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 من چشمان!! ...  من يعني اين آخر در و.  شده پنهان خورشيد پشت که اي ماه يعني.  خسوف يعني ماه بدون شب

 ... !!! تنهايي از.  شده فراموش راتخاط از.  پرده پشت هاي راز از خسوفي ست ها آدم خسوف

 

  راد بنيامين

 ... شده سنگين خوابم آور خواب هاي قرص اين بخاطره وقته خيلي.  کنم مي باز چشم تلفن زنگ صداي با
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 ؟ الو -

 ؟ کردم بيدارتون...  سرگرد جناب سالم:  مهرانفر سروان

 . سروان بگو -

 ! اداره بياين زود خيلي گفتن سرهنگ...  اما بودين يککش شب ميدونم قربان شرمندم:  مهرانفر سروان

 ! اونجام ديگه ساعت يه باشه -

 ! قربان بله:  مهرانفر سروان

 با...  مياره جا حالمو سرد آب يه حموم توي ميرم...  اداره برم بايد اما تابن بي خواب براي هنوز چشمام شدم بلند

 !!! گرمن سرم توي هنوز سال 81 از بعد طراتمخا چقدر ميبندم چشامو سرم به سرد آب برخورد

 ي نهآي توي و ميشه روشن موتورم هندل اولين با...  ميزنم بيرون سردم تاريکو ي خونه از و ميکنم تن به لباسامو

 وادميخ دلم سرگرد جناب هي)  ميگفت هميشه مثله حتما بود اينجا نيلوفر اگه.  ميندازم نگاهي خودم به بغلش

 اهر موتورم.  گاز چرخش اولين با و ميزنم لبخند خياليش صداي به!! (  کني دستگيرم تو تا بمونم دزد بخاطرت

 ... ميفته

 جازها در به ايي تقه با و ايستادم سرهنگ اتاق درب پشت...  برميدارم قدم استواري با هميشه مثل کالنتري توي

 ميخوام ورود ي

 ! تو بيا:  شايان سرهنگ

 قربان سالم -

 ! شدم مجبور اما بودي مرخصي ميدونم...  سرگرد سالم:  شايان سرهنگ

 !! ميرفت سر حوصلم داشت قربان نيست ايي مسئله -

 هيچ همين براي!  نباشه راست ميخواد دلش اما.  ميزنم حرف چي از ميدونه ميزنه تلخي لبخند حرفم به سرهنگ

 ... نياورد روم به وقت

 اما...  اما نداشت گواهينامه که کردن تصادف سواري موتور پسر با اتفاقي رطو به امروز ها بچه:  شايان سرهنگ

 !؟ ميخوره ما درد به بدجور

 ! قربان ميشنوم -
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 ام که ميشه باندي همون به مربوط که اينه همه از تر مهم اما!  شهر باالي ساقي.  ساقيه يه پسره:  شايان سرهنگ

 ناآش باهاش بهتر تا باشي بازجويي اين شاهد و بري ميخوام ميکنن بازجويي ازش دارن االن...  هستيم پيگيرش

 ! بشي

 ؟! باشم نفوذي من قراره -

 ماداعت ميتونم تو به قضيه اين سر اما بشي نفوذي ديگه نميخواد دلت که وقته خيلي ميدونم:  شايان سرهنگ

 !!؟ قبوله! ...  بکنم

 !؟ شده شروع بازجويي گفتين! ...  دارم هوظيف کارم به نسبت باشم داشته دلي اينکه از قبل -

 ! کن عجله پس نداريم داشتنش نگه واسه دليلي...  هستن تو منتظر نه:  شايان سرهنگ

 دايص بکشم پايين دربو ي دستگيره اينکه از قبل.  ميزارم احترام سرهنگ مقابل و ميشم بلند صندلي روي از

 ميکنه متوقفم سرهنگ

 !!؟ بنيامين خوبه اوضاع:  شايان سرهنگ

 سريع هايي قدم با...  نکردم باز لب کارم با ارتباط در جز وقته خيلي من.  ميرم بيرون اتاق از و نميگم چيزي

 ... کنممي گوش بازجويي به گوشم به گوشي با و ايستادم مخفي شيشه پشت...  ميرسونم بازجويي اتاق به خودمو

 ؟ سالته چند.  کنيم شروع سالت سنو از بهتره پسر خوب:  مهرانفر سروان

 ! 81:  هيراب

 !! عمرم تمامه براي باشه کابوسي قراره 81 عدد اين انگار...  لرزيد قلبم چرا نميدونم سنش شنيدن از

 ؟ بود چي اسمت... !  نگرفتي چرا ؟ بگيري گواهينامه ميتوني پس!  81 خوب:  مهرانفر سروان

 !! کن تمومش:  هيراب

 ؟ چيه تمنظور:  مهرانفر سروان

 اما!  مکي من ميدونيد که ميدونم...  نيستم نادون من...  شدم بزرگ گرگا بينه اما باشم سال سنو کم شايد:  هيراب

 !! بکشيد حرف زبونم زير از يا و نکنم شک شايد تا کنين بازي فيلم ميخواين

 کرد منجمد مهرانفرو سروان که بود سرد اونقدر صداش تن...  بود باهوش خيلي اون شدم شوکه حرفاش شنيدن از

 کرد باز لب دوباره خودش که بوديم سکوت توي همه... 

 !! خسوفه اسمم:  هيراب

 !؟ بدي تاريکو انقدر يعني چرا...  ؟ خسوف:  مهرانفر سروان
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 .... کرد درخشان صورتشو ايي لحظه براي اما نبود بلند پوزخندش

 !! چشمت جلوي دليلش:  هيراب

 ... بشه دقيق صورتش روي تا کشيد جلو خودشو کمي مهرانفر سروان...  کرد اشاره اش چهره به انگشت با

 !؟؟ سياهته موهاي اين بخاطر نکنه! ...  داري سفيدي پوست تو:  مهرانفر سروان

 حتي وقتي.  شب سياهي به من چشماي ميکنن خيال باالشهر دختراي...  چشمامه رنگ بخاطره! ...  نه:  هيراب

 !! سردن سياهو زيادي ميگن...  يستن ماهي توش

 ؟؟ کردي دير خيلي خبر چه گلم پسرم!! ...  به به:  خان دائي

 .. چرخيدن دورم به کرد شروع زدو پوزخندي...  کردم نگاهش سرد ايستادمو نرفتم جلو

 !؟ اومده پيش مشکلي برميگشتي بايد پيش وقت خيلي:  خان دائي

 !! ميدم بهت وپوالر ديگه ساعت سه دو! ...  نه -

 ؟ داريم مشکل پس:  خان دائي

 !! ميزنيم حرف بش راجع اونوقت بود اگه -

 همين و بودم چشيده مزشو بچگي از بود سنگين خيلي دستش.  گوشم زير زد يکي جملم شدن تموم محض به

 !! ... رو خون گس شورو ي مزه طور

 ايي پسربچه همون من واسه هنوزم باشي شده وندهگ کي هر واسه...  نزن حرف اينطوري من با ديگه:  خان دائي

 ! پوال با.  منتظرتم ديگه ساعت دو!!! ...  بودي که

 به صدام حتي ميدونم وقتي بکشم فرياد اينکه از خستم.  خستم.  نميکنم بغضم ديگه حتي من و رفت گفتو اينو

 ... ميگيرم خان دائي خالي جاي از شمچ و ميکشم عقب سرمو لبم روي زبري انگشتاي برخورد با...  نميرسه جايي

 !؟ خوردي ناهار!! ...  بشکنه دستش:  مرضيه دايه

 پاس و آس منه ي دلبسته هست اينجا که ايي بچه همه اين بينه از که!!  خان دائي زنه.  زن اين ميزنم پوزخند

 واسه منو که بشه پيدا ييک ميخواد دلم.  خستم من ولي...  داره دوست خودش ي نداشته ي بچه قدر منو و شده

 ... ميگيرم رو ازش...  استفاده سوء بخاطر نه و خوشگلي بخاطر نه.  دلسوزي بخاطر نه.  بخواد خودم خاطر

 ! دارم کار -

 ممحک استخونات تا بخوري بايد هستي ظريف هم کافي حدي به.  رشدي سن توي هنوز تو پسرم اما:  مرضيه دايه

 !! بشن
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 !! ميشن شير خاک خوردو همش استخونام نشه تموم کارم ديگه ساعته دو تا اگه ضمن در! ! نيستم تو پسر من -

 ... کردم صدا رامينو بلند صداي با و گرفتم فاصله ازش گفتمو اينو

 !؟ بچه کجايي...  ؟ رامين -

 !! خسوف داش سالم:  رامين

 !!؟ ساعته سه بودي کجا -

 !! بودم دستشويي توي روت به گالب:  رامين

 اون به تنها من اما زيادن گاراژ اين توي اون امثال.  بود زبل ي ساله 81 ي بچه پسر يه...  گرفت خندم حرفش از

 ... بود پاک هنوز قلبش ته داشتم اعتماد

 ... چيزي يه دنبال بريم بايد دارم کارت -

 ؟؟؟ موتورت اما باشه:  رامين

 !! ميريم فاطي پرايد با نباشه کاريت تو -

 !؟ ببنديم شرط...  بده اگه عمرا:  رامين

 !! بچه برو -

 خواهر مثل ما ي همه براي و بود سالش 81 فاطي.  فاطي آلونک در جلوي رفتم....  رفت کرد کز بلندم صداي با

 ... زدن در به کردم شروع.  بود بزرگتر

 ..... ؟ فاطي کجايي....  ؟ فاطي...  ؟ فاطي -

 !!؟ روناک بگو نگفتم بهت دبارص مگه...  فاطي زهرمارو:  فاطي

 ... بدم تشخيص معتادارو تونستم مي فرسغي صد از.  شدن سياه بود مدتي چشماش زير

 !! دارم الزم ماشينتو -

 ؟ کو موتورت!! ...  ات ننه يا باباتم من مگه!! ...  کردي غلط:  فاطي

 ... مشخصه کامال بود کالفه...  نگفتم چيزي.  زدم زل چشماش به

 ! شکالتي من واسه التي کي هر واسه ببين!! ... ؟ شدي بز ؟ چته:  فاطي

 آب.  ميزد برق چشماش مشتم شدن باز با....  چشماش جلوي گرفتم...  کشيدم بيرون شلوارم جيب از مشتمو

 .... بود شده آويزون دهنش
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 !! شهر باال هاي بچه جنساي همون از!! ...  نابه -

 ؟ ميخوره من درد هب کردي خيال چرا حاال:  فاطي

 !! ميفهمم معتادو آدم بوي کيلومتري صد از!! ...  همينه کارم -

 که بود مشخص هم طرفي از!  نه يا بکنه اعتماد بهم ميتونه که بود مردد.  بود خيره دستم به طور همين فاطي

 ... گرفت مومچ دفعه يه که بکشم پايين دستمو چشماش جلو از خواستم بستم مشتمو! ...  خماره حسابي

 !! ميکنم نفلت روش بندازي خش فقط...  سوييچ اينم بيا باشه:  فاطي

 مواد جايب کيسه تو بفهمه وقتي ميدونستم بشه سوار گفتم رامين به زود خيلي...  قاپيدم سوييچو.  زدمو لبخندي

 ابودن داشتمو که ايي ادهخونو تنها خودم دستاي با نميخواست دلم نبود خودم دست...  ميکنه پارم لتو حتما نمکه

 ... کنم

 ... کردم اشاره خيابون طرف اون آشتغالي سطل يه به...  داشتم نگه ماشينو چهارراه سر

 ! اونجاست سياه کيسه ببين برو...  رامين خودشه -

 !؟ امروزه جنساي پوله منظورت:  رامين

 ؟؟ نه يا ميري -

 !؟ چي باشنش برده شغالياآ اگه! ...  مياد حلوات بوي.  خسوف داش:  رامين

 !! ميفهميم زودتر.  بري زودتر اگه -

 معلومه پس ميخورد وول ها زباله بزرگ سطل اون توي بود وقت خيلي...  شد پياده ماشين از داد تکون سري

 رفتم و زدم دور آروم...  پريد بيرون سطل از سياه کيسه يه با فکرا همين تو...  نبردن هنوز شهرداري ماموراي

 !! ( ... برو)  گفت شدو سوار عجله با داشتم نگه کنارش

 ؟؟ خبر چه -

 !! اينجاست آوردي شانس:  رامين

 يه جلوي...  عقب صندلي روي انداختمش کالفگي با بود خودش.  انداختم بهش نگاهي گرفتم دستش از رو کيسه

 ... ميدادم رو بچه اين دستمزد بايد.  داشتم نگه فروشي پيتزا

 ياهنس چقدر چشماش رنگ ببينم دودي ي شيشه اين پشت از تونستم نمي...  کشيد تير قلبم حرفاش شنيدن از

 .........  کردم احساس تاريکيو اين وجود تمام با ولي

 !! آزاده اون کن تمومش سروان -
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 به و کرد ازب بندشو دست سرباز...  بودم خيره هنوز پسر اون به من و اومد بيرون اتاق از معطلي بدونه سروان

 رخ پسر اين زندگي توي خسوفي واقعا گفت مي بهم احساسي...  بودم خيره هنوز من ولي کرد هدايتش بيرون

 !!! دزديده آسمونشو ماه يکي خودم مثل.  خودم مثل داده

 هيراب

 ... ميخندم مخود حرف به!!  خونه...  خونه برگردم تاکسي با مجبورم شد توقيف موتوروم.  اومدم بيرون کالنتري از

 !؟ تاکسي -

 راه وسطاي.. . ميکنن تعقيبم دارن احتمالن بگيرم دربست نبايد ميگه بهم احساسي اما ميکنه توقف مقابلم ماشين

...  بندازم عقب به نگاهي همراهم تلفن خاموش ي صفحه با ميکنم سعي مترو سمت به ميرم اينبار و ميشم پياده

 در لرزوني ي سايه ميگه بهم احساسم ميشينم مترو صندلي روي...  ستني خاصي چيز انگار يعني نيست کسي

 اسم نشنيد با...  ميفته لرزه به اينطور ها تونل توي از مترو گذشتن وقت که باشه خودم ي سايه شايدم تعقيبمه

 ..... ميشم پياده بشه بسته ميخواد در که لحظات آخرين توي و ميمونم منتظر ايستگاه

 به مرفت و شدم خسته خودم باآلخره تا دادم تاب پيچو مسيرم به کلي و کردم عوض ديگه ماشين تا سه مترو بعد

 معرفت هم ناپدري قدر سهله که دائي ولي خان دائي ميگن بهش.  خان دائي ديدن با شد مساوي ورودم...  گاراژ

 .. نداره

 راد بنيامين

 احترام کنيم ريزي برنامه نفوذ عمليات براي تا بودن من منتظر همه شدم سرهنگ اتاق وارد و زدم در به اي تقه

 ... ميشينم و ميکشم عقب سرهنگو دست کنار هاي صندلي از يکي...  ميزارم

 ! هستيم تو منتظر ما ي همه.  راد سرگرد خوب:  شايان سرهنگ

 از ييک طريق از بايد سخته بهش شدن نزديک تيزه خيلي کردم تعقيبش کالنتري از بعد امروز...  قربان بله -

 ! بشم نزديک بهش هاش مشتري

 !؟ براش مستقل مشتري يه بشين نيست بهتر اصال...  ؟ قربان چطوري اما:  مهرانفر سروان

 . کنه اعتماد بهم بيشتر که دارم بهتري فکر نه -

 ؟ شنويم مي:  شايان سرهنگ

 طرفي از ميرسه دستش به روز هر اجنس پول کلي چون شده مهمي ي مهره اينکه يعني بودن شهر باال ساقي -

 7 يا 6 زا بيشتر تونن نمي يعني اين که داره هم رابطه باهاشون يعني پس! ...  شهر باال دختراي گفت بازجويي توي
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 اه مشتري از يکي تا دارم زيادي وقت من پس ميشه ساقي بار يه هفته دو تنها يعني اين طرفي از باشن مشتري

 ! بشم معرفي خسوف به تا بشم نزديک بهش مدت ينا توي و کنم شناسايي رو

 سروان ماموريت اين توي بده گزارش بهم شدن تر کامل جزييات وقتي...  مياد نقص بي نظر به:  شايان سرهنگ

 مرخصيد...  حالته کمک مهرانفر

 ... شدم متوقف سرهنگ صداي با من که شديم بلند مهرانفر منو

 !! سرگرد بمون تو:  شايان سرهنگ

 يوقت...  ميلرزوند منو قلب همين بزنه حرف کار از غير چيزي مورد در ميخواد ميدونستم لرزيد دستور اين از دلم

 ... ايستاد مقابلم اومد و شد بلند سرهنگ رفت بيرون سروان

 گيتسال 01 توي تو که شده چي بگم بهش تا ميکرد التماس بهم...  بود زده زنگ بهم بابات ديروز:  شايان سرهنگ

 !!؟ کني ازدواج نيستي حاضر

 !! دارم زن من ميدونيد که شما -

 81...  باشه مرده تو براي بايد ديگه باشه هم زنده اگه حتي!! ...  مرده نيلوفر!  بنيامين کن بس:  شايان سرهنگ

 .... انتظار سال

 ! نيستم آماده اآلن اما....  ميدونممممممممممم -

 !؟ بشي آماده تا رهبگذ بايد چقدر:  شايان سرهنگ

 ادمخانو اگه!! ... ؟ برنميداشتن سرم از دست چرا...  رفتم بيرون اتاق از و انداختم بهش نگاهي بغض با ندادم جوابي

 ... بود باخبر که سرهنگ.  نداشتن خبر ازدواج اين از

 ...  خونه به برگردم و ردارمب هارو پرونده تا دفترم به رفتم پس نداشتم اداره توي موندن ي حوصله...  بودم کالفه

 هيراب

 !! ... ميشد راضي پيتزا يه با که خوبه ميخورد پيتزا اشتها با داشت رامين...  شدم غرق خودم افکار توي

 ؟ رفتن آب هات کشتي! ... ؟ داش چيه:  رامين

 !؟ بستني مگه(  ميزنم پوزخند حرفش به)  -

 !! کردم اش خالصه بود طوالني ميدونم چه:  رامين

 !؟؟ کردي فکر مادرت و پدر به حاال تا رامين -
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 !! ندارم ننه.  بابا که من:  رامين

 !! دارم من ولي -

 !؟ ما پيش موندي مرگته چه داش پس...  ؟ جدي:  رامين

 !! کجاست نميدونم -

 !! ميرفتم جهنم تا کردنشون پيدا واسه بودم تو جاي من اگه:  رامين

 منداشت نشوني هيچ من اما ميشد محسوب خوب جاي يه جهنم ميکرديم زندگي ام که دنيايي توي ميگفت راست

 چيزي من درسته شد تموم رامين پيتزاي...  کرد حساب روش ميشه چقدر حتي نميدونم که حرف يه جز

 ... بيفتم راه بعد.  بخوره راحت تا کردم صبر اما نميخوردم

 !؟ بگي چي خان دائي به موتورت سر قراره:  رامين

 !؟ بگيم چيزي قراره مگه -

 ! ميپرسه ازت خان دائي...  زده جار جا همه حاال تا حتما فاطي اما:  رامين

 . ميدم جوابشو خودم.  خودت کار پي برو.  بزني حرف نيست الزم تو -

 ؟ بودن ات پي مامورا:  رامين

 !! بريدم زبونتو کني وا لب...  رامين کن گوش خوب -

 همين واسه ميدونستن.  ميدونستن اينو همه داشتم دوست رامينو من...  پايين اختاند سرشو و نگفت چيزي

 زمال زدن حرف اينطور همين براي بياد سرش باليي من سر نميخواست دلم...  نداشتن بهش کردن نگاه چپ جرات

 ..... بود

 ... کردم صداش که فتمير پايين بود انداخته سرشو.  شديم پياده ماشين کردن پارک بعد گاراژ به رسيديم

 ؟ رامين -

 !؟ هوم:  رامين

 !! بله بگو!  بچه چيه هوم -

 ؟ بله:  رامين

 ؟ باشه!  نداري خبر بگو پرسيد هم چيزي.  فاطي به بده ماشينو کليداي اين بيا -

 ... اما!  باشه:  رامين
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 ! ميخواد کتک انگار دلت ؟ چي اما -

 !! هيراب داداش باش خودت مراقب...  ندارم کسيو تو جز من:  رامين

 ... بوسيدم سرشو کردمو بغلش اختيار بي.  لرزيد قلبم کرد صدا که اسممو

 !! بازيت پي برو کوچولو داداش نترس -

 ماتاق در جلوي!  بله ديدم که خودم اتاق سمت رفتم منم.  فاطي اتاقک طرف به رفت زنون لبخند.  شد قرص دلش

 ... ميدن کشيک.  قولچوماق دوتا اون.  مهرداد و آزر با داره خان دائي

 ......... پوال...  شد تموم االن همين ساعتت دو پسر خوب:  خان دائي

 .... پاش جلوي.  زمين روي کردم پرت پوالرو ي کيسه بده ادامه جملشو نزاشتم

 !! اينجاست -

 و برداشت رو کيسه چپي چپ يهاي نگاه با...  ميخورد خونشو داشت خون.  بود شده عصباني کارم از خان دائي

 ... نميرسيد نظر به راضي اما...  کرد داخلش به نگاهي

 ؟ کو موتورت:  خان دائي

 !! خودمه موتور -

 ! نيومده پيش مشکلي گفتي:  خان دائي

 ! ميگم هنوزم -

 !! بودن ات پي مامورا آورده خبر کالغه...  اومده اما:  خان دائي

 و بود فتهگر لباسشو ي يقه گربه مثله فاطي....  عقب به برگشتم رامين فرياد و داد صداي با که بگم چيزي خواستم

 ... ما طرف ميومد داشت کنان غرغر

 !! ميارم حرفت به...  خسوف رازدار شدي من واسه ديگه حاال سگ توله:  فاطي

 اينطوري فاطي حاال تا کي از.  ميزد بيرون سينه از داشت دلم بودم عصبي.  بودش زده انگار ميکرد گريه رامين

 .... خان دائي جلوي انداخت برنج کيسه يه مثل رامينو فاطي...  ؟ بود شده

 !؟ خانوم فاطي خبر چه:  خان دائي

 !! تره راحت اين از کشيدن حرف...  همدسته باهاش اينم:  فاطي

 ! فاطي هستي باهوشي دختر تو:  خان دائي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 هشتيا و نود  انجمن کاربر آسام | چشمانم خسوف رمان

  www.negahdl.com   بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان 

 

11 

 

 !! روناک.  روناکم من:  فاطي

 شروع خان دائي ي محاکمه دادگاه تا رفت عقب ايي غره چشم با اونم.  خنديد فاطي حرف به بلند بلند نخا دائي

 ودب من به هم خان دائي نگاه...  ميکرد گريه ميپيچيدو خودش به زمين روي که بود رامين به همش چشمم...  بشه

 !! ... چيه من ضعف نقطه ميدونست خوب

 ! ...؟ بودين کجا مبين بنال بچه خوب:  خان دائي

 ورد يه خان دائي...  نميزنه حرف ميدونستم.  پايين انداخت سرشو و کرد تر آروم هاشو گريه صداي.  رامين طفلک

 ! ( فهميد ايي ديگه جور بايد پس...  باشه)  گفت دلسوز متفکر يه مثل بعد چرخيد دورش. 

 ردمک بغلش محکم و روش انداختم خودمو رامين هلويپ کتو به بزنه که برد باال دستشو تا.  شد کمربند به دست

 گرفت درد خيلي ام شونه به خورد کمربند سگک جا يه.  من جون به افتاد کمربند سگک با نکرد نامردي اونم

 ولي باشه امان در رامين فقط ميخواست دلم اما زياد خيلي.  داشت درد...  اومد بند نفسم کردم احساس که جوري

 ماسالت صداي....  ميشدن رنگ کم برام صداها داشتن کم کم...  بلندتر خيلي.  قبل از بلندتر کردمي گريه رامين

 ... کرد تموم رو شکنجه اين دايه صداي اما....  رامين ي گريه صداي.  فاطي

 ؟ ميکني کار چي داري:  مرضيه دايه

 !؟ خانوم مرضيه طرفا اين از:  خان دائي

 ! کنار بکش من ي چهب سر باالي از:  مرضيه دايه

 !! ماموراست سر قضيه...  مرضي نيست ها بميري تو اون از بميري تو اين:  خان دائي

 !! عزرائيلت بشم خودم نکن کاري:  مرضيه دايه

 وقت هيچ اون اما ست مرضيه عاشق خان دائي ميگن همه...  رفت حرفي هيچ بي مهرداد و آزر همراه به خان دائي

 ... بشم بلند رامين روي از کردم يسع...  نزاشته محلش

 !!!!!! هيراب داداش:  رامين

 ........  بگيره آروم شايد تا کردم بغلش.  ميکرد گريه

 مخصوصا ها زخم اين سوزش اما بخوابم کمي ميکردم سعي و بودم کشيده دراز شکم روي.  روحم بي اتاقک تو

 ؟ تکجاس نيست معلوم اصال بيچاره.  نميکنه عادت درد به وقت هيچ آدم ميگفت راست سهيل.  نميزاشت کتفم

 ودب اومده هوله و آب کاسه يه با که بود دايه.  خورد در به ايي تقه!! ...  شده حبس بند کدوم يا مونده پل کدوم زير

 .... من واسه فقط اونم.  بود هميشگيش کار.  سراغم

 ... دررفت دهنم از چيکيکو آخ که زد باال پيرهنمو آروم آروم نشست زمين روي کنارم
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 .... که هستم شناس آدم اونقدر...  بود خوبي زن مادرت:  مرضيه دايه

 سپ حفظم از همشو ميبيني!! ...  خوبيه زنه اون فهميدي هفته يه توي که هستي شناس آدم اونقدر.  ميدونم آره -

 ! بخوابم بزار کن تموم منو بچگي تکراري قصيه اين...  دايه کن تمومش

 همب گفتنش با ميخواد دلش دايه که تکراري قصيه اين از واقعا من اما داده نجات جونمو ميدونم نيستم سپاسنا

 با.. . نيست بردار دست دايه ولي بده اميد بهم نميتونه که شده کهنه اونقدر قصه اين!! ...  خستم.  بده قلب قوت

 ... مياد بيرون بهت از شده خشک دستش توي که خيسي دستمال

 . بگم بايد!  دنبالت بياد پدرت که وقتي يا هست بدنم توي جون که ايي لحظه تا بگم بايد اما:  مرضيه دايه

 !؟ نشده خسته.  انتظار سال 81 از بعد هنوز زن اين شدم عصباني

 هاگ! ... ؟ ميگفته هذيون داشته من مرگ روبه و حامله مادر بفهمي تو تا بگذره زمان بايد چقدر! ...  دايه کن بس -

 !!! نميکشيد خان دائي گاراژ به کارش بود کار در شوهري

 !! بود مطمئن حرفاش از مادرت ؟ مياد پدرت! ...  نشو نااميد.  پسرم نداره امکان اين نه:  مرضيه دايه

 !! باشي خوش الکي بودنش به که ميخواي فقط نيستي دلت ته هم تو.  نيستم مطمئن من -

 ميشکست دلش من زبون از اونم.  حرفا اين انکار از چقدر ميدونم...  بهم زد زل نشسته کاش به چشمايي با دايه

 ... بزاره کاله خودش سر که بود اين از بهتر اما

 !؟ بگير اينو:  مرضيه دايه

 زنجيري يدند با کردم بازشون وقتي ببندم چشامو شد باعث که کشيد تير کتفم تکون اين از.  سمتش به برگشتم

 ... زد خشکم بود گرفته چشمام جلوي يهدا که

 ! دنبالش برو تو دنبالت نمياد بابات اگه....  مونده برات که يادگاريش تنها!! ...  مادرته ي حلقه اين:  مرضيه دايه

 نهبي و گرفتمش دايه دست از کنجکاوي با...  بود شده قفل ساده ي حلقه يه دور که بودم زنجير مبهوت طور همون

 کردم تکرار زبونم زير.  لکنت با B & N بود انگليسي حرف تا دو حلقه داخل...  کردم برندازش مشتاقم هاي نگاه

 ... B بابام اسم اول حرف که باشه اين معنيش شايد... 

 ؟ باشه!  کرده ول بدبختي تو بيچارتو مادر اون و تو که شده چي ببين برو! ...  پدرت دنبال برو:  مرضيه دايه

 توي اونم . پدرمه مثال که مردي يه دنباله برم ميتونم فکستني ي حلقه يه با ميکنه خيال.  شدم بانيعص حرفش از

 ... پيکر درو بي شهر اين

 ؟ مرده يا زندست اصال ؟ چيه کارش ؟ کجاست ؟ چيه اسمش نميدونم حتي من...  ؟ دايه خوبه حالت -
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 !! ميکنه کمکت مادرت:  مرضيه دايه

 بزار نميخوام مرهم من.  برو پاشو هم حاال...  کنه فکر من بدبختياي به بخواد که نشده بيکار اونقدر بهشت وسط -

 !! بخوابم

 يکوفتگ و درد کلي با موندم من...  رفت بيرون اتاق از کرد جمع دستماالشو و آب بساط.  شد بلند سرخوردگي با

 ...  بخوابم نزاره بود قرار صبح تا که

 راد بنيامين 

 ها گرفته برق مثله.  آشناش صداي با...  دادم لم کاناپه روي.  تلوزيون جلوي طور همين شدم خونه وارد وقتي از

 ... ميشم بلند

 ... جان نيلوفر -

 يکبارم سال 81 اين توي چرا نميدونم ؟ چي سر نميدونم اما دلخوره من از.  اشکه از پر هميشه مثل بازم چشماش

 ... ميکنم بغض منم.  دلم روي ميشينه نگينيس غم! ... ؟ نزده لبخند من به

 !؟ رفتي که شد چي بگو ؟ رفتي کجا تو اصال! ... ؟ آخه شدي تلخ انقدر چرا -

 ... من طرف ميگيره.  ميشم بغلش توي ي بچه متوجه.  غور غارو صداي با...  نميده جوابمو

 !؟ نيلوفر کيه ي بچه اين -

 تا ميکنه التماس بهم نگاهش.  هاش گونه روي شدن سرازير.  ماشچش توي شده حلقه هاي اشک.  نميده جواب

 جا همه)  ميکشه فريا و ميشه خونه وارد حميد.  سمتش به کنم دراز دستامو ميخوام تا اما بگيرم دستش از رو بچه

 با...  نهم بغل توي بچه يه تنها نيست نيلوفري ديگه....  نيلوفر سمت برگردم ميخوام تا(  بريم بايد!  شده محاصره

 .... برده خوابم کاناپه روي..  پرم مي خواب از وحشت

 و نيلوفر چشماي از هيچي من و نشسته من چشماي ي پرده روي که فيلمي تنها ساله 81 اآلن تکراري کابوس اين

 چه که مدميو يادم اگه.  نميزاشتم تنهاش لعنتي روز اون اگه...  نميارم ياد به و نميفهمم بچه اون براي التماسش

...  ندارن جوابي کدومشون هيچ اما زيادن ها اگه!!! .....  نميموندم کما توي تموم ماه 6 اگه.  گذاشتيم باهم قراري

 .... نکردم پيدا نيلوفر از نشوني هيچ و نياوردم ياد به هنوز من و گذشته سال 81

 قرار انگار اما کنه پرت حواسمو بتونه رکا شايد.  جديد ي پرونده سراغ ميرم سرد حموم يه از بعد کالفگي با 

 انهبه با اونم.  پدرمه من ي خونه خوره زنگ تنها..  مياد تلفن زنگ صداي....  بزاره تنهام ايي لحظه نيلوفر نيست

 ... تکراري هاي

 ؟ الو -
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 سرگرد جناب سالم:  بابا

 ؟ خوبه مامان ؟ خوبين جان بابا سالم -

 ؟ داري هم ادريم که افتاد يادت عجب چه:  بابا

 ! ميدونيد که شما بابا زياد کارم -

 ! نبينيمت سير دل يه ما وقت يه که ميري مياي سايه مثله ساله چند اآلن که هست زياد اونقدر آره:  بابا

 ! ميام بيشتر چشم!  شماست با حق -

 !؟ بياي ات بچه زنو با تا بگير زن!  بياي ميخواي که حاال:  بابا

 !؟ نميشه تموم چرا.  مياد کش داره روده مثله تکراري موضوع اين چرا.  شد شروع دوباره

 !؟ بچه..  ؟ ميکنين طي مراحلو ي همه زود چه شما -

 ! کرد طي ميشه ترم راحت اين از بگم بهت تا اينجا بيا پاشو نهار فردا:  بابا

 . چشم.  تونستم اگه اما بابا دارم کار -

 !! تو ميدونمو من نياي اگه:  بابا

 يشزندگ راز بزرگترين از که بود غريبه پسرش با اونقدر...  ميخندم پدرم عصبانيت به...  کرد قطع گفتو اينو

 چقدر.  ميزنه چشمک بهم بينشون از خسوف عکس که روم روبه باز هاي پرونده به ميفته چشمم...  بيخبره

 .. ماموريت نرفتم زياديه مدت که اينه بخاطره شايد ميزنه تند تند ديدنش با قلبم..  آشناست برام چشماش

 هيراب

 يه اسم نمايشگرش صفحه روي هميشه مثل....  ميکنم باز چشم ميکشت خودشو داشت که تلفنم بلند صداي با

.  هميکن درد خيلي راستم دست کتف.  نيست کن ول بدم جواب اآلن اگه! ( ....  ژينوس. )  ميشه پخش داره بازيگر

 يه وسط ميکردم احساس شب ي همه.  ميشن گرم چشمام دوباره...  خاموش بعدم ميدم تماس رد چپم دست با

 رتي بدنم تمامه که جام سر ميشينم صاف خان دائي صداي با......  عرق از خيسه تنم تمامه.  خوابيدم آتيش کوره

 .... ميکشه

 ! بزن زنگ بهش بردار ياال...  ؟؟ نميدي مشتريو جواب چرا:  خان دائي

 .!! ........ خودشه..  ميخوره زنگ بالفاصله که ميکنم روشن تلفنمو!!  ژينوس کنه لعنتت خدا...  رفت گفت اينو

 !؟ چيه -
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 ؟ نميدي جواب چرا!! ..  بداخالق سالم:  ژينوس

 !! نميدم جواب که مردم حتما -

 . بگير گاز زبونتو نکنه خدا:  ژينوس

 !؟ بگو کارتو -

 ! دارم رتکا اينجا بيا پاشو:  ژينوس

 ! بگو تلفن پشت...  ندارم وسيله.  نيست موتورم -

 !! ميبينمت ديگه ساعت يه...  بيا خسوف نکن اذيت:  ژينوس

 ساله 01 زن يه ژينوس...  ژينوس نوع از مخصوصا درد بي مرفهين اين به لعنت...  کرد قطع بزنم حرفي نزاشت

 زنها به کال شوهرشون ولي دارن شوهرم ايشون که ذکر قابل البته.  خودشه ي ساله 81 ساقيه عاشق که است

 اصال.  ميخوره بهم ميکنم دارم که کارايي يادآوري از حالم....  آزادن روابطي هر از خانومشون و ندارن ايي عالقه

 سعيمو ايتنه!!! ..............  زندگيه اين از بهتر مرگ...  ؟ بميرم نميرم چرا ؟ نميکنم فرار اينجا از احمق منه چرا

 ...  گرممه هم و دارم درد هم.  بپوشم نازک لباساي تا ميکنم

 راهبندون توي 16 مدل پرايد يه سوار....  ندارم بازي جيمزباند ي حوصله.  ميگيرم دربست ماشين يه خيابون سر 

 ... است ساله 61 پيرمرده يه که راننده سمت برميگردم.  افتادم گير

 !! نگرفتيم آتيش تا نک روشن کولرتو اين حاجي -

 !! کنيم کولش خودمون بايد ديگه که کولر با.  نميره راه هم جوري همين باباجون نميبيني مگه:  راننده

 اين اگزوز گرم دود جز اما بخورم هوا کمي شايد تا پنجره سمت برميگردم کالفگي با.  منه گند شانس از اينم

......  هميش قبل از بيشتر داره لحظه هر بدنم دماي ميکنم حساسا.  نميشه نصيبم چيزي ترافيک توي هاي ماشين

 اما ميشم پياده.  ماشين ي سينه روي ميزارم تومن 01.  ژينوس ي خونه به ميرسيم باآلخره االفي کلي از بعد

 ! (؟ باباجان زياد اين)  ميزنه داد پيرمرد

 !! سالمت به برو...  بود زياد ترافيکشم.  حاجي قربونت -

 کمک بهش داره پولدار بچه يه سال سنو اين توي ميکنه خيال حاال...  سوخت دلم.  رفت پايين انداخت وسرش

 ...... بدتره وضعمون خودمون ما نداره خبر.  ميکنه

 دترمب نشده خوب کتفم تنها نه حاال تا ديشب از.  ميشه باز درب که نميکشه طول زياد ميدم فشار آيفونو ي دکمه

 اون اب اينجا هواي.  گل درختو کلي با بزرگ باغ يه ميندازم بر دورو به نگاهي.....  بدم تکونش مميتون سخت شده

 بيرون
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 دبلن موهاي اون با.  زرد کوتاه لباس يه با ژينوس...  بيرون ميزنه بهشت يه جهنم وسط يهو انگار داره فرق کلي

 !!! .... بدبخته جور يه اينم.  هست لباش روي بزرگي لبخند...  بيرون مياد ويال از آرايش کلي و شرابي

 !  عجقم سالم:  ژينوس

 راد بنيامين

 يه خيابون سر از...  سربدوونه منو نميخواد دلش ديروز مثل و نيست سرحال زياد من ي سوژه اين انگار امروز

 ... آباد سعد توي وياليي ي خونه يه توي رفته هست ايي دقيقه 81 اآلن....  اينجا به اومد گرفت دربست ماشين

 . نميشه خاموش دستم توي سيگار توقفم زمان از که هستم عصبي اونقدر خونه اون توي بودنش از چرا نميدونم

 ....... ميشد گرم چشمام داشت يواش يواش بيخوابي بيکاريو از....  خستم خيلي زندگي اين از.  کالفم

