

 .شب سردی بود

 .شماره ی نورایی را گرفت

هرچه دندان سر جگر می گذاشت این پیرمرد خرفت بیشتر 



 

170 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 .دم تکان می داد

 به محض وصل شدن تماس غرید:تیرت به سنگ خورد؟

 .آخرش تو مشتمه ملخک من-

 فکر کردی ازت می گذرم؟-

 .من کاری به جوجه ها ندارم-

هامین پوزخند زد:ولی من با شغال ها خیلی کار دارم، اینقد 

 جرات کردی پاتو

بذاری تو خونه ی من؟ منم همین کارو باهات می کنم، 

 .صبر کن

 باید تهدید یه بچه شیرو جدی بگیرم؟-

 .میل خودته، بپا پاچه تو نگیرم که پات قطع بشه-

 .تماس را قطع کرد

 .می فهمید چه کند

 .تالفی چاقو خوردن حمید را در می آورد

انگار آب روی آتش  اشغالانگار گذشت کردن برای این 

 .ریختن بود

 .دیروقت بود

 .ولی شماره ی صدرا را گرفت

 .صدرا غیر از رفیق آچار فرانسه ی خوبی هم بود

 ...الو صدرا-

 کوفتت بزنن، االن وقت زنگ زدنه؟-

 بیمارستان، میای؟-

 .صدای صدرا جدی شد
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 چی شده؟-

 .حمید چاقو خورده-

 یا خدا، چطوری؟-

 .آدرس می فرستم بیا، کارت دارم-

 .االن خودمو می رسونم-

 .قطع کرد تماس را

 .نگاهی به آسمان گرفته ی امشب انداخت

 .غمی بزرگ روی قلبش سنگینی می کرد

 .حق با بارش بود

 .مقصر حال حمید او بود

اگر از همان اول دم نورایی را می چید این اتفاقات نمی 

 .افتاد

 صبوری هم حدی داشت

 .دستانش را درون جیب پالتویش فرو برد

 .آهسته و آرام به سمت بیمارستان حرکت کرد

 .چشمان اشکی بارش درون سرش خراش می انداخت

 .هیچ وقت تا این حد ناراحتی کسی برایش مهم نشده بود

 .وداصال مهم نب

 ...ولی امروز

 .حس بدی داشت

 .انگار عزرائیل رو گردنش نشسته باشد

 .وارد راهرو شد

 .بارش روی صندلی نشسته بود
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 .مردی هم با فاصله کنارش بود

 .اصال خوشش نیامد

 ...فاصله باشد یا نباشد

 .چه لزومی داشت کسی کنارش بنشیند

 .البته که فقط نشستن نبود

 .رش را می شنیدصدای ریز صحبت کردنش با با

حس می کرد رگ های بدنش گروه گروه برجسته می 

 .شوند

 .اهل حسادت و از غیرت باد کردن نبود

 .اما نمی فهمید چه مرگش شده که خوشش نمی آید

 .انگار این دختر ناخواسته شبیه نقطه ضعفش شده

 !بارش-

 .صدایش به معنی واقعی بم و عصبی بود

 .نگاه بی حال بارش باال آمد

 .د کنارش با استفهام نگاهش کردمر

 .بی تعارف وسط بارش و مرد نشست

 .حرکتش به قدری یکهویی بود که مرد جا خورد

 .خودش را عقب کید

 .بارش متعجب به هامین نگاه کرد

 .این مرد معلوم نبود چه مرگش است

 .حسادت آشکارش حسابی به چشم می آمد

 .آمدو بارش در این همه دلمشغولی برای حمید خوشش 

 .حس سکرآوری بود
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 .نباید االن دلش گرم می شد

 .اما دلگرم شد

بین این همه استرس باید چیزی باشد که بند دلش را نگه 

 .دارد

 چی می گفت؟-

متعجب به هامین که تن صدایش را پایین آورده بود نگاه 

 .کرد

 میگم این یارو کنارت چی می گفت؟-

 !هیچی-

 پس من اشتباه دیدم فکش می جنبه؟-

 .خنده اش گرفت

 فقط پرسید چرا اینجام؟-

 .چپ به مرد نگاه کرد هامین برگشت و چپ

 .مرد که اوضاع را بر وقف مراد نمی دید از جایش بلند شد

 .هامین هنوز چپ چپ نگاهش می کرد

 .بالخره لبخند روی لب بارش آمد

 .حرف بدی نزد-

 .با کسی هم صحبت نشو-

 چرا؟-

 .خوشم نمیاد-

 .ن حرفش نبوداصال منتظر ای

 .نگاهش روی صورت هامین ماند

 .مردی که گاهی نمی فهمیدش
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گاهی هم آنقدر راحت بود که درک کردنش ساده ترین کار 

 .دنیا بود

 .نگاتو بردار-

 .دستپاچه نگاهش را از هامین گرفت

 .باید مواظب امانت زندگیم باشم-

 .آب دهانش را به سختی قورت داد

 .نی او را می کشتاین حرف ها بیشتر از نگرا

 .لب گزید

 .خیسی مژه هایش روی چشمش افتاد

قبل از اینکه هامین حرف دیگری بزند بالخره در اتاق 

 .عمل باز شد

 .پرستار و پشت سرش دکتر بیرون آمد

 .هامین و بارش به عجله به سمتشان رفتند

 ...دکتر-

 .حالش خوبه، جای نگرانی نیست-

 .بارش به وضوح نفس راحتی کشید

دا را شکر می کرد که دکتر کشیک درون بیمارستان خ

 .بود

 .ممنونم دکتر-

 .هامین هم از دکتر تشکر کرد

 .چند دقیقه بعد حمید بیهوش را به روی تخت به بخش بردند

 .بارش با دیدنش دوباره به گریه افتاد

 .وضع حمید به شدت قلبش را می فشرد
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 .وارد بخش شدند

 .نرو-

 بارش با پرخاش گفت:چرا؟

 .بخش شلوغه، اتاق خصوصی که نیست-

 .من می خوام ببینمش-

 .فردا-

 .دلش نمی خواست با هامین یکی به دو کند

 فقط نمی توانست درک کند که چرا نباید االن می رفت؟

 چه فرقی داره؟-

 !برمی گردی خونه-

 یکباره گفت:تنها؟

 .صدرا میاد امشب اینجا می مونه، من و تو برمی گردیم-

 .برود نمی خواست

 .حمید بخاطر محافظت از او این بال سرش آمده بود

 حاال تنهایش بگذارد و برود؟

 .ظلم بود

 ...نه، اگه بهوش بیاد من نباشم-

 .حساسیت بارش کم کم داشت عصبیش می کرد

 .انگار زیادی بارش را با حمید تنها گذاشته بود

گفتم امشب نمی تونی بمونی، اتاق هم خصوصی نیست که -

 .بمونی بخوای

 .پس فقط ببینمش-

 .حق با هامین بود
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 .اتاق شلوغ بود

 .همه هم تقریبا خواب

 .نمی توانست حرفی بزند یا مانع شود

 .بارش داخل رفت

 .به آرامی به دنبالش رفت

 .حمید بیهوش روی تختش دراز کشیده بود

 .دلش چنگ خورد

 .هیچ وقت حمید را در این حال ندیده بود

 .زی از یک مرد خوب و وفادار بوداین مرد نمونه ی بار

 .بارش دوباره گریه اش گرفت

 .حرفی نمی زد

 .اما ته دلش آشوبی اندازه ی یک سونامی به پا بود

 .هامین پایین تخت ایستاد

 .کاش حمید رضایت می داد و برمی گشت

 .این زندگی اصال مناسبش نبود

 .بعد از نیم ساعت بالخره بارش دل کند

 .د را تنها بگذارد گناه کردهحس می کرد اگر حمی

 .شاید چون خودش را مقصر می دانست

 .از اتاق بیرون رفتند که صدرا را دیدند

 .یک ربعی بود که رسیده بود

 .اما جلو نیامد

 .با هامین دست داد

 با جدیت پرسید:چه خبر شده؟
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 .هامین فاصله اش را از بارش حفظ کرد

 .در بیاورداصال دلش نمی خواست بارش سر از کارهایش 

چون برخالف حفظ ظاهری که می کرد به شدت دختر 

 .بود زودرنج و دل نازکی

 .جریان را کامال برای صدرا توضیح داد

 حاال نقشه ات چیه؟-

 .بالیی مشابه خودش سرش میاره-

 خب؟-

 .خیلی آرام نقشه را توضیح داد

صدرا سر تکان داد و با اطمینان گفت:بسپرش به خودم، 

 .ر کنممی دونم چیکا

 .هامین به آرامی دستش را روی شانه ی صدرا کوبید

 .ممنونم-

 االن حالش چطوره؟-

 .دکتر اطمینان داد که خوبه-

 .خداروشکر-

 .هامین نگاهی به بارش انداخت

 .به دیوار پشت سرش تکیه داده بود

 .چهره اش بهم ریخته بود

معلوم بود بی خوابی و گریه ی زیادی تمام سیستمش را 

 .ختهبهم ری

 امشب باالی سر حمید می مونی بارش رو ببرم خونه؟-

 .صدرا سر تکان داد
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 .برو حله-

 .دمت گرم-

 .مخلصیم-

 .به سمت بارش رفت

 .بریم خونه-

 .بارش نگاهی به اتاق حمید انداخت

 .حمید برادر شده بود

 .بهترین برادری که یک دختر می توانست داشته باشد

 .دهمراه با هامین از راهرو گذشتن

 .خوب میشه-

 .می دونم-

 .پس نگران نباش-

 .نگاه خسته اش را به هامین انداخت

 .قلبش موج می زد

 .یک دنیا گریه تلبار شده پشت پلک هایش مانده بود

 .خدا کند اگر سد این گریه ها شکست قلبش را آب نبرد

 !هامین به ماشینش اشاره کرد و گفت:خسته ای

 .نیستم-

 .هراننده رو فرستادم خون-

 .این یعنی باید همراهی هامین را بپذیرد

 .البته که حس می کرد بودن با هامین پر از امنیت است

 .کنارش سوار ماشین شد

 .تمام تنش درد داشت
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 .قلبش عین قطار آخر شب سوت می کشید

 .از آن سوتی هایی که شبیه جیغ های شبانه ی یک جغد بود

 .شم نگاهش کردچهامین از گوشه ی 

 .مچاله شده بوددر خودش 

 .عین سرمازده ها

 سردته؟-

 .خوابم میاد-

 .االن میریم خونه-

 .فورا ماشین را روشن کرد و بی معطلی حرکت کرد

 .شب سختی داشتی-

 .بارش خیلی بی پروا گفت:چون تو نبودی

 .نباید قلبش می ایستاد، اما ایستاد

 .جاذبه تمام کاربردش را از دست داد

 .بارش رویش را برگرداند

نمیان چون می دونن تو تو خونه هستی، میان چون قصر -

 بدون پادشاه

 .میشه

 .دست هامین روی فرمان ماشین سفت شد

 .حرف های بارش به شدت عصبیش می کرد

 .دختر جسور و بی پروایی بد

 .لطفا دیگه چیزی نگو، خیلی الزم دارم که بخوابم-

 .پلک های خسته اش را روی هم گذاشت

 .شب بخیر-
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 .ن دندان روی دندان سابیدهامی

 .نورایی را به عزا می نشاند

 .نه فقط بخاطر بارش، به خاطر خودش

 .برای مردانگی زیر سوال رفته اش

 .شب بخیر-

صدایش آنقدر خفه بود که مطمئن بود به گوش بارش 

 .نرسید

 .شب مزخرفی بود

از آن هایی که دلش می خواست زود خودش را درون بغل 

 .صبح بیندازد

 ..انم کوچولوخ-

 .لفظ ببخش از دهانش بیرون نیامد

 .انگار می ترسید که بگوید

 .حتی نگاهش هم سمت بارش نیفتاد

 .وقتی به خانه رسیدند کوچه ساکت و آرام بود

انگار نه انگار یکی دو ساعت پیش در این خانه چه اتفاقی 

 .افتاده

 .هامین ترجیح می داد به شیوه ی خودش ماجرا را حل کند

 .ن اینکه پای پلیس را وسط بکشدبدو

 .ماشین را تا جلوی ساختمان جلو رفت

 .برگشت تا بارش را بیدار کند

 .اما از بس خوب خوابیده بود دلش نیامد

 .صورتش رد گریه داشت
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 .موهایش شلخته روی صورتش ریخته بود

 .شالش کنار رفته بود

 .دستانش جوری در هم قفل بود انگار هنوز می ترسید

 .شیدپوفی ک

 .مقصر همه چیز خودش بود

 .از ماشین پیاده شد

 .عجب سوز سردی می آمد

 .در سمت بارش را باز کرد

 .آسمان بی ستاره و ابر بود

 .انگار آسمان هم امشب سر لج افتاده

همه جا جوری ساکت بود انگار سالیان سال است که هیچ 

 خبری درون این

 .خانه نبوده

 .نگاهش مستقیم به صورت بارش بود

 .شدت گرفتن ضربان قلبش را حس می کرد

 .خدا خودش به داد برسد

 .تا به حال هرگز این حال را نداشت

 اصال هیچ وقت 

 .نگران نشده بود

 .عصبی نشده بود

 .این دختر...لب گزید

 .همه ی برنامه ریزی های زندگیش را بهم ریخته بود

 .آنقدر که دلش نمی خواست از کنارش برود
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 .ش برودکه خاری به پای

 عشق که نبود، بود؟

 .خدا نکند

 .اسیر شدنش را نمی خواست

 .این دل نگرانی های لعنتی از کار و زندگی می انداختش

 .عرضه ی گذشتن هم نداشت

 .اصال قرار بود محافظش باشد و تمام

 .ندیکراست به اتاق بارش رفت

 

 .روی تخت خوابید 

 .پتو را تا روی سینه اش باال کشید

 .ر گردنش پیچ خورده بود را باز کردشالی که دو

 .خیره به بارش نگاه کرد

 !راحت بخواب بچه-

 .خودش هم می دانست بارش دیگر بچه نیست

 .اصال دختری که صیغه ی عقدش را خواند بچه نبود

 .وگرنه تصمیم به این بزرگی را نمی گرفت

 .بدون اینکه متوجه باشد چقدر ایستاده، یکهو به خودش آمد

 .رفت کمی استراحت کندباید می 

 .اصال شب خوبی نبود

 .بدتر اینکه حتی با سپیده هم مشاجره کرده بود

 .برای همین فورا خوابید که نخواهد اتفاقی بیفتد

 .چیزی کامال بازدارنده مانع می شد
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وقتی بارش زنگ زد و قضایای شب را تعریف کرد دیوانه 

 .شد

 .اصال نفهمید چطور خودش را رساند

 .پلک زد

 .بدون اینکه بتواند دل بکند دستش مشت شد

 .هر لحظه بیشتر از قبل نگران خودش می شد

 .نمی خواست اینگونه گرفتار شود

 .این حس مزخرف پای رفتنش را سست می کرد

به زور تمام نهیب هایی که به خودش می زد از اتاق 

 .بیرون رفت

 .یکراست به اتاق خودش رفت

 .ی تختش دراز کشیدلباس هایش را تعویض کرد و رو

نگرانیش برای حمید و تپش دیوانه وارش برای بارش 

 نگذاشت تا خود صبح

 .خواب برود

صبح هم قبل از بیدار شدن بارش یکراست به بیمارستان 

 .رفت

 .جایش را با صدرا عوض کرد

 .دلش می خواست به خاله و شوهرخاله اش خبر بدهد

 .اما می دانست حمید بفهمد آتشی می شود

 .ال خوشش نمی آمد کسی برایشان خبر ببرداص

 !حتی خبر مرگش

 .کنار تخت حمید نشست
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 .باید تقدیسش می کرد

 .دیشب بزرگترین لطفش را در حق هامین تمام کرد

 .امانتش حسابی درون دستان حمید امانت ماند

 .صبح بود که بالخره حمید به هوش آمد10حدود 

 .نگاهش به اطراف چرخید

 .همه شلوغ بودتخت های اطرافش 

 چطوری پهلوون؟-

 .نگاهش به سمت هامین برگشت

 .لبخند بی جانی روی لب آورد

 !به مرحمت شما رفیق-

 .ممنون—

بهتر قراره ازم تشکر  محمید با خنده گفت:فکر می کرد

 .کنی

 .هامین خندید

 کافی نیست؟-

 .نه جون تو-

 .هامین بلندتر خندید

 .یه جون بهت بدهکارم-

 بخاطر بارش؟-

 .امین سرش را تکون داده

 .تو مدیون نیستی، مگه نسبت به بارش-

 .با این حالش هم شیطنت می کرد

 .چرت نگو-
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اینکه دختره ته دلت چسبیده و هی انکارش می کنی چرته؟ -

 این باالتر احمق؟ خوش شانسی از

 .هامین چپ چپ نگاهش کرد

اجازه می داد حمید با همین حال داغانش تا فردا صبح شر 

 .ور تحویلش میدادو 

بالخره از یه دختر خوشت اومده، این کجاش مزخرفه؟ -

 باید دودستی

 .بچسبیش

 .تمومش کن-

 .من تمومش کنم برای تو که شروع شده-

 .نیشخندی زد

 .خوب دختریه داداش-

هامین چپ چپ نگاهش کرد و گفت:تو از منم سرحال 

 .تری

 .حمید به زور خندید

 این موش خانم؟ دیوونه ای به خدا! حاال کو-

 .خواب بود اومدم-

حمید به طنز اخم درهم کشید و گفت:یعنی چشم نداشتی 

 .ببینی نگرانمه

 .خیلی دیگه داری فک می زنی-

 .بیا جلوشو بگیر-

 .هامین خندید
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جان به جان این پسر می کرد در هر حالتی کوهی از 

 .انرژی های خوب بود

 .ممنونم داداش-

 .حمید منظورش را گرفت

 .ند مالیمی روی لب آوردلبخ

 .مخلصیم-

مطمئن بود اگر بارش از خواب بیدار شود و ببیند که او را 

 نبرده سروصدا

 .راه می اندازد

 ولی چه می کرد دیگر؟

 .فعال نمی خواست خسته اش کند

 .باید برم از دکترت بپرسم تا کی قراره اینجا بمونی-

دراز من حال خوبه بگو مرخصم کنن، تو خونه ی خودمم -

 .میشه بکشم حالم خوب

 کی قراره اونجا ازت مراقبت کنه؟-

 .خودم-

 .چرت نگو-

 .از جایش بلند شد

 .هنوز به خاله اینا چیزی نگفتم-

 .حمید به سرعت اخم در هم کشید

با لحن کامال غریبه و عصبی گفت:حق این کارو نداری 

بشنوم گفتی راهمو از تو هم جدا می  هامین، به جون خودم

 .کنم
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 .این سرسختیش واقعا نوبر بود

 !حمید-

هامین من برنامه م مشخصه، اگه می خوای خرابش کنی -

 .بگو

 .میریم ببینم می تونم دکترت رو پیدا کنم-

 .از اتاق بیرون رفت

 .آنقدر کله شق بود که می دانست برخوردش همین است

 .باز خوب بود که به خاله اش خبر نداد

 .ت حتی به او هم پشت می کندوگرنه با این اخالق می دانس

 .با خوب بود تا حدی حمید را می شناخت

هرچند که این قهر طوالنی مدتش با پدر و مادرش را نمی 

 .پسندید

 .اشتباه محض بود

 .بچه نبود که با دو سیلی او را فرستاد و آشتی داد

آنقدر بزرگ و عاقل بود که ترجیح می داد بدون مداخله او 

 را به حال خودش

 .ذاردبگ

 .یکراست به سمت ایستگاه پرستاری رفت

  .سراغ دکتر حمید را گرفت

 .گفتند که نیست و شب می آید

 .با این اوصاف باید تا شب منتظر می ماند

 .گوشی را برداشت و به بارش زنگ زد

 .احتماال تا االن بیدار شده
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 .بوق سوم جواب داد

 .صدایش تقریبا سرحال بود

 بدون من رفتی؟-

 .ودیخواب ب-

 .می دانست االن شاکی می شود

 .اما در کمال تعجب چیزی نگفت

 .االن میام-

 .بیا حمید سراغتو می گرفت-

 حالش چطوره؟-

هامین برای اینکه نگرانش نکند گفت:از من و تو سرحال 

 .تره

 .لبخندش را تجسم کرد

 .گرمی خوبی زیر پوستش دوید

 .این حال و روزگار بدبختش می کرد

 .زود میام-

 .منتظرتم-

 .تماس را قطع کرد

 .ناخودآگاه لبخند زد

 ...این دختر

 چقدر از این دختر بال برده می گفت؟

 .دلبری هایش که تمامی نداشت

مگر بهار بند می آمد در طول سال که بارش بند بیاید در 

 زندگیش؟



 

189 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 .به سمت اتاق حمید راه افتاد

ولی خودمانی بخواهد با خودش دودوتا چهارتا کند این 

 .دلش چسبیده بود دختر بدجور تنگ

 .صدای زنگ گوشیش توجه اش را جلب کرد

 .سپیده بود

 .انگار باید با او حرف می زد

کمی بد و با دست  ایطشان برای ادامه دادن این ارتباطشر

 .انداز پیش می رفت

 .نرسیده به اتاق حمید جواب داد

 بله؟-

 .بغض کرده بود

 ...منو ول کردی رفتی-

 ن خونه میامامروز بمو-

 .سپیده ذوق کرد

 .چشم عزیزم، منتظرتم-

 .تماس را قطع کرد و وارد اتاق حمید شد

حمید داشت سربه سر جوان دیگری که بغل تختش بود می 

 .گذاشت

 .همیشه از این شیطنت ها داشت

 .باز خوب بود در همه حالت روحیه اش را حفظ می کرد

 .تا آمدن بارش کنارش بود

 .ین می گذاشتمدام سربه سر هام

 .جوری که هامین خودش هم خنده اش گرفته بود
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 .با آمدن بارش فورا بلند شد

 .مشتاقانه صورتش را کاوید

 .هنوز کمی خسته و رنگ پریده به نظر می رسید

اما به لطف آرایش کمرنگی که روی صورتش نشسته بود 

 رنگ پریدگیش

 .پوشیده می شد

 .به آرامی مقابلش ایستاد

 خوبی؟-

 .کمرنگ لبخند زد بارش

 .بهتر میشم-

 .ولی حس می کرد خوب نیست

 .بیشتر هم عذاب وجدانی که بخاطر حمید داشت

من باید برم، ولی اگه چیزی خواستی فورا بهم زنگ بزن، -

 با راننده و

 محافظت اومدی دیگه؟

 !بله-

 !خوبه-

 .هامین برگشت و به حمید نگاه کرد

 .ظهر برمی گردممن باید برم شرکت، فعال بارش هست، -

 !باشه-

 .حمید تا بارش را دید شروع کرد به سربه سر گذاشتنش

 .هامین با خیال راحت آنجا را ترک کرد و رفت

می بینم موش کوچولو از نگرانی واسه من دیشب راحت -



 

191 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 .خوابیده

 .بارش چشم غره ای به او رفت و گفت:خیلی نامردی

 .روی صندلی کنار حمید نشست

 می خوای؟ از من سرحال تر-

 .بارش لبخند زد

 .خداروشکر-

 حاال چرا اینقدر مظلوم شدی؟-

 .یکم دیگه سربه سرم بذاری می زنم زیر گریه-

 .حمید متعجب نگاهش کرد

 .باورش نمی شد این دختر این همه دل نازک باشه

 ...هی دختر، ببین منو-

 .بارش با چشمانی غبار گرفته نگاهش کرد

 من خوبم باشه؟-

 .ا تکان دادبارش سرش ر

 اشک و گریه و زاری هم نداریم، باشه؟-

 .بارش سرش را تکان داد

 غصه و عذاب وجدان هم به درک، باشه؟-

 .بارش دوباره سر تکان داد

 .حاال یه لبخند بزن ببینم-

 .بارش بالخره خندید

این شد موش کوچولو خودمون، با این وضع که رو دلمون -

 ...شوهرت داد می ترشی نمیشه

یکهو انگار یادش آمد چه گفته فورا گفت:راستی بعد 
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 ...شوهرت دادیم که

 .خندید و گفت:چه شانس و اقبال بلندی داشتی

بارش با اینکه سرخ شده بود نتوانست جلوی خنده اش را 

 .بگیرد

 .نگاهش کرد حمید با لبخند

 .حق این دختر نبود ناراحت باشد

 .خنده بیشتر از هرچیزی به قد و قامتش می آمد

 !دختر خوب-

 

*** 

 فصل ششم

 .کلید داشت با این حال زنگ زد

 .در باز شد و یکراست وارد آسانسور شد

از همان روزی که بارش پایش را درون خانه اش گذاشت 

 این حس همراهش

 .بود که تمامش کند

با این حال مدام به خودش می گفت کسی که رفتنی است 

 .بارش است

 .کس جواب بدهدولی انگار همه چیز بخواهد برع

 .ماندنی تر از هم کس و همه چیز در زندگیش شد

 .جوری که حاال نخواهد بگذارد برود

 .جلوی در آپارتمان سپیده ایستاد

 !برایش گل خریده بود و یک سرویس طال
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 .مهریه اش بود

 شدسپیده با دیدنش ذوق زده 

 .خوش اومدی عزیزم-

 .هامین نفس عمیقی کشید

 .بوی کیک تازه می آمد

 .پس سپیده حسابی دست به کار شد و کیک پخته بود

سپیده دست گل را گرفت و درون یکی از گلدان ها روی 

 .اپن گذاشت

 .هامین کادویش را روی میز جلویش گذاشت

 به چه مناسبت عزیزم؟-

 .هامین سکوت کرد

 .سپیده مقابلش نشست و کادو را باز کرد

 .از دیدن سرویس طالی مقابلش جیغی کشید

 ...ی هامینوا-

 .هامین حتی لبخند هم نزد

 ...مهریه ات-

  .لبخند سپیده ماسید

 !چی؟-

 .انگار که گوشش عوضی شنیده باشد

 .مات به هامین نگاه کرد که یک کلمه بگوید شوخی کرده

 .ولی هامین قیافه اش کامال جدی بود

 ...هامین جان-

 .ما وجود نداره ادامه ای برای -
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 .سپیده با بغض نگاهش کرد

 یعنی چی؟ چی شده آخه؟-

کی  هامین خیلی راحت گفت: از اول قرار بر این بود من تا

 .می مونم

 .حرفش کامال خودخواهانه بود

 .بسته بود رطی بود که از همان ابتدا با سپیدهولی ش

 .سپیده بی حال به هامین نگاه کرد

باور نمی کرد همه ی زندگی بهشتی که این دو سال داشت 

 .تمام شد

 .ماهت رو میده6مقدار پول ریختم حسابت که خرج  یه-

 .اشک از روی گونه اش سر خورد

 .قیافه ی هامین هنوز سرد بود

 .نمی خواست دروغ بگوید که به سپیده عادت نکرده

 .دو سال زمان کمی نبود

 .ولی بهرحال که تمام می شد

 .سپیده زن خوبی بود

 .ولی تا قبل از اینکه بارش وارد زندگیش شود

 ؟ حداقل دلیلشو بگو-

اهل حرف های خاله زنکی نیست، مدت صیغه مون دو -

روز دیگه تموم میشه منم یکم زودتر از  ساله بود، دقیقا ده

 ده روز باطلش کردم، فکر نکنم

 .فرقی کرده باشه

 .نمی دانست تاریخ انقضا دارد
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 ...هامین جان میشه اینقد زود تصمیم نگیری

 .هامین از جایش بلند شد

اننده رو می فرستم یخچال و کابینت هاتو برات پر کنه ر-

 .باشی کم و کسر نداشته

 .سپیده به گریه افتاد

اصال نمی خوای به احساس من اهمیت بدی؟ فقط خودت -

 !مهمی

 .هامین نگاهش کرد

 .برای خودش هم که عادت کرده بود سخت بود

 .فقط داشت خودش را محکم می گرفت

 .ش اینجا نبودچه می کرد که دل باخته ا

 .زود فراموش می کنی-

 .سپیده زیر گریه زد

توروخدا نرو، من بدون  .خدا لعنتت کنه من دوستت دارم-

 تو چیکار کنم؟

 قبل از من چیکار می کردی؟-

 .هامین من نمی تونم، نمی تونم، اینقدر ظالم نباش-

 .زود یادت میره-

 اینقدر بی رحمی؟-

گیت که ازدواج کنی، تا کی بالخره باید یه مرد بیاد تو زند-

 رو اینجوری ادامه بدی؟ قرار بود زندگیت

اگه قراره برای تو باشم تا آخر عمرم همینجوری باشه -

 .برام کافیه
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هامین با حوصله جوابش را داد:سپیده تو زن خوبی هستی، 

 حقت نیست

اینجوری بخوای ادامه بدی، منم نمی خوام الکی بهانه بیارم 

، من دیگه شرایطم برای ادامه دادن مهیا که از سرم بازبشی

 .نیست

 چرا؟-

 .به حد کافی دلداری داده بود

 داری ازدواج می کنی؟-

 .نه فعال-

 پس چی؟-

بهتره سرمون تو کار خودمون باشه، اگه چیزی کم و کسر -

 داشتی زنگ بزنی

 .میگم برات بیارن

 .سپیده با چشمان اشکی نگاهش کرد

ل به همین راحتی از دستش باورش نمی شد بعد از دو سا

 .داده باشد

 .التماس کردن فایده ای نداشت

 .وگرنه به پایش می افتاد که رهایش نکند

 .در این دو سال خوب هامین را شناخته بود

اگر چیزی را تمام کرد احتمال برگشتنش یک درصد هم 

 .نبود

 .خدا فقط به خودش صبر بدهد

غزی از دستش بعد از شوهر سابقش که بر اثر یک سکته م
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 .هامین عذادار شد داد، دوباره برای

 .هامین هم ناراحت بود

 .اما اشتیاق بودن بارش ناراحتیش را پوشش می داد

 .شاید اگه بارشی نبود باز با سپیده ادامه می داد

 .و په بسا که حتی ازدواج هم می کردند

 .در این مدت سپیده امتحانش را به خوبی پس داده بود

 .تر خوبی استمی دانست دخ

 .هیچ خطایی از او ندیده بود

 ...اما بارش

 .این دختر همه چیز را با خودش تغییر داد

 !حتی حس دست نخورده ی هامین را

 ...و قلبش

 .که با آوای بهشتی بهترین ها هم به وجد نمی آمد

 .پشت فرمان ماشینش نشست

 .باید می رفت شرکت

 ...بعد هم بیمارستان و دیدنش

 .که هنوز چند ساعت نگذشته بی تابش بود دیدن دختری

 .و البته دیدن حمید

می دانست از بس کله شق است یقه ی دکتر را می چسب 

 .که مرخصش کند

 .حداقل ببردش خانه ی خودش

 .نمی خواست به هیچ وجه تنهایش بذارد

 .کم در این چند سال تنهایی نکشیده بود



 

198 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 .بسش بود

 .ار می گذاشتالبته اگه لجبازی و کله شقی را کن

***** 

 .بارش از بس خندیده بود شکمش درد می کرد

 .خدا خفت نکنه، ترکیدم بخدا-

 .حمید به عمد شروع کرد به کولی بازی

صدایش آنقدر بلند بود که پرستار را که از کنار در رد می 

 شد را به سمت

 .اتاق کشاند

 .بارش متعجب نگاهش کرد

 .حمید برایش چشمکی زد

 .مه خباثتش چشمکی زدبارش از این ه

 پرستار باالی سرش ایستاد و گفت:چی شده آقا؟

 .حمید سرش را بلند کرد تا پرستار را ببیند

چون از صدایش فهمید شیفت عوض شده و این خانم جدید 

 .است

 .نگاهش که روی پرستار ماند تمام خنده هایش پر کشید

 .آب دهانش را به سختی قورت داد

 .چقدر شبیه شکوفه بود

 .بارش متعجب به حمید که یکهو ساکت شد نگاه کرد

 .پرستار دوباره نگاهش را به حمید دوخت

 .با شما بودم آقا-

 ...حمید با بیچارگی لب زد:شکوفه
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 .پرستار متعجب نگاهش کرد

 ببخشید؟-

حمید فورا به اتیکت کوچک روی پیراهن پرستاریش نگاه 

 .کرد

 "رها باقری"

ش فکر کرد شاید خواهر آنقدر شبیه بودند که با خود

 .شکوفه در موردش حرفی نزده دوقلوی شکوفه بوده و

 .ولی با دیدن اتیکت متوجه شد که اشتباه کرده

 .هیچ فامیلی بین این دو نفر نبود

 ولی پس این همه شباهت؟

 .به دستانش نگاه کرد

 .دنبال حلقه می گشت

 .دیوانه بود

 .نبود. هیچ حلقه ای نبود

 .سرش ایستاده بود پرستار معطل باالی

 شما نمی خوای بگی چی شده؟-

 .بارش فورا جمع و جورش کرد

 .از بس حالش خوبه داره سر به سر من می ذاره-

 .چشم غره ای به حمید رفت

 .رها به سمت حمید آمد

 .سرم و بقیه موارد را چک کرد

 .توضیحات باالی سرش را خواند

 .سری تکان داد و رفت
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 چته ماتت برده؟-

 .شکوفه بود انگار-

 .ابروی بارش باال رفت

 ...شکوفه که-

خیلی شبیهش بود. تا االن هیچ کس رو اینقدر به شکوفه -

 .شبیه ندیده بودم

 االن حست چیه؟-

 .نمی دونم-

 .کالفه کمی نیم خیز شد

 .تکون نخور از زخمت خون میاد-

 .انگار تمام شوخ طبعیش را از دست داد

 چی شده حمید؟-

 .هحالم دگرگون شد-

 .اون که شکوفه نبود-

 .می دونم-

 .بارش نمی تونست درکش کند

 .شاید هم حمید را نمی فهمید

ولی می دانست که درک چیزی که حمید فهمیده سخت 

 .است

تا خود شب حمید چندین بار به بهانه های مختلف رها را به 

 .اتاق آورد

 .جوری که بارش هم صدایش در آمد

 .م می خواهد که بیایدمی ترسید متوجه شوند چرا مدا
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 .شب بود که سروکله ی هامین پیدا شد

 .برایشان غذا خریده بود

با اینکه حق ورود نداشت اما با یک تراول درشت توانست 

 .به داخل بیاید

 .حمید گرفته بود

هر بار که رها را می دید انگار به دیدنش محتاج تر می 

 .شد

 .بارش اصال از این وضعیت خوشش نمی آمد

شبیه سازی حمید می دانست آخر و عاقبت به خودش این 

 .بقیه ضربه می زند نه

 .کنار هامین درون حیاط بیمارستان نشست

 .سوز سردی می وزید

 .درون خودش مچاله شد

 با دکترش حرف زدی؟-

 .می خواد امشب رو تا صبح بمونه-

 .بارش پوفی از حرص کشید

 می دانست دلیلش چیست؟

 .امان از دست این بشر

 .رکش نمی کردد

 فردا که مرخص می شد چه؟

 آنوقت می خواست چه کند؟

 .سری تکان داد

 .شب برمی گردیم خونه-
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 .فورا گفت:حمید تنها می مونه

 .هامین هم موضوع را گرفته بود

 .شکوفه را خیلی بهتر از بارش می شناخت

متوجه ی شباهت پرستار با شکوفه و البته بهانه ی حمید 

 .شده بود

 .نم پرستار مواظبشهفعال خا-

 .بارش متجب نگاهش کرد

 می دونستی؟-

 .شکوفه رو دیده بودم-

 اینجوری بده مگه نه؟-

 .اگه حالشو خوب می کنه مهم نیست-

 .بارش با ناراحتی به جلوی پایش خیره شد

 .نگران حمید و احساساتش بود

 .باشه-

 باشه چی؟-

 .منظورم اینه باشه شب برمی گردم-

 .صدرا میاد پیشش-

 .نفس راحتی کشید

 .پس کامال هم تنها نبود

 .دستانش را درون جیب پالتویش کرد

 .دسته ای از موهایش روی صورتش ریخته بود

 بریم؟-

 .هامین هم بلند شد
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 .بریم-

 .من برم خداحافظی بگیرم-

 .هامین سرش را تکان داد

 .با هم داخل رفتند از حمید خداحافظی کردند

 .بعد خودش را برساندقرار بود صدرا تا یک ساعت 

بارش وقتی از کنار رها رد شد، لب زد:لطفا مواظبش 

 .باشید

 .رها مهربانانه لبخند زد

 حتما، برادرتونه؟-

 .هامین تیز گوش داد

 !بله-

 .لبخند رها گشادتر شد

 .چشم-

 .همراه هامین از آنجا بیرون رفتند

به محض اینکه سوار ماشین شدند، دست برد و بخاری را 

 .ردروشن ک

 چرا هوا گرم نمیشه؟-

 .هامین به غرغرش لبخند زد

 .ماشین به سرعت حرکت کرد

 .دلم بهار می خواد-

 .لبخند هامین گشادتر شد

 .اما خیلی زود لبخند روی لبش ماسید

از آینه ی جلو که نگاه می کرد متوجه ی تعقیب یک ماشین 
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 .شد

 .اما آنها هامین را دست کم گرفته بودند

ه جنون سرعت و عشق رانندگی بیداد می در این خانواد

 .کرد

 .پایش را بیشتر روی گاز فشار داد

 .بارش متوجه ی سرعت شد

 چیزی شده؟-

 .نه-

 مطمئن بود اتفاقی افتاده؟

 .از توجه ی زیادی هامین به پشت سرش فهمید

 .کمی گردن کشید

 .تازه فهمید چه خبر شده

 .داشتند تعقیبشان می کردند

 .کمربندتو ببند-

 .ست برد و کمربندش را بستد

 .کال عادت به بستن کمربند نداشت

 .ولی با این سرعت می ترسید بالیی به سرش بیاید

چیزی که متعجبش کرده بود حالت آرام چهره ی هامین 

 .بود

 .عین دفعات قبل اصال نگران و عصبی نبود

فقط سعی داشت هنر رانندگیش را به رخ کسانی که پشت 

 .سرش بودند بکشد

قتی بالخره جلوی در خانه رسیدند هیچ ماشینی تعقیبشان و
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 .نمی کرد

هامین برگشت و به بارشی که به صندلی چسبیده بود لبخند 

 .زد

 .زیاد هم مهم نبود-

 ...سرعتت-

 .فردا باید جریمه ی زیادی بدم-

 .سرخوشانه خندید

 .بارش با اخم نگاهش کرد

 .هامین بوق زد و نگهبان درها را باز کرد

 .ین را تا جلوی ساختمان بردماش

 .ممنون-

 .هامین فقط سرش را تکان داد

بارش از ماشین پیاده شد و یکراست به سمت اتاق خودش 

 .رفت

از بس امروز با حمید یکی به دو کرده بود به شدت خسته 

 .بود

 .به محض اینکه سرش را روی بالش گذاشت خوابش برد

 .اما تازه نقشه ی هامین شروع شده بود

 .شی را از جیبش درآوردگو

 .شماره ی صدرا را گرفت

 ؟الو صدرا-

 جونم داداش؟-

 امشب ردیف میشه؟-
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 .صدرا نیشخندی زد

 

 .همین امشب بغل حمید تخت الزم میشه-

 .هامین هنوز قیافه اش جدی بود

 .نمی خوام بمیره-

نه به بچه ها گفتم جوری بزنن که فقط یه عمل کوچیک -

 .بخواد

 !خوبه-

 .حمیدمباال سر -

 خوبه؟-

 .نگران نباش-

 .به سمت ساختمان قدم برداشت

 .هرچی شد تو جریانم بذار-

 .حتما-

 .تماس را قطع کرد و وارد ساختمان شد

 .از سکوت بیش از حدش هیچ وقت خوشش نمی آمد

 .اما عالجی هم نداشت

 .برادرش هم که دست از سفرهای مسخره اش برنمی داشت

 .برای ساخت مستندمدام این شهر و آن شهر بود 

 خر؟مستندها چه ارزشی داشت آاین 

 .فوقش یکی دو روز در تلویزیون ملی به نمایش در بیاید

 اما آخر که چه؟

 .باید کار مفیدتری انتخاب می کرد
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 .از پله ها باال رفت

بدون اینکه دست خودش باشد قدم هایش او را به سمت اتاق 

 .بارش کشاند

 .در اتاق را باز کرد

  .به چهره ی غرق در خواب بارش افتادنگاهش 

 .حتی لباس هایش را هم عوض نکرده بود

 .لبخند زد

 .هنوز هم درست احساساتش را نمی فهمید

 .بیشترین حسش مراقبت بود

 .انگار که نخواد یک تار مو از سرش کم شود

 .شب بخیر کوچولو-

***** 

 فصل هفتم

 .صدای خروپفش کال اتاق را برداشته بود

 .رش ایستادباالی س

 .آنقدرها هم خانه و زندگیش قرص و محکم نبود

 .نگهبان ها که چرت می زدند

 .دوربین ها هم که به درد نمی خورد

با این همه نقاب روی صورت چطور قرار بود دوربین 

 تشخیص بدهد؟

 .سگ ها هم که ته حیاط بودند

 .اصال کسی متوجه ی حضورشان نشد

 .مرد نگاهی به شریکش کرد
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 .دی زدنیشخن

 .چاقوی که همراهش بود را از سر قدش برداشت

 .با شماره ی درون پهلوی نورایی فرو رفت

نورایی با درد زیادی در حالی که نعره می زد از خواب 

 .پرید

 .هر دو مرد فورا از اتاق بیرون رفتند

جوری خودشان را به پشت بام و بعد هم دیوار طرف 

 .بالشان کندکس نتوانست دن کوچه رساندند که هیچ

نورایی دستش را روی پهلویش گذاشته و سعی می کرد 

 .کند خونریزی را متوقف

 .بی حال شده بود

 .انگار که فشارش افتاده باشد

 .داد زد:زنگ بزنید آمبوالنس

 .تا دست بجنبانند و زنگ بزنند نورایی از هوش رفته بود

 .خودش فشار خون داشت

 .ز هوش رفتبا این اتفاق زیاد دوام نیاورد و ا

 .آمبوالنس نیمه شب با سروصدا آمد

 .نورایی را سوار کردند و بردند

 .هامین هنوز بیدار بود که صدرا خبر را رساند

 .نیشخند هامین روی شیشه ی اتاق ماند

 .تا االن هرچقدر نورایی کری خوانده بود تحمل کرد

 .صبوری کرد که کاری نکند

 .ستاما وقتی حمید چاقو خورد دیگر نتوان
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 .کسی حق نداشت به خانواده اش آسیبی بزند

 .روی صندلیش نشست

 .نیمه شب بود ولی خوابش نمی آمد2با اینکه 

 .افکار عین غول چراغ جادو مدام ظاهر و غیب می شند

 .میل سرکشی هم داشت برود و بارش را نگاه کند

 .دیدنش پر از حس خوب بود

 .از جایش بلند شد

 .کرده ی پنجره چسباند کف دستش را به شیشه ی یخ

 .امسال زمستان از همیشه طوالنی تر بود

 .این هوا را دوست نداشت

 !نه برفی بود نه بارانی

 .آسمان صاف و بی ابر

 .دستش را از روی شیشه برداشت

 .پاهایش خود به خود به حرکت درآمد

 .مغزش را زنجیر کرده بودند

 .قلب دستور می داد

 .بارش بود وقتی به خودش آمد درون اتاق

 .باالی سرش

 .موهای موج دارش روی بالش پخش بود

 .لبخند زد

 .صندلی را پیش کشید و رویش نشست

 ...بسم هللا...نه جن بود نه انس"

 ...آدم خلق کرد از جنس هوایش
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 ...هوا که نبود نازدانه

 ...موی فر و چشم نگارین

 ."عاشق شدم ای بابا...صدای رادیو را کم کن

 .دعمیق نگاهش کر

 .انگار که هرگز ندیده باشدش

 .خدا چه صبری داشته

ریز به ریز را جوری نقاشی کشیده بود انگار هلن تروا را 

 .می کشد

 .لت زدبارش غ

 .زیر لب چیزی گفت

 .بارش لبخند زد

 !فقط فهمید دوباره تکرار کرد:اسمم بارشه

 .لبخندی روی لب هامین جای گرفت

 .استتا مدت ها یادش می رفت اسمش بارش 

 .بی قرار از روی صندلی بلند شد

 .نمی خواست خودش را آزار بدهد

 .تب تندی بود که فروش می کرد

 .از اتاق بارش بیرون رفت

 .برای اینکه خوابش ببرد یکراست به حمام رفت

 .نیم ساعت زیر آب داغ ماند

 .آب داغ بی حالش می کرد

 .بیرون که آمد دچار رخوت شده بود

 .به سمت تختش رفت
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 .روی تخت درازکشید 

 .حتی پتو را هم باال نکشید

 .انگار دستانش بی جان بود

 .چشمانش خیلی زود گرم شد و خوابید

 .دیر خوابیده بود

 .آنفدر هم دیر بیدار شد که صدای در را نفهمید

 .بالخره نیمخیز شد بدون اینکه اجازه ی ورود داده باشد

صورتش را خمیازه کشید متعجب به بارشی که با دستانش 

 .پوشانده بود نگاه کرد

 چته دختر؟-

 .هامین تازه متوجه ی خودش شد

 .یک باره داد زد: برو بیرون

 .بارش برگشت

 .اما آنقدر بی هوا بود که سرش محکم به در خورد

 .آخ بلندی گفت

 .هامین با حرص از تخت پایین آمد

 .در را پشت سر بارش بست

 .اتاق که نیست، طویله اس-

 .د رفت و لباس هایش را تن زدبه کمد کم

 .خیلی شاکی از اتاقش بیرون رفت

 ...بارش-

 .صدایش آنقدر بلند بود که بارش را از اتاقش بیرون کشید

 بله؟-
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 تو بلد نیستی یه در بزنی؟-