 هيراب

 .... هستم عصبي که کرده کالفم اونقدر گرما..  نيومده حرف به مخانو هنوز اما نشستم اينجا است دقيقه 81 اآلن

 ؟ داري کار چي بگي نميخواي -

 !؟ ديگه ميگم خوب...  ؟ خسوف چته:  ژينوس

 !! کن خبرم رسيد( .  ديگه)  اون وقت هر...  ژينوس تو به لعنت -

...  هبريد امونمو ديشب از که ودب دستي همون بدم شانس از.  کشيد گرفتو دستمو مچ ژينوس برم که شدم بلند

 .... کشيدم فريا قبل از تر عصباني

 !!! ککککککککککن ولم -

 داشت خطرناکي عواقب کارم اين....  زد خشکش مبل روي ها گرفته برق مثل بود شده شوکه فريادم از که ژينوس

 ....... سابق احمق مستو خسوف همون جلد تو برگشتم

 !؟ ديگه بگو داري کار چي!! ...  گرفته شوخيت ندارم هحوصل من ميبيني بابا خوب -

 ........ االف گردو شب ژينوس همون.  قبلش حالت به برگشت اونم زود خيلي

 ؟ باشي خودت ساقي بايد که ميدوني.  گرفتم مهموني شب فردا براي:  ژينوس

 ! نيستم من اما من با مهموني صات صورو ؟ من چي واسه حاال -

 ؟ کني پيدا جديد مشتري تا بدم ترتيب مهموني يه نگفتي مگه!! ... ؟ ميکني شوخي:  ژينوس

 ؟ کردي اقدام زود انقدر چرا حاال....  خوب -
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 !! ميکنم ريزي برنامه دارم است هفته دو اآلن! ... ؟ چيه زود:  ژينوس

 ودمب مردد.  کشيدم هاممو بين دستي کالفگي با...  بودم گفته بهش خودم بود ژينوس با حق بدم نداشتم جوابي

 .... بود سخت شب فردا واسه کارم روزم حالو اين با آخه نه يا باشه بگم

 ؟ نه بگي ميخواي چيه:  ژينوس

 !! برميگردم زودتر ولي ميام باشه!! ...  نه -

 !!؟؟ کردي داغ بدجور کنم خنکت کمي بريم بيا حاال!! ....  شازده باشه:  ژينوس

 .... زيرخنده زد بلند ديد کردمو گره ابروهاي وقتي.  فهميد کجا از موندم کرد تموم کچشم يه با رو جمله اين

 !! بودن گرم خيلي دستات خوب....  ؟! ميکني اينطوري امروز چرا تو پسر بابا اي:  ژينوس

 .... ويال خروج در سمت ميرم کالفگي با!  دارم تب بفهمه نيست باهوش هم انقدرا ميگم

 !! شب فردا ونهم واسه بمونه -

 يرمبگ ماشين ميخوام در جلوي خيابون توي....  داره نگهم امروز واسه بتونه شايد تا دنبالم افتاده جوجه يه عينه

 .... کوچه تو وايساده لباسا همون با..  انگار نه انگار.  ايستاده ميبينم که

 ! ... احمقه يه اون! ( ......  عشقم خدافظ)  گفت بلند بعد و فرستاد بوسه يه واسم هوا تو شدم ماشين سوار وقتي

 ؟ سروان...  ؟ الو -

 ! خدمتم در..  قربان سالم:  مهرانفر

 ! بفرست برام آوردي گير صاحباش به راجع هرچي ديگه ربع يه تا ميفرستم رو خونه يه آدرس عکسو برات -

 ..... ميشه!!  ناهاره وقته اآلن اما قربان چشم:  مهرانفر

 ! ديگه ربع يه! ... ؟ کني پيدا دهنت با يميخوا مگه -

 ! قربان چشم:  مهرانفر

 .... کنم پيدا آشپزخونه از خوردن براي چيزي تا ميرم و ميکنم عوض لباسامو کالفگي با

 ... زد زنگ مهرانفر که بود دهنم توي پنير نون ي لقمه

 ؟ خبر چه -

 زنش ولي دبي توي وقتا بيشتر..  است ساله 01 تاجر يه که.  افخم بهروز به متعلق خونه...  قربان سالم:  مهرانفر

 ! ميکنه زندگي خدمه کلي با خونه اون توي
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 اطالعات بايد.  ميکنم دور خودم از افکارو اين! .... ؟ بود زنش اون يعني.  کردم کپ آخرش ي جمله شنيدن از

 ... بيارم دست به بيشتري

 ؟ هست چي تاجر -

 ! نرسيده جايي به وقت هيچ که داره قاچاقم ي پرونده اما!! ...  چاي تاجر نوشته ميبينم من که چيزي اون:  مهرانفر

 ؟ چي قاچاق ي پرونده ببينم -

 ! انسان قاچاق:  مهرانفر

 !؟ جوون دختراي يا بدن اعضاي قاچاق -

 هم.  همين واسه!  جذابن براش بيشتر مردا است بيعالقه زنها به خودش مرد اين ظاهرا.  آدم قاچاق:  مهرانفر

 ! زن هم و مرد قاچاق

 ... ميشم خسوف.  پسره اون نگران لحظه اين توي چرا نميدونم.  ميفته لرزه به بدنم تمامه ها حرف اين شنيدن از

 ؟ مونده نتيجه بي پرونده چرا -

 يتمالک ونچ بوده افخم کار کنن ثابت نتونستن گرفتن آدمارو حمل کاميون بزنگاه سر همکارا وقتي:  مهرانفر

 ! بوده زنش برادر شرکت به متعلق ماشينا

 !؟ مطمئني هويتش به راجع حاال!  مارمولکه پس -

 ! ميکنم پيگيري بازم ولي..  بله اسناد اين براساس اينجا تا:  مهرانفر

 ؟ نيست نظر تحت -

 . بدم بهتون خبرشو تا ميکنم تحقيق بازم ولي نه ظاهرا:  مهرانفر

 . هستم بعديت اطالعات منتظر...  بود خوب کارت سروان ممنون -

 ................ قربان بود وظيفه انجام:  مهرانفر

 فکر.  زده ويال اون صاحباي به راجع مهرانفر که حرفايي به ميدم ادامه پنيرم نون خوردن به دارم که طور همين

 الخي به زد زنگ دوباره تلفن که بودم قغر خودم افکار توي....  خطرناکه خيلي اوضاع اينبار گمونم به.  ميکنم

 ... دادم جواب شماره به نگاه بدونه.  باشه مهرانفر نکنه اينکه

 !؟ رسيد جديد اطالعات زود چه -

 !! رسيده وقته خيلي آره:  بابا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 هشتيا و نود  انجمن کاربر آسام | چشمانم خسوف رمان

  www.negahdl.com   بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان 

 

19 

 

 . همکارمه کردم خيال ببخشيد بابا سالم.  ااء -

 !؟ نميزنه سرت به ايي ديگه خيال:  بابا

 !؟ چيه منظورتون -

 !؟ هست يادت.  باشي اينجا ناهار امروز بايد گفتم بهت ديروز:  بابا

 ! ماموريتم توي.  شلوغه خيلي سرم آخه بابا شرمنده...  آخ آخ -

 ! مادرت منو چزوندن ماموريت اونم.  بودي ماموريت توي عمرت تمامه تو ميدونم آره:  بابا

 ! ميام ماموريتم اين بعد اشاهلل. . کردم عذرخواهي که من! ؟ حرفيه چه اين باباجون -

 !! تو نه من نه ديگه يا اينجا بيا پاشو اآلن همين يا:  بابا

 !! نميشه اآلن بابا جون به -

 ! ندارم بنيامين اسم به پسري ديگه پس:  بابا

 ! اونجام ديگه ساعته يه تا چشم...  بابا اي -

 ...... شده خبر چه نيست معلوم بود جدي خيلي اينبار.  کرد قطع تلفنو حرفم اين شنيدن از بعد بابا

 هيراب

 رهخي بهش رامين شاد صداي با...  شدم خيره.  فلز ريز هاي دونه اين با شده زنجير ي حلقه به و نشستم اتاق کنج

 .... ميشم

 ! بخور ناهارتو بيا داداش:  رامين

 جفت يه صورتش طرف دو.  سفيد هاي اسهک اون ته هنوزم اما شده جنوب هاي بچه مثله مونده آفتاب زير بس از

 ساالش همينو از بيشتر اما است بچه يه معلومه.  الغر بدني با. کوتاهه قد...  ميزنه سوسو.  عسلي مردمک

 . پيشونيش ي گوشه زخم به ميفته چشمم.  ميزنه عقب پيشونيش روي از دارشو حالت خرمايي موهاي...  ميفهمه

 ! .....؟ شده رگتم چه تو آخه فاطي بشکنه دستت

 !! کردما تموم نخوري! ...  گوشنم هميشه من خودت قول به:  رامين

 درد . بود زده تکيه ديوار اين به من جاي روز يه سهيلم مياد يادم...  ميزنم پوزخند کودکانش ي ساده افکار اين به

 صداي با!! .....  سخته.  نوعي هر از.  باشدش داشته که هرکي واسه...  درده.  درد اما داشت فرق من درد با اون

 .... بيرون ميام خيال فکرو از فاطي
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 ! ميشه کم دردش کتفت روي بزار يخو اين بيا:  فاطي

 . ميشه خوب خودش نميخواد -

 و هميشين روم روبه...  پولداراست بچه ماله قهر اما کردم قهر ميکنه خيال.  کرده کالفش همين نميکنم نگاه بهش

 ... تره تلخ اخم از چقدر لبخند اين ميدونه اما ميزنم لبخند..  ميشه خيره بهم يعصب حالتي با

 وقتي..  کنه بارش جنس تا تيرداد به بدمش گفت اومد...  نگفتم خان دائي به ماشين به راجع چيزي من:  فاطي

 ...... که کرد جينم سيم نيست گفتم

 !؟ بدي توضيح بهم ميخواي چي واسه! ....  فاطي بسه -

 !! فروختيم خودمونو.  گرده ذره يه با ما نکني خيال تا! ....  روناک.  نه فاطي:  فاطي

 !؟ چرا ميدوني...  راهت خيالت.  نميکنم خيال -

 !! داري تبم( ...  ميخورد ناخوناشو داشت بود شده عصبي: )  فاطي

 !؟ چرا بگو -

 !؟ چرا خوب:  فاطي

 !! ترن ترسناک واقعيتامون از خياالمون.  کنيم خيال نبايد ما امثال گفت سهيل چون -

 .... گرفتم دستشو بره که شد بلند.  شد بيقرار سهيل اسم شنيدن با

 !! بود کردنت صدا اينطور عاشق سهيل! ..... ؟ نه(  فاطي)  چرا -

 يعني ددر ميدونستم چون نبودم ناراحت.  شد خوني لبم ي گوشه..  دهنم توي زد محکم که شد عصباني اونقدر

 دستمالي با رامين.....  رفت گذاشتو شد قرمزتر لبم ي گوشه خون وقتي.  ميلرزيد عصبانيت از فاطي! ... ؟ چي

 شدن کشيده با که ميکرد تعقيب فاطيو پنجره از بيرون تا داشت هنوز چشمام.  طرفم به اومد پا و چهاردست

 .... اتاق به برگشتم.  لبم روي رامين دستمال

 ! شده تر سنگين تشدس:  رامين

 . نميخواد بچه کن ول -

 . کن پاکش خودت بيا پس خوب:  رامين

 خيره رزنجي به.  نبود اونجا ديگه اما بببينم فاطيو تا پنجره سمت برگشتم دوباره و گرفتم دستش از دستمالو

 .....  بدم تنجا رو همه بتونم پدرم کردن پيدا با شايد گردنم به ميندازمش دوباره نااميدي با و ميشم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 هشتيا و نود  انجمن کاربر آسام | چشمانم خسوف رمان

  www.negahdl.com   بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان 

 

21 

 

  راد بنيامين 

 ... داد جواب بايد اما برانگيزه شک.  بود ناشناس شمارش.  خورد زنگ تلفنم.  پدري ي خونه در جلوي

 ؟ الو -

 !! برسي بهم زود خيلي گمونم:  ژينوس

 ... نميشد اين از بهتر اما ميخورد بهم حالم ميريخت که هايي عشوه از

 ! ليدي سالم -

 ! مياد خوشم گفتنت ليدي اين از( ...  نديدخ ريز: )  ژينوس

 .. مخلصيم ما -

 ... شايد گفتم برم قراره مهموني يه شب فردا:  ژينوس

 !! کن امر فقط شما...  بهتر اين از چي ميخوام که معلومه -

 . ميکنم اس ام اس برات آدرسو پس خوب خيلي:  ژينوس

 ! خانوم منتظرم -

 ... ميشه تموم داره ساله چند اين هاي بدشانسي ي همه گمونم.  شد خوب يليخ..  کرد قطع تلفنو بعدم خنديد

 ويت ي قلمه درختاي وقته خيلي..  شدم خيره روم روبه وياليي اما طبقه يه.  قديمي ي خونه به...  بود کوک کيفم

 .... زدم رو خونه در زنگ..  شدن خراش آسمون قدر حياط

 ؟ کيه:  مامان

 ! برم قربونت سالم -

 ! تو بيا مادر برم قربونت...  بنيامين!! ...  احمد بيا:  مامان

 !! بيام کن باز درو جان مامان خوب -

 ؟ شد باز....  کن صبر.  واي اي:  مامان

 ...... بله -

 قرار وسط که خونه بزرگ پذيرايي توي سه هر نخورده تکون کنارم از اومدم وقتي از مادرم.  گرمي استقبال چه

 اب داره مادرم...  خونه اين اهاليه جز نکرده تغيير هيچي.  نشستيم.  اطراف زيادش هاي اتاق و شپزخونهآ و گرفته

 چشماي اون کي ؟ شد سفيد مادرم سياه موهاي کي نفهميدم اصال.  زياد خيلي ظالمم من...  ميکنه نگاه بهم عشق
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 نم که تغييراتي اين ي همه با ؟ شد پژمرده رانقد يا شد کوتاه قدش انقدر کي اصال ؟ شد سو کم انقدر ايش قهوه

 داره ستبري هاي شونه هنوزم اما شده پير اينکه با بابام! ....  داره دنيارو نگاه بهترين بازم شد شروع کي نفهميدم

 هنوزم پوستش..  ميده جذبه پدرم ي قيافه به هنوزم اما شده سفيد موهاش.  ايسته مي پشتت کوه مثل که

 بابا مادرم منو روي روبه! ...  ميرسه ثابت نظر به تغييراتش با چيز همه شدن زياد هاش خط حاال ولي جوگندميه

 ..... ميشکنه بينمونو سکوت..  نشسته

 !؟ داره اثر تو روي تهديد پس:  بابا

 .... نشه مطرح ازدواجم بحث شايد تا نزنم حرف زياد ميکنم سعي.  ميکنم بسنده ساده لبخند يه به

 !؟ جان مامان خوردي ناهار!! ....  نکن اذيتش:  مامان

 !! نميرسه شما پخت دست به باشم خورده اگرم -

 . ميچينم رو سفر اآلن.  نخورديم هم ما...  برم قربونت:  مامان

 !؟ کمک بيام بزارين پس...  نکنه درد شما دست -

 !! ميکنه مادرت کمک مژده! ....  دارم کار باهات بشين تو نميخواد:  بابا

 آبي ادرچ يه با که بودم افتاده من من به...  پريد رنگم که کنم احساس خوبي به ميتونستم خودم اسمش شنيدن با

 ... شد پذيرايي سالن وارد سفيد هاي گل با رنگ کم

 !! پسرعمو سالم:  مژده

 وستپ.  طوسي چشماي با بلند قد.  نجيبه قديما مثله هنوزم.  ميشم بلند مبل روي از.  ديدن جن که کسايي مثل

 بدم سالم نميدونم اصال.  شدن خيره من رفتاراي به دو هر مادرم و پدر...  فرم خوش کوچيکو دهني و لب سفيدو

 !! ... نبودم اينجا اآلن اما پليسم من ميفهميد خسوف ماموريتم وسط اآلن کاش.  افتادم گيري عجب! ... ؟ نه يا

 ؟ کنيب پرسي احول مژده با نميخواي:  بابا

.  کردم رد خودمو مقابلش ميز و مبل بين از عجله با.  ميلرزيد بود داده بهم بابا که استرسي اين از بدنم تمامه

 يبغ از شاهد که کنه کار چي من منطقي غير رفتار مقابل در بايد نميدونست کس هيچ.  در سمت برم ميخواستم

 !!! ... رسيد

 به گرچه.  بود پريده رنگش من ديدن از اونم.  بود زده خشکش در جلوي. .. داخل اومد کرد باز رو در من از قبل

 .... بود کرده هول بازم اما.  تر آماده من از اون و باشه قبلي ي نقشه يه برنامه اين ميرسيد نظر

 !؟ بنيامين فهميدي!!  بشه تموم امروز بايد بوده شما بينه چي هر! ... ؟ ميکنين همچين چرا پسرا شما:  بابا

 ... اومد حرف به حميد...  نداشتم زبونمو دادنه تکون قدرت حتي.  بود شده قفل چشماش توي چشمام
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 !! پسرعمو سالم:  حميد

 !! ميشد شکنجم باعث خودم پدر چرا...  ميخورد بهم حالم استرس فشارو همه اين از

 ! غذا سراغ برين هم خانوما شما! ...  بشينين هردوتونم با:  بابا

 ي نقشه اين ي ادامه مانع بتونم تا کشيدم عميق نفس بار چند و پايين انداخت سرمو.  گرفتم حميد از ونگاهم

 .... بشم پدرم آور عذاب

 ! بابا برم بايد من -

 !!! ميکنم کارت چي ببين بيرون بزار در اين از پاتو:  بابا

 .... ستنش هم حميد.  مبل روي نشستم دوباره کالفگي با.  بود جدي بابا لحن

 ! کن شروع حميد:  بابا

 ! ....؟ منو کردن شکنجه ؟ کنه شروع بود قرار چيو

 شونگاه سنگيني ميتونم تنها نميندازم بهش هم چشمي زير نگاه يه حتي من اما شده خيره من به مضطرب حميد

 ... کنم احساس

 ؟ جان عمو هستي چي معطل:  بابا

 !؟ احمد عمو.  کنيم صحبت تنها ميشه:  حميد

 ود هر به دارم و کردم بلند سر که زياد اونقدر کردم تعجب درخواست اين شنيدن از منم.  باال ميده ابروهاشو بابا

 ! ..... کرده پيدا جرات حميد..  ميکنم نگاه مقابلم نفر

 !! دعوا بدون اون ربع يه فقط:  بابا

 ....... ايستيم مي احترامش به ما دوي هر.  بره که ميشه بلند بابا وقتي.  ميده تکون باشه معناي به سري حميد

 .... گذشته سکوت به است دقيقه 5 االن داده فرصت بابا که ربعي يه اون از

 ! دارم کار کلي برم بايد من -

 !؟ بشين.  بنيامين ميکنم خواهش:  حميد

 ... که کسي مقابل! ... ؟ تو مقابل بشينم! ... ؟ بشه چي که بشينم -

 ............ خواهرم دونه يه جون به نبود من تقصير!! ...  بشه باورت که بخورم مقص چي به:  حميد

 ! بخوري قصم خانومو مژده جونه نميخواد بسه -
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 منو تا دادين هم دست به دست شما دوي هر(  شد جمع چشماش توي اشک و زد پوزخند حرفم به: )  حميد

 حاضر که تو از اينم! .  کنه شوهر.  تو وضعيت دونستن دوجو با حتي نيست حاضر که مژده از اون....  بکشين

 !! نيستم نيلوفر نبودن مقصر من که بشنوي نيستي

 !! من دنبال اومدي کردي ولش تو اما سپردم تو دست نيلوفرو من! ...  کني تبرعه خودتو نميتوني حرفا اين با -

 مبيا گفت...  باشين هم منتظر کجا موقعيتا ينا توي که گذاشتين قرار هم با گفت خودش!!  المروت.  د:  حميد

 !؟ ميکردم کار چي من بگو!! ...  نمياري دووم اونا بينه خالي دست چون.  تو سراغ

..........  من به لعنت ؟ نمياد يادم چرا.  منم آره.  خودمم مقصر آخرش(  خروج در سمت برم که شدم بلند)  -

 !! نشو رظاه چشمام جلوي وقت هيچ ديگه تو حداقل

 کردم عوض خدمتمم محل حتي تو ي خواسته اين سر! ؟ نکردم کردم کارو اين هم حاال تا...  وفا بي باشه:  حميد

 ... مژده بخاطر عمو...  نيست ما سر مسئله امروز اما

 !؟ داداش چي من:  مژده

 انداخت سرشو ديد منو نگاه وقتي اونم قشنگش ي چهره به افتاد نگاهم....  شديم شوکه دو هر ناگهانيش ورود با

 ... بود معلوم پيشونيش روي شرم عرق..  پايين

...  موندم منتظر که خودمه دل خاطر واسه فقط من...  فقط من...  نيست پسرعمو سر منتي گفتم که من:  مژده

 خودم دست زندگيم راه انتخاب گمونم....  سالمه 05 من.  نيستم ساله 81 دختر يه ديگه.....  شايد تا موندم منتظر

 !!! باشه

 با.  رمب ميتونستم حاال!  کردي خالصم عمو دختر نکنه درد دستت...  بود شده حاکم نفر سه ما بين عميقي سکوت

 .... افتادم راه عجله

 خدافظ -

 ... کرد صدام که بودم نرسيده حياط در به.  قلبم توي تيري مثل بود شده مژده حرفاي

 !! پسرعمو کنيد صبر:  مژده

 .... برنگشتم طرفش به اما ايستادم

 خوردم غصه چرا دروغ...  آورد ازدواجتونو خبر حميد هم وقتي...  بود من روي شما اسم بوديم بچه وقتي از:  مژده

 با ماش تا خودم زندگي دنبال برم بايد دارم دوستون اگه گفتم خودم با!  دارين دوستش چقدر گفت بهم حميد ولي

 ريتکب مثل همسرتون نبودن خبر...  نداشت دووم زياد تصميم اين ولي...  بشين خوشبخت يندار دوست که کسي

 ... بکشه طول که قدر هر ميمونم منتظر خانوم نيلوفر برگشتن وقت تا گفتم خودم با.  شد قلبم براي کاه انبار توي
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 !؟ برگرده اگه -

 اورب کنم کمکتون خانوم نيلوفر کردن پيدا توي اضرمح حتي...  آتيش اين روي ميريزم آّب برگرده وقتي و:  مژده

 !! کنيد

 لدب خوب کردنو عاشقي ما...  بود شده جمع اشک هردومون چشماي توي.  سمتش به برگشتم حرفا اين شنيدن با

 ... بوديم

 !؟ بمونم منتظر که ميديد اجازه بهم:  مژده

 ! ميکنم حساب قولتون روي اما! ...  آره...  -

 !! کنيد خبرم زماني هر تو.  بود کاري يا کمکي اگه...  ماحت:  مژده

 نگاه درشتش طوسي چشماي به دوباره( ...  عمومي جراحي متخصص.  راد مژده دکتر)  سمتم به گرفت کارتشو

 ... باشه ايي ديگه چيز از سرخي اين شايدم انداخته گل پاييز روزاي اين سرماي از هاش گونه.  ميکنم

 ! عمو دختر ممنونم -

 .....   کرد بدرقه نگاهش با منو و زد لبخندي

 هيراب

 !! اونه مجلس صاحب آخه.  مهموني به بريم هم با اونجا از تا ژينوس ي خونه برم بايد.  شده رفتن وقت ديگه

.  دوخته چشم تاريک نيمه آسمونه به و بشکه يه روي نشسته فاطي ميبينم گاراژ بزرگ حياط از شدن رد موقع

 ... هست حضورم متوجه اما نميکنه نگاهم گرچه.  ميشينم آچر اصغر ي کهنه ماشينه کاپوت روي نارشک آروم

 !؟ افتادي راه کجا باز حالت اين با:  فاطي

 ! مجبورم!! ...  هست مهموني امشب -

 !؟ داري فرق شهر اين ي ساقيه ي همه با کال.  خوشگلي تو!! ...  مجبوري آره:  فاطي

 چيزي دنبال ام چهره توي داشت انگار.  بود شده خيره بهم اش نشسته اشک به نگاه با.  سمتم به برگشت

 ... ميگشت

 !! نداشتي جايگاه ساله 01.  81 ي ساقيه يه قد اآلن سالت سنو اين با نبودي اگه:  فاطي

 ... دهکر خفه مواد با خودشو که چيه دلتنگ ميدونم..  داره غم نگاهش چقدر امشب.  ميزنم لبخند بهش
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 تاب اش شونه دوره حرير مثل سياهشو موهاي وقتي توپش هيکل و قد اون با.  فاطي ايي گربه درشته چشماي -

 هي که زياد اونقدر.  شد عاشقت گاراژ گداهاي بچه طاليي پسر که زياد اونقدر خوشگلي هم تو ميبيني!! ...  ميده

 ..... دلش ي شازده تا کرد غروق برات رو محله کل شب

 !! برگرده نيست قرار که دور انقدر! ..  رفته طاليي پسر اون!  رفته اون...  بسه.  بسه:  اطيف

 کس هيچ که يشمي چشماي با طاليي مو ي چهارشونه پسر اون! ؟ شد چي سهيل! ... ؟ فاطي..  ؟ رفت چرا -

 ؟ کرد بازندش کي. نبود حريفش

 !! ..... من:  فاطي

 رايب خلوتش توي تا شدم بلند! ( ....  کن تموم)  ميگفت اشکش از خيس صورت اما بپرسم بيشتر ميخواست دلم

 ... گرفت دستمو اما کنه عزاداري سهيل

 بري نميخواي!! ...  داشت اصرار بودنش به مادرت که پدري از و مادرت از...  گفت تو از برام کلي ديشب دايه:  فاطي

 !؟ دنبالش

 !؟ برم کي پي بگو تو -

 ! ميکشم بيرون ازش خودم! ... ؟ ميدونه پس آورده گاراژ اين به مادرتو اون! .  ميدونه خان دائي:  فاطي

 ؟ چرا -

 !! نيست تو جنس براي جهنم اين بازم باشيم خوشگل هم ما اگه حتي! ...  پسر نيست تو جاي جهنم اين:  فاطي

 بريم. . بريم اينجا از سه هر رامين با بيا بگم بهش ميخواست دلم.  کردم نگاه بود زده زل بهم که فاطي به بغض با

 توي نه بود جا همين واقعي دنياي اما نرسه بهمون دستش کسي که دور جاي يه بريم هم اونجا از.  سهيل دنبال

 ... من خيال

 !! منتظره خان دائي بيا! ... ؟ خسوف ميکني کار چي داري:  آزر

 .............. امشبم اهيسي پي ميرم و ميگيرم ازش چشم فاطي تلخ لبخند با

 پولدار مهموناي کردن تور پي حواست..  بشي مست خودت نيست الزم امشب کن جمع خوب حواستو:  خان دائي

 !؟ فهميدي...  باشه

 ! باشه...  نيست که اولم بار -

 ! باشي پر دست برميگردي وقتي بهتره:  خان دائي

 ........................... ژينوس ويالي سمت به افتادم راه آزر همراه و دادم تکون براش سري
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 .. گرفتم ضعفه دل ام شونه درد از منم ميزنه حرف ريز يه و ميکشه خودش دنبال داره و گرفته دستمو

 جال کميي صورتتو بياد آرايشگرم يه گفتم ضمن در..  بپوش گذاشتم برات که لباسايي بعدش حموم برو:  ژينوس

 ... بده

 ! ميکنه درد دستم ژينوس کن ول -

 .... ميخواي کن صبر اصال باشه بيرون بيا زود...  حموم اينم بيا خوب خيلي:  ژينوس

 . بيرون برو حاال!! ....  نه -

 ! عجقم باشه:  ژينوس

 دو يسلطنت تخت يه و آنتيک ي وسيله کلي با بزرگ اتاق يه انداختم نگاهي اطراف به رفت وقتي!  که نميره رو از

 کلي اب بزرگ ي نفره دو وان يه!! ...  بزرگتره گاراژ توي من اتاق از اما حمومه مثال ميکنم نگاه مقابلم باز در به.  نفره

 لندب آخم که ميارم در لباسامو حوصله بي شده پر آب و کف با قبل از...  مختلف هاي شامپو و ايي شيشه ي وسيله

 کردن حموم)  بشم بلند ميشم مجبور ميسوزه پشتم تمامه اما آب توي ميرم آروم!!  خان کنه لعنتت خدا!  ميشه

 ........... بزرگ شکلو مربعي دوش زير ميرم حموم اونطرف!! ( ...  نيومده ما به وان توي

 روي لباساي به...  شده سياه زغال مثل خرابه خيلي وضعش ميندازم شونم به نگاهي اتاق بزرگ ي آينه توي

 هست ازب اونقدر.  داره شکلي هفتي و باز ي يقه که سياه پيرهن يه با سياه سبونچ شلوار يه ميکنم نگاه صندلي

.  ميکنم نت به لباسامو..  سفيد بافتي کت يه و سياه ورنيه کفشاي.  مادرم گردنبند و ميشه معلوم ام سينه خط که

 ... ميشه اتاق وارد مرد يه با ژينوس بگم چيزي اينکه از قبل

 ! بدي خوب آرايش يه نازش ي قيافه به ميخوام.  کامي خودشه:  ژينوس

 ! ميکنم راضيت..  جون ژينوس باش مطمئن:  کامي

 هک اومد دردم اونقدر.  صندلي روي بشينم ميکنه مجبورم راستم ي شونه روي فشار با مرد بزنم حرفي ميخوام تا

 فورم به کرد شروع درآورد شوقيچي! ...  ميشه پر امشب داره تحملم ي آستانه.  کنم لهش بزنم ميخواست دلم

 چشمام ي گوشه به کمي. بود شده صاف بچه يه مثل صورتم.  تيغ 0 حد در صورت اصالح يه بعدم موهام به دادن

 ... شدم بلند صندلي روي از عصباني که بکنه ديگه کاراي خواست.  کشيد سياه

 !! نميگم هيچي چي هر بسه -

 ! بپوشونه رژ با لبتم زخم بزار:  ژينوس

 ! که نيستم سوسول بچه...  باشه خفن بايد يکم ساقي..  نميخواد -

 !! نگرفته پاچه تا بسه قدر همين نکنه درد دستت جون کامي باشه:  ژينوس
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 افص موهاي....  منم اين خدايا.  ميکنم نگاه آينه توي خودم به!! ...  بکش الواتيو ي زنيکه اين بزن ميگه شيطونه

 کترتاري قبل از شده باعث چشمام ي گوشه مداد سياهي.  صورتم روي ريخته تيغ تيغ ايي کره مدالي مثله سياهم

 لباسا ينا و ميکنن توجه جلب بيشتر سفيدم صورت صافي از حاال که لبايي با قلميم کوچيک دماغ.  برسن نظر به

 ..... آورده فورم روي الغرمو هيکل متوسطو قد که

 !! بشه محشر سفيدت ي سينه روي تا گردنت بنداز اينم بيا حاال.  اومده خوشت خودتم ميبيني:  ژينوس

 ! دارم زنجير خودم نميخواد -

 !! تر فشن.  بيشتر چي هر بهتر چه:  ژينوس

 !! ميشه دير ديگه بريم!! ...  که نيست بازار شنبه.  خبره چه بابا نه -

 . عجقم باشه...  شدي عالي امشب تو واي:  ژينوس

 گهدي سياه بلند شاسي ماشين يه توي هم ژينوس هاي محافظ از تا دو افتاديم راه سياه بنز يه ويت رانندش همراه

 نداره امکان شراب بدونه ميدونه خوب اما بچسبونه بهم خودشو ميکرد سعي مدت تمامه..  اومدن مي ما سر پشت

 ......  ميخواد اون که خسوفي بشم

 راد بنيامين

.  کرد خاموش قلبمو آتيش کوه.  آب مثل.  مژده جمالت آخرين با کشيدم رمپد ي خونه توي که روحي فشار

 با حموم ميرم...  کنم تجربه دوباره سال 81 از بعد قراره که شبي واسه.  رسيده زن اون پيامک حاال...  زود خيلي

 اميدوارم.  داد بهم نيلوفرو خدا و کردم کارو اين ديگه بار يه.  تقدير دست به ميدم خودمو سرد آب دوش يه

.  ردهک بهتر خيلي حالمو ميکنه حمايت من تصميم از کسي اينکه به فکر...  برسونه بهم مارو تقدير دست دوباره

 !! عمو دختر ممنونم ازت

 سفيد رشلوا!  برسم نظر به خوب بايد امشب.  کنم مي تن به بندي هفت ي يقيه با سياه بلند آستين تيشرت يه

 سياهي رش ته ميشم دقيق ام چهره به آينه جلوي ميرم...  سياه و بلند نيمه باراني و ياهس هاي چکمه با چسبون

 مثل راستش سمت که هميشگي باالي به رو موهاي و انداختم براش صافي خطاي تراش ريش ماشين با که دارم

 جايب نيلوفر اشک زا پر نگاه ايي لحظه براي و ميزنم لبخند خودم به آيينه تو.  شدن سفيد به کرده شروع مش

 يشمم راهي پايان بي دردي با منم پس.  ميگيره دلم بغضش ديدن از هميشه!! ..  ميبنده نقش آينه توي من تصرير

...... 

 که نوري رقص و زياده خيلي موسيقي صداي.  ايستادم شهر از خارج جايي يه.  ويال ورودي در جلوي ماشين توي

 روانس با و برميدارم تلفنو.  دارم استرس کمي قبلي اطالعات بدونه رفتن از. ... ميکنه روشن اطرافو بيابون حتي

 .... ميگيرم تماس مهرانفر
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 ؟ بله:  مهرانفر

 !؟ مهرانفر -

 !! خدمتم در قربان سالم:  مهرانفر

 با هرابط در کلي اطالعات يه اآلن...  ميفرستم آدرسشو برات که شدم دعوت مهموني يه به اآلن من سروان ببين -

 !! سريع خيلي ميخوام قبلي خونه اون زن

 . بزنم زنگ خدمتتون ميخواستم است آماده:  مهرانفر

 ! ميشنوم...  آفرين -

 امروز هاي گفته طبق که برادر يه تنها و داره هنرستان ديپلم.  تهران اهل ساله 05.  مقيمي ژينوس:  مهرانفر

 بهروز با ژينوس ازدواج سر که بود چاي تاجر اونم بود تاجر يه ژينوس پدر..  شد اعدام انسان قاچاق بعلت عصرم

 همين افخم بهروز زندگي زن تنها همه از تر مهم البته و نداره ايي بچه.  شد فوت ماه دو از بعد و کرد سکته افخم

 ... و طالست لقبشم...  زنه

 ! کافيه امشب واسه سروان بسه -

 ! نره يادتون آدرس.  فقط جسارتن...  قربان بله:  مهرانفر

 . فعال...  باشه -

 ....... مهموني به برم و بشم پياده ميگيرم تصميم و ميکنم ارسال سروان براي ويالرو آدرس.  شدن پياده از قبل

 هست نگر سفيد ويالي يه باغ وسط.  بشي مخفي بينشون براحتي ميتوني که بلند درختاي کلي با بزرگ باغ يه

 مستطيل يه حالت به ويال به ورودي قسمت.  شده پر پنجره از ويال دور دورتا.  گرفته رقرا استخر يه کنارش که

 وهمي.  مشروب هاي شيشه از پر روش و گذاشتن بزرگ ميز يه مستطيل اين وسط که شده پر ها ريزه شن با بزرگ

 !! هست تازي اکس هاي قرص از.  شکل جامي ظرفي حتي و غذا. 

 ونا از قبل که خوبه.  ميشم ژينوس ورود متوجه ميکنم نگاه اطراف به دقت با و تادمايس ايي گوشه که طور همين

 !! خسوف.  خودشه.  ميبينمش دقت کمي با.  گرفته جووني پسر بازوي از..  رسيدم

 برمب اينجا از و بگيرم دستشو ميخواست دل! ؟ چرا نميدونم من و ميزنه تند تند قلبم.  شدم عصبي ديدنش با

 رپس با دارن که ميشم دقيق دو هر ي چهره روي.  ببينه منو ژينوس نميخوام هنوز اما ميرم جلوتر کمي... !  بيرون

 موهاي.  ميزنه چشمک همش فلش مثل که پوشيده مشکي کوتاه پيرهن يه ژينوس...  ميزنن حرف جووني دختر و

 ماليم خيلي که داره فرمي خوش لباي و عملي دماغ.  هاش شونه روي ريخته و کرده دار موج شرابيشو بلند

 نميتونم هنوزم من ولي!!  نشده بد کل در! ...  گذاشته خاکستري لنز چشماشم به.  کرده سياه آرايش خودشو
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 جلو يک نميفهمم که ببينمش واضح ميخواد دلم اونقدر! ... ؟ تابم بي ديدنش براي انقدر چرا.  ببينم واضح خسوفو

 ... ميام خودم به ژينوس صداي با...  بودن فتهر دختر پسرو اون که خوبه رفتم

 ! وصال مرد سالم! ...  هي:  ژينوس

 ! ليدي! ....  سالم -

 ... معرفي به کرد شروع لبخندي با ميديد خسوفو روي من ي خيره نگاه که ژينوس

 ؟ بود چي اسمت راستي! ... ؟ آقا اين:  ژينوس

 ............ هاتفه! ...  هاتف -

 ! بدونه کسيو فاميلي نيست الزم کسي ااينج:  خسوف

 ! خان خسوف.  هستن سعدآباد کل يعني.  من ساقي ايشونم...  جان هاتف ميگه راست:  ژينوس

 !! خوشبختم...  البته -

.  سياهش چشماي اون با پسر اين من خداي...  شد دور ژينوس همراه و کرد تاييد حرفمو.  سر مختصر ي اشاره با

 هيچ.  بود سرد چقدر...  کرده عصبيم لبش ي گوشه زخم! ... ؟ نمياد يادم چرا اما ميندازه آشنا يه ياد منو

 پريده رنگش.  نميرسه نظر به سرحال اصال!! ............  نبود سياهش بادومي.  خمار چشماي اون توي درخششي

 ! ........................... داره درد که ميمونه کسي مثل و است

 هيراب

 دمبرميگر ژينوس صداي با....  نيست کردن فکر براي خوبي فرصت اآلن!  نميدونم.  داشت فرق.  نگاهش و مرد اون

 ..... طرفش به

 !! دخترا اون هاي نگاه جلوي...  تو اون ببرمت نميخواد دلم اصال شدي محشر واقعا تو امشب عزيزم:  ژينوس

.  لرزيد قلبم...  ميکشيد بو گردنمو زير بسته چشماي با و ام سينه روي بود گذاشته دستشو ميگفت اينارو وقتي

 .... کشيدم عقب خودمو سريع.  ميکرد غلبه بهم داشت تهوع حالت و استرس

 هک ميدوني.  کنم پيدا مشتري بايد چون نشم شايدم ضمن در....  نرفته که يادت.  نيستم مست هنوز من امشب -

 !؟

 ... ميداد گوش بهم کوکمش حالتي با و بود کرده ريز چشماشو

 ! درنيار بازي مسخره پس.  شدي گنده انقدر من ي سايه زير تو!! ...  خسوف کن جمع حواستو:  ژينوس

 !؟ چي ها مشتري پس -
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 !؟ هک ميدوني.  ممکنه اينکارم برعکس اما برن ايي ديگه کس طرف نتونن تو جز همشون ميکنم کاري من:  ژينوس

 .... شدم خيره سرش پشت رنگارنگ هاي شيشه از پر ميز به و گرفتم ازش رو.  نيست يفرار راه..  نداشتم جوابي

 ! بده وقت بهم کمي حداقل -

 ... داد جواب بهم بزرگ لبخندي با و قبليش حالت به برگشت

 !! فعال...  داري فرصت ميزنم مهمونا بين چرخي تا....  عجقم باشه:  ژينوس

 ريبط از يکي.....  بشم دور اينجا از توانم تمامه با و بزنم داد ميخواست دلم.  ويال سمت به رفت و زد بهم چشمکي

.  رمس پشت به و ويال به ميکنم نگاه.  ميزنه تندتر قلبم که ميده بلندي صداي ميکنم باز درشو و برميدارم هارو

 ...... ميکشم سر رو شيشه نفس يه.  برم جلو بايد پس نداره وجود من از حمايت براي کسي

  راد بنيامين

 ي شيشه صداي.  صدا...  ويال سمت به برميگرده(  تاقي)  صداي با نگاهم که ميکنم نگاه اطراف به کنجکاوي با

 جور چه ديگه اين.  نداره عقل اصال بچه اين! ..  ميکشه سر رو شيشه داره نميشه باورم.  بود خسوف مشروب

 ... نداره توجهي همب ايستم مي مقابلش و ميرم جلو!! ....  ساقيه

 !؟ هستي ساقي تو کرد شوخي ژينوس ببينم -

 ! ... کجاست از نميدونم من که دردي از ميکنه ريز نگاهشو

 !! بزار راحتم:  خسوف

 !! بکشتت ممکنه نيست درستي کار.  بخوريش سره يه نبايد -

 ! چاک به بزن گفتم! .... ؟ نميشه حاليت تو شدم مست من:  خسوف

 ! ميدي دست از مهمونيو اينجوري!  داني خود -

 ! بهتر:  خسوف

 راچ...  نبود راضي اينجا توي بودن از اون.  بکنم احساس قلبشو توي بزرگ غم ميتونستم حرفش اين شنيدن از

 !؟ ميکنه بازي من روان روحو با اينطور داره پسر اين

 خوب اصال نظر به و کردن عرق به بود کرده شروع..  داد قورتش سختي تلخيو با و کشيد سر رو شيشه دوباره

 ... نميرسيد

 !؟ خوبه حالت -
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 !؟ بري ميزاري آره بگم اگه:  خسوف

 !؟ برم ميخواي -

 !! نه: ...............  خسوف

 من براي التماس اين و داشت التماس نگاهش.  بود شده خيره بهم اشک با بگه رو نه اين ميخواست که مدتي تمامه

 مه بيداري توي دارم لعنتي....  ميکردم نگاه نيلوفر چشماي به داشتم انگار لحظه همون توي ! بود آشنا خيلي

 !! ....... ميبينم نيلوفرو ملتمس چشماي

 !؟ هاتف اينجايي هم تو:  ژينوس

 ارمد من!! ...  نباشه مست خسوف قدر اينجا امشب کس هيچ گمونم اما ميرسيد مست نظر به سمتش به برگشتم

 !! ... اينجا وايستادم کنم بررسي رو اوضاع و ويال توي برم اينکه بجاي ميکنم غلطي چه

 ! ليدي داخل ميومدم داشتم -

 اين وت ميکردم احساس.......  و کرد حلقه گردنم دور دستاشو بيام خودم به تا.  سمتم به اومد و زد قهقهه بلند بلند

 من و زد چشمکي بهم و کشيد عقب سرشو! ..  دمکشي خجالت خيلي.  شدن من نظارگر نيلوفر چشماي لحظه

 يدرخت به و نشسته زمين روي.  برگشتم منم خسوف سمت به سرش برگشتن با...  بود زده خشکم.  چوب عينه

 ... بسته چشماش و بود اش شونه روي دستش.  نميرسيد نظر به خوب اصال..  زده تکيه

 !  معجججججججججججق شدي آماده ي آماده گمونم:  ژينوس

 من احساسات رفته رفته چرا ؟ چرا اما.  بکشم زنو اين ميخواست دلم.  گرفت آتيش قلبم حرف اين شنيدن از

 !؟ ميشن زيادتر پسر اين به نسبت دارن

 فخسو بوسيدن براي تعادلشو تا فشرد هاشو شونه توان تمامه با و خسوف دست کنار نشست عشوه با ژينوس

 تودس داشت ژينوس زير.  نداشت تمايلي و ميرسيد ناراحت نظر به خسوف نبود درست چيزي يه ولي.  کنه حفظ

 !! کنم کمکش بايد...  ميزد پا

 ! خانومي کن نگاه منو...  ؟ ليدي -

 و چمنا روي آوردن باال به کرد شروع خسوف فرصت همين با زد زل بهم خمار چشمايي با و کشيد عقب سرشو

 ! ميشد منفجر داشت کشيدنش درد از دلم! ... ؟ شده چش نيست معلوم.  کردن ناله طور همين

 !؟ ديگه بگو ؟ چيه:  ژينوس

 !؟ نيست خوب حالش اصال ميرسه نظر به -

 زد پوزخندي.  ميپيچيد خودش به درد از زمين روي حاال که خسوف سمت به برگشت من ي اشاره با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 هشتيا و نود  انجمن کاربر آسام | چشمانم خسوف رمان

  www.negahdl.com   بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان 

 

33 

 

 ! کنه فرار ميخواد...  فيلمشه:  ژينوس

 فکر نميتونم که هستم عصبي اونقدر! ..  نيست خوب حالش بچه اون....  داره و خسوف يرو افتاد دوباره لعنتي

 ! بدم نجاتش ميخواد دلم فقط.  کنم

 !؟ شد چي پس..  وصاله شب امشب نگفتي مگه...  شو بلند! ... ؟ هي هي -

! .... ! کن ول!! ...  ييييآيييييييي... )  بود شده بلندتر خسوف هاي ناله صداي اينبار.  کشيد عقب سرشو دوباره

 .... ( آخخخ

 ! جييييييگر....  ميشه تو نوبت اين از بعد:  ژينوس

 دتش از قلبمو و ميکشن جنون به منو دارن خسوف درد از هاي گريه صداي..  بکنم کاري نميتونم چرا من به لعنت

 غولتشن مرداي از يکي....  رسيد دمدا به خدا.  بکنم کاري من اينکه از قبل...  ميرسونه انفجار مرز به هيجان

 لندب سر کالفگي با ژينوس! ( ....  بياين حتما بايد هست مشکلي خانوم)  گفت ژينوس روبه و رسيد سر مهموني

 .... فشرد بهم دندوناشو عصبانيت از و کرد

 !! باشه مشکل واقعا بهتر:  ژينوس

.  ودب افتاده بيهوش نيمه حالت به درد از.  زدم زانو خسوف کناره گرفت فاصله کمي تا.  شد همراه مرد با و شد بلند

 ... کردن هق هق به کرد شروع و داد سر بلندي آخ اما کردم بلندش و هاش شونه زير بردم دستامو آروم

 ... ميلرزيد پام دستو هاش گريه از بودم شده هول

 ؟ ميکنه درد کجات -

)  کنهمي تکرار بيحالي با.  ميکنم تکرار سوالمو قبل از تر عصبي ... داره تب انگار!  گرم بودو عرق از خيس بدنش

 ديگه انگار.  ميشه گرم وجودش گرماي از قلبم ي ساله 81 ي حفره.  ام سينه روي ميزارم سرشو( ...  آخ!! ...  شونم

 باز دراونق پيرهنش ي يقه شکر خدارو.... ؟ کجاست از احساسات اين.  نيست خوب اصال حالم!!!  نيست خالي

 هاومد سرت باليي چه!!  زدن بنفش رنگ بهش کمي که شده شب سياهي به...  بکشم پايين راحتي به که هست

 ! ....؟ بچه

 به يرمم دلم توي ياعلي يه با و ميکنم بغلش..  مياد سرش باليي يه حتما بمونه اينجا اگه.  ببرمش اينجا از بايد

 نمطمئن.....  کنم احساس هم بدنشو خيسي ميتونم.  خيسه عرق زا صوتش تمامه.  گرمه خيلي بدنش درختا سمت

 هم تا مميخوابون صندليو.  ماشين توي گذاشتمش سختي با...  بيرون بزنم درختا بين از بايد پس ببرمش نميزارن

 ......... ميشم سوار خودمم عجله با.  نبينتش کسي هم و باشه راحت

. ! .؟ کنم کار چي براش بايد نميدونم که من اما خونم سمت به ميرم دارم سرعت با و شدم دور ويال از وقته خيلي

 ميکنم دعا دارم ساقي يه جون نجات براي چرا ؟ چرا! ...  کن کمکم خدايا.  باريدن به کرده شروع هم پاييزي بارون
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 اين ردد از.  خونه به ببرمش ات ميکنم بغلش دوباره.  پارک از بعد.  ميکنم باز حياطو در.  بارون بخاطر عجله با! .... ؟

 چي بايد من.  ميکنم نگاه بهش واج هاجو و خوابم تخت روي ميخوابونمش! ................  ميکنه ناله بازم داره تکونا

 کناره عسلي روي کارتش ديدن با...  باالست تب اين بدتر هم از و ديده آسيب اش شونه.  داره درد..  ؟ کنم کار

 درگير خانوادمو که ميکنه مجبور منو چي ؟ مجبورم چرا..  مجبورم اما اشتباهيه کار ميدونم.  ميشم خشک.  تخت

 ! ... نيست کردن فکر وقت! .... ؟ بکنم کارم

 بفرمايين ؟ بله:  مژده

- .............. 

 !؟ الو:  مژده

 ! کنم کار چي بايد نميدونم که هست اينجا يکي -

 ! عمو پسر:  مژده

 ! داره تبم تازه.  رهدا درد خيلي -

 ؟ ميکنه درد کجاکجاش....  باشه:  مژده

 !! شده سياه...  اش شونه -

 !! بيمارستان به بيارش پس:  مژده

 !! کنم کار چي نميدونم.  بياي فقط ميشه....  نميشه -

 ! اونجام ديگه ربع يه: .......  مژده

 تادمايس مي منتظر خسوف سر باالي طاقتي بي با و مميزد قدم همش بگيرم آروم لحظه يه نتونستم مژده اومدن تا

 پله.  داشت استرس من مثل هم مژده..  کردم بازش و در سمت به رفتم شتاب با.  دراومد صدا به در زنگ اينکه تا

 ...... شده نگران اينطور که بوده طوري من صداي آهنگ شايدم نميدونم.  اومد مي باال دوتا دوتا هارو

 سالم -

 ! الم.......  س : مژده

 بآ ليوان يه بهش خسوف سر باالي به رفتن از قبل اما.  داخل اومد.  رفتم کنار در جلوي از.  اومد نمي باال نفسش

 ..... موضوع سر برگشت سرعت به بشه آروم تونست وقتي...  بياد جا حالش تا دادم

 ؟ کجاست خوب:  مژده

 ! اتاق توي اينجا -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 هشتيا و نود  انجمن کاربر آسام | چشمانم خسوف رمان

  www.negahdl.com   بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان 

 

35 

 

 ... نشست خسوف کناره و داد تکون سري اما کرد مکس کمي خسوف ديدن با.  شد خواب اتاق وارد دنبالم

 . شده چي ببينم بايد!  گردونيم برش تا کني کمک ميشه:  مژده

 باشه -

 کمرشو ديگه دست با و سرش زير بردم دستمو آرومي به و شدم خم.  نشستم ديگه طرف.  خسوف کناره منم

..  شدم غرق سياهي اون توي.  گرداب مثل لحظاتي براي.  کرد باز شوچشما.  کنم بلندش خواستم تا گرفتم

 ......... نبود سرجاش حواسش

 .... باب! ....  بابا:  خسوف

.  نيلوفر بغل توي ي بچه کابوس و برسه 811 به من قلب ضربان تا بود کافي کلمه يک همين اما شد بيهوش دوباره

 ..... بگذره چشمام جلوي از مدام

 .... ميام خودم به که شده خيره من به تعجب با مژده..  خورشيد گرمي به هنوزم.  ميچسبونمش خودم به

 ! راستشه دست ي شونه -

 ... شهمي مچاله ناراحتي از دلم کبودش زخمو کمر ديدن با.  ميکشه باال خسوفو پيرهن پايين از و ميده تکون سري

 ! باشه شکسته ممکنه.  بشه برداري عکس ازش بايد شده سياه بدجور:  مژده

 نضم در!  ميخوره بهم چيز همه بيمارستان توي ببينه بياد بهوش اگه.  ماموريتم توي من ناسالمتي!  نميشه -

 !! مسته

 .... داد ادامه هيجان با بعد کرد فکر کمي مژده

! ؟ خوبه.  خونه هب گردونيم برش برداري عکس بعد ميدم قول.  نمياد بهوش صبح تا مطمئنن مسته بدجور:  مژده

 ! نميشه حضورش متوجه هم کسي بيمارستان توي

 .... نيست خوب حالش.  مجبوريم.  شدم دقيق خاکستريش چشماي تو

 !! داره درد..  کن تزريق مسکن کمي بهش حداقل پس -

 ! نميدن مسکن مست آدم به...  مسته.  نميشه:  مژده

 . بريم پس خوب خيلي -

 مژده و دادم تکون سري(  مياد بارون داره روش بندازم پتو بزار)  گفت مژده که تيمميرف بيرون در از داشتيم

 پيشونيشو و شدم خم اختيار بي و شدم خيره خسوف ي قيافه به رفت مژده وقتي.  خونه داخل به برگشت

 !! ........... بوسيدم
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 با . کردم پيدا گردنبندي تنها من و ارمبي در داره همراه به فلزي خسوف اگه تا خواست من از مژده بيمارستان توي

 ويت موندم منتظر و نشستم صندلي روي سالن توي....  رفتم بيرون برداري عکس اتاق از و درآوردمش تفاوتي بي

 داشتم طور همين بود آويزون ازش طاليي ايي حلقه که زنجير يه.  انداختم گردنبندش به نگاهي انتظار مدت

.  شدم بلند صندلي روي از ها ديوونه مثله( !! .....  B&N) افتاد حلقه داخل حروف به چشمم که ميکردم براندازش

 هجوم....  نيست ممکن اين.  بود اومده بند زبونم.  کردم نگاه اطراف به واج هاجو.  کنم کار چي بايد نميدونستم

 ايي هصحن...  انداختم دستش به حلقه که سفيد شلوار مانتو با محضر توي نيلوفر)  داشتن ادامه وقفه بي خاطرات

 مثل.  ميکنم نگاه خودم ي حلقه به... (  باشن خاص تا ميدادم تراش ها حلقه توي اسمامونو اول داشتم خودم که

 ناي اما ميشم متوجه پسرو اين به احساساتم معني حاال!! ...  خوابه اين که بگو بهم خدايا! ....  سيب يه هاي نيمه

 .. برگشتم مژده صداي با........... !!! .. نداره امکان

 ! بريم ميتونيم بشه تموم بانداژ کار وقتي.  برداشته مو کتفش استخون:  مژده

 ! باشه...........  -

 !؟ عمو پسر خوبه حالتون:  مژده

 ؟ چطور -

 !! پريده رنگتون آخه:  مژده

 . خوبم -

 ... داشتم نياز ادامه اين به من اما.  دنکر پيدا ادامه ما حرفهاي و اومد بيرون اتاق از پرستاري

 ! شد تموم دکتر خانوم:  پرستار

 . پسرعمو بريم خوب خيلي............  يگانه خانوم ممنونم:  مژده

.  نداشتم رانندگي توان اصال.  کرديم ماشين سوار بارون دست از سرعت به بوديم پيچيده پتو توي که خسوف

 .... گرفتم مژده طرف به سوييچو

 !؟ کنيد رانندگي شما ميشه -

 ! حتما.  بله:  مژده

 درنميومد جور..........  ميشکست سکوتو خسوف هاي سرفه صداي اوقات گاهي تنها.  نزدم حرفي مسير طول در

 ؟ يچ باشم کرده فراموش.  قرار جاي مثل اينم اگه! ؟ بوده حامله نيلوفر ندونم من ممکنه چطور!  باشه من پسر اگه

 ! ............؟ کن مکمک خدايا
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 مشغول خودش مژده.  ميرم بيرون اتاق از و تخت روي ميزارم خسوفو.  شدم مسخ آدماي مثل.  خونه به رسيديم

 نييع.  ميشم خيره زنجير اين توي اثير ي حلقه به و نشستم مبل روي.  پذيرايي توي....  ميشه سرم کردن وصل

 ! .....؟ خسوفه پيش اش حلقه که افتاده نيلوفر براي اتفاقي چه

 !؟ پسرعمو باشه.  کنيد پاشويش تبش شدن قطع تا بايد فقط شما.  خوبه چيز همه فعال:  مژده

 !؟ هان -

 ..... شد خيره بهم نگران و شده ريز چشماي با و زد زانو مقابلم

 ؟ شده چي:  مژده

 !! نيلوفر ي حلقه -

 .... ميکنه نگاه دقت با گرفتم مقابلش که دستم توي ي حلقه به

 !؟ آورديش کجا از:  مژده

 ! بود پسر همين گردن -

 !؟ کرده پيداش شايد...  شايد:  مژده

 !! باشه قلبشون روي تا گردنشون به ميندازن باارزشو چيزاي آدما -

 ! ميپرسيم ازش:  مژده

 ! ماموريتم توي ناسالمتي من!! ...  نه -

 نقدرا چرا ميپرسيم ازش ما و ميگرده گردنبند دنبال باشه مهم براش و بشه بيدار صبح وقتي....  نه اونطوري:  مژده

 !! اونوقت.  ؟ مهمه براش

 .... فهميد سکوتم از مژده....  ايي ديگه چيز از ترسم من اما خوب خيلي بود خوبي فکر

 ! ميشي راحت انتظار همه اين از باالخره باشه هرچي جوابش.  نباش نگران:  مژده

 مادر داشت بيچاره نيلوفر که نياد يادم آگه! ... ؟ چي باشه جزشون اينم خاطراتم فراموشي بينه اگه.. !! . ميترسم -

 ؟ چي باشه اين معنيش سالم 81 اين کابوساي ي همه اگه ؟ چي ميشد

 !؟ خوابي چه:  مژده

 مراقب ميخواست من از دتم اين ي همه اگه!! ...  باشم مراقبش ميخواد من از التماس با.  بغل به بچه که نيلوفر -

 !؟ چي باشم اش بچه
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 !!! کنيد عمل خواهشش به ميتونيد سال 81 از بعد حداقل باشه اينطور اگه اما بگم چي نميدونم:  مژده

 !!!! ..... بودم تو براي ضعيفي مرد انقدر که شرمندم من نيلوفر آخ...  اما بود همين حداقلش.  ميگفت راست

 وعده با مژده و شبه نصف 8 ساعت.  خسوف پيش ميرم و برميدارم سفيد ي حوله چندتا همراه به ولرمي آب تشت

 ردنک خيس به ميکنم شروع و باال ميزنم شلوارشو ي پاچه.  جوراباشو بعدم درميارم کفشاشو..  رفته برگشتن ي

 اينکه تا ميدم هادام کارو اين ها ساعت.  پيشونيش روي ميزارم جداگانه خيس ي حوله يه بعدم.  پاهاش دستو

 ....  ميبره خوابم بيام خودم به تا و ميشينم تخت کناره صندلي روي...  ميشه قطع تبش صبح 0 باآلخره

 بهم مدت ناي بعد که باره اولين اين.  ميزنه لبخند بهم و ايستاده پذيرايي توي.  بلند سفيدو لباس يه با نيلوفر) 

 ... ميشکه خودش دنبال و ميگيره دستمو.  ميزنه لبخند

 !؟ خانومي شده چي -

 اتاق توي....  خوشحاله خيلي و نيست ناراحت من از ديگه نيلوفر چون دارم خوبي احساس اما.  نميزنه حرفي بازم

 اب و ايستاده تخت سر باالي نيلوفر...  هست هم نوزادي کوچيک تخت يه و بچگونه هاي بازي اسباب از شده پر

 وير سردي عرق.  هميشگي ي بچه همون..  ميکنه نگاه چي به ببينم تا ميرم جلوتر.  ميکنه نگاه داخلش به عشق

 حالي رد نيلوفر...  ميفته اتفاق تر عجيب چيزي ولي ؟؟ ماست ي بچه اين بپرسم ازش ميخوام.  ميشينه پيشونيم

! ...  ميپرم خواب از صداش شنيدن با !! ( ... ( ............... بنيامين.  ممنونم.... )  مياد حرف به.  ميزنه لبخند بهم که

 مک دردشم انگار.  نداره تب ديگه که خوبه.  ميزارم خسوف پيشوني روي دستمو و ميشم بلند.  شدم عرق از خيس

 با تا ميرم...  ميشکنه اذان صداي با که ميزنه چنگ گلوم به بغضي....  نميکنه ناله و خوابيده آروم خيلي چون شده

 ....... بشم آروم شايد نماز خوندن

 دهش خيره ايي نقطه به تنها.  ايي گريه نه و ميکردم دعايي نه.  بودم سجاده سر هنوز من ولي بود شده تموم نمازم

 بيرون خلع اين از منو زدناش عق صداي..............  بود نمونده برام احساسي هيچ.  خلع از بودم پر انگار.  بودم

 ............... اتاق به فتمر و شدم بلند عجله با.  کشيد

 حالت هربار با و بود تخت روي شکم به..  بود خالي زدناي عق فقط.  بود نياورده باال چيزي.  ميزد نفس نفس

 و ميشينم سرش پشت.  ميرم جلو! ... ؟ زده خشکم چرا...  ميپيچيد خودش به درد از ميداد دست بهش که تهوعي

 .... کنممي حلقه اش سينه شکمو دور دستامو

 ...... تر آروم!!  پسر باش آروم -

 ! نميشه تموم لعنتي زندگي اين چرا..........  آههههه..  آخ:  خسوف
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 فکر چرا..  باشه تلخ انقدر اون بود شده باعث من نبودن.  بايسته حرکت از ميخواست دلم جمله اين شنيدن از

 فراموشي يه من! .... ؟ خودم.  ميزارم کاله دارم کي سر.. ! ؟ نباشه ميکنم فکر که اونطور شايد ؟ منم مقصر ميکنم

 ........ داده فنا باد به زندگيمو ي همه که آوردم دست به کما ماه 6 از بعد مزخرف

 !! ... است پريده هنوزم رنگش..  سرجاش ميخوابونمش دوباره

 ؟ هستي کي تو:  خسوف

 !!؟ هاتفم...  ديمش آشنا باهم امشب مهموني توي نيست يادت...  ؟ من -

 !؟ ميکنم کار چي اينجا من:  خسوف

 ............. آخه..  اينجا آوردمت من نبود خوب حالت خوب -

 نظر به مظلوم خواب موقع چقدر.  نشست لبام روي به لبخندي.  بود برده خوابش کنم نگاه بهش برگشتم وقتي

 !!! ............. ميرسه

 خسوفو آلود خواب چشماي نورانيش دستاي با و کرد طلوع آفتاب بعد ساعت 8.  نکشيد طول زياد آرومش خواب

 .... کرد نوازش

 ......... شد ثابت من روي سر آخر و انداخت اطراف به نگاهي کنجکاوي با

 !؟ ات خونه به آوردي منو حسابي چه روي:  خسوف

 ........ برسه سر مژده زودتر چه هر ميخواستم خدا از فقط.  نداشتم حرفي

 !؟ نبود خوب اصال حالت تو خوب -

 !؟ ميبري منو داري که گفتي ژينوس به:  خسوف

 ! بشه حالت متوجه بخواد که نبود عادي حالت تو اصال...  نبود اونجا!! ....  نه -

 يه.  خسوف همون شده دوباره.  کرده فرق ديشب با رفتارش..  بشه بلند کرد سعي کالفگي با و زد پوزخندي

 .... نياورد ابرو به خم اما گرفت دردش شدن بلند اين با مطمئنم..  دسر خسوف

 !؟ نيست خوب حالت ؟ کجا -

 .... کفشاش جورابو پوشيدن به کرد شروع و درآورد دستش از رو سرم

 !! کردي گرفتارم بدجور چون نداره تشکر جاي کارت:  خسوف

 ! دادم نجات جونتو من -
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 ؟! باشم دووميش من که مرده زياد يمست از کي! ... ؟ چي از:  خسوف

 !!! ميشکست حتما ميرفت پيش که اونطور! ...  برداشته مو ات شونه -

 زد خشکش آيفون صداي با که شد بلند...  سوخت چشماش اين با وجودم عمق که شد خيره بهم تنها نزد حرفي

... 

 !؟ کيه:  خسوف

 !! دکترت -

 .... گرفتم رو مژده جلوي پله راه توي....  کردم باز براش درو و رفتم سريع اضافي توضيح بجاي

 !! ميره داره -

 !! حله نترس:  مژده

 ......  داخل ميريم و ميده لبخند با جوابمو اونم ميزنم لبخند حرفش به

...  ؟ ميگردي چي دنبال بگم اينکه از ميترسم...  ميکنه رو زيرو خوابو تخت داره.  شده ها ديوونه مثله خسوف

 .... کردن بازي به ميکنه شروع کارکشته بازيگر يه مثل همژد

 ... سالم:  مژده

 ... لعنتي! ... ؟ کجاست:  خسوف

 ! کنما جمعش بايد من نريز بهم اينطوري! ... ؟ ميگردي چي دنبال:  مژده

 ودشوج به کسي که شدم روحي مثلي..  مژده چشماي توي زده زل..  پاک و ساده ي بچه يه مثله شده دوباره

 .... نميده اهميت

 ! نيست گردنبندم:  خسوف

 ؟ بود شکلي چه:  مژده

 !! ... آويزونه حلقه يه بهش که ساده زنجير يه:  خسوف

 حلقه اين شدن گم که بفهمم اش چهره حالت از ميتونم..  ميريزه بهم جارو همه و ميچرخه اتاق دور داره دوباره

 .... ؟ چي از.  کرده نااميدش چقدر

 ! فقط نيا پام دستو زير.  تخت روي بشين تو.  ميکنم پيداش اآلن کن صبر : مژده
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 ميزو روي داره الکي هم مژده! .... ؟ داره شنوي حرف مژه از انقدر چرا.  نميشه باورم.  تخت روي نشست کالفگي با

 ! ....... ميپرسه منو زندگي و مرگ سوال خسوف از سرگرمه که حالي در.  ميگرده اطرافو و ميکنه بررسي

 !؟ نامزديته ي حلقه! ... ؟ مهمه انقدر چرا حاال:  مژده

 !!!!! مادرمه يادگاري!! ...  بابا نه:  خسوف

 اب کنه شک خسوف نزاشت ولي بود شده منصرف گشتن از هم مژده! ..  ايستاد حرکت از مطمئنم.  ايستاد قلبم

 ؟. .. نيلوفر اآلن يعني.  خشکيدم من اما رفت بيرون اتاق از!! (  ميارمش االن فهميدم...  آهان)  گفت بلندي صداي

 !! ... ميدن يادگاري بهم هم زنده آدماي!!  نه.  نه!! ..  مرده حتما يادگاري ميگه وقتي... 

 .. خسوف جلوي گرفتش و اتاق توي برگشت گردنبند با مژده

 . ردمشدرآو معاينه بخاطر ديشب!  ميکنم پيداش برات گفتم...  بفرما:  مژده

 سياهش.  ي زده ماتم چشماي به اميد از سويي کور و انداخت نگاهي گردنبند به آلود اشک نگاهي با خسوف

 ! (  بشين)  گفت اخم با مژده اما.  بره که شد بلند و گردن به انداختش دوباره سريع...  برگشت

 ؟ چرا:  خسوف

 !؟ نه داري درد!! ...  بدم مسکن بهت نتونستم مستيت بخاطر ديشب...  دکترتم من چون:  مژده

 ! ...؟ بود شير يه پيش ساعت چند تا من براي اما ؟ شده مظلوم چقدر.  نشست و انداخت پايين سرشو خسوف

 ! زياد نه:  خسوف

 !؟ بيارين حوله با همراه گرم آب تشت يه برام ميشه پسرعمو:  مژده

 هحول چند و آب با کالفگي با...  بود خراب حالم و بودم فتهگر سوالمو جواب من..  بيرون زدم اتاق از جوابي بدونه

 ... بشنوم گرفتم تصميم.  بشنوم زدناشونو حرف صداي ميتونستم ورودم از قبل اما اتاق به برگشتم

 ! آدمه پدر.  مادر يادگار:  مژده

 !؟ کجاست پدرم نميدونم من:  خسوف

 !؟ نگشتي دنبالش چرا:  مژده

 !؟ ميگم بهت اينارو دارم اصالچرا! ... ؟ کيه نميدونم حتي...  گردنبنده همين دارم ازش که نشوني تنها:  خسوف

 فرياد!! ...  کشيدن فرياد به ميکنن شروع ميرسن چاه يه به وقتي و دارن نياز دل درد به گاهي آدما چون:  مژده

 !!!!!!!!!!! ماه بدون شب بکش
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 !؟ داري درد ؟ چي تو:  خسوف

 ! حسرته چاشنيه کمي با انتها بي انتظار يه.  جورايي يه فقط نيست درد اما!! ...  هآر:  مژده

 !؟ عاشقي:  خسوف

 !؟ نوشته پيشونيم روي:  مژده

 !! ديدم عاشق قبال:  خسوف

! ...  نشستم انتظار به ديگه فرصت يه شايد انتظار به من و شد عالقمند ديگه زني به که مردي عاشق....  آره:  مژده

 ! ندارم گله اضيمر

 !؟ نه مگه.  مرد همين:  خسوف

 !؟ بودي ديده قبال اينم!! ....  گو غيب بگن تو به بود بهتر شايد:  مژده

 مرد يه ي خونه تو اآلن تو.  نميکنه خيانت عشقش به وقت هيچ عاشقه حد اين تا کسي وقتي...  نه:  خسوف

 !!! عشق يعني اين! ...  کني کمک خميز.  مسته مرد يه به شدي حاضر اون حرف به که مجردي

 ذرهميگ زود خيلي بشي بزرگ وقتي دنيا...  بزرگ خيلي! ...  شدي بزرگ مرد يه تو اما کمه سنت که ميدونم:  مژده

 !! نکن عجله. 

 !! ............ وقت هيچ.  نگرفتم تصميم من.  نداده بهم فرصتي:  خسوف

 داخل اومدم...  ميکنه مچاله منو داره ها انقباض اين با سخت قلبم ميکردم احساس.  زد حلقه چشمام توي اشک

 .. نشم مچاله حقايق شنيدن با اين از بيشتر تا

 ! آوردم-   

 !!؟ خسوفه اسمت واقعا راستي....  ؟... ! خوب..  نکنه درد دستت:  مژده

 !! آره: ....  خسوف

 !! بدم کمپرست گرم ي حوله با کمي تا ياريدرب پيرهنتو ميشه جان خسوف خوب...  ام مژده منم:  مژده

 !! برم بايد من کردي لطف هم جا همين تا نميخواد:  خسوف
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 !! اينجاست چاه يه بدون خواست دل و درد دلت گاهي اگه.  منه کارت اين...  باش خودت مراقب!! ...  باشه:  مژده

 !! باشه: ....  خسوف

 ! نکن استفاده راستت دست از زياد ضمن در:  مژده

 ... کرد خدافظي من از کوتاه نگاهي با و پوشيد رنگشو سفيد کت.  داد تکون باشه معني به سري

 .... کرد عبور من زندگي و خونه از بادي مثله

 مژده...  نمميز تکيه مبل پشتي به.  ميکشم سر که آبي ليوان و دهنم توي ميريزم که قرص مشتي با رفتنش از بعد

 ... شده خيره من کشيدن درد به تنها و نميزنه حرفي

 !! نمياد يادم.  بوده حامله نيلوفر اينکه از....  هيچي!!  نمياد يادم من -

 !؟ نداشته خبر خودشم شايد:  مژده

 ! شايد -

 !؟ بديم انجام اي ان دي تست اطمينان براي ميخواين:  مژده

 !؟ ميشه -

 . ميشه اما سخته!  هست خونش اثرات.  سرم سوزن روي..  البته:  مژده

 !! تنهاييت تو حتي.  باش رازدار فقط اما عمو دختر هستي که خوبه -

 !! ميمونه قلبتون اسرار.  رازداره هميشه مژده:  مژده

 ارهميز تنها منو.  خدافظ از آرومي صداي با و برميداره مبل روي از دستيشو کيف مژده و ميزنيم لبخند بهم دوباره

.... 

 دش همين من سرنوشت آخرش.  ميداديم گوش بچگي از حميد منو که بود آهنگي اين.  کنممي روشن صوتو ضبط

..... !! 