 .بارش عین لبو سرخ شد

 .اصال حرفی برای گفتن نداشت

 .فقط آمده بود صدایش بزند که بروند بیمارستان

 .ببخشید-

 .ین کالفه نگاهش کردهام

 .اگر یکی از خدمتکارها بود سه سوته اخراجش می کرد

 ...یا اگر آشنایی بود

 .ولی بارش بود

 ...این لعنتی

 .سرش را تکان داد

 چیکار داشتی؟-

 .لحنش اصال دوستانه نبود

 .گفتم بریم دیدن حمید، امروز باید مرخص بشه دیگه-

 .می خواد بیای، خودم میرمتو ن-

 .وسانه نگاهش کردبارش عب

 با حرص گفت:یعنی چی؟

هامین خیلی تلخ گفت:حوصله ی مراقبت از تو یکی رو 

 .تا بیام ندارم، پس می مونی

 .بعد هم راهش را گرفت و رفت

 .بارش هاج و واج نگاهش کرد

 این چرا اخالقش این همه تغییر کرده؟

نمی دانست هامین روی بعضی چیزها به شدت احساس 
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 .است

 .نها بی اجازه وارد شدن به اتاقش بودیکی از آ

 .در این خانه همه می دانستند

 .هرگز دستگیره ی در اتاقش بدون اجازه باز نمی شود

 .حتی اگر خانه نباشد

 .بارش نمی دانست

 .شانس آورد که هامین بیشتر از این چیزی نگفته

 .اگر هرکس دیگری بود تنبیه های زیادی نصیبش می شد

 .اخم و تخمش نصیبش شدبارش بود که فقط 

 .اتاقش شد دهامین وار

 .لباس هایش را تعویض کرد

 .هنوز کالفه بود

 

 .حریمش حرمت داشت

 .کسی حق نداشت حرمتش را بشکند

 .لباس پوشیده بیرون رفت

 .بارش هم حاضر و آماده منتظرش بود

با ابروهایی که بغل به بغل یکدیگر ایستاده بودند به بارش 

 .نگاه کرد

 کجا؟-

 .منم میام-

 نگفتم جایی نمیای؟-

 به گفت توئه؟-



 

214 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 .هامین پر از خشم نگاهش کرد

 .دو بار به رویش خندید پررو شد

 .هیچ جایی نمیای-

 .منم میام-

 .دادی که هامین زد جا خورد

 .تپش قلبش تند شد

 زبون آدمیزاد حالیت نیست؟-

 .بارش مات نگاهش کرد

 .برخورد هامین متعجبش کرد

 .و نگاهش کرد از ترس ایستاد

وقتی یه چیزی بهت میگن بچه بازی در نیار، بشین تو -

 .خونه و منتظر باش

 .سابقه نداشت هامین اینگونه حرف بزند

 .صدای دادش تا پایین هم رفته بود

پونه و تارا انگار در حال دیدن سیرک باشند وق زده 

 .می کردند ایستاده بودند و نگاه

 .دمستقیم به چشمان بارش نگاه کر

 .خسته ام نکن-

 

 .حرفش کامال هشدار دهنده بود

 .جوری که بارش لرز کرد

 .هامین نگاه تلخش را درون صورتش دواند

 .بی حرف دیگری از پله ها سرازیر شد
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 تارا با ترسش گفت:آقا میزو بچینم؟

 .هامین جوری نگاهش کرد که تارا به زور لبخند زد

 .بی تفاوت از کنارشان گذشت و بیرون رفت

 .بارش باالی پله ها ایستاده بود

 .به شدت ناراحت و عصبی بود

 .حیف که جلوی زبانش را گرفت

 .وگرنه هرچه از دهانش در می آمد نثارش می کرد

 .دستش مشت شد

 .معده اش از گشنگی ضعف می رفت

 .راه آشپزخانه را گرفت

 .به شدت آزرده شده بود

 .توقع این رفتار را از هامین نداشت

 .ت چطور رفتار کندمی دانسس

 .بگذار فعال بتازاند

***** 

 .حمید سرتقانه هنوز می خواست درون بیمارستان بماند

 .با اینکه دکتر گرفته بود می تواند مرخص شود

 .زخم آنقدرها جدی نبود

 .فقط یک نفر باید کنارش باشد

 .مدام پانسمان را عوض کند تا زخم عفونت نکند

 .ولی حمید نمی خواست برود

 .ا باقری بود چرا او نباشدره

 .البته رها هم شیفتش تمام شد و رفت
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 .نمی آمد تا فرداشب

 .امین به زور او را به همراه خودش آورده

 .مرد گنده بهانه گیری می کرد

 اصال این دختر چه ربطی به شکوفه داشت؟

ساله درون ماشین نشسته 6حمید قهرآلود عین پسربچه های 

 .بیرون بود و نگاهش به

 .خوب شدی برو ببینش-

 .چپ چپ به هامین نگاه کرد

 .سربه سرم نذار هامین-

 .هامین کال اهل شوخی بود

 .جمله اش هم بر حسب مزاح کردن نبود

فقط می خواست حمید بداند اتفاقی نیفتاده که شلوغش می 

 .کند

 .ولی حمید که حالیش نبود

 .رها باقری به شدت درون ذهنش رژه می رفت

 .وفه مقابلش ایستادهانگار خود شک

 .رسیده به خانه کمک کرد از ماشین پیاده شود

 .توقع داشت بارش به استقبالشان بیاید اما نیامد

 .یکی از نگهبانان کمک کرد و حمید را به داخل برند

 .روی یکی از مبل ها لم داد

دلش نمی خواست برود درون اتاق و عین جنازه روی 

 .تخت بیفتد

و جلوی تلویزیون بودن را ترجیح می همین جا کنار بقیه 
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 .داد

 .بارش بالخره سرو کله اش پیدا شد

 .دور موهایش حوله پیچانده بود

 .اصال به هامین نگاه هم نکرد

 .انگار لج کرده باشد

 مین هم توقعی نداشتاه

 .هنوز صبح یادش مانده بود

 .این بارش بود که باید منت می کشید نه او

 .کند رفت تا لباس هایش را عوض

 .این دو روزه اصال به کارهای شرکت نرسیده بود

 .فقط اینجا بود یا بیمارستان

 .هرچند ضربه ای که نورایی باید می خورد، خورد

 .بارش کنار حمید نشست

 چطوری قهرمان؟-

 .نگاه هامین از باالی پله ها به او افتاد

 .اما فقط نیمرخ بارش را دید

 .ش کردناخودآگاه همان جا ایستاد و نگاه

 !لعنتی

 .این همه خوب بودن دیوانه اش می کرد

 .این دیگر چه سحر و جادویی بود

 .به خدا که سر به بیابان می گذاشت

این همه معصومیت کنار زیبایی بکرش چیزی نبود که 

 .سادگی بگذرد بتواند از کنار آن به
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 .معجزه بود

 .معجزه ها که همه نور نداشتند

شند درون آینه ی چشمانت که می توانست دختر زیبایی با

 هرچه پلک بزنی

 .لبخندش پررنگ تر شود

بارش فقط یک لحظه با حس سنگینی نگاهی به باالی پله 

 .ها خیره شد

 .مچ نگاه هامین را گرفت

 .ولی قلب خودش بود که به صدا درآمد

 .هامین فورا نگاهش را گرفت و رفت

 .بارش درون دلش کلی به خودش فحش داد

 .بچه ها رفتار می کردنباید عین 

 .این همان مردی بود که امروز کلی توپ و تشر زد

 .برود بمیرد اگر دیگر نگاهش کند

 چته بارش؟-

 .برگشت و به حمید نگاه کرد

 تو چته یارو؟ از غم دوری رها خانمه؟-

 بذار خوب بشم، منو دست می ندازی؟-

 .بارش به زور خندید

 .حوله را دور موهایش محکم کرد

 ن چیکار دارم به تو؟نه م-

 .آره جون خودت-

 !حمید کم نمی آورد که
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 .بارش هم در عوض از زبان برایش کم نمی آورد

 .جوری که حمید گاهی آتش بس اعالم می کرد

 .از آمدن هامین، بارش بلند شد

 .من باید موهامو سشوار کنم-

 .دروغ می گفت

 .هیچ وقت عادت اینکه موهایش را سشوار کند نداشت

قا از موهای خیسی که دورش بریزد خیلی هم خوشش اتفا

 .می آمد

 .فقط محض آمدن هامین بلند شد

 .از دستش عصبی و ناراحت بود

وقتی قانون های مسخره ی این خانه را نمی دانست حق داد 

 .زدن نداشت

جوری خودش را محق می دانست انگار وقت گذاشته و در 

 .کوفتیش چیزی گفته مورد قانون های

 .ه ها باال رفتاز پل

 .بدون اینکه به هامین نگاه کرده باشد

 .هامین با ابروی باال رفته باال رفتنش را تماشا کرد

 .حمید با لبخندی موزی، دست هایش را زیر سرش گذاشت

 قهرین؟-

 .هامین چپ چپ نگاهش کرد

چته؟ نگاه سگ دارت به درد من نمی خوره، راستشو بگو -

 محلت نمیده؟ پاچه گرفتی

 .ین دندان هایش را روی هم سابیدهام
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 .تو اگه جلوی زبونت رو بگیری بهت نمیگن اللی-

حمید در حالی که سعی می کرد جدی باشد گفت:واقعا 

 چیکار کردی؟

 .سرت به کار خودت باشه-

 .آشتیتون میدم-

 .هامین از کنارش بلند شد

 .واقعا حوصله اش را نداشت

 .یکراست به آشپزخانه رفت

 .ای ریخت و به دستش دادپونه برایش چ

 .بیرون که آمد حمید هنوز نگاهش می کرد

 .بهتره تلویزیونتو ببینی-

 .به سمت پله ها رفت

 ...اینجوی آشتی نمی کنه ها-

خدا این حمید را ذلیل کند که هی روی اعصابش رژه می 

 .رفت

 .انگار اگر حرف نزند میمیرد

 .می خواست به اتاقش برود

 .یکی دوتا ایمیل بفرست

 .و البته باید به صدرا زنگ می زد

 .حال نورایی را می پرسید

 .خبری از او نبود

 .رسیده به آخرین پله نگاهش بی قراری کرد

 .روی در اتاق بارش ماند
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 .امان از این دل که این همه خودسر شده بود

 معلوم نبود دردش چیست؟

 .پرقدرت سعی کرد به اتاق خودش برود

 .ولی نتوانست

 .را تا جلوی در اتاق بارش کشاند پاهایش او

 .حس مزخرفی بود

 .در زد و منتظر جواب ماند

 بله؟-

 .در را باز کرد

 .ترجیح می داد اعالم حضور نکند

 .بارش روی تخت با همان موهای نم دار نشسته بود

 .با دیدن هامین اخم کرد

 چی شده؟-

 خوبی؟-

 .به لطف شما عالی-

 .ستهامین داخل شد و در را پشت سرش ب

بارش موهایی که درون صورتش ریخته بود را پشت 

 .گوشش زد

 .اصال دوست نداشت اسیر برمودای چشمانش شود

 .سرش را زیر انداخت

 .مقصر خودت بودی-

 .بارش پوزخند زد

 .اوه، نمی دونستم چه قانون های مسخره ای داری-
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 .در زدن همه جا یه قانونه-

 .بارش تلخ و جدی نگاهش کرد

 .دم، از اتاقم برو بیرونباشه فهمی-

 .هامین اما ایستاد و نگاهش کرد

 .لباستو عوض کن-

 .بارش با حرص نگاهش کرد

 اینم جز قانون هاته؟ یا دستور دادن تو خونته؟-

 .لباست مناسب نیست-

 .سعی می کرد لحنش مالیم باشد

 .من ترجیحش میدم-

 ...حتی با اینا-

اید عوض کرده اومدی بیرون لباستو ب:هامین با جدیت گفت

 .باشی

 .بارش داد زد:از اتاقم برو بیرون

 .به شدت از دست هامین عصبی بود

 .حتی با این حرف ها عصبی تر هم شد

 خیر سرش آمده بود دلداری بدهد یا بدتر امر و نهی کند؟

 مرد هم این همه نادان؟

 .هامین آرام از اتاق بیرون رفت

 .ظاهرا اوضاع را بدتر کرده بود

 .ت نداشت پایین برود که حمید به ریشش بخندداصال دوس

 .حرصش می گرفت

 .راهی کتابخانه شد
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شاید یکی دوتا کتاب روانشناسی برای شناخت این دختر 

 .بیشتر کمکش کند

 .معتقد بود حرف بدی به بارش نزده

 ...نه اینکه حساس باشد ها

 .اما لباسش مناسب نبود

با این لباس  دلش قرار نمی گرفت که بخواهد مقابل بقیه

 .ببیندش

 .ناخودآگاه دستش مشت شد

 .وارد کتابخانه شد

 .در را پشت سرش بست

 .نمی دانست چرا عصبی است

از دیدن بارش که اخم هایش در هم گره خورده بود دلش 

 .چنگ می خورد

این دوست داشتن لعنتی یک فکر راحت را هم از او گرفته 

 .بود

 .انگار بختک رویش افتاده بود

 .یز نشستپشت م

 .اما تمرکز نداشت

 .دلش درون اتاق بارش گیر کرده بود

 .کتاب حافظ روی میز چشمک می زد

 .رغبتی به ورق زدنش نداشت

 .گوشی را برداشت که به صدرا زنگ بزند

 .شاید دلش آرام می شد
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 .شماره را گرفت و گوشی را به گوشش چسباند

 ...صدرا-

 ...جونم داداش-

 .شکر بهت بدهکار بودمبرای این دو روز یه ت-

 .صدرا خندید

 .تشکر می خوام چیکار، حقوقمو بیشتر کن-

 حتما، حال نورایی چطوره؟-

 .اتفاق زیادی براش نیفتاده، دیشب عمل کرد-

 .جون سگ تر از این حرفاست-

 .چون ظنش به تو میره ممکنه ازت شکایت کنه-

 هامین بی خیال گفت:با کدوم مدرک؟

 .زهرشو بریزه بالخره باید یه جوری-

 .بذار بیاد، منتظرشم-

 .صدرا لبخند زد

 حمید چطوره؟-

 .کبکش خروس می خونه-

 صدرا موزیانه گفت:بخاطر رها خانم؟

 .آنقدر تابلو بازی درآورده بود که صدرا هم متوجه شده

 بدون لبخند گفت:کاری نداری؟

 .سالم برسون-

 .تماس را قطع کرد

ف زد حواسش پرت فقط همین چند دقیقه که با صدرا حر

 .شد
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 .اما انگار قرار نبود اتفاقی بیفتد

 

 .باز بارش جان گرفت

 .از پشت میز بلند شد

 .دست خودش نبود

 .حرکت کرد

 .خودش را جلوی در اتاق بارش رساند

 .بارش لباس عوض کرده جلوی آینه بود

 .یه چیز گرم بپوش میریم بیرون-

 .بارش هنوز هم عصبی بود

 .مرمیمن با تو هیچ جا ن-

 ...نمی خوام مجبورت کنم پس-

 .خدا لعنتت کنه-

 .بارش با خشم گفته بود

 .هامین معطل نکرد

 .به سمت کمد اتاقش رفت

 .یکی از شال و پالتوها را بیرن کشید و به دستش داد

 .بگذار فکر کنند دیوانه شده

 .تا دلش آرام نمی شد بی خیال هیچ چیزی نمی شد

 .ودبارش از رفتارش تعجب کرده ب

 .به بافت سورمه ای تنش نگاه کرد

 با همین بافت نازک می خواست بیرون بیاید؟

 منو کجا می بری؟-
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 .هامین جوابش را نداد

 حمید با دیدنش با تعجب پرسید:کجا؟

 .هوا به شدت سرد بود

 .بذار پالتومو بپوشم-

 .ایستادهامین 

 .بارش تند پالتویش را تن زد

 .می آورداصال سر از کارهای هامین در ن

 .این همه عجله در رفتارش را نمی فهمید

 .تازه چه کار به او داشت

 .کم گیر می داد

 .هامین مستقیم به پارکینگ رفت

در کمال تعجب با ماشینی بیرون آمد که بارش برای اولین 

 .بار می دید

 !اسپرت سیاه رنگ

 .دهانش باز ماند

 .نورایی هیچ وقت از این ماشین ها نداشت

 .ی او هم نخریدتازه برا

البته قول داده بود اگر با او ازدواج کند برایش هرچه 

 .خواست می خرد

 .اما توی سرش بخورد

 .نمی خواست هیچ چیزی از این نامرد

 .هامین خودش را خم کرد

 .در را باز کرد
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 .بیا باال-

 .بارش نشست

 چی شده؟-

 .دیگر انگار عصبی نبود

 .فقط کنجکاو بود

 .بدانددلیلش را می خواست 

 .هامین گیجش می کرد

 .هیچ وقت نمی توانست رفتارهایش را پیش بینی کند

 کجا میریم؟-

 .هامین جوابش را نداد

 .فقط از خانه بیرون زد

 کسی نمیاد دنبالمون؟-

 .نورایی رو تخت بیمارستانه-

 .بارش متعجب نگاهش کرد

 چرا؟-

 .دیشب چاقو خورده-

 .لب گزید

 .ترسیده به هامین نگاه کرد

 کار تو بود؟-

 .آره-

 .آب دهانش را قورت داد

 .ظاهرا اصال نمی شد با این مرد سرشاخ شد

 .شوخی اصال حالیش نبود
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 چطور تونستی؟-

 .هرکاری می کنم پاش بیفته -

 بدون اینکه به انسانیت فکر کنی؟-

 .تو نمی ذاری به انسانیت فکر کنم-

 .گر گرفت

 االن چه جای این حرف ها بود؟

 ش پیچ و تاب می خورد؟نمی گفت قلب

 غروب و طلوعش را گم می کند؟

 .اون فقط یه پیرمرد خرفته-

 از تو خوشش میاد.ولی -

 .سرش را پایین انداخت

 از زن من....خوشش میاد-

 .نفسش تنگ شد

 .دم و بازدم کم آورد

 .خدا رحم کند

 این کارها چه معنی می داد آخر؟

 .کاش آتشفشان دلش آرام می گرفت به واال

 .ن گدازه های داغ پدرش را در می آوردای

 ...خب-

 .عمرا بذارم دستش بهت برسه-

 .باید خوشحال می شد

 .باید بشکن می زد

 .ولی آرام و خجول سر جایش نشست
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 تمام اطالعاتت رو از نورایی می خوام-

 .باشه-

 .همین یک کلمه به زور از زبانش درآمد

 .هامین اخم داشت

 .تو خونه ی من قهر نداریم-

 قانونه؟-

 .هامین با جدیت گفت:قانونه

 .چپ چپ به هامین نگاه کرد

 پس داد زدن چی؟-

 ....بارش-

 .با این صدای بم می گفت بارش

 .باید برایش بمیرد

 .قربانی کردن کفاف نمی داد

 ...در نزدن و اومدن تو اتاق من-

 .بارش تند گفت:من چیزی ندیدم

 .دست هامین مشت شد

  .عجب دختری بود

ه خودش و بارش چطور ادامه دهند به آینده موکول اینک

 .شده بود

 .پس مشکل داشت

 .برای خودش و قانون هایش

 .وگرنه که نه خدا منعش کرده بود نه شرع و قانونش

 .چپ چپ به بارش نگاه کرد
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 .بارش خجالت زده سرش را پایین انداخت

 .من نمی دونستم-

 .از حاال فهمیدی-

 .کردبارش زیر لبی فحشی نثارش 

 .اصال حوصله ی این قانون های مسخره اش را نداشت

 کجا میریم؟-

 .جای خاصی نیست-

 پس چرا آوردیم بیرون؟-

 .که حرف بزنیم، حوصله ی قهرهای بچگانه رو ندارم-

بارش با حرص عمیقی گفت:بنظر تو من بچه ام؟ پس چرا 

 صیغه رو خوندی؟

 .زبان هامین بند آمد

 .دختر نبود که

 !ن داشت فقطچند متر زبا

 .اشتباه کردم-

 .بارش لحظه ای متعجب نگاهش کرد

اما یکباره تمام خشمش فروکش شد و حالتی از ناباوری و 

 .جایگزینش شد غصه ی شدید

 .هامین یک لحظه متوجه شد چه گفته

 .اصال منظورش این نبود

 ...بارش-

 .بارش جوابش را نداد

 .انگار اصال نشنید هامین چه گفته
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ن را کنار خیابان کشید و به طرف بارش هامین ماشی

 .برگشت

 ...هی دختر-

 .نگاه باال آمده ی بارش غبار گرفته بود

 .انگار هاله ای از اشک پوشانده باشدش

 .مهم نیست-

 .من حواسم نبود-

 .بارش به زور لبخند زد

 .میگم مهم نیست-

 .هامین کمربندش را باز کرد

 .و مستقیم به چشمان اشکیش نگاه کرد

 .نظورم این نبودم-

 .اشک های بارش پایین ریخت

 .دست خودش نبود

 .اینکه کسی نخواهدت بدترین بالی ممکن بود

 .هیچ فامیل به درد بخوری نداشت

 پدرش که نمی فهمید کیست و چه شد؟

 .مادرش هم که نورایی معلوم نشد چه بالیی به سرش آورده

جایی  تقصیر تو نیست، من جز اون آدم هاییم که هیچ کجا-

 .ندارم

 .حرفش آنقدر درد داشت که دست آزاد هامین مشت شد

خدا لعنتش کند بابت حرفی که ناخودآگاه از زبانش خارج 

 .شد
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 .به من نگاه کن-

 .بارش نگاهش کرد

 .اما بخاطر گریه تار می دیدش

 ...تو زن منی-

 .آنقدر محکم گفت که پلک بارش پرید

 .بت کنممن موظفم در مقابل هر چیزی ازت مواظ-

 .مواظبت تنها که کافی نبود

 .جای تو فقط پیش من و تمام-

 .باز هم نتوانست لبخندی بزند

 .دلش به شدت گرفته بود

 .سرش را برگردانده بود

 .ممنون-

 .نمی فهمید چه بگوید که خرابکاریش را جبران کند

 .مثال آورده بودش بیرون بهترش کند

 .اما بدتر شد

 .قع باز شودنفرین بر دهانی که بی مو

 ...بارش-

 ...همیشه اسممو دوست داشتم حتی این اواخر بیشتر-

 .نگاهی به هامین انداخت

من بچه زرزرو نیستم که اشکم در بیاد، من اصال گریه -

 ...نمی کنم اما

 .هامین خجالت زده نگاهش کرد

 .تو هم حق داری، توفیق اجباریه-
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 ...بارش جان-

 میشه دیگه بریم خونه؟-

 .کان هم نخوردهامین ت

 !نه-

 .بارش حرفی نزد

 .فقط به قیافه ی جدی هامین نگاه کرد

 .گریه نکن-

 .بارش خنده اش گرفت

 ...نه از هامین یا حرفش

 .از وضعیت مسخره ی خودش که نه راه پس داشت نه پیش

 .رویش را برگرداند

 .هامین حسش را درک نمی کرد

 .می خوام برم خونه-

 .خوب نیستی-

 .ی منو خوب کنیتو نمی تون-

ماشین هامین آنقدر در چشم بود که هرکه از کنارشان رد 

 می شد برمی گشت

 .و نگاهشان می کرد

 .برو-

 .هامین با اخم سرجایش برگشت

 .درست نشست

 .ماشین را روشن کرد

 .اما مقصد خانه نبود
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 .یکراست سمت کارتینگ رفت

 .شاید آنجا می شد خودشان را خالی کنند

 کجا میریم؟-

 .امین جوابی نداده

 .اصال قرار نبود برای هرچیزی جوابی بدهد

 .جایی که می خواست رسید

 .بارش متعجب به سردردش نگاه کرد

 کارتینگ؟-

 .هامین ماشین را به سمت پارکینگ اختصاصی برد

 .اینجا زیاد می آمد

 .برای همین حق عضویت خصوصی داشت

 .ماشین را پارک کرد و گفت:پیاده شو

 .مخالفت کند دوست داشت

 .حمید درون خانه تنها بود

 .غیر از آن اتاقش را می خواست

 .به اضافه ی بالشش

 .سرش را بگذارد روی بالش و بخوابد

 .بدون اینکه چیزی ذهنش را درگیر کند

 .از این همه فکر و ترس خسته شده بود

 .میشه من نیام-

 !نه-

 .آنقدر قاطع گفت که جای هیچ بحثی نبود

 .شد و همراه هامین از پارکینگ بیرون آمدبارش پیاده 
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هامین دستی برای مردی که آن طرف تر ایستاده بود تکان 

 .داد

 رانندگی بلدی؟-

  .بارش چپ چپ نگاهش کرد

 .هامین کم رنگ لبخند زد

 .پس بشین-

 .رفت و با خودش دوتا کاله کاسکت آورد

 .یکی را همراه سوییچ به بارش تحویل داد

 .ل بودبارش کامال بی می

 .اما هامین مجبورش کرد

 .بالخره هم سوار شد

 .هامین خم شد و مستقیم نگاهش کرد

 .فقط گاز بده-

 .انگار منتظر انگیزه بود

 .به سرعت گاز داد

 .ماشین پرواز کرد

 .دورهای مارپیچ را دوست داشت

 .ولی کم کم هیجانش باال رفت

 وقتی به خودش آمد که انگار واقعا در حال پرواز کردن

 .است

 .هامین منتظر ایستاده بود

 .فقط می خواست کمی روحیه ی بارش برگردد

 .این روزها مدام خبری یا اتفاقی ناراحتش می کرد
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نمی دانست تا چه حد این جوجه کوچولو می تواند تحمل 

 .کند

 .با این حال نگرانش بود

 .نگران ظرافت هایی ریزی که ممکن بود بشکند

 .بالخره بارش جلوی پایش ایستادبعد از نیم ساعت انتظار 

 .چهره اش می درخشید

 .پس بالخره کمی حالش بهتر شد

 .از ماشین پیاده شد

 .با هیجان گفت:عالی بود

 .هامین با لبخند خیلی کمرنگی سر تکان داد

 .ممنونم-

 .هامین کاله را از روی سرش برداشت

 .شاید بعدا جبران کردی-

 .تبارش یک تای ابرویش را باال انداخ

 .هامین کاله را روی سرش گذاشت و نشست

 .خوب بود که امشب کارکتینگ خلوت بود

 .بارش ایستاد نگاهش می کرد

 .مهارت خیلی خوبی داشت

 .برعکس او که مدام می ترسید به تایرها بکوبد

 .حس شیرینی داشت

 .کنار هامین بود حالش را خوب می کرد

داد و هوار  البته به استثنای روزهایی که وحشی می شد و

 .راه می انداخت
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 .منتظرش ماند

وقتی بالخره هامین توقف کرد و پایین آمد به رویش لبخند 

 .زد

 .هامین سینه به سینه اش ایستاد

 خوبی؟-

 .یکم-

 .هامین ابرو باال انداخت

 .خنده اش گرفته بود

 .با این اوضاع و احوال هنوز هم می گفت یکم

 .راضیم-

 .بارش فقط نگاهش کرد

 .که زبانش مهر شده بودحیف 

 .وگرنه قربان صدقه ی قد و باالیش می رفت

 .برایش غش و ضعف می رفت

 .بگذارد بگویند بی پرواست

 !مهم نبود که

 .او همین بی پروایی های جنون آمیز را هم دوست داشت

همراه هامین از زمین کارتینگ به سمت پارکینگ 

 .اختصاصی رفتند

 .ساکت بود و فکر می کرد

 .ه خودش و امشب و االننه ب

 !فقط به هامین

 .به داشتن نصفه نیمه ای که می ترسید تمام شود
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 .ترس داشت

اگر بعد از تمام این اتفاقات هرکه می رفت دنبال زندگی 

 خودش چه؟

 بدون هامین چه می کرد؟

 .به خدا که نداشتن از مرگ و جهنم هم بدتر بود

 .راضی بود درون خانه اش بماند

 .کنار هم باشد بدون اینکه

 .فقط از دور ببیندش

 .لبخندهایش را ببیند

 .فدای نگاه آفتابیش بشود

 مگر یک دختر از دار دنیا چه می خواست غیر از همین؟

بود که دوست داشت کنار این مرد تا ته  هزار چیز قشنگ 

 .دنیا تجربه کند

 .کنار هامین سوار ماشین نشست

 .کمربندش را بست

 .کر بدهد که کمربند ببنددنمی خواست هامین تذ

  میریم خونه؟-

 .هامین سرتکان داد و از انجا مستقیم رفتند سمت خونه

 ..بین راه هیچ کدام حرفی نزدند

 .انگار سکوت روی لبشان مهر شده باشد

 .هامین زیر چشمی گاهی نگاهش می کرد

 .عاشق نیمرخ آرام و متفکرش بود

 !اگر به لبخندی مزین می شد که چه بهتر
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 .ین دختر شبیه یک معجزه ی شیرین وسط زندگیش بودا

 .انگار که خدا خواسته باشد کمی زندگیش رو به راه شود

 .یکی انگیزه شود

 .جان بدهد به سرتا پایش

 .خوب بود

 .بهتر از این نمی شود

اولین بار بود که اینگونه در مقابل یک دختر احساس 

 .مسئولیت می کرد

 .قبال اینگونه نبود

 .نداشت اس مسئولیتی در قبال سپیدههیچ احس

 .ولی این دختر عجیب بود

 .تازه اگر رو می گرفت دیوانه می شد

 .به خدا به سیم آخر می زد اگر اخم کند

 .حمید خیلی مهم بود

ولی بیشترین دلیلی که دستور داد نورایی را چاقو بزنند 

 .گریه های بارش بود

 .گریه هایش زانوهایش را شل کرد

 .حتش می کرد باید تاوانش را پس می دادهرکی نارا

رسیده بدون اینکه پیاده اش کند او را مستقیم به پارکینگ 

 .بود

 .چراغ های پارکینگ حساس به حرکت بودند

 .به محض ورود ماشین چراغ ها روشن شدند

ماشین را سرجای مخصوصش پارک کرد و همراه بارش 
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 .پیاده شد

 .حمید تنها موند-

 .و بهترهحالش از من و ت-

 .دقیقا همین بود

 .به محض ورود بارش و هامین شروع کرد

 .از زبان که کم نمی آورد

 .بارش خنده اش گرفته بود

 .روبرویش نشست

 ...دو ساعت تنها بودیا-

 .حمید پشت چشمی نازک کرد

 کجا بودین؟-

 .هامین روی مبل کناری لم داد

 فضولی؟-

 .حمید چپ چپ نگاهش کرد

 .لی میریتازگی زیر آبی خی-

 .بارش خندید

 .که باهم داشتند خوشش می امد دوستی از 

 .هرچند که هامین عبوس بود

 .شب خوبی را کنار هم بودند

 .ولی بارش خسته بود

 .زود رفت بخوابد

هامین هم به حمید کمک کرد که درون یکی از اتاق های 

 طبقه ی پایین
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 .بخوابد

 .چون باال رفتن از پله ها برایش سخت بود

 .مین هم رعایت حالش را می کردها

 .چون می دانست شرایطش سخت است

 .باید مواظبش می بود

 .خودش هم پانسمان حمید را به عهده گرفت

 .چون دکتر گفته بود هرروز باید پانسمان تعویض شود

***** 

 .مصمم بود

 .حاال که هامین هوایش را داشت باید جبران می کرد

 .تختش را مرتب کرد

ز روی پیشانیش کنار زد و از اتاق بیرون موهایش را ا

 .رفت

 .دیشب بخاطر خستگی خواب خوبی رفت

 .ولی به محض بیدار شدن فکرهایش را کرد

 .پشت در اتاق هامین موند

 .اصال نمی خواست عین دیروز ببیندش

 .در زد و منتظر ایستاد

 .صدایی که نیامد دوباره در زد

 .باز هم خبری نشد

 .حرصش گرفت

 .فت اجازه بگیردبعد می گ

 .خب المذهب جواب بده
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 .خم شد از سوراخ کلید اتاق را دید بزند

 .چند بار خورددریک چشمش را بست که دستی روی 

 .ترسید

 .بلند شد

 .از دیدن هامین پشت سرش هینی کشید

 ...دید زدن هم بلدی-

 چرا اینقدر جلوی این بشر سوتی می داد؟

 ...ببابا من هرچی در زدم جواب ندادی خ-

 ترجیح دادی دید بزنی؟-

 .از خجالت سرخ شد

 .دستی روی گونه ی داغ شده اش گذاشت

 .کارت داشتم-

 .گوش میدم-

 .یه جا بشینیم-

 .اق خوابش را باز کردتهامین در ا

 .این اولین بار بود که می خواست وارد اتاق هامین شود

 .البته به استثنای دیروز که همان دم چشمانش را بست

 .رنگ زرد و آبی تشکیل شده بود اتاق از

 .آنقدر دلپذیر بود که لبخند زد

 .اتاقت قشنگه-

 .هامین در را پشت سرش بست

 .تازه رفته بود پایین و پانسمان حمید را تعویض کرده بود

 .ممنونم-
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 .هامین به مبلمان اتاق اشاره کرد

 .بشین-

 .بارش نشست

 .پوشه ی درون دستش را روی میز گذاشت

 .بلش نشستهامین مقا

 این چیه؟-

 .این مدارکیه که نشون میده تمام دارایی نورایی مال منه-

 .ابروی هامین باال رفت

 .دکمه ی پوشه را باز کرد و مدارک را بیرون کشید

 .نگاهی اجمالی به همه انداخت

 .قانع کننده نیست-

 یعنی چی؟-

 .یعنی مدارکت کامل نیست، دادگاه قبولش نمی کنه-

 .بارش اخم کرد

تمام ثروتی که نورایی به دست آورده فقط از فروش زمین -

 .مامانم بوده

هامین کمی فکر کرد و گفت:این مدارک رو میدم دست 

 .میشه روش کاری کرد وکیل شرکت، ببینم

 .بارش دوتا فلش هم روی میز گذاشت

 .فیلم و عکس هایی تو اینه که به دردت می خوره-

 عین اون عکس ها؟-

 .بهتر-

 .با رضایت سر تکان دادهامین 
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  پس میشه کله پاش کرد؟-

 .بارش سر تکان داد

 .واقعا دلش می خواست نورایی را نابود کند

 .ولی می ترسید

 اگر نورایی از بین می رفت خودش چه می شد؟

 .ممکن بود از اینجا برود

 اگر هامین می گفت کارشان با هم تمام شده چه؟

 .قلبش ناخودآگاه به تپش افتاد

 .هامین نگاه کردبه 

 چطور از این چشمان برمودایی می گذشت؟

 .این چشم ها دنیای کوچکش را پر کرده بودند

 .هامین کامال غافلگیرانه نگاهش کرد

 .اتصال نگاهشان شکستنی نبود

 .لب گزید

 .تند بلند شد

 .من دیگه برم-

 .صبر کن-

 ها؟-

 .هامین هم بلند شد

 .پوشه و فلش را روی میز گذاشت

 .م میریم صبحونه بخوریمبا ه-

 .لبش داشت به لبخندی کش می آمد

 .ولی جلوی خودش را گرفت
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 .برم حمیدو بیدار کنم-

 .بیداره-

 .این صمیمیتش با حمید بد نبود ها

 .ولی خوب هم نبود

 .توجه اش تقسیم می شد

 .این تقسیم شدن را دوست نداشت اصال

 .دانگ حواس بارش به او باشد دوست داشت شش

 .بار بود این حس ها را تجربه می کرد اولین

 .با بارش بیرون نرفته گوشیش زنگ خورد

 .با تعجب به شماره ی برادرش نگاه کرد

 .در حال زنگ خوردن بود

 .جواب داد

 .اشاره کرد بارش بیرون برود

 .بارش که رفت جواب داد

 .جانم-

 .دادم خان داداش-

 باز چی شده؟-

 .رامین خندید

 ی؟یعنی منتظرم نبود-

 .هامین اخم هایش را درهم کشید

 چی شده؟-

 .دارم میام-

 بازم سر کاری؟-
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 .به سمت در حرکت کرد

 .نه جون هامین.کارامو کردم که بیام خونه-

 .این مستند سازی این دفعه ات خیلی طوالنی شد-

 .اگه فیلمشو ببینی کفت می بره-

 .هامین از اتاقش بیرون رفت

 .ابرویش را باال انداخت

 .میشه همین حرفو می زنیتو ه-

 .این فرق داره-

 کی میای؟-

 .از پله ها سرازیر شد

 .فرداشب خونه ام-

 .باید بارش را آماده می کرد

 .و البته رامین هم باید می دانست

 .اصال از غافلگیری های این مدلی خوشش نمی آمد

 .یه چیزی هست باید بدونی-

 رامین با خنده گفت:زن گرفتی؟

 .آره-

 .کت شدرامین سا

 .فکر کرد واقعا گوشش اشتباهی شنیده

 شوخی می کنی؟-

 من اهل شوخیم؟-

 .حق با هامین بود

 .هامین اصال اهل شوخی نبود
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 یعنی چی؟ چطوری؟-

میای حرف می زنیم، گفتم که بدونی اگه با بارش برخورد -

 .کردی بدونی

 !بارش؟-

 .همون بارون-

 .نگاهی به دور و برش انداخت بارش نباشد

 .خواست خفتش کند نمی

 .ولی حمید صدایش را شنید

 .اسم دختر مردمو خراب نکن-

 رامین با خنده گفت:حمید اونجاست؟

 .فعال آره-

 .جالب شد-

 .اومدی همه چیو می فهمی-

 .رامین پوفی کشید

 .سختش نکن جون خودت-

 کاری نداری رامین؟-

 .رامین خندید

 .رهاز سر بی حوصلگلی های جنابعالی خیر، خوش بگذ-

 .تماس را قطع کرد

حمید روی مبل دراز کشیده و نارنگی که بارش برایش 

 آورده بود را پوست

 .می کند

 داره میاد؟-
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 .فرداشب-

 .حمید اخم کرد

 بارش چی؟-

 .می فهمه، االن-

 .بارش همراه یک سینی بزرگ پر از خوراکی آمد

 .سینی را روی میز مبل چید

 چی شده؟-

 .ب میادحمید فورا گفت:رامین فرداش

 متعجب پرسید:رامین کیه؟

 .هامین به مبل تکیه داد

 .برادر کوچیک من-

 .بارش سرش را تکان داد

 باید کار خاصی کنم؟-

 .هامین لیوان آب پرتقالش را برداشت

 !نه مزه کرد و گفت

 .حمید پوست های نارنگی رو درون سینی پرت کرد

 ..بچه ی خوبیه-

 .بارش سر تکان داد

 .خیلیم خوب-

 .وز دانشگاه داشتامر

 .حمید که نبود باید خودش می رفت

 .فقط نمی دانست بادیگاردها را چه کند

اصال حوصله نداشت با خودش این ور و آن ور 
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 .بکشاندشان

 .خجالت می کشید

خصوصا که حسابی در تیررس نگاه این و آن قرار می 

 .گرفت

 .بود چقدر دلتنگ آتوسای بیشعور

 .ده بودشبیشتر از یک هفته بود ندی

 .من امروز کالس دارم-

 .هامین فورا گفت:خودم می رسونمت

 ...خودم می تونم-

 .جمله اش تمام نشده هامین سخت و جدی نگاهش کرد

 .حمید این دفعه هیچ مداخله ای نکرد

 .چون با چاقویی که خورد اوضاع را کامال درک کرد

 .حق را کامال به هامین و سختگیری هایش می داد

 .لی زود تمام شدصبحانه خی

 .هامین بلند شد و همره بارش بیرون رفت

 .باید به فکر راننده ی جدید می بود

 .حمید فعال که وضعش مشخص نبود

 .غیر از آن ترجیح می داد دیگر راننده نباشد

استعدادهای دیگری داشت که بهتر بود درون آنها شکوفا 

 .شود تا رانندگی

 .بارش کنارش نشست

 .هم سوار ماشین دیگری به دنبالشان رفتندهر دو بادیگارد 

 .بارش حق هیچ نوع اعتراضی نداشت
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 .راستش چشمش هم ترسیده بود

 .نمی خواست اعتراض کند

 .هامین او را جلوی دانشگاه پیاده کرد

 .نگاه هایی که به سمتشان چرخید اصال راضی کننده نبود

 .بارش پیاده شد و تشکر کرد

 .صامت پشت سرش آمدندهر دو بادیگارد هم ساکت و 

 .بارش از همان اول گفته بود فاصله شان را حفظ کنند

 .اصال دوست نداشت توجه کسی را جلب کند

 .اتوسا درون کالس منتظر بود

 .به محض دیدنش بلند شد

 .به سمتش آمد و محکم بغلش کرد

 .دختر چقدر دلتنگت بودم-

 .بارش لبخند زد

 .منم به خدا، خیلی دلم تنگ بود-

 اسه همینه سراغ نمی گیری؟و-

 .بارش لبخند زد

به خدا گرفتارم، اصال یه چیزایی شده تعریف کنم شاخ در -

 .میاری

 .گوشم با توئه-

 .بذار بعد از کالس-

 .کنار هم نشستند

 .سنگینی نگاه نبوی را روی خودش حس می کرد

 .همکالسیش بود
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آنقدر گاهی خیره اش می شد که حس می کرد می خواهد 

 .بزند و نمیگویدحرفی 

 .نبوی امروز سراغتو می گرفت-

 .اخم کرد

 .لعنتی همین االن داشت به نبوی فکر می کرد

 خب؟-

 .هیچی گفتم معلوم نیست بیای-

 این چیکار داره به من گیر داده؟-

 .آتوسا نیشش را شل کرد

 .حتما عاشق جمال بی مثالت شده-

 .بارش چپ چپ نگاهش کرد

 .آتوسا شانه باال انداخت

 .بارش نگاه کوتاهی به نبوی انداخت

 .بعد انگار چیزی از ذهنش گذشت

 .لبخندی روی لبش نشست

 آتوسا متعجب پرسید:چته؟ ژکوند تحویل میدی؟

 .بارش سرش را تکان داد

 !هیچی-

 .بترکی دختر، مطمئنم یه چیزی هست نمی گی-

 .بارش جوابش را نداد

د وارد کالس دقیقه بعد استاد که خانم گرد و قدکوتاهی بو5

 .شد

 .تدریس را بدون وقفه شروع کرد
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 .بارش با بی حوصلگی گوش می داد

اگر محض حضور و غیاب نبود اصال سرکالس حاضر 

 .نمی شد

بعد از ساعت کسل کننده ی کالس همراه آتوسا بیرون 

 .رفتند

 .هردو بادیگاردش هم همراهش بودند

 .آتوسا اشاره ای به دو غولتشن پشت سرشان کرد

 راره همه جا باهات باشن؟ق-

 .بارش سر تکان داد

 .فعال آره، اوضاع اصال خوب نیست-

 چی شده؟-

 .بارش خیلی مختصر توضیح داد

 .آتوسا با چشمان گرد شده به بارش نگاه می کرد

 .اوضاع از چیزی که فکر می کرد فاجعه آمیزتر بود

 .واقعا نگران حال بارش بود

 .کاش شکایت می کرد

 داشت؟ اما چه فایده

ناپدریش خیلی راحت می توانست با چندتا رشوه و البته 

 مقصر جلوه دادن

 .بارش همه چیز را سرهم بندی کند

 بارش تو مطمئنی جات امنه؟-

 .تا االن که نذاشته بالیی سرم بیاد-

 تو واقعا به این مرد اعتماد داری؟-
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 .به چشمان برمودایش؟ البته

 .به قلبش؟ بله

 .؟ صددرصدبه غیرت و مردانگیش

اصال مگر می شود به هامین و بهار چشمانش اعتماد 

 نکرد؟

 .معجزه که فقط عیسی و موسی نیستند

 .معجزه همین مرد کنارش بود که به قلبش ایمان آورد

 .تنها کسی که بعد از مامانم بهش ایمان دارم-

 .آتوسا متعجب نگاهش کرد

 .بارش نگاهی به ساعت مچیش انداخت

 .باید برم-

 س بعدی چی؟کال-

 .باهام بیا-

 .متعجب به بارش نگاه کرد

 کجا؟-

 .خونه ای که هستم-

 دیوونه شدی؟-

 یه مریض خوش اخالق داریم که باید برم بهش برسم؟-

 همین آقا حمید زخمی؟-

 .بارش سر تکان داد

 میای؟-

 آخه کالسمون؟-

 ول کن بابا، اسفند کی میره کالس؟-
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 .آتوسا تردید داشت

کنجکاو بود که با بارش برود و سرکی اما به شدت هم 

 .بکشد

 .باید جالب باشد

 .میام-

 .بارش به سمت بادیگاردها برگشت

 .برمی گردیم خونه-

 .راننده که نداشتند

 .باید با ماشین همین بادیگاردها برمی گشت

 .آنها عقب و بادیگارها جلو نشستند

 آتوسا پرسید:صاحب خونه ناراحت نمیشه؟

 .نه، خیالت راحت-

 نباید برای اولین بار میام دست پر بیام؟-

 .خنده اش گرفت

 خلی تو؟ دست پر واسه چی؟-

 مثال گلی چیزی؟-

 .الزم نیست-

 .حساسیت آتوسا را درک می کرد

 .کمی خجالت زده بود

ولی مطمئن بود حمید آنقدر سربه سرش می گذاشت که 

 .دیگر خجالت نکشد

 صاحبخونه ی خوش تیپت کی میاد؟-

 .واال نمی دونم-
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 .مشتاق دیدارم-

 .چپ چپ به آتوسا نگاه کرد

 .آتوسا لبخند زد

 .این حساسیتت منو کشته-

 .بارش حرفی نزد

 .خودش خوب می دانست دارد حساسیت به خرج می دهد

 .ولی دست خودش نبود

 .هامین چیزی فراتر همه ی ایده آل هایش بود

 .ال فاکتور از قانون های مسخره و اخالق گندشاالبته 

 .ماشین حرکت کرد

 .بارش سکوت کرده بود

 .افکارش حول نورایی چرخ می خورد

 .دوست داشت بداند االن در چه حالی است

کاش می توانست مدرک جمع می کرد و قتل مادرش را 

 .اثبات کند

 .شاید هم بشود

 .سپرد به دست اوبهاین گفته بود 

 .به هامین ایمان داشت

 .می دانست که می تواند

 .می توانست خودش هم کاری کنداما کاش 

 .به چشم کله پا شد نورایی را می دید

 .آنقدر که از این مرد متنفر بود از هیچ کی نفرت نداشت

 .رسیده به خانه آتوسا با حض نگاه کرد
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 .عین خونه خودتونه ها-