 درده پر دلم تو بي و رفتي

 سرده و ساکت قلبم پاييز

 من با محرمه گفتم مي که دل

 کرده چه تو بي ديدي مي کاشکي

 سپيدي صبح شبهام به که اي
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 من شامم بي کويري تو بي

 ميديا رنگ رنجام به که اي

 من دامم در اسيري تو بي

 صبورم سنگ غم هر به تو با

 غرورم تاج شکسته تو بي

 روشن چشمهء چشمه يه تو با

 کورم و سوت که جادم يه تو بي

 سپيدي صبح شبهام به که اي

 من شامم بي کويري تو بي

 اميدي رنگ رنجام به که اي

 من دامم در اسيري تو بي

 سرابه تو بي اشکم چشمهء

 خراب تو بي معشق خونهء

 حبابه مثل تو بي شاديا

 آب بر نقش آهه ي سايه

 درده پر دلم تو بي و رفتي

 سرده و ساکت قلبم پاييز

 ( مرجان) 

  هيراب

 

 يا و ميفته يادم مرد اون آغوش وقتي مخصوصا داشتم اينجا خوبي احساس.  ميکنم نگاه مقابلم وياليي ي خونه به

 توي اون از تصويري تا ميکنم دقت خونه به خوب.....  ميکردن نگاه من به همادران چقدر که مژده مهربونه چشماي

 ..... بمونه ذهنم
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 بينه به که هايي پله.  رسيده دوم ي طبقه ارتفاع به سيماني بلند هاي ستون روي که طبقه يه وياليي ي خونه يه

 بزرگي حياط..  هاست ستون ينهم بين هم ماشينا پارک محل.  ميشي خارج ساختمون از و ميرسه ها ستون اين

 ايي شيشه کوچيک در يه و بزرگ در يه.  رنگيه رزهاي هاي بوته گل از پر دورش تا دور.  وسط خونه چون اما نداره

 .......... آهني و

 اما دارم عزيزاني هم اون توي که ميشم جهنمي رهسپار.  شده هوايي خونه اين دليل بي هاي محبت از که قلبي با

 .... ديگه جنسي از

 ... ميده استرس بهم بيشتر همه از اين و ميرسه نظر به ساکت خيلي..  ميشم پياده گاراژ مقابل تاکسي از

 ! .... تعطيله هم گاراژ حياط ي گوشه.  آچار اصغر تعميرگاه حتي

 ! نميزنه پر هم پرنده حتي.  نيست کسي اما ميگردن آشنا يه دنبال دارن چشمام.  نمياد خوشم وضع اين از اصال

 !!! پاتون جلوي بزنيم گاو ميدادين خبر بزرگ ساقي! ...  به به:  خان دائي

 دب ساعت چند اين آرامش.  زدن تند تند به ميکنه شروع قديما مثل.  برميگرده قلبم وحشت صداش شنيدن با

 ...... افتادم پته تته به!! ...  رفته يادم از روزا اين به کردن عادت انگار.  کرده عادتم

 ! ميگم کني گوش اگه..  بود تفاهم سوء يه ديشب ي قضيه -

 ! نيست نياز دادن توضيح به.  مستقلي ديگه تو!  جون دائي کارم چي من:  خان دائي

 تموم خونه اون..  خسوف کن جمع خودتو)  زدم نهيب خودم به! ... ؟ بود چي امروز بساط.  زد چنگ گلوم به بغض

 ! ( .... نشکن.  خسوفي هنوزم تو پسر باش زود...  بشه فراموش محاله شب يه با دري دربه سال 81.  شد

 ! خستم!! ...  بخوابم ميرم...  مشتري با ميدونم من.  مستقلم که معلومه -

 قدم چند! ...  ماه بدون شب.  منم اين حاال آره...  ببينم خان دائي ي شده سرخ صورت از خشمو فورانه ميتونستم

 .... شد آوار.  ام شده بنا تازه.  نفس به اعتماد برج.  خشکيدم صداش با نرفته

 !!!! توضيحتم منتظر:  ژينوس

 رو دهش آوار برج اين دوباره بايد.  ايستادم بهش پشت هنوز پس ببينه تشويشمو نميخوام.  ميدم قورت دهنمو آب

 !!!!!! ....... Gayme over گوشم تو ميپيچه هومن نت گيم بلند صداي..  شده صفر زمان ولي بسازم

 ! خان خسوف چشم نور بچه اين شنيدم:  ژينوس

 هچ.  نيست صورتش روي خوني هيچ اثر..  افتاده زمين به ژينوس پاي جلوي و بيهوشه رامين.  عقب به برگشتم

 ! ...؟ آوردن سرش باليي
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 !!! راسته پس:  ژينوس

 اين از زندگيش من بخاطره بيچاره رامين اگه.  کردم عرق.  نشسته رژيش لباي روي ايي کننده منزجر لبخندي

 !؟ چي بشه تر جهنم

 ! عجقم!! ...  خورده زبونتو موش:  ژينوس

 !! نه -

 ..... ميشه قبل از تر پهن لبخندش

 ! کرد باز لب..  خان زمين بزن مرغ يه:  ژينوس

 !؟ کردي کار چي بچه اون با -

 ..... پيداست ظاهرم از که شوکي به.  ميخندن دارن خان با دو هر

 نگاهي با داره و اومده قبل از جلوتر...  شيطانه يه واقعا ژينوس شايد.  شد دقيق صورتم توي و کرد کج سرشو

 ..... ميکنه براندازم مشتاق

 !؟ نه مگه ميشه من براي خوبي ساقي..  هست اما نه تو قد....  خوشگله:  ژينوس

 ... ميلرزم خودم به.  شنيدم که چيزي بخاطر.  خشم از

 !!! ميکشم آتيش به زندگيتو تمامه بخوره بهش دستت اگه -

.  بودم تنها صفت گرگ جمعيت اين بين من..  شدن همراه هاش خنده صداي با هم بقيه.  داد سر بلندي ي قهقهه

 !!! ............ پدرم نه و...  دايه نه و بود فاطي نه

 !؟ بدي نجاتش ميخواي!! ....  نميشه تو مثل من براي کس هيچ:  ژينوس

 !! ميمونم پيشت تمام هفته يه..  باشه! ؟ نه ديشب ي عقده ي قضيه فهميدم! ... ؟ ميخواي چي -

 توي ديشب ميدوني!! ..........  شدي دلباز دستو(  شد خيره بهم نافذ نگاهي با و زد حرفم به پوزخندي: )  ژينوس

 ؟ بود شده خبر چه مهموني

 !؟ شده خبر چه اونجا دارم خبر ميپرسي ازم اونوقت رفتم بيرون مهموني از کي يدمنفهم حتي من -

 !؟ بردتت کي:  ژينوس

 ؟ بود خبر چه ميگي حاال.  بودي کرده دعوتش خودت که همون..  هاتف -

 !! هاتف.....  بود مهموني توي مامور يه:  ژيوس
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 پليسا از داره....  داشت فرق خونه اون بوي.  ودب درست حدسم پس.  بود خوبه آدم که معلومه.  زدم لبخندي

 .. مياد خوشم

 ! چه من به آورديش تو...........  -

 ؟ کردي تصادف پليس يه با نگفتي چرا..  جنابعالي تقصير دقيقا اتفاقا:  ژينوس

 . شدم آزاد من نبود مهم -

 ! احمق....  تعقيبي تحت موقع همون از:  ژينوس

 لغاف بازم ميگردن چي دنبال فهميدم اينکه با نکردم احتياط خودمه تقصير!  لعنتي..... .... ميگه راست گمونم

 ... شدم

 ! ميکنم درستش خودم.....  -

 !! من ي شيوه به اما کني درستش بايد که معلومه:  ژينوس

 !؟ کنم کار چي -

 قرار سر بيارش شد موقعش مه وقتي...  خودش مثل.  باش خبرچين...  شو رفيق باهاش و پيشش برگرد:  ژينوس

 !! من با

 !؟ نه.  گروگانه رامين...  يعني حرفا اين ضمانت -

 !؟ کني قبول تو مونده.  دقيقا:  ژينوس

 بخاطر مجبورم من حاال ولي بودن من کنار در خانواده يه مثله.  کردن لطف من به مژده و مرد اون.  بودم کالفه

 !!! ..... جهنم اين به لعنت...  کنم خيانت بهشون خودم ي خانواده

 ! بريم بردار رو بچه.  قبوله گمونم:  ژينوس

 !! باشه راحت رامين بابت از من خيال تا بياد باهات هم فاطي بزار.  نميشم راضي جوري همين کن صبر -

 !! ميکنم تعيين قراردادو شرايط که منم اين...  احمقي ي بچه يه هنوزم:  ژينوس

 ! باشه تنها تو با تا بميره ميدم ترجيح..  بکشيش بخواي اگه حتي .. نميکنم قبول پس -

 با دربيارم کارش از سر بخوام تا.  نداد زدن حرف ي اجازه بهم! ( ؟ مطمئني)  کرد نازک برام چشمي پشت ژينوس

.  نهاامتح يه فقط اين باش استوار ميگفت بهم احساسي..  رامين سمت به رفت.  گرفت محافظش از که ايي اسلحه

 !!! ...... بزنه محاله

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 هشتيا و نود  انجمن کاربر آسام | چشمانم خسوف رمان

  www.negahdl.com   بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان 

 

48 

 

 !! بنق

 توي ي گلوله خاطر به حتي که آوردن سرش باليي چه نميدونم!  زمين روي نشستم و شد سست پاهام...  زد اما

 ! ... راسته بازي اين.  راسته جهنم اين.  راسته ميگفت خون قرمزي اما!!! .....  نکرد ناله بازوش

 !؟ فسقه معامله بازم:  ژينوس

 ! نه.............. .. -

 ! بريم.....  خوبه:  ژينوس

 نفس ميتونم که ميگذره محافظش و خان دائي.  ژينوس رفتن از ساعته يه تقريبا..  مجسمه يه شدم!  شوکم تو

 نفس با هقم هق صداي..  زجرآوره کشيدن نفس اين چقدر! ...  چشمامه جلوي.  زمين روي خونش رد هنوز. بکشم

 !!! .... کن تمومش خدايا.  شده همراه.  هممسر پشت عميقو هاي

 دايه دنبال که نميده فرصتو اين بهم حتي هست چي هر اما ميشکه گاراژ از بيرون به منو چي نميدونم ميشم بلند

 ............ بگردم فاطي و

 

  راد بنيامين

 تالشمو تمامه....  شدم خودم غرق.  سيگار به عميق هاي پوک با و نشستم مبل روي هنوز رفته که موقعي از

 81 رتکرا از!! ..  نمياد يادم...  نمياد يادم اما بيارم ياد به داشتمو نيلوفر با که ايي هفته آخرين خاطرات تا ميکنم

!! ...  ميشکنم ميرسه دستم به دکوري ي وسيله چي هر.  قدرت تمامه با و ميشم بلند...  عصبانيم فعل اين ي ساله

 ............ بيشتر و بيشتر..  خشمگينم قبل از بيشتر نميکنه آرومم

 !!! ( همراه تلفن زنگ صداي) 

 ؟!! الووووووووو -

 . زدم زنگ موقع بد!! ....  قربان سالم.  س:  مهرانفر

 بگو! ..  نه...............  -

 تشريف ميشه ! ... هستن عصباني خيلي ندادين کار گزارش شما اينکه از سرهنگ.  جسارتن قربان:  مهرانفر

 ! اداره بيارين

 !؟ اداره به بيام اونوقت.  ماموريتم توي من! ...  احمق -

 ! ميفرستم براتون قرارو محل آدرس...  شد اشتباه ميخوام معذرت.  م:  مهرانفر
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 عمرم مامهت.  من به لعنت!! ....  کنه کار چي بدبخت اون.  مهرانفر بيچاره....  کردم قطع تلفنو.  پاياني ي جمله بدون

 ! ..... خودم جز بودن زندگيم تلخي مقصر همه

 ............. ميشم قرار راهيه.  موتور با و برميدارم صندلي روي از کتمو...  رسيد مهرانفر پيامک

 يساختمون هيچ که هستن بلند اونقدر باغ توي درختاي.  مياد متروکه نظر به دور از.  شمرون توي قديمي باغ يه

 با.  نشستم موتور روي که طور همون.  ايستم مي باغ ي زده زنگ رنگو بدون در جلوي...  نميشه يدهد بيرون از

 شتپ مهرانفر.  ميشه باز در!! .....  ديگه ضرب دوتا فاصله کمي با و ميزنم در به ضربه تا سه.  کوچيک سنگ تيکه

 ........... ميشم داخل.  رموتو به گاز کمي با و ميندازم کوچه طرف دو به نگاهي.  ايستاده در

 وجدان عذاب.  کنم غضب کسي به ناحق به اينکه از...  نميزنه حرفي ويال مسير توي و پايين سرش مهرانفر

 .... ميگيرم

 ! سروان ميخوام معذرت....  تلفنم پشت هاي حرف بابت -

 ... برگشتم نمياد دمدي وقتي..  بود شده وارد بزرگ شوک يه بهش انگار.  نه من اما ايستاد مهرانفر

 !؟ نمياي چرا پس -

 ! قربان بله:  مهرانفر

 .... بود شده همراه باهام اشتياق با حاال..  برگشت لبش به لبخند

 رس دست در چيز همه.  ميشم خونه وارد سروان با..  داغونه دربو خيلي.  سيماني نمايي با کوچيک ويالي ي خونه

 گرم دستاشو آتيش حرارت با داره و ايستاده سالن گرم ي شومينه نارهک سرهنگ..  نداره زيادي پيچيدگي.. 

 .... ميکنه

 ! ( .......... قربان)  ميزارم نظامي احترام

 .... سروان و من سمت به برميگرده بين تيز چشمايي با سرهنگ

 !؟ درسته.  بدي من به تکميلي گزارشات اقدامي هر قبل بود قرار:  سرهنگ

 ! فتادهني اتفاقي هنوز -

 !! خماف بهروز! ... ؟ کي پارتي اونم.  پارتي يه به رفتي شدي بلند پشتيباني هيچ بدونه! ... ؟ نيفتاده:  سرهنگ

 .... حد در فقط نبود جدي! ..  بود زنش ماله پارتي -

 !!!؟ کيه افخم بهروز اصال داري خبر:  سرهنگ
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 اينکه از قبل! .... ؟ چي از اما بود عصباني خيلي .. کرد فروکش پيشم ساعت چند عصبانيت.  فريادش صداي از

 ! ..... داد ادامه بازخواستش به يعني..  داد ادامه حرفش به بگم چيزي

 !؟ نکردي نگاه فرستاده ايميلت به سروان که اطالعاتي چرا:  سرهنگ

 !؟ اطالعاتي چه -

 ويت مواد قاچاق بزرگ گروه يه بينه تو! ؟ سرگرد کجاست حواست ؟ نديدي بازم وقت همه اين بعد يعني:  سرهنگ

 ! کشوري

 .... من قربان -

 مکاره راد حميد سرگرد با بايد بعد به امروز از کنم حساب تو روي تنهايي به نميتونم ديگه!! ....  کافيه:  سرهنگ

 !!! بشي

 پيدا هم حميد ي هکل سرو ميشد باز زندگيم به نيلوفر پاي وقت هر چرا...  شد خالي دلم ته.  اسمش شنيدن از

 ...... ؟ ميشد

 ؟! ميکنم درستش خودم.  قربان ميکنم خواهش -

 ! کنه کمک ما به ميتونه خوب و بوده درگير پرونده اين با قبال سرگرد ضمن در...  نداره امکان:  سرهنگ

 .......! ...؟ ميشه تکرار پيش سال 81 تاريخ داره دوباره چرا لعنتي...  بود من بدشانسي روز.  امروز

 با و خورد جا من ديدن از اونم..  باغ به بود رسيده من از بعد کمي انگار شد ويال وارد حميد لحظه همين تو

 ... گذاشت احترام سرهنگ به بود معلوم رفتارش از که خاصي استرسي

 ! سرگرد باش راحت:  سرهنگ

 . قربان ممنون:  حميد

 . باش مراقب بيرون سروان....  ياينب دنبالم نيست کردن تلف براي زماني:  سرهنگ

 . قربان اطاعت:  مهرانفر

 تطيلمس چوبي ميز يه اتاق وسط.  شديم ويال خالي ي کتابخونه پشت پنجره بدون اتاقکي وارد سرهنگ دنبال به

 راونقد حميد حضور از تشويشم...  داشت قرار.  شده آويزون سقف از که برهنه المپ يه و بود کاغذ از پر که شکل

 ... بدم اهميت مخوف تشکيالت اين به نخوام که هست زياد

 ! بده قبليت عمليات از مختصري حال شرح...  راد حميد سرگرد خوب:  سرهنگ
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 هب تقريبا.  ميرفت پيش خوب داشت چيز همه کردم نفوذ گروه به وقتي پيش سال چند! ....  قربان بله:  حميد

 .... اما بودم رسيده افخم بهروز

 !؟ ديگه کار يه پي رفتي.  اصلي کار بجاي.  هميشه مثل چي اما -

 !! سرگرد باش ساکت:  سرهنگ

 وننش خطو داشتم حميد ي نشسته غم به چشماي براي وقفه بي نگاهاي با اما کرد ساکتم سرهنگ مقتدر صداي

 .... ميکشيدم

 حتي که خوب اونقدر شناخت خوب نوم اون اما نرسيد بهش دستم! ...  زياد خيلي...  زرنگه افخم بهروز:  حميد

 !! ... ميشناسه خانوادمو تمامه و ميدونه روزانمو ي برنامه

 .... شد خيره بهم مشکوک نگاهي با سرهنگ

 !؟ نيومد پيش مشکلي ديشب مهموني توي:  سرهنگ

 اينا از کدوم هر تنگف!!!  نه اما رفت مرد اون همراه بود اومده پيش که مشکلي بخاطر ژينوس! ..  اومد پيش چرا)  -

 ! نه! ( .....  بيفته اتفاق اين دوباره نميدم اجازه.... !!!  نيلوفر از.  پسرم از من شدن دور با مساوي

 !! تهران افخم که مطمئنم!  بيرون بياي بايد بياد پيش مشکلي اينکه از قبل..  شکر خدارو:  حميد

 !؟ مطمئني انقدر کجا از -

 . دارم چين خبر.  دبي آدماي نهبي!! ...  خبرچين:  حميد

 : باشم داشته ذهنم توي گمشده روزاي خاطرات آخرين از هجومي دوباره تا بود کافي اسم اين شنيدن

 ... هميگير دستمو.  نگرانه نگاهش.  نشسته من دست کنار دونفره تخت توي سفيد توري لباس يه با نيلوفر) 

 ؟ چي بياد پيش مشکلي فردا اگه:  نيلوفر

 ! ماست مخفي و دروغي زندگي آخر روز فردا...  کنارتم من ديگه روزاي ي همه مثله فردا نترس -

 !؟ کرديم گم رو همديگه اگه:  نيلوفر

 !! حميد حتي نگو کس هيچ به قرارم اين به راجع.  بمون منتظرم سهراب گاراژ -

 !؟ داري اعتماد سهراب به:  نيلوفر

 ( !! .... منه خبرچين اون معلومه -
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 ترسويي دختر اون! ؟ بود نگران نيلوفر نگاه چرا اما! .....  شد کشف باآلخره قرار محل ي ساله 81 راز..  شد تموم

 !! ..... نبود

 !! افخم بهروز عکس اين ببين کن نگاه! ... ؟ بنيامين کجاست حواست:  سرهنگ

 !؟ حميد هست يادت سهراب گاراژ -

 مسمت به برگشت نگاهش توي بزرگ سوالي عالمت با آروم لحن اين با اونم دمدا قرار مخاطب اونو اينکه از حميد

... 

 ! بود من چين خبر سهراب -

 .... زدم يخ چشماي توي جو و جست به کرد شروع باز دهني با و شد باز کردش گره ابروهاي

 !!!! بود گاراژ همون نيلوفر با قرارم محل -

 بيرون تندش هاي نفس از.  شدش کباب قلب بوي.  کشيد مي علهش چشماش از ترس...  داد قورت دهنشو آب

 ... ميزد

 !!  زدن آتيش..........  گاراژش با خودشو.  عمليات شکست بعد روز سه:  حميد

 هت اما بودم شده مطمئن مرگش از خسوف هاي حرف با گرچه.  بشکنه اميدم ستون تاآخرين بود کافي جمله همين

 دوش به منو عذاب بار که نيست ديواري هيچ اما ميگشتم تکيه براي ديواري دنبال... .. داشتم اميدي هنوز دلم

 !! .... بکشه

 ! بود خودش سهراب فقط.  نشد پيدا ايي ديگه ي جنازه:  حميد

 به هک لرزون دستاني با.  ببينه کسي نميخواست دلم...  نبوديم تنها اينبار اما جوشيد دوباره من اشک ي چشمه

 ... شدم راهي اتاق اين نامرئي درب سمت به ميدادم هتکي ديوار

 ؟؟ چرا:  سرهنگ

 ... ايستادم اما برنگشتم صدا صاحب سمت به.  ايستادم

 !؟ مرده دختر اون نداري باور چرا! ... ؟ نيست کافي گمشده يه کردن فراموش براي سال 81:  سرهنگ

. 

. 

. 
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 موقع که انگشتري يادمه....  شد شهيد اشرار با گيريدر توي! ... ؟ هست يادتون..  پناهي حسين سروان -

 از ساله يک...  گذاشتينش کجا نيومد يادتون...  شد گم روز يه اينکه تا بود دستتون تو هميشه داد بهتون تولدتون

! ... ! ميندازين زمين به نگاهي کردنش پيدا براي دقت با ميرسيد کالنتري به وقت هر شما و ميگذره موضوع اون

 چرا بگين بهم!!! ....  بود زنم.  ماموريت سال سه اون از سال دو...  روز سه يا دو واسه نه.  سرهنگ بود من زن ونا

 !! .....؟ بگرده دنبالش چشمم نبايد

 کتم جيب از قرصامو قوطي.  رسوندم حياط به خودمو درد از پر دلي با نداشتم حرفي منم..  نميزد حرف کسي

 رسيد نطلبيده مراد که کنم پيدا آب بتونم تا چرخوندم سري..  ريختم دستم کف بخش مآرا تا سه.  درآوردم

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

 ! کرد مصرف قرص آب بدونه نبايد..  قربان بفرماييد:  مهرانفر

 تاثير زودي اين به قرصا ميدونستم...  کشيدم سر بخش آرام قرص سه با و گرفتم..  بود گرفته طرفم به آبي ليوان

 .... ميشد فشرده غم شدت از هنوز قلبم...  نندار

 ؟ سروان سالته چند -

 . قربان 01:  مهرانفر

 ؟ شدي پدر -

 ! هستن دوقلو البته ام بچه دوتا پدر..  قربان بله:  مهرانفر

 ؟ دختر يا پسر -

 . دختر:  مهرانفر

. 

. 

. 

 ارهپ زندگيم نخ کجا نميدونم!! ...  شدم مگ کجا نميدونم..  سروان ام خسته خيلي...  ميخواد صبور سنگ يه دلم -

 .... موندم هوا در پا اينطور که شده

 نيست تفاوتي سال 81. قربان ميتونيد هم من با پس کرد دل و درد قبر روي خاک مشت يه با ميشه وقتي:  مهرانفر

 ! بشين سبک تا بزنيد حرف. 

 ؟ داره حسي چه شدن پدر خوب! ..............  نيست زياد سال 81.  آره -
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 از ميخوايد که مطمئنيد هاتون سلول تمامه يا.  وجود تمامه با اما...  نميشيد شروعش متوجه وقت هيچ:  مهرانفر

 !! کنيد مراقبت(  ام بچه)  اسم به موجود يه

 با اما بود زده حلقه چشماش توي اشک.  ميگفت حرفارو اين داشت وقتي.  انداختم مهرانفر چشماي به نگاهي

 ماا نميشي شروعش متوجه.  راسته..  کنم درک رو ميگه که حرفايي ميتونستم وجود تمامه با...  ميزد حرف وقش

 درد و ميداد آزارم غمش ديدار اولين از اما کيه خسوف نميدونستم!  کني محافظت ازش ميخواي وجود تمامه با

 .... ميکرد عصبيم کشيدنش

 !؟ بهتري:  حميد

 با بغضمو و زدم سوالش به پوزخندي...  نفهميدم.  بودو رفته مهرانفر که موقعي حتي نشدم حضورش متوجه

 .... کردم مخفي ازش سر چرخوندن

 !! عمو پسر بدهکارم بهت خواهي عذر يه -

 ؟ چي سر:  حميد

 ... ميکني استفاده سوء ام حفظه فراموشي از داري و گرفتي ازم خواهرتو انتقام.  ميکردم خيال مدت اين ي همه -

 ................ فکر اين بابت!! ..  کردي نيست به سر نيلوفرو کردم خيال

 !؟ کردي فکر اينطور من به راجع که شدم بد انقدر کي:  حميد

 مهمتري چيزهاي مبادا که بود اين از وحشتم...  بودم کرده وحشت کابوس اين داشتن از فقط من نبودي بد تو -

 ! ميکشت منو داشت جدانو عذاب اين.  باشه رفته يادم

 ؟ شدي آروم که شده چي( ....  بود)  اش همه:  حميد

 رب خاطرات اون جاي کردم خيال.  شد باز قلبم توي ايي حفره.  رفت يادم مشترکم زندگيه ي هفته آخرين وقتي -

 اما نبود وجودش از ايي خاطره گرچه که احساسي يه.  بود گرما يه خالي جاي حفره اين...  نبود اما است رفته باد

 ؟ ميفهمي....  بود حسش

 !؟ کرده پرش کي:  حميد

 بونز از نبود وقتش.  بدونه که نبود وقتش اما برسه نتايج اين به حرفام از که هست باهوش اونقدر حميد ميدونم

 ..... بشنوه من

 !؟ عمليات سراغ بريم بايد.  بهتره حالت اگه:  سرهنگ

 . قربان بله -
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 دوباره سه هر....  کرد عوض رو جو اين سرهنگ اينکه از حالم خوش اما بود سوالش جواب تظرمن حميد چشماي

 ............ اتاق اون به برگشتيم

  هيراب

 راه از که هايي تاول ي همه با.  نيستن من فرمان به پاهام انگار اما شدم خسته خيلي رفتم که راهي همه اين از

 ! ...؟ کجاست نهايي مقصد نميدونم من و ميدن هادام دارن بازم.  زدن زياد رفتن

 مقابل کابوسي شده که.  امروزه تنش آخرين ي خاطره بدتر همه از و کرده سخت کشيدنو نفس پاييز سرد هواي

 اما !! .. ميشه وحشتم باعث بهش کردن فکر حتي!  نه.....  رامينو هميشه براي بزنم دور ژينوسو بخوام اگه.  چشمام

 هت.  نيست تو امثال و تو فکر به کس هيچ خسوف نباش احمق...  ؟ ميتونم چطور هستن خوبي آدماي همژد و هاتف

 اگه اما!! ...  ميشي اعدام مخدر مواد حمل جرم به آخرم دست.  زندان ميندازه تورو هاتف همين ماموريت اين

 نطورياي بشه دستگير ژينوس تا نمک کمک بايد من.  ميشن بيشتر هم رامين منو مثل آدماي.  نباشن هاتف امثال

 مثل..  ؟ چي بميره رامين اگه.  نميکنه حمايت تو از کس هيچ ؟ خسوف شدي بچه! .... ؟ ميدن هم تخفيف بهم

 هميشه

 .......... تو با حق آره!!! ...  تنهايي تو.  باش عزيزات مراقب.  بايست خودت پاي روي

 !!! ............. نيست کسي.  کنم تکيه کسي به وادبخ دلم اگه حتي نيست کسي.  بود خودم با حق

 انقدر چرا...  ميدم ادامه دارم رفتن راه به بازم اما دراومدم سردرگمي از حدودي تا و رسيدم تصميم اين به گرچه

 ! ....؟ کرده ضعيفم انقدر.  هاتف امن ي خونه داشتن شب يه چرا..  ؟ شد شروع کي از..  ؟ شدم متزلزل

  راد بنيامين

 ميشد پرت حواسم اوقات گاهي گرچه کردم گوش حميد حرفاي به و انداختم افخم بهروز عکس به دقيقي نگاه

 اهارن خوردن از بعد....  ميکردم توجه موضوع به اشتياق با.  ماموريته اين به بسته پسرم جون اينکه نهيب با ولي

 همگي

 ....... شديم خارج ويال از مختلف زماني هاي فاصله با

 و شدم پياده.  ميداد آرامش بهم بودنش حاال اما ؟ کي از نميدونم.  نشدم شوکه ديدنش از رسيديم در جلوي وقتي

 .... کنارش رفتم ها سال اين ي همه از متفاوت ايي قيافه با

 !؟ ما هاي زحمت با!  عمو دختر سالم -

 دست خونگي ناهار يه با گفتم و اومدم ايشآزم ي نتيجه براي راستش...  ؟ هستين خوب.  پسرعمو سالم:  مژده

 ! بزارم جريانتون در.  عمو زن پخت
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 ! داخل بفرماييد ميکنم خواهش بله -

 .. اجازه با:  مژده

 !! شدن تاريک روزا.  پاييزي روزاي ي همه مثله و ميشد شروع داشت هم بارون نمک نم..  شديم خونه وارد

 ! حاضره ناهار پسرعمو بفرماييد:  مژده

 چيده خونگي غذاي هيچ ميز اين روي ساله 81 اما بودم سير گرچه.  انداختم نگاهي بود چيده که ناهاري ميز به

 ميرسيد گوشم به بيشتري قدرت با ذهنم توي حميد سوال!! ....  کرده پر رو خونه ي همه زندگي بوي..  بود نشده

....  بود حسش اما نبود وجودش از ايي خاطره رچهگ که احساسي يه.  بود گرما يه خالي جاي حفره اين...  -) 

 ؟ ميفهمي

 ! .... (؟ کرده پرش کي:  حميد

 به لبخندي!!! ....  ميدن زندگي بهم دوباره دارن اونا هردوي شايدم ؟ مژده يا خسوفه کار! ... ؟ کرده پرش کي واقعا

 دارم وجود تمامه با حاال اما ردهنک ختور ذهنمم به حتي.  بودن راضي ي کلمه وقته خيلي.  ميشه جاري لبم

 .... باشم راضي زندگيم از ميشه که ميکنم احساس

 !! دارم اشتها غذا اين براي بازم اما خوردم ناهار..  کشيدين زحمت -

 شتخور با برنج کمي خودم براي اشتها با..  ميشينه ميز اونطرف.  مقابلم و ميشينه لباش روي قشنگي لبخند

 ... ميشم مشغول و ميکشم قاسمي ميرزا

 !! بهتره خيلي خونگي غذاي -

 !! بدم رو اي ان دي آزمايش جواب شخصا و بيام تا بود ايي بهانه غذا....  البته:  مژده

 نگراني با ديد چشمام از وحشتو وقتي...  نبود ام معده به دهنم از ايي دريچه هيچ انگار شد قفل دهنم توي غذا

 ... زد لبخندي

 !! عمو پسر شماست پسر فقط خسوف.  درسته چيز همه...  نباشيد نگران:  مژده

 دمش قفل دستاي به پيشونيمو و گذاشتم بشقاب توي قاشقو.  کنم پنهونش خواستم..  زد چنگ گلوم به بغض

 .... زدم تکيه

 !؟ چيه واقعيش اسم نميدونم حتي که پسري -

 !؟ کني جبران ميخواي...  بعده به اين از مهم:  مژده

 .... منه محرم ترين محرم اآلن اون ببينه منو اشک غرق صورت ديگه که نيست مهم.  کردم بلند موسر
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 !! وجودم ي همه با -

 ..... قبل از تر عميق و اميد از بود پر.  نداشت نگراني رنگ حاال لبخندش

 ! باشم نجات عمليات اين آخر تا ميدم قول...  ميکنم حلش هم با پس:  مژده

 ... ميدم اشکام بينه لبخندي با کنندشو گرم دل جمالت.  جواب.... !!!  خوبه خيلي.  دبو که خوبه

 !!!! ......... نشه سرد:  مژده

 هيراب

 جاستک اينجا مگه!! ...  بايستن حرکت از بعد و خونه اين به برسن ميخواستن فقط پاهام انگار...  ايستادم باآلخره

 از هم بارون نم نم.  ندارم هم قدم يه برداشتن توان حتي ديگه!!! ...  خرآ ي خونه.  شده من ناخودآگاه توي که

 ايستادم کوچه وسط طور همين اما بزنم درو زنگ و برم جلوتر ميخواد دلم گرچه...  قوز باال قوز شده ديگه طرف

 .... 

 اسم نميدونم!! ...  تفها و مژده.  بيرون اومدن زندگيم مهربون آدم دو..  شد باز خونه درو که نکشيد طول زيا

 ... ؟ نه يا هاتفه واقعيش

 عمو پسر خداحافظ:  مژده

 ! برسونين سالم.  باشين مراقب:  هاتف

 !!!؟ برادرم به ؟ کي به:  مژده

 من هب تعجب با و ايستاد.  من به افتاد نگاهش بره ماشينش سمت به تا برگشت مژده وقتي.  زدن لبخندي دو هر

 نگاه کوچه راست به دفعه يه چرا نميدونم اما.  برگرده من سمت به هم هاتف شد باعث اش خيره نگاه..  شد خيره

 ... زياد خيلي خستم خيلي....  برگشت سمتم به نگاهش دوباره نگراني با بعد و انداخت سريع

 

  راد بنيامين

 زبونش ترس از مژده...  طرفش به مياد داره زياد سرعت با که نميشنوه ماشينو صداي انگار.  ايستاده کوچه وسط

 تمامه با.  بشه تموم طوري اين نميزارم....  شده خيره خسوف به ملتمس چشمايي با و شده خشک.  اومده بند

 ترمز بلند صداي و ميفتيم زمين به آسفالت کناره باهم دو هر و ميکنم بغلش محکم.  خسوف سمت به ميدوم توان

 ..... ميشه بلند.  يدادم خبر ماشين الستيکاي شدن ساييده از که
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 بين هک کنم نگاه اش چهره به بتونم تا ميکنم بلند سرمو.  شده سردتر خيابون سخت زمين و گرفته شدت بارون

 .... هميش باز پلکاش و ميکنه سرفه چندتا ميکنم دورش خودم از وقتي.  بسته چشماشو...  افتاده گير زمين و من

 ... ميزنم لبخند سياهش چشماي به

 !! دادم نجات جونتو.  بگي اسمتو بايد ديگه -

 !!! هيراب: .....  خسوف

 .... بشه کامل رفته باد بر خاطرات اين از پازل آخرين تا بود کافي اسم همين

 ... ميخوريم قاسمي ميرزا داريم و نشستيم شام ميز سر دو هر..  ميگيره طرفم به کاغذي برگه نيلوفر) 

 ؟ چيه اين -

 !!!!!!!!!! مثبته! ..  آزمايش جواب:  نيلوفر

 !؟ مثبته چي -

 ! ماهه دو اآلن.....  بنيامين ام حامله من:  نيلوفر

 ...... ام شوکه شنيدنش از...  من مبهوت ي چهره

 !؟ نيستي حال خوش:  نيلوفر

 !! (؟ چرا چرا)  زدم مصنوعي لبخندي

. 

. 

. 

 با سياه شلوار کت منم.  اومد بيرون اتاق از آبي روسري و ومانت با نيلوفر...  دستگيري عمليات از قبل...  آخر روز

 ... کردم تن به سفيد پيرهن

 !؟ نيلوفر بريم -

 .... بگه بهم ميخواد که هست دلش توي حرفي انگار و نگرانه نگاهش

 ؟ شده چيزي -

 ... افتاد اتفاقي اگه:  نيلوفر
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 .... چي همه ببين! ؟ اتفاقي چه -

 !! کن گوش فقط.  اتفاقي هر:  نيلوفر

 ! بگو.  باشه -

 .... يه...  بشه من مثل يکي نزار ميکنم خواهش ازت...  هيراب بزاري اسمشو ميخوام..  باش پسرم مراقب:  نيلوفر

 !؟ پسره ميدوني کجا از -

 تو از که ميدونم!!! ....  زن يعني.  پسر اگه و عاشقه مرد يعني باشه دختر اگه.....  ترم عاشق من چون:  نيلوفر

 !! پسره پس.  ترم عاشق

 !؟ چي يعني هيراب راستي! ... ؟ ديره..  بريم حاال.  مجنون تو باشه -

 ..... ( بياره خوشبختي باروني ابرهاي زندگيمون به که باشه بادي قراره....  باد ي فرشته:  نيلوفر

 .... اومدم خودم به هيراب صداي با

 !! فتگر درد کتفم..  بشي بلند ميشه:  هيراب

 ... ميخوام معذرت.  م -

 ..... کرده فرار وقته خيلي ماشين.  گنگم هنوزم اما شدم بلند

 ييمو مبادا تا ميکنه بازرسي اشو بچه داره تاب بي مادري مثل و زد زانو هيراب کناره اشک به غرق صورتي با مژده

 ..... باشه شده کم ازش

 .... بمونم قولم سر نتونستم تيح من اما بود تر عاشق اون..  شد برنده نيلوفر

 !؟ خونه بريم کن کمک عمو پسر:  مژده

 سيلي مثله مژده فرياد..  بشه بلند زمين روي از نميخواد هيراب انگار اما.  شديم خيس سه هر بارون شدت از

 .... ميکشه بيرون شوک از منو محکم

 !!؟ نميايييييييييييييييييي چرا:  مژده

 مطمئن بودنم پدر از منو نميتونست خاطره اين مثله آزمايشي جواب هيچ! ..  نيست سرما زا.  ميلرزه بدنم تمامه

 .... بودم خودم.  نيلوفر کوتاه زندگيه.  ظالم تنها که شدم مطمئن!! ...  کنه

 .... بشه دور من از تا ميکشه زمين روي خودشو اما.  کنم بغلش ميخوام ميزنم زانو هيراب کناره

 !؟ ميکني کار چي:  هيراب
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 و هاتن انقدر که متاسفم...  بودم کار فراموش انقدر که پسرم متاسفم!!! ....  نميدوني تو اما پدرتم که ميدونم من

 تا مميد قول اما! ...  کنه توجيح رو فراموشي اين بخواد که نيست دنيا توي منطقي هيچ ميدونم....  شدي بدبيني

 .... کنم جبران اشتباهو اين جون پايان

 .... بشه مطمئن نيتم درستي از تا ميزنم لبخند پريدش رنگ صورت به

 !! خونه ببرمت ميخوام -

 .... داوم بيرون پتو زير از پدرش ديدن و خواب اتاق چراغ شدن روشن با که بود ايي بچه انگار.  کلمه اين شنيدن با

 رفتيم خونه سمت به دو هر و شديم بلند ... فشردمش خودم به وجود تمامه با من و کرد حلقه گردنم دور دستاشو

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

 !!! ميخوره سرما اآلن شده آب خيس...  بيار لباس دست يه باش زود:  مژده

 .... آوردم سفيدي.  بلند آستين تيشرت و شلوار.  اتاق توي رفتم عجله با

 . آوردم -

 !! بده هم حوله يه راستي...  بپوش جان خسوف بيا!! ....  من بده:  مژده

 !! .... پسرشه هيراب و...  مادره هاست سال انگار که ميکرد تالش خسوف براي نگراني با طوري مژده

...  بود حوله با موهاش کردن خشک مشغول خاصي وسواس با مژده و کرد عوض لباس من خواب اتاق توي هيراب

 به بلندي هياهوي با زندگي ميکردم احساس من و ميرسيد گوشم به اتاق توي از هيراب هاي زدن غر صداي

 .... کنم عوض لباس نکردم وقت..  خيسم.  بارون از هنوز خودم!! .....  برگشته ام خونه

 !! کن ولم...  اه...  بسه:  هيراب

 ! نخور وول!! ...  ميخوري سرما نکني خشک اگه.  پسر نخور تکون:  مژده

 !؟ بکني بازي مامان مياد خوشت انگار!! ....  نميخواد...  بودم اين از بدتر باروناي توي من.  نميخواد:  هيراب

 اب و ايستادم در چارچوب توي.  اتاق سمت رفتم عجله با.  بود کننده ناراحت هم من براي حتي جمله اين شنيدن

 ..... شدم مقابلم صحنه به خيره اضطراب

 هب عميق بغضي با و بود شده مچاله.  کردش گره انگشتاي بينه.  اشدست توي حوله.  نميزد حرفي ديگه مژده

 ..... شد کار به دست خودش هيراب که.  بشه درست اوضاع تا بگم چي بايد نميدونستم....  ميکرد نگاه هيراب

 ؟ زدم بدي حرفي:  هيراب
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.. . نميشم هم ديگه باشم که شدن...  بودم شدن مادر عاشق( ...  کرد پنهان بغضشو هيستريکي ي خنده با: )  مژده

 ...... اما کردم تمرين بودن مادر براي بچگي از دنيا دختراي تمامه مثله گرچه

 هي با و گرفت دست به رو مژده دستاي.  بود شده پشيمون خيلي رفتارش بابت.  حرف اين شنيدن از که هيراب

 !!! ... بود قشنگ چقدر بودم دهندي لبخندشو حاال تا....  کنه عوض رو جو کرد سعي شيرين لبخند

 !!!!؟ مژده مامان بگم بهت بزاري اگه.  ميدي افتخار بهم:  هيراب

 بيرون اتاق از بلندي هاي هق هق با و شکست بغضش.  افتاد من چشماي به نگاهش تا اما شکفت مژده گل از گل

 . ردمک برخود باآلخره ها سال از بعد مزندگي ي مسئله بزرگترين با انگار من و کرد برخورد بهم دويدن موقع.  رفت

 رو مژده درد تونستم وجود تمامه با!! ...  ميکردم فرار ازش من که بود چيزي همون اين شايد.  داشت درد چقدر

!! ! ميکنه خفم گندش بوي يا ميشه درست باآلخره يا.  ميشد زده هم داشت من زندگي باتالق! ......  کنم احساس

...... 