 .یکم بزرگتر-

 .جلوی ساختمان پیاده شدند

 .آتوسا کنجکاوانه به اطراف نگاه می کرد

 .تش را کشید و با خودش داخل بردبارش دس

 .آتوسا با دیدن فضای خانه هینی کشید

همان لحظه نگاهش به حمید که با تعجب نگاهش می کرد 

 .افتاد

 .فورا صورتش رنگ گرفت

 .بارش چشم غره ای به حمید رفت

حمید یک کاسه پر تخمه آفتاب پرست مقابلش بود و 

 تلویزیون با صدای بلندی

 .فیلم پخش می کرد

 .حمید بلند گفت:علیک سالم

 .بارش لبخند زد

 بد نگذره؟-

 .جای شما خالی-

 .بارش دست آتوسا را کشید

 .بیا بشین-

 حمید با لحنی نمکی گفت: معرفی نمی کنی؟

بارش دستش را پشت کمر آتوسا گذاشت و گفت: تنها 

 .دوستم آتوسا

  .خوشبختم آتوسا خانم-
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 .منم-

 .آتوسا خجالتی نبود

برخودهای اول کمی صورتش رنگ می  ولی همیشه در

 .گرفت

 .حمید را یک بار درون دانشگاه پشت سر بارش دیده بود

 .ولی برخورد خاصی با او نداشت

فکرش را هم نمی کرد قیافه ی جدیدی که با اخم دیده بود 

 .اخالق باشد این همه خوش

 .آتوسا روی مبل نشست

 .شستحمید برای معذب نشدنش با همان درد جمع و جور ن

 .بارش روبروی حمید نشست

 خوبی؟-

 .تا االن که آره-

 .حمید به آتوسا نگاه کرد

 شما خوبی آتوسا خانم؟-

 .آتوسا کمرنگ لبخند زد

 .خداروشکر. ممنونم-

 .صای تلفن خانه توجه همه را جلب کرد

 .بارش به خودش اجازه نمی داد جواب بدهد

 .گوشی را به سمت حمید گرفت

 .ش نگاه کرد و گوشی را جواب دادحمید با اخم به بار

 .به محض اتمام تماس گوشی را سرجایش گذاشت

با اخم به بارش گفت: تو جز این خونه ای، دیگه این کار و 
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 .نکن

 .بارش لب گزید

 .من کسیو نمی شناسم-

 .آشنا شو، چطور می خوای اینجا زندگی کنی-

 مگر قرار بود موندگار شود؟

 .هامین که چیزی نگفته بود

 .یزی نخواسته بودچ

 .زنم زنم گفتن ها که فایده نداشت

 .نه، هیچ چیزی اینجا برایش نبود

 زور بیخود می زد که چه؟

 .نگاهش به آتوسا افتاد

 .معلوم بود حرف حمید را تایید می کند

 .ولی انها که دردش را نمی دانستند

 هامین میاد؟-

 ...حمید با جدیت گفت:زنگ بزن بهش بپرس

 .پایین آوردتن صدایش را 

 .همه ی مردها از نگرانی های زنونه خوششون میاد-

نمی دانست چرا حرف های حمید به شدت خجالت زده اش 

 .می کرد

 .چشم غره ای به حمید رفت

 .تو نمی خواد نظر بدی-

 .حمید نیشش شل شد

 .لبخند زد و گفت:خوددانی
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 .بارش با حرص نگاهش می کرد

 .کنددلش می خواست با دستانش خفه اش 

 .ولی حق با حمید بود

 .بدبختی هم درست همین جا بود

 .همیشه حق با حمید است

 .از جایش بلند شد

 .من یه دقیقه میرم بیرون-

 .حمید برایش چشک زد

 .بارش پوفی کشید و با عجله از سالن بیرون رفت

 .درون حیاط ایستاد

 .به صفحه ی گوشیش نگاه کرد

 .تردید داشت زنگ بزند

 .دش فائق آمدولی بر تردی

 .شماره ی هامین را گرفت

 .قلبش به تپش افتاد

 .انگار اضطراب کوچکی تنش را شخم می زد

 ...الو-

 ...سالم-

 .چقدر صدایش آرامش داشت

 خب... می خواستم بپرسم ناهار میای خونه؟-

 بیام؟-

 .لب گزید

 ....چه فرقی دارد کجای دنیا ایستاده ای آقای تابستان"
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است شبیه یک بستنی چوب برایت آب وقتی دل من حاضر 

 ."شود

 ...خب-

اصال نمی فهمید چرا اینقدر خجالت می کشد و دستپاچه 

 .است

 .اصال چرا هامین اینقدر نوازشگونه حرف می زد

 .راه می رود انگار پروانه ای روی دلش

 .بیا-

 .میام-

 .لبخندی روی لبش نشست

 .قلبش هنوز تند می کوبید

 .ر شدخط کنار گونه اش چال ت

 چی بیارم؟-

 یعنی چی؟-

 ...برات-

 چرا حرفش را نصفه و نیمه می زد؟

 نمی گفت دختر مردم را سکته می دهد؟

 !گل-

 نرگس؟-

 !نرگس-

 .لبخندش کش آمد اندازه ی شب یلدا

 .میارم-

 .ممنونم-
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 .صدای هامین هنوز پر از رنگ بود

 .شبیه یک صورتی دخترانه ی خیلی ملوس

 .پس زود بیا-

 .ت دیگه اونجامنیم ساع-

 .قلبش بالخره آرام گرفت

 .این حس های بنفش را چقدر دوست داشت

 .آلوچه ترش های نوبرانه ی بهار بود

 .منتظرم-

 ...هی خانم کوچولو-

دیگر حرص کوچولو بودن را نمی خورد وقتی هامین 

 شاعرانه تر از همیشه

 .صدایش می زد

 ...بله-

 جانم نبود؟-

 .به طنز کالم هامین خندید

 .نبود-

 .ولی فکر کردم بود-

 .شاید-

 .حتی سر به سر گذاشتنش را هم دوست داشت

 .مواظب خودت باش-

 .اونی که باید مواظب باشه تویی که داری میای-

 .مردها محافظ نمی خوان-

 .منم نمی خوام-
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 .دوست داشت کمی تخس باشد

 .تو منو الزم داری که مواظبت باشه-

 نمیرد برایش؟

 .ار داد تا جیغ نزدلبش را محکم فش

سرش داد نزد و بگوید خوب نباش. مردانگیت را این گونه 

 .نکوب توی صورتم

 .ولی زبان به دهان گرفتم

 همیشگی؟-

 تردید داری؟-

 !ابدا-

 .ته دلش از مردانگی هامین هیچ تردیدی نداشت

 .ولی به این جهان نامرد هزار تردید وارد بود

 .زود می رسم-

 .بارش دل نمی کند که

 .این یواشکی تلفن زدن ها چه مزه ای داشت

 .خوب بلد بود دلبری کرن را یاد بدهد حمید بدجنس

 .تماس را قطع کرد و گوشی از گوشش فاصله گرفت

 .صدای هامین کنار گوشش قطع شده بود

 .نگاه به در دوخت

 .میل عجیبی داشت همان جا منتظرش بایستد

ی پشت فرمان  آنقدر که با ماشینش با همان ژست دلبرانه

 .داخل شود

 .لعنتی که چقدر خاص بود



 

263 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 .بخدا که می شد نقطه ضعف و از پای درش می آورد

 .در پشت سرش باز شد

 آتوسا شاکی گفت:پس چرا نمیای؟

 .به سمت آتوسا برگشت

 .آتوسا یک تای ابرویش را باال انداخت

 صورتت چرا سرخه؟-

 .آشوب شد

 .با عجله دست روی گونه اش گذاشت

 بابا سرخ کجا بود؟نه -

 .آتوسا خندید

 جذاب حرف می زدی؟ به اون آقای-

 .چشم غره ای به آتوسا رفت

 .برو داخل االن میام-

 .بابا از دست این پسره دل درد گرفتم-

 .لبخندی روی لب حمید نشست

 .حمید زود می توانست صمیمی شود

 .باشه اومدم-

 .انگار قرار نبود منتظر بایستد

 .دندبا آتوسا داخل ش

 .انتظارش زیاد طوالنی نبود

 .چون سروکله ی هامین با دسته گلش پیدا شد

دسته ای نرگس که از همان دور هم می تونست بویش را 

 .حس کند
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 .حمید متعجب به هامین نگاه می کرد

 .اهل این کارها نبود

 .هامین دسته گل را روی میز مقابل بارش گذاشت

 .آتوسا را تازه دیده بود

  .انه سالم و احوالپرسی کردخیلی مودب

ترجیح می داد گل دادن و گرفتن را بگذارد برای وقت 

 .دیگری

 .بین دو جفت چشم کار کمی سخت بود

 .بارش هم خجالت زده بود

 .حمید هم که دست از تکه انداختن برنمی داشت

انگار دلش آرام نمی گرفت اگر هامین را خجالت زده نمی 

 .کرد

 .هم خوردند ناهار را چهارنفر کنار

 .بعد از ناهار آتوسا فقط یک ساعت ماند

 .بعد هم خداحافظی کرد و با تاکسی رفت

 .اصال دلش نمی خواست مزاحم کسی شود

 .وضعیت جسمی حمید بهتر شده بود

مشخص بود دل دل می زند به بیمارستان سراغ رها 

 .بگردد

 .ولی بارش با جدیت منعش می کرد

ت به عشق سابقش می نباید دختری را به صرف شباه

 .خواست

 .گناه بود
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 .ولی حمید که حالیش نبود

 .دیدن رها به شدت آرامش می کرد

 .هامین کاری نداشت

 .حمید به اندازه ی کافی عقل و درایت داشت

 نباید کسی می گفت چه کند چه نکند؟

 .کاش خودش متوجه شود چه خبر است

 .بعد از رفتن آتوسا بارش دسته گلش را برداشت

 .هامین تشکر کرد و به اتاقش رفت از

اصال هم به تکه آخر حمید که گفته بود ا، دسته گل مال تو 

 بود؟

 توجه نکرد و به اتاقش رفت

 .گل ها را درون پارچ آب کنار پنجره گذاشت

 .بوی عطرش را بی نهایت دوست داشت

این مردهای دوست داشتنی گاهی آنقدر ناز دارند که صد 

 .رحمت به یک دختر

ه همین قشنگی با چند شاخه گل معجزه به راه می ب

 .انداختند

 .روی تختش نشست

 .بعد از مدت ها این روزها پر از حس خوب بود

 .بهار نزدیک بود

****** 

 .فصل هشتم

 .ازش شکایت دارم-
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 .وکیلش چاپلوسانه کنارش نشست

قربان من همین االن می تونم ازشون شکایت کنم اما با -

 !کدوم مدرک

 .ی گوشیش را نشان دادنورای

 .پیام فرستاده برام-

  .پیام هامین با نام خودش خودنمایی می کرد

 "دیشب خوش گذشت؟"

 .وکیل لبخند کمرنگی زد

 قربان این چیزیو ثابت نمی کنه؟-

بهم چاقو زده فرداش جشن  رایی داد زد:ثابت نمی کنه؟ نو

 .گرفته

از فشاری که به خودش آورد دستش را روی پهلویش 

 .ذاشتگ

 .بازم محکمه پسند نیست-

 .نورایی با خشم گوشیش را به سمت وکیل پرت کرد

 نکبت؟ غلطی میکنیپس تو اینجا چه -

 .وکیل دستپاچه شده گفت:همین االن میرم پیگیری می کنم

 .از اتاق بیرون رفت

 .صدای دادش باعث شد پرستاری داخل اتاق شود

اد برای چیه؟ چه خبره آقای نورایی؟ این همه داد و بید-

 دوباره به خون ریزی بیفته؟ نمی گید زخمتون

 !نورایی با حرص گفت:به درک

 .خوب بود که خون ریزی نداشت
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 .وگرنه معلوم نبود باز قرار بود چقدر بخیه بخورد

 .رعایت کنید آقا، به فکر سالمتی خودتون باشید-

پرستار که بیرون رفت نورایی به یکی از محافظ هایش که 

 بود همراهش

 .اشاره کرد گوشیش را بیاورد

 .مرد گوشی را تقدیمش کرد

 .نورایی با خشم و حرص شماره ی هامین را گرفت

 .تازه پیام هامین را دیده بود

 به محض وصل شدن گفت:جشن گرفتی؟

 .صدای خونسرد هامین به شدت عصبیش می کرد

 بابت چی؟-

 فکر کردی بزن در روئه؟-

ی من بیفته بیمارستان تالفی تو چی؟ فکر می کنی راننده -

 نمی کنم؟

 نورایی پوزخند زد:راننده ات یا پسرخاله ات؟

گیریم همون که تو میگی، پسرخاله که چه بهتر و -

نزدیکتر، از این به بعدهر قدمی بیای سمتم منم دو قدم میام 

 .جلوتر

 .پس منتظر تالفیم هستی-

 .صدای خنده ی هامین را شنید

 .این تو بمیری عین قبلی ها نیست تو باید منتظر باشی،-

 چرا برای دختری می جنگی که هیچ حسی بهش نداری؟-

 .این نظر توئه-
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 نورایی با چشمان گرد شده گفت:چی؟

این دختر االن زن منه، هرکی به ناموسم چشم داشته باشه -

 .خودشو بخونه فاتحه ی    باید

 نورایی با تمسخر گفت:ناموس؟ 

 ازدواج بیام خدمتت؟ می خوای امروز با سند-

 .نباید هامین را جری می کرد

 .می ترسید واقعا عقدش کند

 اگر عقدش می کرد؟

 .حدتو بدون هامین یزدانی-

حد من تعیین شده است، تویی که از حاال باید مواظب قدم -

 .هات باشی

 .تماس را روی نورایی قطع کرد

 .نورایی با خشم زیادی گوشی را درون دستش فشار داد

 .محض اینکه از بیمارستان خارج می شد تالفی می کردبه 

حیف که وکیل درون بیمارستان گفته صدایش را در نیاورند 

 .که چاقو خورده

 .شکایت هم منتفی می شد

 .فقط الکی و بی جهت به وکیل بیچاره سخت گرفته بود

 .شکایت راه حل نبود

 .مدرکی وجود نداشت

 .باید به سبک خودش تالفی می کرد

 .دختر چموش را برمی گرداند این

 .حتی اگر زمین به آسمان می چسبید
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******* 

 خونه ای؟-

 .بارش متعجب به صدای هامین پشت گوشی، گوش داد

 .آره-

 .میام دنبالت، شناسنامه و کارت ملیتو آماده کن-

 !چرا؟-

 .رفتار هامین متعجبش کرده بود

 .عصر بعد از رفتن آتوسا فقط یک چرت کوتاه زد

 .که بیدار شد خبری از هامین نبودبعد 

 .حاال هم کم کم به غروب نزدیک می شدند

 .وقت محضر گرفتم-

 محضر واسه چی؟-

 .میریم عقد می کنیم-

 .دهانش باز ماند

 .هاج و واج به حمید نگاه کرد

 .حمید هم کنجکاو شده نگاهش می کرد

 چرا؟ چه خبر شده؟-

 .کاری که گفتم رو بکن-

 .هم نمی داد اصالحتی مهلت فکر کردن 

 سرخود برود عقد کند

 .مگر می شود

 آخه چی شده؟-

 .هامین با حرص گفت:بارش کاری که میگمو انجام بده
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 ...خب شاید من-

 شاید تو چی؟-

 .لب گزید

 حمید گفت:چی میگه؟

 .بارش گوشی را سمت حمید گرفت

 .حمید مشغول صحبت با هامین شد

 چی شده هامین؟-

 .شو عقد می کنمنوبت محضر گرفتم، بار-

 حمید متعجب پرسید:چی شد این فکر به سرت زده؟

 .طوالنیه، فقط به بارش بگو آماده بشه میام دنبالت-

 ...بدون آزمایش خون و اعتیاد-

 .هامین وسط حرفش پرید

با کدخدایی هماهنگ کردم. عقد می کنیم، فدا هم میریم -

 آزمایش خون و

 .جوابش رو میدیم تحویلش

 .شناهایی بود که محضردار بودکدخدایی از آ

 .حمید تن صدایش را پایین آورد

 دختر مردم مگه بی صاحبه که سرخود با تو بیاد عقد کنه؟-

ودت بهتر میدونی فعال که آره، اون نورایی بود که خ-

 .تکلیفش چیه

حمید پوفی کشید و به بارش که نگران نگاهش می کرد 

 .چشم دوخت

 شاهد داری؟-
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 .ه از بچه ها هستنصدرا و دوتا دیگ-

 ...چه عجله ایه؟ بذار برای فردا-

حمید دودوتا چهارتایی چیو با من می کنی وقتی وقت -

 .تنگه؟ به بارش بگوآماده بشه و والسالم

 .تلفن را قطع کرد

 .حمید گوشی را روی میز مقابل گذاشت

 .حدس می زنم نورایی دوباره تهدید کرده-

 .بارش اخم کرد

 می کنم؟کی من نجات پیدا -

 .حالش را درک می کرد

ولی اگر هامین رسما به عنوان شوهر بارش درون 

شود احتماال رخ دادن خیلی اتفاقات  شناسنامه و محضر ثبت

 .خود به خود منتفی می شود

 .هرچند که جلوی بعضی چیزها گرفته نمی شود

 .مثل طمع نورایی

ولی می شود با همین ثبت محضری پدر نورایی را 

 .درآورد

 .برو آماده شو-

 به همین راحتی؟-

 .به نفعته-

 .نمی دانست چرا حس های مختلفی دارد

 !از ترس و نگرانی تا خوشحالی

 .اصال نمی توانست تشخیص بدهد االن چه مرگش است



 

272 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 .زود میاد، تا قبل از اینکه عصبی بشه برو-

 .بارش سری تکان داد و به سمت اتاقش رفت

 .باید زنگ می زد آتوسا

 .مراهیش کندا کسی بود که می توانست هاو تنه

 .درون اتاقش لباس شیکی به تن کرد

 .شناسنامه و کارت ملیش را برداشت

 .از اتاق بیرون آمد

 .هنوز از درک کار هامین عاجز بود

 مگر می شد بدون مقدمه و سرخود رفت که عقد کرد؟

 .درست بود که خانواده نداشت

 .فامیل درست و درمانی هم نداشت

 .کالم صاحبی نداشت که بپرسد چه می کندیک 

 .ولی خودش را که داشت

 ..یک تنه برای خودش دل می سوزد

 .اینگونه عقد کردن را دوست نداشت

 ولی اگر نورایی دوباره تهدید کرده باشد چه؟

 .این مردک تا کار را بیخ دار نمی کرد که ول کن نبود

 .از پله ها سرازیر شد

 .رداشتگوشیش را از جلوی حمید ب

 تو نمیای؟-

 .حمید لبخند غمناکی زد

 .دلم می خواد ولی شرایطم مساعد نیست-

 می خوای کمکت کنم؟-
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 می تونی؟-

 .به پهلوی حمید نگاه کرد

 .می ترسید برایش ضرر داشته باشد

 .می ترسم خونریزی کنه-

 .مهم نیست، تو تنهایی-

 .این حس های حمید را دوست داشت

 .نه دلسوزی می کردخصوصا وقتی برایش اینگو

 .جوری رفتار می کرد انگار واقعا برادرش است

 .برادر نداشته و عزیز کرده

 می تونی راه بیای؟-

 .حمید خندید

 .دیگه اینقدر افتاده نشدم-

 .شق و رق ایستاد

 .هنوز اینقدر پیر نشدم دختر خانم-

 .آرام و شمرده کنار بارش قدم برداشت

 .مشخص بود سختش است

 .بارش تحمل می کردولی بخاطر 

  .حس بارش و تنهایش را به خوبی درک می کرد

 .خودش در این چند سال به حد کافی تنهایی کشیده بود

وقتی شکوفه را از دست داده عمال روح حمید را هم دفن 

 .کردند

 .خانواده ای که طالبش بود کمکی به حالش نکردند

 .غصه روی غصه آمد
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 .ودآنقدر که دیگر نشد تنهایش پر ش

 .صدای ماشین هامین را شنیدند

 .تا جلوی در ورودی آمد

 پیاده شد و رو به حمید گفت:می تونی؟

 .حمید سرش را تکان داد

 .هامین قیافه اش کامال جدی بود

 .پا روی دمش گذاشته باشند انگار که حسابی

هامین به بادیگاردهایی که دم در حاضر و آماده ایستاده 

 بودند اشاره کرد

 .ان کنندهمراهیش

 .خودش هم به سمت حمید آمد

 .بذار کمکت کنم-

 .حمید دستش را باال گرفت

 .می تونم-

 .بارش نگاهی به هردو انداخت

 .بیشتر از اینکه به نظر برسد پسرخاله هستند، برادر بودند

 .در را باز کرد و صندلی عقب نشست

 .هامین در را برای حمید باز کرد و حمید نشست

 .نگاه کرد از آینه به بارش

 چرا جلو ننشستی؟-

 .مهم نیست زیاد-

 .راستش از هامین خجالت می کشید

 .یک جورایی معذب بود
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 .ترجیح می داد همان عقب بنشیند

 .هامین پشت فرمان نشست

هر دو بادیگارد هم با ماشین خودشان پشت سر هامین راه 

 .افتادند

 .حمید سر حرف را باز کرد

 زده؟ نورایی باز چه حرفی-

اون خیالش از صیغه راحته، می دونه صیغه جایی ثبت -

 .تونه هر غلطی بکنه نیست، راحت می

 .بارش لب گزید

 مثال چیکار؟-

 .هامین با اخم به جلو خیره شد

 .ترجیح می داد بحث را باز نکند

 .حمید هم گفت:بارش جان ذهنتو مشغول نکن

 .ولی ذهنش مشغول شده بود

 بود؟عقد اجباری نکند منظور هامین 

 .بال به دور باشد

 .ا هللا که مردم چه فکرهایی می کنندو

 .ی بودنورایی واقعا مرد بد

 .بودنش هم بیشتر از قبل او را می ترساند همین بد

 .رسیده به محضر پیاده شدند

 .هامین نگاهی به تیپ بارش انداخت

یک مانتوی گلبهی تنش بود که پالتوی سیاه آن را پوشانده 

 .بود
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 .باید خرید می کرداین دختر 

 .مطمئنا نورایی تمام وسایلش را برایش نفرستاده بود

 .با هم وارد محضر شدند

 .کدخدای منتظرشان بود

 .نگاهی به بارش انداخت

 عروس خانم ایشونن؟-

 .بارش خجالت زده شد

 !هامین سرتکان داد و گفت:بله

 .بشینید، شناسنامه هارم بدین من-

 .ز او گرفتهامین شناسنامه ی بارش را ا

 .همراه شناسنامه ی خودش تحویل داد

طولی نکشید صدرا به هماه دوتا از دوستان دیگر هم 

 .اضافه شدند

 .دو شاهد الزم بود

 .شاهد حاضر بودند4اما 

 .هامین تمام مدت می ترسید اتفاقی بیفتد

 .کدخدایی تمام مشخصات را یاداشت کرد

خون و اعتیاد  تاکید کرد که تا دو روز آینده جواب آزمایش

 .بیاورند را باید برایش

 .هامین هم قول داده که فردا حاضر و آماده است

کدخدایی خطبه را خواند با مهریه ای که خود هامین تعیین 

 .کرده بود

 .بارش همان دفعه ی اول بله را گفت
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 .کسی نبود که بخواهد اجازه بگیرد

 هامین به محض بله گفتنش گفت:از هیچی نترس

 .به هامین نگاه کرد برگشت و

 .نمی ترسم-

 بهم اعتماد داری؟-

 .بارش پلک زد

 .چقدر قلبش بی قراری می کرد

 .سمفونی بتهوون بود

 .دفتر اسناد محضر امضا شد

 .دفترچه ی عقدشان با جلد قرمز رنگ تقدیمشان شد

 .بارش هنوز هم حس های خاصی داشت

 .رابطه شان کامال رسمی و قانونی شده بود

 .گفتن های هامین دیگر بیخود نبودزنم زنم 

 .بلند شدند

 .هامین با حمید و صدرا روبوسی کرد

 .برای تبریکاتشان لبخند زد

 .از دفتر محضر بیرون آمدند

 .حمید درد یادش رفته بود

 .عین بارش حس های مختلفی داشت

 .نمی دانست خوشحال باشد یا نگران

 .می دانست هامین مردتر از این حرف هاست

 .ا پای کارش می ایستادمطمئن

 .ولی حسی که درگیر شده بود را نمی دانست
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بیشتر دوست داشت کار هامین بخاطر عالقه اش به بارش 

 .عوضی باشد نه تهدید آن

 .زودتر از همه روی صندلی ماشین اما عقب نشست

 .بیشتر سرپا ایستادن باعث درد می شد

 .و البته اینکه بارش همسرش بود

 .سرش جلو بنشیندحق داشت کنار هم

 .بارش مودبانه به تبریکات صدرا و بقیه جواب داد

 .خجالت زده بود

 .همه چیز بدون تشریفات بود

 .توقع داشت کمی بهتر پیش برود

 .بی خانواده بودن همین چیزها را هم داشت

 .فقط هیچ ذهنیتی از آینده اش نداشت

 .از سوال پرسیدن هم می ترسید

 .ترسیدبیشتر از جواب هامین می 

یک اسم درون شناسنامه اش جا خوش کرده بود که می شد 

 .شود خیلی راحت پاک

 .اگر بخواهد

 .سوار ماشین شد

 ؟اند به عقب و گفت: چرا جلو ننشستیسر برگرد

 .حمید لبخند زد

 .لم داد و گفت:اینجا راحتترم

 .بارش لبخند زد

 .اما دلیل حمید را درک می کرد
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 .ب استنمی دانست چرا این همه معذ

 .کار بدی که نکرده بود

 .ولی ذهنش کنار هم نمی نشست

 .هامین کنارش نشست

 رو به بارش و حمید گفت:شام بریم بیرون؟

 .حمید فقط شانه باال انداخت

 .بارش به دست های بدون حلقه اش نگاه کرد

 .هیچ چیزش شبیه به یک عروس نبود

 !نه-

 .هامین متعجب نگاهش کرد

 .دحتی حمید هم تعجب کر

مگه برادرت امشب نمی رسه؟ بهتر نیست خونه منتظرش -

 باشیم؟

 .می فهمید دلیل این نیست

 .بارش از چیزی ناراحت بود

 !فقط نمی فهمید چه

 .چون حرف نمی زد

 .ماشین را روشن کرد

 .یکراست به سمت خانه رفت

 .اخم های حمید هم درهم بود

 .اینجا یک چیزهایی باهم میزان نبود

 

 .بیداد می کردکم و کسرها 
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به محض رسیدن، مردی که کنار پنجره ایستاده بود لبخند 

 .حمید آورد را به لب هامین و

هامین بی توجه به بارشی که کنارش بود پیاده شد و 

 یکراست به سمت

 .ساختمان رفت

 .بارش مبهوت نگاهش کرد

 .حس بدی تمام وجودش را پر کرد

 .ردحمید از آینه به چهره ی گرفته اش نگاه ک

 خوبی؟-

 .بارش به زور لبخند زد

 چرا بد باشم؟-

 .از ماشین پیاده شد

 .در سمت حمید را باز کنم

 خوبی؟-

 .حمید شق و رق ایستاد

 .سعی می کنیم خوب باشیم-

 .همراه بارش وارد ساختمان شدند

مردی که کنار هامین ایستاده بود شباهت زیادی به او 

 .داشت

 .ت نبودحدس اینکه برادر هستند اصال سخ

 .هامین با چهره ای بشاش به بارش اشاره کرد

 ...بیا اینجا-

 .دستش را پشت کمر رامین گذاشت
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 .کمی او را به جلو راند

 .رامین، اینم بارش که حرفشو االن زدم-

 .رامین کامال عادی با لبخندی متین سرش را تکان داد

 .خوشبختم خانم-

 .بارش هم سر تکان داد

 .منم همینطور-

 .پسر خنده رویی می آمدبنظر 

 .در حالت عادی هم میمیک صورتش خنده رو بود

 .برعکس هامین که همیشه خشن و سرد به نظر می رسید

 .رامین سرش را سمت بارش خم کرد

 باید بگم زن داداش؟-

 .نگاه بارش به سمت هامین کشیده شد

 .هامین به کمر رامین کوبید

 .مختاری-

 .به سمت آشپزخانه رفت

 .گفت شام درست کنند باید می

 .هرچند که بوهایی که می آمد مطمئن بود شام درست شده

 .بارش با عذرخواهی کوتاهی به سمت اتاقش رفت

 .بیخود دلش پر بود

 .نگاه حمید به دنبالش رفت

 .مطمئن بود بارش ناراحت است

 .بارش به محض اینکه به اتاقش رسید زیر گریه زد

 .حمش نشوددر اتاق را قفل کرد که کسی مزا
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 .حوصله ی هیچ کس را نداشت

با حرص و خشم شال را از روی موهایش برداشت و پرت 

 .کرد

 .پالتو روی تنش سنگینی می کرد

 .اصال خوشحال نبود

 .پالتو را درآورد و روی تخت نشست

 .دلش پر بود

 ...از همه چیز و همه کس

نه خانواده ای کنارش داشت نه چندتا دوست و رفیق درست 

 ...ابیو حس

برای مردی که تکلیف هیچ چیزی در زندگیش مشخص 

 .نبود

برای اولین بار از اینکه این همه به هامین نزدیک شده 

 .خوشحال نبود

 .اصال این نزدیکی را نمی خواست

 .هیچ تضمینی در این نزدیکی نبود

 .حس می کرد قلبش به سوزش افتاده

 .درد می کرد

 .نفسش را بند می آورد

 .عصبی بود

 .شک هایش بی وقفه پایین می آمدا

 .هیچ چیز خوشحال کننده ای نبود که دلش را آرام می کرد

 .کاش االن مادرش کنارش بود



 

283 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 .روی تختش دراز کشید

 .هیچ میلی به خوردن نداشت

 .فقط می خواست بخوابد

 .دست دراز کرد و کلید برق را باالی تختش زد

 .همه جا تاریک بود

 .را بیشتر دوست داشتدرون تاریکی گریه کردن 

 .دیگر از ضعیف بودن خودش شرمنده نمی شد

پلک هایش را روی هم گذاشت و نفس بند آمده اش را تند 

 .بیرون داد

نمی خواست نه رفتار هامین را حالجی کند نه عالقه ی 

 !خودش را

 .شرایط برای او متفاوت بود

او دختر بود که از دست ناپدریش فرار کند که جایش امن 

 .شدبا

 .حاال هم کنار مردی بود که جایش امن بود

 .از قضا شوهرش هم شد

 .پس نباید گله می کرد

 .جای گله کردن هم نبود

 .فقط این دل لعنتی ساز دیگری می زد

 .تقصیری نداشت

 .عاشق شده بود توقعاتش باال رفته

وگرنه اگر روز اول بود به نداشتن حلقه ی دستش گالیه 

 .نمی کرد
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ک لباس سفید حداقل در حد یک کت و شلوار به نپوشید ی

 ...سفید

 ...یک دسته گل کوچک

 ...چندتا مهمان

 ...یک موزیک

 ...یک شام رمانتیک دو نفره

 .به زور لبخند زد

 !چه توقعات نابه جایی

 .صدای اتاق باعث شد آب دماغش را تند باال بکشد

 ...بارش-

 .دستگیره چند بار باال و پایین شد

 .کدصدایش را صاف 

 !بله-

 .چرا درو قفل کردی؟ بیا پایین همه دور هم جمعن-

 .من خسته ام، اجازه بدین بخوابم-

 ...بارش-

 .صدایش زنگ دار بود

 .بارش صورت خیسش را پاک کرد

 .آب دهانش را قورت داد تا صدایش نلرزد

واقعا میگم، بعد مگه برادرت نیومده؟ شاید یکم بخواید -

 .مردونه اختالط کنید

 .ن حرفی نزدهامی

 .انگار از رفتارش بارش تعجب کرده بود
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 .یا شاید حرف هایش را نمی فهمید

 .من بخوابم سرم درد می کنه-

 از چی ناراحتی؟-

 .حرف هامین شوکه اش کرد

 .ترسیده به صدای زنگ دار هامین گوش داد

 !هیچی-

 .پس درو باز کن-

 .فورا چراغ را روشن کرد

 .ترس برش داشت

ای دویدنش سمت آینه به گوش برسد به آنجا بدون اینکه صد

 .رفت

 .جلوی آیه ایستاد

 .قیافه اش زار می زد که گریه کرده

 .بابا می خوام بخوابم-

 .صدایش دیگر صاف شده بود

 .ولی هنوز قیافه اش داد می زد که یک سیر باران باریده

 .باز کن بارش-

 .باز نمی کرد شر می شد

 .دوباره به صورتش دست کشید

 .الش راحت شد که اصال خیس نیستخی

 .کلید را چرخاند و در را باز کرد

 .هامین حق به جانب ایستاده و نگاهش می کرد

 .جوری هم به صورت بارش زل زد که بارش جا خورد
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 خب چیه؟-

 گریه کردی؟-

 .قیافه اش را متعجب گرفت

 نه، چرا باید گریه کنم؟-

 به سمت پایین اشاره کرد

 .ابمگفتم می خوام بخو-

با همان لحن محکم گفت:اگه اجازه بدی من سرم درد می 

 .کنه

هامین برای اینکه صدایشان به پایین نرود بارش را به 

 هدایت کردسمت اتاقش 

 .خودش هم داخل شد و در را بست

 چی شده؟-

 .بارش متعجب نگاهش کرد

 !باید چیزی بشه؟-

 .درست جواب بده دختر-

 .میگم چیزیم نیست-

 .بود این قیافه ات نبودهست، اگه ن-

از اینکه هامین در همین مدت کم زیر و بمش را بلد بود 

 بیشتر حرص می

 .خورد

گفتم می خوام بخوابم، شا هم سه تا مرد هستین، حضور -

 .من لزومی نداره

هامین با جدیت تمام گفت:تو زن منی، اونا هم غریبه 



 

287 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 .غریبه نیستن نیستن، برای تو دیگه

 .لجش گرفت

 مین درک نمی کرد؟چرا ها

 .همین هم بیشتر به عصبانیت و ناراحتیش دامن می زد

 .دوباره نگاهش به دستان خالیش افتاد

 باشه، حق با توئه حاال اجازه میدی تنها باشم؟-

 !نه-

 .بر و بر به هامین نگاه کرد

 .این بار حتی از پس برمودای چشمانش هم برمی آمد

 میشه دست از سر من برداری؟-

 .جری تر شدهامین 

 .مطمئن بود دردی دارد

 .وگرنه بارش این همه تخس نمی شد

 ..البته با این چشان اشکی

 می خوام بگی چته؟ چی اذیتت می کنه؟-

 .دوباره چشمانش می رفت که سیل بند بشکند

 .هیچی-

خجالت می کشید در مورد چیزهایی حرف بزند که دغدغه 

 .ی هامین نبود

 ..دلم-

 دلت چی؟-

 .ن آمداشکش پایی

 .دلم برای مامانم تنگ شد-
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 .انگار تازه تا ته ماجرا را خوانده بود

 نمی دونی من همیشه کنارتم؟ نگفتم باهاتم؟-

 .بارش به هق هق افتاد

 .من احساس تنهایی می کنم. من خیلی تنهام-

 پس من چیم اینجا؟-

 .بارش ساکت شد

 .همه چیو درست می کنم، قول میدم-

 ...عقد زوری-

 .سط حرفش پریدهامین و

 .با جدیت تمام گفت:هیچ چیزی زوری نبود

 .می خواست لبخند بزند و به دلش امیدواری بدهد

 .اما نشد که نشد

 .این آخرین باریه که از این چشما اشک میاد-

 گفت:نیا پایین، ولی نخواب، تو اتاق

 .موسیقی کارت دارم

 .نگاهش را به چشمان بارش دوخت

 .لبخند زد

 .ون رفتبا چشمکی بیر

 .بارش با نفسی بند آمده ایستاده بود

 .اصال نمی دانست چه عکس العملی نشان بدهد

 اصال چه کند؟

 ...دلم نمی خواهد حواسم پرت شود"

 اگر بیفتد جای دور از تو چه؟
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خاطرت جمع که حواس جمع شده ی من می نشیند درون 

 ...قهوه ی شبانه ات

 ..".مزه اش کن جانم

 .روی تخت نشست

 .تش هنوز نم داشتصور

 .با آستین لباسش خیسی را گرفت

 .از اتاقش بیرون نرفت

 .تا وقتی که پونه برای شام صدایش کرد

 .دیگر گریه نمی کرد

 .خانمانه بیرون رفت

وس خانم شما نمی خوای ررامین به محض دیدنش گفت:ع

 مارو تحویل بگیری؟

 هامین فورا اخم کرد و لب زد:رامین؟

 .ی با فاصله کنار هامین نشستبارش با خجالت جای

 .من یکم تو اتاقم کار داشتم-

 .هامین زیر چشمی نگاهش کرد

 .اصال اهل سخت گرفتن نبود

 .ولی می دانست اوضاع و احوال بارش خوب نیست

 .ترجیح می داد کسی سربه سرش نگذارد

 .میز شام چیده شد

 .پونه همه را دعوت کرد که شامشان را بخورند

 .اشاره کرد بارش هم بلند شودبلند شد همین که هامین 

 .کارش از نگاه حمید دور نماند
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 .لبخند زد و آرام و آهسته به سمت میز رفت

 .پشت میز نشستند

 .بارش را به عمد کنار خودش نشاند

 .بارش معذب بود

 .ولی ظاهرا باید با این شرایط کنار می آمد

 .البته که االن واقعا همسر هامین بود

 .نار همدیگر باشندحق داشتند ک

 .کسی هم حق نداشت طعنه و کنایه بزند

 .فقط از االن باید کمی کنجکاوی می کرد

 !خصوصا در مورد زندگی هامین

 .هیچ چیز خاصی در مورد این خانواده نمی دانست

 .باید کمی کنجکاوی می کرد

 .دانستن باعث می شد بیشتر با هامین کنار بیاید

 .ارشان ماندبعد از شام فقط یک ساعت کن

 .یکراست به اتاقش رفت

 .ولی دلهره داشت

 .منتظر هامین بود

 .شب بود که صدای اتاقش را شنید11

 .فورا بلند شد

 .در را باز کرد

 .هامین بود

 .خیلی جدی

 .حتی اخم هم وسط ابروهایش بود
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 .بدون هیچ توضیحی او را به سمت اتاق موسیقی برد

 .در را باز کرد و داخل شدند

 .ا زد و یک هو اتاق سفید شدکلید ر

  .برام پیانو بزن-

 .بارش با اشتیاق به اتاق سفید مقابلش نگاه کرد

 .از روز اولی که این اتاق را دیده بود دوستش اشت

 .ناجور دلبری می کرد

 .بدون اینکه بهار از سرو رویش ببارد

 .به آرامی به سمت پیانو رفت

 .پشت پیانو نشست

 .س کردحضور هامین را کنارش ح

 .هامین کنارش نشست

 شروع می کنی؟-

 .بارش نگاهش کرد

 چی بزنم؟-

 .دست های هامین کنارش نشست

 .با من بزن-

 .هامین شروع کرد

 .صدای موزیک مالیمی پخش شد

 .بارش هم کنارش شروع کرد

 .این هماهنگی را دوست داشت

 ...با هم بودنشان

حس خوبی که نمی دانست از کجا و چطور نشات می 
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 .یردگ

 .در کل بودن هامین کنارش را دوست داشت

 .موزیک آرام بود و نوازشگر

 .انگار که روحت را قلقلک بدهد

 .انگشتش ثابت شد هامین روی آخرین کالویه را که زد

بدون اینکه به بارش نگاه کند گفت:اگه کاری باشه که 

 خوشحالت می کنه

 .کافیه فقط بهم بگی

 .بارش برگشت و نگاهش کرد

 .ضربان گرفته بود قلبش

 .انگار کنار گوشش معجزه اتفاق افتاده باشد

 !نه-

 .هامین برگشت و مستقیم نگاهش کرد

 چی نه؟ یعنی کاری نیست که از دست من بربیاد؟-

 .به سراغش آمد دوباره بغض

 

 .ساکت ماند و پلک بست

 .اجازه داد ثانیه ها هم لبخند بزنند

 .ی قشنگ تر بوداین سکوت انگار هزار برابر از هرچیز

 .ممنونم-

 بابت چی؟-

 .شانه باال انداخت

 .بابت خیلی چیزها باید تشکر می کرد
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 .یکی دوتا که نبود

 .بابت کارهایی که وظیفمه الزم نیست تشکر کنی-

 .می ترسم-

 از چی؟-

 .از دست دادن چیزهایی که دارم بهشون دل می بندم-

 دیوونه ای دختر؟-

 .بارش نگاهش را دزدید

 .قط ترسوامنه ف-

 حتی وقتی منم هستم؟-

چطور می گفت ترس از دست همین خودش است که 

 .بیچاره اش کرده

 .وگرنه این خانه و وسایلش که دلبستگی نداشت

 .ببخشید-

 .هامین لبخند زد

مطمئن بود حرفی هست که بارش از گفتنش خجالت می 

 .کشد

 .ولی سخت نگرفت

 .نمی خواست اذیتش کند

 .ز هامین فاصله گرفتبارش با خجالتش ا

 .از من خجالت نکش-

 .از خودش متعجب بود

بارشی نبود که روز اول در این خانه پا گذاشت و سه متر 

 .زبان داشت
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 .جلوی این مرد کامال غالف شده بود

 .از پیانو فاصله گرفت

 این اتاقو چرا ساختی؟-

 .هامین هم بلند شد

 .کنارش ایستاد

 !عالقه-

 .وار عاشق این مرد بود اعتراف می کرد دیوانه

 .آنقدر که شاید به حد پرستش برسد

و خدا کند هامین هم مطلقا و خودخواهانه همین حس را 

 .داشته باشد

****** 

 .بپوش بریم-

 .بارش متعجب نگاهش کرد

 کجا؟-

 .خرید-

 .متعجب به هامین نگاه کرد

 خرید دیگر برای چه؟

 .دقیقه ی دیگه جلوی دری5 -

 .ه کردبارش به حمید نگا

 .حمید شانه باال انداخت

 .می دانست باید آزمایش خون بروند

 .اما خرید بنظرش لزومی نداشت

 .به اتاقش رفت
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 .لباس پوشید و همراه امین بیرون رفت

 .مستقیم آزمایشگاه رفت

بعد از آزمایش خون و اعتیاد و البته زیرمیزی هامین برای 

 .روشی بودنروند، هامین او را به سمت طالف اینکه کالس

البته یک جواهری می شناخت که مادرش همیشه آنجا خرید 

 .می کرد

 .بارش را همان جا برد

 .به مامانم زنگ زدم-

 !چی؟-

 .تعجب کره بود

 .قبال حتی اسم مادرش را هم نشنیده بود

 .هفته ی دیگه با پرواز می رسن-

 .قلبش تپش گرفت

 برای چی؟-

 .ونهامین خیلی خونسرد گفت:برای جشن عقدم

 .حالش خراب شد

 هامین داشت چکار می کرد؟

 .مات به هامین نگاه کرد

 .رفتهامین به سمت جواهری 

 .باید حلقه تو انتخاب کنی-

 .نگاهش به انگشتان خالیش افتاد

 .دوباره داشت به گریه می افتاد

 .ولی نتوانست نپرسد
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 داری چیکار می کنی؟-

 .مدکاری که تو می خوای رو انجام می-

 .ت نگاهش کدبا حیر

 یعنی چی؟-

 .در را باز کرد و وارد سالن گرم جواهری شد

 زن و شوهریم، مگه قرار نیست همه بدونن عقد کردیم؟-

 چرا باید همه بدونن؟ مگه یه عقد مصلحتی نیست؟-

 .هامین با جدیت تمام نگاهش کرد

 .نه، نیست-

 .به بارش نگاه کرد

بارش می  با نگاه تیره اش و موج سنگینی که به چشمان

برای مصلحت دختر مردمو عقد نمی کنم  ریخت گفت: من

 .که وارد حریم زندگیم بشه

 .رهایش کرد

 .بارش جا خورد

مفهوم حرفش این بود که دوستش دارد یا داشت قدرت 

 نمایی می کرد؟

 .باهام بیا-

 .ویترین های بزرگ جواهری بردبه بارش را 

 ...زمردهای سبز و الماس های سفید

******** 

 .دستش روی فرمان ماشین سفت شد

 .بارش هنوز هنگ بود
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 .نگاهش را از از هامین گرفته بود و خیره ی بیرون شد

قلبش جوری می کوبید انگار هیزم شکنی با تمام قوا تبر به 

 .بکوبد تنه ی درختی

 .حرف بزن-

دلش می خواست بابت این لحن امریش تمام موهایش را 

 .بکند

 .س کردچشمانش را ریز و بدجن

 .نگاهش را به نیمرخ هامین دوخت

 دقیقا باید چی بگم؟-

هامین لبخندش را خورد و گفت:داشتی در مورد بهار 

 .حرف می زدی

 .شد بارش با حرص عمیقی دستش مشت

 .واقعا بی حیایی-

 .این باشه زنمی  فکر نکنم نظر بقیه اگه بدونن من-

 یا خدا، چرا اینقدر پررو بود؟

 دستم می ندازی؟-

 .نه فقط یه لحظه دلم یه بارش از جنس بارون خواست-

 .بارش ساکت شد و نگاهش کرد

 جانم...لطفا بیا"

 ...فکری به حال عاشقیم بکن

 ...خدا خیرت بدهد

 ."اندازه ی تنم نمی شود

 .دست لرز افتاده اش را پنهان کرد
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 با این همه عاشقی چکار می کرد؟

 ...حرف بهار می زنند

 اییز قدعلم می کند؟نمی گویند نباشد پ

 ...بعد می گویند عاشقش باش دختر

 ...مرد است و پر از مردانگی

 لب زد:می خوای با من چیکار کنی؟

 !هامین خیلی ساده گفت:زندگی

 .تمام هوای اطرافش را محکم هورت کشید

 میشه یه چیزی بخوریم؟-

شاید سلول های سرش از این همه هرج و مرج دست برمی 

 .داشتند

 .رگشت و نگاهش کردهامین ب

 .صورتش رنگ پریده بود

 !بارش-

 .یکی باید به این لعنتی می گفت اینقدر خوب صدا نزن

 .بزن کنار-

 .هامین متعجب ماشین را کنار کشید

 .قلبش ظرفیت نداشت

 .در ماشین را باز کرد و پیاده شد

 .شروع کرد قدم زدن

 .هامین متعجب پشت سرش پیاده شد

 !بارش-

به هامین توپید: صدام نزن باشه، صدام عصبی برگشت و 



 

299 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 .نزن

 .حساس شده بود

این تن صدای لعنتی داشت قلبش را به تیک و تاک وا می 

 .داشت

 هامین به آرامی پرسید:چته بارش؟

 ...من دوس-

حرفش تمام نشده بود که ماشینی کنارشان ترمز میخی 

 .گرفت

 .در ماشین باز شد و بارش را به سمت داخل کشیدند

 .ن هول شدهامی

 

 .داد زد

 .به سمت بارش دوید

 .اما دیر شده بود

بارش را سوار ماشین کردند و ماشین به سرعت نور دور 

 .شد

 .هامین هم معطل نکرد

 .سوار ماشینش شد و به دنبالشان رفت

زنگ زد و شماره پالک ماشین را 110همان جا فورا به 

 .داد

 .حیف که بادیگاردها را کنار جواهری مرخص کرد

 .وگرنه االن این اتفاق نمی افتاد

 .ترسیده بود
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 .ببشتر بخاطر اینکه بالیی به سر بارش نیاورند

 .وگرنه که هیچ چیز دیگری مهم نبود

 .شماره ی نورایی را گرفت

 نبه محض وصل شد شروع کرد به فحش داد

 .نورایی با آرامش می خندید

 .بعد هم در کمال تعجب تماس را قطع کرد

 .انیت ماشینش را به داشبورد کوباندهامین با عصب

 .امیدش فقط به پلیس بود

 

ماشین درون ترافیک و پشت چراغ قرمز و میانبرها دور 

 .و دورتر شد

 .قلبش درون دهانش بود

 .آنقدر ترسیده بود که دست و پایش می لرزید

 .بالخره هم گوربابایی به تمام قوانین کشور داد

 .سرعت ماشین را اضافه کرد

رفت که کاپوت ماشین را به صندوق عقب ماشینی که  آنقدر

 .چسباند بارش را دزدیدند

با عصبانیت بدون اینکه برایش مهم باشد چه بالیی به سر 

 ماشینش می آید

 .ماشین را محکم به عقب ماشینی جلویی کوباند

 .صدای جیغ بارش را شنید

 .می دانست دارد جان بارش را هم به خطر می اندازد

 .ر بوداما مجبو
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 .باید اینگونه نجاتش می داد

 .ماشین جلوی خودش را درون خیابان خلوتی انداخت

 .صدای آژیر پلیس می آمد

 .هامین عصبی بود

 .رهایش نداشتاکنترلی روی ک

 .فقط می فهمید بارش االن باید کنارش باشد

 .بارش زنش بود و تمام

 .روی ناموسش تعصب داشت

ه باشد تا پای مرگ هم اگر کسی بد به ناموسش چشم داشت

 .می رفت

 .صدای آژیر پلیس شدیدتر شد

 .ماشین جلوی از ترسش عقب کشید

 .بارش را محکم به بیرون پرت کردند

 .بارش از ماشین درون حرکت روی زمین غلطید

 .روی ترمز زد مهامین از ترسش محک

 .بلند یا خدایی گفت

ن بدون توجه به تمام ماشین هایی که می آمدند از ماشی

 .پایین پرید

 .به سمت بارش دوید

 .آنقدر ترسیده و عصبی بود که نمی دنست باید چه کند

 .ماشین پلیس کنار پایشان ترمز کرد

 .بارش بی هوش روی زمین افتاده بود

 .سمت چپ صورتش توسط آسفالت خراش افتاده بود
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 .سرش شکسته و خون ریزی داشت

 .دیدنداد زد:اون بی ناموس هارو بگیرین، زنمو دز

 .به سمت ماشینش دوید

 .پلیس هم معطل نکرد

 .به دنبال ماشین ضارب رفتند

 .هامین معطل نکرد

 .یکراست به سمت بیمارستان رفت

 .ی نبودننگران شکست

 .فقط ترس این را داشت که سرش ضربه خورده باشد

 .بدجور از ماشین به بیرون پرتش کردند

 .زیر لبی به نورایی فحش و ناسزا می داد

 .نقدر تند می رفت که هیچ چیزی حالیش نبودآ

ه رددختر بیچاره حق داشت از دست نورایی آشغال فرار ک

 .بود

 .با عجله خودش ا به بیمارستان رساند

 .قلبش زیر فشار بود

حاال که به راحتی وارد زندگیش شده بود به راحتی نمی 

 .گذاشت برود

یی به به خدا خانه ی نورایی را به آتش می کشید اگر بال

 .سر بارش می آمد

 .با برانکارد بارش را داخل بردند

 .فورا به نورایی زنگ زد

 .ظاهرا نمی خواست جواب هامین را بدهد
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 .اما سماجت هامین را که دید جواب داد

 چتته زنگ رو زنگ؟-

ببین کفتار پیر، بالیی سر بارش بیاد اون خونه ی نکبت -

 .رو به آتیش میکشم

 .دگفتم ازش خوشم میا-

فعال که نخاله هات کار بارش رو به بیمارستان کشوندن، -

 دهااتفاقی براش افت

 .باشه به خدا که می کشمت

 .نورایی تازه انگار حرف بارش را گرفته بود

 چی شده؟ بارش چشه؟-

 .هامین تلفن را رویش قطع کرد

 .هرچه هم نورایی تلفن زد جواب نداد

 .عصبی بود و نگران

 .مان را بهم بریزددوست داشت زمین و ز

 .مثال آمده بود امروز را برای بارش رویایی کند

 .طعم یک عشق قشنگ را بچشند

 .اما خراب شد

انگار تا نورایی را کله پا نمی کرد نمی شد هیچ چیز 

 .قشنگی را تجربه کرد

 .خدا این پیر خرفت را لعنت کند

 .گوشیش را از دست تماس های نورایی خاموش کرد

 .تر بیرون بیاید و خبر سالمتی بدهدمنتظر بود دک

 .یک ساعتی منتظر بود
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بالخره دکتر بیرون آمد و گفت احتماال یکی از دنده هایش 

 ترک جزئی

 .برداشته

 .سرش هم آسیبی ندیده

اما برای اطمینان الزم کل بدنش باید و حتما عکس برداری 

 .شود

 .هامین با نگرانی به دکتر نگاه کرد

 ر؟االن چیکار کنم دکت-

 همسرتونه؟-

 !بله-

دکتر دست روی شانه اش گذاشت و گفت:جای نگرانی 

 نیست.