 .... اومدم خودم به رابهي صداي با

 !؟ دنبالش بري تو شده بارم يه ميشه...  کني آرومش ميتوني تو:  هيراب

 موضوع به وقتي..  قديمي بازي همون مثله بود شده هاش گريه صداي..  رفتم بيرون اتاق از سست هايي قدم با

 روي اونجاست! ...  ميشد بلندتر هاش گريه صداي قدم هر با حاال.  ميشد بلندتر ها ضربه صداي ميشديم نزديک

 . مبل

 ..... نيست موفق اما کنه گريه آروم ميکنه سعي!! ...  پذيرايي توي

 ونبد و زير به سر همين براي ندارم اشکاشو ديدن طاقت.  بگم چي بايد نميدونم.  ميزنم زانو زمين روي مقابلش

 .... نشستم حرفي هيچ

 ..... کرد تماسال بهم هاش هق هق بينه.  خفه صدايي با

 !! باشم بزار.  ب.  ب! ... ؟ باشم مژده مامان بزار:  مژده

 لمد اما ميکنه خفم داره بغض.  ندارن تنهايي به نياز کردن گريه براي که زنها حال به خوش..  بدم نداشتم جوابي

 !!! .... نميدونم چيزارو خيلي دليل وقت خيلي! ..  نميدونم دليلشو..  بشکنه نميخواد

 !؟ زياده من براي مادرم اسم نظرت به چرا! ... ؟ چرا:  ژدهم

 تو چرا!!  ميشدي خودت ي بچه مادر اآلن بودي کرده ازدواج اگه! ... ؟ ميدي عذاب خودتو انقدر من پاي به چرا -

 !؟ بدي عذابم ميخواي هم
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 نزمي به چشماي توي نگاهش نميدونم...  زد زانو زمين روي مقابلم.  التماس از زده بيرون و نگران چشمايي با مژده

 ! ....؟ ميگشت چي دنبال.  من ي دوخته

 ينميخوا منو بازم بشي تنها من با زمين روي روز يه اگه...  تو اما ميخوام تورو فقط من بخواد منو دنيا تمامه:  مژده

!!!! 

 من به که بود اون حاال اما!!!  هن بگم بهش تا کردم بلند سر اضطراب با.  رسيد ذهنش به کجا از فکر اين نميدونم

 گفتن براي دهنم اما ميدم دستش از دارم...  شد خالي دوباره قلبم توي ي حفره.  من به لعنت!!! .....  نميکرد نگاه

 .... نميشه باز ها حرف اين

 ..... شد دور نگاهم جلوي از بادبادک يه مثل و شد بلند

 ..... نشستم دستش کنار . تخت روي..  هيراب پيش.  اتاق به برگشتم

 !؟ نداري لياقتشو تو( ....  زد بهم پوزخندي: )  هيراب

 بيرون سيگاري جيبش از بعد و زد پوزخند دوباره! ... ؟ بود چي منظورش..  شدم خيره بهش کرده گره ابروهايي با

 ... عميق پوک يه..  زد آتيش سيگارشو.  فلزي.  رنگ طاليي فندک با.  گذاشت لبش ي گوشه و کشيد

 واقعيه عاشق يه تر مهم همه از.  مهربونه.  خانومه.  خوشگله اون!! ..  نداري اونو مثل زني داشتن لياقت تو:  هيراب

 !؟ باشي داشته جا يه هارو خوبي اين ي همه ميتوني ازکجا... 

 اما نبود مژده ي يکهکوچ انگشت هم نيلوفر حتي...  بودم نکرده فکر مژده به راجع اينطور حاال تا ميگفت راست

 !!!!!!!! .... ندارم لياقتشو واقعا شايد...  ديدم اونو من

 مژده مطمئنم اما ؟ کي ميخواي که اوني نميدونم.  نده دستش از...  ميگم بهت دادي نجات جونمو چون:  هيراب

 !!! بهتره

 !!! دارم پسر يه من اما -

 ژدهم ميخوام چرا!  مژده منو جز کس هيچ.  بشه باخبر موضوع اين از نبايد عمليات پايان..  گفتم اينو چرا نميدونم

 .... نيست وقتش اآلن اصال! ..... ؟ باشه راز اين شريک

 !؟ کردي ازدواج عالقت مورد زن با پس:  هيراب

 ! مرده اون اما آره -

 ؟ وقته چند: ...  هيراب

 ! مرد آورد مي دنيا به پسرمو وقتي...  سال 81 از بيشتر -
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 ! مياد کنار مژده با مطمئنن...  نديده مادرشو پسرت پس:  رابهي

 ؟!! ميکردي قبول بودي اون جاي تو اگه -

 !!! ....... نباشه خوني اگه حتي!  ميدونم داشتنو خونواده قدر هرکسي از بهتر من چون...  آره:  هيراب

 سياهشو زندگي ميتونستم وجود تمامه با..  شدم غرق چشماش سياهي توي.  ميگفت حرفارو اين داشت وقتي

 .... کنم لمس و ببينم

 !؟ کجاست پسرت حاال:  هيراب

 !!! برا دورو همين جايي يه...  جايي يه -

 اريسيگ زير توي سيگارشو سريع و اومد بيرون بودن جدي قالب از هيراب دفعه يه که شد برقرار کوتاهي سکوت

 ..... ؟ بود قائل احترام مژده براي انقدر چرا...  کرد خاموش عسلي روي

 !؟ مژده مامان نه مگه.  منه مامان ديگه حاال مژده...  نه يا کنه قبول نيست مهم:  هيراب

...  شدن قرمز گريه از.  رنگش خوش خاکستري چشماي.  بود ايستاده در چارچوب توي مژده.  عقب به برگشتم

 ..... هيراب طرف به اومد سوپي کاسه با!  نميکنه نگاه بهم

 ! نمونده روت به رنگ...  نخوردي چيزي حاال تا ديروز از معلومه:  مژده

 !! ميفهمن خوب هاشونو بچه درد مامانها:  هيراب

 اما رنيلوف متاسفم!  لرزيد من قلب ولي...  نبينم من تا کرد جمعش سريع اما زد لبخندي هيراب هاي بازي زبون به

 ! ... بودي تر عاشق تو.  بود تو با حق!! ...  تو خالي جاي نه دمبو درگير مژده عشق با عمر تمام من انگار

 !! مژده مامان.  بخوابم ميخوام فقط...  ندارم اشتها:  هيراب

 ... موند هوا زمينو بينه.  مژده دستاي توي قاشق

 !؟ کردي ضعف مشخصه ات قيافه از! ....  بخوري بايد اما:  مژده

 ..... گرفتم دستش از رو کاسه قاشقو که نبود من به حواسش مژده

 !!! مژده مامان...  ميدم بهش من -

 راچ نميدونم اما است جمله اين منتظر ساله چند اآلن ميدونم برگشت من سمت به تعجب با.  اسم اين شنيدن با

 ... بره که شد بلند! ...  ميشه دير زود چه.  نميشد راضي حرفا اين با ديگه

 ! جان خسوف خدافظ:  مژده
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 ( !! ... هيراب)  اسمش بگم بهش تا نموند منتظر حتي فتر

 !! اخالقت اين با بکني فکر عشق به بتوني حتي ديگه سال 81 تا نکنم گمون....  دنبالش برو:  هيراب

 ماسالت بغض چقدر که کنم احساس ميتونستم وجود تمام با اما نداشتم خبر چشمام حالت از گرچه دنبالش رفتم

 ..... ريخته توش

 رفتن عزم داره داشت کيف توي که چادري با و درآورده مانتوشو همين بخاطر.  شدن خيس بارون از لباساش

 دو مودستا و ايستم مي مقابلش....  برسم اون از قبل تا ميرم در سمت به باد بالي سبک به هايي قدم با....  ميکنه

 طرف

 مکن نگاه چشمهاش به تا نميده اجازه بهم هست که چي ره اما! ؟ شرمندگي يا شرم اسمش نميدونم.  ميکنم باز در

..... 

 خوبن روزا هستي وقتي از....  ندارم رو سردي همه اين تحمل ديگه.  سرده خونه اين......  نميخواد دلم ديگه -

 !؟ مني با کار اين آخر تا نگفتي مگه اصال......... 

 ....... بود سخت احساس به راجع زدن حرف چقدر

 !! هستم هنوزم:  مژده

 ي نيمه و خودت جز کسي که باشه جايي نبايد بشکنه وقتي اما.  ميشکنه هم مرد بغض.  آره! ...  شکست بغضم

 در به آروم.  نموند پاهام توي جوني که ميخواست قدرت انقدر اما باشه بيصدا کردم سعي!! .....  هست ات ديگه

 .... نشستم زمين روي و زدم تکيه

 عمرت تمامه گفتم خودم با اما!!  بودي تو وجدانم عذاب.  داشتم وجدان عذاب عقد ي خطبه ي لحظه اولين از -

 مميکرد خيال.  مني زن تو گفتن فهميدم راستمو و چپ فرق وقتي از! ... ؟ باشي اختيار صاحب نميخواستي مگه

 چهي تو! ...  تو غير کي هر!!  شهبا ديگه کس تو جاي خواستم نگاه اولين توي همين سر.  گرفتن انتخابو حق ازم

!  دمش نابود موضوع اين بخاطر من و بودي من انتخاب تو حتما نميکشيد نقشه ما واسه کسي اگه.  نداشتي ايرادي

 يبود تو سالم چند اين عذاب دليل....  ميکشيدم عذاب وايسادي من پاي تو اشتباهاتم ي همه با ميديدم وقتي... 

 مژده به نسبت نيلوفر برتري.  کردي فراموش که جايي.  خاطراتت بين حتما ميزدم نهيب خودم به همش چون

 من از گرمارو اين....  نبودم مطمئن اون با بودن از چون نبودم حال خوش شدم پدر گفت وقتي....  نبود اما است

 !!! ندارم سرمارو طاقت ديگه مژده نگير

.  زدم زار و پاهام ستون روي گذاشتم سرمو.  رسيد بلندي قه هق به پيشم لحظه چند آروم صداي گفتم اينو تا

 .... نشست مقابلم شده سست پاهايي با مژده
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 رو لحظه اين نميخواست دلم چون...  چون..  بگم بهت هام تنهايي از تا ندادم اجازه خودم به وقت هيچ:  مژده

 !؟ ميندازي گريه به حرفات با منو عشق داري تو وقت اون..  ببينم

! ؟ شده من حق.  خوبي کدوم پاداش به ؟ بود عشق ي الهه واقعا زن اين...  نميکردم گريه ديگه.  کردم بلند رموس

... 

 بودم حال خوش من اما حرفي هيچ بي.  رفت نميکنم گريه که شد مطمئن وقتي.  شد بلند و گرفت من از نگاه

 !!! ..... ايسته مي من کنار بازم مطمئنم چون

 

  هيراب

 رانتظا ها سال از بعد رو مژده اسم به زني و بکشم مرگ کام به مردو اين قراره که من!  نميدونم خودمو رفتار دليل

 !؟ ميکنم کمکشون خوب ي رابطه يه داشتن براي دارم چرا پس.  کنم عزادار.  روياهاش مرد داشتن براي

 !!! نميدونم....  يا.  ببينه ازش عشقي . هاتف مرگ از قبل مژده ميخواد دلم شايد.  وجدانه عذاب اسمش شايد

 داد ادمي.  داد يادم که سهيل مثل.  باشم مراقبشون بايد من که هستن نفر دو دنيا توي اينه ميدونم که چيزي تنها

 .... آوردم کم داداش آره.  آوردم کم ببيني که سهيل کجايي..  آخ!  بود نفر دو مراقب خودشم چون

 هک گاراژ توي ؟ کجاست اآلن.  نبود حواسم اصال!!  فاطي راستي....  باشم رامين و فاطي مراقب ميدم قول بهت ولي

 !؟....  آوردن سرش باليي نکنه.  بيفته ژينوس دست رامين نميزاشت بود اگه.  نبود

 اقات در به!! ....  ميکنم غلطي چه اينجا خري تو خر همه اين وسط که فرستادم لعنت خودم به و شدم بلند عجله با

 مژده ي جمله ياد ناخودآگاه.  نداشتم خوردن واسه وقتي اما.  بود گرسنگي از.  سراغم اومد گيجه سر نرسيده

 : افتادم

 زود خيلي بشي بزرگ وقتي دنيا...  بزرگ خيلي! ...  شدي بزرگ مرد يه تو اما کمه سنت که ميدونم:  مژده) 

 !! ( نکن عجله.  ميگذره

 کاراي من از.  جوونم هنوز من که ندارن کار اين به اطرافم آدماي!  نيست من دست اما.  مژده مامان نميخواد دلم

 ... !! بدم بابتشون بدي تاوان بايد.  واال ميخوان بزرگ

 .... اومدم خودم به هاتف صداي با

 !؟ هيراب خوبه حالت:  هاتف

 تنها دنبال برم.  برم که مجبورم اما ابمبخو ميخواد دلم!  پليس آقا نيست خوب نه...  گرفت ياد اسممو زود چه

 .... دارم که ايي خانواده
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 !! برم بايد...  آره -

 !؟ نميزارم اوضاعت اين با نيست صورتت به رنگ! ..... ؟ کجا:  هاتف

 ؟! شدم مهم برات چرا...  ؟ چرا -

 ثلم ميزد حرف من با آرامش با حاال.  نبود قبل نگراني به صداش لحن...  بود دلخور حرفم از انگار.  کرد مکث کمي

 .... بغلش توي برم شد باعث که.  خيابون وسط.  پيش ساعت چند

 !! ميدم اهميت آدما به...  هستم ها مهموني توي و خورم عرق يه اينکه برخالف چون:  هاتف

 ميدونم که من ! .... بزرگيه درغگوي اون.  بودن دروغ اآلن مثل خيابونشم توي حرفاي پس.  بود دروغگويي عجب

 !!!! .... ملخک دستي کف خودت بار اين.  غافل دل اي ولي برسي سرکرده به من از ميخواي

 . برم بايد هم حاال!!! ..  نميده اهميت من به کسي چون.  نميدم اهميت تو برخالف من -

 .... خورد زنگ همراهم تلفن که ميشدم رد کنارش از داشتم.  بده ادامه نزاشتم

 !؟ الو -

 ( ..... پيچيد گوشي توي فاطي نئشگي سر از جونو بي هاي خنده... )  سسسسسالم:  فاطي

 !؟ کجايي! ... ؟ فاطي زدي چي -

 ! عششششششششقم پيش:  فاطي

 !!؟ سهيل -

 ..... بره بودم گفته که من( ...  کرد پاره دلمو بند صداش بغض)  بود نرفته ديوونه....  کردم پيداش:  فاطي

 ؟ کجايي بگو طفق فاطي -

 روببببب.  پس باشيم هم با ما نميشه گفتم....  گفتم بههههههههش شب اون من...  من!!! ...  بود غد اولشم از:  فاطي

 ..... ( رسيد بغضش شدن شکسته به آخرش که داد سر بلندي هاي خنده!! )  نننرفت ديوونه اون اما! .... 

 سعي اام ميلرزيد بدنم تمامه.  ميترسيدم بود رسيده ذهنم به فاطي فايحر با که فکرايي از.  افتادم گريه به منم

 .... برسم فاطي به فقط.  کردم

 !؟ کجايي فاطي خدا تورو -

 !!! عشششقم پيش که گفتم!! ... ؟ نميفهمي تو وقت اون نئشم من:  فاطي

 !؟ اااااااااااستکجا سهيل(  نداشتم دقايق اين توي خوبي احساس.  بودم عصبي.  کشيدم فرياد)  -
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 !!! هست يادت..  شمرون باغ تو:  فاطي

 بشصاح عوضي پولدار يه.  ميبرد خودش با هم فاطيو منو.  بود سهيل هميشگي پاتوق اونجا.  ميگه کجارو فهميدم

 طعق لفنوت(  ميام اآلن باش جا همون)  ي جمله با......  خاليه وقته خيلي اآلن خونه و کرده فرار انقالب از بعد که بود

 .... کردم

 فهات صداي با..  برسم فاطي به بايد!!! ...  خستگي نه و داشتم ضعفي احساس نه.  افتادم راه در سمت به عجله با

 .... ايستادم

 !؟ برسونمت بزار حداقل:  هاتف

 ويفاط نميخواد دلم.  ببرمش خودم با نميتونم.  کردم دل دل.  بود دستش توي سوييچي.  سمتش به برگشتم

 .... بشناسه

 ! ميرم خودم بدي سوييچو اگه -

 .... کشيد عميقي نفس کالفگي با.  انداخت باال ابرويي

 .... ؟ بري ميخواي لباسا اين با:  هاتف

 ... نداشتم لباس کردن عوض وقت اآلن انداختم پام سرتا به نگاهي

 !؟ نه يا ميدي سوييچو! ....  نيست مهم -

 ؟ باشه اينجا گردبر شب پس...  باشه:  هاتف

 ....... شدم خارج خونه از عجله با و دادم تکون باشه معني به سري

 نگه باغ در جلوي عجله با...  رسيدم ربعه يه وجود اين با ميروندم تا 811 با اگرنه و بود پاترول ماشين که حيف

 اين حجم از ميکردم احساس.  دنميکر باز کسي اما.  زدن در به کردم شروع توان تمامه با و شدم پياده.  داشتم

 اغوب درب تا.  رفتم عقب قدمي چند! ...  کنم حفظ خانوادمو بايد من نبود مهم اما بايسته قلبم که اآلنه فشر همه

 .... رفتم باال فراوان زحمت با..  نه يا برم باال ازش ميتونم ببينم ميخواستم.  کنم بررسي

 داپي چيزي نتونستن چشمام وقتي!  دير خيلي.  ميشه دير داره فتميگ بهم احساسي.  اطراف به چرخوندم چشم

 .... کشيدن فريا به کردم شروع کنن

 !؟ فاطططططططططططططي! ...... ؟ فاططططططططططي -

 چشمامو اشک پيرهنم آستين با!!! ....  بود سرد ناجوانمردانه هميشه مثل هم هوا.  بود کرده خيس صورتمو اشک

 هميشگي درخت همون زير!!! ....  ديدمش.....  ببينمش تا ميچرخم خودم دور..  ببينم تر راحت تا ميکنم پاک

 نقدرا چرا نميدونم..  است خيره چي به نگاهش.  ببينم نميزاره بلندش موهاي.  نشسته زير به سر چقدر.  نشسته
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 مقابلش.  بهش ميرسم باآلخره زحمت و زور ي همه با.  ميشن کشيده دارن من سر پشت.  شدن جون بي پاهام

 ..... ميدم تکونش و ميکنم صداش..  لرزون دستايي و بغض از پر صدايي با....  ميزنم زانو

 !!! فاطي.  ف. ف -

 نارک.  شده سياه پوستش و رفته باال که چپش دست آستين به.  ميفته دستش کناره به نگاهم.  نميده جواب

 !!! .............. رميگ ده مواد کيسه يه با.  خوني سوزنه يه دستش

 ويزيتش کرات دنبال.  نيستن خودم دست کارام ديگه...  کنم باور نميخواد دلم اما اومده سرش باليي چه ميدونم

 .... بوق دو.  بوق يه....  گرفتن شماره به ميکنم شروع لرزون دستايي با و..  ميگردم

 !؟ الو:  مژده

 !؟ مژده مامان -

 !!!!!!!!!!!!! خسوف:  مژده

 !!! ( ............... گريه زير زدم ساله پنج ي بچه يه مثله و ترکيده بغضم)  -

 ... خسوف! ؟ بزن حرف من با ؟ شده چي! ...  برم قربونت:  مژده

 !! اينجا بيا خدا تورو!! ...  اينجا بيا -

 !؟ کجايي تو..  ؟ کجاست اونجا:  مژده

 ........................ شمرون -

 اطرافم غليظي مه دارن من هاي نفس بخار ميکنم احساس.  باريدن به کرد شروع بارون و دادم هشب آدرسو

 ..... ميسازن

 ضربات از داره باغ درب!!! ....  شدم سهيل داداش مديون من.  شد دير!!! ...  نميزنه ديگه ميگيرم دستشو نبض

 اون ي همه نکنه ؟ مژده مامان ميگم بهش چرا.. ! ... دارم شدن بلند جون من اما ميشه شکسته مژده مامان دست

 !!! .......................... اينه من زندگي..  ميکنم نگاه فاطي جون بي جسم به! ... ؟ شده باورم ها خوبي

  راد بنيامين

 ادهپي ماشين از عجله با...  دنبالش افتادم موتور با منم رفت وقتي.  دارم شوره دل آخه.  بره تنها بزارم نيومد دلم

 و نيست خوب اوضاع ميگفت بهم احساسي يه....  داخل رفت باغ يه در باالي از کردن برانداز کمي از بعد و شد

 (اوي ال سي) از مژده تعجب کمال در.  مدتي گذشتن از بعد!! ...  موندم منتظر چرا نميدونم اما برم دنبالش بايد

 رفت هعجل با.  کنه پارک ماشينو حسابي درستو نتونست حتي که تداش عجله اونقدر.  شد پياده رنگش ايي نقره

 !!! ...... شد پاره دلم بند.....  زدن در به کرد شروع و باغ درب سمت
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 .... مژده سمت رفتم شدم پياده

 !!!!!!!!!!!؟ مژده -

 .... ميکشيد شعله خاکستريش چشماي از داشت اضطراب.  نداشت صورت به رنگ.  من طرف به برگشت

 !!! اينجاست خسوف.  کن باز درو جوري يه باش زود:  مژده

 طوالني من تعلل وقتي! ... ؟ شده چي آخه! ؟ گرفته تماس باهاش خودش هيراب يعني.  شدم خيره بهش واج هاجو

 ! .... نداشت خوبي حال اصال....  کشيد فرياد مژده.  شد

 ! باش زوووووووووووووود:  مژده

 کشيدن داد به کرد شروع و شد وارد ها ديوونه مثله.  کردم باز مژده براي درو و باغ توي پريدم در باالي از عجله با

..... 

 !؟ خسسسسسسسسسسسوف! .... ؟ خسسسسسسسسسسسوف:  مژده

 ........... شد معلوم درختا بينه از.  بود ايستاده پا سر زور به که ضعيف جسمي از خسته صدايي بعد کمي

 ! همژد مامان:  هيراب

 همين از رو مژه دستاي قدرت ميتونستم.  کشيد آغوشش به.  محکم و دويد هيراب سمت به توان تمامه با مژده

 !! ....... کنم احساس هم فاصله

!! ! افتاده دختر يه ي جنازه تر اونطرف کمي و گريه زير زده بچه يه مثله هيراب ؟ افتاده اتفاقي چه.  نميشه باورم

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

 بازوهاشو.  خشم با و ميرم جلو.  هيراب روز و حال به توجه بدونه.  ميگيره وجودمو تمامه ترس صحنه اين يدند از

 امصد توي ميريزم خشممو ترسو....  نيست مهم اما نداره خوبي حال اصال.  بيرون ميکشمش مژده بغل از و ميگيرم

 ..... ميام حرف به گونه فرياد صدايي با و

 ؟ کيه دختر اين ؟ ادهافت اتفاقي چه -

!!  ههيراب بدتر همه از.  شديم خيس حسابي سه هر حاال.  گرفته شدت بارون.  ميکنه گريه داره فقط.  نميزنه حرفي

 گريه از دست اما نيست جنازه اين مرگ مقصر.  بگه بهم زودتر هرچه ميخوام...  کرده عصبيم بيشتر همينم

 .... گوششش توي ميزنم محکمي ي يدهکش و ميدم دست از کنترلمو پس!  نميکشه

 ! ؟ خبره چه.  اينجا لعنتي بزن حرف -

 ............ مژده باروت انبار واسه کبريتي شد.  سيلي اين
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 !!!! لعنتي.  کن ولش:  مژده

 ....... ببره خودش با هيرابو.  بدم اجازه بخوام که بودم اون از تر نگران و تر عصباني من اما.  اومد جلو خشم با

 !!! گردنش به نيفتاده قتل يه تا شده چي بگه بايد.  اينجاست جنازه يه نميبيني مگه....  مژده کنار برو -

 ودب شده الجون اونقدر.  رفت بيرون من دستاي حصار از زور با باشه شده دختر اون متوجه تازه انگار گفتم اينو تا

 دنشوب لرزش ميتونم.  شدن گلي خيسو.  سفيد لباساي ناو تمامه.  افتاد گلي زمين روي مکش کش اين بخاطر که

 ميشينه زانو روي مقابلش در و جنازه سمت به ميره پا دستو چهار..  کنم احساس نيست دستام زير وقتي حتي

.......... 

 پاشو! ... ؟ باشه بهت حواسم نشد بگم بهش! ؟ بدم چي سهيلو جواب من.  پاشو تروخدا! ... ؟ فاطيييي:  هيراب

 !! پاشو قصم سهيل جون به تورو..  پاشو.  تروخدا فاطي

 .... ميزاره اش سينه روي سرشو و ميزنه زانو دستش کنار مژده اما.  زده خشکم هاش التماس و صدا لحن از

 !!! برم قربونت باش آروم...  پسرم باش آروم:  مژده

 بيرون مژده بغل توي از وحشت با.  نميگيره آروم مژده بغل توي ديگه و شده قبل از تر بيقرار حاال هيراب اما

 !!! ..... ميکنه التماس مرده دختر اين جون نجات براي و اومده

 !! کرد کمکش ميشه هنوزم باش زود...  کن خوبش.  خدا تورو:  هيراب

 عيتقط به نياز.  مشخصه قبل از که چيزي اما ميگيره رو مرده دختر نبض و ميره جلو هيراب آرامش براي مژده

 !!! .... نداره

 رت ديوونه هيراب تا کافيه جمله اين شنيدن!!!!!!!!!! ( .  مرده)  ميگه غم از پر نگاهي با و هيراب سمت به برميگرده

 قشعاش اگه.  نه! . ؟ بود عاشقش نکنه!  شده مهم براش انقدر که داره نسبي چه دختر اين با نميدونم.  بشه قبل از

 هب داره چون.  کنم آرومش بتونم که اينه مهم.  نيست مهم اينا اآلن.  اه! ...... ؟ کيه سهيل! ؟ سهيل نميگفت بود

 !! .... ميزنه آسيب خودش به تر مهم همه از و ميده فش آدم عالمو

.  يميکن کارو اين من با چرا خدايا....  دروغگويين همتون شماها.  همتون به لعنت!!! ؟ نيستي دکتر تو مگه:  هيراب

 ............ همتون از.  متنفرم تونهم از

 به نگارا.  تنم بوي احساس با که شد چطور نميدونم.  کردم بغلش محکم.  داشت که هايي بيقراري بينه و رفتم جلو

 ردو دستاشو اينطور وقتي داشتم دنيارو احساس ترين قشنگ...  گريه زير زد دوباره.  باشه رسيده مادرش بغل

 گردنم
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 رفتارم بخاطر لب زير و ميبوسيدمش و ميکردم زيادتر دستامو فشار مدام و نبودم خودم حال تو ... ميکرد حلقه

 ............... ميکردم عذرخواهي

 هنوزم هيراب اما شده قطع بارون..  ببرن رو جنازه تا گرفتيم تماس اورژانس با کرده کوپ سنگ فهميدم وقتي

.  غلمب توي پاهام بينه هيراب و نشستم باغ وسط سيمانيه سکوي روي .. گرفته آروم من بغل توي ولي ميلرزه داره

 سرش

 يوقت...  شنيدم شدنشو خرد صداي وجود تمامه با اما نميکنه گريه.  شده خيره مقابلش تصاوير به ام سينه روي

 پشت و نيومدن ما طرف به هم پليسا.  نميشنيدم من که مژده توضيحاي با.  رفت بيرون باغ در از آمبوالنس

 از آمبوالنس

 ..... رفتن بيرون باغ

 .... پيچيد هيراب دور آروم و ما پيش اومد پتو يه با

 ! برده خوابش:  مژده

 .... بوسيدم پيشونيشو آروم و کردم ترش محکم ام سينه روي! ... ؟ برده خوابش کي.  نشدم متوجه

 !!! خشک لباس يه تر مهم همه از.  داره نياز غذا و دارو به...  نداره خوبي حال اون...  خونه بريم بايد شو بلند:  مژده

 ..............  شدم بلند و دادم تکون باش معناي به سرمو

 لرزش.  اون از بيشتر اما شده سردم و خيسم خودم.  سرده خيلي ولي اومده بند هم بارون و شده تاريک هوا

 .... ميکنه باز درو و مياره بيرون کليدارو جيبم ويت از مژده....  ميزنه آتيشم داره هيراب نحيف بدن خفيف

 . بيارم کيفمو ماشين از ميرم کني عوض خودتو خسوفو لباس تا:  مژده

 . هاش شونه روي ميندازم.  ميارم بافتني کت يه اتاق توي از و کاناپه روي ميزارم هيرابو.  کنه صبر ميخوام ازش

 !!! ..... شده خيس ما مثل اونم

 !! سرده هوا -

 ..... ميره و ميزنه لبخندي مژده

 نارشک.  برميدارم کمد توي از نخي سياه شلوار يه همراه به رنگ خاکستري.  ايي دکمه سه.  بلند آستين تيشرت

 دلي با . شده سخت کشيدناشم نفس.  ميرسه نظر به بيهوش نيمه بيشتر.  نيست خواب.  ميشينم اتاق تخت روي

 شکسته

 فتهمي پشتش زخماي به نگاهم وقتي.  ميکنم عوض خيسشو لباساي.  ميکنم بلندش.  سرمپ تنهايي همه اين از

 !!! ..... ميشه مچاله بيشتر قلبم
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 به مژده صداي با.  شدن سرد دستاش و پريده خيلي رنگش.  ميکنم خشک لختشو سياهو موهاي ايي حوله با

 .... ميام خودم

 ! کن عوض اسلب خودتم.  ميکنم وصل سرم بهش من تا:  مژده

 هک کنم عوض لباس تا ميرم ايي ديگه اتاق به.  برميدارم هيراب زار جسم از چشم و ميکشم بلندي عميقو نفس

 هنتيج اين به مگه.  ميلرزن دارن بازم دستام چرا نميدونم.  ميرم جلو....  ميفته نيلوفر لباساي کمد به چشمم

 که نرسيدم

 !!!! ...؟ مژده يا خودت! ؟ مرد ميزاري کاله داري کي سر!  بنيامين يشد دروغگو! ... ؟ نبود من عشق نيلوفر

 ريه به وتنش بوي توان تمامه با.  ميده نيلوفرو بوي هنوزم.  ميفته.  سفيد شال اون با بلندش آبي لباس به چشمم

 ..... ميکشم هام

 ابهير سرم به آمپواليي داره مژده. .... هيراب اتاق به برميگردم آبي لباس اين همراه به کردم عوض لباسامو وقتي

 .... ميکنه تزريق

 !! بخوري سرما که اآلنه.  کنه عوض لباساتو بيا -

 سکوت توي هردو.  ميندازه پايين سرشو..  کيه ماله فهميده که ميدونم.  لباس ديدن با.  طرفم به برميگرده

 .......... ميفتيم تشويش به آيفون صداي با که ايستاديم

 ؟ بودي کسي منتظر:  مژده

 ميگم جدي صداي يه با.  بدم که ندارم جوابي.  ميکشم هم توي ابروهامو

 . نيا بيرون اتاق اين از افتاد اتفاقي هر -

 ..... بستم اتاقو درب و رفتم بيرون اتاق از.  بده جواب که نموندم منتظر

 ؟ کيه -

 !!! حميد...  منم:  حميد

 !! .... خدا کن بخير خودت آخريو اين.  داشتم تشنج خيلي امروز.  سرم روي بود پوتکي صداش شنيدن

 ؟ داري کار چي -

 !! باال بيام کن باز درو باش زود:  حميد

 !!! ...... است خونه در جلوي مژده ماشين.  نبود اصلي سوتي به حواسم اصال....  زدم افو اف ي دکمه.  بودم مجبور
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 ..... بياد تا شدم منتظر.  ذاشتمگ باز رو خونه درب و نشستم کاناپه روي

 ..... نشست مبلي روي مقابلم جمعي حواس با و انداخت اطراف به نگاهي.  داخل اومد مشکوک ي قيافه يه با

 !؟ خوب -

 ..... شد خيره بهم شده ريز چشمايي با و زد پوزخندي

 !! نيستي سابق بنيامين اون ديگه:  حميد

 ؟ اومدي چي واسه! ؟ بگو حرفتو -

 ! تهرانه افخم بهروز:  ميدح

 ! گفتي قبال -

 !! خوبه ات حافظه حداقل که داره شکر جاي:  حميد

 ! ندارم حوصله اصال.  برو و بگو حرفاتو حميد باش زود -

 ؟!! نفهميدي تو بگي ميخواي..  هستي کي تو فهميدن مهموني توي شب اون:  حميد

 !!! ..... داره جاسوس يه بود نگفته مگه.  ميفهمه بود معلوم..  گند پشت گند.  بنيامين تو به لعنت

 ! نميشي کار مزاحم پس.  نيستي عمليات توي ديگه:  حميد

 تنه ي پاره هيراب.  نيست نيلوفر ديگه اين.  نميسپارم تو دست خانوادمو از کسي ديگه.  اونجاست من پسر عمرا

 !!! .... منه

 ! ميتونم هنوزم -

 !!!؟ کردنو ودکشيخ...  ؟ ميتوني چيو:  حميد

 ميدح تا شد ايي بهونه اين.  کنم حفظ تعادلمو نميتونستم هم مبل روي حتي.  سراغم اومد سخت ي گيجه سر يه

 سوء موقعيت اين از که هست باهوش اونقدر.  اينجاست مژده فهميده ميدونم..  بکشه بيرون رو مژده بتونه

 !! ..... بشه رو دستم تا کنه استفاده

 !؟ خوبه حالت...  ؟ شدي چي! .... ؟ امينبني:  حميد

 بهم نگراني با و زد زانو مقابلم.  حميد به توجه بدونه.  اومد بيرون اتاق از وحشت با مژده.  نداشت حرف کارش

 ... شد خيره

 ؟ خوبه حالت! ... ؟ بنيامين:  مژده
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 تنها.  نشسته اشک به اييچشم با.  انداخت چنگ گلوم به بزرگ بغضي!!  شد آب بر نقش هام نقشه ي همه

 .... بيارم زبون به کلماتو اين تونستم

 !!؟ نيا بيرون اتاق از نگفتم مگه -

 يتو مژده ديدن از تعجب بدونه هم حميد..  کرده کار چي فهميده تازه انگار.  کرد نگاه حميد به سردرگمي با مژده

 به برگشت قبل از تر مضطرب.  لبخند اين يدند با مژده...  داد ما دوي هر تحويل عصبي لبخندي.  من ي خونه

 ..... من سمت

 ؟ کنه کمک بهمون حميد بزار...  بزار!! ...  بنيامين نميشه حل تنهايي مشکل اين:  مژده

 !؟ چيه مشکل بگين حاال!! ....  ميلنگه کار جاي يه ميدونستم!! ....  خوبه:  حميد

 ات ميکردم التماس نگاهم با من.  بوديم شده خيره هم چشماي توي.  نداشتيم توجهي حميد حرفاي به کدوم هيچ

 ..... شد شکسته سکوت...  کنم باز لب تا ميکرد التماس بهم نگاهش با مژده ولي نکنه باز لب مژده

 نم...  ديگه کس نه تو هاي بچه مادر...  اما شدنه مادر..  بخوام تو از بيشتر که باشه چيزي يه دنيا توي اگه:  مژده

 ونمبت تا بگيرم کمکي يار يه حداقل بزار...  نيست منصفانه اين.  زندگيم باارزش عشق دوتا مقابل در نفرم يه

 !؟ باشم مراقبتون

 براش کشيدن نفس....  زدم زانو.  تختش کنار و رسوندم هيراب اتاق به خودمو و شدم بلند افتاد لرزه به ام چونه

.  يمپيشون روي گذاشتم و گرفتم دستام بينه سردشو دستاي..  کردمي سرفه يکبار لحظه هر و و بود شده سخت

 ! ...  کنه بهتر حالمو نميتونست هيراب وجود کردن احساس از بهتر دارويي هيچ

 انيتعصب با و نکرد مژده حرفاي به توجهي.  حميد بود که چي هر.  ميگه حميد به چي مژده که بشنوم نميتونستم

 .... شد اتاق وارد

 ..... پسره اين! .... ؟ بنيامين ميکني غلطي چه داري هست معلوم:  حميد

 !! هيرابه اسمش -

 !! ميکنم خواهش.  بعدا کن گوش حرفاش به فقط.  حميد کن صبر:  مژده

 !؟ ميشنوم خوب خيله:  حميد

 ! نبود سهراب گاراژ سوزي آتيش توي نيلوفر -

 .... ميدونم خودم:  حميد

 ! ....؟ ميشه!!!  کن گوش قطف..... کن گوش خدا تورو -
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 . باشه:  حميد

 نا دي آزمايش!!! ...  نيلوفر ازدواج ي حلقه.  داشت گردن به که بود ايي حلقه بخاطر.  کردم شک وقتي بار اولين -

 هب هيرابو نميزاشت که بود سرم توي بزرگ حباب يه انگار.  نميشد باورم بازم اما منه پسر کرد ثابت مژده اي

 اين( ...  کرد خيس صورتمو اشک آروم آروم.... )  هيرابه واقعيش اسم گفت بهم امروز اينکه تا.  کنم لوص نيلوفر

 بعد سال 81 اما ميشم پدر دارم فهميدم عمليات قبل روز چهار سه...  بزاره پسرش روي ميخواست نيلوفر اسمو

 ... !!!!!!!!!! افتاد يادم

 بودن خودم دست حالم.  ايستادم مقابلش و شدم بلند.  بود شده خيره نم به باز دهني با.  حميد سمت به برگشتم

... 

 اهم من!!! ....  من...  منه تقصير.  خسوف گفتن بهش که نيست شهر باالي دختراي تقصير!! ..  منه پسره خسوف -

 منه دليل ي همه..  همن تن ي پاره منه پسر اون.  داره فرق نيلوفر با هيراب حميد! ...  پدرش...  دزديدم زندگيشو

 !؟ کن کمکم!!! .... 

 ...  کنه اپيد خودشو تا رفت پنجره سمت به...  فرستاد بيرون بلندي صداي با نفسشو و کشيد صورتش روي دستي

 .... گرفتم جون دوباره حميد صداي با اما....  گرفته نظر زير حرکاتمو تمام حالم از نگراني با مژده

 !؟ مژده.  داري وستد بنيامينو هنوزم:  حميد

 !! باشم مادر ميتونم چون وقتي هر از بيشتر حاال.  وجود تمامه با: ....  مژده

 .... يخ مثل بود سرد شد خيره بهم و من طرف به برگشت

 ناآل تو پسر(  کرد راست چپو.  مژده منو بين نگاهشو و زد لبخندي... )  بدهکارم بهت حرفا اين از بيشتر:  حميد

 !! وجودش فداي من زندگيه تمامي حاال پس...  منه ي هزاد خواهر

.  هيراب هاي سرفه صداي با ولي.  کردم بغل محکم حميدو.  هيجان از من و نشست هردومون لباي به لبخند

 ..... زدن تندتر به کرد شروع قلبم و شد شناور وجودم توي استرس دوباره

 ؟ مژده -

 ادد پزشکيشو ي نظريه که نکشيد طول زياد.  شد معاينه مشغول يپزشک گوشي با و نشست هيراب کناره مژده

.... 

 . بيمارستان بريم بهتر!! ...  ست الريه ذات نظر به:  مژده

 .... حميد طرف به برگشتم....  شد آوار سرم روي دنيا

 ... بري تو بهتره فعال -
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 !! بدونه هيرابم شايد.  پليسي تو ميدونن اونا.  باشه حواست:  حميد

 ! بيرون بکشمش منجالب اين از ميخوام فقط من.  نيست مهم -

 !! کني کنترل رو اوضاع نميتوني اين غير..  بگي بهش بايد ميخواي اينو اگه:  حميد

 !!! ........  کنارمه حميد دوباره که خوبه چقدر.  دادم تکون باشه معني به سري

 نظر به خوب اوضاع و شده ثابت حدودي تا هيراب ضعيتو.  بوديم بيدار هردو صبح 0 ساعت تا بيمارستان توي

 ......... کرده ايستادگي هيراب و من براي عاشقانه اما ميرسه نظر به خسته خيلي مژده..  ميرسه

 هيراب

.  مبيمارستان توي اينکه مثل..  سنگينه خيلي اکسيژن ماسک نظرم به که خستم اونقدر.  ميکنم باز چشمامو

 تهنشس صندلي روي راستم سمت مژده مامان...  بخوابم و بمونم تخت اين روي ابد تا ميخواد دلم که بدحالم اونقدر

 به دستشو. 

.  ميچرخونم سرمو..  برده خوابش که کرده نگاه بهم اونقدر انگار.  اش چونه زير گذاشته و زده تکيه تخت روي

 باهياشت.  مامان ميگم اون به وقتي است مژده بخاطره حتما..  حتما! ... ؟ بابا گفتم چرا! .... ؟ بابا......  بابا ديگه طرف

 باعث هاتف ديدن.  داره اون مثل پدري که هاتف پسر حال به خوش ولي!! ...  همينه آره!! ...  بابا ميگم هاتفم به

 !!! ..... باشه کرده ولم اون اگه حتي.  بابام دنبال به برم بخواد دل ميشه

 ميان سراغم و ميپرن خواب از واقعي مادر و پدر يه مثل هردو.  ميفتم سرفه به ام نهسي ي قفسه توي سوزشي با

.... 

 !؟ پسرم خوبي! ...  جان هيراب:  مژده مامان

 . ميگيرن قوت هام سرفه اين افکار اين با! ........ ؟ چيه اسمم بگم بهش خودم نشد قسمت وقت هيچ که بد چقدر

.  نمبشي تا ميکنه کمکم و هام شونه زير ميزاره دستشو هاتف...  ميشم بلند بکشم دراز طور اين نميتونم ديگه

 سرفه وقتي

 .... ميکنه نوازش امو سينه آروم ديگه دست با نميگيرن آروم هام

 !! آروم...  جان بابا بکش نفس آروم:  هاتف

 .....  دارمن زدن حرف جرات ها سرفه اين درد از بخواي راستشو.  نفهميدم حرف اين از منظورشو

 ؟ جان مامان خوبي:  مژده مامان
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...  رهميخو زنگ تلفنم کار اين از قبل اما بکشم دراز دوباره تا ميکنه کمکم هاتف.  ميدم تکون آره معني به سري

 !!! .... بده بهم نميخواد ميرسه نظر به اما مياد هاتف جيب توي از تلفنم صداي.  ميکنم نگاه هاتف به

 .... برميدارم دهنم روي از کسيژنوا ماسک ناچار به

 !!! من به اش بده -

 و رميارهد جيبش توي از موبايلو کالفگي با..  بده تلفنمو تا ميمونم منتظر و ميکنم دراز طرفش به سردمو دستاي

 .... طرفم به ميگيره

 ..... بدم جواب که مجبورم من اما.  افتاد لرزه به تنم گوشي ي صفحه روي اسمش ديدن از

- ................ 

 ! بودي ادب بي اولش از....  درنمياد صدات:  ژينوس

 !؟ خوبه...  رامين حال -

 !!!؟ افتاده خس خس به صدات چيه...  آره که فعال:  ژينوس

 ؟ بگو حرفتو -

 نداري عرضه ميدونم...  ميدم بهت ديگه شانس يه من اما حرومايي به نمک ي سردسته تو گرچه:  ژينوس

 !!! کاميونا انبار به بيار پليسو اون فقط پس کني جاسوسي

- ...... 

 ؟ شد چي:  ژينوس

 !؟ بدي پس بهم رامينو لحظه همون بايد اما...  باشه -

 ! ميبينمت عصر 6....  قبوله:  ژينوس

 ازرد کرد مجبورم..  دهنم روي گذاشت اکسيژنو ماسک عجله با هاتف.  شدن بيشتر هام سرفه...  کردم قطع تلفنو

 ..... برداشتم ماسکو.....  شدم خيره بهش.  خستگي از خمار چشمايي با و کردم مقاومت اما بکشم

 ؟ داري برادري يا خواهر -

 ..... مردن واسه جوونه خيلي رامين.  مجبورم من اما گستاخم خيلي ميدونم.  ميکردم چيني زمينه داشتم

 ! برادر يه دارم آره:  هاتف

 !!! مهميم خيلي همديگه براي ما ي همه اما نيستن خوني من خواهراي وبرادر!! ...  خوبه -
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 ! کني استرحات بايد تو! ...............  نيست مهم من براي ولي:  هاتف

 رمس باليي چه نميدونم نبود اگه.  بود مراقبم بچگيم تمامه..  مرداني سهيل.  سهيل اسمش دارم بزرگ برادر يه -

.  مراقب....  مراقب دادم قول خودم به رفت وقتي....  مرد امروز که دختري همون.....  ودب فاطي عاشق...  ميومد

 اونم.  ودب خودم شبيه خيلي که شد پيداش.  کوچيکي پسر.  قرارها قولو اين بينه.  برگرده که وقتي تا باشم فاطي

 ؟ ميفهمي...  باشم رامين. ... مراقب بايد اما باشم فاطي مراقب نتونستم من....  ترم کوچيک برادر شد

 !! ميزنيم حرف بعدا...  دهنت روي بزار ماسکو اون...  جان هيراب ميگي چي:  مژده مامان

 ..... شدن باروني چشمام حاال..  مژده سمت به برگشتم

 !؟ داري خواهري يا برادر...  ؟ مژده مامان چي تو -

 ....... زدن حلقه چشماش توي اشک.  کرد مکث کمي مژده

 !! برادر يه.....  آره:  مژده مامان

 !!؟ ميگم چي من ميفهمين هردوتون گمونم پس -

 ..... اومد حرف به بود ساکت لحظه اون تا که هاتف

 !؟ کني کار چي بايد:  هاتف

 يزنمم زنگ پليس به معامله از بعد خودم اصال...  بمونه زنده ميتونست حتما.  هوشي تيز همه اين به زدم لبخندي

.... 

 !؟ ميکني برام کارو اين...  برسوني منو بايد فقط تو....  جايي چند برم بايد -

 !! پسرم البته:  هاتف

 هب...  بپرسم دليلشو نميخواد دلم! ( ...  باباجان.  پسرم)  ميگه بهم داره همش شدم بيدار وقتي از چرا نميفهمم

 ! ..... باشم خوب ها حظهل اين براي حداقل بزار پس باشم بد قراره کافي ي اندازه

 ! بشم بلند کن کمکم پس -

 ..... گرفت محکم دستامو هردو کردن خيس صورتشو که اشکايي با مژده مامان

 امروزو حداقل مامان بخاطر...  پسرم ميکنم خواهش!! ...  کردي الريه ذات تو....  جان هيراب خدا تورو:  مژده مامان

 !؟ کن استراحت

 ميخواد که ميشن بدي حوادث متوجه زود خيلي خوب آدماي..  کنم آرومش کردم عيس و زدم بهش لبخندي

 .... بيفته اتفاق
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 !! بشم خوبي خيلي پسر امروز بعد ميدم قول...  مژده مامان بعدا -

 !؟ بعدا بخور چيزي يه حداقل پس:  مژده مامان

 هي با البته! ؟ باشه بمون منتظرمون خان هاتف ي خونه هم تو..  کنم عوض لباسامو ميرم اول اما مژده مامان باشه -

 .... خوب خيلي غذاي

 ....................... زيبا لبخندهايي به شد تبديل ما درد از پر دقايق..  رقصيدن باهم اشک لبخندو

 تا اژارگ سمت به ميرفتيم داشتيم! .... ؟ چيه واقعيش اسم بفهمم ميتونستم کاش..  هاتف و من.  بوديم ماشين توي

 آهنگ تنها من دار خس خس هاي نفس صداي..  ميکردم نگاه بيرون ابري هواي به ازپنجره...  بردارم لباس من

 .... بود شده ماشين

 ؟ بيام ميخواي...  رسيديم:  هاتف

 !! بمون منتظرم فقط نه -

 . باشه:  هاتف

 يهمرض دايه شايد تا ميچرخونم چشم! ... ؟ افتاده اتفاقي چه نميدونم..  نيست کس هيچ ديروزه مثله.  داخل رفتم

 ! ....؟ رفته کجا نيست معلوم.  نيست اونم اما ببينم هم رو

 .... ميشه روشن جا همه شکسته کليدي فشار با..  ميکنم باز کوچيکمو آلونک آهنيه درب و ميندازم کليدو

.  کابير سوشرت يه..  برميدارم کتان فيدس شلوار با ايسکي يقه.  ايي سرمه پيرهن يه....  لباسهام کمد سمت ميرم

 اي دکمه.  بپوشم سر از بايد پيرهن مثله.  دارم دوست سوشرتمو اين.  ميپوشم پيرهن روي از.  دار کاله.  سفيد. 

 .... کردم بلند سر صداش با که ميپوشيدم داشتم سياهمو کتوني کفشاي...  نداره زيپ

 !؟ نباش پولدار ساقيا.  ميکردم خيال:  هاتف

 .... ميگيره هامو شونه.  ميزنه زانو مقابلم نگراني با....  ميشه ختم سختي هاي سرفه به که ميزنم لبخندي

 !؟ خوبي:  هاتف

 ! آره.........  -

 .... ميشم بلند و ميدم تکيه پهنش هاش شونه به دستمو

 !! منتظره مژده مامان بريم بيا -

 .... ميکنه نگاه بهم حسرت يه مثل.  نميفهمم معنيشو.  شده عوض نگاهش رنگ
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 ..... ميشيم خونه راهيه.  وجدان عذاب همه اين از کالفه

 !!! بمونم اينجا که شدم مجبور منم...  بره گاراژ اين از نخواست وقت هيچ سهيل بخاطر فاطي -

 يگرماي و.  تبس نقش لبام روي به لبخندي صورتش رخ نيم ديدن از چرا نميدونم..  کردم نگاه جديش صورت به

 ردمک بدتر رو اوضاع اما بزنه لبخند ميخواست دلم.  گفتم چي نشد متوجه انگار بود فکر توي.  زد موج وجودم توي

..... 

 !؟ نيست مهم برات برادرت چرا -

 ... جدي حالت همون توي برگشت و شدن ريز ام قيافه ديدن با اش شده گرد چشماي...  کرد نگاه بهم تعجب با

 !! نيستم مهم براش من چون:  هاتف

 !! بدونم ميخوام -

 بابام شد باعث اينم...  جنوب به کرد فرار و گرفت دستشو.  مخالفه پدرم ديد وقتي.  شد دختري عاشق:  هاتف

 .... نميشد اينطوري اگه شايد....  بزاره هم روي رو مژده منو اسم بگيره تصميم

 !! ميشدي زنت عاشق بازم حتما تو -

 .... بگم بيشتر تا بود منتظر...  بوديم ايستاده قرمز چراغ يه پشت حاال...  سمتم به برگشت تعجب با

 !!! آدما ي همه مثل هم تو....  نميبينن نزديکشونه که ارزشي با چيزاي وقت هيچ آدما -

 خودش به . ميداد چراغ شدن سبز از خبر که ماشينا بوق صداي با.  رفت فکر توي انقدر که گفتم چي نميدونم

 ...... افتاد راه و اومد

 ؟ دلخوري ازش چرا پس کردي برادرتو کار که هم تو -

 .... داد جوابمو آروم صدايي با کرد مکث کمي هاتف

 !! نداره خبر من ازدواج از بابام:  هاتف

 .... آوردم درمي شاخ داشتم شنيدم که چيزي از

 !؟ نديده اشو نوه حاال تا بابات يعني -

 !!! هن:  هاتف

 !! پسر زدي برادرت دست رو -

 ..... شد خيره روش روبه به دوباره و انداخت بهم غمگيني نگاه لحظه يه براي
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 .......... خونه به رسيديم تا نشد زده بينمون ايي ديگه حرفه

 زمي دور نفري سه..  ميشه بيشتر منم استرس.  ميشد تر نزديک قرار ساعت به زمان هرچه بود بعدازظهر 8 ساعت

 ته يه با کرده درست شير ي خوشمزه گرمو سوپ يه مژده مامان..  نشستيم.  هاتف ي خونه.  ي چهارنفره گرد

 .... رنگ طاليي مرغ چين

 !؟ جان مامان بکش:  مژده مامان

 .... طرفش به ميگيرم بشقابمو

 !! بکش برام شما -

 مهاتف..  ميکنه نگاه هاتف به داره همش اما بزنه لبخند ميکنه سعي گرچه.  ميخونم چشماش از اينو!  شده نگران

 !!! ..... مژده مامان بيچاره....  خودشه الک توي و پايينه سرش

 جو کردن عوض براي موقعيت اين از کردم سعي.  ميکشيد سوپ برام طور همين.  توجه بدون داشت وقتي

 ...... کنم استفاده

 !!! ندارم جا مهه اين واسه ديگه اما نخوردم غذا وقته خيلي -

 ( ... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هان)  گفت منگي گيجو حالت با و کرد بلند سرشو مژده مامان

 اونا به تو بازم.  داشتن ايي ديگه قصد اگه حتي.  کردن خوبي خيلي تو حق در آدما اين!  خسوف تو به لعنت

 ......!!!!!  طوفان يه مثله ميکني نابودشون داري عوض در اما!!! .... ؟ مديوني

 !؟ مامان نگراني چي از -

 ..... کرد خيس اشک با صورتشو صدايي هيچ بدون.  مژده مامان

 !!! هيراب ندارم خوبي احساس:  مژده مامان

 ..... ميزنم لبخندي صورتش به مژده مامان بزرگ گرمو دستاي روي ميزارم سردمو دستاي

 ..... بشه درست چيز همه امروز بعد ميدم قول -

.  ميگم پليس به خان دائي و ژينوس به راجع چيزو همه و ميرم.  بدم پس رامينو وقتي.  دادم ادامه دلم توي

 !!! .... باشه گير خودم پاي اگه حتي ميدم لوشون

 !!! جان مژده بخوريم غذا فقط بهتره:  هاتف

 نمک نگاه زني چشماي تو طوريچ بيفته هاتف براي اتفاقي اگه!! ....  بود من حرفاي ي همه از کارسازتر هاتف!  جان

 !!! ...... مرضيه به حتي.  نگفتم خودمم مادر به حتي که چيزي..  کردم خطابش مامان بار اولين براي که
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 ! ... شده رفتن وقت ديگه...  شد 0 ساعت اينکه تا خوردم دارو و کردم استراحت کمي مژده اصرار به ناهار از بعد

  راد بنيامين

 حرفا اين ي همه با اما شده شروع تبش گمونم.  ميکنه عرق داره که هست هم ساعتي يه.  رهندا صورت به رنگي

 !!! ..... بردارم ازش چشم نميتونم هم ثانيه يک براي حتي....  برميداره قدم داره ضعفي هيچ بدونه و شده بلند

 اب و ميکنه تابي بي خيلي هست که هرچي! ....  ميدونه شايدم يا نميدونه چيزي مژده گرچه.  ايستاده مژده جلوي

 هسرف با اما.  ميکاره لباش روي لبخندي.  مژده کردن آروم واسه هيراب....  ميچرخونه چشم نفر دو ما بينه نگراني

 .... ميشه خراب لبخندش.  نشن بلند زياد ميکنه سعي که هايي

 عثبا صحنه اين....  ميکنه هق هق نديبل صداي با و شده بيشتر هيراب هاي سرفه صداي شنيدن از مژده تابي بي

 ژدهم خود.  آرامش داشتن براي اميدم ي همه.  کنم آرومش تا برم جلو نميتونم.  بندازه چنگ گلوم به بغضي ميشه

 !!! ..... خودم مثل شده طوفاني اونم حاال که. است

 .... ميکنه بغل محکم رو مژده.  کرده تر سياه چشماشو که غمي با هيراب

 !!؟ باشي مامانم...  باشي پشتم طوري اين ميخواي....  مامان توروخدا:  هيراب

 بتونه ات نکنه بغض ميکرد سعي..  زد انگشتاش به ايي بوسه و گرفت هيرابو دستاي.  کرد پاک اشکاشو سريع مژده

 .... بزنه لبخند

 ! ميرن جايي اونا بدونه هاشون بچه که وقتي مخصوصا.  دنياست ماماناي ي همه خاصيت گريه:  مژده

 .... زد دل ته از و بچگانه ايي خنده هيراب

 .. ميدم قول!  ماماناشون پيش برميگردن برن هرجا دنيا هاي بچه ي همه:  هيراب

 زا هيراب...  بده قلب قوت منم به ميتونست کاش.  کرد ول هيرابو دستاي و داد تکون باشه معني به سري مژده

 توي عجيب آرامشي با و زد لبخند صورتم به.  اومد جلو..  بودم خيره مژده به زهنو من ولي رفت بيرون خونه

 چشمام

 .... شد خيره

 ......... کنه محکمت تا ايي جمله يه شنيدن دنبال ميدونم:  مژده

 !؟ بشنومم تو از منتظرم!!! .....  نه کسي هر از -

 !؟ برميگردي بده قول...  هستم هردوتون منتظر ! ..... بگه بهت اينو نداره حق کسي من جز.  معلومه:  مژده

 ... ميدم قول -
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 هشب خوشحال چشمايي با ايستادم...  بگو بهش دلتو حرف.  گفت بهم احساسي يه ميکردم باز دربو داشتم وقتي

 !!!! ( .... مژده دارم دوست.... )  کردم نگاه

 ............... زدم يرونب خونه از که بود شده خشک جمله اين شنيدن از طور همين مژده

 هيراب

 از اومدن بيرون موقع!! .......  کنم تحمل بايد اما نيست خوش حالم.  ميريم انبار سمت به داريم جاده توي اآلن

.  بود تدرس فکرم..  بهتره نباشم من که بگن بهم حرفايي شايد گفتم.  باشن تنها باهم تا رفتم زودتر خودم.  خونه

 !!! .... شده خوب خيلي که هاتف حال

 ..... کنم پرش کردن فضولي با گرفتم تصميم.  داشتيم زيادي وقت

 !؟ کني ازدواج....  دخترش با ميشه راضي عموت....  بزرگ ي بچه يه.  مخفيانه ازدواج يه وجود با حاال -

 کونت سري..  منتظرم هشد گرد چشمايي با ديد وقتي..  انداخت بهم نگاهي.  بود شده گيج سوالم از انگار که هاتف

 .... داد

 ! مرده عموم:  هاتف

 ؟ چي عموت زن -

 ! شدن بزرگ ما با حميد و مژده....  بود بچه خيلي مژده مردن وقتي...  شدن شهيد جنگ توي دوشون هر:  هاتف

 !! بلده خوب...  کردنو محبت که اينه واسه پس....  مژده مامان بيچاره -

 ...... نداشتم سکوت به تصميم اما بود کرده سخت برام زدنو حرف وقفه بي هاي سرفه

 . آره:  هاتف

 ؟ شدن شهيد چرا -

 ..... ؟ چيه واسه سواال اين ميگفت بهم نگاهش با انگار..  کرد نگاه بهم سوالي حالتي با هاتف

 ! بشيم سرگرم جوري يه بايد...  بايد داريم وقت کلي خوب -

 !؟ توام سرگرمي اسباب من مگه:  هاتف

 !! ميدوني تو رو همه.....  ندارم ايي پيچيده زياد زندگيه که من -

 .... نداد جوابي اما.  نه يا ميکنه شک ببينم ميخواستم...  گفتم خودم مخصوصا رو تيکه اين
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 گفت بابام...  شد جنگ اينکه تا ميکردن زندگي خرمشهر توي کارش بخاطر...  بود نفت مهندس عموم:  هاتف

 روز سه اما کرد قبول..  بفرسته هاشو بچه زنو.  گفت نميشه راضي ديد وقتي...  نکرد قبول اما انتهر برگرده

 اههمر به برگشت وقتي.....  دنبالشون خرمشهر رفت خودش بود شده نگران خيلي که بابام...  نشد خبري ازشون

 !!!  حميد با بود دهمژ فقط.  نبودن عموم زن و عمو.  داده نجات جونشونو ميگفت که بود مرد يه

 .... دادم ادامه کردن فضولي به بازم اما کردم سکوت کمي

 !!؟ چي کنه مخالفت حميد اگه خوب -

 .... زد خشکم شنيدم که جوابي از ولي!! ....  مخالفه حميد پس.  خال تو زدم.  کرد سکوت

 !! ميکنه مراقبت تون سه هر از حميد...  حميد و مژده پيش برو..  برو اونجا از.  گرفتي برادرتو وقتي:  هاتف

 هماهنگ دوستاش با حتما! .... ؟ مياد دنبالم داره چرا پس! ...  احمق آدم...  ؟ ميبرمش کجا دارم من ميدونه يعني

 !!! .... همينه آره...  مياد داره که کرده

 .... ميدوني تو -

 .... اون پيش برو فقط نباش نگران!! ! پليسه هم حميد...  پليسم من فهميدي ميدونم....  آره:  هاتف

 !؟ نه مگه.....  بران دورو....  همين دوستات ؟ نه داري نقشه پس....  کن صبر -

 . نيار فشار خودت به زياد!!  نه:  هاتف

 ؟؟؟ چرا -

 چي وپدرم جواب نميدونست چون نميکرد قبول ميگفتم بهش اگه.  منه فرمانده.  برگشت پدرم با که مردي:  هاتف

 !!! بده

 !! ميکشنت اونا! ..... ؟ شدي ديوونه -

 !؟ بدي تحويلم اونا به ميخواي چطور پس مني نگران انقدر اگه:  هاتف

 !!! بزنم زنگ پليس به.....  گرفتم پس رامينو وقتي ميخواستم -

 ونستمنميت اما.  دستم هب داد معدني آب بطري از آبي ليوان نگراني با...  داشت نگه جاده کنار...  بريده امونمو سرفه

 ..... بخورم

 . بکن گفتم که کاري فقط تو!!! ...  پسرم ميدم قول!! .....  نميفته اتفاقي.  هيراب نباش نگران:  هاتف

 رفح نميتونم که شده سخت برام اونقدر کشيدن نفس اما...  ؟! پسرم ميگه بهم چرا بدونم بايد ندارم طاقت ديگه

 ....... شده بيشتر تنم يگرما ميکنم احساس.  بزنم
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 ......... ميفته راه به دوباره و ميکشه عميقي نفس هاتف

(  ابعد)  بگم اينکه يا استراحت براي وقتي اما...  کرده تر سخت برام کشيدنو نفس.  شد وارد بهم که استرسي

 ..... نداره وجود

 گرمو دستاش...  ميکنه هدايت فرمونو دست يه با داره...  پاش روي گذاشته.  راستش دست روي ميزارم دستمو

 .... رفته باال تبم فهميده اونم انگار..  ميشه بيشتر بدنم حرارت...  بزرگن

 .... ميچرخونه چشم جاده منو بين نگراني با

 !؟ برگرديم بايد نمياري دووم امروز آخر تا!!! ...  نيست خوش حالت:  هاتف

 .... بزنم حرف بايد...  ميشن خطي.  خط.  هام سرفه دتش از بشه کامل بخواد تا اما ميزنم لبخند

 !؟ پسرم................................  ميگي من به چرا -

 .... ؟ چرا نميدونم اما ميبينم.....  ميبينم دارم...  زدن حلقه چشماش توي اشکايي

 !؟ نميگم ديگه ميکنه ناراحتت اگه!!! ....  تو همسن منم پسر:  هاتف

 اين صاحب که پسري به...  هاتف پسر به..  ميکنم حسودي دارم دل ته از ميکنم حسودي دارم....  گرفت بغضم

 .... خوشبختيه همه

 ......... واقعيت اسم -

 .... چيه سوالم ميفهمه خودش...  نداشتم دادن ادامه قدرت ديگه

 ! راد بنيامين سرگرد!!! ....  بنيامين:  هاتف

! ! پسرم بگو بهم پس.....  ببينمش نتونم ديگه شايد....  اينه اسمش اول منم پدر.......  B.... . اسمت اول که خوبه -

 !!!!!!!!!!!!! کنم پيداش ميخواد دلم.....  ديدم تورو وقتي از..... 

 ره.  چيه کارش دليل نميدونم.  ميفرسته لعنت خودش به لب زير...  ريخت اشک فقط.  ميزدم حرف داشتم وقتي

 ! شدن بلندتر هقش هق صداي..  من حرفاي شدن تموم با.  هست هک چي

 ..... کنه پيداش ميتونه حتما پليسه اون....  ؟ کجاست بدونم ميخواد دلم ميفتم سهيل ياد

 !!؟ کنن پيدا مردانيو سهيل بگي......  ميرسيم تا ميشه -

 ايلشوموب اما بزنه حرف نميتونه..  نميش بيشتر انگار ميکنه پاک هرچي ولي ميکنه پاک اشکاشو دست پشت با

 ..... زدن حرف به ميکنه شروع.  سرفه چندتا از بعد و ميگيره شماره.  درمياره
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 ؟ سروان:  بنيامين

- ..... 

 ! مربوطه پرونده به ؟ کني پيدا مردانيو سهيل اسم به جووني پسري برام ميخوام:  بنيامين

- ...... 

 ! بده انجام خواستم ازت که کاري فقط.  نيست مهم:  بنيامين

- ..... 

 ! نيييييييييييست مهم گفتم:  بنيامين

- .... 

 ماا ميگيره ام خنده خودم حرف از! .... ؟ پليسه آقا بودي کرده قايمش کجا! ...  هيبتي عجب.  لرزيد تنم فريادش با

 ! .... ميپيچه ام سينه توي بدي سوزش.  بخندم ميخوام تا

 ! ميکنه پيداش برسيم تا:  بنيامين

 .... اش شونه رويه ميزارم دستمو! .... ؟ عصبانيه انقدر چي از.  ميزنم لبخندي درد همه اين بينه

 !؟ عصبي..............  انقدر چرا!! ...  رفيق تر آروم -

 يرو به لبخندي و انداخت بهم نگاهي...  برگشت نگاهش به آرامش!! ...  آتيشش روي شدن آبي انگار من حرفاي

 .....  دادم جوابشو منم پاشيد من

 .... برد خوابم کي نفهميدم..  ميشم بيدار بنيامين تلفن صداي با که گذشته ساعتي يه

 .. فهميدم آره:  بنيامين

- ..... 

 . ميگيرم گردن به مسئوليتو ي همه خودم نباش نگران تو:  بنيامين

- .... 

 ؟ مهرانفر:  بنيامين

- .... 

 ! نگو چيزي...  راد حميد سرگرد بجنا به:  بنيامين
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- .... 

 ممنون:  بنيامين

 .... شدم بيدار من که نشده متوجه انگار...  کرد قطع تلفنو

 ؟ خوب -

 .... داشته نگه جاده کناره ماشينو.  تلفن به دادن جواب موقع.  من طرف به برگشت

 ؟ شدي بيدار کي:  بنيامين

 ! تلفنت صداي با -

 . شرمنده:  بنيامين

 ؟ نگفتي -

 .... بيفته راه دوباره ميخواست...  شد خيره رو روبه به..  هم توي رفت اخماش

 !؟ بشنوي اآلن ميخواي حتما:  بنيامين

 !؟ مرده!! ( ....  کرده پيدا سهيلو واقعا فاطي...  بود درست حدسم پس...  زدم لبخندي)  -

 .... کشيد عميقي نفس....  بودن ماشين آهنگ تنها راهنماها چراغ صداي....  پايين انداخت سرشو

 ! آره....  متاسفانه:  بنيامين

 نااو بجاش!!! ...  نرفته...  برو گفته فاطي وقتي... ميفهمم فاطيو حرفاي معني حاال...  ميدم تکون اطراف به سرمو

 !! ..... کشتنش

 راد بنيامين

 !!! ..... کشيده درد ليخي امروز براي...  بيارم درش مرگ هواي حالو اين از ميخوام

 ونگاهم احساس غمو....  باشه تر باهوش اين از ميکردم خيال.  نميکنه شک بودنم پدر به که اينه تر مهم همه از اما

!! ...  کنهمي باور من ي بهانه کوچکترين با کنه شک اگرم.  نميکنه شک احساسم با گفتناي(  پسرم)  به.  نميخونه

 آخه

 چطوري پس.  نااميد هم معجزه از حتي.  من ي بيچاره پسر! ... ؟ نااميد من کردن پيدا از درانق يعني! ... ؟ چرا

 يه سال 81 از بعد بودنم پدر آوردن ياد به واقعا آخه.  دارم اعتقاد معجزه به زيادي من شايد!! .... ؟ ميکنه زندگي

 معجزه
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 ..... ؟!!  کار چي ميخواد معجزه پس داره ياد به منو که اون!!  است

 !؟ بگم بهت خودمو زندگيه ي قصه ميخواي -

 ..... بگم بهش.  بشه خارج دستم از اوضاع اينکه از قبل بايد.  حميد با حق.  نيست زيادي وقت

 ؟ هست بازم مگه! .... ؟ تو ي قصه:  هيراب

 !!! شنيدنيه ازدواجم ماجراي..  معلومه -

 .... داده تکيه صندلي به سرشو که حالي در.  ميدوزه بهم خمارشو و خسته چشماي

 ! باشه:  هيراب

 زا سال سه ميشه وقت اصال...  نکنم پيدا رو قصه کردن تموم جرات حتي شايد...  نرسه نظر به انگيز غم ميخوام

 .... ؟؟ کنم خالصه ساعت يه توي زندگيمو

 !!! ..... رفت بايد رفتنيو راه.  بنيامين کن شروع

 ترف برادرم.  بهراد.  وقتي از...  بود بامن هم حميد...  شدم التحصيل فارغ.  افسري گاهدانش از که بودم ساله 80 -

 ..... جهنم وسط حتي...  بوديم هم با جا همه.  جسم دو توي روح يه بوديم شده... 

 هب دباي گفت.  پدرم دوست.  سرهنگ....  حساس عمليات يه اول نقش شدم...  که بود نگذشته کردنم کار از ماه يه

 .... کشور توي مواد قاچاق باند بزرگترين...  کنم نفوذ گروه يه

 !! هيجاني چه:  هيراب

 ...... کرد مخفي بودنمو پليس ميشد تر راحت..  بودم کار تازه چون...  کردم تالش تمام سال يه!!! ......  شايد -

 ..... نيلوفر اسم به ساقيي دختر با تونستم سال يه از بعد باآلخره

 .... شد خيره بهم تعجب اب

 !؟ نيلوفر:  هيراب

 ؟ باشه!! ...  کن گوش...  نشده تموم هنوز -

 .... مباش بيرحم کمي.  داستان اين گفتن براي بايد اما...  سردرگمه ميدونم...  شده تندتر کشيدناش نفس صداي

 ...... دادم ادامه منم.  نداد جوابي

 مپدر اجبار از تا بود کافي من براي همين....  باشه ساقي بود شده مجبور که کشيده زجر يه...  بود خوبي دختر -

 و مپليس گفتم!!! ....  پليسم يه گفتم...  گفتم ساقي به من اما افتاد مي خطر به عمليات کل گرچه....  کنم فرار
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!  بود خوبي روزاي . بشه زنم کرد قبول لحظه همون و شد حال خوش.  نکرد تعجب....  کنم ازدواج باهاش ميخوام

 سر ميرفتيم داشتيم...  بشه تموم چيز همه بود قرار روز اون...  شد حامله همسرم.  اينکه تا گذشت سال دو..... 

 ....... اما کنيم دستگير باندو رئيس تا قرار

 !؟ خوب:  هيراب

 که بود ما بينه جاسوس يه کهاين مثله بود شده عوض قرار محل...  ميخواستيم ما که نشد اونطور اوضاع...  اما -

.  مخورد گلوله دوتا....  کرد فرار باند رئيس....  شد خراب چيز همه....  بدم خبر سرهنگ به نتونستم! ...  داشته خبر

 ....... رسيد دير خيلي حميد

 ! ....؟ بگم چي ؟ بگم بهش چي....  بگم نميتونم....  نداشتم دادن ادامه طاقت

 !؟ نميگي اشو بقيه چرا پس:  هيراب

 !! ميرسيم داريم...  بعد واسه بمونه -

 !؟ مردن اونا! ..... ؟ کجان.....  ات بچه زنو بگو:  هيراب

 فهميدن براي.  تالش از دست نميخواد اما شدن شديد هاش سرفه!!!! ... ؟ نميکنه شک وجودم به کمي حتي يعني

 .... برداره

 !! سخته برام دنشکر تعريف...  هيراب نه اآلن!!! ...  نه -

 .... شد خيره رو روبه به...  ناراحتي با هيراب

 !! خاکيه جاده اين آخر انبار...  راست به پيچ به!!! ...........  بگي خواستي خودت اما:  هيراب

 ..... کردم تر سخت.  خودم گفتن براي رو اوضاع حرفام با گمونم....  خاکي توي پيچيدم حرفي بدون

 هبدون...  داشتيم وقت هم ديگه ي دقيقه ده..  شدم پياده منم...  شد پياده.  خستگي روي از آرامشي با...  رسيديم

 ... ايستاد کنارم.  من به نگاه

 ! حميد به بزن زنگ:  هيراب

 .... نميکرد نگاه منو اون ولي.  کردم نگاه بهش سوالي حالتي با

 !! بده بهش اينجارو آدرس.  بزن زنگ:  هيراب

 .... ميتونم مخود -

 .... گذاشت تموم نيمه حرفمو بلندي فرياد با
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 !!! .... نههههههههههههه:  هيراب

 ونهش نگراني با...  شد تا کمرش سرفه شدت از...  بشن قطع.  اش نيمه و نصفه هاي نفس تا بود کافي فرياد اين

 ارفش شدت از که چشمايي با...  ادايست صاف دوباره سختي با....  زد پس دستامو عصبانيت با ولي گرفتم هاشو

 .... شد خيره بهم.  بودن شده سرخ

 !!! ميکنم خواهش....  بکن ميگم که کاري:  هيراب

 ازش و کردم اس ام اس حميد براي انبارو آدرس...  ميگيرم دست به تلفونو...  انداخته چنگ گلو به که بغضي با

 ..... دنبالمون بياد خواستم

 انبار تا سه..  سنگي ي تپه دوتا بينه.  علف آبو بي بيابون يه وسط...  افتاديم راه انبار سمت به. .. بود 6 ساعت حاال

 دنش داخل از بعد و.  شد باز ريلي رنگ آبي در.  رفتم وسطي انبار سمت به هيراب کناره.  داشت قرار مانند سوله. 