 کی به هوش میاد؟-

نمی دونم دوست عزیز،ولی اسیب جدی ندیده،خدارو شکر -

 کنید.

 هامین نفس راحتی کشید.

 ولی هیچکس نمی توانست خشمش را از نورایی کم کند.

 حتی سالمتی کامل بارش.

****** 

 بارش اخی گفت.

 ش درد می کرد.سر



 

305 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 درد می کنه.-

 هامین با ذوق نگاهش می کرد.

همین که زنده و سالم کنارش حرف می زد برایش کافی 

 بود.

 ممنونم که هستی.-

 قرار بود نباشم؟-

 قراره همیشگی باشی.-

 بارش با عشق نگاهش کرد.

 فرار کردن؟-

 کیا؟-

 دزدا..-

 هامین فورا اخم کرد

 اذیتت کردن؟-

 نه خیلی-

 همچنان کنارش بود.هامین 

 سر کارت نمیری؟-

 نه!-

 من باعث دردسرت شدم.-
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 نه.-

 هامین اخم کرده بود.

 مدام یادش میامد که نورایی چه خطایی کرده بود 

 از چی عصبی هستی؟-

 همه چی!-

 .بارش منظور حرفش را نگرفت

 .با این حال گفت:من خوبم

 .باید خوب باشی-

 .هان گرفتمی خواست ادامه بدهد اما زبان به د

 .نمی خواست خودش و بارش را عصبی کند

 .گوشیش زنگ خورد

 .حمید بود

 .گوشی را جواب داد و به گوشش چسباند

 !جانم-

 سالم، دیر کردین، کجایین؟-

 .یکم گرفتار شدیم-

 کجایین مگه؟-

 .به بارش نگاه کرد

 .راحت دراز کشیده بود و با کنجکاوی نگاهش می کرد

 .گردیم خونه کارمون تموم بشه برمی-

 منتظرتون باشیم؟-

 !نه-
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 بارش خوبه؟-

 .نگاهش روی بارش قفل شد

 !خوبه-

 .باشه سالم برسون-

 .تماس را قطع کرد

 .بدون جواب دادن گفت:میرم بپرسم ببینم مرخصت می کنن

 .باشه-

 .هامین که بیرون رفت، بارش لبخند خنکی روی لب نشاند

رانه ی خوب اگر اینجا نبود، درون اتاقش یک جشن دخت

 .می گرفت

 ...برای خودش و دلش

 .ماه و ستاره ها هم دعوت

یت را داشته اکم چیزی نبود داشتن مردی که اینگونه هو

 .باشد

زندگی را کنارش همانطور فقط می خواست از این به بعد 

 .کند مزه که هست

وقتی حال می توانست قشنگ و دوست داشتنی بگذرد چرا 

 کرد؟ زهرمارش می باید به خودش

 .با فراغ بال سرش را روی بالش گذاشت

 .لبخند روی لبش سنجاق شده بود

 .قلبش آرام و موزون می نواخت

 .زیر لبی گفت:دوست دارم من، خیلی دوست دارم

 .آخرشب مرخصشان کردند
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 .منتظر عکس ها بودند

 .خدا را شکر حتی قفسه ی سینه اش هم ترک نداشت

 ..تفقط کوفتگی تیرگی بود که درد داش

 .از آنجا هم مستقیم خانه رفتند

از همان جا هم مدام تاکید می کرد که تا چند روز حق 

 .اش را ندارد بیرون رفتن از خانه

 .بارش هم با همان لبخند چشم گفته بود

چشم نمی گفت برای نگرانی های قلمبه شده ی هامین که 

 .دق می کرد

 .از بس که این مرد امروز جذاب و خواستنی شده بود

 .دلش برای این همه خوب بودنش ضعف می رفت

 .میشه زودتر برسیم خونه-

 .هامین متعجب گفت:داریم میریم دیگه

به محض اینکه به خانه رسیدند، دست مشت شده اش را 

 .تکان داد

 .هامین متعجب به احواالتش نگاه کرد

 چته بارش؟-

 !هیچی-

 .ولی یک مرگیش بود

 .هامین گفت:حتما خسته ای

 .م تند از ماشین پیاده شدخودش ه

 .می دانست بارش اعتراض می کند

تا مرده و زنده اش را جلوی چشمش نمی آورد ول نمی 
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 .کرد که

 .پا تند کرد و رفت

 .بارش از رفتارش خنده اش گرفت

 .اما چیزی نگفت

 .از ماشین پیاده شده به سمت ساختمان رفت

 .چراغ ها خاموش بود

 .احتماال همه خوابیده بودند

 .البته یک شب باید هم خواب باشند

 .صدا از پله ها باال رفت یب

دلش با این همه درد درون قفسه ی سینه اش خواب می 

 .خواست

 .شب بخیر ماهی کوچولو-

 .بارش به رفتنش نگاه کرد

 .نگاهش را بدرقه ی هامین کرد و داخل اتاقش شد

 .هامین تا امشب دیوانه اش نمی کرد ول کن نبود

 .نکه داخل اتاق شد در اتاق را قفل کردبه محض ای

 .نمی خواست هیچ بنی و بشری مزاحمش شود

 ...نه اینکه بترسد ها

 .قفسه ی سینه اش درد می کرد

 .تازه بدتر هیجان زده هم می شد

 .همین االنم قبلش به شدت می کوبید

 .تاب و تحملش را نداشت

 .تعویض کرد رلباس هایش را به زو
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 .روی تختش دراز کشید

 .خودش خوب می دانست که بودنش را دوست داشت

 .حس امنیت می داد

 !یک جور عشق شیرین

بهتر از همه ی کاکائوهایی که در تمام عمرش خورده و 

 .خوشش آمده

 .کمی قفسه ی سینه اش را ماساژ داد

 .اسم هامین را چندین بار زیر لب زمزمه کرد

 .اسم عجیبی داشت

 .عین اسم خودش

 .اما خوب بود

 .وست داشتنش هم خوب بودد

 .زیر لبی زمزمه کرد:آخه من دوست دارم آقا

 .این شیرین گفتن ها چه مزه ای داشت المصب

 .لبخند زد و پلکش را روی هم گذاشت

 .خیال پردازی هایش بماند برای فردا

 .االن خواب می خواست و خواب

 .تازه از خواب بیدار شده بود

پر ستاره بود نه یک درون خوابش نه خبری از ماه و شب 

 ...نسیم بهاری

 .کلی اشباح ترسناک دنبالش آمده بودند

 .لباس مناسبی به تن کرد

موهایش را دم اسبی بست و با شالی که روی موهایش 
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 .انداخت بیرون رفت

 .از پله ها سرازیر شد

 .پایش که روی پله ی آخر که گذاشت زنگ به صدا درآمد

 .نگاهی به ساعت پانول دار انداخت

 .صبح بود8تازه 

 اول وقت چه کسی بود؟

 .تنها کسی هم که بیدار بود هامین بود

 .لباس پوشیده روزنامه ی مقابلش را روی میز رها کرد

 .پونه به سمت زنگ رفت

 .بارش به سمت هامین رفت

 .حمید و رامین هنوز خواب بودند

 .پونه برگشت سمت هامین و گفت:آقا با شما کار دارن

 کیه؟-

 .ن بفرمایید ببینیدخودتو-

 .هامین بلند شد

 .هامین به محض اینکه درون آیفون نورایی را دید اخم کرد

 .زیر لب گفت:این چی می خواد

 .به محض برگشتن بارش را دید

 .اخم کرد

 .آیفون را روی دستگاه گذاشت و بی حرف بیرون رفت

 .بارش با کنجکاوی بیرون رفت

امین به سمتش به محض اینکه پشت سرش در بسته شد ه

 .برگشت
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 .صدای در را شنیده بود

 .با تاکید گفت:برو داخل، حق بیرون اومدن نداری

 .بارش اخم کرد

 چی شده؟-

 .به تو مربوط نیست-

 .از لحن هامین تعجب کرد

 .هامین با تاکید گفت:بیرون نمیای. برو داخل

 .بارش به اجبار داخل شد

 .از لحن هامین خوشش نیامده بود

 .ا ایستاد و به رفتن هامین نگاه کرداز همان ج

 .همین که خیالش راحت شد هامین دور شده بیرون آمد

 .آرام به دنبالش رفت

 .هامین دم در ایستاده بود

 .سرک کشید

 .اینکه نورایی بود

 .دستش مشت شد

 .ایستاد و گوش داد

 کجاست؟-

هامین دست هایش را درون جیب شلوارش فرو برده و 

 .دخونسرد نگاهش میکر

نورایی با دردی که درون پهلو و شکمش می پیچید ایستاده 

 .بود

 .جاش امنه-
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 قایمش کردی؟-

 .ها آره نامرداز -

  نورایی غرید:مواظب حرف زدنت باش جوجه فلکی،

 .خیلی منم منم می کنی

 .از تو بهترم.بارش زن منه هرچی باشم-

 .؟ تموم شدزنکدوم -

 .برای بارش تموم نشده-

 .از دستش میدیآخرش که چی؟ -

 .هامین لبخند زد

یعنی بهت نفهمیدی که عقدش کردم؟ حتی دیگه صیغه هم -

 .نیست

 .رنگ نورایی پرید

 چیکار کردی؟-

 .تن صدایش تحلیل می رفت

 واضح نبود؟-

 .یک باره به هامین حمله کرد

 .نگهبانان جلویش را گرفتن

 .اما با همان درد درون پهلویش زور زیادی داشت

 .دکمه ی باالی پیراهن هامین کنده شدآخر هم دو 

 .شروع کرده بود فحش دادن

 .به شدت عصبی بود

 .بارش دستش را جلوی دهانش گذاشت و نگاه می کرد

 .خونسرد بود زهامین هنو
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 .تن صدایش را پایین آورد

 .چیزی به نورایی گفت که خشمش بیشتر شد

 .بعد هم عقب گرد کرد و داخل آمد

 .ساختمان برگشتبارش به سرعت به سمت 

 .دوست نداشت هامین متوجه شود

 .خودش را به درون ساختمان رساند

 .حمید بیدار شده بود

با دیدن وضعیت بارش با تعجب گفت:چرا نفس نفس می 

 زنی؟

 .یکم بیرون ورزش کردم-

 حمید با خنده گفت:اهل ورزشم هستی؟

 .بارش برایش چشم غره آمد که در باز شد

 هامین داخل شد.

 با خنده گفت:خانوادگی ورزش می کنید؟ حمید

 بارش برایش چشم و ابرویی امد حرفی نزند.

 هامین با تعجب نگاهش کرد.

 ورزش خانوادگی دیگه چیه؟-

 حمید تازه متوجه چشم و ابرو امدن های بارش شد.

میگم چند مدته نرفتی باشگاه، حداقل با بارش برین یکم -

 بدویین.بشه ورزش خانوادگی.

 اه عاقل اندرسفیه ای انداختهامین نگ
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 دیونه شدی تو-

 بارش پوفی کشید و برای حمید چشم غره رفت.

 کی دم در بود؟-

 مهم نیست.-

 پیراهنت چی شده؟-

 هامین تازه فهمید.فورا بلند شد

 چیزی نیست.-

 خودش را به اتاق رساند و پیراهنش راتعویض کرد

 دوست نداشت کسی متوجه درگیری اش جلوی در شود.

 اتاق بیرون رفت که با بارش مواجه شد. از

 بارش کامال جدی پرسید:نورایی دم در بود؟

 هامین عصبی پرسید:اومدی دنبالم؟

 بارش اصال از کارش خجالت نکشید

 خب؟-

 نگفتم نیا؟-

 بارش نه لبخند زد نه از جدیت نگاه هامین ترسید.

 نورایی بود،دیدمش.-

 که چی؟-
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 الزم نیست از من پنهان باشه.-

 مهم نبود.-

نه مهم نیست ولی من خوشم نمیاد بهم بگی چیکار کنم -

 چیکار نکنم.

 چیزی که خواستم به نفعت بود.-

 نفعش اون وضع پیراهنته؟-

 بارش-

 هر دو سکوت کردند.

 .بمونه برای بعد-

 .نمی تونم-

بارش نگاه بخار کرده اش را به قهوه ی داغ چشمان هامین 

 .گره زد

 .چرا می تونی-

 .ا تونه ب-

 .با هیچ کس-

 .فورا هم اخم کرد

با هیچ کس، هیچ کس حق وارد شدن به زندگیتو نداره تا -

 .وقتی من هستم

 کسی از قهوه ی داغ حرفی زد؟

بگذارد لب پنجره خنک شود وقتی یک کوه یخ روی دلش 

 .آب شد
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 .این خنک شدن سرخوشانه را چقدر دوست داشت

 دیگه چی؟-

 .حسادتش هم خیلی قشنگ بود

با اینکه تقریبا هیچ چیزی از زندگی گذشته ی هامین نمی 

 دانست ولی باز خط

 .قرمزهایش را با حسادت ریز دخترانه اش می گفت

 ...دیگه اینکه-

 .دیگه اینکه مواظب خودت باش-

 .بارش به خودش قول داده بود عاشقی کند

 .فقط عاشقی

 .دیگر دو دوتا چهار تای قبل را نداشته باشد

 .ب نکندسوال و جوا

 .فقط هامین را با همه ی چیزی که هست پذیرا باشد

 .باید بریم بیرون، من واقعا گشنمه-

 .هامین چشم غره ای نثارش کرد

 .بارش لبخند زد

 .دست برد و در را باز کرد

 .هامین کالفه دستش مشت شد

 .چاره ای نبود

 .با هم بیرون رفتند

 .رامین هم بیدار شده بود

 .حمید می آمدصدای خنده هایش با 

 .رامین با دیدنشان فورا گفت:دیر بیدار میشنا
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 .بارش خندید

 .ما خیلی وقته بیداریم-

رامین آمد فضولی بیشتری کند که هامین چشم غره ای 

 .جانانه برایش رفت

 .رامین زبان به دهان گرفت

 .هوا کم کم گرم می شد

 .هوا همیشه سرد بود دهرچند دم عی

 .یدخصوصا بادهایی که می وز

اما همین که کم کم درخت ها به شکوفه می نشستند خوب 

 .بود

 .بهتر از این نمی شد اصال

 .باید برنامه می ریختند می رفتند قدم بزنند

این هوا اگر آفتابش گرم می شد جان می داد برای قدم زدن 

 و بلند بلند

 .خندیدن

 .میز صبحانه حاضر و آماده بود

 .هامین سرپایی قهوه ریخت

 .پشت میز نشستبارش 

 آرام گفت:میشه بریم خرید؟

 .هامین با جدیت گفت:فعال نه

 .بارش بادش خوابید

 .اصرار نکرد

 .حتما به صالحش نبود
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 .دیروز کم اتفاقی نیفتاده بود

 .هنوز بابت دیروز قفسه ی سینه اش درد می کرد

 .اصال نمی خواست یک شر جدید درست شود

زیاد از او خواست  صبحانه که تمام شد هامین با تاکید

 .درون خانه بماند

 .بارش هم قصد بیرون رفتن نداشت

 .ولی زنگ می زد آتوسا بیاید

 .درون خانه به این درندشتی تنهایی دق می کرد

 .البته که حمید بود

 .اما گاهی حتی حوصله ی حمید را هم نداشت

 .رامین هم بماند کنار

 .چون هنوز نمی توانست با هامین راحت باشد

بداقبالیش اطرافیانش همه مرد بودند.یکی از آنها زن  از

 .نبود

 .هامین که رفت او هم یکراست به اتاقش رفت

 .به آتوسا زنگ زد که بیاید

خودش هم تا آمدن آتوسا فیلمی از روی گوشیش دانلود کرد 

 .شد و مشغول تماشا

 .آنقدر فکر و خیال کرد تا بالخره آتوسا آمد

 .دیگری بودکنار آتوسا بودن دنیای 

 .فارغ از هرچیزی فقط می خندیدند

 .شاد بودند

 .انگار که درون دنیا هیچ جنگی نیست
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 .هیچ اتفاق شومی از بال هیچ کالغی روی زمین نیفتاده

همه چیز عین یکی از شعرهای شاملو درون کافه ای گرم 

 .بود خوب و شیرین

 

 فصل هشتم

 

 واقعا بهتری؟-

 .حمید بلند شد

 .م باز کرد و باالی سرش برددستانش را از ه

 چرخی دور خودش زد و گفت:از این بهتر؟

 .بارش نامطمئن نگاهش کرد

 .امان از این مردهای زبان نففهم

 حاال کجا میری؟-

 .حمید فقط نیشخندی زد

 .بارش دست به کمر زده ایستاد و نگاهش کرد

 .حمید برایش دستی تکان داد و رفت

 .بود فکرش فقط بیمارستان و دیدن رها

در تمام این چند مدتی که اینجا خوابیده بود یک لحظه هم 

 .نکرد رها را فراموش

 .قلبش برای دیدن دوباره اش تند می زد

 .سوار ماشین شد و مستقیم به سمت بیمارستان رفت

 .بابت کارش به هیچ کس هیچ توضیحی نمی داد
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 .فقط می خواست برود و رها را ببیند

 .م بوداین رهایی برای دلش الز

یکراست با هر دوز و کلکی بود وارد بیمارستان شد و 

 .سراغ رها را گرفت

رد می شد محو تماشایش  کسیجوری تیپ زده بود که هر 

 .بود

 .خودش که خانه ی هامین لباسی نداشت

 .چون تقریبا هم اندازه و هیکل هامین بود

 .امروز لباس های او را پوشید

 .رها سر پستش بود

 .شد یمرخص م ولی حدود ظهر

 .چون شیفت شب مانده بود

وقتی صدایش زدند که یک جوان شدیدا رعنای تو دل برو 

 .ی خسته آمد منتظر است با قیافه

نگاهش به حمید که افتاد با اینکه می خواست اخم کند لبخند 

 .خسته ای زد

قیافه ی زردنبوی حمید که روی تخت بود با االن که 

 .لی فرق داشتبود خی حسابی سرحال و قبراق

 !احوال بهتر جناب-

 .حمید شاخه گلی که سرراه خریده بود را مقابل رها گرفت

 .همه ی پرستارهای فضول به تماشا ایستادند

 .رها خجالت زده گل را گرفت

 .الزم نبود-
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برای زحمتی که کشیدین، البته دیر اومدم چون تازه بهتر -

 .شدم

 .رها ملیح لبخندش را تکرار کرد

 .کر که االن خیلی بهترینخداروش-

 ...ممنونم.فقط-

 .کمی تردید داشت

 .همه ایستاده و نگاهشان می کرند

 .از این وضع به شدت معذب بود

 می تونیم یه جای خلوت صحبت کنیم؟-

 .رها لحظه ای مکث کرد

 .انگار که درون ذهنش باال و پایین کند

 .به سمت دری اشاره کرد

 .بفرمایید-

 .ها جلوتر رفتر

 .به سمت حیاط خلوتی باز می شددر 

 .ظاهرا مخصوص کادر بیمارستان بود

 .رها روی یکی از نیمکت ها نشست

 .بفرمایید-

 .حمید کنارش نشست

راستش من اینجا اومدنم یه دلیل مشخص داره. دوست -

 .آشنا بشم دارم بیشتر با شما

 .رها حرفی نزد

 .فقط سکوت کرده بود
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 ...اگه اجازه بدین-

 ...ی منشرایط کار-

 .حمید وسط حرفش پرید

 .من مشکلی ندارم، با شرایط کاری شما کنار میام-

 .رها لب گزید

 ...خب-

 .حمید به سمتش چرخید

 .گلبرگ گلی که در دست رها بود را لمس کرد

 ،...فقط یه فرصت-

 .رها گل را کنارش گذاشت

 .من مطلقه ام-

 .حمید لحظه ای ساکت نگاهش کرد

 .انگار جا خورده باشد

 .نگاهش را از رها دزدید

پشت سرشان فواره ای پر فشار آب را به باال پرت می 

 .کرد

 .نسیم کوچکی هم می آمد

 .مهم نیست-

 .رها مستقیم و بی پرده نگاهش کرد

 مطمئن هستید؟ خانواده تون؟-

 .من خونواده ندارم-

 یعنی چی؟-

شاید اگه به مرحله ای از زندگیم رسیدم که توش بودی -
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 ریف کنمبرات تع

 یعنی چی؟

 .از جایش بلند شد

 جوابت؟-

 خودکار داری؟-

 !نه-

 .رها بلند شد و گفت:صبر کن

 .فورا بیرون رفت

از قسمت پرستاری روی تکه کاغذی چیزی نوشت و 

 .برگشت

 .جلوی حمید گرفت

 .این شماره ی منه-

 حمید خیلی جدی پرسید:کی کارت تمومه؟

 .یه ساعت دیگه-

 .مبیرون منتظرت می مون-

 .رها دل آشوبه گرفت

 .نه، این همه معطل میشی-

 .حمید لبخند زد

 .منتظر میشم-

 .بعد هم همانطور که آمده بود رفت

 .رها مات و مبهوت به رفتنش نگاه کرد

 .باور نمی کرد که همه چیز واقعی باشد

از همان روزی که روی تخت بیمارستان دیده بودش دلش 
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 .ضعف رفت

 .حمید برگرددفکرش را هم نمی کرد که 

 .با او را کند اشناییتقاضای 

 .حتی با اینکه مطلقه است

 .دوستش نارگل فورا داخل آمد

 بازویش را گرفت و گفت:چی می خواست ازت؟

 .لبش کش آمد

 .لبخندش پررنگ شد

 .نارگل با تعجب نگاهش کرد

 خب چی شده بگو جون به لبم کردی؟-

 .ازم خوشش اومده-

 .صدایش را فهیمه هم شنید

 .با طعنه گفت:واال مردم چقد شانس دارن

 .رها اخم کرد

 ولش کن داره حسودی میکنه-

 دست رها را گرفت و سرکارشان برگشتند.

************ 

 کجا؟-

 حمید آقا منشانه لبخند زد.

 خونه خودم؟-

هامین یکی دو سالی از نظر سنی با حمید تفاوت سنی 

 داشتند.
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 میشد گفت بزرگتر است.

 ت؟با این حال-

بارش نشسته بود و پرتقالش را پوست میکند.اصال حوصله 

 چک و چانه زدن با حمید را نداشتو

 من دیگه خوبم.-

 رامین هم به کمک حمید امد.

 بابا حالش خوبه دوهفته اس اینجا افتاده.-

 حمید چشم غره ای برایش رفت.

 منم میرم پیش حمید-

 هامین اخم هایش درهم رفت.

 خبریه؟-

 ضمن من فردا میام سرکار. نه بابا در-

 هامین هم عین خودش جواب داد:شما اخراجی!

 حمید با خنده نگاهش کرد.

 حالت خوشه؟-

 بهتر از این نمیشه.-

 یعنی چی هامین؟-

 خودتو معرفی میکنی شرکت، نیروی جدید میخوایم.-
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 هامین تو که میدونی...-

هامین با دو گام بلند خودش را حمید نزدیک کرد و ارام 

 فت:گ

 من میدونم رها خانومم میدونه؟

 حمید چشم ریز کرد.

 بپا گذاشتی برام؟-

 نه، کالغا به من رسوندن.-

 خب...-

 حمید با حرص گفت:فردا خبرت میدم.

 فردا ، صدرا تو دفترش منتظرته.-

 حمید رو به رامین کرد:اگه میای زود جمع کن بریم

 رامین سری تکان داد.

با یک ساک کوچک به سمت اتاقش رفت.خیلی زود 

 امد.بعد از رفتن انها بارش هم از جایش بلند شد

 خب من بهتره برم بخوابم.-

 هامین برگشت نگاهش کرد.ماهی کوچولوی خجالتی.

 کجا؟-

 خب بخوابم دیگه؟-
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 ده شب؟ساعت خوابت تغییر کرده؟-
 .بمون-

چقدر همین فعل کوچک و جمع و جور ماندن را سخت می 

 .کند
 .آسم که نیست

 .رفتن را مقطع مقطع می کند ولی
 ...خب-

 .بل اشاره کردمهامین به 
 .بشین-

 .جان به جانش کنند هم که دستور پشت ستور
 !لطافت هم که هیچ

باید کنار این همه مردانگی کردن راه آمدن با دل یک زن 

 .را هم یادش می داد
 .متین و خانم وار نشست

 .هامین به سمت بارش آمد و کنارش نشست
 !ریخت میان یک مشت قیر بخار گرفتهنگاهش 

 .باز برموداهایش داشت خون به پا می کرد
 !سرجنگ داشتند المروت ها

 .رعایت حال کسی را هم نمی کردند
 .بال به دور باشد

 .هامین لبخند نمی زد
 .فقط نگاهش می کرد

 .جوری که صدای قلب هردویشان را می شنید
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 .ولنتاین که نبود
 ...نشینی ماه و جمعی از ستاره هایک شب عادی بود با هم

 .شمع و گل و پروانه هم نبود
 .این شاعرمسلکی به کارشان نمی آمد
 نگاه هامبن به موهای فر بارش افتاد.

 .موهاتو هیچ وقت صاف نکن-
 توقع دارند یک مرد شاملو بلند باشد؟"

 یا از سهراب بخواند؟
 .شاعری به همین نگاه های پر از ترنج و انار است

 ...ا نمی فهمید به خداشم
من میام همین جاده ی بدون اعالن خطر ریزش کوه تا آخر 

 .رفته ام
 .بخدا که مزه داد

 .امتحانش کنید
 پی شعر نروید. 

 ."من با همین ها دل دادم
 همیشه همین جوری حرف می زنی؟-
 چجوری؟-
 دیوونه بشه؟ طرف که -

 .ان هامین خندیدمچش
 .ولی نگاهش هنوز همان بود

 !ا همه نهب-
 .پس آدم به آدمش فرق داره-
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 !اساسی-
 !این بار چشمان بارش خندید کنار لب هایش

 همیشه؟-
 !صددرصد-

 

 ...بیا قول بدهیم بخندیم"
 ...من برای تو
 !تو برای من

 "شعرمان قشنگ شد نه؟
 .هامین شال روی موهایش را کشید

م همه افسونگر نیستن، همه بلد نیستن تا پای دیوونگی یه آد-

 .برن
 از کجا می دونی که آدمی که جلوته بلده؟-
 ...نمی دونم، نابلده شاید... ولی همین موها-

 .نفس کشید
 !محکم و عمیق

 .برو بخواب-
 .سعی می کرد مقاومت کند

 .بارش نگاه هامین را حس می کرد
 .نباید می گفت ولی گفت
 .البته از زبانش در رفت

 .از دل وامانده اش هم همینطور
 از امشب تو اتاق تو بمونم؟ میشه-



 

331 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 .نفس هامین حبس شد
 این دختر شوخی می کرد؟

 واقعا شوخی می کرد؟
 نمی دانست چه شری به پا می کند؟

 !نه-
 .فورا از کنار بارش بلند شد
 .بارش مبهوت نگاهش کرد

 .هامین نگاهی به ساعت انداخت
 .وقت خواب بود

 .بارش هنوز متعجب نگاهش می کرد
رده بی حرف راهش را کشید و به سمت هامین شام نخو

 .اتاقش رفت
 بارش سرش را چرخاند 

 .قلبش هنوز تند می زد
 .حس می کرد هامین به تمام خواستنش توهین کرده

 .احساس حقارت داشت
 .دستانش مشت شد

 .درخت اخم میان ایروهایش قد علم کرد
 .بدون اینکه به اتاقش برود از ساختمان بیرون رفت

 .هوا سرد بود
 .کاش زود بهار می شد

 .گرما را بیشتر دوست داشت
 .برگشت و به اتاق هامین چشم دوخت
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 .چراغ اتاقش روشن بود
 .دلش می خواست داد بزند

 .بد و بیراه بگوید
 .کاش از گرمای قلبش کم می شد

 ...از بیقراریش برای هامین
 .لب گزید

 .دستی به صورتش کشید
 .د رفتبه سمت نیکمتی که زیر درخت چنار بو

 .نیمکت سرد بود
 .رویش نشست و سرش را پایین انداخت

 .امشب نه بغض داشت نه هوای گریه به سرش زده بود
 .فقط بی قرار بود

 .دلش یک چیز خوب می خواست
 .کاش حمید االن بود

 ...با هم می رفتند یک خیابان روشن
 ...با چراغ های سرتاسری

 .اسکیت می کرد
 .باد سرد به صورتش می خورد

 .ولی نبود
 .حمید نبود

 .هامین اهل هیچ کدام از دلبخواهی های دخترانه اش نبود
 !فقط خودش بود و خودش

 .به واال که خدا را خوش نمی آمد
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 .نمی گفت دلش را بدجور می سوزاند
 .نفس عمیقی کشید
 .گلویش خشک شد

 .مه رقیقی کم کم فضا را پر می کرد
 .تمایلی به بلند شدن نداشت

 .ا جمع کرد و باال آوردپاهایش ر
 .دستانش را دور پاهایش کرد

 .زیرر لب شروع کرد شعری را لب زدن
 .صدای خوبی هم نداشت که بزند زیر آواز

 .خنده اش گرفت
 .حس نم ریزی را روی تنش داشت

 .انگار باران بیاید
 .ولی خیس نشود

 چرا اینجایی؟-
نگاهش چرخید سمت هامینی که همراه یک پتو باالی 

 .ایستاد سرش
 .پتو را دور شانه اش انداخت

 .کنار بارش نشست
بارش پتو را باز کرد و کمی هم دور شانه ی هامین 

 .انداخت
 !هوا خوبه-

 .هامین تمام قد پای اخم پیشانیش مانده بود
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 فقط برای هوای خوب؟ -
 .هوم-
 !یخ میزنی-
 .من خوبم-
 از چی می ترسی-

 .بارش برگشت و نگاهش کرد
 !از تو-

 .ین متعجب لبخند زدهام
 چرا؟-

 .نمی خواست دلیلش را بگوید
 .بمونه واسه خودم-
 دیوونه ای؟-

 .شانه باال انداخت
وقتی تمام یه مرد .کمتر از همه تو دنیا باید از من بترسی-

 .میشی دیگه نباید بترسی
 .بارش پلکش روی هم افتاد

 .چرا اومدی بیرون-
 .از پنجره ی اتاق دیدمت-
 ترسی؟تو از چی می -
 .قبال از هیچی-
 االن از چی می ترسی؟-

 

 !از نداشتن تو-
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 .نفسش حبس شد
 .تنش لرزید

 .به سمت هامین برگشت
 .جوری که چشمانش میان درشتی چشمان هامین گیر افتاد

 داری شکنجه می کنی-
 .هامین لبخند زد

 .نه داریم کنار هم زندگی می کنیم-
 با عذاب دادن من؟-
 .ه دارم از هر عذابی دورش می کنمتو تنها کسی هستی ک-

 .مراعات کردن فایده نداشت
 .دلش که بازی نیست

 ....بس کن بس کن-
 بس کنم؟-

 !با بدبختی لب زد:نه، نه

 

 .هامین پتو را برداشت و دور بارش پیچید
 .هوا سرده-

 .بارش از بدجنسی هامین حرصش گرفت
 .پتو را دور خودش محکم کرد

 .ادزیر لبی فحشی به هامین د
 .همراهش وارد ساختمان شد

 شام می خوری؟-
 !نه-
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 .یکراست به سمت اتاقش رفت
 .پتو را کناری انداخت و روی تختش انداخت

 

 .چراغ را خاموش کرد
 .از دیدن خودش خجالت می کشید

 .پتو را روی صورتش کشید
 .آنقدر به این حالت ماند که بالخره خوابش برد

 .وقتی در اتاقش باز شد خواب بود
 .هامین باالی سرش ایستاد

 .خنده اش گرفت
 .خودش گفته بود دیگر

 .از امشب درون اتاق او می خوابید

 

 .انگار پلک هایش به هم چسبیده بود
 .به زور چشم باز کرد

 .تمام شب حتی یک بار هم بیدار نشد
 .خسته بود

 نگاهش به هامین افتاد.
 .چقدر دوستش داشت

 .چقدر عاشقش بود
 .لبخند زد

 .ح بخیرصب-
 .نگاهی به ساعت دیواری روبرویش انداخت
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 .دیر شد-
 .بارش فقط نگاهش می کرد

 چیزی شده؟-
 .امشب یه پرواز داریم-

 .قلبش به تپش افتاد
 جایی می خوای بری؟-
 .نه، چند نفر هستن که قراره بیان-
 کی؟-

 خانوادم.-

لرز خفیفی به تن بارش افتاد.اصال نمیدانست چطور قرار 

 د کند.است برخور

 از چی میترسی؟-

 بارش شانه باال انداخت.

 هیچ چیز ترسناکی وجود نداره.-

 من یهویی اومدم تو زندگی تو...-

 همه یهویی میان تو زندگی دیگران.-

 نه شبیه من.-

 ماهی کوچولو...-

 چقدر از این لفظ جدید حامی خوشش می امد.

 ه.هیچی نمیتونه تمام اتفاقات بین من و تو رو تغییر بد-



 

338 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 من فقط از عکس العمل ها میترسم.-

 شاه این قصر همیشه مواظب ملکه شه.-

 ملکه فقط امیدش به شاهشه.-

 هامین چشمانش خندید.

 امشب زیباتر از همیشه باش.-

 بارش با لبخند گفت:چشم.
 .لبخند از روی لبش کنار نمی رفت

 

س هایش که از خانه نورایی آورده بودند را ایکی از لب

 .دبیرون کشی
 .بنفش بود

 .به صورتش می آمد
 .مناسب بود

 .فقط امشب باید حسابی می درخشید
 .به این درخشیدن و به چشم آمدن محتاج بود

 .هامین محکم مادرش را در آغوش کشید
 .خوش اومدین-

 .کنار که رفتن رامین جلو آمد
 .هامین تنها خواهرش را هم در آغوش کشید

 .به نظر می رسیدکمی از وقتی که رفته بود الغرتر 
 .مادرش مریم نگاهی به اطراف انداخت

 با ندیدن بارش گفت:نیومده؟
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 .تو خونه منتظر باشه مهامین با جدیت گفت:خودم خواست
 .مریم حرف دیگری نزد

 .همراه دو پسرش از فرودگاه بیرون آمد
 .رامین شروع کرده بود به وراجی کردن

 .اما هامین ساکت و آرام بود
 .رسیدند، بارش به استقبالشان آمد به محض اینکه

 .آنقدر خانمانه تیپ زده بود که هامین میخ نگاهش می کرد
 .موهای فرش را سمت چپ صورتش ریخته بود

 .با یک روسری سفید رنگ که دور گردنش پیچیده بود
 .مریم با اخم نگاهش می کرد

وقتی مقابل بارش ایستاد با همان اخم گفت:قد کوتاهی 

 .داری
 .دستش مشت شدهامین 

 .اما حرفی نزد
 .مریم با بی اعتنایی داخل شد

 .گفت:مهم نیست ارام به هامین 
 .بارش به زور لبخند زد

 .نه نیست-
 .ولی بود

قدش کوتاه نبود که مادر هامین با این گستاخی با او 

 .برخورد می کرد
 .حرصش گرفته بود

 اما مجبور بود سکوت کند.
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 مریم دستی در هوا تمان داد.

برای معارفه دیر نیست،من خسته ام و احتیاج دارم -

 بخوابم.

 بارش اخم کرد.خدا به داد بعد برسد.

 هامین سری تکان داد وگفت:بفرمایین مامان.

خواهر هامین دختر ساکتی بود شاید هم ساکت به نظر می 

 رسید.

 .از نگاهش معذب بود رویش نمیشد به هامین چیزی بگوید

 فت.مریم از پله ها باال ر

 هامین ارام گفت:یه مدت باید با اخالقش کنار بیای.

 خواهر هامین جلو امد.باالخره سکوتش را شکست.

 اسمت چیه.-

 بارش.-

 دستش را سمت بارش دراز کرد.

 منم نهالم.-

 دست نهال را فشرد.

 هامین ارام دم گوش نهال گفت:هواشو داشته باش.

 نهال لبخند کجی زد.

 سعی میکنم.-
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ت سمت اشپزخانه رفت.بیرون که تکه ای رامین یکراس

 بزرگ کیک درون دستش بود.

 چاق سالمتیتون تموم شد؟-

 نهال پوزخندی زد.

 نترکی!-

 هامین را کنار زد.

 دلم فقط خوابیدن میخواد.-

 بارش با خودش فکر کرد چه خانواده بی حالی.

 برو استراحت کن.-

 با رفتن نهال بارش گفت:من باید برم دوستمو ببینم.

 هامین با جدیت گفت:میدونی که نباید بیرون بری.

 زندانی که نیستم.-

 نه نیستی.-

 خب...-

 تو خونه میمونی.-

 زیون لم داده بود.پای تلویرامین 

 چیکارش داری؟بزار بره بیرون.-

 تو کیکتو بخور.-
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 رامین نیشخند زد.

 امشب میریم بیرون.-

م خوب میخواست لبخند بزند اما لبخندش را خورد. باز ه

 بود.

 دوتایی؟-

 هامین صدایش را پایین اورد.

 بدون سر خر.-

 بارش خنده اش را کنترل کرد.

هامین به ساعت نگاه کرد .چندتا کار عقب افتاده داشت و 

 البته چند کار جزئی با صدرا

 

 .خداحافظی سرسری کرد و رفت
 .همین که پشت فرمان نشست به صدرا زنگ زد

 .بود باز خوب بود که صدرا شرکت
 .اگر صدرا را نداشت از پس خیلی کارها برنمی آمد

 .اصوال آدمی نبود که به همه اعتماد کند
 .خیلی دیر و سخت اعتماد می کرد

 .صدرا جز آدم هایی بود که اعتمادش را به دست آورده بود
 .تماس وصل شد

 .جانم-
 شرکتی؟-
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 آره، داری میای؟-
 .فرمان را یک دستی و دایره وار چرخاند

 .دای تیکاف تایرها به گوش رسیدص
 .تا نیم ساعت دیگه شرکتم-
 .باشه منتظرتم-
 خبری شده؟-
دادم وکیالی شرکت روی پرونده ی زمین مادر بارش کار -

 .چیزی از توش کشید بیرون کنن ببینن میشه
 .هامین از عمارت بیرون رفت

 خودش چی؟ از قاچاقش چیزی فهمیدی؟-
 .خیلی زرنگه هنوز نه، -

 .ن اخم کردهامی
 چی؟ هآخرش ک-

 .صدرا لبخند زد
 .با اطالعاتی که بارش داده آخرش مشخصه-

 .هامین سکوت کرد
 .بحث کاری بود

 فقط چرا هی اسم بارش بدون پسوند و پیشوند می آمد؟
 .خوشش نیامد

 .یه ربع دیگه رسیدم-
 .تماس را قطع کرد

 ...نه اینکه حساس باشدها
 ...غیرتی جماعت هم بماند به وقتش
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 .ولی گاهی دلش ساز ناجور می زد
 .به دلش برمی خورد کسی زنش را اینگونه صدا بزند

 .زنش بود دیگر

 

اولین دختری در زندگیش که این همه حس خرجش می کرد 

 .می شد و دلش بی تابش
 .نفسش را تند بیرون داد

 .ضربان قلبش ناموزون باال رفته بود
 .پشت چراغ قرمز توقف کرد

 .آدامس می فروخت بسته ای ریخت از پسرکی که
 .همه را درون دهانش گذاشت و مشغول دویدن شد

 .باید حالش را درمان می کرد
 .چه وضع سرکار رفتن بود

 .چراغ که سبز شد حرکت کرد
 .بودبه بارش تا خود شرکت افکارش 

 .دست خودش نبود
 .تمام این حس ها برای اولین بار برایش اتفاق می افتاد

 .بارها جان به لبش می کرداین اولین 
 .وارد شرکت شد

 .تمام افکارش را پس زد
 !برود برسد به کارش

 .شام میان سکوت خورده شد
 .به زور صدای قاشق و چنگال می آمد
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 .انگار کسی جرات حرف زدن نداشت
 .بارش زودتر از همه تمام کرد و صندلیش را عقب داد

 .هامین هم تمام کرد
جلویش را می برید انگار که  مریم جوری با چاقو گوشت

 .قاجار است و آنها خدم و حشم اشراف زاده ی
 .با اینکه همه شامشان را تمام کردند اما از پشت میز بلند نشد

 .بالخره وقتی مریم کنار کشید بقیه هم بلند شدند
 .بارش اصال از این وضعیت خوشش نمی آمد

 .بود ظاها زورگویی و باالتر دیدن در این خانواده ارثی
 .جلوی تلویزیون که نشست مریم مخاطب قرارش داد

 .برگشت و نگاهش کرد
 ...بله مادر-

 .مریم تیز گفت:صدام بزنم مریم خانم
 .یکی از ابروهای بارش باال پرید

 .هامین اخم کرد
 .کنار بارش نشست

 ...مامان-
 .با اسمم راحت ترم-
 .چشم مریم خانم-

 .حوصله ی کل کل کردن نداشت
 .ی داد عروس آرامی باشدترجیح م

 .همان دم بخواهد به مریم بپرد برایش گران تمام می شد
 چندسالته؟-
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 .سال23 -
 .مریم به هامین نگاه کرد

 .اینکه بچه است-
 .هامین خیلی خونسرد گفت:مهم نیست

 .مریم دوباره برگشت و به بارش نگاه کرد
 .دختر زیبایی بود

 .ولی باز هم مناسب هامینش نبود
 .ای دیگری برایش داشتآرزوه

 .می خواست برایش عروس اروپایی بیاورد
 .حداقل اینگونه می تونست او را بکشاند خارج از ایران

 مانده بود ایران که چه؟
 .هم او هم رامین را با خودش می برد
 .اما این دو پسر لج کرده و مانده بودند

 .اصال از این وضعیت راضی نبود
 .تچه می کرد که زورش نمی رف

 .حاال هم بدون اطالع عروس دار شده بود
 .آن هم یک دختر ساده ی بی خانواده

 .بارش اصال از نگاه هایش خوشش نمی آمد
 .نمی خواست از همان ابتدا سر جنگ بردارد

 .از جایش بلند شد
 .عذرخواهی کوتاهی کرد و به سمت طبقه ی باال رفت

 .مریم اصال خوشش نیامد
 .ه کردتند و تیز به هامین نگا
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 یه ذره تربیت نداره این دختر؟-
 .هامین هنوز خونسرد بود

 .و البته چشمش دنبال بارش و رفتنش
 .انگار تمام روز را منتظر بود که با بارش تنها شود

 !اما نمی شد که
 .از جایش بلند شد

 .امروز خیلی کار داشتم، ترجیح میدم که برم استراحت کنم-
 .گل یاسش آتش به جانش می زد

 .ریم رو گرفت و اخم کردم
 .هامین با خونسردی و قدم های شمرده از پله ها باال رفت

 .صدای ضربان قلبش را می شنید
 .هیچ وقت این حال را نداشت

 .دلش جوری می کوبید انگار چه خبر شده
 ...کاش بگوید دوستت دارم"

 ."آن وقت دنیا چقدر برای عاشقی کردن جای خوبی می شد
 .کرد درون اتاق خودش باشدفقط خدا خدا می 

 .یکراست به سمت اتاقش رفت
 .بارش به سمت کتابی که روی عسلی گذاشته بود رفت

 .ببخشید فکر نمی کردم تو اتاق باشی-
 .کن است بارش اینجا باشدماتفاقا می دانست م

 .بارش نگاهش نکرد
 .پشتش به سمت هامین بود

اید اینجا با همان حال گفت:جلوی مادرت خب... فکر کردم ب
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 .باشم
 .درست فکر کردی-

 .ابتدایی نبود
 .مانده بود چرا االن نمی تواند

 .انگار زنجیر بسته اند به دست و پایش
 .زبانش سنگین بود

 .در عوض قلبش به سرعت نور می کوبید
 .جوری هم هول می زد که از خودش می ترسید

 چرا نموندی پایین؟-
 .رف بزندبحث دیگری نداشت که بخواهد با بارش ح

 تو چرا باالیی؟-
 .هامین بی پرده گفت:چون تو اومدی باال

 .نگاه بارش باال آمد و روی برمودای چشمانش زانو زد
 ...من—

 .قلبش تند می کوبید

 

 .صدای در هر دو را شوکه کرد
 .به سمت دستشویی رفت بارش فورا 

 .وانمود کند که درون دستشویی است
اعصابی بهم ریخته سمت در هامین با ابروهای گرد کرده و 

 .رفت
 .تارا دم در بود

 .سینی همراه لیوانی شیر دستش بود
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 .مادرتون گفتن بیارم-
دست هامین جوری مشت شد که اگر به می دیوار می کوبید 

 .حتما فرو میرفت
 .لیوان را گرفت

با تاکید زیاد گفت:هیچ کس، تاکید می کنم هیچ کس حق نداره 

 .مزاحم من بشه
 .وحشت نگاهش کردتارا با 

 .این اولین بار بود هامین را اینگونه می دید
 .ترس برش داشت

 .چشمی سریع گفت و رفت
 .هامین لیوان شیر به دست درا بست و بعدم هم قفل کرد

 .واقعا حوصله هیچ مزاحمی را نداشت
مادرش از راه نرسیده جوری رفتار می کرد انگار بچه 

 .است
 .اصال خوشش نیامد

 .را روی عسلی گذاشت لیوان شیر

 

 .بارش از دستشویی بیرون آمد
 تارا بود؟-

 .چشمش به لیوان شیر افتاد
 .لبخند زد

 .هر دو ساکت بودند
 .هیچ صدایی نمی آمد
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 .شب بود11تازه 
 ...خب-

 .هامین با لبخند نگاهش کرد
 ...خب-

 بارش اخم کرد و گفت:بعدش؟
 .بعدش همه چیز با من اگه صبر کنی-
 .ممن صبر ندار-
 !از بس بچه ای-
 .ممنونم-

 .هامین جلو آمد
 بابت چی؟-

هامین فقط لب زد:هیچ زنی اندازه ی تو منو از رفتنش نمی 

 .ترسونه
 .اید یه نفر باشه که بتونه نگه ات دارهبهمیشه -

 .هامین مستقیم نگاهش کرد
 .کاش می توانست فکری به حال چشمانش بکند

 .این چشم ها پدرش را درآورده بود
 .مودایش آنقدر قدرت داشت که ول کن نبودبر

 

 .این دختر تا اخر عمر بیخ ریشش بود
 .عمرا اگه می گذاشت یک سانت از او دور شود

 .دایره المعارفش رفتنش را معنی نمی کرد
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 .پس کلمه ی رفتن حذف می شد
 !برای همیشه

 

 فصل نهم
 .اولین قرار بود

  .باید به سرو وضعش می رسید
 .شتعجیب اشتیاق دا

به حرف هامین اهمیتی نداد که گفته بیاید شرکت و خودش را 

 .معرفی کند
 .مثال قرار بود درون شرکت کار کند

 .رانندگی برایش تمام شده بود
 .ولی اهمیتی نداد

 !کار و بار و همه چیز بماند برای بعد
 !االن رها بود برای رها

 چرا بماند؟
 .سوار یکی از ماشین های هامین شد

که آمده بود خاله اش یک ریز از آشتی کردن با پدر از صبح 

 و مادرش گفته
 .بود

 ...از هزار جور معایب و مزایایش
 .از ثروتی که داشت خاک می خورد
 .در احترام خاله اش فقط سکوت کرد

 .حرفی نداشت بزند وقتی درکش نمی کرد
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 .از خانه بیرون رفت
 .صبح دم بیمارستان10گفته بود 

 .می شدرها شیفتش تمام 
 .می توانست تا خانه برسانتش

 .کمی اختالل کنند
 .با عجله خودش را به بیمارستان رساند

 .ولی متاسفانه تاخیر داشت
 .رها ایستاده در انتظارش بود

 .فقط یک هفته تا عید مانده بود
 .هوا هنوز خیلی سرد بود
 .کنار رها روی ترمز زد

 .حمید فورا پیاده شد
 .خانم بابت تاخیر من عذر می خوام سرکار-

 .رها فقط لبخند زد
 .اشکال نداره-

 .حمید ماشین را دور زده در را باز کرد
 .ممنونم-

 .حمید فقط لبخند زد
 .رها سوار شد

 کجا برم؟-
 .رها خندید

 !خونه-
 .رها نمکین لبخند زد
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نمی دانست چرا حس می کرد وقت گذرانی با حمید خستگیش 

 .مرد شادی بود.را کم می کند
ه اش آنقدر خنده رو بود که دوست داشت مدام نگاهش چهر

 .کرد
 .حیف که باید متانت خرج می کرد

 .وگرنه تا آخر این مسیر به او زل می زد
 ...خب رها خانم-
 !بله-
 ...حرفی حدیثی...خبری-
 !سالمتی-
 .اونو که خودم دارم می بینم و خداروشکر-

 .تازه شکل گرفته شان بدون کلمات بود اشنایی 
 چرا طالق؟-

 .رها فورا اخم کرد
 .دوست نداشت زیاد در موردش حرفی بزند

 ...تفاوت سلیقه و عقیده-
 ...و-

 .مطمئن بود چیزی غیر از این هم هست
 .دست بزن داشت-

 .اخم های حمید درهم کشیده شد
 .انگار جنگل های طرفین بهم وصل شده باشند

 .نیم نگاهی به رها انداخت
 .عصبی می شود مشخص بود از یادآوریش
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 ازش شکایت هم کردی؟-
 !بله-
 بچه هم داشتین؟-
 !نه-

 .حمید خود به خود نفس راحتی کشید
 .زود بود احساس شود
 .ولی درگیرش شده بود

انگار شکوفه دوباره متولد شده بود. با همان چشم ها و لبخند 

 !جادویی
 االن زندگی خوبه؟-
 .بد نیست-

 .از حاال به بعدش را که نمی دانست
 .تا قبل از حمید همه چیز عادی بود

 .روتین و بدون هیجان
 !دنبال کمی خنده و سرگرمی

 ...می خواست زن باشد برای یک مرد
 .ناخان هایش را الک بزند

 .موهای بلندش را پشت گوشش بزند
 ...تا گوشواره ی نقره اش بیفتد درون نور

 .ولی مردی درون زندگیش نبود
 !میشگیشخودش بود و دلمردگی های ه

 

 .زندگیش زمستان کوچکی با یک پالتوی گرم
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 !نه برفی داشت نه بارانی
 .آسمان در عوض همیشه ابری بود

 .از حاال خوب میشه-
 .رها با لبخند نگاهش کرد

 .اعتماد به نفس حمید ستودنی بود
 چرا؟-
 .من هستم-

 .رها یک تای ابرویش را باال داد
 !خب-
 .و برات قشنگ می کنمپایه کله خرابیام باشی همه چیز-

 .نمی دانست چرا یکهو هیجان زده شد
 .هستم-

 .حمید برگشت و چشمکی زد
 .پس سفت بشین سرجات-

 .رها منظورش را نگرفت
اما وقتی ماشین سرعتش آنقدر زیاد شد که انگار دارند پرواز 

 .می کنند فهمید
 .برگشت و به حمید نگاه کرد

 .جریمه میشی-
 .مهم نیست-
 !ایتو دیوونه -

 .حمید خندید
 !یکم فقط-
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 .از اتوبان که خارج شدند سرعتش را کم کرد
 .می دانست جریمه شدند

 .دوربین ها مطمئنا عکس گرفته بودند
 .ولی مهم نبود

 .به هیجانش می ارزید
 .رها نفسش را تند بیرون داد

 همیشه از این کارا می کنی؟-
 !نه همیشه-

 .دوباره چشمکی به رها زد
 .زد رها هم لبخند

 .ظاهرا که سروکله زدن با حمید می تواند دلچسب باشد
 .شاید هم بالخره زندگی که دنبالش بود داشت نصیبش می شد

 .آدرس رو بهم ندادی-
رها تازه یادش آمد که فقط دارند می روند بدون اینکه 

 آدرسش را به حمید
 .داده باشد

 ....بزرگمهر و-
 .گذاشت حمید تا به خانه ی رها برسند سربه سرش

 .رها غش غش می خندید
 .کنار خانه شان پیاده اش کرد

 .ممنونم-
 .حمید سرخوشانه گفت:قابلی نداشت شکوفه خانم

 .رها هاج و واج نگاهش کرد
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 .ببخشید-
 .حمید تازه فهمید چه گفته

 .فورا اصالحش کرد
 .حواسم نبود-
 کی؟-

 ها؟
 میگم شکوفه کیه؟-
 !یه آدم قدیمی-
 االنم هست؟-

 !لحن غمگینی گفت:آره زیر یه خروار خاک حمید با
 .رها چهره اش به سرعت حالت غم گرفت

 .متاسفم-
 .حمید به زور لبخند زد

 .ممنونم-
 .رها دستگیره را فشرد

 .زحمت دادم امروز-
 .برعکس، خیلی خوشحال شدم-

رها برای اینکه او را از این حال و هوا در بیاورد گفت:پس 

 .می خوام بگم من راننده
 .ید لبخند زدحم

 .چشم. من دربست در اختیار شمام-
 رها دست تکان داد و رفت.

 ماندن حمید جایز نبود.
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که باید انجام میشد.زیر لب بزن بریمی گفت کلی کار داشت 

 و به سمت شرکت رفت.

 کار جدید، فعالبت جدید.

 صدای تقه در توجه هر دو را جلب کرد.

و حمید با لبخند گل  بدون اینکه هامین تعارف کند در باز شد

 و گشادی وارد شد.

 خیر باشه!-

 خیر بود و خوشی جای شما هم خالی نبود.-

 هامین نیشخندی زد.

 بیا برو بایگانی کارتو شروع کن.-

حمید فورا اخم کرد:بایگانی؟جا قحطه؟به عمد داری منو 

 میفرستی اونجا؟

 خب یکی از هنراتو رو کن.-

 رانندگی.-

 لیاقتی.جون به جونت کنن بی -

 حمید خندید.

 برو بایگانی حمید.-

هامین هر چی از دهنم در بیاد نثارت میکنما، نمیرم، اون -

 پیر خرفت با عینکش هست، من برم بگم کیلو چند؟
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 هر کاری دلت میخواد بکن.-

 خودم یه بخش رو انتخاب میکنم.-

 امان از دست تو.-

 چیکار میکنین؟-

 صدرا کش و قوسی به تنش داد.

 ل ور رفتن با پرونده بارش خانوم.مشغو-

 گانگستر بازیاش با من.-

هامین با اخم گفت:الزم نیست،پلیس رو گذاشتن واسه 

 همسایه؟

بارش احتیاج به مراقبت بیشتر داره، خودت هم خوب -

 میدونی.

 میدونم.-

 پس اون با من.-

 کوتاه امد و گفت :باشه

اون روز  از اندر احواالت نورایی عزیز بگین؟یارو بعد از-

 انگار سر و کله اش پیدا نشده.

 صدرا گفت:حتما مشغوله دیگه.

 هامین هم گفت:ما هم نقشه خودمونو داریم.

 خب...-
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 به زودی کله پا میشه. -

 چیزی پیدا کردین؟-

منتظریم خسروی بیاد.یه سری توضیح حقوقی بده ببینیم -

 میشه یا نه؟

 حمید سری تکان داد.

 

 .کنجکاوی هم نمی کرد
 .ر دست خودش بود می چسبید به زن و عشقاگ

 !ته اش هم رانندگی
 .دیگر از این دنیا هیچ چیز نمی خواست

 .هامین کنارش نشست
 !به آرامی پرسید:انگار خیلی شارژی؟

 .حمید فقط لبخند زد
 .لبخندش مفهوم را رساند

 .هامین هم فقط سر تکان داد
 درک کردن حمید اصال سخت نبود وقتی بارش تمام قد

 .دقیقه ثابت می کرد حضورش را دقیقه به
 .امروز حتما بیرون می رفتند

 !چندشاخه گل هم بماند برای موهای فرش
 !آخ که می مرد برای طرح هندسی لبخندش

 !خدا زن نیافریده بود که
 .فرشته بود عنایت کرد روی زمین آمد
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 .ذهنش مشغول حرف های خسروی بود
 .گفته بود می شود یک کارهایی کرد

 .زمین هنوز هم به نام مادر بارش است
 .یعنی زمین در استعالماتی که انجام داده اند فروش نرفته

 .بلکه زمین ساخت کارخانه ی نورایی شده
 آن هم چطور؟

 .نیمی از زمین فقط فروش رفته
الباقی مانده و بعد از چندین سال بخاطر موقعیت خوب 

 تجاریش تبدیل به
 .کارخانه شده
ه فروش رفته هم بعد از چندین سال وارد چرخه نیمی دیگر ک

 .ی کارخانه شده
 .یعنی از خشت اول کار نورایی همه برای بارش بود

 .فقط باید سند زمین گیر می آمد
 .و البته با مدارک معتبر ثابت می شد

 .آن هم خسروی گفته بود حلش می کند
 .چندتا دوست و آشنا ثبت اسناد دارد که کار راه اندازند

 .تواند خیلی زود چیزی که می خواهد را به دست بیاورد می
 .خیال هامین تا حدی راحت شده بود

 .می دانست می شود یک کارهایی کرد
 .همین که شاخ نورایی را می شکست کافی بود

 .در مورد قاچاقش هم فکرهایی داشت
 .آن را هم کم کم عملی می کرد
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ه نفهمد جوری به یک باره از همه چیز ساقطش می کرد ک

 .از کجا خورده

 

 .زنگ زده بود بارش
 .گفته بود آماده شود دارد می آید

 .امشب را شام بیرون می خوردند
 .زیر ستاره های شب

با همین هوای سرد اسفند ماه که بوی ماهی قرمز می دهد و 

 گندم هایی که
 .تازه سبز می شوند

 .کمی درون شهر قدم می زدند
 .از آینده حرف می زدند

 .با هیچ دختری نداشت هه هایی کتجرب
 .چقدر این تجربه های تازه را دوست داشت

 .رسیده به خانه بوق زد و نگهبان در را باز کرد
 .باید لباس هایش را عوض می کرد

 .کمی اسپرت تر بودن را بیشتر دوست داشت
 .وارد خانه که شد بارش را با اخم های گره کرده دید

 .لبخند می زد مادرش هم پا روی پا انداخته
 .سری برای بارش تکان داد

 .بارش دلخور رو گرفت
 .هامین سالمی کرد و به سمت بارش رفت

 فورا پرسید:چی شده؟
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 .بارش حرفی نزد

 

 .گالیه کردن از مادرش دمده شده بود
 .او هم کسی نبود که بخواهد گالیه کند

 .بعدا جواب را می داد
 .ب هرکسی را بدهدبه اندازه ی کافی زبان دراز بود که جوا

 .فعال رعایت سن و سال مادر هامین را می کرد
 .کارد به استخوانش می رسید جواب می داد

 .هامین گفت: برو بیرون تو ماشین بشین االن میام
بارش از خدا خواسته سویچ را از هامین گرفت و بیرون 

 .رفت
 مریم فورا گفت:خیره، کجا بسالمتی؟

من اصال و ابدا خوشم نمیاد هامین خیلی جدی گفت:مامان، 

در مورد کارهام ورفت و آمدم به کسی توضیح بدم حتی به 

 .شما
 .مریم برو بر نگاهش کرد

کاری به کار بارش هم نداشته باشید. دوست ندارم ببینم -

 .ناراحته
 .مریم پوزخند زد

 پس ترجیحش میدی به مادرت؟-
مه هرکسی جایگاه خودشو داره مامان، شما بعد از این ه-

 سال زندگی تو
خارج هنوز داری عین مادرشوهری کینه ای ایرانی برخورد 
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 .دیگه ای داشتم می کنی؟ توقع
 .مریم ساکت شد

 .هامین هم با جدیت گفت:کاری به زن من نداشته باش مامان

 

مریم لجوجانه گفت:زن؟ با اجازه ی کی زن تو شده؟ دختری 

 که نه پدر داره
 ...چ مراسمی بدوننه مادر زن تو شده؟ بدون هی

 

 .هامین وسط حرفش پرید
با حرص غرید:مامان تمومش کن، باشه؟ تمومش کن. من 

نمیدم اینجوری در مود زن من حرفی  این حق رو به شما

ارم که داره به زنم د بزنی. من کیو دارم؟ کو پدرم؟ یه مادر

 زخم می زنه. چه فرقی به بارش دارم که کسیو نداره؟
 .مریم متعجب بود

 .ین پسر هیچ وقت با او اینگونه حرف نمی زدا
 !آن هم بخاطر یک دختر

 واقعا این همه عاشقش شده بود؟
 .قشنگی آن چنانی هم که نداشت
 پس به چه چیزش دلبسته بود؟

 !هامین-
 .تمومش کن مامان من عجله دارم-

 .نماند که بیشتر بحث کند
 .راهش را گرفت و مستقیم باال رفت
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ردن با او را نداشت وقتی منطق درون اعصاب یکی به دو ک

 .نبود صحبت هایش
 .اینگونه پیش می رفت باید بارش را با خودش می برد

 .ترجیحا یک آپارتمان برای دونفرشان
 .البته بعد از مراسم عقد
 .یکراست به اتاقش رفت

 .لباس هایش را تعویض کرد و بیرون آمد
 .مریم هنوز داشت غر غر می کرد

 .توجهی نکرد
 .هش را گرفت و رفترا

 .بارش بیرون منتظرش بود
 .بیرون که آمد او را درون یک پالتوی خز سفید رنگ دید

 .جوری خودش را مچاله کرده بود انگار خرگوش است
 ولی تا به بارش رسید گفت:چرا ننشستی داخل ماشین؟

 .بارش فقط شانه باال انداخت
 .هامین در را برایش باز کرد

 .بیرون سرده-
 .که قرار بود بیرون باشیم آخرش-

 .هامین فقط لبخند زد

 

 .هامین دل ضعفه گرفته بود
 .دست مشت شده و نفس تند شده اش جان می گرفت

 .بیا بریم تا شور نیفته بهم-
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 .بارش لبخند زد
 .سوار ماشین شد و هامین هم کنارش نشست

هامین برای اینکه از این حال و هوا بیرون بیاید با سرعت 

 .رفت بیروناز خانه 
 .بارش موزیانه لبخند می زد

 .گور بابای تمام بدبختی های ریز و درشت دور و برش
 .سبیدچحاال را می 

 .ددیمرد کنارش را می
 .قربان صدقه اش می رفت

 .برایش جان می داد
 کجا میریم؟-
 هرجا تو بخوای؟-
 بریم جلفا؟-
 .چشم-

 .جلفا را دوست داشت
ت که تمام محله ی آنقدر چیزهای دوست داشتنی داش

 .بزند و سیر نشود کوچکش را ده دور دور
 بریم کافه ی تو؟-
 چرا اونجا؟-

 .بارش لبخند زد
 .یکم قهوه بخوریم-

 .هامین لبخندش پررنگ تر شد
 .تو فکر رستوران و شام بودم-
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 .ساندویچ می خوریم-
 .هامین فقط لبخند زد

 .چقدر نمک داشت این دختر
 .بیندازددریاچه ارومیه برود لنگ 

 .هامین ماشین را درون پارکینگ برد
 .پارکینگ تاریک بود و خلوت

 .هوایش هم سرد و نمناک
 .بارش اصال خوشش نیامد

 .دستش سمت دستگیره رفت تا در را باز کند

 

 .تو منو می کشی-

 

 .هامین پررنگ و خواستنی لبخند زد
 .حق مردن نداری، فقط باید برای من بمونی-
 !هچه انحصارطلبان-
 ..یکی آمد"

 ...ااز وسط ابر ها
 .فقط گفت چمدانت را ببند
 ...تا خورشید راهی نیست

 .من بستم، دستش را گرفتم و رفتم
 ."چقدر این روزها حالم خوب است

 .می ترسم کم بشی برام-
 .پیر میشم اما کم نمیشم-
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پیرمیشم، زشت میشم با موهای سفید و دست های لکه زده -

 .موندنیم و چروک، اما
 .چشمان هامین درخشید

 .منم با عصا و یه سیبل سفید و یه غبغب آویزون-
 .رش بلند خندیداب

 .من قربون پیری هات برم آخه

 

 !خوبه هستی-
 .بارش با عشوه نگاهش کرد

 !و موندنی-

 

 .کیفش را برداشت و از ماشین پیاده شد
 .اینجا خیلی سرده-

 .هامین کنارش ایستاد

 

 .هامین لبخند زد
 .گوشش را خاراندکنار 

 .با این دختر مرد دیگری شده بود
 .انگار اصال خبری از هامین غد و جدی قفل نبود

 .مردی که اعصاب نداشت
 .خودرای بود
 .مغرور بود

 .یکیش دوتا نمی شد
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معلوم نبود این دختر دیگر قرار بود چقدر شخصیتش را 

 .تغییر بدهد
 .تا االن که هامین زمین تا آسمان فرق داشت

 .ز پارکینگ بیرون آمدا
 .کاش زودتر بهار می شد

 .جوانه زدن درخت ها قشنگ بود
 .روحیه را تازه می کرد

 .و البته دوست داشت
 .وارد کافه شدند

 .بوی قهوه ی تازه دماغ هر دو را پر کرد
 .بارش با لذت نفس کشید

 !من میمرم برای این بو-
 .هامین اشاره ای به میزها کرد

 ا بریم تو بالکن کافه؟اینجا می شینی ی-
 .بالکن-

 .راه پله را نشانش داد
 برو تا با قهوه بیام، تلخ یا شیرین؟-
 !شیرین-

اصال نمی خواست ادای آدم هایی را دربیاورد که تلخ دوست 

 دارند و کامشان
 .عین زهر است

 .خودش بود و از تمام چیزهای شیرین دنیا لذت می برد
 .اصال دنیا باید شیرین باشد
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 .پله ها باال رفتاز 
 .بالکن کوچک بود و نمایش سمت خیابان بود
 !پر بود از گل های سیکلمه و آهارهای رنگی

البته بالکن شیشه خورده بود و اصال هوای بیرون به داخل 

 .نمی آمد
 .برای همین گرم بود و خواستنی

یک میز و دوتا صندلی چوبی و گلدان پر از گل روی میز 

 .وسط بالکن
 .ی شاعرانه اش را دوست داشتچقدر فضا

 

******** 

 خبر دادن نورایی امده.

 تعجب کرده بود.

 به رسم ادب وقتی نورایی داخل شد از پشت میزش بلند شد.

 خیره!-

 نورایی پوزخند زد.

 نذاشتی خیر بشه.-

 چی میخوای؟تو بی حرف و نظر نمیای.-

 حاضرم نیمی از ثروتم رو به نامت کنم.-

 و در ازاش؟-
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 .بارش-

 دست هامین مشت شد.

 بارش زن منه.-

 طالقش بده.-

 چطور میتونی با این وقاحتحرف بزنی نورایی؟-

 تو به زور وارد زندگیش شدی.-

 خودش خواست.-

خودش بی جا کرد.اون بچه اس.خوب و بد رو تشخیص -

 نمیده.

از حاال که زن منه تشخیص میده.من زنمو با تمام ثروتت -

 هم معاوضه نمیکنم.

 ی؟اون دختر کیه؟هیچی ندارهتا ک-

 نگران اون نباش. اصال گیر دادی به بارش که چی؟-

 خودت چی-

 حرفم همونه راتو بکش برو.-

 تو به زور عقدش کردی.چرا ولش نمیکنی؟-

 کی گفته به زور بوده؟-

 حاال هر چی معامله خوبیه!-

 من از زنم نمیگذرم.نمیتونی از من جداش کنی.-
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 نورایی نیشخند زد

 هخوب-

 بلند شد.هامین درکش نمیکرد.

 بدون هیچ حرفی راهش را گرفت و رفت.

 صدرا فورا داخل امد.

 چیشد ؟-

 مشکوک میزنه-

 چطور؟-

 در مقابل تمام حرفام سکوت کرد و رفت.-

 چیز خاصی گفتی؟-

 نه-

 شاید باالخره قبول کرد که راحتتون بذاره-

 بعید میدونم-

 مطمئن بود نورایی نقشه ای دارد.

 ه ارام نبود.وگرن
 .صبوری نمی کرد

 .لحظه ی آخر حس کرد نورایی از روی میز چیزی برداشت
 .نگاهش روی میز افتاد

 !اما یادش نمی آمد که چیزی داشته که گم بشود یا نه
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 چی شده هامین؟-
 .سرش را تکان داد

 .نمی دونم-
 .مطمئن بود به زوری اتفاقی می افتد

 .اما چه چیزیش را نمی دانست
 .به زوری در میاد صداش-

 .سری تکان داد به ساعت نگاه کرد
هیچ چیزی االن نمی توانست خوشحالش کند مگر فکر کردن 

 !دل زدن برای دیدنش به بارش و دل
 میری خونه؟-

 .متعجب به صدرا نگاه کرد
 !حواست به ساعته-

 .فحشی زیر لبی به صدرا داد
 .صدرا خندید

 .متاهلیه دیگه-
 .رفتچشم غره ای به صدرا 

 .دستی تکان داد و بی قرار رفت

 

 .می دانست بارش و مادرش آبشان در یک جوب نمی رود
 .مدام در حال کشمکش هستند

 .خودش باشد باز بهتر است
 .و البته باید هرچه زودتر مراسم عقدشان انجام می شد

 .شاید مادرش بالخره با این قضیه کنار می آمد
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 .ظهر بود
 .رون بخورندمی توانستند ناهار را بی

 !بعد هم برودند دنبال کارهای عقد
 .می دانست حسابی دنگ و فنگ دارد

 .گوشیش را برداشت و سوار آسانسور شد
 .به بارش زنگ زد

 .گفت که آماده باشد به دنبالش می رود
 .خودش هم زود رفت

 .دلتنگی به کنار باید به کارها می رسیدند
 .تاین دست دست کردن ها نتیجه ی خوبی نداش

 .سوار ماشینش شد و خودش را رساند
 .بارش متنظرش بود

 .جلوی در بوق زد و سوار شد
 عین همیشه خوش پوش 

 .بارش عاشق این پیشنهادهای یهویی هامین بود
 ...مثال ناهار دو نفره
 ...خریدهای دونفره

 

 !خب-
 .هامین لبخند زد

خب اینکه باید خرید کنی، هرچیزی که الزم داری، برای -

 مه ریزی هایبرنا
 .آتی مراسم عقد
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 .شیرین بود
 !از نیشکر هم شیرین تر

 .بارش هیجان زده گفت:همه چیز صورتی باشه
 هامین با لبخند گفت:حتی کت و شلوار من؟

 .بارش خندید
 .نه اونو ترجیح میدم کامال سنتی سیاه بپوشی-
 !خب خداروشکر-

بارش با ذوق و تکان دادن دست هایش از مراسم رویاییش 

 .می گفت
 .از تمام اتفاقات خوبی که قرار است بیفتد

 .هامین نه در ذوقش می زد نه اظهار نظر مخالفی داشت
 .گوش می داد

 .به ذوق و شوقش لبخند می زد
 !به عروس شدنش با این موهای فر

 !خودش بدتر هیجان زده بود تا بارش
 !رسیده جلوی رستورانی گفت:اول غذا

 .بارش بدون مخالفت قول کرد
 .چون صبحش را مادر هامین با تمام قوا خراب کرده بود

 .جوری که لب به چیزی نزد
 .یعنی میلش را نداشت

 .از بس که این زن روی اعصاب بود
 .همراه هامین پیاده شد

 !ناهارشان ساده بود و با خنده
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 .بارش اهل ادا و اصول نبود
ترجیحش این بود امروزش را استانبولی بخورد با ماست و 

 !رشیت
 !هامین هم پایه ی تمام سادگیش

بعد از ناهار چون دم عید بود و مغازه ها یکسره باال رفتند 

 .می شناخت پاساژی که هامین
 .چون اهل کار زنانه بود هیچ کس را هم نمی شناخت

 .فقط چندتایی آدرس از صدرا گرفته بود
 .او گفته بود کجا و کجا برود

 .بارش را هم همان جا برد
 !ای تکی بودند با کارهای تکمزون ه

 .بارش با وسواس زیاد درون لباس ها می چرخید
قبال وقتی مادرش زنده بود چندجایی که مطمئن بود می 

 .رفتند
  !حاال هم به هامین گفته بود ببردش

 .مزون خانم شیرانی را دوست داشت
خود خانم شیرانی هم زن جاافتاده و صاحب سبکی بود که 

 .ز برند خودش به حساب می آمدج لباس هایش همگی
 .به محض ورود هامین و بارش با دلخوری گالیه کرد

 .بال بارش دوماهی یک بار سر می زدق
 .ولی حاال بیشتر یک سال بود که به مزون نیامده بود
 .بارش با افتخار و حس غرور هامین را معرفی کرد

 .خانم شیرانی عینکش را برداشت
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 .انداخت نگاهی به قد و باالی هامین
 .مرد جذابی بود

 !آن هم در کت و شلوار مارکش
 .می دانست از کدام برند خریداری شده

هامین بدون اینکه بخواهد درون خرید بارش دخالتی کند 

 .سالن نشست روی مبل قرمز رنگ
بارش هم همراه خانم شیرانی و شاگردش رفت تا طرح های 

 .بدهد جدید را نشان
 .همه زیبا بودند و درخور

 .انتخاب سخت بود
برای همین بارش اولین لباس را که رنگ صورتی داشت را 

 .تن زد
 .چقدر این زن زیبا بود

معجزه ی خدا که می گفتند دقیقا جلوی چشمانش داشت اتفاق 

 .می افتاد
 .بلند شد و به سمتش رفت

 .به آرامی گفت:اینقدر زیبا بودن برای من مضره
 .بارش خندید

 

 .همیشه تک می مونم خوبه، اینجوری من-
 مگه غیر از اینه؟-
 حاال....چطوره؟-
 .خیلی خوشگله-
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 .لباس های دیگه ای هم داره.پرو می کنم ببین-
 .هامین سری تکان داد

 .بارش رفت و مدام با رنگ و مدل های جدید می آمد
 .آخر هم همان لباس صورتی را پسندیدند

 .شاید چون هامین با همان مبهوتش شد
 .ام متعلقاتش خریداری شدلباس با تم

تکه طال و جواهر به همراه دسته گل نامزدی  دبعد از آن چن

 ...و کفش و
 .صندوق عقب پر شده بود

 .شب هم اینور و آن ور بودند10بماند که 
 .خود هامین زنگ زد

 .برای آخر هفته جشن نامزدیش را درون باغ ردیف کرد
خواست که از شرکتی که تمام کارهای مهمانی را می کرد 

 باغ را آخر هفته با
 .میز و صندلی بچیند
 .و البته تزئینات گل

 .گل های سفید و صورتی
 .همان طور که بارش خواسته بود

 

 .کیک هم قرار بود دو طبقه و چند طبقه نباشد
 !یک کیک ساده ی سفید و صورتی به سلیقه ی بارش

 .طرحش را قرار بود بکشد و برای شیرینی فروشی بفرستد
رشب که برگشتند بارش حتی خریدهایش را از صندوق آخ
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 .در نیاورد

 

 .ممنونم که تو زندگیم هستی-
 .بارش لبخند زد

 دیگه چی؟-
 .به سمت هامین برگشت

 .خوبه که هردمون هستیم-
بچه که بودم، مامانم همیشه میومد کنارم دراز می کشید. -

، خودم به ترسیدن می زدم که کنارم باشه نمی ترسیدم، ولی

 .بود تو بغلش خوابیدن بهترین حس دنیا
 .هامین یادش نمی آمد مادرش تا االن بغلش کرده باشد

 .کال زیاد مادرش را ندیده بود
 .چون اینجا بود

برعکس پدرش که عشق ایران بود و دوست نداشت جایی 

 .برود
 .مادرش بیزار بود

 .برای همین سال ها قبل اقامت گرفت و رفت
 .ن سالی یکبار می آمدحاال هم محض سر زد

 .مادرش هنوز جوان و زیبا بود
 .حق داشت برای خودش زندگی شادی داشته باشد

 .تنها چیزی که اذیتش می کرد نداشتنش بود
 .از بچگی مادرش را نداشت

 .همیشه تنها بود
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 .شاید هم تنهایی باعث وضع این همه قوانین شده بود
 تو چی؟-
 .من زیاد مادرمو ندیدم-

 .زور لبخند زدبارش به 
 ...اشکال نداره، باز خوبه االن داریش ولی من-

 .رخ به رخش شد
 هیچ وقت دلت نخواسته بفهمی بابات کجاست؟-

 .بارش جواب نداشت که بدهد
 دوست نداری پیدا بشه؟-

 .احساسات بارش به این قضیه کامال گنگ بود
 .سالها با خودش کنار آمده که پدر ندارد

 .که یتیم است
 ک دفعه پدر دار شود؟حاال ی

 کمی عجیب نبود؟
 .نه دوست ندارم-

 .هامین متعجب نگاهش کرد
 !چرا؟-
 !با خودم کنار اومدم که نه پدر دارم و نه دیگه مادر-

 

 .به بارش خیره شد
 .من می تونم پیداش کنم-

 .چیزی درون قلب بارش افتاد
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 چطوری؟-
 !با سرنخ ها-

 .بارش لبخند زد
 مگه پلیسی؟-
 .می تونم یه کارهایی بکنمنه اما -

هنوز هم مطمئن بود که دیدن و ندیدن پدرش در حالش 

 .تاثیری ندارد
 !باشه-
 ...خب-
 .منظورم اینه خب باشه، پیداش کن-

 .هامین مطمئن بود بارش گیج شده
 .خواستن و نخواستن را با هم دارد

 .تمام تالشمو می کنم-
 ...بارش نگاه ریخت به برمودای چشمانش

:عاشقتم، بیشتر از تمام آدم هایی که تو زندگیم هستن لب زد

 .ی که بتونم بپرستمت عاشقتم، اندازه
 .هامین متعجب و با اشتیاق نگاهش کرد

  !این اولین بارش نبود؟
 .بارش به قیافه ی متعجبش خندید

 .خیلی خسته ام، دلم می خواد بخوابم، ولی دوست داشتم بگم-

 

 .نگاهش را روی هامین ثابت کرد
حس خوبی بهت دارم، از همون اول با دیدن قیافه ی -



 

382 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 ...اخموت
 .هامین مشتاقانه گوش داد

 .بدون اینکه حتی پلک بزند

 

اولش اومدم که خودمو نجات بدم، همینطور بفهمم چرا -

 ...شدی باعث مرگ مامانم
 .تا هامین خواست حرفی بزند بارش دستش را باال گرفت

 .ورایی تو مغزم کرده بودمی دونم اینا چیزی بود که ن-
 .آهی کشید

کم کم به بودنت اینجا عادت کردم، به تو و اخالق تندت که -

 .من نمی رفت هیچ جوره تو کت

 

 ...بهم خیلی سخت گرفتی اما-

 

چشمانت شبیه برموداست، هروقت نگات می کنم نمی تونم -

 .نگاهمو بگیرم،میخ میشم تو چشمات و دلم می خوام بمونم
ر زندگیش هیچ زنی با او این گونه حرف نزده هیچ وقت د

 .بود
هیچ زنی این همه واضح از او در کنار عشق انتقاد نکرده 

 .بود
 .عاشق جسارت این ماهی خانم بود

 .دقیق تر به هامین نگاه کرد
 .گاهی می ترسم از این همه دوست داشتنت-
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 چرا؟-
 ...اگه یه روز دیگه نخوای کنارت باشم-

 .گفت:بهش فکر نکردم هامین با بدجنسی
 .بارش با حرص نگاهش کرد

 

 .جای تو هیشکی نمیاد ماهی کوچولو-
 !قول بده-
 چجوری؟ قول کتبی رو دادم، به شناسنامه ات نگاه کردی؟-
 خیلی ها زن دارن -

 .هامین خندید
 !امان از زبان تند و تیزش

 .خب من از اوناش نیستم-
 اون شب که حمید زخمی شد کجا بودی؟-

 .به بارش نگاه کرد شوکه
 !عجب دختر تیزی بود

 .پیش یکی از دوستام-
 !خانم بود دیگه؟-

 .هامین اخم کرد
 .گذشته ی هرکی به خودش ربط داره-
 .تو گذشته ی من هیچ مردی نبوده-

 .هامین نگاهش نکرد
 .من تحقیق نکردم که بوده یا نبوده-

بارش عصبی گفت:نبوده، هیچ وقت نبوده. چون هیشکی 
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 نداشت، چون لیاقت
من به عشق اعتقاد دارم، چون عشق برای من همه چیزه، 

 ...چون
 .معلوم بود عصبی شده
 .جوری که می لرزید

 .هامین فورا به سمتش برگشت
 .نگذاشت که ادامه بدهد

 .هیس عزیزم، هیچی نگو، من غلط کردم-

 

 .ببخشید ماهی کوچولو-
 .بارش به گریه افتاد

ین، از نبودنت می ترسم، از من از تنهایی می ترسم هام-

 .دوس نداشتنت میترسم

 

یکی از قانون هام اینه که آدمی که موندنی شد تا ته اش می -

اون نخواد. بارش...ماهی کوچولو، تو جونی  مونه حتی اگه

 .یه لشکر می ایستم می فهمی؟ من برای تو جلوی
 .بارش دستانش را دور گردن هامین حلقه کرده بود

 

 ؟من حسودم نه-
 .هامین لبخند زد

 !خیلی-
 تو هم حسودی؟-
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 .کار من به حسادت نمی کشه، طرفو نفله می کنم-
 .بارش خندید

  .چقدر خشن و بی رحم-
  !گریه نکن-
 .نمی خوام گریه کنم خودش میاد-
 .خب بگو نیاد-

 .بارش خندید

 

 .ممنونم که هستی-
 .هامین شانه باال انداخت

 .خسته ام-
م بهتره بخوابی، به جای اینکه هی ابر می دونم عزیزم، االن-

 .بهار بشی
 .بارش پررنگ لبخند زد

 

 فصل یازدهم
 .باهات میام-

 .رها متعجب نگاهش کرد
 بعد من به بقیه چی بگم؟-
 .دوستتم-

 .رها بر و بر نگاهش کرد
 .حمید خندید

 ...خب خواستگار-
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 .رها چپ چپ نگاهش کرد
 نامزد چی؟-

 ...نوک زبانش آمد بگوید دلقک
 .اما زبان به دهان گرفت

 !نمیشه-

 

 .ال خونسرد گفت:پس تو هم نمیریمحمید هم کا
 .رها دلخور و عصبی نگاهش کرد

 .خوشم نمیاد کسی برام آقا باالسری داشته باشه-
ببین، تولد دوستته، یه زن بالغ و کاملی منم حقی ندارم بگم -

 یه تولد دخترونه نیست، در ضمن من خوشم بری یا نری، اما

 بری  نمیاد تنها
 .داریم اشناییمن به کسی نگفتم با هم -
 .خب امشب میگی-

 .رها مستاصل نگاهش کرد

 

 .اگه ترجیحت تنهایی رفتنه برو-
 .عقب تر ایستد

 .بهم زنگ بزن میام می رسونمت-
 .رها با بغض نگاهش کرد

 .هنوز هم هیچ مردی را نمی شناخت
 .هنوز به حمید و بودنش عادت نکرده بود

 .نمیرم اصال-
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 .حمید تیز نگاهش کرد
 .رها رو اعصاب من نرو، بازی راه انداختی؟ خب برو-

 .دستی برایش تکان داد
 .من کار دارم، کاری داشتی زنگ بزن-

 .رها با فک لرزان نگاهش کرد
 .دلش می خواست بزند زیر گریه
 .حمید از بیمارستان بیرون رفت

 .داحتماال باید به رها فرصت بیشتری می دا
 .کنار هم بودنشان هنوز برای رها جدی نشده بود

 .هنوز نمی فهمید حمید حساس است
به تریش قبایش برمی خورد که رها تنها به یک مهمانی 

 .مختلط برود
 .نفسش را تند بیرون داد

 .سوار ماشی شد و یکراست به سمت شرکت رفت
 .هرچه هم رها زنگ زد جواب نداد

 !ها...نه اصالنه اینکه کارش به عمد باشد 
 .فقط نمی خواست رها منت کشی کند

 .ترجیح می داد خوب فکرهایش را بکند
 .باال و پایین کند

 .خوب و بد را خودش تشخیص بدهد
 .نداشت اشناییبا زن های زیادی 

 .کال یک شکوفه در زندگیش بود و تمام
 .اما یاد گرفته بود چطور مرد باشد
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 .چطور با یک زن برخورد کند
 .داشت چیزی را به زور قالب کنددوست ن

 .ماشین را درون پارکینگ شرکت زد
 .پیاده شد و با آسانسور باال رفت

 .در حالی که سرش پر بود
 .عصبی بود

 

 .کاش نمی رفت
 .یکراست به اتاقی که به خودش تعلق داشت رفت

 .در اتاق را بست
 .پنجره ی اتاق را باز کرد

 .هوای تازه می خواست
 !ر اضافهبه اضافه ی نو

کنار پنجره ایستاد و به شهر کوچک شده ی زیر پایش خیره 

 .شد
 .آفتاب کم جان اسفند ماه مستقیم به صورتش می کوبید

 .صدای گوشیش بلند شد
 .می دانست رهاست

 .برای همی اصال از جیب شلوارش بیرون نیاورد
 .ترجیح می داد چند دقیقه ای از آفتاب لذت ببرد

و دفتری که هامین مجبورش می  بعد هم کارهای مزخرف

 کرد انجام بدهد را
 .تمام کند
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 .صدای زنگ تماس قطع نشد
 !دباره و دوباره و دوباره

 ...بالخره کم آورد و جواب داد:جانم
 قهری؟-
 !نه، سنمون از قهر کردن گذشته-
 پس چرا جواب نمیدی؟-