 .. ودنب آفتاب نور از خبري ديگه.  در شدن بسته با...  بستنش.  ما

 ... ودنب کامل هم دوتا..  کاميون سر بدونه کانتينرهاي يا کانتينر بدونه کاميوناي..  کاميون از بود پر انبار توي

 ... اومدم خودم به ژينوس صداي با که ميچرخوندم چشم داشتم طور همين

 !! خان هاتف..  سالم:  ژينوس

 ... خنديد بلند...  چشماش به زدم زل.  زدمي موج نگاهم توي که خشمي با...  ايستاد مقابلم درست

 !!!! باشن خوشگل هم پليسا.  نميکردم فکر وقت هيچ...  بخواي راستشو.  ببخشيد:  ژينوس

 .... زد پوزخندي حرف اين شنيدن از هيراب

 !! نگرفته اجازه تو از که شرمنده:  هيراب

 .... شد خيره بهش.  خشم از شده فشرده ييلبا با.  بود شده عصباني هيراب جوابي حاضر اين از که ژينوس

 !!! بهتري خيلي زبونت اون بدون تو:  هيراب

 باليي ميترسيدم..  ميشد بيشتر داشت من اضطراب کارش اين از...  زد پوزخند ژينوس حرفاي به دوباره هيراب

 .... کنم منحرف هيراب از ژينوسو فکر کردم سعي...  بيارن سرش

 !؟ چيه پليس از منظورت -

 .... ميريخت بهم چيز همه اگرنه و ميدونم من که ميفهميد نبايد

 !! شديم جمع اينجا خانوادگي دادگاه يه واسه ما!! ....  نيست اين مسئله اآلنم...  نزن راه اون به خودتو:  ژينوس
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 ... اومد حرف به ابهير.  فکرا همين تو!! ... ؟ چيه خانوادگي دادگاه از منظورش...  شدم متعجب.  زد که حرفي از

 !؟ کجاست رامين:  هيراب

 وير به تا برد جلو دستشو...  ايستاد هيراب مقابل.  من کناره و برداشت قدم چند..  شيطاني لبخندي با ژينوس

 ... کرد سرفه چندتا.  کشيد عقب صورتشو.  اخمي با هيراب اما بکشه هيراب صورت

 ؟ کجاست...  رامين بگو!!! ...  ندارم کاراتو ي حوصله:  هيراب

 اين از انگار که حالتي با ژينوس...  کرد سرفه چندتا...  ميشدن بدتر هاش ريه وضعيت.  ميشه عصباني وقتي انگار

 .... رفت عقب به قدم چند.  متعجبه مسئله

 !؟ ديش مريض....  عرق و سرفه همه اين..  خشک لباي..  پريده رنگ!! ... ؟ آوردي خودت سر باليي چه:  ژينوس

 !!! بودي خسوف...  سياهياي....  ي آيينه هميشه تو!! ...  دادي ظاهرم از....  کامل شرح يه که ممنون:  هيراب

 .. زد قهقهه بلند بلند.  هيراب حرف اين شنيدن از ژينوس

 !! تري جذاب زبون اين با تو ميگيرم پس حرفمو:  ژينوس

 نميتونست که شده ضعيف اونقدر!!  من ي بيچاره پسر.........  روي لباشو.  گرفت هيرابو بازوهاي...  اومد جلوتر

 ...  بکشه بيرون ژينوس دستاي چنگ از خودشو

 ..... بدم سوژه دستشون بيخودي نبايد..  کنم کنترل خودمو ميکنم سعي

 ودب کنزدي.  کشيد عقب خودشو انزجار و عصبانيت با هيرابم..  کشيد عقب سرشو بعد کمي.  نکشيد طول زياد

 اژماس کتفشو دو بينه.  کنارش رفتم...  شده خم سرفه شدت از و گرفتن شدت هاش سرفه دوباره!! ...  بخوره زمين

 ... زده چنگ پيرهنش به شده مشت دستاي با..  بکشه نفس راحت کمي تا دادم

 ؟ خوبه حالت -

 ! آره..  آ: ..  هيراب

 !! کن سوارشون آزر...  نميدم طولش پس خوب هخيل!! ...  خرابه واقعا حالت انگار نه:  ژينوس

 داخ..  کردن کاميونا از يکي کانتينر سوار هردومونو..  طرفمون به اومدن.  قولچماق مرد دو.  بزنم حرفي خواستم تا

 ... گرفتن هردومونو تلفن...  شد نااميد اميدم.  که بودم ديگه اس ام اس يه اميد به.  برسه حميد ميکردم خدا

 شحال اين با.  نميخواد گفت ژينوس.  رسيد که هيراب به نوبت اما زدن دستبند بار داخل ي ميله به منو دستاي

 !!! .... بکنه نميتونه کاري
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 ...........  رفتيم فرو محض تاريکي توي ما هردوي و.  شدن بسته کانتينر دراي

 !! ... نگرانشم خيلي.  شده سخت خيلي هيراب کشيدناي نفس صداي.  راهيم توي ساعته چند نميدونم

 ؟ هيراب -

 ... نميشه راضي دلم اما..  ميکنه وجود اعالم..  سرفه چندتا صداي با

 !؟...  بزن حرفي توروخدا -

 ! سرگرد...  خوبم:  هيراب

 !!! ...... کنه استراحت کمي اقل ال تا نزدم حرفي ديگه...  نيست خوب حالش که معلومه.  صدا لحنو اين با

 و آورد هجوم داخل به نور از انبوهي.  درها شدن باز با.  ايستاد حرکت از کاميون اينکه تا گذشت زيادي زمان

 .... افتاد هيراب به چشمم که ميکردم عادت نور به داشتم کم کم...  ببندم زود چشمامو کرد مجبورم

 ... کرد باز چشم مژده صداي با که بود بيدار خوابو عالم تو!! ...  سرش موهاي حتي.  بود خيس صورتش تمامه

 !! پايين بيارينشون:  ژينوس

 موبازو.  من دستاي کردن باز از بعد هم ديگه يکي.  پايين بردش و گرفت هيرابو بغل زير قولچماقها اون از يکي

 ..... پايين رفتيم و گرفت

 ميتونستي ميکرد کار چشم تا بازم ولي بودن شده خشک درختا همه..  بود متروکه اما بزرگ خيلي عمارت يه

 پر زيپايي برگاي از آبش که بود هم استخر يه بزرگ باغ اين وسط..  نبود معلوم باغ ديواراي انتهاي.  ببيني درخت

 منو.  بودن چيده استخر کناره چوبي صندلي تا 0.  برداشتم قدم جلو به همراهم مرد دستاي فشار با.  بودن شده

 نمک پيداش تا چرخوندم چشم.  افتادم هيراب ياد که ميبستن پامو دستو داشتن.  ها صندلي از يکي روي نشوندن

 ...... !!!  داشت ماشين به بودش چسبونده ژينوس.  ماشينا کناره تر طرف اون کمي... 

 ... فرياد و بيقراري به کردم شروع..  کنم تحمل نميتونستم ديگه انداخت لرزه به وجودمو تمامه خشم

 !! هرزهههههههههههههه ي هزنيک کن ولش -

 اين و اومد سمتم به تند نسبتا هايي قدم با...  برگشت طرفم به خشم از لرزون لبي و شده ريز چشمايي با ژينوس

 با زنهب حرفي بخواد اينکه از قبل اما دهنم توي زد محکمي سيلي.  بودم شده اسير طنابها بينه من که بود درحالي

 ..... حادثه طرف به برگشتيم هردو هيراب فريادهاي صداي

 !!! .... کنيد ولم لعنتيا کنيد ولم!!! ...  خان دائي ميکشمت خودم:  هيراب
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 ودب پيش لحظه چند مريض همون انگار نه انگار.  ميکرد تقال همچنان اون اما بودن گرفته بازوهاشو غولتشن دوتا

 کشيده کنار ژينوس!! ...  من جلوي زمين روي اختنشاند محکم! ... ؟ ميداد قدرت انقدر بهش چي نميدونم!!! .... 

 .... بود شده نمايش اين شاهد سينه به دست و بود

 ! وحشي ي پسره بگير آروم:  خان دائي

 .... ميزد نفس نفس و ميکشيد فرياد قبل از تر عصباني هيراب

 !؟ ييي عوضيييييييييييييييييييييي کشتيش چي واسه:  هيراب

 ..... نکرد ناله اما پيچيد خودش توي هاش ريه درد از فرياد اون بعد....  ؟ زدمي حرف کي کشتن از

 خودش زندگي به راجع بايد همه از اول اما!!! ......  تو کار کسو از.  تو از...  ميپرسيد سوال زيادي:  خان دائي

 !!! سهيل به راجع...  ميفهميد

 دوباره هيراب!! .... ؟ مرده اين اومده نيلوفر سر باليي چه ميدونه که کسي يعني پس!!! ....  بود فاطي منظورش

 .... کشيد فرياد

 !! بمون منتظرم!! ...  خان دائي ميدم قول بهت...  بهت...  ميکشمت.  قصم هردوشون خاک به:  هيراب

 .... ميکردن تحقير هيرابو داشتن!! ...  خنده زير زدن بلند بلند همه حرفا اين شنيدن از

 !! ميکردم خالصت همينجا واگرنه داره کار باهات افخم که هيف:  خان دائي

 پس کجايي! .... ؟ داشت کار چي من پسر با زاده حروم اون!! ...  تنم روي نشست سردي عرق.  اسمش شنيدن از

 ! ...؟ حميد

 ؟ کجاست رامين:  هيراب

 ..... گرفت قرار نشسته نيمه حالت به هيراب مقابل و زد پوزخندي خان دائي

 !!! مرده اون:  خان دائي

 ..... ميشه ديوونه خبر اين شنيدن با ميدونم...  دوختم چشم هيراب به حرف اين شنيدن از حيرت با

 !!؟ نميکشي رامينو...  بکشي بند به منو ميخواي اگه....  نميکشي اونو تو:  هيراب

 مواد از...  همينه خيابوني هاي بچه ي همه عاقبت. ... بود مرده روز اون رامين...  ايي بچه يه هنوزم تو:  خان دائي

 !!! ميميرن....  ديگه چيزاي يا گرسنگي از

 اين ديدن از خان دائي...  اش گونه روي افتاد و زد بيرون چشمش از بزرگي اشک قطره...  شکست هيراب بغض

 هشب خان دائي وقتي.  بود شدهن ساکت هيراب انتظارم برخالف اما شد بلند.  خنديدن به کرد شروع دوباره صحنه
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 ... !! ( ميکشممممممممممممت)  ميکشيد فرياد که حالي در دويد سمتش به و شد بلند قدرت تمامه با کرد پشت

 زد هيراب شکم به محکمي لگد...  شدم ساکت انقدر چرا.  افتاد زمين شدت به هيراب و داد جاخالي خان دائي

 ! .... نک ولشششششششششششششششششش)  کشيدم فرياد....  کنم احساس نفساشو شدن قطع ميتونستم

 !! ( ..... کن ولشششششششششششششششششش

 وحشت با هيراب سمت به رفت و برداشت کلفت چوبي.  باغچه توي از خان دائي...  نداشت اثري من فريادهاي اما

 ................... اما رفت باال که چوبي..  بودم خيره پسرم مرگ ي صحنه به

 !!! .... خدايا ممنونم...  شد متوقف آشنايي صداي با آخر ي لحظه توي اما

 !! زمين بندازش!! ...  عوضي ميکنم حرومت گوله يه..  بخوره خواهرزادم به دستت:  حميد

 ... شدن خيره دست به اسلحه مرد به بهت با بودن اونجا که آدمايي ي همه و ژينوس و خان دائي

 !؟ برمياي ما ي همه پس از تنهايي مطمئني:  خان دائي

 ..... کرد اشاره اطراف به چشم با و زد پوزخندي حميد

 !!!! است شده محاصره اينجا....  کني باز چشماتو خوب بهتره:  حميد

 ي ولهگل با کنه شليک بخواد اينکه از قبل اما کشيد ژسشو گدن گل.  خان دائي دست به اسلحه مرداي اون از يکي

 ... شد تموم کارش.  عمارت بوم پوشته باال از.  پليس مامور ازاند تير تک

 به اومد حميد..  باال دستا و بود زمين روي ها اسلحه همه..  بزارن زمين هاشونو اسلحه همه تا بود کافي همين

 نخا دائي طرف به و برداشت دستشو کنار ي اسلحه هيراب.  گره آخرين تو درست.  کنه باز دستامو تا من طرف

 نشونه

 .... کردم پاره فشار تمامه با آخرو گره و کشيدم فرياد بلندي صداي با..  رفت

 !! نههههههههههههه هيراب -

 .... مرده يه مثله درست.  بود قبل از تر پريده رنگ صورتش که حالي در.  خنديدن به کرد شروع

 !! بکشمش بايد:  هيراب

 !! کنن اعدامت عوضي اين بخاطر ميخواي..  پسر نشو احمق -

 !!! کشته منو برادراي خواهر لعنتي اين:  هيراب

 .... کرد خراب چيزو همه خان دائي که ميگشتم کننده قانع حرف يه دنبال داشتم..  بگم چي نميدونستم
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 ! بزني نداري جرات:  خان دائي

 !!! ميتونم ممن بکشي ميتوني تو اگه...  تو اگه...  شدم بزرگ تو مثله حيووني دست زير:  هيراب

 ... کشيدم فرياد بلند کنه شليک خواست تا

 !! دادي قول تو -

 .... بود خوبي فکر اين آره..  بشنوه قولو ي قضيه من از تا بود منتظر سمتم به برگشت

 !! پيشش برگردي دادي قول...  دادي قول مژده مامان به تو -

.  کرد استفاده فرصت اين از خان دائي دفعه يه که آورد مي پايين رو اسلحه داشت.  زد حلقه چشماش تو اشک

(  ! نهههههههههههه)  کشيدم فرياد بلند..  زد پيشونيش به محکم ايي ضربه تهش با و درآورد دستش از رو اسلحه

 دويدم

 شکتف دو بينه گلوله يه با سر پشت از حميد.  ميدوييد ماشينا طرف به داشت که هم خان دائي.  هيراب سمت به

 .... کرد شخالص

)  گفت حميد به مامورا از يکي که بود بيهوش هنوز هيراب..  رسيد هم آمبوالنس و کردن دستگير رو همه مامورا

 !! ( ... کرديم پيدا ساختمون انبار از بچه يه قربان

 ... مامور سمت به کردم رو خوشحالي با

 !؟ خوبه حالش -

 !! زخميه بازوش اما...  قربان بله:  مامور

 ... بيمارستان بريم بايد بيارش باش ودز -

 !! قربان اآلن:  ماور

 ميدح دست که آمبوالنس دنبال برم تا حميد ماشين سمت رفتم.  کرديم بيمارستان راهيه رامين همراه به هيرابو

 ... نشست ام شونه روي

 !!؟ چي.  نکنه شليک که نميشد قانع امروز اگه:  حميد

 ! ....؟ دبو چي منظورش سمتش به برگشتم

 !!! پدرشي.  بگو بهش بنيامين.....  بگو بهش..  نشده دير اين از بيشتر تا:  حميد

 .... !! بشه دير نيلوفر ي قضيه مثل اينکه از قبل زود خيلي بگم بايد.  بود حميد با حق پايين انداختم سرمو
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 .... نشست بيمارستان راهروي صندلي روي دستم کنار مژده که بودم غرق خودم افکار توي

 ؟ خوبه حالت:  مژده

 ؟ چطوره هيراب حال کن ولش... ! ....  يعني...  آره -

 !! ميشه خوب اما ميرسه نظر به بد.  نباش نگران:  مژده

 !؟ بچه پسر اون...  و -

 !! خوبه اونم حال...  شيرينه خيلي:  مژده

 ! هيرابه برادر -

 ؟ واقعا:  مژده

 . آره -

 !! مياد خوشم زياد هاي هبچ از من خوبه:  مژده

 ؟ چيه منظورت -

 ؟ نه ميشه هم ما پسر پس! ... ؟ هيرابه برادر نميگي مگه:  مژده

 .... کشيدم هام شقيقه روي دستي.  ميکرد درد خيلي سرم....  زدم لبخند محبت و عاطفه همه اين به

 !! المالقاته ممنوع فعال اون...  کن استراحت خونه برو:  مژده

 ..... بود طوالني خيلي امروز.  خونه به برم تا شدم بلند و زدم لبخند براش خسته يچشماي با

 رسيدمميپ ژينوس از بايد.  اداره به برم گرفتم تصميم.  نداد گواهي خوابيدن رفتنو به دلم بيمارستان حياط توي

 !!! ميدونه هم ژينوس حتما پس ميدونست مرد اون اگه ؟ اومده نيلوفر سر به باليي چه

 ات بخورم قرصام از چندتا يه گرفتم تصميم شد شديدتر دردم سر که.  ميچرخوندم چشم آشنا ماشين يه دنبال

 .... کردم بلند سر حميد صداي با بخورم اينکه از قبل اما برسم کارم به بتونم

 ؟؟ ميخوري قرص.  آب بدونه..  ؟ ميکني کار چي:  حميد

 يکبار انليو با معدني آب يه.  بيمارستان بيرون ي بوفه سمت به کشيد و گرفت دستمو بزنم حرفي اينکه از قبل

 ... سمتم به گرفت و ريخت ليوان توي آب کمي..  گرفت مصرف

 ! باال بنداز حاال:  حميد

 ..... جواب بي سوال کلي پرسيدن به کردم شروع.  آب خوردن بعد...  کردم کارو همين
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 ؟ ميکني کار چي اينجا تو -

 ! ببرمت خودم تا اومدم زود...  خونه رفتي گفت.  گرفتم مژده از راغتوس:  حميد

 !! ژينوس از دارم سوال کلي..  اداره برم بايد...  نميرم خونه نه -

 !؟ نميره که در...  بعدا کن استراحت يکم حاال:  حميد

 !! فهميدنه وقت ديگه ناآل.  کردم صبر فهميدن واسه زيادي...  اومده نيلوفر سر باليي چه ميدونن اونا -

 .. ميريم هم با پس باشه:  حميد

 .... پرسيدن سوال به کردم شروع دوباره که بود نگذشته زيادي زمان..  افتاديم راه و شديم ماشين سوار

 ؟ کردي پيدامون کجا از -

 !!!! طرفداري فاز از دراومدي جديدا!!! ؟ طلبکاري چيه:  حميد

 !؟ ميگي پرت چرتو چرا -

 اکس که هم نفر چند...  بودن گذاشته اينو.  شهر باال از پارتي يه توي هاريختيم بچه با پيش روز چند:  حميد

 ............ آخه شدم حفظ...  ميکردن بلغور اينو مدام بودن خورده

 ! کن بس....  ؟؟ حميييييد -

 اونقدر.  ايران مياد شخصي ي مسئله يه واسه داره افخم بهروز.  گفت دبي توي خبرچين!! ........  اعصاب بي:  حميد

 تا بوديم کرده محاصره باغو هم ما...  رفتن لو بره بود قرار که هايي مکان ي همه که داشت عجله اينکار واسه

 زدن سوله اون از کاميون چندتا رسيدم تا دنبالت اومدم تنهايي خودم...  دادي اس ام اس بهم تو که بگيريمش

 . ميدوني خودت رو بقيه...  باغ به رسيدم دوباره تا کردم تعقيبشون منم بيرون

 ؟؟ شد چي افخم...  خوب -

 !! نشد پيداش برا دورو اون اصال زرنگه خيلي:  حميد

 !! ندارم اوضاع اين به نسبت خوبي احساس اصال -

 !! موافقم باهات:  حميد

 .... بپرسه سوال ميخواست که بود حميد اين طوالني مکث يه از بعد

 ؟ بنيامين:  حميد

 !!! هوم -
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 ؟ رفته يادت اينم نکنه! ... ؟ نمياد يادت افخم بهروز جدي جدي تو:  حميد

 !؟ رفته يادت زندگيت کل مثل اينم نکنه بگو...  بگو نکش خجالت -

 ... نيست اين منظورم!! ...  شده حساس چه..  بابا اي:  حميد

 ؟؟ مگه چطور حاال!! ...  رفته يادم قبليم خاطرات مثل تو قول به دشاي...  نمياد يادم نه....  بابا خوب خيلي -

(  نک ولش هيچي)  گفت منگي با و خودش توي رفت حميد...  اداره حياط توي پيچيديم ماشين با گفتم اينو وقتي

.... 

 .....  شده پنهون(  کن ولش هيچي)  اين توي مهم مسئله يه مطمئنم اما

. 

. 

. 

 ..... شدم بلند کالفگي با

 !؟ ميگيرين من از رو پرونده که کردم اشتباهي چه من مگه....  ؟؟ سرهنگ چرا آخه -

 دهش سفيد موهاي محاسنو...  کرد تر محکم چشماشو روي عينک.  شد بلند ميزش پشت از عصبانيت با سرهنگ

 ..... اومدم بيرون هنگسر آناليز از بافريادش! ....  ميداد گونه رستم هيبت بهش.  بزرگش ي جسه اون با.  اش

 آخرش تا.  پسرته خسوف نميفهميدم اگه!! .... ؟ چرا ميگي.  کردي پنهون من از مهميو اين به ي مسئله:  سرهنگ

 !!؟ نگي بهم ميخواستي

 !! هيرابه اسمش -

 .... صندليش روي نشست دوباره..  خشمش آتيش روي شد آبي انگار گفتم اينو تا

 ! کن اعتماد بهم فقط...  ميکنم درست چيزو همه من...  پسرت به.  برس زندگيت به...  خونه برو:  سرهنگ

 اين به لطف مقابل در نداشتم حرفي!!! ....  زندان مقابل در.  هيراب از محافظت...  ميزنه حرف چي از ميدونستم

 !! .......... بود هيراب.  پيش سال 81 حقيقت از تر مهم فعال.  بزنم بزرگي

 ............. خونه به رفتم دربستي ماشن يه با تر دراز پا از دست

 يکبار هفته دو اين توي.  بشه مرخص که قراره حاال و گذشته بيمارستان توي هيراب شدن بستري از هفته دو

 ميترسيدم چون.  باشن کنارم حميد يا مژده کردم سعي.  مالقات رفتم هربار!  مالقاتش برم تنهايي نکردم جرات
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 !!! ..... کنه سوال من از تموم نيمه ي قصه اون به راجع

 بيمارستان توي رامين و مژده.  هيراب دنبال ميرفتيم داشتيم.  بوديم بيمارستان راه توي حميد ماشين سوار

 انگار ميرسيدن بهش طوري.  شده توجه مورد خيلي مژده و حميد براي رامين مدت اين توي...  بودن منتظرمون

 که

 !!! ..... هيرابه واقعي برادر و.  من پسر رامين

 !! بگم بهت چيزي يه بيمارستان به رسيدن از قبل بايد:  حميد

 باهوش هميشه اما طبع شوخ گاهي و بود جدي گاهي.  شدم دقيق صورتش رخ نيم توي و حميد طرف به برگشتم

 ..... بود من از تر

 . بگو باشه -

 !!! پاشه به زودتر هرچه ازدواج اين کني عروسي مژده با ميخواي که حاال ميخواد دلم:  حميد

 طريق زا نيلوفر ي قضيه.  بگم بابا به اگه هم طرفي از...  محضر بريم بابا اجازه بدونه که نميشه اما...  ميخوام منم -

 !!!؟ بدم چي هيرابو جواب طرف اون از...  ميره لو شناسنامه

 ادامه قبل از تر جدي.  مکس کمي از بعد...  فرمون روي رفتنگ ضرب به کرد شروع و کشيد هم توي اخماشو حميد

 ..... داد

 !!! مونده پنهون اونا از تاحاال که هرچي....  هيراب.  نيلوفر ي قضيه.  ميگم عمو زن به چيزو همه خودم:  حميد

 !! ميشه ديوونه بابا -

 ! مطمئنم اينو.  مياد راه باهامون داره ايي نوه بدونه اگه:  حميد

 ؟!! بگم چي هيراب به من خوب -

 .... خيابون سمت به برگشت دوباره و انداخت بهم کجي نگاه طرفم به برگشت

 خودت ديگه.  نداره خبر هيراب هنوز ميگم عمو زن به من.  کني حلش خودت بايد که مشکليه اون:  حميد

 !!! بشيم جمع حمدا عمو ي خونه همه شب فردا واسه بايد خالصه!! ...  نه يا بگي بهش ميدوني

 ؟ داري عجله چرا -

 !! زياديه صبر.  دادن کش اين از بيشتر!! ...  نيست عجله:  حميد

 ثلم هم حميد چشماي...  شدم خيره حميد صورت به و صندلي پشتي به دادم تکيه سرمو.  بزنم که نداشتم حرفي

 با بزرگ کمي قلمي دماغ.  شدن سفيد به کرده شروع من مثله اونم سياه موهاي.  گندميه اما خاکستريه.  مژده
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 ولي تيپيه خوش پسر گفت ميشه کل در اصال...  درشته خودم مثل هيکلشم.  سياهش ريش ته و خطي لبايي

 حميد به اصراري قضيه اين سر هم بابا حتي ؟ چرا آخه!! ...  نکرد فکر هم ازدواج به حتي وقت هيچ چرا نميدونم

 !!! ..... نداشت

 ..... اومدم خودم به دحمي صداي با

 ! رسيديم شو پياده بنيامين کجاست حواست:  حميد

 !؟ نمياي تو مگه - 

 !! عمو ي خونه ميرم بعدشم دارم کار چندجا...  هست مژده ماشين نه:  حميد

 ؟!! زودي اين به -

 !؟ زودي اين به ميگي تو بعد.  بشيم جمع اونجا همه بايد شب فردا تا ميگم بهت:  حميد

 ! دارم استرس هيراب بخاطر خهآ -

 !! بزرگه خدا.  برو من برادر نترس(  گذاشت ام شونه روي دستشو و زد لبخندي: )  حميد

 از پر حاال من ساکت هميشه ي خونه..........  هم توي اخماش ولي اومده هم حميد.  بوديم جمع خونه توي همه

 .... شده غوغا شوقو

 .... حميد زانوي روي گذاشت دستشو.  شستن مبل روي حميد کناره رفت رامين

 !!! داداش غمتو نبينم:  رامين

 ............ خنديدن به کرد شروع بعد و.  رفت باال حميد ابروهاي

 !!! داداش قربون:  حميد

 با گذاشتن قرار که مژده و هيراب سراغ برم تا شدم بلند...  شد بلند رامين فرياد و داد صداي که کرد بغلش محکم

 ..... کنن درست شام امشب هم

 ميکرد خورد کاهو ساالد واسه حوصله با داشت هيراب....  بودن نشده من حضور متوجه.  در چارچوب به زدم تکيه

 ...  کرد بلند شو کاهويي.  خيسو دستاي هيراب...  ميکرد مزمز غذاهارو داشت هم مژده.. 

 !؟ خوبه قدري اين ببين مژده مامان:  هيراب

 .... انداخت اش کاسه به نگاهي و شد خم هيراب صندلي پشت زا مژده

 . خوبه طوري همين پسرم آره:  مژده
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 توي نظرم به که رسيد ذهنم به فکري...  ندارم رو خوشبختي همه اين دادن دست از آمادگي.  خدايا بگم چطوري

 ............... بود خوب اآلن موقعيت

 !!!؟ ميکني ازدواج من با مژده -

 .... من سمت به برگشتن زده بيرون حدقه از چشمايي با دو هر

 باز لب سريع هيراب اون بجاي.....  ميکرد نگاه واج هاجو منو داشت طور همين بود خورده جا که بيچاره ي مژده

 ... کرد

 !!!!!!!!!!؟ ميکني خواستگاري مادرش از داري.  ساله 81 پسر يه جلوي:  هيراب

 !! .......... خوردم جا که بودم من اراينب..  هيراب جواب از

 هيراب

 ؟ چشيدي ؟ چطوره شدن شوکه ي مزه سرگرد خوب!! ....  کرده تعجب...  ميومد خوشم اش شده گرد چشماي از

..... 

 ؟ کني بازي پسرمو نقش فردا مراسم تو ميشه:  بنيامين

 پس . بنيامين)  نميگه چرا. نيست متعجب اصال اون انگار.  مژده مامان سمت برگشتم کرد شوکه منو دوم بار براي

 ..... بفهمم بايد! ؟ نميدونم خبره چه اينجا....  نميگه چيزي و پايين انداخته سرشو(  ؟ چي پسرخودت

 ..... بنيامين سمت به برگشتم.  کردم ريز چشمامو

 !؟ بيام اون بجاي من بايد چرا داري پسر يه خودت تو -

 !!! نمياد عقد مراسم زا بعد تا اون چون:  بنيامين

 !!!!!!!!!!!!!!؟ نمياد چرا -

 ..... شد خيره بهم دوباره و کشيد صورتش ريش ته روي به دستي.  کرد خيس زبون با لباشو

 !؟ بار يه همين فقط!!! ....  مديوني من به تو:  بنامين

 !! نميکنم برات کاري نگي بهم تا!! ... ؟ سرگرد جناب کجان ات بچه زنو -

 ..... گفت رفتن از قبل و کرد پشت بهم...  ميلرزيد داشت هم اش چونه.  زد حلقه چشماش توي اشک

 !! پسرم..  منه خواهش تنها اين!! .......  ميفهمي بياي اگه! ...  ميشه معلوم فردا:  بنيامين

 ..... شدم يرهخ خاليش بجاي فروغ بي چشمايي با تنها من و رفت....  گرفت ازم مقاومتو تمامه آخر ي کلمه
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 يبالي چه بدونم مشتاقم خيلي....  بود حرفاش و بنيامين به حواسم ي همه! ...  ميگه چي کي نميفهميدم شب اون

 !!! ..... اومده خانوادش سر

 رفتن هم با هم مژده مامان و بنيامين.  لباس خريد براي رفتيم حميد و رامين همراه به من.  شب اون فرداي صبح

.... 

 مانز گذشت با که داشتم عجيبي استرس.  بياره لبم به لبخند نتونست حميد رامينو هاي شوخي از مکدو هيچ

 شلوار کت جفت يه هردو.  رامين و حميد.  ايستاديم فروشي شلوار کت ي مغازه يه جلوي! ....  ميشد هم بيشتر

 با نفتي آبي

! ..  شدن جور هم با خوب.  خريدن.  ورن سياه ايکفش و.  هردو براي.  سفيد پيرهن و رامين براي آبي پاپيون يه

 حسو وت...  گشتيم پاساژو ديگه کمي و اومديم بيرون مغازه از.  بخرم شلوار کت نشدم راضي رسيد من به که نوبت

 بيرون پروب اتاق از وقتي...  شديم مردونه لباس فروشگاه يه وارد حميد و رامين اجبار به اما نبودم خريد حال

 تحسين همه اين از رامين.  بود هم فروشنده چشماي توي رضايت.  کشيد بلندي صوت ديدنم با حميد . اومدم

 به نسبت

 !! ( .... منه داداش)  ميکرد تکرار مدام و ميکرد غرور احساس.  برادرش

 شا يقه هک سياه ي يقه هفت ي جليقه با.  براق ايي پارچه سياه شلوار.  کردم نگاه خودم به.  قدي ي آيينه توي

 اليت..  سياه ورني هاي کفش.  داشتن طاليي ي دکمه پيرهن هاي دسته..  خرگوشي يقه.  سفيد پيرهن و بود براق

 کمي قيافم.  بيماري بخاطر! ...  دارن خسوف ها چشم اين هنوزم....  زدم عقب کمي سر حرکتآروم يه با بلندمو

 .... طرفشون به برگشتم حميد صداي با...  خوشتيپم بازم اما ميرسه نظر به داغون

 ..... بخوره ترکيبش اين به که داري خوبم کت يه آقا!! ....  بره قربونت دائي:  حميد

 ... گفتم محکمي صداي با.  حميد شوق ذوقو بينه!!! ...  سليقه بد چه.  نبود خوب اصال اينکه.  زدم پوزخند

 !!!!!؟ ندارين ايي ديگه طرح! ....  نيومد خوشم -

 ..... من سمت به برگشتن متعجب چشمايي با ههم

 ! مياد بهتون خيلي:  فروشنده

 ؟ ندارين ايي ديگه طرح! ....  لباس نه منه جذابيت از اين -

 ؟ دارين نظر مد چي حاال...  قربان چرا:  فروشنده

 لباس اصال راچ استرس از پر شرايط اين توي!  ميگردم چي دنبال نميدونم خودمم.  چرخوندم اطراف به چشمي

 !! ...؟ شده مهم برام
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 يقه تيشرت يه.  سياه چسبون شلوار با سياه پوتيناي نيم...  شدم خشک مغازه گوشه مانکن روي فکرا همين توي

 نه مادرم عقد مراسم برم قراره اما منه هميشگيه تيپ اين..  خزدار يقه.  سياه بلند کمي باراني با خاکستري هفت

 يه

 اين ميشه مانکن اون باراني با!!! ..  برميدارم مانکنه لباساي اون با همينا)  گفتم بقيه به نگاه نبدو... .  مهموني

 .... بودن موافق من با همه.  نگفت چيزي کسي. ( ..... پوشيد هم لباسارو

 دائي ميگم منم حاال که...  جون دائي.  جون دائي گفت اونقدر راه توي...  حميد دائي ي خونه رفتيم بعدخريد

 !! ..... بود رامين پيشنهاد اين هميشه مثل البته.  بيارن پيتزا ناهار واسه تا بوديم منتظر!!! ......  حميد

.  تو اومدي مي که ورودي در از.  نداشت خاصي معماري.  بود چهارم ي طبقه توي.  خوابه دو کوچيک آپارتمان يه

 يه راست سمت و گرفته قرار ها خواب اتاق.  نهآشپزخو چپ سمت بود متري 01 ي آشپزخونه يه مقابلت

 ......... بود خوابها اتاق راهروي توي هم دستشويي...  بالکن يه با بزرگ پذيرايي

 تا کنبال توي رفتم شدم بلند.  نداشتم اشتياقو همه اين ي حوصله من اما ميکردن امتحان لباساشونو داشتن هردو

 ........... بشم آروم کمي اينطوري شايد.  بکشم سيگار

.  اتاق توي قدي ي آيينه جلوي آرامش با من اما! ( ....  اومدن باش زود)  صداي از شد پر خونه.  اف اف صداي با

 . تر همم همه از که ميکردم فکر مختلفي موضوعات به و بستم مي پيرهنمو آستين ي دکمه داشتم و بودم ايستاده

 دبع عصر امروز.  کردم نگاه خودم به آيينه توي بار آخرين براي! ..  بود ينبنيام ي خانواده ماجراي و امشب مراسم

 حالت به و.  کردم کوتاه موهام...  خودم آرايشگاه رفتم من البته..  مردونه آرايشگاه رفتيم سه هر.  ناهار از

 دتن تند و قدرت با داره که من قلب روز حالو جز.  خوبه چيز همه...  کنن درست دادم ايي کره بازيگراي.  پريشونه

 !! ..... ميزنه

 ! منتظره پايين بنيامين.  هيراب بدو:  حميد دائي

 شدن گرم باعث.  سياهش خزدار ي يقه..  ميومد رونم وسط تا.  برداشتم تخت روي از بارونيمو و دادم تکون سري

 ..... ميشه ام سينه

 همراهيش حميد دائي و ميخوند(  بادابادا)  بلند يصدا با همش رامين.  بوديم بنيامين پدري ي خونه راه توي

 سنگيني من و ميکرد نگاه بهم ماشين وسط ي آيينه از همش!  بنيامين نه.  بود خوب من حال نه اما.  ميکرد

 احساس نگاهشو

 !! .....؟ ميفته اتفاقي چه داره!!! ؟ چيه ناآرومي همه اين دليل...  ميکردم
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 راد بنيامين

.  مدار استرس!! ...  نزده حرف کام تا الم.  شده جوري يه.  بياد مراسم به من پسر عنوان به گفتم بهش که ديشب از

 ههم چي واسه حميد نکشتت خدا....  بگم هيراب به فردا عقد مراسم از قبل.  امشب بايد چيزو همه داده پيغام بابا

 درد دستش اما!!! ...  بابا دست کف گذاشته فتهر.  گفتم هم هيراب به من که دروغايي حتي! ...  گفتي بهشون چيزو

 !!! ..... نداشتم گفتن جرات خودم نکنه

 ..... دارم نياز بهش اآلن چقدر.....  اونجا بيايم عصر ما تا اينا مامان پيش خونه رفت خريد از بعد مژده

 ....... شديم پياده رفتن براي همگي.  ماشين پارک از بعد.....  رسيديم باآلخره

 

  هيراب

 رانقد چرا....  برداره.  خودش داره اصرار که خريده بزرگي گل دسته.  پوشيده سفيد پيرهن با.  سياه شلوار و کت

 ! .... همين فقط.  همينه دليلش آره!!  است مژده مامان بخاطر حتما...  ؟ ميده عذابم داره کاراش

 توحش با و بودم ايستاده من اما شدن داخل همه...  دش باز درب که نکشيد ثانيه به حتي.  آيفون ي دکمه فشار با

 .... بودم دل دو.  شد شروع خودم با درگيري.....  ميکردم نگاه حياط درب اونطرف ي خونه به

 يساپل با گشتن حاال تا کي از!! ...  امنه که اينجا.  بودم اين از بدتر جاهاي من! .. ؟ ميکني غلطي چه اينجا تو هيراب

 رايماج اگه قبول اصال.  باشه! ...  ميشدم اعدام بايد حاال تا بيفته اتفاقي بود قرار اگه.  شو خفه! ... ؟ امنيت شده

 !!! .......... نگو مزخرف.  پاگيري چه مثال! ... ؟ چي بشه پاگيرت جوري يه امشب

 !؟ پسرم.  داخل نمياي چرا:  بنيامين

..  ! ( پسرم نگه بهم ديگه بگم بهش کاش)  خونه حياط ويت گذاشتم پا و دادم تحويلش استرس از پر لبخندي

 ... رسوند ممکن حد آخرين به قلبمو ضربان.  سرم پشت.  در شدن بسته صداي

 عروسي مراسم متوجه کسي انگار من حضور با...  اومدن من استقبال به مشتاقانه حياط توي زني پير و مرد پير

.  کن تمومش زودتر خدايا...  کرد دود اسفند من براي بنيامين مادر حتي.  ميکردن نگاه من به همش...  نبود

 التماست

 ! ..... نيستم راضي اصال کردن بازي نقش اين از!!! .... ميکنم

 کسي هب ميکردم سعي.  بوديم نشسته پذيرايي توي.  دايره نيم طور به.  مبل روي همه شده حاکم سنگيني فضاي

 .... شکست رو سکوت.  آقا احمد.  ميگفتن بهش که جمع مرد پير..  ميداد زارمآ خيرشون نگاهاي چون نکنم نگاه
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 .... !! گرچه..  ديدم ديگه هم با رو دوتا شما عروسيه و نمردم باآلخره خوب:  آقا احمد

 انداختم سرمو دوباره..  ميکنه نگاه بهم داره ديدم.  بدونم علتشو تا کردم بلند سر وقتي.  نزد حرفشو ي ادامه

 ... پايين

 بايد..  فردا عقد براي برادرت اومدن از قبل تا که مورد يک جز نداره وجود ازدواج اين براي شرطي هيچ:  آقا احمد

 !! بدي انجام

 دنکر سورپرايز..  ميکرد نگاه آقا احمد به داشت واج هاجو...  کردم نگاه بنيامين به متعجب.  برادر اسم شنيدن از

 !!! .... يهارث.  خانواده اين توي

 .... کرد باز لب خودش.  چيه بنيامين سکوت دليل ميدونست که آقا احمد

 ! کافيه شدنش تنبيه براي سال 81! ... ؟ نبخشم برادرتو.  مرگم ي لحظه تا حتي نداشتي انتظار که تو:  آقا احمد

 ... گفتم منظور بدونه.  آرومي صداي با يهو.  سال 81 شنيدن از

 !!!!!! هست هم زياد سال 81 -

 .... شد خيره بهم.  زد لبخندي آقا احمد

 !! سال 81 مثله.  پسرم البته:  آقا احمد

 اب راستمو پاي.  کردم شروع و کشيدم پيشونيم روي دستي...  نشست تنم روي سردي عرق کلمه اين گفتن با

 !!! ... دادن تکون.  عصبي حالتي

 اينجا چي واسه امشب.  فرداست عقد مراسم اگه...  آورد چايي دهمژ مامان اينکه تا بود برقرار سکوت طور همين

 ! ....؟ کردي قبول چرا هيراب تو به لعنت!!! ..... ؟ لباسا اين با اونم.  شديم جمع

 فتگ خاصي صالبت با آقا احمد که بگيره پي پذيراييو ي ادامه.  ميخواست مژده مامان.  برداشتن چايي همه وقتي

 !! ( .... ماجرا گفتن از بعد واسه بمونه اش بقيه دخترم بشين) 

 حتي بود پايين همه سر اينبار اما..  چرخوندم چشم ميشناختم که آشنايي صورتاي بينه و کردم بلند سرمو

 !!! ....؟ داره کار من به کي ؟ چرا آخه ميکنم سکته دارم!! ...  بنيامين

 !؟ بگم شام بعد ميشه:  بنيامين

 !! بنيامين کن راحت وخودت بگو:  آقا احمد

 .... ميخوره بهم استرس همه اين از داره حالم...  من طرف به برگشت مضطرب چشمايي با بنيامين

 ..... شکست لباش قفل و.  چکيد بنيامين ي گونه روي اشکي قطره
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 ! ...؟؟ هيراب نه مگه مونده تيرخوردنم از:  بنيامين

 ! ...........؟ بده توضيح من براي ميخواد چرا آدم همه اين نهبي اما ؟ بود من با.  بهش زدم زل طور همين

 !! کنم فکر -

.  يدرس بزنگاه سر حميد...........  بدم نجات نيلوفرو چطور نميدونستم.  خوردم تير وقتي روز اون...  خوبه:  بنيامين

 ..... برگشت نيلوفر بدونه کار وسط حميد..........  اما ببره اونجا از تا سپردم دستش نيلوفرو..  هميشه مثله

 ..... ميکرد اش خفه داشت بغض.  ميلرزيد صداش..  بود شده خيره من به فقط ميزد حرف وقتي

.. . بمونيم هم منتظر سهراب گاراژ توي.  کرديم گم همديگرو وقت هر که...  داشتم قرار نيلوفر با من:  بنيامين

 ....... مردم بار يه.  کمکي نيروي رسيدن از قبل تا حتي.  شد زيادتر مريزي خون............  خوردم دومم تير وقتي

 از!! .....  بمونه منتظرم بود قرار روز سه تنها همسرم و بود گذشته ماه 6.  اومدم بهوش وقتي...  دادن نجاتم ولي

 طلبکار حميد از سال 81 تا شد باعث اين داشتم قرار باهاش کجا نيومد يادم ماه 6 بعد...  بود فراموشي بدتر همه

 ........ من دنبال اومده و نمونده نيلوفر پيش چرا که بشم

 و تنيس خوب اوضاع ميکردم احساس داستان اين شنيدن با..  کرد نگاه بهم التماس با و کرد مکث رسيد که اينجا

 تمنشس هنوز چرا ميدونمن ولي....  ميگرفتم آتيش داشتم..  ميشنوم دارم بودم بيخبر ازش وقت همه اين که چيزي

... 