 .از پنجره فاصله گرفت
 .به سمت میز رفت

 .گذاشتم فکراتو کنی-
 .رمنمی-
 چرا؟ مگه دوستت نیست؟-
 !تو ناراحتی-
 .نیستم-
 پس چرا رفتی؟-

ساله ی بود که انگار اولین بار است 18رها دقیقا شبیه دختر 

 با یک مرد
 .حرف می زند

انگار نه انگار که با یک مرد دیوانه چند صباحی زندگی 

 .کرده
 .پشت میز نشست

 .با خونسردی گفت:چون تو انتخابت رو کردی
 .دارم ارتباطبرام سخته بخوام به بقیه بگم با کسی  من فقط-
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 چرا برات سخته؟-
 .نمی دونم-

 .حمید لبخند زد
 .خیلی خجالتی هستی-
نه، فقط چون دیگران رو در مقابل خودم خیلی زیاد متوقع -

رها هم دل داره، که به کسی احتیاج داره  کردم، باور ندارن

 ...کنارش باشه
 پس چرا ثابت نمی کنی؟-
 چیکار کنم؟-
 .بهترین لباستو امشب بپوش-

 .رها سکوت کرد
 .بعد هم لبخند زد

 .باشه-
 ساعت چند؟-

 !شب8 -
 .میام دنبالت-

 .حمید به صندلیش تکیه داد
 .بالخره قلبش آرام گرفت

 .ممنونم-
 .قابلی نداشت خانم-

 .رها لبخند زد
 .من باید برم-
 .مواظب خودت باش-
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 ...مگر می شد یکی جان شود
زه از تو بخواهد مواظب هم باشی و آن وقت سربه هوایی تا

 کنی؟
 !ابدا

 .آخر همه که جان نمی شوند
 .همه که عزیز نیستند

همه که برای تنها رفتن به مهمانی برایت شاخه و شانه که 

 .نمی کشند
 .دلشان سر نمی خورد

 .م را نمی خوردرححرص و چوش چند جفت چشم نام
 .آخ که رها فدایش شود

 .پیمان لبخند زدپر و 
 .چشم-

 .حمید هم لبخند زد
 .تماس را قطع داد و صندلی چرخدار را چراخد

 .برای این دختر می مرد
 اینقدر شیرین آخر؟
 .هللا اکیر معجزه بود
 .خبر نداشتند مردم

 .از پشت میز بلند شد
 .انرژی امروزش تامین شده بود

 .می توانست تا خود فردا هامین را اذیت کند
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 .حال می دادکلی هم 
 !هامین همیشه اخمو

 

 .از اتاقش بیرون رفت
 .صدرا همان دم از اتاق هامین بیرون آمد

 نرماله؟-
 .صدرا خندید

 .بد نیست-
 .اگه ابریه بگو نرم-
 .آفتابش زیر ابره-

 .مشتی به بازوی صدرا زد و در نزده وارد اتاق شد
 .گاراژ هم بری در داره-

 .حمید نیشش را شل کرد
گه تا خود فردا هم بهم غر بزنی اخم هم بهت نمی هامین ا-

 .کنم
 !خیره-
 !عین همیشه-

هامین خودکاری از روی میزش برداشت و به سمت حمید 

 .پرت کرد
 !خودتی-
 .با رها خانم مهمونی دعوتمامشب -
 .همینه شارژت کرده-
  .قراره به عنوان مرد شماره یک معرفی بشم-
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 .هامین با سرگرمی نگاهش کرد
 !از دست این پسر امان

پس می تونی تا امشب وایسی کارهای عقب مونده رو انجام -

 .بدی

 

 .چپ چپ به هامین نگاه کرد
دوست داری ضدحال بزنی آره؟ می خوای زنگ بزنم -

 بارش حالتو بگیره؟
 .هامین نیشخند زد

 چته؟ تو که توپ تکونت نمی داد؟-
 کاری نداری؟-

 .هامین بلند خندید
 .تبرو بشین سر جا-

 .حمید روی مبل لم داد
 .یکی از کت و شلواهاتو بده راننده بیاره برام-
 فرمایش دیگه؟-
 ...کراوات خوشگل-

 .هامین به دلقک بازیش لبخند زد
 .واقعا که این پسر نوبر بود

 !و البته به شدت هم خوشحال بود برایش
 .بعد از شکوفه خیلی داغان شد

 .ولی حاال پر انرژی شده بود
 .ره داشت حمید را برمی گرداندرها دوبا
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 .می فرستم برات-
 !دمت گرم داداش-
 !یکی بمونه طلب-
 .تو بگو سه تا طلبم-

 .روی مبل لم داد
 .هامین با لبخند نگاهش می کرد

 .چقدر خوب بود که رها واقعا حمید را رها کرد
 ...رها از تمام گذشته ی لعنتی

 .دوست داشت االن بحث پدر و مادرش را پیش بکشد
 .اما می دانست حسابی در ذوق حمید می زند

 .نمی خواست حال خوبش را خراب کند
 چیز دیگه ای الزم نداری؟-
 !فعال که هیچی-
 .پس خوش بگذرون-

 .حمید چشمکی زد
 

 

 .ببین، طبق این آمار ظاهرا فوت کرده-
 .هامین قیافه اش را جدی کرد و دستش را روی میز گذاشت

 .بعید می دونم-
 .صندلی نشست صدرا روی

 .تمام مدت سرپا بود
 .مادرش طالق گرفته-
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 یعنی تو مسری که پدرش زنده اس؟-
 !آره-
 .بارش ادرسی چیزی داره ازش؟ یه چیز برای شروع-
 .نمی دونم، اگه سرنخی داشته باشه میشه پیداش کرد-

هامین ورقه های روی میز را مچاله کرد و درون سطل 

 .زباله ریخت

 

 .کنیم از اول شروع می-
 .صدرا پوفی کشید

 .هامین زیادی خودش را درگیر بارش کرده بود
 .مدام پیگیر گذشته و آینده اش بود

 .انگار نه انگار که باید درون حال زندگی کند
هامین، روی نورایی تمرکز کنیم بهتر نیست تا اینکه یه -

 اضافه بشه؟ مسئله ی دیگه هم
 .بهش قول دادم-

 .صدرا سرش را تکان داد
می دونم برات مهمه، اما کارش بذاری اول روی نورایی -

 .تمرکز کنیم
صدرا، نورایی سرجاشه، پدر بارش رو االن نمی -

 .خوام.هروقت شد
 .خیلی درگیر شدی-
 .هرکاری که خوشحالش کنه انجام میدم-

 .صدرا با لبخند ملیحی به صندلی تیکه زد
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 !دیوونه شدی پس-
 .هامین هنوز قیافه اش جدی بود

 .درا لبخندش را خوردص
 گفتم؟ دچیه؟ ب-
 .پاشو برو به کارات برس-
 کاری داری؟-
 .می خوام برم جایی-

صدرا با شیطنت گفت:منظورت خونه اس؟ قبال اینجوری 

 ...نبودیا
هامین جوری چپ چپ نگاهش کرد که صدرا از روی 

 .صندلی بلند شد

 

 .ترجیح می داد سر به سر هامین نگذارد
 .مین لبخند زدبا رفتن صدرا ها

 .از پشت میزش بلند شد که منشی به در اتاقش زد
 !بله-

 .منشی در را باز کرد
 .قیافه اش ترسیده بود

 ...ببخشید مهندس-
 .همان موقه مردی با لباس نظامی داخل آمد

 .هاین متعجب به سروان نگاه کرد
 جناب یزدانی؟-
 .خودم هستم-
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 !ازتون شکایت شده باید با من بیاین آگاهی-
 .ابوهای هامین باال پرید

 .صدرا فورا خودش را رساند
 چی شده جناب سروان؟-
 .به خودشون گفتم-
 شکایت از طرف کیه؟-
 !آقای نورایی-

 .دست هامین مشت شد
 باز چه خوابی دیده بود؟

 .انگار قصد نداشت دست از سر او بردارد
 شکایتشون منوط به چیه؟-
 .آتیش سوزی انبارشون-

 .شد صدرا دستش مشت
 .تهمت زدن-
 .تو آگاهی مشخص میشه-

 .صدرا برای هامین سر تکان داد
 االن زنگ می زنم وکیل.فقط جناب کدوم آگاهی؟-
 122. آگاهی-

 .صدرا با گوشی همراهش فورا رفت
 .حمید رفته بود که برای مهمانی خودش را آماده کند

 .هامین کتش را از پشت صندلی درآورد
 .ون رفتتن زد و همراه سروان بیر

 .منشی خودش را کنار در مچاله کرده بود
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 .صدرا برای هامین دست تکان داد
به محض رفتن سروان و دوتا مامور کنارش، هامین هم 

 .میانشان حرکت کرد
 .صدرا شماره ی حمید را گرفت

 .می دانست بهترین اسلحه برای نورایی خود بارش است
 .از حمید شماره بارش را گرفت

 .ن عصبی می شودمی دانست هامی
 .پرخاش می کند

 .ولی باید کاری می کرد
 .اعتبار شرکت و تمام زحماتشان زیر سوال می رفت

 .سهامشان سقوط می کرد

 

 .تا گندش در نیامده باید کاری می کرد
 ...الو بارش خانم-
 شما؟-
 .صدرا هستم-
 سالم، خوبین؟-

 .صدرا لب گزید
 .بر بدمببخشید مزاحم شدم، مطلبی هست که گفتم خ-

 .بارش متعجب گفت:بفرمایید
من عذرخواهی می کنم که حامل خبر بدم، ولی نورایی از -

 هامین شکایت
 .کرده



 

399 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 چی؟! بخاطر چی؟-
 .صدرا هول کرد

 .هامین او را می کشت
 ببین اتفاق بدی نیفتاده، یه شکایته که باید بررسی بشه؟-
 کجا بردنش؟-
 122. کالنتری-
 .االن خودمو می رسونم-

 .را لب گزیدصد
 !باشه-

 .می دانست هامین پدرش را بعدا در می آورد
 .اما بارش می توانست شهادت بدهد که با او بوده

 .تازه خانه ی هامین دوربین داشت
ن روین ها هم مشخص می شد که هامین دبا استفاده از دورب

 .خانه است
 .تلفن را قطع کرد

 .آماده شد
 .از شرکت بیرون زد

 .نقشه ی هماهنگ شده ای کشیده بودنورایی اینبار 
 .نمی دانست چرا دلشوره داشت

 .خودش را به کالنتری رساند
 .سروان مقابل هامین نشسته بود

 .در اتاق باز بود
 .اما کسی اجازه ی ورود را نداشت
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 .ا ایستاد و گوش می دادجهمان 
حین آتش سوزی خود هامین گوشه ی انبار نورایی ایستاده 

 .بود
 .هم دستور می داد که آتش بزنند به دو نفر

 .فیلمی که از دوربین مداربسته ی انبار ضبط شده بود
 .شاخش درآمد

 .مطمئن بود هامین نیست
 .هامین بدون مشورت با او کاری نمی کرد

 .غیر از آن هامین چند روز پیش نورایی را تهدید کرده
 .صدای ضبط شده موجود بود

یکی ثبت کرده اما صدای درست بود که دوربین انبار در تار

 ضبط شده چه؟
 .تازه فندک هامین هم کنار انبار افتاده بود

 

 .هامین سیگاری نبود
اما فندک یادگار یکی از دوستانش بود که چندسال پیش فوت 

 .کرد
 .برای همین فندک را با خودش همه جا می برد

ون اجازه وارد دقبل از اینکه سروان حرف دیگری بزند ب

 .شد

 

 .دوربین های خونه ی هامین هست که خونه بودهجناب -
 .هامین لب زد:اون شب خونه نبودم
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 .رنگ صدرا پرید
 .با بارش بیرون بودیم-

صدرا فورا گفت:به بارش زنگ زدم بیاد اون شهادت میده 

 .که با هم بودیم
سروان فورا گفت:این شهادت با توجه به تمام مدارک و البته 

 حضور ایشون
 .د قبول نیستکنار انبار مور

 .صدرا عصبی گفت:اینا پاپوشه جناب
 .باید ثابت بشه-

 .چند دقیقه بعد وکیل هم رسید
 .صدرا از اتاق بیرون رفت و به بارش زنگ زد

 می خواست بداند کجاست؟
 .همین که گوشی بارش زنگ خورد سروکله اش پیدا شد

 .نفس نفس می زد و به شدت نگران بود
 .خودش را به صدرا رساند

 هامین کجاست؟-
 .صدرا با عصبانیت گفت: تو اتاقه

 

 چی شده؟-
 .صدرا جوابی نداد

 .بارش وار اتاق شد
 !هامین-

 .نگاه هامین به او افتاد و اخم کرد
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 اینجا چیکار می کنی؟-
 بارش به سمت سروان رفت و گفت:چی شده؟

 شما چه نسبتی باهاش دارین؟-
 !واب داد:همسرمهجهامین 

 .ایی آمدهمان موقع صدای نور
 .پر از حرص و خشم بود

 .کدوم همسر؟ بدون اجازه دختر مردم رو عقد کردن باطله-
 .بارش با توپ پر به سمتش برگشت

خودکشی هم بکنم نمی  با حالت عصبی گفت: من همین وسط

 ذارم دست 
 .تو یکی به من برسه

 .سروان با اخم گفت: ساکت
 .نورایی لبخند زد

 .بارش کنار هامین نشست
 .ین به آرامی گفت:جوابشو ندههام

 .عصبیم می کنه-
بارش رو به سروان گفت:این آقا پدر ناتنی من شوهر مادر 

حاال به زور می خواد منی که ازدواج کردم  مرحومم بوده که

 .رو به عقد خودش در بیاره

 

 نورایی با خشم گفت:این اراجیف چیه؟
 .بارش سند ازدواج و شناسنامه اش را به سروان داد

 .مستقیم به نورایی نگاه کرد
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 .من از این آقا شکایت دارم-
 .بارش نگاه کرد نورایی هاج و واج به 

 .این دختر از کی این همه ورپریده شده بود

 

 .صبر کن-
رو به نورایی گفت:خوب صحنه سازی کردی، اما تمام اون 

 روزی که من
تا شاهد دارم می خوای کدوم رو دک کنی؟ 20خونه نبودم 

 ای منکیو ج
 ...گریم کردی؟ حواسم بهت بود فندکمو از سر میز دزدیدی

 .سروان فورا گفت:تهمت جرم به حساب میاد
 .هامین هنوز خونسرد بود

جناب، پس بعد از اثبات بی گناهیم می تونم بر علیه شون -

 زده شکایت کنم درسته؟ بخاطر تهمتی که
 .نورایی نیشخند زد

 .برو شاهدها رو بیار-
 .اجازه ی سروان صدرا را صدا زدهامین با 

بعد هم آدرس تمام جاهایی که با بارش رفته بود را به صدرا 

 .داد
 تا شاهد کافیه؟5 :رو به سروان گفت

 .نورایی گفت دروغ نگو، تو اونروز تو انبار من بودی
 از کجا می دونی؟-
 .فیلم هاش هست-
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آخه جوری با اطمینان حرف می زنی انگار تو هم انبار -

 .ارم بودیکن
 .رنگ نورایی پرید

 .سروان فورا گفت برو شاهداتو بیار ببینم چی میشه
بارش فورا گفت:تمام مدت کنار من بود. داره دروغ میگه. 

 در ضمن از
ایشون به جرم مزاحمت های پی درپی، تهدید، فحاشی 

 .شکایت دارم
 ...نورایی با خشم گفت:چرت نگو دختره ی

 .فحشی که داد سروان شنید
اجدیت رو به بارش گفت:می تونیدشکایت نامه رو همین ب

 .امروز پر کنید
 .نورایی متعجب به سروان نگاه کرد

 .فورا به تپه تپه افتاد
 .مببخشید من اصال قصدی نداشت-

سروان رک گفت:شما جلوی من بهشون فحاشی کردین، پس 

 حتما قبل هم
 .همین بود

 .درست کندنورایی به تپه تپه افتاد که خرابکاریش را 
 گفت: میان شاهدا؟ ارامبارش 

 .میان-
 .دعا دعا می کرد که از این پرونده جان سالم به در ببرند

وکیل هامین جلو آمده بود و داشت توضیحات الزم را می 
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 .داد
 .هامین همچنان خونسرد بود

 

 .انگار هیچ اتفاقی نیفتاده
 .وکیل اصرار داشت فیلم انباری را ببیند

 .نش تشخیص بدهدور هامین را دمی خواست کامال
 .اگر هامین شاهد داشته باشد نورایی نمی توانست کاری بکند

 چند ساعتی طول کشید
 .بارش درون راهرو قدم می زد

 .همراه سه نفر آمد رابالخره صد
 .همه را می شناخت

 .متین سالم و علیک کرد و با دست اتاق سروان را نشان داد
 .دندنورایی و وکیلش دستپاچه بو
 .ظاهرا به کاهدان زده بودند

 .به فکر شاهدین نبودند
شاید هم نورایی فکر می کرد با جعل هیکل و شکل هامین و 

 فندک و صدای
 .ضبط شده می تواند کاری پیش ببرد

 .شاهدین همگی شهادت دادند که هامین را آن ساعت دیدند
 .سروان گیج شده بود
 .هامین را آزاد کرد
 .خروج از شهر را فعال ندارداما اخطار داد حق 

 .این پرونده باید دوباره بازبینی می شد



 

406 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

خص می شد کسی که انبار را آتش زده چه شو البته باید م

 .کسی است
 .نورایی عصبی بود

 .اما نمی توانست کاری کند
 .بدتر اینکه بارش هم از او شکایت کرده بود

 

 .گل بود به سبزه نیز آراسته شد
 .یش نمی رفتوضع از این بدتر پ

 

جالب اینکه هامین می توانست برود اما نورایی بخاطر 

 .شکایت بارش نمیتوانست برود
 .بارش هم ابدا اهل کوتاه آمدن نبود

 چرا اصال کوتاه بیاید؟
 .مدام در حال دوز و کلک بود

 .هرروز نقشه ی جدیدی می کشید
 .بماند تا بپوسد

د را نمی دیه و پول و هر کوفت و زهرماری که اسمش بو

 .خواست
 .فقط نورایی همان جا بماند

 .شاید دست از سر زندگیش برمی داشت
 .کوتاه می آمد که تمام شده

 .به واال که همه چیز تمام شد
 .حاال حتی به عنوان پدر خوانده اش هم قبولش نداشت
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 .بماند که چقدر آزارش داده
 .چقدر اذیت کرده

 .با هامین از کالنتری بیرون رفتند
 .ن از همه شاهدین که دوستانش بودند تشکر کردهامی

 .از همگی هم دعوت گرفت برای مراسم عقدشان
 بالخره این چند روز دوندگی باید جواب می داد یا نه؟

 

 .نگاهی به صدرا انداخت
 حمید کجاس؟-
 .نمی دونه، بهش نگفتم-

 .رها را دارد بیادش مانده بود که حمید ذوق همراهی امش
 .استنداند هم بهتر 

 .برسد به کار و زندگی خودش
 .بعد از چند سال تازه جان گرفته

 .نمی خواست با هیچ چیزی خرابش کند
 .ماشین که نیاورده بود

 .هر دو سوار ماشین صدرا شدند
 .صدرا زیر لبی هنوز به نورایی فحش می داد

 .بارش چسبیده به پنجره ریز ریز می خندید
 .اما هامین آرام بود و متفکر

 .ر اصال نمی شنود نورایی چه می گویدانگا
کاش از سروان تقاضا کرده بود فندک یادگاریش را پس 

 .بدهد
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 دم غروبه، بریم یه چیزی بخوریم؟-
 .هامین جواب نداد

 .بارش هم بدون اجازه چیزی نمی گفت
 .صدرا سقلمه ای به پهلوی هامین زد

 کجایی؟-
 .توجه اش جلب شد

 جانم؟-

 

 دی چیزی یه پیتزایی بخوریم؟میگم بریم یه فست فو-
 .از آینه ی جلو به بارش نگاه کرد

 بریم؟-
 .بارش شانه باال انداخت
 .بهتر از خانه نشینی بود

 .بریم-
 .رو به صدرا گفت:برو

 .از سر ظهر درون کالنتری بودند
 .از گشنگی دلش مالش می رفت

 .صبح فقط یک لقمه نان و پنیر خورده بود
 !دیگر هیچ

 .کامال به جا بود پیشنهاد صدرا
 .بارش این وسط کامال خوشحال می رسید

 .مهم نبود که چندین ساعت درون کالنتری االف بوده
 .مهم این بود که هامین االن بیرون بود و نورایی داخل
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 !حس خوب از این بهتر
 .صدرا خودش فست فودی که می خواست را انتخاب کرد

 .همگی هم دعوت خودش
 .بارش کنار هامین نشست

وقتی صدرا زنگ زده بود تازه داشتند میز ناهار را می 

 .چیدند
 .عین هامین هیچ چیزی نخورده بود

 

پیتزا گوشتی که سفارش دادند با عجله و زودتر از همه اولین 

 .دهانش گذاشت قاچ را درون
 .هامین با دیدنش لبخند زد

 .با اینکه دوست نداشت بارش امروز درون کالنتری باشد
 قوت قلب داد   اما بودنش

 بزن داداش معطل چی هستی؟-
 .تکه ای از پیتزا جدا کرد و درون دهان گذاشت

 .برموداهایش پر از خواستن شده بود
 .کاش می توانست جلویش را بگیرد

 !کاش
دنباله ی سیاه رنگ لباس رها را می دید اما چون پالتو 

 انداخته بود نمی
 .دانست دقیقا چه پوشیده

 

 .شر بودآرایش صورتش مح
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 .خوش اومدین بانو-
 .رها لبخند زد

 .حمید در ماشین را باز کرد
 .یکی از بهترین ماشین های هامین را برداشته بود

 .از قبل به رها گرفته بود
 .اشکالی نداشت کمی برای دوستان رها کالس بگذارند

 

 .رها پر از ذوق بود
 .فقط می فهمید بودن حمید حسابی زنگیش را پررنگ کرده

گار سطل به سطل رنگ پاشیده باشند وسط این زندگی ان

 !خاکستری
 .کنار حمید بودن را بی نهایت دوست داشت

 .مرد شیرینی بود
 !عین نبات

مادربزرگ می گفت مرد باید نبات باشد، نه اینکه قشنگ 

 باشد ها، از مرد که
قشنگی نخواستند. اخالقش نبات باشد. شیرین باشد به دلت 

 .بچسبد
 .بات بودحمید هم ن

 .به دل بدجور و ناجور می چسبید
 .حمید آدرس گرفت

 !جلی در پر بود از ماشین های رنگ به رنگ
 .و البته ماشین آبی کاربنی حمید به شدت به چشم می آمد
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 .گوشه درون تاریکی که زیاد در دید نباشد پارکش کرد
 .به سمت رها زد
 .وارد خانه شدند

 .در باز بود
 .مدام باز کردن در را نداشتندظاهرا حال و حوصله 

 .یک خانه قدیمی و ویالیی خیلی کوچک

 

 .رها کمی استرس داشت

 

 .به محض ورودشان حواس ها کم کم به سمتشان چرخید
 .دانه دانه به آن دو نگاه می کردند

 .حمید کمک کرد پالتویش را در بیاورد
 .شال و پالتو را به چوب لباسی دم در آویزان کرد

 .وق به سمت رها آمدیاسمن با ذ
 .با دیدن حمید تعجب کرد

 .این مرد را تا به حال ندیده بود
تا یاسمن آمد بگوید رها معرفی کن، حمید با لبخند گفت:حمید 

 .رها هستم، نامزد
 .رها لبخند کوچکی زد

 .هنوز خیلی خجالتی بود
 .یاسمن به زور لبخند زد
 .رها عجب شانسی داشت

 .کرد بنشیند خوش آمد و گفت و راهنمایی
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 .بقیه دوستانی که رها می شناخت کنارشان رفت
 .سالم و احوالپرسی کرد

 .و البته حمید را معرفی کرد

 

 .رها از همین حرف و حدیث ها بدش می آمد
 .دلش نمی خواست کسی حرفی در موردش بزند

 .تولد بود

 

 .اما عمال او و حمید سوژه بودند
 !درازش نه یاسمن و دوست 

 .به سقف بخورد داز بود کم مانده بواز بس در 
 .یاسمن هم چشم بازار را در می آمد

 .روی یکی از صندلی ها کنار حمید نشست
 .حاال تا مدت ها در مورد من و تو حرف می زنن-

 !حمید با سرخوشی گفت:بد نیست که
 .رها چپ چپ نگاهش کرد

 .حمید خندید
 آخه دختر خوب، تو مگه می تونی جلوی حرف و حدیث-

 هارو بگیری؟
 .حق با حمید بود

 .حمید با اشتیاق نگاهی به لباس زیبای رها انداخت
 .لباس قشنگیه-

 .حرف کامال انحرافی بود
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 .اما شنیدنش برای رها خوب بود
 .کمتر به این فکر می کرد که بقیه در موردش چه می گویند

 .ممنونم-

 

 .یاسمن با یک لباس دنباله دارقرمز رنگ آمد
 .داد و آهنگ قطع شددستی تکان 

 بچه ها با کیک چطورین؟-
 .صدای هورا و جیغ و سوت بلند شد

 .ش کنارش ایستاددوست
 .کیک را چندتا از دخترها از آشپزخانه آوردند

  .همراه جیغ و داد زیادشان
 .حمید از جایش تکان نخورد

 .همینطور رها که نشسته بود و برایش مهم نبود
 ...اشدنه اینکه تولد دوستش مهم نب

 .این بچه بازی ها برایش مهم نبود
 .ترجیح می داد کنار حمید بنشیند

 .نجواهایش را گوش کند

 

 چه کاری بود میان شلوغی رفتن؟
 .یاسمن میان حلقه ی دوستانش بود

 .تنها کسانی که نشسته بودند حمید و رها بودند
 حمید گفت:بهتر نیست کادو رو بدی بریم دور دور؟

 .بودپیشنهاد دلچسبی 
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 .سری تکان داد
 !چرا که نه-

 .بلند شد
گوشواره ی نقره ای که خریده و درون یک جعبه ی کوچک 

 زیبا بسته بندی
 .شده بود را به یاسمن تحویل داد
 .گفت:حمید کار داره ما باید بریم

 .یاسمن اخم کرد
 .رها همش یه ساعته اومدین. کلی برنامه داریم-
 .عزیزم، کار داره، جبران می کنم-

 

 .جای بحثی نگذاشت
 .فورا به سمت حمید برگشت و گفت:پاشو بریم

 .به سمت چوب لباسی دم در رفت
 .پالتو و روسریش را برداشت و بیرون رفت

 

 .حاال میشه واسه خودمون باشیم-
 .رها لبخند زد

 .خجالت زده لبخندش صورتش را از هم باز کرد
 .حمید به سمت ماشینش رفت
 .چیزی نینداخته باشد بررسی کرد که کسی خطی

 .خدا را شکر اتفاق خاصی برای ماشین نیفتاده بود
 .در را برای رها باز کرد
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 .رها با لبخند گفت:اینجوری لوسم می کنی
 .حمید با ذوق نگاهش کرد

 .برای منه پس مهم نیست-
 .رها با عشق نگاهش کرد

 مگر می شود با این سرعت از کسی این همه خوشت بیاید؟
 ل و دینت شود؟جوری که د

 .واال که شده بود
 .عاشقش بود

 .واقعا عاشق این پسر شده بود
 .سوار ماشین شد

 .حمید هم کنارش نشست
 .کمربندتو ببند شکوفه-

 .لبخند از لب رها محو شد

 

 .حمید اصال متوجه هم نشد که اسم شکوفه را آورده
 .رها با اخم کمربندش را بست

قرار بود در زندگی حمید  ظاهرا این دختر مرده حاال حاالها

 .باشد
 .حمید ماشین را روشن کرد

می برمت یه جا که بهترین ساندویج همبرگرهای دنیا رو -

 .بخوریم
 .حرفی نزد

 .حمید از کوچه بیرون رفت
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 .متعجب نگاهش کرد
 نظری نداشتی؟-
 !فعال نه-

 .حمید متعجب شد
 .رها یک باره اخم کرده بود

 نمی دانست چرا؟
 چیزی شد؟-
 !هن-

 .حمید چیزی نگفت
 .با خودش فکر کرد شاید اشتباهی کرده که رها دلخور شده

 .برای همین مستقیم به سمت یک گل فروشی رفت
 .زود پیاده شد

 .رها متعجب نگاهش کرد
 .اما بخاطر لباسش نمی توانست پیاده شود

راستی چطور با این لباس ها قرار بود بروند همبرگر 

 بخورند؟
 .گل بزرگ به سمتش آمد حمید با یک دسته

 

 .گل ها را به سمتش گرفت
 .تقدیم با عشق بانو-

 .رها بالخره لبخند زد
 .دسته گل را گرفت و تشکر کرد

 .حمید دیوانه بود
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 حمید با لبخند گفت: آشتی کردی؟
 مگه قهر بودیم؟-
 .اخم کردی بهم-

 .رها لبخند زد
 .ترجیح می داد چیزی نگوید

 .دلخوری پیش بیایددوست نداشت حرفی بزند که 
 .حمید دور زد و سوار ماشین شد

رها فورا گفت: من با این لباس ها چطوری قراره از ماشین 

 پیاده بشم؟
 .پیاده نمیشی، همبرگرمونو همین جا می خوریم-

 .رها خندید
 .فکر همه جاشو کردی پس-
 .برای همین دزدیدمت-

 .رها غش غش خندید
 .دسته گل را درون آغوشش چالند

 .ید هم گازش را گرفت و رفتحم
 .نباید بابت یک اسم ناراحت باشد

 

 .از قصد که نبوده
 .پس مهم نیست

 .شب قشنگشان باید قشنگ می ماند
 .باید رویاهایشان دامن می گستراند
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 .این مرد را دوست داشت
 .واقعا دوست داشت

 .صدای مادرش کل خانه را پر کرده بود
 .ش استدقت که کرد متوجه شد مخاطبش بار

 .بارش ایستاده بود و حرفی نمی زد
 .انگار نمی خواست بی احترامی کند

 .عصبی به سمت مادرش رفت
 .نمی خواست درشتی کند

 .حتی صدایش را باال ببرد
 .فقط گفت:بسه مامان

 .مریم برگشت و به هامین نگاه کرد
 دوباره طرف زنتو گرفتی؟-

 .هامین تمام سعیش را می کرد که خونسرد باشد
 بس کن مامان، تو چیکار داری بارش؟-
یه ذره ادب و شعور نداره این دختر؟ تا کی می خواد ادب و -

 نزاکت رو یادبگیره؟
 .هامین بازوی مادرش را گرفت

 .آرام او را روی مبل نشاند

 

 .االن عصبی هستی داری چیزی میگی، ول کن-
 .مریم چپ چپ به بارش نگاه کرد

 .از این دختر متنفر بود
  ین از چه چیز این موفرفری خوشش آمده؟هام
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 .بال به دور باشد
 !این هم از انتخاب هامین

 .چشم بازار را کور کرده بود
 .هامین رو به بارش کرد با اخم گفت:برو تو اتاق میام

 .بارش بی حرف مطیعانه به سمت اتاق رفت
هامین با تاکید گفت:مامان احترام زن منو نگه دار، دوست 

داری رفتار می کنی، تو اینجوی رفتار کنی  ریندارم اینجو

فردا بقیه هم با زن من همینطوررفتار می کنن، توقعی که من 

انتخاب من  از شما دارم از بقیه ندارم، خواهشا، لطفا به

احترام بذار، همینطور که من به انتخاب شما برای خارج 

کردن و آشنا شدنت با اون مرد خارجی احترام  زندگی

 .گذاشتم
 .مریم بروبر به هامین نگاه کرد
 .باز دخترش دهن لقی کرده بود

چند روز اینجایین پس با خوبی باشید. نمی خوام کدروتی -

 ...دختر خوبیه، دلشو نشکن مامان پیش بیاد. بارش
 .اخم کرد و گفت:من نمی ذارم کسی به زنم چیزی بگه

 .لحن تند و کوبنده بود
 .در اصل به مادرش اولتیمامم داد

اون وقت من برای شما تعیین می کنم که برگردی یا اینجا -

 .بمونی

 

 مریم با خشم گفت:چی میگی هامین؟
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 .فقط دارم میگم به خواسته ی همدیگه احترام بذاریم-
 .مریم هنوز عصبی بود

 .هامین هم فقط برایش سری تکان داد
 .به سمت راه پله رفت

 .می دانست مریم حاشا می کند
 .بارش می پرسید باید قضیه را از

 .بدون در زدن داخل شد
 .بارش جمع شده در خودش روی تخت نشسته بود

 خوبی؟-
 به نظر خوب می رسم؟-

 .هامین در را بست و به سمتش رفت
 .خسته بود

می آمد خانه آرامش بگیر بدتر باید شاهد جر و جنگ مادرش 

 .و بارش باشد
 .کنار بارش نشست

 

 چی شده؟-
 .نگفتممن چیزی به مامانت -

 

 پس چی شده؟-
 .فقط برای اینکه از راه پله اومدم پایین یادم رفت سالم کنم-

 .هامین پوفی کشید
 .می دانست بهانه گیری های مادرش کامال بی مورد است
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 .فقط دوست داشت همه چیز را بزرگ کند

 

 پس مهم نیست-

 یعنی تو نمیخوای چیزی بگی؟اصال مامانت کی بر میگرده؟-

 سم عقدمونبعد از مرا-

 بارش پوفی کشید.

 ازش ناراحت نباش.-

 هستم هامین.خیلی زیاد ناراحتم.-

 به من نگاه کن ماهی کوچولو.-

 باهاش حرف زدم دیگه اجازه نمیدم ناراحتت کنه.

 بارش نگاهش کرد.

 چرا دوسم نداره؟-

 مادرم فقط انتخاب های خودشو دوست داره.-

 پونه بود.در امد، به سمت در رفت،صدای 

 میز شام امادست.مادرتون گفتن صداتون کنم.-

 االن میایم.-

 

 بریم پایین؟-
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 .با حرص گفت: باشه
 .بارش لبخند پشت لب مانده اش را مخفی کرد

 

 ...عبوس نباش-
 .نباید این حال و احوالش باشد

 اما چه می کرد؟
 .بی نهایت این ماهی کوچولوی مو فرفری را دوست داشت

 

 بریم؟-
 .بفرمایید خانم-

 

 فصل دوازدهم
 .با وثیقه بیرون آمده بود

 .پلیس هنوز حوالی انبار تحقیق می کرد
ولی چیزی که نورایی را عذاب می داد برنده شدن مداوم 

 .هامین بود
 .بارش عین مهره ی شانس کنارش عمل می کرد

 .همین هم بیشتر از قبل عصبیش می کرد
 .یکراست به عمارتش رفت

 

 .ن چه خواب هایی برایش دیدهاصال خبر نداشت که هامی
 .عصبی کتش را درآورد و روی تخت انداخت
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مقابل عکس بزرگ مادر بارش که روی شاسی زده شده بود 

 .ایستاد
 .دست هایش را درون جیب هایش فرو برد

 .واقعا زن زیبایی بود-
 .شاید در طول عمرش هرگز زنی به زیبایش ندیده بود

 .زیبا و با کماالت
کرد انگار خوی و خون اشرافی گری  جوری رفتار می

 .دارد
 .همین هم بیشتر از زن های اطراف متمایزش کرده بود

جوری که به هر مجلسی وارد می شدند شان و منزلتش 

 .می شد باعث خیرگی همه
ی هزار بار برای داشتن همچنین زنی به خودش افتخار زرو

 .می کرد
 .اما تا قبل از اینکه بارش رنگ بگیرد

 .به بعد بود که بارش خواستنی شد از آنجا
 .شیطنت خواستی بارش به چشمش آمده
 .از اشرافی گری راحله خسته شده بود

زنی که همه خیره اش باشند و تحسینش کنند حوصله سر بر 

 .شده بود
 .بارش جوانش می کرد

 !چنگ می انداخت به دلش
 .شاید برای همین بود که با راحله مدام دعوا می کردند

 .بود و کارشکنی می کرد فهمیده
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 .داشت طالق نامه را آماده می کرد
راحله آن روز داد می زد که نمی گذارد دستش به بارش 

 .برسد
 .نمی خواست هولش بدهد

 .کامال اتفاقی بود
 .ته دلش هنوز می دانست راحله را دوست دارد

 .یکی باید حذف می شد
 .میان دعوایشان هولش داد

 .از نرده به پایین افتاد
 .حتی نتوانست دستش را بگیرد

 .فورا ضربه مغزی شده بود
 .خون دریاچه ی کوچکی کنارش تشکیل داد

 .مبهوت باالی سرش ایستاد
 .زیبای تحسین برانگیزش راحت مرد

می دونی راحله، از وقتی رفتی دارم بدبیاری میارم، انگار -

 .منو گرفت حق تو بود که

 

میاد دونم بارش تو،  ولی می دونی پشیمون نیستم. چون می-

 پیشم.
 .دستش مشت شد

 .حتی اگه عقد اون کفتار بشه-
 .هنوز مصمم بود

 .هنوز بارش را می خواست
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 .عاشق فر موهایش بود
 .لحظه ای گوش ایستاد

 .چقدر این خانه سوت و کور بود
 چرا صدایی نمی آمد؟

 .اخم هایش را درهم کشید
 .بارش را کم داشت

. دنیا به آخر برسه برش می منلب زد:راحله برش می گردو

 .گردونم
 .اخم هایش غلیظ تر شد

 .نشانشان می داد یک من ماست چقدر کره دارد

 

 شکوفه، ببین اینو می پسندی؟-
 ...رها داد کشید:من شکوفه نیستم

 

 .صورتش غرق گریه بود
 .زبانش بند آمده بود

 .نمی دانست باید چه بگوید
 ...رها...ببخشید-
 ...خفه شو، خفه شو-

 .با وحشت از خواب پرید
 .نگاهی به اطرافش انداخت

 .چراغ ها خاموش بود
 .عصبی از تختش پایین آمد
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 .برای خوردن آب از اتاقش بیرون رفت
 .رامین روی کاناپه خواب بود

 .به سمت آشپزخانه رفت
 .زیر شیر آب خورد

 .دستان خیسش را به صورتش کشید
 .چشمانش می سوخت
 .د به شدت ترسیده بوداز خوابی که دیده بو

 .انگار می ترسید در واقعیت هم اتفاق بیفتد
 .شباهت زیاد رها و شکوفه کار دستش می داد

 اما مگر بخاطر همین شباهت نبود که به سمت رها رفت؟
 .به کابینت پشت سرش تکیه داد

 .افکارش بهم ریخته بود
 .روز به روز به رها وابسته تر می شد

 .همین حس را داردحس می کرد که رها هم 

 

 .از رفتارش مشخص بود
 .نمی دانست راهش درست یا اشتباه

 .از خودش می ترسید
 .از اینکه رفتارش از کنترل خارج شود

 .دلدادگیش روز به روز بیشتر شود
 چه کند اگر رها شود شکوفه؟

 با شکوفه ی زنده شده در قلبش چه می کرد؟
 .فردا صبح باید می رفت سر قبر شکوفه
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 .د این ترس را از خودش دور می کردبای
 .این کلنجار رفتن دیوانه اش می کرد

 .تکیه از کابینت گرفت
 .به سمت اتاقش راه افتاد

 .از درون اتاقش پتویی آورد روی رامین انداخت
 .از سرما درون خودش جمع شده بود

 .اما از بس تنبل بود از جایش تکان نمی خورد
 .به سمت اتاقش رفت

 .از کشید و دستانش را زیر سرش گذاشتروی تخت در
 .کاش رها اشتباهات آینده اش را ببخشد

 .چون می ترسید
 .می ترسید که عین خوابش اشتباه کند

 .نمی خواست رها را هم عین شکوفه از دست بدهد
 .به خدا که این بار با چنگ و دندان نگه اش می داشت

 .دوباره شکست نمی خورد
 حواست کجاست؟-

ند کرد و به هامین که با طلبکاری نگاهش می سرش را بل

 .کرد خیره شد
 جانم؟-

 .هامین پرونده ها را جلویش گذاشت
 .پرتی حمید-
 .خوبم-

 .خودکار درون دستش را روی پرونده ها پرت کرد
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 .هامین دستانش را درون جیب شالرش فرو برد
 .مستقیم نگاهش کرد

 .مطمئن بود ذهنش مشغول است
 چته؟-
 ....گفتم که-

 هامین وسط حرفش پرید:چرت جواب منو نده. میگم چته؟
 .دستانش را از جیب شلوارش بیرون آورد
 .صندلی را عقب کشید و کنار حمید نشست

 تو فکر رها هستی؟-
 .دیشب خواب چرتی دیدم-
 همین آشفته ات کرده؟-
 .من رها رو شکوفه می بینم-

 .ستهامین با آرامش گفت:ولی می دونی که رها، شکوفه نی
 .حمید دستی پشت گردن و گوش هایش کشید

می دونم نیست، چندین بار تا االن شکوفه صداش زدم، -

 ...روم نیورده ناراحت شده اما به
 .یادت میره-
 .این همه سال نرفته دیگه هم نمیره-
شکوفه،  از بس بهش فکر می کنی. فکر و ذکرت شده-

 شکوفه تموم شد
دگیته که باید باهاش عشق حمید، یه آدم زنده و جدید تو زن

 .کنی،دنبال خوشبختی باش پسر
 .نگاهش خیره ماند به خودکار روی میز
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 .نمشیباید بب-
 .مرخصی بگیر برو-
 .شیفته-
 .برو سر شیفتش-

 .نگاهش خسته بود
 .باال آمد و روی هامین ماند

 بعدش؟-
 .انگار باید لقمه ی جویده را درون دهانش می گذاشتند

 .هش کردهامین با حرص نگا
 .بعدش با خودت-

 .دستی روی شانه ی حمید زد
 !بلند شو گور بابای دنیا، خودتو بچسب رفیق-

 .حمید از پشت میزش بلند شد
 .تا حدی مصمم بود

 .برام مرخصی رد کن-
 .هامین خندید

 آخه تو سرکارم میای؟-
 .حمید نیشش شل شد

 .مشتی نشان هامین داد و رفت
 .هامین فقط لبخند زد

 .ر بود که حمید سرعقل بیاید و رها را دو دستی بچسبدامیدوا
چون می دانست خاله اش پیغام داده با همه ی شرایط حمید 

 .می سازند
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 .دیگر مهم نبود حمید با چه دختری آشنا می شود
 .فقط به خانه برگردد

 !دلشان پیچ و تاب می خورد برای دیدنش
 .می کردولی حمید هنوز هم بابت شکوفه سنگدالنه برخورد 

 .ق می دادحکه البته به حمید 
 ...از وقتی که بارش را کنارش حس کرد

 ...عاشقش شد
 .تمام عاشق های دنیا را درک می کرد
 .حق می داد که اینگونه برخورد کنند

چون خودش هم جوری جلوی نورایی سینه سپر کرده بود که 

 می دانست
 .ی کشیدبالیی به سر بارش بیاید تمام زندگیش را به آتش م

 .دستی به موهایش کشید
 .به سمت اتاق خودش رفت
 .امروز روز خلوتی داشتند

 .می توانست مثال زنگ بزند به بارش بروند سینما
 تا به حال نرفته بودند نه؟

 .باید تجربه ی جالبی می شد
 .گوشی را از جیب شلوارش بیرون آورد

 .شماره ی بارش را گرفت
 .گفت:سالم خانمبه محض وصل شد با صدای آرامی 

 .بارش لبخند زد
 .این را از مکث کوتاهش فهمید
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 .سالم آقا-
 .لبخند خنکی روی لبش نشست

 .یه پیشنهاد دارم-
 !بارش مشتاقانه جواب داد:خب

 امروز کار خاصی ندارم، بریم سینما؟-
 نیکی و پرسش؟-
 .فقط نیم ساعت وقت داری آماده بشی-
 .یه ربع هم کافیه-

 .هامین لبخند زد
 .اومدم-

 .تماس را قطع کرد
 .بارش دختر جالبی بود

 .عمال با چیزی مخالفت نمی کرد
 .سعی می کرد از هر موقعیتی لذت ببرد

 .بهانه گیر نبود
 .روی اعصاب خط نمی انداخت

 .فقط بود که لذت دنیا را به تو بده و تمام
 .کتش را برداشت

د تذکرات الزم را به صدرا که درون اتاق خودش نشسته بو

 .داد و رفت
 .این حواس پرتی های مداوم کار دستش می داد

خودش می دانست بعضی روزها درست و حسابی دل به کار 

 .نمی داد
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 .همه اش حواسش پی بارش است
 اما مگر می تونست بارش را از خودش جدا کند؟

 .لین دختر آرام جان بود
 .و البته خودش هم دلیل بی قراری

 .چقدر دوستش داشت
ه رفتن به بهشت هم خوشحالش نمی کند که بودن واال ک

 .بارش خوشحالش میکرد
 .رسیده به خانه زنگ زد بارش بیاید

 .طولی نکشید که بارش کنارش جای گرفت

 

 چی شد قصد سینما رو کردین آقا؟-
 ...برای این-
 .جلو خونه دوربینه، االن همه نگهبانا دیدن-

 .هامین بی تفاوت گفت:مهم نیست
 .بال بود همه چیز خیلی مهم بودشاید اگر ق

آن هم برای هامین مبادی آدابی که هیچ وقت از این کارها به 

ولی پای بارش که وسط می آمد دایره  .سرش نمی زد

به رفتارهای از پیش  المعارفش هم عوض می شد چه رسد

 .کنترل شده
 .بارش چشم غره ای به او رفت

 

 .رف ها باشدقبال فکر می کرد خیلی سختگیرتر از این ح
 ...اما نه
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هامین بیش از حد دنبال چیزهایی بود که خودش هم دوست 

 .داشت
 .اعتراف سختی بود

 .ولی می دانست با هامین بود را بی نهایت دوست دارد
 .حتی اگر هزار چیز خوب و بد از او بخواهد

 !مهم نبود که
 مهم این بود که هامین 

یزهایی بی ربط بودنش، نفس کشینش، لبخند زدنش و تمام چ

 یا با ربط به
 .هامین ربط داشت را دوست داشت

 چه فیلمی ببینیم؟-
 .بارش فورا گفت:طنز، نمک زندگیم کم شده

 .هامین ابرو باال انداخت
 . ونهدی-
 .واال، یکم بانمکی بد نیست-

 .هامین خندید
 راستی خبری از حمید نیست، چرا نمیاد به من سر بزنه؟-
 .رفته رهارو ببینه-
 .اینکه مدام اونجاست-
 !خوبه براش-

 .بارش ابرویی باال انداخت
 چی شده مگه؟-
 !هیچی-
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 .باید زنگ بزنم بهش، اصال سراغ منو نمی گیره-
 .هامین فقط لبخند می زد

 .می دانست حمید گرفتار رهاست
شان به ثبات ارتباطا وقت نمی کند تا وقتی میان حاال حااله

 .برسند
 .نمی شودتا به ثبات نرسند خبری 

 .هرچند که واقعا نگران هم بود
 .اما این یکی را خودش به تنهایی باید حل می کرد

 .هامین ماشین را یکی از پارکینگ های عمومی برد
 .ترجیح می داد درون خیابان با این شلوغی ها پارک نکند

 .بارش کمی زودتر رفت و بلیط یک فیلم طنز را گرفت
 .بارش به دنبالش رفت

 .ه خرید کردند و داخل رفتندجلوی بوف
 .همین که نشستند هامین گفت:امیدوارم فیلم خوبی باشه

 .بارش چپ چپ نگاهش کرد
 .یعنی تو به من اعتماد نداری-

 .هامین لبخند زد
 !البته-
 .لوس-

 .هامین خندید
 .چقدر سربه سر این دختر گذاشتن را دوست داشت

 .عاشقش بود
 .بعد از یک ربع کل سالن تاریک شد
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 .فیلم با تیتراژ پرسروصدایی شروع شد
 .بارش مشغول خوردن ذرت بوداده اش شد

 هامین ولی خیره بارش بود.
 .مستقیم به هامین نگاه کرد

 .نکن، به خدا فشار خونمو می بری باال-
 .هامین هم نگاهش کرد

 .میارمش پایین-
تا کجا می خوای پیش بری؟ تا جایی که از اینی که هستم -

 بشم؟ نه اتبیشتر دیوو
 !آره-

 .بارش لبخند زد
 .من دیوونه ات هستم به خدا، ببین چقدر قلبم تند می زنه-

 

دلم برات تنگ میشه، سعی می کنم دل بدم به کار و نمی -

 .تونم
 .چقدر شنیدن این حرف ها شیرین بود

 .پررنگ لبخند زد

 

 .بخدا که عاشقش بود
 .بذار فیلممو ببینم-

 .هامین لبخند زد
 .ارش بودحق با ب

 .باید کم خوددارتر می شد
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 .اینگونه پیش می رفت آبرویشان همه جا می رفت
این همه سرسختی از خودش نشان نداده بود که به همین 

 راحتی مضحکه
 .شود

 

 .حواسش را به پرده ی سینما داد

 

 .اتفاقا فیلم طنز جذابی بود
  .بارش که ریسه می رفت

 .دیکی رفتندبعد از سینما، به رستورانی همان نز
 .بارش یک دم حرف می زد
 .بدون اینکه فکش خسته شود

 .هامین هم مشتاقانه گوش می داد
 .هیچ وقت حوصله ی پرحرفی کسی را نداشت

 ...اما االن
 .چقدر همه چیز به سرعت عوض می شود

 .عین جریان زندگی او
 .وقتی به خانه برگشتند دم غروب بود

 .مادرش منتظرشان بود
م گفت:مگه آخر هفته مراسم ندارین، به جای با اخم و تخ

 کارتون باید برید
 بیرون؟

 .بارش پوفی کشید
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 .اصال حوصله ی یکی به دو نداشت
 .کارهایشان را کرده بودند

 .یک آرایشگاه مانده بود فقط
 .که آن هم فردا می رفت

 !چیزی نبود که
 .هامین ایستاد جواب مادرش را بدهد

 .ولی بارش باال رفت
 .کشید که هامین باال آمدطولی ن

تمام مدت درون ماشین داشتند در مورد مراسم صحبت می 

 .کردند
 .کی میری آرایشگاه-
 !فردا-
 .موهاتو رنگ نکن-

 .بارش لبخند زد
 .باشه-

 .لباسش را عوض کرد و همراه هامین برای شام بیرون رفتند
 .و البته اصال با مادر هامین دهان به دهان نشد

 .و به رخت خوابش رفتشامش را خورد 
 .فردا باید زود بیدار می شد

 .کارهایشان از فردا شروع می شد
 .موهاتم صاف نکن، بذار فرفری باشه-

 .بارش متعجب نگاهش کرد
 .قرار نیست محض رضای خدا یکم تغییر کنم-
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 !نه-
 .موهامو صاف می کنم، می خوام تغییر کنم-

 .هامین چشم غره ای به او رفت
 .ده شداز ماشین پیا

 .دو ساعت دیگه کارم تمومه-
  .راننده رو می فرستم دنبالت-

 .بارش سر تکان داد و وارد آرایشگاه شد
 .منتظرش بودند

 .از قبل به آتوسا خبر داده بود
 .زودتر از او آرایشگاه بود
 .با دیدنش گفت:دیر کردیا

 .بارش لبخند زد
 .خانم آرایشگر خطاب قرارش داد

 نم؟ صاف می کنی یا فر بمونه؟برای موهات چیکار ک-
 .صاف کنید-

 .واقعا دلش می خواست کمی تغییر کند
 .خانم آرایشگر به صندلی اشاره کرد

 .بشین عزیزم-
 .نشست

 .آتوسا باالی سرش ایستاد و به آینه ی پشت سرش تیکه داد
 ببینم فردا راننده ی جذابتم هست؟-

 .بارش یک تای ابرویش را باال داد
 حمیدو میگی؟-
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 .آره همون-
 .هست-
 .دوست دارم ببینمش-
 .براش نقشه نکش خودش یکیو داره-

 .آتوسا پنچر شد
 .قیافه اش عبوس شد

 .شانس ندارم ای خدا-

 

 .بارش لبخند زد
 .یکی دیگه-
 .مگه فردا بیام تو اعیان یکیو تور کنم-

 .بارش به قهقه خندید
 !بود جان به جانش کنند بانمک
 .بهترین دوستی که داشت

اقعا فکر می کرد اگر در این شرایط سختی که داشت آتوسا و

 .به دردودل هایش گوش کند چه می شد کنارش نبود که
 .مدیون بودن آتوسا کنارش بود

 .دختری که کم از یک خواهر نداشت
 .واقعا دوستش داشت

 .خانم آرایشگر پشت سرش ایستاد و مشغول شد
 .دوست داشت هامین را غافلگیر کند

 .جدید احتماال بد نبودقیافه ی 
 .هامین هم دوست داشت
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 .حاال کمی ممکن بود غر بزند
 .خانم آرایشگر موهایش را صاف کرد

 .صورتش هم کامال اصالح شد
 .همچنین ابروهای پت و پهنش

 .آرایش هم ماند برای فردا
 .کار که تمام شد به هامین زنگ زد

 .تماس که وصل شد به عمد صدایش را ریز کرد
 .موم شدکارم ت-
 .دم درم-

 متعجب گفت:کی اومدی؟
 .اصال نرفتم-

 .شاخش درآمد
 آخه چرا؟-
 .کار خاصی نداشتم که برم-

 .لبخند خنکی روی لبش نشست
 .انگار تکه یختی را روی لبش آب کردند

 .حس خیلی خوبی بود
 .بلند شد

 .مانتویش را تن زد
 .به آتوسا گفت که هامین دم در است

 .م شودآتوسا نمی خواست مزاح
 .ولی بارش اصرار کرد و او هم قبول کرد

بیرون که آمدند هامین با دیدن آتوسا برای عرض ادب هم که 
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 .پیاده شد شده از ماشین
 .با آتوسا سالم و احوالپرسی کرد

 .تعارف کرد سوار شود
 .هرچند که دلش می خواست بارش را سیر ببیند

 .سونیمبارش هم خودش سوار شد و گفت:بریم آتوسا رو بر
 .هامین فقط سرتکان داد

 

 

 .ماشین به حرکت درآمد
 .ببخشید تورو خدا من مزاحم شدم-

 .هامین یک کالم گفت:خواهش می کنم
البته که کسی نباید توقع پرچانگی و تعارف تکه پاره کردن 

 .باشد از هامین داشته
 .تشکر و حرف زدنش در همین حد بود

 .بارش عاشق همین سبک خاص هامین بود
 .آتوسا را رساند و رفتند

اما نرسیده به خانه هامین ماشین را زیر درخت نارونی 

 .پارک کرد
 .برگشت و با حض زیاد به بارش نگاه کرد

 .محشر شدی-
 .بارش لبخند زد

 فردا رو چی میگی؟-
 .فردا دیوونه ات میشم-
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 .بارش با ناز خندید
 .اصال اگر ناز نمی ریخت که بارش نبود

 .عین باریدن باران بودناز ریختن هم 

 

 .دلبر شدی-
 .گفتم موهای صاف خوشگله-

 .هامین با حض نگاهش کرد
 نمیریم خونه؟-
 .فقط بذار نگات کنم-

 نمیرد برای این همه شعر و شاعری خالصه وارش؟
 نمی گفت دختر مردم هوایی می شود؟

 چنگ می افتد به دلش؟
 جواب می خواست بدهد؟

لک زدن سرش را کمی پایین بارش با لبخند خجولی بدون پ

 .انداخت
 .هامین با عشق نگاهش می کرد

صدای بوق های متدد پشت سرشان آن دو را به خودش 

 .آورد
 .هامین با ابروی گره کرده زیر لب فحشی داد

 .بارش به عقب برگشت
 .مرد پشت فرمان کال اعصاب نداشت

 .دستش یک بند روی بوق بود
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 .بهتر بری، یارو اعصاب نداره-
 .امین ماشین را روشن کرد و حرکت کرده

 .اصال نمی خواست شری به پا کند
 .همان بهتر که راهش را بکشد و برود

 

********* 
تاجی از گل های صورتی و سفید طبیعی موهایش را تزیین 

 .کرده بود
آنقدر آرایش صورتش بی نقص بود که همه او را نشان می 

 .دادند
 .بارش برای مهمانان لبخند می زد

 .آشناهای خاصی نداشت
ولی خوشحال بود که همان محدود افرادی که می شناخت هم 

 .آمده بودند
 .با لبخند برای همه سرتکان می داد

 .هامین با کت و شلوار سیاه رنگی کنارش بود
 .بارش خواسته بود

 .می گفت هیچ رنگی سیاه نمی شود
 .راست می گفت

 .دخصوصا که کرواتی هم با همان رنگ زده بو
 .قیافه اش محشر شده بود

 .جایگاه عروس و داماد زیر نیم هاللی از گل های سفید بود
 .تمام دکور باغ را خود بارش چیده بود
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سایقه اش آنقدر تحسین برانگیز بود که همه خوششان آمده 

 .بود
 .حتی مادر هامین هم نمی توانست گیر بدهد

 .بارش حتی رها را هم دعوت کرده بود
 .بیایددوست داشت 

 

 .و البته چون می دانست پدر و مادر حمید می آیند
 .شاید بالخره همه چیز حل می شد

 .حمید و رها بودند
 پرسید:پدر و مادر حمید کدومن؟ارام بارش 

 .هامین با دست نشانشان داد
 !یک پیرمرد در کنار زنی جوان تر از خودش

 .پیرمرد اخم تندی روی پیشانی داشت
 .بودعصایش زیر دستانش 

 .زیر لب با خودش گفت:یا خدا
 .هامین شنید و خندید

 چیه؟-
 .حمید حق داره-
 .عمو یاسر همیشه اخموه، اما مرد محترم و خوبیه-

 .بارش روی صندلیش نشسته بود
 .کاش آشتی کنن-
 .هردوشون لجبازن-

 .بارش با چشم به دنبال حمید بود
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 .ن دیداه خودشاگاو را کنار رها با فاصله ی زیادی از جای
 .منتظر شد به سمتشان نگاه کنند

 .به محض اینکه حمید نگاه کرد با دست اشاره کرد بیاید
 .حمید بلند شد

 .به سمت آن دو آمد
 .کت و شلوار کاربنی خوش رنگی به تن داشت

 .دقیقا از کنار پدر و مادرش رد شد
 .بدون اینکه برگردد و نگاهشان کند
 .به نظر می رسد قیافه ی مادر حمید خیلی مایوسانه

 .دلش به حالشان می سوخت
 .حمید با چهره ی شادی به سمت آن دو آمد

 چه خبر کفترای عاشق؟-
 .بارش پشت چشمی برایش نازک کرد

 رها اومده نباید یه سراغ از من بگیری؟-
 .حمید با لبخند گردنش را خاراند

 .هامین اشاره ای به خاله و شوهر خاله اش کرد
 .چشم انتظارتن-
 .برام مهم نیست-

حمید خیلی زود قیافه اش از طنز درون چهره اش به مردی 

 اخمو و جدی
 .تبدیل شد

 نمی تونی زهرمارم نکنی نه؟-
 .بارش هم گفت:حق با هامینه
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 .تو دیگه چیزی نگو بارش-
 .بارش ناامیدانه به هامین نگاه کرد

 .نمی دانست چرا دلش به حال پدر و مادر حمید می سوخت
 .خودش هیچ کدام را نداشت شاید چون

 .شاید اگر داشت عین حمید اینگونه رفتار نمی کرد
 .وقتی متوجه میشی که دیر شده-

 .حمید هنوز نمی فهمید
 .حسرت کالم بارش را هامین درک کرد

 .نه حمید که هنوز غرورش را داشت
 منو کشوندین اینجا بخاطر این موضوع؟-

 .بارش لطافت نگاهش را از حمید گرفت
 .برو رها تنهاس-

 .حمید مستقیم به بارش نگاه کرد
 .نفهمید چرا بارش یک هو حالش تغییر کرد

 چی شد؟-
هنوز داریشون و قدر نمی دونی، اگه عین من هیچ کدومو -

 نداشتی می
 .فهمیدی

 .بغض صدای بارش را تشخیص داد

 

مامانم دیگه نیست، نیست ببینه دخترش عروس شده، نیست -

 برای لباس
تحسینم کنه، تو نمی فهمی حمید، چون هنوز کنارتن، عروسم 
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 ....و تو پسشون می زنی چون منتظرتن
 .اشک روی گونه ی بارش غلتید

 .هامین فورا اخم کرد
 ...آرام گفت:هی، ببین منو

حمید شرمنده برای اولین سرش چرخید و به پدر و مادرش 

 .نگاه کرد

 

 .گریه نکن-
 .میاد مامانم می افتم آتیش می گیر-
 .بذار برای بعدا-

 .بارش آب بینی اش را باال کشید
 .حمید به آرامی از آن دو فاصله گرفت

 .شاید هم حق با بارش بود
 .خودش خوب می دانست که دلش پر است

 .هنوز صحنه ی مرگ شکوفه جلوی چشمانش بود
 .پدرش حسابش را بسته بود
 .خارج کشور دنگذاشت شکوفه را بفرست

 .شاید درمان می شد
 .اما در بی پولی مرد

 .نتوانست خرج دوا و دکترش را بدهد
 .به هر دری زد نتوانست پول خارج رفتنش را جور کند

 .حتی ماشین زیر پایش را هم پدرش گرفت
 .آن روزها هامین نبود
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 .وگرنه از هامین کمک می گرفت
 .هامین کنار مادرش خارج کشور بود

 .به سمت رها رفت
 .هنوز نمی توانست

 

 .ز دلش اجازه نمی داد که جلو برودهنو
 .پدرش با همه ی خودخواهیش جلو نمی آمد

 !پیغام فرستادن که نشد کار
 .خودش بیاید

 .یک بار او بیاید
 !آسمان به زمین نمی رسید که

 .هامین، بارش را برگرداند
 .حمید دلگیره-
 نمی خواد حل بشه؟-
الها جریانش اونقدر برای حمید سخت تموم شد که حاال حا-

 .حل نشه
 .بارش سرش را تکان داد

 .کاش مراسم زود تموم بشه-
 به این زودی خسته شدی؟-

 

 میشه بریم دستشویی؟-
 .هامین سری تکان داد

 .به سمت ساختمان رفتند
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 .قبلش به خواهرش گفت که با بارش به دستشویی می روند
 .وارد ساختمان شدند

 .می دانست کدام اتاق رامین است
 .همان سمت کشاند هامین را به

 کجا میری؟-
 .باهام بیا فقط-

 

 .جلوی در اتاق رامین، دستگیره را فشرد
 .هامین را به داخل کشاند و در را بست

 

 .ممنون-

 

 شده؟ یچ-
 هیچی-

 .هامین مهربان لبخند زد
 همین؟-
 .هوم-
 دیگه چی؟-
 .همین جا بمونیم-

 .نازدارکش بهانه گیر شده بود
 .لبخند زد

 نو چیکار کنیم؟پس مهمونامو-
 .کاش برن-
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 .ش بیشتری گرفتلبخند هامین گستر
می دانست دلتنگی برای مادرش و حرف هایی که به حمید 

 .کرده زد حالش را خراب
 .زود تموم میشه-
 .نمی خوام برم-

 گفتهامین با خنده 
 نمیگن عروس و دوماد فراری شدن؟-
 .بگن-

 .عاشق این بهانه گیری های دلبرانه اش بود
 .من نگاه کن ماهی کوچولو به-

 .بارش سرش را بلند کرد و به هامین نگاه کرد
 .قول میدم زود تمومش کنم، ولی االن باید اون بیرون باشیم-

 .خودش هم می دانست ناگزیر است که بیرون باشد
 .فقط نمی فهمید چرا این همه بی تاب است

انگار نبودن مادرش امروز بیشتر از هر روز دیگری به 

 .آمده بود چشم
 .دلش می خواست تا جان دارد نورایی را نفرین کند

 

 .هرچه بد و بیراه بلد بود نثارش کند
 .دعا کند بمیرد

 اما چه فایده داشت؟
 !مادرش زنده می شد؟ نه به واال

فقط عذاب بود که روی عذاب می آمد و دلش را چنگ می 
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 .زد
 بریم؟-

 مگر می شود هامین بخواهد و او بگوید نه؟
 .لبته که می رفتا
 .خوبه که هستی-

 .هامین لبخند زد
 .با هم از اتاق رامین بیرون آمدند

 .قبل از اینکه کسی متوجه شود دوباره به مراسم برگشتند
 .مادر هامین همان ابتدا غرغر کرد که کجا بودند

 .و البته قسم هم خورد که آخرش آبروریزی می کنند
 .داشتخوب بود از وجود نورایی اصال خبر ن

 .وگرنه چه الم شنگه ای به پا می کرد

 

 .بارش هم هنوز دلگیری نبود مادرش را داشت
 .به زور لبخند می زد

 .هوا تاریک بود که گفتند باید کیک را ببرند
 !تقریبا بزرگی بود شبیه یک قصر سفید رنگکیک یک 

 .این هم کار خود بارش بود
ند که صدای همه میخ نشستند و به بریدن کیک نگاه می کرد

 وحشتناکی همه
 .را از جا پراند

 .صدا از طرف در ورودی بود
 .ظاهرا ماشینی محکم به در خورده بود
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 .نگهبان داد و بیداد می کرد
 .یکباره در ورودی باز شد

 .ماشینی به سرعت به سمت مجلس آمد
 .پشت بندش ماشین دیگری و ماشین سوم

 .هامین معطل نکرد
 .مان دویدبه سمت ساخت همراه بارش

 .مطمئن بود برای بارش آمده اند
به محض اینکه وارد ساختمان شدند به سمت طبقه ی دوم 

 .دویدند
بارش کفش هایش را درآورد و با پای برهنه از پله ها باال 

 .رفت
 .هامین مستقیم او را به سمت اتاق موزیک برد

 

 .در را باز کرد
کن اصال  با تحکیم گفت:همون جا بمون، درو از داخل قفل

 .هم بیرون نیا
 بارش ترسیده گفت:تو کجا میری؟

 .همین جام، تاکید نکنم بارش-
 .درو از داخل قفل کن-

 .بارش ترسیده بود
 .اما به حرف هامین گوش داد

 .در را بست و از داخل قفل کرد
 .هامین هم معطل نکرد
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 .فورا بیرون رفت
 .صدای جیغ و داد مهمانان می آمد

 .شده بود چه آبروریزی برپا
 .هامین فورا به پلیس زنگ زد

سرنشینان ماشین با صورت های پوشیده درون جمعیت به 

 .داماد بودند دنبال عروس و
 .ظاهرا اصال متوجه ی فرار بارش و هامین نشدند

 .از بین همه فقط یکی اسلحه داشت
 .مدام هم تهدید می کرد که عروس و داماد را تحویل بدهند

 .هامین بیرون نرفت
می دانست بیرون رفتنش باعث می شود توجه آنها را به 

 .کند سمت بارش جلب
 .فقط منتظر ماند پلیس سر برسد

 

 .خدا کند کار به گروگان گیری نکشد
 .هامین به حمید زنگ زد

 کجایی هامین؟-
 .تو ساختمونم-
 .همون جا بمون که اوضاع خیلی بی ریخته-
گیری برسه که زنگ زدم پلیس، می ترسم کار به گروگان -

 بتونن خودشونو
نجات بدن، ببینین می تونین چند نفری اسلحه رو از اون 

 .مردیکه بگیرین
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 .حلش می کنم-
 .نگهبانارو خبر کن-
 .تو بیرون نیا-
 .از پشت سرشون حمله می کنم-
 .خطرناکه هامین-

 .هامین به آرامی از ساختمان بیرون آمد
 .برای توهم-
 .من یه بار چاقوشو خوردم-
 بس کن حمید، رها رو بردی یه جای امن؟-
 .حواسم بهش هست-
 .پس تا با نگهبانا نقشه می کشین من از پشت میام-
 .باشه-

 .تماس را قطع کرد
 .حمید به سرعت به نگهبانان اشاره داد

 

 .سرنشینان ماشین حداقل ده نفر بودند
 .نفر احتیاج بود20کم کم 

 .حمید به رامین و صدرا هم اشاره داد
 .آن ها هم چند نفر دیگر را جمع کردند

 .همرمان جلو آمدند
 .بارش از پنجره ی ساختمان بیرون را نگاه می کرد

 .به شدت ترسیده بود
 .دست و پایش می لرزید
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 .نگران همه بود
 .می ترسید اتفاقی برای کسی بیفتد

 .آن وقت تا آخر عمر خودش را نمی بخشید
 .چون تمام اتفاقات بخاطر او بود

 .سرها دست به یکی کردندپ
 .جلو آمدند

 هامین از پشت سر داد زد:دنبال من می گردین؟
همین که مرد اسلحه به دست به سمت هامین برگشت، چند 

 .او حمله کردند نفری از پشت به
 .حمید نعره می زد:اسلحه رو بگیرین

 .رها به میز چسبیده بود
 نمی فهمید چه خبر شده؟

 .رساندصدای تیر هوایی همه را ت
 .صدای جیغ ها بلند شد

 .خوشبختانه کسی آسیب ندیده بود و تیر هوایی بود
 .تا قبل از اینکه پلیس سر برسد همه ی ده مرد را گرفتند

 .هامین عصبی بود
 .می دانست کار نورایی است

 اما این همه ناشیانه؟
 .مطمئن بود قصدش فقط آبروریزی و بهم زدن مراسم بود

 .بردنه اینکه بارش را ب
 .چون می دانست امکان ندارد بارش را با خودش ببرد

 .آن هم وقتی مطمئنا پلیس سر می رسید
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 .فر بودتناز این مرد عمیقا م
 .نمی فهمید چقدر و تا کی می خواست ادامه بدهد
 .پلیس که سر رسید، ماوقع را کامل توضیح داد

 .مراسم خراب شده بود
 .مهمانان ترسیده یکی یکی می رفتند

 .ید هم رها را با خودش بردحم
 .مریم یک بند به هامین غر می زد

 .ولی هامین نگران بارش بود
  .می دانست االن خودش را مقصر می بیند

 .عجیب دلش شور می زد
 .به سمت ساختمان پا تند کرد
 .یکباره شروع کرد به دویدن

 .صدرا و حمید متعجب نگاهش کردند
 .حس کردندانگار آنها هم بوی خطر دوباره را 

 .آنها هم دویدند
 .هامین یک نفس به سمت پله ها و بعد هم اتاق موزیک دوید

 دستگیره را فشرد و داد زد: بارش اونجایی؟
 .صدایی نیامد

 .در از داخل قفل بود
 .دلشوره اش بیشتر شد

 .به سمت اتاق خودش دوید
 .کلید زاپاس را برداشت

 .در را باز کرد و داخل رفت
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 .بارش نبود
 !ر لب گفت:یا خدازی

 .صدرا و حمید هم خودشان را رساندند
 .پنجره باز بود

 .به سمت پنجره دوید
 .بارش نبود

 .با تمام قدرتش نعره زد
 .آن سه ماشین فقط محض رد گم کنی بود

 .آنها دیده بودند که بارش را به ساختمان آورده
 .از پشت ساختمان وارد ساختمان شده بودند

س نفس می زد گفت:بهمون رودست صدرا در حالی که نف

 .زده
 .هامین حالش به شدت بد نبود

 .انگار همین جا بخواهد سکته کند
 .قلبش تند می زد

 !شروع کرد بلند بلند فحش دادن به نورایی
 .اما دلش خنک نشد

 .انگشت اشاره اش را سمت حمید و صدرا گرفت
 .شده مرده اش بیارین من نورایی رو می خوام-

 .بود به شدت عصبی
 .فکر نمی کرد به این راحتی کلک بخورد

 .داشت دیوانه می شد
 .صدرا از ساختمان بیرون رفت
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 .پلیس ها هنوز بودند
 .صدرا جریان را کامل توضیح داد

 .و البته گفت که فقط می تواند کار نورایی باشد
 .چون دشمن دیگری نداشتند
 .همه چیز صورت جلسه شد

 .اهی زنگ می زنندپلیس فکر می کرد برای باج خو
 .اما نمی دانست نورایی باج نمی خواهد

 .هامین شماره ی نورایی را گرفت
 .بوق دوم را نخورده جواب داد

 باز چی شده؟-
 .دستت به بارش بخوره روزگارتو سیاه می کنم-
 باز یه چیزی شده مقصر منو می بینی؟-

 .نورایی میان مکالماتش احتیاط می کرد
 .ن صدایش را ضبط کندانگار می ترسید هامی

 .هامین عصبی بود
خودتو به اون راه نزن کفتار، نمایش خوبی راه انداختی، -

 ولی به والی علی،
دستت به بارش بخوره روزگارتو سیاه می کنم، بارش زن 

 .عقد کرده ی منه،اینو تو گوشت فرو کن
 .نورایی لبخند زد

 .باشه، حرفتو قبول دارم-
 .منتظرم باش-

 .کرد تماس را قطع
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 .شماره ی نرگس را گرفت
 .نرگس قبال درون خانه اش خدمتکار بود

بعد از اینکه رقابتش با نورایی باال گرفت و نورایی دشمن 

 .ی نورایی فرستاد شد او را به خانه
 .ریز و درشت اتفاقاتی را که می دید را گزارش می داد

 .مانده بود االن چرا هیچ حرفی نزده
 ..الو-
 ...نرگس-
 م آقا، خوبین؟سال-
 بارش رو دزدیدن، چرا به من نگفتی؟-

 

نرگس با تعجب گفت:آقا من اصال نمی دونستم، هیچ بحثی 

 .بشنوم پیش نیومد که من
 .دستش مشت شد

از حاال بیشتر گوش وایسا، ببین جای بارش رو پیدا می -

 .کنی
 .چشم-
نرگس، هرچیزی، تاکید می کنم، هرچیزی توجه ات رو -

 .بگو بهم جلب کرد فورا
 .چشم-

 .تماس را قطع کرد
 .نمی دانست چه خاکی توی سرش بریزید

 .حمید کنارش ایستاد
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 .پیداش می کنیم-
سری جوری برنامه ریزی کرده که هیچ جوره  نورایی این-

 .نرسه دستمون به بارش

  

حمید متعجب پرسید:تو داری این حرفو می زنی هامین؟ 

 ناامید شدی؟
 .ظ درهم کشیدهامین اخم هایش را غلی

 .شمش چروک افتادچکنار 
 .به شدت عصبی بود

 .دستش کنار پایش مشت شد
 .یچی نگوههیچی نگو حمید، -

 .حمید درکش می کرد

 

 .شرایط خیلی سخت بود
 .فکرش را که می کرد رها را یک روز نبیند دیوانه می شد

 .وای به حال اینکه زن عقدیت باشد
 .جلوی چشمت بدزدند

 کجاست؟ ینبعد اصال ندا
 چرا نیست؟

 .دیوانه کننده بود
 .با این حال نمی توانست هامین را در این شرایط تنها بگذارد

 .به شدت هم نگران حال و احوال بارش بود
 .خدا خدا می کرد اتفاقی برایش نیفتد
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صدرا کمی آن طرف تر مدام در حال زنگ زدن به این و آن 

 .بود
 .همه به دنبال ردی از بارش بودند

 .در هامین با طلبکاری جلو آمدما
 هامین چه خبره اینجا؟-
 .مامان هیچی، بهتره بری اتاقت استراحت کنی-
 زنت کجاست؟-

 .حمید به سمت خاله اش رفت
همانطور که با او حرف می زد آرام آرام او را به سمت 

 .اتاقش کشاند
 .بهتر بود دم پر هامین اصال نمی رفت

 .ا نمی شد روبراه بوداوضاعش فعال تا وقتی بارش پید
در این مدت متوجه شده بود چه عشق دیوانه واری به بارش 

 .دارد
 .اصال باور نمی کرد هامین روزی اینگونه عاشق شود

 

 .شاید هرکس دیگری بود خیلی راحت قید بارش را می زد
 .حوصله دردسر نداشته باشد
 .ولی هامین عاشق شده بود

 .د از خودشعاشق دختری با رفتاری کامال متضا
جوری کنار هم متناقض داشتند که باور کردنی نبود عاشق 

 .هم هستند
 .ولی بودند
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 .و هامین جانانه برای عشقش می جنگید
 .پسرخاله ی مغرورش بالخره عاشق شده بود

 

 فصل سیزدهم

 

 .از بس دست و پا زده بود خسته بود
 .ته ماشین نشسته، دهان و دستش را بسته بودند

 .رش بود که دست از پا خطا نکندمردی هم کنا
 .هرکاری می کرد که حداقل دهانش را باز کنند باز نکردند

 نمی فهمید کجا می بردنش؟
 .فقط می فهمید مسیر خانه ی نورایی نیست

 .بالخره جلوی یک خانه ی ویالیی توقف کردند
 .راننده بوق زد و درها باز شد

 .ماشین داخل رفت
 .حیاط کوچکی داشت

 .متر200د شاید حدو
 .ساختمان هم تقریبا کوچک بود

 .از ماشین پیاده اش کردند
 .دامن بلند لباسش روی زمین کشیده می شد

 .مستقیم به داخل بردند
 .درون خانه بالخره دستمالی روی دهانش را برداشتند

 .با پرخاش جیغ کشید
 خدا لعنتون کنه، چی از من می خواید؟-
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 .من گفتم بیارنت-
 .تار پیر نگاه کردبرگشت و به کف

 .این مردک انگار قرار نبود دست از سرش بردارد
 تو ول کن نیستی نه؟ من زنشم می فهمی؟-

 .نورایی ملیح لبخند زد
 .حتی وقتی خشمگین هم می شد شبیه مادرش بود

 .خیلی شبیه مادرتی-
 .مادر من احمق بود گول یکی عین تورو خورد-

 .دنورایی اشاره کرد دستانش را باز کنن
 .مرد دستانش را باز کرد

 .هنوز تاجش روی سرش بود
 .خوشگل شدی-

 .بارش پوزخند زد
برام محترم بودی، اما کاری کردی که شرمم میاد بگم می -

 .شناسمت
 .نورایی خیلی خونسرد گفت:مهم نیست

 .بارش لجش گرفت
 .منو برگردون، می خوام برم خونه-
 از خونه ی جدیدت خوشت نمیاد؟-

 .اشاره کردبه اطرافش 
 .خانه ی کوچکی بود

 !اما شیک و زیبا
 .ارزونی خودت-
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 .همیشه برام جذاب بودی-
 .دست بارش مشت شد
 .کاش هامین اینجا بود

 .مطمئنا فک نورایی را پایین می آورد
 .حیف که زورش نمی رسید

 .اگر هم می رسید با این همه نگهبان نمی شد
 .وگرنه جوری صورتش را خط می انداخت

 .هیچ وقت یادش نرودکه 
 .فقط بیشتر از قبل حالمو بهم می زنی-

 .نورایی به حلقه ی درون دست بارش نگاه کرد
 .اخم عمیقی روی پیشانیش نشست
 .عین دیوانه ها به بارش حمله کرد

 .به زور حلقه را از انگشتش بیرون کشید

 

 .بارش جیغ زد
 .دست و پا زد تا مانع شود

 .اما فایده نداشت
 .به حلقه نگاه کردنورایی 

 .خوشگله-
 .بدش به من، به چه حقی حلقه ی منو درآوردی-
 .می تونستم بهتر از اینشو برات بخرم-
 با پول خودم بهم پز میدی؟-
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 .نورایی تند و تیز نگاهش کرد
 .به سمتش برگشت

 .خیلی بلبل زبون شدی-
 .بارش با جیغ گفت:خدا لعنتت کنه

 .رش گذاشتنورایی انگشتر را درون جیب شلوا
 .بهم پسش بده-

 .نورایی فقط پوزخند زد
 .از لباست بدم میاد-

 .به نگهبان اشاره کرد که بارش را با خودش ببرد
 .او را به سمت اتاقی بردند

نورایی از همان جا گفت: حموم داره، دوش بگیر، بوی گند 

 .و چرک میدی
 .بارش جیغ زد

 ...شتهاونی که بو گند میده تویی، بوی تعفن برت دا-
 .نشد ادامه بدهد

 .وارد اتاقش کردند و در را بستند
 .با مشت و لگد به جان در افتاد

 .بی فایده بود
می دانست نه توان شکستن در را دارد نه اصال در را 

 .برایش باز می کنند
 .فقط خودش را خسته می کرد

با این حال با خودش فکر می کرد اگر خودی نشان ندهد 

 بیشتر آزارش می
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 .هندد
 .به دستش نگاه کرد

 .جای خالی حلقه اش روی اعصابش بود
 .دستش مشت شد

 .دعا می کرد نورایی بمیرد
 .برگشت و به عقب نگاه کرد

 .اتاق بزرگی بود
 .به سمت پنجره رفت

 .درست زیر پنجره بود
 .نور غروب خورشید روی تخت افتاده بود

 .با غم زیادی روی تخت نشست
 .خواست نجاتش بدهدهامین بیچاره مثال می 

 

 .اما در یک پشم برهم زدن اتفاق افتاد
 .پنجره ی اتاق باز شد

 .دو مرد با لباس سیاه وارد شدند
 .جیغ زد اما می دانست صدایش به بیرون نمی رسد

 .آنقدر سروصدا بود که صدای جیغ او به بیرون نرسد
 .راحت تر از آب خوردن او را بردند

 .اتش بدهدهیچ سوپرمنی هم نبود که نج
 .مرد عیارش بیرون بود

 .رودست خورده بود
 .نورایی این بار حساب شده جلو آمده بود



 

467 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 .و بالخره هم موفق شد
 .تاج گل را از روی موهایش برداشت

 .پژمرده شده بودند
 .تور و تمام سنجاق ها را از روی موهایش برداشت

 .بلند شد و به سمت کمد دیواری اتاق رفت
 درونش هست یا نه؟نمی دانست لباسی 

 .شانس بود دیگر
 .امتحانش می کرد

 .در کمد را باز کرد
 .از دیدن این همه لباس دهانش باز ماند

 .البته فورا هم ترسید
 نورایی قرار بود چند مدت اینجا نگه اش دارد؟

 .عقب عقب رفت
 .دستش را جلوی دهانش گذاشت

 .خدا خدا می کرد هامین هرچه زودتر پیدایش می کرد
 .رنه به زودی اینجا می مردوگ

 .حس می کرد سردرد گرفته
 چه از جانش می خواست؟

 .دوباره برگشت و با همان لباس روی تخت نشست
 .لب زد:هامین، تورو خدا دست بجنبون

 خبری نشد؟-
 .هامین آرام و قرار نداشت

 .با همان کت و شلوار دامادی درون سالن راه می رفت
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 !هنوز نه-
 .ا را برساند و برگرددحمید رفته بود ره

 .حاال با امید اینکه خبری شده باشد دوباره برگشته بود
 .اما باز خبری نبود

 .دلش می خواست برود دست بیندازد به گلوی نورایی
 .تا جان داشت فشارش می داد

 .شاید نحسی این کفتار پیر از روی زمین پاک می شد
 .یک جماعت از دستش راحت می شدند

 .انستحیف که نمی تو
نه قاتل بود نه قانون اجازه می داد این کار احمقانه را انجام 

 .بدهد
 خوبی؟-

 .با خشم سمت حمید برگشت
 بنظر خوب میام؟-

 .حمید دستانش را باال گرفت
 آروم داداش، هنوز نمی دونیم چه خبره، چرا جوش میاری؟-
چون نمی دونیم اعصاب برام نمونده، نمی دونم بارشو کجا -

 هاش میخواد چیکار کنه؟برده؟ با
 .لب گزید

 .فکرش هم دیوانه اش می کرد
 .حل میشه، حل میشه-

 .چقدر حمید خوش خیال بود
نمی دانست درون دلش چه سیر و سرکه ای در حال 
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 .جوشیدن بود
 .کاش می دانست

 .آنوقت نفسش از جای گرم بیرون نمی آمد
 .بالخره بعد از ساعت ها کت را از تنش درآورد

 .ر هزارم به نرگس زنگ زدبرای با
 الو؟-
 آقا هنوز خبری نشده؟-

 .تا جان داشت گوشی را درون دستش فشار داد
 !باشه-

 .نعره ای زد که خانه لرزید
 .رامین روی مبل نشسته بود و تمام مدت سکوت کرده بود

 .با نگرانی به هامین نگاه کرد
 .این همه نگرانی و عشق هامین برایش عجیب بود

 .اویی که می دانست اعتقادی به عشق نداشت آن هم برای
 .این دختر چقدر مهم بود

 .حتی مریم هم از طبقه ی باال نگران حال هامین بود
در تمام این مدت متوجه ی عالقه ی هامین به بارش شده 

 .بود
 .درست بود که اصال از بارش خوشش نمی آمد

می اگر دست او بود زن بهتر و زیباتری برای هامین انتخاب 

 .کرد
اما نمی توانست عشق عمیق هامین نسبت به این دختر را 

 .نادیده بگیرد
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 .عشقی که بنظرش عجیب بود
 .و حاال اصال نمی دانست چرا بارش را دزدیده اند

 با هامین مشکل داشتند یا بارش؟
 .کسی که در این خانه عین آدمیزاد توضیح نمی داد

 .فقط از باال باید نظاره گر می بود
 .ن سویچ را از جیب کتش برداشتهامی

 رامین پرسید:کجا میری داداش؟
 .هامین جواب نداد

 .فقط از سالن بیرون رفت
 .گوشی بارش درون دستش بود
 .بارشش گوشیش را نبرده بود

 .به سمت ماشین گل زده ی عروس رفت
 .پشت فرمان نشست و با خشونت حرکت کرد

 .حمید و رامین به رفتنش نگاه کردند
 .تیک ها روی زمین مانده بودرد الس

 .حمید لب زد:خدا به داد برسه
 .هامین به سرعت از خانه بیرون رفت

 .دوست داشت تا جان دارد داد و دعوا کند
 اما مگر فایده داشت؟

 .بارش که برنمی گشت
فقط دل او بود که آتش زیرش روشن کرده بودند و داشت می 

 .سوخت
 .کاری کندمی ترسید نورایی 
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 .کرد و می مرد سکته می

 

فقط نمی فهمید چطور باید بارشش را از حاال به بعد دور از 

 .خودش نگه میداشت

  

 .من چیزی نمی خوام-
 .زیر سینی زد که هر ظرفی جایی پرت شد

 .صدای برخورد ظرف ها نگهبان را به داخل اتاق کشاند
 چه خبره؟-

 .بارش با خشم گفت:جمع کنید این مسخره بازیاتونو
 .با صبوری نگاهش کرد نگهبان

 .فقط به خدمتکار اشاره داد تا ظرف ها را جمع کند
 .نورایی دستور داده بود خار هم به پایش نرود

 .کسی از گل نازک تر به این دختر نگوید
خدمتکار بیچاره ظرف ها را از کف جمع کرد و بیرون 

 .رفت
 نگهبان با مالیمت گفت:خانم چیزی نمی خواین؟

 .بارش توجه نکرد
 .پشتش را طرفشان کرد

 .امروز به زور لباسش را عوض کرده بود
 .آن هم فقط محض اینکه برود و حمام بگیرد

 .وگرنه لباس عروسش را از تنش بیرون نمی آورد
 .منتظر هامینش بود
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 .دوست داشت بیاید
 .نجاتش بدهد

 .یک روز تمام اینجا بود
 .تمام دیشب را نخوابیده بود

 .خسته بود
 .خیال اجازه نمی داد بخوابد اما فکر و

 .نگران خودش بود
 .نگران هامین بود

 .می دانست االن دیوانه شده
 .به حتم زمین و زمان را بهم ریخته

او را جایی آورده بود که فکر جن هم  اشغال اما این نورایی 

 .نمی رسید
 هامین بیچاره چطور می خواست پیدایش کند؟

 .روی تخت نشست
 .گرسنه بود

 .ی رفتملش به غذا ناما می
 .زل زد به برنج و خورشی که کف خانه ریخته بود

 .چند دقیقه ی دیگر خدمتکار می آمد و تمیزش می کرد
 .آه بلندی کشید

 .لب زد:دلم برات تنگ شده
 .روی تخت دراز کشید

 .بغض کرد
آنقدر به هامین عادت کرده بود که حاال نبودن و نداشتنش 
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 .عین مرگ بود
 .کاش بودش

 .ش داشتشکا
 .بدون هامین چقدر سخت می گذشت

 .حتی نفس کشیدن
چشمانش از خستگی زیاد داشت گرم می شد که در اتاقش 

 .باز شد
 .نورایی تمام قد داخل شد

همین که آمد بارش را توبیخ کند چرا غذا نمی خورد، چشمان 

 خمار از
 .خوابش مجابش کرد حرفی نزند

 چیه؟-
 .بگیر بخواب-

 .فتاز اتاق بیرون ر
 .رو به همه گفت: سروصدا نکنید تا خوابه
 .دیشب تمام مدت چراغ اتاقش روشن بود

 .معلوم بود پلک هم نزده
 .از ساختمان بیرون رفت

 .کمی عصبی بود
 .خبری از هامین نبود

 .حتی زنگ هم نمی زد تهدید کند
 .می ترسید در حال نقشه کشیدن باشد

 .همه ی جوانب احتیاط را رعایت کرده بود
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 .نمی توانست مچش را بگیرد
 .اما باز هم از آب زیرکاهی هامین می ترسید

باید یکی از آدم هایش را مامور می کرد هامین را مدام 

 .تعقیب کنند
 .باید سر از نقشه هایش در می آورد

 .سوار ماشینش شد
 .خیالش از بابت بارش راحت شده بود

 .همین که خوابیده پس بعدا غذایش را هم می خورد
 .عادت داشت سرتقی کند

 .ولی رام می شد
 .اشاره داد و راننده حرکت کرد

 .خیره شد به گوشیش
 .شاید به زودی هامین سروکله اش پیدا می شد

 .بالخره بارش زنش بود
 .همین هم بیشتر عصبیش می کرد

 .نگاهش را به بیرون دوخت
 .این بار دیگر همه چیز فرق می کرد

 ...آقا-
 بله، چیزی شده؟-

 .فته و هول با موهای بهم ریخته روی تخت نشستآش
 .ازم خواستن برم یه خونه که از یکی مراقبت کنم-

 .از تخت پایین آمد
 کی میری؟-
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 .گفتن نیم ساعت دیگه میایم دنبالت-
آدم می فرستم جلوی در خونه ی نورایی که تعقیبت کنه -

 .ببینه کجا میری
 .باشه آقا-
 .دستت درد نکنه-
 .م اگه خانم شما باشه، مدام بهتون خبر میدماونجا هم بر-
 .جبران می کنم-

 .نرگس خجول لبخند زد
 .با اجازه تون، فعال-

 .به محض اینکه قطع کرد، هامین شماره ی صدرا را گرفت
 جانم داداش؟-
نرگس رو دارن می برن احتماال مواظب یکی باشه که -

ونه ی همین االن فورا یکی رو بفرست خ احتمال زیاد بارشه،

 .کجا می برنش نورایی، نرگس رو تعقیب کنه ببینه
 .باشه-
 .خبرشو بهم بده-
 .حتما-

 .تماس را با صدرا قطع کرد
 .به ساعت گوشیش نگاه کرد

 .صبح بود7هنوز 
 .وارد سرویس بهداشتی شد

 .آبی به سروصورتش زد
 .بیرون آمد
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 .از کمد دیواری پیراهنی برداشت
ی کرد استایل امروزش اگر بارش بود برایش انتخاب م

 .چطور باشد
 .یاد بارش هم می توانست به شدت عصبیش کند

 به محض اینکه مطمئن می شد خانه ی مورد نظر کجاست؟

 

 .از نورایی شکایت می کرد
 .پدرش را درمی آورد

 .حیف که فعال خودش را به موش مردگی زده بود
 .با موهای مرتب شده از اتاق خواب بیرون رفت

 .آمد صدایی نمی
 .احتماال همه خواب بودند

 .بدون اینکه صبحانه بخورد از خانه بیرون رفت
 !چه شب مزخرفی بود دیشب

 .نه نتوانست بخوابد و نه بیدار بود
 .چشمانش داد و بیداد می کردند که بخوابد

 .واال که خوابیدن ظلم بود
 .پشت فرمان ماشینش نشست
از درخت ها کردن بعضی  هرسباغبان آمده بود و در حال 