 ي حلقه...  مهموني از تو نجات از بعد.............  شب اون اينکه تا ميشم پدرم دارم کردم فراموش من:  بنيامين

 .... ديدم گردنت نيلوفرو

 .... نميرفتن راه پاهام اما بيرون بزنم ميخواستم...  ميخورد بهم حالم

 ........... شنيدم اسمتو وقتي:  بنيامين

 امينبني بغض.  طرفم به برگشت سرها ي همه من شدن بلند با همزمان.  شدم بلند ناگهاني.  بده ادامه نميخواستم

 .... شده خيره بهم درمونده آدم يه مثله..  شکست من حرکت اين با

 ............ اما نيست کافي بخشش واسه.  من فراموشي ي بهانه ميدونم!!!!!!!!! ....  پسرم نکن ترکم:  بنيامين

 .... ميداد آزارم داشت تهوع احساس اين هم طرفي از.  بشه تحقير جمع جلوي.  اين از بيشتر نميخواست دلم

 ؟ کجاست دستشويي -

 ... داد جوابمو زبون لکنت با مژده مامان اما.  شدن خيره من به قبل از تر متعجب همه
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 . لحا توي آشپزخونه کناره...  اونجا:  مژده مامان

 اليخ بيرون به هيجاناتمو تمامه و کردم قفل سرم پشت درب.  دستشويي به رسوندم خودمو سريع.  حرفي بدونه

 ... کردم

 !! ..... سياهي بخت چه!  سياهي چشماي چه.  شدم خيره آيينه توي صورتم به

 نکن شپنهون....  ؟ کنم پنهونش يچطور بگو پس!  باشه! ...  نگو دروغ من به...  نکردم بغض! ...  بنيامين نکن بغض) 

 ! ... (؟ نه مگه.  کردي قاطي هم تو..  ؟ نکنم بغض نميگي مگه! .... 

 يتو صداش و خورد در به ايي تقه....  نداشت سواالتم براي جوابي اينبار انگار.  بود خيره بهم آيينه توي عکس

 .... پيچيد تنهاييم

 .... نريز خودت توي.  بدم جواب بتونم حداقل تا بپرس ازم.  دلخوري ميدونم...  ؟ خوبه حالت:  بنيامين

 تاونوق!  شنيدم چي بفهمم نميتونم هنوز من! ... ؟ نميزاشت تنهام ايي لحظه براي چرا.  بشنومم نميخواست دلم

 !!! .........؟ کنم گاليه ازش داره انتظار

 سيگار دلم چقدر...  شد خنک مغزم آب کيخن از...  آب شير زير ببرم سرمو شدم مجبور صداش نشنيدن براي

 ....... ميخواست

 هوا.  طحيا توي رفتم...  نبود در پشت ديگه هم بنيامين.  نشه ام متوجه کسي تا اومدم بيرون احتياط با بعد کمي

 نيروب سيگاري.  ايستادم بلند درخت يه زير.  ايي گوشه آروم.  بمونم تنهايي توي بتونم که هست تاريک اونقدر

 داشتم.  فندک تيک تيک صداي با..  نشد روشن فندکم کردم کاري هر اما.  لبم ي گوشه گذاشتم و آوردم

 بعد و مزد سيگار به عميقي پوک.  کرد روشن سيگارمو و کشيد شعله.  کبريتي ي جرقه که ميشکستم سکوتمو

 بلند سر

 ...... ببينم درمانگرو اين تا کردم

 ! ... بشه کشيدنم سيگار شاهد.  بدتر همه از....  باشه کرده روشن سيگارمو اون که نميشه باورم

 . نشده خوب قبليت بيماري از حالت هنوز! ...  خيسه موهات:  مژده مامان

 ادرم بهترين اون ولي شده آشنا من با است هفته چند تنها زن اين بياد نظر به شايد.  چشماش به زدم زل بغض با

 زايچي شدن خانواده براي.  نيست بودن خانواده دليل خوني نسبت.  خيابوني هاي بچه ما زندگي توي....  دنياست

 ديگه

 ! .... الزمه ايي
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 هدوبار..  کشيدم عقب اما سرم روي بندازه خواست.  بود انداخته هاش شونه دور شالي.  پاشيد صورتم به لبخندي

 ماه به. . باغچه اين درختاي بلند هاي شاخه بين از.  زيپايي سياه ابرهاي بينه.  سرم باالي به و زدم سيگار به پوکي

 ! .... شدم خيره

 خط مثله منو اما نبودن بزرگ من از زياد.  داشتن منو هواي هميشه نفر دو.  خبره چه دنيا توي فهميدم وقتي -

 . نباشه اگه مفهميد شدم تر بزرگ وقتي که قرمزي خط.  بودن کرده خودشون براي.  شغال همه اون بينه.  قرمزي

 تازه

 رارق.......  ميميري خيابون ي گوشه.  سگ يه مثله.  نباشه وفادار يه اگه!! ..  خيابوني تنهاي يه.  ولگرد يه ميشي

 اصال ؟ شده خاک کجا ؟ مرده کي بزرگم برادر نفهميدم حتي اما....  اما خونواده معني.  باشم خونه معني من بود

 زهر از قلبش شده حاضر که رسيده جنوني چه به لحظات آخرين تو خواهرم هميدمنف حتي!! ... ؟ کشتنش چطوري

 تنها دوباره.  راز کلي پشت.  ماه بدون تاريک شب توي من!! ...  مامان نفهميدم هيچي من!! .... ؟ بايسته ترياک

 !! ام خسته خيلي گيجم خيلي.  راز همه اين فهميدن براي....  قبل از تنهاتر..  موندم

 !! ميمونن تو منتظر رازها اين ي همه!  داري وقت هنوز...  من عزيز نباش ناراحت:  مژده مانما

 !؟ کنم اش محاکمه.  امشب همين داره انتظار ازم.  پدرمه ميگه که مردي چرا پس -

 .... شد گرم مادرم مهر از دوباره وجودم تمامه.  گذاشت ام شونه روي دستشو و اومد جلو

 بنيامين مرد اون اگه حتي بده آزارت نداره اجازه مردي هيچ...  تو کناره اينجا!! ...  هيراب اينجام نم:  مژده مامان

 رينت باارزش عزيزترينو تو نميدم شعار.  نيستي تنها ديگه تو!! ...  موندم منتظرش عمر تمام که مردي!  باشه راد

 ... بکنم برات اعترافي يه ميخوام.  کن نگاه من به!! ....  مني ي گنجينه

 .... داشت فرق من زندگيه هاي زن تمامه با که شدم خيره زني چشماي به و برگشتم

 هارب!  مامان گفتي بهم وقتي اما شناختيم رو همديگه ما که است هفته چند فقط.  نيستم تو مادر من:  مژده مامان

.  شدي اون از تر مهم برام تو.  نگو پدرت به اينو!!  شد من مال دنيا.  شد سبز دوباره بنيامين دست از.  شده خزون

 حتي.  مراقبت هميشه مامان.  پسرم دارم دوست.....  حاال بود خودم حتي يا برادرم از جلوتر برام بنيامين که مني

 ! بميره اگه

 درما يه فقط.  بکنه کاري همچين ميتونه مادر يه فقط.  شد شکسته بغض اين.  کرد خيس لرزونمو هاي گونه اشک

 !!! ........... مامان ميکنم باورت! ... 

 ! .. کنه آروم.  پسرشو درد از لرزون قلب تا کرد نوازش پشتمو مادر يه مثله آرامش با اونم.  کردم بغلش محکم

 .... بياره پسرش.  ي خشکيده لباي به لبخند داشت سعي حاال بلد کار مادر اين
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 ! چشمات شباي توي ميارم خوشگل هما يه خودم شدي بزرگتر وقتي:  مژده مامان

 ارهاش انگشت با.  لبخند اشکو بينه.  آرامش با اونم.  کردم بلند اش شونه روي از سرمو.  گرفت ام خنده حرفش از

 .... داد ادامه شوخي سر از تهديدي حاالت با بعد و کرد پاک چشمامو اشک

 ... نيست خوب اصال هات يهر واسه!! .....  بکشي سيگار ديگه نبينم اما:  مژده مامان

 !!!!!!!!!!!! هستي هنوز که خدايا ممنونم.... زدم لبخندم خاکستريش چشماي به

 

 راد بنيامين

 !!!!!!!!! ...... هست مژده که ممنونم.  خدايا ممنونم

 ميز سر مژده بخاطر فقط و نزد غذا به لب هيراب اينکه با.  رامين حتي نزد حرفي شام ميز سر کس هيچ شب اون

 !! ... نکرده ترکم.  اينکه از خوشحال.  بودم خوشحال هم باز اما بود نشسته

 شروين و شيدا.  داره پسر يه و دختر يه!! ...  شده زن پدر حاال بهراد.  نميشد باورم.  رسيد هم بهراد بعد روز صبح

 و کرد گريه هم بابا ردک بخشش طلب ازش و بوسيد پدرمو دست گريه کلي با همسرش!! ...  مهرداد دامادش و

 ...... خواست عذر هاش نوه از حتي ساله 81 ي کينه اين بخاطر

 81 جوون يه که شروين...  ميکرد نگاه احساسي نمايش اين به و بود ايستاده ايي گوشه هيراب مدت اين تمامه

 با و رفت جلو.  بود هيراب از تر درشت اما متوسط ي قدوقواره و رنگ فندقي باچشمايي.  پوست تيره.  ي ساله

 ( ..... پسرعمو سالم)  گفت بزرگ لبخندي

 گاهن شروين يعني.  رو روبه از غير ايي نقطه به و بود ايستاده هيراب! ....  شد جلب بهش همه توجه که ايي مکالمه

 .... دبو ايستاده تنها ايي گوشه زير به سر رامين! ...  دوخته چشم رامين به.  گرفتم نگاهشو رد..  ميکرد

 !؟ رامين:  هيراب

 ..... شديم بچه اين غربت متوجه تازه انگار.  رامين سمت به برگشت سرها هيراب صداي با

 ؟ بله:  رامين

 .... خبره چه اينجا ببينن بودن منتظر سکوت توي همه..  برداشت قدم طرفش به و زد لبخندي هيراب

 .... بوسيد رامينو پيشونيه.  بشن قد هم تا زد زانو زمين روي رامين مقابل هيراب

 ! پسر باهاته هميشه خسوف داداش:  هيراب
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!!!  ايي گريه چه اونم..  گريه زير زد و کرد بغل هيرابو محکم!! ...  بچه اين دل داغ روي گذاشت دست هيراب انگار

....... 

 هيچکدوم.  عقد زمان ات و بودن خوابيده هم با ديشب که اتاقي توي رفت همراش به و کرد بغل رامينو هيراب

 ........... نيومدن بيرون

 نميرفت هيراب طرف به شروين ديگه صبح ماجراي بعد.  ايستادن ساکت ايي گوشه دو هر دوباره عقد مراسم توي

 .... بود پسرم غربت به من حواس ي همه اما عقد ي خطبه خوندن به کرد شروع عاقد..... 

 جفت يک.  مجيد اهلل کالم جلد يه مهر با.  راد بنيامين آقاي دائم عقد به شمارو وکيلم آيا خانوم عروس:  عاقد

 !؟ وکيلم آيا! ؟ دربياورم معصوم 80 نيت به آزادي بهار ي سکه 80 ي اضافه به نبات شاخ يک.  شمدان و آيينه

 سرپ هنوزم اما.  کشيدن کل همه! (  بياره گالب رفته عروس)  گفت برگشت زنانه شيطنت با.  بهراد همسر حميرا

 چقدر.....  مونده اينجا اصال که است مژده زور به ميدونم.  نداره مراسم اين به توجهي و ايستاده زير به سر من

 ازش

 ...... شدم داماد.  پسرم مقابل اينکه از شرمندم.  شرمندم

 اهلل کالم جلد يه مهر با.  راد بنيامين آقاي دائم عقد به شمارو وکيلم آيا.  آوردن گالب خانوم عروس اگر:  عاقد

 !؟ دربياورم معصوم 80 نيت به آزادي بهار ي سکه 80 ي اضافه به نبات شاخ يک.  شمدان و آيينه جفت يک.  مجيد

 !؟ وکيلم آيا

 ! بچينه گل رفته عروس:  حميرا

 !؟ وکيلم آيا.  کردين کارهاتونو ي همه اگر اما.  خانوم عروس عالي هم خيلي:  عاقد

 !!!!!! بله....  پسرم..  و جمع بزرگاي ي اجازه اب:  مژده

 برق ميتونستم!!! ...  مژده ممنونم...  انداخت نگاهي ما به و کرد بلند سر شنيد رو مژده ي جمله آخر وقتي هيراب

 ...... ببينم چشماش خسوف توي رو سفيد ماه يه

 !!! .... مژده نه بود رضا دلم من نه اما.  من ي نهخو به رفتيم مژده و من.  بابا و مامان اصرار به مراسم از بعد شب

 خيلي.  است دهنده آزار خيلي...  ؟! چيه بهم نسبت احساسش نميدونم من و نزده حرف من با هم هنوز هيراب

.......... 

 اجعر.  رفت که هايي سال به راجع.  زديم حرف صبح تا و نشستيم.  بخوابيم نتونستيم خونه توي شب اون دو هر

 !!! ..... هيراب زندگيمون ي آينده تنها هب

 ! بنيامين بمونه کنارمون بايد!!! ....  هيرابه قرمز خط رامين:  مژده
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 !! ........ بود چي خيابوني هاي بچه بينه قرمز خط معني شنيدم شب اون.  دادم تکون باشه معني به سرمو

 

  هيراب

.  داره تپش دلم!  ميخوام چي نميدونم.....  خاک سر....  سهيل خاک سر.  فاطي خاک سر برم ميخواد دلم چقدر

 ... بيقراره

 اش خانواده همراه به بهراد آقا آخه. کمه جمعيتمو...  نشستم حميد دائي و رامين دست کناره صبحانه ميز سر

 !!!! دداما عروسو....  جنوب بريم داماد و عروس همراه به هم ما هفته يک از بعد شد قرار.  جنوب به برگشت

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

 يب لبخند و برگشتم..  دستم روي گذاشت دستشو رامين که بودم خيره سفره به تنها روز دو اين مثل طور همين

 ......... کرد عوض دنيامو اون جواب اما.....  دادم تحويلش جوني

 !؟ نيست همين خيابوني هاي بچه ي همه روياي مگه:  رامين

 ! ندارم رويايي وقته خيلي يگهد!! ...  رامين نميدونم -

 مگ چشمات سياهيه توي پس بودم جهنم اون توي تو مثل منم چون...  نميتوني من به بگي دروغ کي هر به:  رامين

 !! نميشم قانع زودم.  نميخورم گول.  نميشم

 !؟ بشنوي ميخواي چي جهنمي پسر خوب -

 ! ...؟ روشنه چشمات شباي بگو..  شده تموم من هيراب داداش شباي خسوف اينکه:  رامين

 ايي ساله 71 مرد هر از بهتر که بودن دوخته ايي ساله 81 ي بچه پسر دهن به چشم.  شده گرد چشماي با همه

 بزرگ.  خان دائي جهنم توي.  بودن زياد رامين امثال..  نيست من براي اما عجيبه اونا واسه شايد...  ميزد حرف

 مرداي

 .....!!! . بودن زيادي کوچيک

 !؟ بشه تموم ميخواي تو -

 زده.  دلش زير زده خوشي که ميديديم دار خانواده پولدار بچه يه وقت هر يادته! .... ؟ نميخواي تو که نگو:  رامين

 ! ....؟ ميگفتيم چي..  بيرون

 !! درد بي مرفهين....  آره -

 !!؟ درد بي مرفه...  دلت زير زده خوشي:  رامين
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 اب! ....  کنم حفظ خوشبختيمو دستي دو بايد چطور و اومدم کجا از هستم کي بياد يادم تا بود کافي جمله اين

 قدع براي شلوار کت اون با همراه پيش روز چند که لباسايي و اتاق تو رفتم سريع.  دادم جوابشو واقعي لبخندي

 خريده

 .... زدم بيرون اتاق از.  پوشيدم.  بودم

 !؟ جون دائي کجا:  حميد دائي

 !!!! بزنم حرف بابا..  با ميخوام -

 ..... شد خوردن مشغول بيشتري اشتهاي با رامين..  نشست مقابلم زن پير و مرد پير ي شده مهر لباي روي لبخند

 !!! .... باشم تنها نميخواد دلم ديگه...  کنم درست چيزو همه که ميرم دارم آره

 

 راد بنيامين

 نهصبحا کردن درست مشغول آشپزخونه توي مژده.  بشم سرحال بتونم شدو يه گرفتن با تا.  حموم رفتم صبح

 تخت زير.  اتاق توي..  ميخورد زنگ داشت همراهم تلفن چون اومدم بيرون سرم روي ايي حوله با.  عجله با.  است

 .... ميشد وصل و قطع داشت مدام صدا و بود سرهنگ.  دادم جواب سريع...  افتاده

 ؟ الو -

 !؟ کجايي...  ردسرگ:  سرهنگ

 ؟ الو! ... ؟ شده چيزي.  قربان ام خونه -

 .. ( بوق..  بوق..  بوق.... )  مياد داره...  ايرانه هنوز بهروز....  مراقب...  سرگرد:  سرهنگ

...  دويدم بيرون اتاق از چطوري نفهميدم.  مژده جيغ صداي با که بگيرم تماس دوباره خواستم.  شد قطع تماس

 مژده سر باليي چه.  نميشه باور.  شده خيره بهم لبخند يه با سرش باالي.  اون و افتاده زمين روي بيهوش مژده

 ؟ آورده

 دمنفهمي هيچي ديگه و شد تاريک چشمام جلوي دنيا.  زدن سرم به پشت از ايي ضربه با اما بکشمش ميخواد دلم

........ 

  

 هيراب
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 نمنميدو اما...  متفاوته جاي يه من براي اينجا ميدونستم اولش از. .. ايستادم بنيامين وياليي ي خونه درب جلوي

 !!! .... بترسم نبايد پدرم با زدن حرف از من! ... ؟ ميترسم زدن حرف از نکنه! ... ؟ سراغم اومده استرس دوباره چرا

 غير.  اونقدر اينجا من بودن..  عجيبه خيلي...  شد باز خونه در سوالي هيچ بدونه اما.  زدم درو زنگ و رفتم جلو

 ! ...! مطمئنم بابت اين از نميرسه نظر به خوب اوضاع! ( .... ؟ هيراب تويي)  بگن تعجب با حداقل که هست منتظره

 گفته حميد دائي حتما! ..  داري شک چيز همه به که بودي قاچاقچيا بينه عمرت تمام اونقدر پسر نگو مزخرف

 دمخو ي سايه به نبايد حتي که رسيدم نتيجه اين به قاچاقچيا بين عمر تمام من اام شايد!!! ....  اينجا مياي داري

 آفتاب زير

 !! ... کنم اعتماد

 ) فرستادم حميد دائي به پيغام يه ها پله از رفتن باال از قبل....  بستم.  دربو و شدم خونه حياط وارد احتياط با

 ! ( ..... بنيامين ي خونه ياب نزدم زنگ بهت ديگه ي دقيقه 81 تا اگه دائي سالم

 در جلوي کسي اما..  بازه خونه درب...  رفتم باال ها پله از احتياط با..  شد تاييد پيام ارسال شدم مطمئن وقتي

 ... نيست خوب اوضاع که مطمئنم...  نيست

 !!؟ بنيامين!!! ... ؟ مژده مامان -

 بيهوش پذيرايي هاي سراميک روي مبل پايين.  مژده انمام ديدم که شدم خونه وارد احتياط با نمياد جوابي هيچ

 تابش با نکردم توجهي ديگه....  مژده مامان کناره.  نشسته صندلي روي.  بسته پا دستو.  بيهوشه هم بابا.  افتاده

 به رفتم

 ... باشه اومده سرش باليي نکنه گرفته وجودمو تمام استرس...  زدم زانو کنارش و مژده سمت

 ... !! مامان!! ...  کن باز چشماتو تروخدا! ... ؟ مامان -

 برگشتم عقب به.  ميداد شدن بسته از خبر که خونه چوبي درب.  جير جير صداي با که بودن بيهوش هنوز دو هر

... 

 دود و.  سياهش چرم کفشاي جز.  چوبي صندلي روي در پشت و ها سايه بينه.  بود نشسته تاريکي توي مردي

 .... نبود معلوم چيزي.  ميزد بيرون دهنش از که سيگاري

 !!!؟ هستي کي تو -

 ... بشنوم رو اش پوزخنده صداي تونستم اما نميديدم صورتشو

 ... خونواده ي همه...  شديم جمع جا يه همه..  باآلخره:  ناشناس
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.  شديدم کجا نميدونم اما آشناست برام..  ببينم قيافشو ميتونستم حاال..  اومد بيرون ها سايه توي از آرومي به

 ... زد سيگارش به عميقي پوک...  هاش چشم مخصوصا!!  آشنا خيلي

 !؟ هستي کي تو -

 !!!!!!!!!!! جون دائي...  ميگم برات چيزو همه:  ناشناس

 مالز بودم راضي فعليم ي خونواده همين به من...  ها اينه.  کند افزون نعمتت.  نعمت شکر ميگن خدايا....  ؟ دائي

 .... کني بيشترش.  يستن

 ! ...؟ کيه زنجيري ي ديونه اين واقعا حاال

 !! کن بيدار دوتارو اين.  بکن لطفي يه.  امير:  ناشناس

 ناشناس مرد به لبخندي با اونم...  نشسته مبل روي بابا اونطرف که شدم ايي قيافه خوش جون مرد متوجه تازه

 .... آشپزخونه سمت به رفت و شد بلند

 دماغ . کلفت نيمه لبايي با.  بود پشت کم.  نداشت پري ريش ته...  بياد يادم شايد تا شدم دقيق رتشصو توي

..  چشماش آخر در و...  زدن بهشون يخي رنگ انگار که سياه سفيدو موهاي.  ميشد پهن کمي آخرش که قلمي

 چقدر

 ! .....؟ ديدم کجا چشمارو اين.  آشناست برام

! ! ريخت هم بابا صورت روي..  صورتش روي ريخت آب ليوان يه نامرد.  سمتش به برگشتم مامان خفيف ي ناله با

 ... گيجن کمي اما بيدارن هردو حاال... 

 !؟ مامان خوبي -

 ... بشينه ميکردم کمکش داشتم که کرد نگاه من به تعجب با مژده مامان

 !؟ ميکني کار چي اينجا تو:  مژده مامان

 .... سمتش به گشتيمبر دو هر بابا صداي با

 !!! بهروز...  باش نداشته کاري ام بچه زنو با:  بنيامين

 و نشسته مقابلم که منه چشماي اين خودشه..  ميکنم آشنايي احساس دارم ديگه جور يه..  اما آره! ... ؟ بهروز

 !!!  ديگه سياهيه يه!! ...  ديگه خسوف يه...  ميکنه نگاه من به داره

 مقابل و شد بلند..  زد بنيامين هاي ازحرفا بلندي هاي خنده و کرد خاموش سيگاري زير يتو سيگارشو بهروز

 .. شد دقيق صورتش توي.  نشست زانو به مژده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 هشتيا و نود  انجمن کاربر آسام | چشمانم خسوف رمان

  www.negahdl.com   بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان 

 

115 

 

 !!!!؟ بهتري بهناز از:  بهروز

 .............. نيلوفر منظورش حتما پس باشه من دائي قرار اگه....  ؟ بهناز

 !!! بهتره که معلومه -

 ... گذاشت ام شونه روي دستشو و.  زد لبخندي لحظه چند از بعد...  من طرف به برگشت متعجب ماييچش با بهروز

 !! احمقت پدر اين از نه بردي ارث به مادريت ي خانواده از باش مطمئن باهوشيتو همه اين:  بهروز

 .... کرد روشن سيگاري دوباره..  نشست مبل روي ما نفر سه هر مقابل بعد و گفت اينو

 .... اومد درنمي بنيامين خون ميزدي کارد

 !؟ ميخواي ما جون از چي بگو:  بنيامين

 !! بکني منو ي دارودسته جاسوسيه خواستي که اول روز همون از.  سرگرد بودي احمق هميشه:  بهروز

 !! سردرنميارم حرفات از چيزي:  بنيامين

 انقدر اينکه دليل شايد....  شدن حل به کرد شروع.  ياهيس اون با بابا چشماي توي..  زد پوزخند بهروز: )  بهروز

 ميخواست بازي دلم اما پليسي تو ميدونستم اول همون از! (  باشن مشترک چشماي همين ميخواست منو ژينوس

 آخه

 . بود خوبي بازيگردان من خواهر انصافا..  بده بازيت تا.  تو طرف به فرستادم رو بهناز...  کردنم بازي عاشق من

 .... خوردي بازي تو مرگشم از بعد حتي

 .... نميشناسم بهناز من:  بنيامين

 ... کردم باز لب من بهروز دادن جواب از قبل

 !!! نيلوفر منظورش -

 شکست رو سکوت دوباره بهروز بلند هاي خنده صداي..  من طرف به برگشت حيرت با.  حرف اين شنيدن از بابا

..... 

 و پليسي گفتي بهناز به..  بودي ميشناختم که پليسي هر از تر احمق تو اما!!! ....  يدائ خسوف آفرين:  بهروز

 شک سال 81 از بعد تو! ....  هنرمندم خواهر بده ادامه رو بازي.  گفتم بهناز به منم...  کني ازدواج باهاش ميخواي

 کردي

... . بود من خبرچين خودت زن که ردنک خطور ذهنتم به اما خورد شکست عملياتت که بوده شما بينه نفوذي که

!!!!! 
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 ؟ ميخوايييييييييييييييي چي بگو کن تمومش...  مزخرفه همش اينا:  بنيامين

 مرده همسر عشق و وجدان عذاب با مدت اين تمام.  خورده دست رو بدجور ميفهمم حالشو.  ميلرزيد خشم از بابا

 .... بود خودش خورده بازي که کسي ميبينه حاال اما کرده زندگي اش

 نه بکشي عذاب آخرش تا بود قرار!! ..  کردي خراب منو بازي...  هيراب کردن پيدا و ازدواجت با تو اما:  بهروز

 !!!! ... سرگرد بازي به گردونم برت دوباره تا اومدم من....  بشي بخت خوش اينکه

 يرو گذاشت تفنگشو ي لوله و.  کشيد رو هاسلح ضامن.  مامان طرف به اومد ايي اسلحه با و شد بلند مبل روي از

 ... شد خشک دهنم آب وحشت از...  مژده مامان پيشونيه

 !!! ميکنه پيدا ادامه دوباره بازي و...  نميرسه بهش وقت هيچ تو دست و مياد من با هيراب و ميميره زنت:  بهروز

 !!!  ميکنم التماس بهت نکن کارو اين:  بنيامين

 ور هحمل بهروز سمت به تا شدم بلند...  نبود جايز تامل ديگه...  بده ادامه تا کرد تر جريح رو وزبهر.  بابا حرف اين

 ... سرم روي گذاشت رو اسلحه.  بهروز همراه.  امير که بشم

 !! خوشگله سرجات بشين:  امير

 .... من طرف به برگشت وحشت با و ترسيد هشدار اين شنيدن از مامان

 !! هيراب بشين تروخدا:  مژده مامان

 .... کرد باز لب مامان من از قبل اما کنم استفاده ديگه تهديد يه از بايد.  نيست خوب اوضاع نشستم

 بهروز خودتي بازي اين ي بازنده!! ...  شده دار بچه ازش که بود بنيامين عاشق خواهرت باش مطمئن:  مژده مامان

 !!! خان

 فرياد بابا...  مژده مامان دهن توي کوبيد محکم اسلحه ته با که شد عصباني اونقدر حرف اين شنيدن از بهروز

 بودم عصباني اونقدر اما شد مانع دوباره امير که مامان طرف برم خواستم منم!! ( ....  عوضييييييييييييي)  کشيد

 شروع که

 صدام داشت بلند بلند مامان.  ميخورديم غلط زمين روي داشتيم يقه به دست هردو...  شدن درگير امير با کردم

 .... بودن خيره ما به جمع مردهاي ي بقيه و ميکرد

 دستش از ور اسلحه تونستم پاش دو بين ضربه يه با دفعه يه که ميزدم پا دستو داشتم امير بزرگ نسبتا هيکل زير

 .... کردم پاک دماغمو خون دست پشت با.  طرفش به گرفتم رو اسلحه و شدم بلند...  دربيارم

 .... بهروز طرف به برگشتم تهديدي حالتي با
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 تو.  بلغزه ماشه روي دستم اينکه از قبل کنار بکشي مادرم سر روي از رو ات اسلحه..  بهتره افخم جناب خوب -

 !!!!!!!!!!!!!!؟ بميره چشمات جلوي معشوقت نميخواد دلت که

 اسلحه ايي قروچه دندون با هم بهروز.. . بهروز طرف به برگشت شده منزجر حالتي با حرف اين شنيدن از مامان

 .... آورد پايين رو اش

 !!! کن باز رو بابا دستاي مامان باش زود -

 راموشف رو اوضاع کلي طور به که بود خوشحال اونقدر حرف اين شنيدن از..  بود بنيامين به گفتنم بابا اولين اين

 .. کرد

 با مانما..  بيفته دستم از اسلحه شد باعث بازوم روي چاقويي يزيت.  سوزش دفعه يه که بود بابا و مامان به حواسم

 ... مامان طرف به گرفت اشو اسلحه دوباره بهروز که بود امير دست اسلحه حاال اما.  طرفم به دويد بلند فريادي

 !!! رفتنه وقت ديگه خانومي خوب!! ....  امير بود عالي کارت:  بهروز

.  کردم باز چشم شدن قطع صداها وقتي.  بستم چشمامو ترس از.  بابا فرياد با شد همراه گلوله شليک صداي

 .. اباب سمت به کشيدم خودمو وحشت با...  بشه کمتر ريزي خون تا ميداد فشار بابارو ي شونه داشت گريه با مامان

 !! بابا! ؟ خوبه حالت -

 ... زد درد روي از لبخندي.  صورتم روي کشيد دستشو

 !! ميشم وقتي هر از بهتر ميکني صدام(  بابا)  تو وقتي...  خوبم سرپ آره:  بابا

 مثل يپدر داشتن بخاطر بنيامين خيالي پسر به پيش وقت چند تا چون خوشبختم من..  نشست لبام روي لبخند

 !!! منه پدر اون حاال ولي...  ميکردم حسودي اون

 ... عادي حالت به برگشت چيز همه بهروز صداي با

 !! کنم تموم زنو اين کار من تا ماشين توي ببر هرابو امير!! ...  بسه ديگه:  بهروز

 مقاومت امير اجبار مقابل در.  نيست شدن تسليم وقت اآلن اما دراومدم آخم.  زد چنگ زخميم بازوي به امير

 ... کردم

 مطمئنم..  اينجا بياد نزنم زنگ شبه دقيقه 81 تا اگه گفتم حميد دائي به خونه به اومدن از قبل من!! ...  کن صبر -

 !! نه تنها اما مياد

 ... من طرف به برگشت مشکوک حالتي با بهروز

 ! نميکنم باور:  بهروز
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 !!! .... هستم منم بدوني باهوش خودتو اگه چون کني باور بهتره -

 !! کنم تموم کارمو زودتر بهتره پس:  بهروز

 ! يتر احمق خودت اما احمقه من پدر ميگي تو -

 ؟ چيه منظورت:  بهروز

 !! بيرون بري توني نمي زنده مطمئنن بميره اگه...  است مژده مامان برادر حميد دائي -

 ... رسيد قهقهه به تا شدن بلندتر لحظه هر که زد لبخندي من هاي حرف از بهروز

 .... زياد خيلي!!  هيراب مني شبيه تو:  بهروز

 ! نکنه خدا -

 .... شد تر دقيق مچشما توي آروم اينبار

 !! منم فقط تو دائي:  بهروز

 ! است مژده اسمش که مادر يه و حميد اونم دارم دائي يه من -

 ... شد ناراحت من حرف شنيدن از حالش اون با بابا

  بود خوبي زن نيلوفر.  نکن باور حرفاشو:  بنيامين

 .... دادم پدرمو بجوا بودم خيره بهروز به نفرت با که حالي در.  زدم عصبي لبخندي

 !!!! همين!  کردي باورش تو که ساقي يه فقط بود ساقي يه اون -

 ( بندازين هاتونو اسلحه)  صداي دفعه يه که بوديم خيره بهم شده خسوف چشمايي با مرد دو سکوت همين توي

 طرفش به ستخوا امير.  داخل اومده خونه خواب اتاق ي پنجره از کي نيست معلوم.  پيچيد خونه توي حميد

 تا خورد ليز خونه سراميک روي اش اسلحه و افتاد زمين روي امير.  کرد تيراندازي زودتر حميد که کنه شليک

 رتي طرفش به حميد العمل عکس از قبل که بود عصباني اونقدر صحنه اين ديدن از بهروز...  من سمت به رسيد

 . کرد اندازي

 طرف به و برداشتم زمين روي از رو اسلحه من و دويد طرفش به بلند يغيج با مژده مامان و افتاد زمين روي حميد

 .... رفتم نشونه بهروز

 ( ؟ کني کار چي ميخواي)  گفت پوزخند با دستم توي ي اسلحه ديدن با طرفم به برگشت وقتي

 !! تو کشتن -
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 !؟ ميزدي خانو دائي داشتي اگه!!  نداري جراتشو:  بهروز

 !! باشن جا يه تونن نمي خسوف دوتا يعني اين.  ايي ديگه فخسو يه تو چون ميزنم -

 خونش.  اش سينه وسط درست جايي....  دادم جوابشو گلوله شليک با.  چيه منظورت بگه بخواد اينکه از قبل

 .... زمين روي افتاد بعد و صورتم روي پاشيد

 !!!! کشتم زندگيمو هاي کابوس تمامه دليل.  کشتمش من

. 

. 

. 

. 

 بعد لسا 81

 داره.  طور همين هم مامان.  خوبه حالش بابا.  نيفتاد براش اتفاقي بود پوشيده که ايي ضدگلوله بخاطر حميد دائي

 ... من و ميکنه پا به غوغا بدجوري افسري دانشگاه توي که شده جووني پسر رامين.  ميگرده ماه يه دنبال برام

 !!!!!  باشم خسوف يه هنوزم تا کردم مخفي.  خورشيد پشت رو ماه.  وجودم عمق توي سياهم چشماي پشت هنوزم

 پايان
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