 .بود
 .ببین چطور عیدشان زهر شد

 .مثال قرار بود تعطیالت عید را با بارش بروند جنوب
 .شاید هم خارج کشور



 

477 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 .جایی که بارش بخوابد
 .فقط یک جای گرم که کنار سواحلش آفتاب بگیرد

 ...اما حاال
 .ماشین حرکت کرد

 .صدای اره برقی درون سرش رژه می رفت
 این کارها بود؟ صبح به این زودی جایی

 .از خانه بیرون رفت
 .صدرا همیشه سرخیز بود

 .و مطمئنا االن شرکت
 .برای همین مستقیم به همان جا رفت

 .حدسش درست بود
 .صدرا درون شرکت بود

 به محض دیدنش پرسید:آدمت رفت؟
 .رفت-

 .پشت میز نشست
 .سرش درد می کرد

 .انگار خوب نیستی-
 .نخوابیدم-

 .صدرا معطل نکرد
 .ارد آشپزخانه ی شرکت شدو

 .بسته ای بسکویت به همراه قرص و آب با خودش آورد
مقابل هامین گذاشت:بسکویت بخور بعدم قرصو، حالتو بهتر 

 .می کنه
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 .بی میل بود
 .اما برای جنگیدن باید سرحال باشد

وگرنه اجماع کفتارها می تواند یک شیر را هم از پای 

 .درآوردند
 .هانش گذاشتدانه ای بسکویت درون د

 .ولی مجبور بود
 .آفتاب اول صبح با نشاط زیادی روی میز افتاده بود

 .بسکویت را جوید و قرص را پشتش درون دهانش گذاشت
 .صدرا مقابلش نشست

 .بهتر میشی-
 .ممنون-

 .نمی خواست بهتر شود
 .هیچ کس غیر از بارش خوبش نمی کرد

 .المصب از صدتا کدئین هم بهتر بود
 .گاهش کندکافی بود ن

 .تمام شد
حالش آنقدر خوب می شد که انگار نه انگار که روزی حالش 

 .بد بوده
 .صدرا با دلسوزی گفت:پیدا میشه

 .اگه کار از کار نگذره-
 .منظور هامین را متوجه شد

 .از آن روباه مکار همه چیز برمی آمد
 .عین هامین ابرو در هم کشید
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 پلیس رو در جریان بذارم؟-
تایید کنه که بارش تو اون خونه اس آره، نباید بی اگه ناهید -

 گدار به آب
بزنیم که فردا زبونش دراز باشه بهم تهمت زدین، بخواد یه 

 .اینجوری بر علیه مون تنظیم کنه شکایت نامه هم
 .حق با هامین بود

 .ولی با نورایی طی کردن واقعا صبوری می خواست
 .که هیچ کدام از آن دو نداشتند

 .درا بهتر بودباز هم ص
 چون زیاد درگیر نبود و نمی فهمید زنت را بدزدند یعنی چه؟

 .هامین سخت جلوی خودش را می گرفت
 .نمی خواست شر به پا کند

وگرنه که به والی علی سر نورایی را می برید و روی سینه 

 .اش می گذاشت
 .یک دزد در این کشور کمتر

 به کجا می خواست بربخورد؟
 تر شدی؟هب-
 .مخوب-

 .قرص ها کم کم داشت اثر می کرد
 !اما روی دلش که اثر نداشت

 .حال وخیمش با هیچ قرصی قابل درمان نبود
 .کاش کمتر عذاب بکشد

 .واال که طاقتش طاق شده بود
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 .بلند شد

 

 کجا میری؟-
 .همین جام-

 .از اتاق بیرون رفت
 .یکراست به سمت پشت بام ساختمان رفت

 .چیز دیگی نه قصد خودکشی داشت نه هیچ
 .فقط می رفت باد به سرش بخورد

 .شاید حال و هوایش کمی بهتر شود
 .از پله ها باال رفت و در را باز کرد

 .روی پشت بام باد تقریبا تندی می وزدید
 .باال رفت

 .لبه ی پشت بام سمت شمالی شهر ایستاد
 .دقیقا مقابل وزیدن باد

 .موهایش و کتش با سرعت تندی به عقب می رفتند
 .دستانش را درون جیبش فرو برد

 .به شهر زیر پایش زل زد
با خودش فکر می کرد اگر هرگز با بارش آشنا نشده بود 

 .شاید هیچ کدام ازاین دردها را تجربه نمی کرد
 .حال االنش این همه بد نبود که دلش به سوزش بیفتد

 .واال که کوره هم به این داغی نبود
 .ولی باز پشیمان می شد

 .بارش چقدر زندگی بی معنا بودبدون 
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تجربه ی داشتن بارش آنقدر قشنگ بود که دلش نخواهد هیچ 

 وقت از این
 .دخترک چموش جدا شود

 !با جان و دل می خواستش
 مگر می شود دختر اسکیت سوار شهر را دوست نداشت؟

 .از یادآوری اسکیت کردنش در آن شب لبخند زد
 .جذاب بود

 .یی که می زدخصوصا دور زدنش و حرف ها
 .صدای کوبیدن قلبش را می شنید

 .نفسش رفت و برگشت
 .کاش االن اینجا کنارش بود

 .مردانه بغض داشت
 .آنقدری که با هیچ آب دهان قورت دادنی پایین نمی رفت

 !سفت چسبیده بود بیخ گلویش
 !دلم تنگ شده برات دختر-

 .هیچ وقت این جمله را به زبان نیاورده بود
 .ارش بوداین اولین ب

 !اولین باری بدون حضور بارش
 چه فایده داشت وقتی بارشش نبود؟

 .قدمی عقب گذاشت
 .آسمان را داشت آب می گرفت

 .باد سرد صورتش را بی حس کرده بود
 .چشمانش به شدت می سوخت
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 .برگشت
 .در این مکافات حوصله ی سرماخوردگی را نداشت

  .باید برای پیدا کردن بارش کامال سرحال باشد
 .به محض اینکه وارد اتاقش شد با صدرا سینه به سینه شد

 .داشتم میومدم دنبالت-
 .صدایش هیجان داشت

 چی شده؟-
نرگس رو تعقیب کردن، بردنش به خونه که از اینجا خیلی -

 .دوره
 .هیجان زده شد

 معطل چی هستی؟-
 .همین که می خواست راه بیفتد صدرا دستش را گرفت

 کجا؟-
 .ت صدرا کشیددستش را از دس

 ...مگه نمی گی-
هنوز که هیچی مشخص نیست، مگه قرار نشد نرگس بهت -

 زنگ بزنه؟
 .کالفه دندان روی دندان سابید

 .دستش مشت شده بود
 .رگ گردنش بیرون زده بود

 !آروم باش-
هربار که این جمله ی کوتاه مسخره را صدرا می گفت کالفه 

 .می شد
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 .دلش می خواست گردنش را بشکند
 .زیاد طول نمی کشه، دندون سر جیگر بذار-

 .صدرا او را به داخل اتاق کشاند
نمی خواست صدایشان بیرون برود و به گوش کارمندان 

 .برسد
 .برای ابهت مدیر بودنشان خوب نبود

 .در اتاق را پشت سرش بست
 .بشین-
 .حالیت نیست صدرا، حالیت نیست-

کمر  صدرا با صبوری با کف دست ضربه ی آرامی به

 .هامین زد
 .حالیم هست، برای همین دارم جلوتو میگیرم خرابش نکنی-

 .لگدی به پایه مبل چرم درون اتاقش زد
 .کاش می شد یک جوری خشمش را خالی کند

 چرا نمیری خونه؟-
 .طاقت نمیارم-

 .صدای در اتاق توجه هر دو را جلب کرد
 .بیا تو-

 .در باز شد و حمید داخل شد
 .ع مرتبی داشتعین همیشه سرووض

 چه خبر؟-
 .صدرا دستی در هوا تکان داد

 .حمید نگاهی به ظاهر هامین انداخت
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 .معلوم بود اصال اعصاب ندارد

  

 .اخم کرد
 از نرگس خبری نشده؟-
 !چرا-
 !خب...؟-

 .صدرا توضیح مختصری به حمید داد
 .اندازه ای که قانع شود

 .و البته با سواالت زیاد روی اعصاب هامین نرود
 .انبار باروت بود

 .خدا خدا می کرد منفجر نشود
 .وگرنه ترکش هایش همه را از پا در می آورد

 .حمید روی مبل نشست
 .صبحانه نخورده خودش را رسانده بود

 .اوضاع اصال خوب نبود
 .وگرنه عمرا این ساعت از خوابش می زد

 !بشین هامین-
 .دهامین دستش را به کمر زده جوری که کتش عقب رفته بو

 .دلش آشوب بود
 .کاش فقط می فهمید بارش در چه وضعیتی است

 .آن وقت شاید کمی دلش آرام می گرفت
 .صدرا برای حمید چشم و ابرو آمد که فعال چیزی نگوید

 .حمید سرش را تکان داد
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 .اما از نگاه خیره اش به هامین دست برنداشت
 .خدا کمک می کرد
 .وضعیت قرمز بود

 

 .دپلک هایش را باز کر
 .از دیدن نورایی مقابلش عین برق بلند شد

 

 به چه حقی اومدی تو اتاق؟-
 .نورایی لبخند زد

 برای خونه ی خودمم باید اجازه بگیرم؟-
بارش جیغ کشید:حالم ازت بهم می خوره، برات متاسفم، می 

 فهمی؟
 .نورایی خونسرد بود

 

 .به قیافه ی مچاله شده ی بارش روی تخت نگاه کرد
 .می کنی بهم عادت-

 .به سمت در اتاق رفت
  .خدمتکار جدید برات آوردم، اینقدر با خدمتکارا بد تا نکن-

 .پوزخندی تحویل نورایی داد
 .نفسش از جای گرم باال می آمد

 .باید هم حالش خوش باشد
 .به چیزی که می خواست به طور نسبی رسیده بود

 .در اتاق که بسته شد آه کشید
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 .روی تخت دراز کشید
 .حرص به سقف زل زد با
 .خدا لعنتت کنه -

 .چیز دیگری نمی توانست بگوید
 .چقدر عصبی بود

 .دلش می خواست سر به تنش نباشد
 .صدای در اتاق باعث شد عین فنر از جا بپرد

 .در باز شد و زن تقریبا جوانی داخل شد
 .سینی صبحانه درون دستش بود

 .چهره ی مهربانی داشت
 .صبح بخیر-
 .تمگرسنه نیس-

 .زن لبخند زد
 .در را پشت سرش بست و به سمتش آمد

 .بارش از پررویش تعجب کرد
 چی می خوای؟-

 .سینی را روی تخت گذاشت
 .مقابلش نشست

 .من از طرف آقای هامین اومدم-
 .فورا طرح لبخندی روی لب بارش نشست

 جدی میگی؟-
 .باید زنگ بزنم که اینجایین-
 ...نفهمیدن که-
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 .لتون راحتنه نفهمیدن خیا-
 .سینی صبحانه را جلو کشید

 .بخورید، تاکید آقاس-
 .دلش به خوردن نمی رفت که

 هنوز با لباس عقدتونین؟-
 .نمی خوام اینجا چیزی بپوشم-

 .درکش می کرد
 .جلوی من زنگ بزن به هامین-
 .گوشیمو ازم گرفتن-

 .آه از نهاد بارش بلند شد
 .شد ولی یه جوری خبرش میدم.از روی تخت بلند-
 .فقط لطفا صبحانه رو بخورید-

 .یکی از تخم مرغ های آبپز شده را برداشت
 .بی میل نمک پاشید و خورد

 .گرسنه بود
 .اما ترجیح می داد آنقدر نخورد که بمیرد

 .در عوض کنار هامینش باشد
 .با رفتن نرگس، با امید بیشتری منتظر خبر شد

 .در حالی که نمی دانست نرگس چه نقشه ای دارد
 .از نگهبان اجازه گرفت و بیرون رفت

 .روبان قرمز رنگی را دور درخت بست
 .بدون اینکه اتفاقی افتاده باشد دوباره به خانه برگشت

مردی که منتظرش بود با دیدن روبان قرمز فورا به صدرا 
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 .زنگ زد
، قاماشین حواسش به خانه بود گفت:آ همانطور که از درون

 دختری که
 .خونه اس دنبالشی تو همین

 .گل از گل صدرا شکفت
 .با خوشحالی گفت:مشتلق داری

 .روی صورت مرد هم طرح لبخندی نقش زد
 .ممنونم-

 .تماس را قطع کرد و حواسش را به خانه داد
 .ظاهرا که این دختر خیلی عزیز بود

 .اونجاست-
 .ستاره از چشم هامین پرید

 .جوری بلند شد که صندلی از پشت سرش افتاد
 .ه نقشه ی حساب شده بکشیمباید ی-
 .خونه رو یه ارزیابی کنیم می دونم چیکار کنیم-

 .دستی برای هامین تکان داد
 .بذار ردیفش می کنم-

 .گوشی را برداشت و به چند نفری زنگ زد
 .چشمکی به هامین زد

 .من حلش می کنم داداش-
 .هنوز آشفته بود

 .فقط تا حدی خوشحال بود
 .بود کافی بودهمین که بارشش پیدا شده 



 

489 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 .صدرا گوشی را درون جیب شلوارش چپاند
 .بریم اداره ی پلیس-

 .منظور صدرا را گرفت
 .بی معطلی باهم بیرون رفتند

 .می خوام وقتی میریم اونجا نورایی هم تو اون خونه باشه-
 .صدرا زودتر از هامین سوار آسانسور شد

  .همین هم میشه-
 .با هم پایین رفتند

هایی که چند ساعتی بود در حال کشیدنش بودند از حاال نقشه 

 .را عملی میکردند
 چطوری کفتار پیر؟-

 .نورایی خندید
 !از حرصته نه؟ چون نمی دونی زنت کجاست؟-
گیریم ندونم کجاست، بالخره پیدا میشه، ولی تو چی؟ تو -

 بارش خونسردی؟ چرا بابت گم شدن
 .نورایی به آرامی گفت: گذاشتم آروم زندگی کنید

 نمی دانست از این حرف قهقه بزند یا نه؟
 .هوا تاریک شده بود

دوتا از آدم های صدرا وارد خانه شده بودند که نگهبانان و 

 موقعیت بارش را
 .شناسایی کنند

 .قرار بود شبیخون بزنند
 .بدون اینکه حتی نورایی هم بفهمد
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 .باور کردم-
 !میل خودته-

 .صدرا بغل دستش درون ماشین نشسته بود
 .برایش چشم و ابرو آمد
 .هامین هم سر تکان داد

 .پلیس هم تا چند دقیقه ی دیگر می رسید
 .هماهنگ کرده بودند

 .هرچند پلیس بارها هشدار داده بود مداخله نکنند
 .بنشیند سرجایشان تا پلیس وارد عمل شود

 اما مگر دل هامین آرام می گرفت؟
 .می دادنددوتا از اعضای کادر پلیس اطراف خانه کشیک 

صدرا و هامین خودشان را مخفی کرده بودند که آنها را 

 .نبینند
 ...می دونم بارش پیشته-
 این همه اطمینانت برای چیه؟-
 دشمن دیگه ای غیر از تو داریم؟-
من دشمن نیستم، من در ازای اون دختر یه ثروت میلیاردی -

 رو بهت پیشنهاد
 ...دادم اما تو

 وتمند بشم؟ خودم ندارم؟زنمو ببخشم به تو که ثر-
 .نورایی مالیم تر حرف زد

 همین االنم می تونی قبول کنی؟-
 .پس بارش پیش توئه-
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 .نورایی جا خورد
 !زیر لب گفت:لعنتی

 .هامین نیشخند زد
 .نور چراغ قرمز رنگی درون ماشین افتاد

 .صدرا گفت:هامین عالمت داد، بجنب
 .هامین با اخم گفت:بالخره پسش می گیرم

 .ش من نیستمپی-
 .باور کردم-

 .تلفن را قطع کرد
 .هردو از ماشین پیاده شدند

از همان سمتی که آدم های صدرا رفته بودند از دیوار باال 

 .رفتند
 .غیر از خودشان، چهار نفر دیگر هم دنبالشان آمدند

 .لحظه ی آخر دوتا مامور پلیس آن دو را دیدند
 .فورا به پایگاه بیسیم زدند

 .خطرناک می شد اوضاع داشت
 .هامین با همان کت و شلوارش بود

 .البته کتش را درون ماشین رها کرده بود
 .با راهنمایی آدم هایی صدرا وارد ساختمان شدند

 .اما با اشتباه صدرا زنگ خطر به صدا درآمد
 .صدرا معطل نکرد

 .با دست به پشت کمر هامین کوبید
 .تو برو پیش بارش-
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 . هامین سر تکان داد
 اد زد:بارش؟د

 .نگهبان های خانه به سمت ساختمان حمله کرده بودند
 .تقریبا تعدادشان یکی بود

 .صدای جیغ بارش را از اتاق دوم شنید
 .به سمت اتاق دوید

 .در قفل بود
 .نرگس خانه نبود

 !ظاهرا گفته بودند شب برگردد عمارت نورایی
 .هامین لگد محکمی به در کوبید

 .در شکست و باز شد
 .رش هنوز با لباس عقدش بودبا

 .به سمتش دوید
 .از طرف پنجره باید او را به بیرون می کشاند

 .از بیرون صدای آژیر ماشین پلیس می آمد
 .درگیری درون خانه باال بود

 .هامین نمی خواست صدرا را تنها بگذارد
 .اما می دانست از پس خودش برمی آمد

 .گفت:از پنجره بپر بیرون
 .دادبارش سر تکان 

 .با هیجان باال رفت و پرید
 .هامین هم پشت سرش پرید

 .کسی حواسش به آن دو نبود
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 .مدام برمی گشت و به پشت سرش نگاه می کرد
 .نمی خواست کسی سر برسد

 .پلیس ها به خانه حمله کرده بودند
 .صدای زد و خورد به گوش می ترسید

 .بارش به شدت ترسیده بود
 ...هامین-
 !ودیبرو سمت در ور-

 .حرفی نزد
 .حاال که پلیس ها بودند خیالش تا حدی راحت شده بود

 .بارش را از پشت درخت ها به سمت در ورودی کشاند
 .در باز بود و خانه کامال از سمت پلیس محاصره بود

 .مردم عادی بیرون تجمع کرده بودند
 .درون خانه هنوز درگیری بود

 .نگران حال صدرا هم بود
 .س به سمتشان دویدبه محض دیدن پلی

 .هر دو نفس نفس می زدند
 .بیشتر هم به خاطر هیجان باالیشان بود

 .پلیس ها اول نشناختنش
 .به سمتش اسلحه گرفتند

 .اما هامین فورا گفت:مواظب زنم باشید
 بارش ترسیده گفت:کجا میری؟

 .نگران حال صدرام-
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 .تورو خدا نرو-
داد اسلحه ها  سرگرد با دیدن جفتشان در آن وضعیت دستور

 .پایین بیاید
 .به سمتشان آمد

با عصبانیت گفت:این چه کاری بود سر خود کردی؟ مگه 

 دخالتی نکنی؟ بهت هشدار ندادن
هامین حق به جانب گفت:تا کی باید منتظر می شدم که زنم 

 کشی لعنتی نجات پیدا کنه؟ از این گروگان
 به پلیس کشورت ایمان نداری؟-

 .هامین پوزخند زد
 !مواظب زنم باشید باید برم داخل-

 .سرگرد فورا دستور داد هامین را گرفتند
با انگشت اشاره گفت:دیگه حق انجام هیچ کار سرخودانه ای 

 .نداری
 .هامین چموش بازی درآورد

 !با عصبانیت گفت:رفیقم تو خطره
 !میارنش بیرون-

 .بارش دستش را جلوی دهانش گذاشته بود
 .ف نگاه می کردبا ترس به هامین و اطرا

 .چقدر نحس بود
 .تمام این بدبیاری ها و اتفاقات بخاطر او بود

 .با بغض به سمت هامین رفت
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 .سرگرد مدام بیسیم می زد
 .طولی نکشید که بالخره همه را کت بسته بیرون آوردند

 !حتی صدرا را
هامین با دیدنش بالخره دو ماموری که بازویش را گرفته 

 .بودند پس زد
 و نعره زد:بازش کنید مگه خالفکاره؟ جلو آمد

سرگرد به مامورش اشاره کرد و دستبند روی دست صدرا 

 .را باز کردند
 .صدرا با خنده چشمکی به هامین زد

 .لعنتی تا یه مدت هیجان خونم فوله-
 .هامین خنده اش گرفت

 .به سمتش رفت
 !پشت کمرش کرد و گفت:دمت گرم رفیق

 .بارش اشک می ریخت
 .داشت نزدیکشان شودجرات هم ن

هامین فورا به سرگرد گفت:نمی خواید خود نورایی رو 

 .بگیرید؟ فرار می کنه
 .سرگرد به سمت بارش برگشت

پرسید:خانم شهادت می دیدن کسی که شما رو دزدیده همون 

 آقاییه که
 همسرتون میگه؟

 .بله، ایشون تا قبل از حمله ی پلیس هم اینجا بود که رفتن-
 .ه نیروهایش اشاره کردسرگرد فورا ب
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 .آدرس را داشتند
 .هامین از قبل داده بود

سرگرد فورا رو به هامین گفت:لزومی نداره همراه ما بیاین، 

برگرد خونه، برای ثبت گزارشات و  همراه خانومت

 .دادخواست صداتون می کنم
 .اصال اجازه نداد هامین حرفی بزند
 .صدرا دست روی شانه اش گذاشت

 .کنیبهتره گوش -
 .تمام افراد نورایی را سوار ماشین کردند

 .خانه تخلیه و پلمپ شد
 .با خودش سمت ماشین کشاند هامین  بارش را 

 .همین که او را نشاند، به صدرا اشاره کرد
 .بشین-
 .نه دیگه مزاحمتون نمیشم-
 .بشین می رسونمت، بعد میریم خونه-

 .داددر را برای صدرا باز کرد و او را به داخل هول 
 .بارش تمام مدت ساکت بود

حتی در مقابل تعریف های صدرا که از گانگستربازی هایش 

 .می گفت
 .حتی لبخند هم نزد

 .سرش را به شیشه تکیه داد و چشمانش را بسته بود
 .سرش به شدت درد می کرد

 .این حجم از هیجان برای قلبش مضر بود



 

497 
 

 Romanbook_ir@ اغتشاشگر

 .هامین تمام مدت حواسش به او بود
 .ندصدرا را رساند

 .یکراست به سمت خانه ی خودشان رفتند
 خوبی؟-
 .بهتر میشم-

 .پس خوب نبود
 .تموم شد دیگه-
 .امیدوارم-

 .هنوز خیلی ناامید بود که واقعا شر نورایی کم شده باشد
 .این مردک جانوریی بود که همتا نداشت

 .جلوی در بوق زد و نگهبانی در را باز کرد
 .ماشین را تا جلوی ساختمان برد

 .بارش بی حال از ماشین پیاده شد

 

 .احساس می کرد فشار زیادی را تحمل می کند
 .این گانگستربازی ها به قد و قامت او نمی آمد

 .همه ی اهل خانه با دیدنشان جمع شدند
 .بارش لبخند زد و سالم کرد

 .هامین فورا تاکید کرد:کسی مزاحم ما نشه
 .مریم هیچ نگفت

 .نمی توانست که بگوید
 .ار که از آمدن بارش زیاد هم دلخوش نبودانگ

 .هامین و بارش باال رفتند
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 .هامین در اتاق را باز کرد و گفت:برو داخل عزیزم
 .خسته ام-
 .بگیر بخواب -

 .بارش داخل رفت
 .هامین در را پشت سرش بست

به محض اینکه بارش خیالش راحت شد جایی است که فقط 

 .شتاست به سمت هامین برگ خودش و هامین
 .زیر گریه زد

 

 می ترسیدم نیای؟-
 .حرفی نزد

 .می دانست می خواهد خودش را خالی کند
اونجا ترسیده بودم، ببین، لباسامم عوض نکردم چون می -

 خواستم بیای
 .دنبالم

 .کنارتم-
 .بمون لطفا، هیچ وقت نذار کسی منو ببره-

 .چقدر به عزیزکش سخت گذشته بود
 ...جان و دل من-

 

 .عروسی بگیریم نمی خوام-
 چرا؟-
 .نمی خوام-
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 .زندگی کنیم دیگه، مراسم عقد داشتیم بسه-
 !ببینمت-

 .هامین به صورت غمگینش نگاه کرد
 .ظاهرا این چند مدت خیلی فشار رو تحمل کردی-
 .خسته ام-
 .آروم میشی، بگیر بخواب-

 

 !ماهی کوچولو-
 .پاشو ببین چی برات آوردم-

 

رد و هامین را سینی به دست به زور پلک هایش را باز ک

 .مقابلش دید
 .بذار بخوابم-
 .ده صبح شد-

 .بارش عین فنر از جا پرید و به اطراف نگاه کرد
 واقعا؟-

 .هامین خندید
 .شده8شوخی کردم تازه -

 

 !روانی-
 .بیا برات صبحانه آوردم بخوریم-
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 .نگاهی به هامین انداخت و برایش ابرو باال انداخت

 

 

 .دهبهم صبحانه ب-
 .چشم خانم-

 .هامین سینی را روی تخت گذاشته بود
 .بفرمایید بانو-

 مامانت اینا کی میرن؟
 نمی دونم، چرا؟-
 .می خوام خودم و خودت باشیم-
 .فکر کنم به زودی میرن-

اصال حوصله ی مادر هامین و یکی به دو کردن با او را 

 .نداشت
 .دآب پرتقال گرم شده اش را برداشت و الجرعه سر کشی

 .اونجا اصال غذا نمی خوردم-
 .برای همین زیر چشمات گود افتاده-
 .مهم نیست-
 نمی خوای بگم چیزی برات آماده کنن؟-
 !نه-

 .لقمه ای نان و پنیر گرفت
 .امروز از خونه بیرون نرو-
 .چشم-

 .بارش لبخند زد
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 .چقدر زندگی را اینگونه دوست داشت
 .حسابی تنگ دلش می چسبید

 .عاشقتم-
 .ن خندیدهامی

 !دیوونه-

 

 .به زور گونه ی مادر هامین را بوسید
 .واقعا از رفتنش خوشحال بود

 .مریم خودش هم از رفتنش خوشحال بود
 .اصال حوصله ی دیدن عاشقانه ی مسخره ی آنها را نداشت

 

 .هامین مقابل مریم ایستاد
 .لطفا مواظب خودت باش-

 .مریم دستش را گرفت
من دیدم شماها باید بیشتر مواظب  ظاهرا با این وضعیتی که-

 .خودتون باشید
 .هامین کمرنگ لبخند زد

 .چیزی الزم داشتی بهم بگو-
 .به سمت خواهرش هم برگشت

 .کسی که نقش کمی داشت
آنقدر کم رنگ و بی تفاوت بود که گاهی نادیده گرفته می 

 .شد
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 .دلتنگت میشم-
 .نهال لبخند زد

 .منم-
 .چشمکی به بارش زد

 .همدیگه باشیدمواظب -
 .هامین قدمی عقب گذاشت

 .باید می رفتند
 .مریم برای بار آخر تمام حرف هایش را تاکید کرد

 .بعد هم همراه نهال به سمت گیت پرواز رفتند
 .نباید احساسش این باشد

 .ولی واقعا از رفتن مادر هامین خوشحال بود
 .دیگر درون خانه تنها بودند

 بریم خونه؟-
 .دهامین نگاهش کر

 .مادرش دیگر در تیررس نگاهش نبود
 .بریم-

نگاه آخرش را به گیت پرواز انداخت و همراه بارش از آنجا 

 .رفتند
 امروز ناهارو بیرون بخوریم؟-
 !نه-

 .متعجب به هامین نگاه کرد
 چرا؟-
  !میریم خونه-
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 چرا خب؟-
 .هامین جوابش را نداد

 .فقط در ماشین را برایش باز کرد و گفت:سوار شو
 .چقدر خوب بود که نورایی پشت میله های زندان بود

 .که اموالی که با قاچاق جمع شده بود همه مصادره شدند
و البته وکیل هامین اثبات کرد که بقیه اموال همگی متعلق به 

 .بارش است
 .حاال آزادانه درون خیابان می چرخیدند

 .بارش گاهی اسکیت سواری می کرد
 .اشتقصد بچه دار شدن را هم ند

فعال می خواست کنار مرد دوست داشتنیش دنیا را با همه ی 

 خوبی هایش
 .تجربه کند

 .سوار ماشین نشست

 

 .ماشین را روشن کرد
 .به سرعت به سمت خانه رفت

 !عاشقتم دختر-
 .منم همینطور-

************ 
 !بریم خواستگاری رها-
 پدر و مادرت چی؟-

 .حمید اخم کرد
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 .نگاه کردبا همان اخمش به هامین 
چپ میری راست میای میگی پدر و مادرت، ول کن تورو -

 .خدا
 .هامین از پشت میزش بلند شد

 .بعد از عید بود
 .فروردین ماه ماه قشنگی بود

 .می شد حسابی همه ی جهان را نفس می کشید
هرچند که یکی دو روز دیگر اردیبهشت تمام قوا سر می 

 .رسید
 .خشن تر بودچشمان سیاه رنگ حمید از همیشه 

 .هامین مقابلش ایستاد
حمید، برادر من، هر غلطی کردی و از حاال به بعدم بکنی -

مورد رو باید خاله و عمو باشن، بفهم. بی  پشتتم، ولی این یه

 !کس و کار نیستی که
 بیان که چی؟ باز نه بیارن؟ شکوفه چش بود که عذابم دادن؟-

رفتنش   با شکوفه ازدواج نکردیهامین خیلی رک گفت:

اگه با ازدواجت موافقت می شد و  اینجوری عذابت داد

از  بایدی دادشکوفه رو داشتی بعدش از دستش می 

تیمارستان می کشیدیمت بیرون احمق، درسته که مخالفت اونا 

 .خاصی پشتش نبود اما ناخواسته بیمه ات کرد منطق
 .حمید با تمسخر به هامین نگاه کرد

 .قدمی به عقب گذاشت
 ت می فهمی چی میگی هامین؟خود-
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نه فقط تو می فهمی، من رضایت خاله اینارو می گیرم، از -

 پایین؟ خر شیطون میای
 .دو دل بود

 .می ترسید آنجا هم خانواده اش سنگ اندازی کنند
 !نه حوصله ی بگو مگو داشت نه آبروریزی

 .میان دوباره یه آتیشی درست می کنن-
 .هامین با اطمینان گفت: نمی کنن

 .حمید سکوت کرد
هامین ادامه داد: بخاطر از دست دادنت تو این چند سال 

 مطمئنم که با هر
 .سازی که بزنی می رقصن

 .هنوز هم از پدر و مادرش دلگیر بود
 .دست خودش نبود

با مخالفتشان با ازدواج با شکوفه عمال تمام نبست خونی شان 

 .بردند را زیر سوال
 .نهنوز هم نمی توانست ببخشدشا

 من حرف بزنم بیارمشون خواستگاری حله؟-
 .حمید باز جواب نداد
 هامین غر زد:حله؟

 .حمید چپ چپ نگاهش کرد
 .باشه-

 .هامین بالخره لبخندی روی لب آورد
 !عذاب میدی حمید-
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 .به سمت میزش دور زد
 .شماره ی خونه شونو بده زنگ بزنیم بگیم کی میایم-

 .حمید از درون گوشیش شماره را بیرون کشید
 .میدم مادرت زنگ بزنه-

 .حمید هنوز هم ناخشنود بود
 .احساس خوبی به این قضیه نداشت

 .سرش را برای هامین تکان داد
 .چاره ای نبود

 .تگاری برودتنهایی که نمی توانست به خواس
 .حق با هامین هم بود

 .دلش می خواست کنار بیاید
 .اما باز هم دلش بیقراری می کرد

خدا لعنت کند دلی را که وقتی چپ می افتد به زور راضی 

 .می شود
 .باید به رها زنگ بزنم-
 .سالم برسون-

 .هامین هم گوشی را برداشت که به خاله اش زنگ بزند
 .شده بودحمید ناخودآگاه هیجان زده 

 .شوق پنهانی زیر پوستش می دوید
 .لبخند از روی لبش پاک نمی شد

 .واقعا رها را دوست داشت
 .این دختر ماه بود

 .گوشی را برداشت و به رها زنگ زد
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 ...الو-
 .دوستت دارم-

 .خندید رها ریز
 چی شده؟-
 خانم شما خودتو برای آخر هفته آماده کردی؟-
 مگه آخر هفته چه خبره؟-

 .حمید خندید
 چه گلی دوست داری بیارم؟-

 .رها یک لحظه ساکت شد
 !یکهو گفت:چی؟

 .حمید خندید
 شوخی می کنی؟-
 نه، رز سفید چطوره؟-

 .رها هیجان زده گفت:رز صورتی باشه لطفا
 .چشم خانوم-

 .هیجان هردو باال بود
 .حمید به شدت رعایت می کرد که رها را شکوفه نبیند

 .شباهت ظاهری عجیبی داشتند
 !ولی اخالق و رفتار نه

 .ندخاص خودشان را داشت رفتارم هر کدا
 .فقط یاد گرفته بود که دیگر شکوفه نیست

 .رها همه ی زندگیش شده بود
 منتظرمی؟-
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 .هستم-
 .یه لباس یاسی خوشگلم بپوش-

 .رها جوری خندید که حمید گوشی را عقب برد
 .کارت کنه، همه پرسنل برگشتن بهم نگاه کردندخدا بگم چی-
 من گفتم بخندم؟-
 !بدجنس-
 .مواظب خودت باش-
 .چشم-

 .تماس را قطع کرد
 .ولی هنوز هم لبخند روی صورتش بود

 چی بپوشم؟-

 

 .ن اتو شده اش را از کمد درآوردهامین بی خیال پیره
 .با توام-
 .هرچی دوست داری-
 .اصال هم نمی خوای کمکی کنی-

 .هامین لبخند زد
 .به سمت بارش قدم برداشت

 .اون لباس جیگری رو بپوش-
 با چی؟-
 .یه کفش سیاه پاشنه داربا -
 جلف نمیشه؟-
 .تو یه خانمی، خانما اینجوری لباس می پوشن-
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 .هوم-
 .از پشت بارش عقب رفت

و لباس جیگری رنگ را بیرون کشید و به جلوی کمد ایستاد 

 سمت بارش
  .داد

 .بارش لباس را گرفت و پوشید
 .مقابل هامین چرخی زد

 چطوره؟-
 .با شیفتگی نگاهش کردهامین 

 .گونی هم بپوشی بهت میاد-
 .بارش لبخند زد

 .نگاهی به ساعت انداخت
 .داره دیر میشه-

همراه هامین بیرون .شالی برداشت و روی موهایش انداخت

 .رفت
 .خب بود که کسی نمی پرسید کجا می روند

 چرا می روند؟
 .ن بودند و خودشاندیگر خودشا

 .رامین هم برای کارهای فبلمبرداری جدیدش رفته بود
 .با هم از ساختمان بیرون رفتند
 .پاشنه های بلند اذیت می کرد

 .سوار ماشین شد
 میریم خونه ی خاله ات؟-
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ریم حمیدو بیاریم قبل از این بزنه به سرش همه اول می-

 .چیزو خراب کنه
 .بارش پوفی کشید

 .کمربندش را بست و هامین حرکت کرد
 .با حمید یکی به دو نکن-

 .بارش فورا جبهه گرفت
 .من کاریش ندارم-

 .هامین سرش را تکان داد
 .منتظره که بخاطر خاله و عمو یه دردسری درست کنه-
 .چشم-

 .جلوی در آپارتمان حمید، بارش پیاده شد
 .هامین خودش پیاده شد و زنگ در خانه را زد

 .طولی نکشید که حمید با کت و شلوار مارکش پایین آمد
 .با عجله گفت:بریم دسته گلو برداریم

 .قرار نبود با ماشین خودش بیاید
 .همان صندلی عقب سوار شد
 .بارش به قیافه اش لبخند زد

 .تیپ شدیخوش-
 .حمید خندید

 .خوش تیپ بودم-
 .بریم ببینم چقدر قراره از خانواده ی عروس دلبری کنی-
 .همون لحظه ی اول عاشقم میشن-
 .اوه-
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 هامین که حرکت کرد پرسید:کجا سفارش گل دادی؟
 .و بهت میگمبر-

 .جلوی گلفروشی مورد نظر حمید توقف کردند
 .خودش پیاده شد و دسته گلش را گرفت

 .دسته گل بزرگی بود که درون ماشین به زور جا شد
 .هامین نگاهی به ساعت ماشین انداخت

 .میریم دنبال خاله اینا-
 .اخم های حمید درهم کشیده شد

 .اما حرفی نزد
 .ش حرفی بارش نکردبارش هم بابت اخم های درهم

 .هامین به سرعت خودش را به خانه ی خاله اش رساند
 .زود پیاده شد و زنگ زد

 .طولی نکشید که آمدند
بارش بر حسب احترام پیاده شد و با خاله ی هامین روبوسی 

 .کرد
 .حمید سرتقانه هنوز درون ماشین بود

 .آنقدر هامین چشم غره رفت تا به زور پیاده شد
 .اب نیاوردمادر حمید ت

 .لش لک زده بودبعد از چند سال د
 .به سمتش پرواز کرد

 .اصال مهلت نداد حمید به خودش بیاید
 .محکم بغلش کرد و زیر گریه زد

 .دستش را جلوی دهانش گذاشت بارش از زور بغض
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 .پدر هامین با حسرت آه کشید
حمید بالخره با حجم زیاد دلتنگیش مادرش را محکم بغل 

 .کرد
 .مادرش شروع کرد به گالیه کردن

  .حق هم داشت
اما حمید هم فکر می کرد که حق دارد و ناحقی در حقش به 

 .اوج رسیده
 .شدنگاه حمید به سمت پدرش کشیده 

 !هردو لجباز بودند و سرتق
 .بالخره از مادرش جدا شد

 .نماند
 .وقت آشتی بود

 .به سمت پدرش رفت و مقابلش ایستاد
 .پیر شدی بابا-

 .پیرمرد نگاه غم زده اش را به صورت حمید دوخت
 .حمید با اشتیاق بغلش کرد

 .جوری که لبخندی پهنای صورت پدرش نشست
 .ترلت کنماز بچگیت هیچ وقت نتونستم کن-

 .حمید لبخند زد
 .فقط بدونم برای خوشبختیت اینجام-

 .حمید تن عقب کشید
 .ممنونم-

 .بارش و هامین به ماشین تکیه داده نگاهشان می کردند
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 .مجبورش کردی خاله اینا هم باشنخوب کردی -
 .حمید تا بهش فشار نیاری کاری نمی کنه-

 .بارش سرش را تکان داد
 .گریه اش گرفته بود

 .قلبش تند می زد
 .چقدر بی قرار مادرش بود
 .و پدری که هیچ وقت ندید

 .کاش من جای حمید بودم-
 ....سعی کردم پدرتو پیدا کنم-
 سرنخ؟ بدون-
 .نشد، به هیچ جا نرسیدیم-
 .مهم نیست-

 .مهم بود
 .اما االن جایش نبود

 .و البته با نبودشان کنار آمده بود
 .حاال فقط هامین مهم بود

 .همین که هامین را کنارش داشت برایش کافی بود
 .هامین نگاهی به ساعتش انداخت

 .باید بریم داره دیر میشه-
 .حمید سر تکان داد

 .سوییچ ماشین پدرش را گرفت
 .رو به راننده گفت:خودم می شینم
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 .پشت فرمان نشست و پدر و مادرش هم عقب
 .بارش به آرامی گفت:ماموریت انجام شد

 .ین لبخند زد و پشت فرمان نشستهام
 .بارش هم با لباس بلندش کنارش نشست

 .خانواده ی رها واقعا با محبت بودند
جوری رفتار می کردند که پدر و مادر حمید هم خوششان 

 .آمده بود
و البته اصال و ابدا در مورد اینکه این دختر به درد حمید می 

 خورد یا نه
 .اظهارنظری نکردند

 .واستی چای آورده بودرها شیک و خ
 .حمید برایش دل ضعفه رفته بود

 .مادر حمید با دیدن متانت رها به انتخاب حمید آفرین گفت
 دیگر مهم نبود عروس مطلقه است یا نه؟

 .همین که حمید می خواست کافی بود
 .کردندسکه تعیین 12مهریه را فقط 

 .خواسته ی خانواده ی رها بود
 .اما حمید خانه ی خودش را به عنوان مهریه قرار داد

 .چقدر رها شیفته ی این مرام قشنگ حمید بود
 .آخرشب که قصد رفتن کردند حمید چشمکی به رها زد

 .امشب را تا صبح چت می کردند
 .خودش را می شناخت
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 سوار ماشین که شدند حمید پرسید:چطور بود؟
 !مادرش با لبخند گفت:دختر خوبیه

 .همین برای حمید کافی بود
 .با خیال راحت ماشین را روشن کرد

 !هامشب بیا خون-
 .خونه ی خودم راحتترم-

 .نمی خواست زود قاتی شود
 .چندسال تنهایی از او حمید دیگری ساخته بود

 .مادرش سکوت کرد و حرف دیگری نزد
 .حمید آنها را رساند و با ماشین پدرش به خانه برگشت

 .فردا می رفت و تحویل می داد
 .حاال نوبت دلبری از رهایش بود

 .خوشگل شدی-
 .شمکی به هامین زدبارش با ناز چ

 .خوشگل بودم-
 .هامین کنارش ایستاد

 .کردبه فر موهایش  نگاهی
 .عاشق تار به تارش بود

 .خدا نکند که تاری از سرش کم شود
 .زمین و زمان را بهم می ریخت

 .بارش لباس طالیی دنباله داری پوشیده بود
 !با جواهراتی به رنگ قرمز

 .هارمونی عجیبی بود
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 .بارش می آمد اما به
 .بارش اصال موهایش را مدل نداده بود

با همان موهای فردار قرار بود درون مجلس عقد حمید و 

 .رها باشد
 .رژ قرمزش را روی لبش مالید

 .به سمت هامین برگشت
دستش روی میز کراوات هامین را برداشت و دور  از کنار

 .گردنش انداخت
 مجلس مختلطه-
 .می دونم-
 .کنارم بشین-

 .بارش لبخند زد
 مگه قراره جایی برم؟-

 .گره کروات را زد
 .کت هامین روی تخت افتاده بود

 .کت را برداشت و پشت سرش ایستاد
 .نمی خوام کسی نگات کنه-
 .خیلی شبیه داستان ها گفتی-

هامین چشم غره ای به بارش رفت و دستانش را درون 

 .آستین کت عبور داد
 .شوخی نمی کنم ماهی کوچولو-

 .بارش می دانست مرد دوست داشتنی اش چقدر حساس است
 .چشم-
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 مقابلش ایستاد 
 .هرچی شما بگید قربان-
 .می کشمت-

 .بارش خندید

 

 .کشته و زنده ام فدای اون اخمات آخه-
 .بیا بریم ماهی کوچولو-

 .با هم بیرون رفتند
 .ون خانه ی پدری حمید بودمجلس در

 .حیاط بزرگ و باغ مانندی داشت
 .رامین هم قرار بود بیاید

اما بخاطر مستندسازی جدیدش از حمید عذرخواهی کرد و 

 .نیامد
 .هامین و بارش جز اولین نفرهایی بودند که وارد باغ شدند

 .یک ساعت بعد عروس و داماد هم آمدند
 .زیاد شلوغ نبود

 .حمید خواسته بود تعداد زیادی دعوت نباشند
 .و البته به هیچ کس هم نگفتند رها قبال مطلقه بوده

 !یک راز بین خانواده اش بود و بس
 .عاقد خیلی زود عقدشان کردند

 !من تو محضر عقد کردیم و هول هولکی-
 ریم؟می خوای دوباره مراسم بگی-

بارش تند تند گفت:نه، اصال، به همین هم راضیم. همین که 
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 .سرم کم شده راضیمشر نورایی از
 .ال باقیمونده چیکار کنیوهیچ وقت نگفتی می خوای با ام-

 .بارش شانه باال انداخت
 .نمی دونم، دست تو، هرکاری می خوای باهاش بکن-
 اینقدر بهم اعتماد داری؟-

 .ش زل زدبارش به برمودای چشمان
من برای این چشم ها میمیرم، اون زمین های بدردنخور که -

 .ارزشی ندارن
 .در اصل خیلی هم باارزش بودند

 .فقط بارش نمی دانست
 .کال کاری به کار این چیزها نداشت

 .بود پرستیدن این دختر هم کم
 .تا آخر شب ماندند

 .بارش گونه ی رها را بوسید و تبریک گفت

 

 .هامین هم تبریک گفت و حدود یک شب بود که برگشتند

 

********** 
 آخر فصل

 

 لند شود.بصدای گریه ی بچه باعث شد هامین فورا 
 .با حرص بالش زیر سرش را به سمت جلو پرت کرد

 .بارش خندید
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 .رفتگ غلشببچه را از گهواره ی کنارش برداشت و 
 .خودت بچه می خواستی-
 .من غلط کردم-

زش بارش به آرامی صورت پسرک ریزه میزه اش را نوا

 .کرد
 .ولی عاشقشی-

 .آرام شود نهمین باعث شد هامی
 .خودش را به سمت بارش و پسر کوچولو کشید

 

 .عاشق جفتتونم-
 .منم-

یه لحظه فکر کن دنیا چقدر قشنگ تر میشه اگه یاد بگیریم 

 .و معشوقی نشیم شقمانع هیچ عا
 .نفس بکشن کنار همبذاریم زیر همین آسمون 

 ...عاشقی کنن
 .سخت نگیرید

 .به خدا که عاشقی قشنگ ترین اتفاق دنیاست
 99تیر ماه 24

 تقدیم به خانم کوچولوی نازم ویانا
 و همسر عزیزم
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 ن!سپاس و درود به شما عزیزا

برای دانلود بھترین رمان ھای ایرانی و خارجی در گوگل 

 :با سرچ کردن

 عاشقانه دانلود رمان

 یا

 عاشقانهرمان  

 وبا کلیک روی آدرس رمان
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